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I 
  

ÖN SÖZ 

21. yüzyıl teknolojisinin hızlı bir şekilde ulaştığı zirve, özellikle sağlık 

alanındaki gelişmeleri de aynı şekilde etkilemiştir.  Teknolojinin 

gelinmesiyle birlikte hastalıkların sebepleri ve tedavi yöntemleri daha kısa 

sürede ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Doğal sağlık alanında yapılan 

çalışmaların sayısında da ciddi bir artış görülmüştür. Ancak teknolojiyi ve 

sağlık alanında elde edilen yeni bilgi ve bulgular ancak paylaşılırsa faydalı 

ve anlamlı olabilecektir. Elde edilen verilerin paylaşılmasında en yaygın 

olan araçlardan birisi hakemli kitaplardır. Özellikle tüm dünyada 2019 yılı 

sonunda görülen Covid-19 nedeniyle bilim adamlarının çalışmalarının 

daha da arttığını görmekteyiz. Söz konusu çalışmaların tüm bilim 

dünyasının istifadesine sunulması yapılan çalışmaları daha da 

anlamlandırmaktadır.  

Bu bağlamda sağlık alanında yapılan tüm araştırmaların, başta tıp 

dünyası olmak üzere, ilgi duyan herkesin istifadesine sunulması konusunda 

meslektaşlarımıza gönülden desteklemekteyiz. Bu kitap da bahsi edilen 

çalışmaların bir ürünü olup başta Covid-19 olmak üzere güncel 

hastalıkların neden ve tedavi yöntemlerini konu edinen disiplinler arası 

yazıları içermektedir.  

Öncelikle yazıları ile bu kitabın ortaya çıkmasına yazılarıyla katkıda 

bulunan meslektaşlarımıza emekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca yazıların 

değerlendirilmesinde hakem olarak katkıda bulunan meslektaşlarımıza da 

şükranlarımızı sunarız. 
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BÖLÜM I 

ANESTEZİ POLİKLİNİĞİNDE PRE-OPERATİF ANKSİYETEYİ 

GİDERMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

Ahmet Cemil İsbir 

    

   Giriş 

   Preoperatif anksiyete; hastalığa, hastanede yatmaya, anesteziye ve 

cerrahiye karşı gelişen huzursuzluk durumu veya kötü his olarak 

tanımlanabilir (Maranets & Kain, 1999: 1346) . Bu karmaşık duygular 

cerrahiyi, anesteziyi ve postoperatif iyileşmeyi olumsuz etkiler (Weis, 

Sriwatanakul & Weintraub, 1983: 1). Bazı çalışmalar ise anksiyetesi olan 

hastaların intraoperatif dönemde daha yüksek doz anestezik ilaca gereksi-

nim duyduklarını söylemektedir (Maranets & Kain, 1999: 1346). 

Genel olarak hastalarda birçok nedene bağlı anksiyete mevcuttur. Sağlığı 

ve ameliyat konusundaki endişeleri, durum belirsizliği, evinden 

uzaklaşma, günlük işlerden uzak kalma gibi genel endişelerin yanında; 

ameliyat sonrası uyanamama, ameliyat esnasında uyanma, ameliyat 

sonrası ağrı duyma, yoğun bakımda kalma gibi anesteziye bağlı endişeler 

de vardır (Hume , Kennedy & Asbury, 1994: 715). Preoperatif dönemde 

hastaların %60-80’inin anksiyeteye sahip oldukları yapılan çeşitli 

çalışmalarda bildirilmiştir (Badner, Nielson & Munk, 1990: 444, Lichtor, 

Johanson & Mhoon, 1987: 595). 

   Hastaların anksiyete seviyelerini düşürmek amacıyla çok çeşitli 

yöntemler kullanılmaktadır. Preoperatif dönemde anestezi uzmanı 

tarafından yapılan görüşme ve bu görüşmede verilen bilgiler, 

premedikasyon amacıyla uygulanan ilaçlar bunlardan bazılarıdır (Hicks & 

Jenkins, 1988: 517). Bu dönemde hastaların bilgilendirilmesinin anksiyete 

ve analjezik gereksinimini azalttığı, memnuniyeti ise arttırdığı 

gösterilmiştir (Markland & Hardy, 1993: 493). Hastaya, her aşamada 

yapılan işlemin ne olduğu ve niçin yapıldığı konusunda bilgi verildiğinde, 

hastaların endişe düzeylerinin azaldığı gözlenmiştir (Haugen, Eide & 

Olsen, 2009: 2301). Kısaca, hastanın kaygı ve endişelerinin dinlenmesi 

kaygı ile başa çıkma yeteneğini güçlendirmektedir.  

   Hasta psikolojisinin tanınmasında, anksiyete derecesi ve nedenlerinin 

bilinmesi, hastalığın niteliği, anestezi uygulaması, cerrahi girişim ve 

                                                           
 (Doç. Dr.); Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Sivas-TÜRKİYE, e-mail: 

cemilisbir@hotmail.com 
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postoperatif dönemle ilgili konularda kaygısını arttırmayacak yeterli 

düzeyde bilgilendirme önemlidir 

Bu bağlamda Stuart ve Lieberman tarafından bulunan, Herpner ve 

arkadaşları tarafından Preoperatif muayenede kullanılmak üzere modifiye 

edilen BATHE metodundan da bahsedilmelidir. (Lieberman, 1999: 35, 

Stuart & Lieberman, 2002, Stuart, 2000: 1445, Hepner, Bader & Hurwitz, 

2004: 1099) Bu metod, hekimlerin hastalarla yapılan standart bir muayene 

görüşmesine dahil edebileceği spesifik soru veya yorumları içeren yaklaşık 

15 dakika süren pratik ve güncel bir psikoterapi yöntemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

BATHE methodu (BATHE; Background, Affect, Trouble, Handling, 

Empathy) Geçmiş, Etki, Endişe, Başa çıkma ve Empati kelimelerinin baş 

harflerinin kısaltmasıdır. (Tablo 1) 

Tablo 1. BATHE görüşme tekniğinin spesifik soruları 

  ORJİNAL 

ANAHTAR 

SORULAR 

PREOPERATİF 

MUAYENE İÇİN 

ANAHTAR 

SORULAR 

B BACKGROUND 

(Geçmiş) 

Hayatınız nasıl 

gidiyor? 

Sizi bugün buraya 

getiren sebep nedir? 

A AFFECT 

(Etki) 

Hayatınızın gidişatı 

ile ilgili nasıl 

hissediyorsunuz? 

Ameliyat olacağınız 

söylendiğinde ne 

hissettiniz? 

T TROUBLE 

(Endişe) 

Bu gidişatla ilgili 

sizi endişelendiren 

bir şey var mı? 

Ameliyat hakkında sizi 

en çok endişelendiren 

şey nedir? 

H HANDLİNG 

(Başa Çıkma) 

Bununla nasıl başa 

çıkıyorsunuz? 

Bu endişeyle başa 

çıkmak için ne yaptınız? 

E EMPATİ Bu sizin için çok 

zor olmalı 

Endişe duymakta 

haklısınız, bu çok 

normal bir şey. Şimdi 

size ameliyat ve anestezi 

ile ilgili biraz bilgi 

vereceğim. 

    

Bu yöntem ile hastalar kendilerini daha rahat ifade edebilirken, 

hastalıklarıyla ilgili de daha rahat bilgi alabilmektedirler. Ayrıca bu metod 



3 

hekimlerin hastalarına daha fazla empati duymalarını da 

sağlayabilmektedir. Literatürde preoperatif muayene sırasında BATHE 

methodu kullanımının, hasta anksiyetesini azalttığı ve hasta 

memnuniyetini arttırdığını gösteren birkaç çalışma mevcuttur (DeMaria S, 

DeMaria A & Silvay, 2011: 1020, Yurtlu, Ayvat & Işık, 2020).  

   Ameliyat olması gerektiği söylenen hastalar artık hem anesteziye hem de 

cerrahiye bağlı stres altında demektir. Günümüzde preoperatif anksiyete 

ile ilgili yapılan birçok çalışmada bu durumu destekleyecek şekilde 

hastaların endişe düzeyleri yüksek bulunmuştur (Matthias & 

Samarasekera, 2012: 50, Turzáková, 2014: 31, Bakalaki, Lampadariou & 

Kostakis, 2017: 243, Toker, 2014, Erfidan, 2015). Demir ve arkadaşlarının 

yaptığı bir anket çalışmasında anesteziye ait en çok endişe duyulan 3 

durum sırasıyla ameliyat sonrası uyanamamak, ameliyat sonrası dönemde 

ağrı hissedilmesi ve ameliyat sırasında uyanma olarak bulunmuştur 

(Demir, Turan & Balaban, 2009: 225). Turhan ve arkadaşları 

çalışmalarında ameliyat öncesinde en fazla endişeye neden olan 3 

düşünceyi sırasıyla; ameliyat sonrası uyanmamak, ameliyat sonrası ağrı ve 

yoğun bakımda kalmak olarak saptamışlardır (Turhan & Avcı, 2012: 27)  

   Yaş ve preoperatif anksiyete arasındaki ilişkiyle ilgili ise literatürde 

farklı sonuçlar mevcuttur. Moerman ve arkadaşları yaşın anksiyeteyi 

etkilemediği sonucuna ulaşmışken (Moerman, van Dam & Muller, 1996: 

445); Aykent ve arkadaşları çalışmalarında anksiyetenin otuz yaş altı 

grupta daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir (Aykent, Kocamanoğlu & 

Üstün, 2007: 7). Taşdemir ve arkadaşları da çalışmalarında yaşlı hastalarda 

anksiyete değerlerinin daha düşük olduğu, gençlerde yüksek olduğu 

sonucuna varmışlardır (Taşdemir, Erakgün & Deniz, 2013: 41) 

Toplumumuzda yaş ilerledikçe daha kaderci bakış açısının hâkim oluşu ve 

genç bireylerin iletişim araçlarını daha iyi kullanmaları sayesinde sağlık 

alanında yaşanan olumsuz olaylardan daha çok haberdar olmalarının bu 

sonuçta etkili olduğu düşünülebilir.  

   Medeni durum ile preoperatif anksiyete arasındaki ilişkiye bakıldığında, 

Erfidan, Demir ve Taşdemir yaptıkları 3 farklı çalışmada medeni durum ile 

preoperatif anksiyete arasında anlamlı bir ilişki saptayamamışlardır 

(Erfidan, 2015, Demir, Turan & Balaban, 2009: 225, Taşdemir, Erakgün 

& Deniz, 2013: 41). Akbulut’un çalışmasında ise evli ve çocuk sahibi 

olanlarda preoperatif anksiyete skorları yüksek bulunmuştur (Akbulut, 

2011).  

   Yapılan çalışmalarda eğitim durumunun anksiyete düzeyi üzerine 

etkisinin farklı derecelerde olduğu görülmüştür. Taşdemir ve arkadaşları 

eğitim durumu ile anksiyete arasında bir ilişki bulamamışken Caumo ve 

arkadaşları yapmış oldukları çalışmada 12 yıldan uzun eğitim almış 

kişilerde preoperatif anksiyete düzeylerinin daha yüksek olduğunu 
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bildirmişlerdir (Caumo, 2001: 298). Eğitimli hastalarda bilinmezlik 

faktörü daha az etkin olacağından, anksiyetenin daha düşük olması 

beklenebilir, ancak bazı konularda detaylı bilgi sahibi olmanın anksiyeteyi 

artırabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu noktada 

toplumumuzda yaygın bir sözü söylemeden geçmek olmaz: “Cehalet 

mutluluktur”.  

Demir ve arkadaşları ise çalışmalarında gelir düzeylerini de incelemiş ve 

gelir düzeyi ile ameliyat öncesi anksiyete arasında anlamlı bir ilişki 

saptayamamışlardır (Demir, Turan & Balaban, 2009: 225). 

   Hastaların daha önceden anestezi deneyimlerinin olmasının preoperatif 

anksiyete düzeyi üzerine önemli bir değişken olduğunu gösteren çalışmalar 

da mevcuttur. Moerman ve arkadaşları erkeklerde anestezi deneyiminin 

anksiyeteyi azalttığını, kadınlardaysa değiştirmediğini bildirmişlerdir 

(Moerman, van Dam & Muller, 1996: 445). Caumo ve arkadaşları ise 

anestezi deneyiminin anksiyete düzeyini değiştirmediğini ileri sürmüştür. 

(Caumo, 2001: 298). Buna karşın, Matthias ve arkadaşları ile Turzakova 

ve arkadaşlarının farklı iki çalışmalarında daha önceden anestezi deneyimi 

olmayanların anksiyete değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür 

(Matthias & Samarasekera, 2012: 50, Turzáková, 2014: 31). 

   Akbulut ve arkadaşları çalışmalarında sigara veya alkol kullanımının 

preoperatif anksiyete ile ilişkisini araştırmış ve bu maddeleri kullanmanın 

ameliyat öncesi anksiyeteyi arttırmadığı sonucuna ulaşmışlardır (Akbulut, 

2011). Buna karşın Caumo ve arkadaşları ile Cuvaş ve arkadaşlarının 

yaptıkları farklı iki çalışmada sigara içenlerde anksiyete düzeyi yüksek 

bulunmuştur (Caumo, 2001: 298, Cuvaş, 2010: 348). Bu durum hastalar 

arasında sigara ve alkol kullanan gurubun kullanmayanlara göre 

ameliyatlarının olumsuz etkileneceğine dair bazı inanışlara bağlanabilir.  

   Bir başka çalışmada Moerman ve arkadaşları, operasyon tipinin 

anksiyete düzeyini değiştirmediğini belirtmişlerdir (Moerman, van Dam & 

Muller, 1996: 445). Caumo ve arkadaşlarının çalışmasında, minör cerrahi 

uygulanması hastalarda anksiyete düzeyini değiştirmezken, orta ve majör 

cerrahininse anksiyete düzeyini arttırdığı belirtilmiştir (Caumo, 2001: 

298). 

   Preoperatif anksiyete hasta için hoş olmayan psikolojik bir durumdur. 

Bireylerin korkularını önlemek ve endişelerini gidermek için en iyi yol ise 

bilgilendirmedir. Preoperatif dönemde anestezi uzmanının hastayla 

görüşmesinin ve iyi bir iletişim kurmasının anksiyeteyi önemli oranda 

azalttıgı daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (Cuvaş, 

2010: 348, Miller 1990: 895). Çuvaş ve arkadaşları, anestezistin hastaya 

olan ilgi ve alakasının ilaç kullanmaksızın anksiyeteyi büyük oranda 

düşürdüğünü göstermişlerdir (Cuvaş, 2010: 348). Hepner ve arkadaşları 

çalışmalarında hastalar için bir ameliyat hakkında en iyi bilgi kaynağının 
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anestezi uzmanı doktorlar olduğunu öne sürmüşlerdir. Ayrıca, hastaların 

kendilerini ifade etmelerine izin verildiği ve gerekli tıbbi açıklamaların net 

yapılması halinde anksiyetelerinin azaldığını tespit etmişlerdir ve özel bir 

görüşme tekniği olan BATHE görüşme tekniğinin standart preoperatif 

muayeneye dahil edilebileceği sonucuna varmışlardır (Hepner, Bader & 

Hurwitz, 2004: 1099). DeMaria ve arkadaşları ameliyat olacak 100 hastayı 

dahil ettikleri anket çalışmalarında preoperatif muayenede BATHE 

görüşme tekniği uygulanan hastaların standart görüşme yapılan hastalara 

göre muayeneden durumu daha kabullenmiş ve tatmin olmuş ayrıldıklarını 

tespit etmişlerdir. Muayene sonrası yapılan hasta memnuniyet anketinde 

de BATHE grubu hastaların memnuniyet puanları diğer gruba göre anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (DeMaria S, DeMaria A & Silvay, 2011: 

1020).  

Ülkemizde anestezi muayenesinde BATHE yöntemi kullanılarak yapılmış 

şu an için tek bir çalışma mevcuttur. Yurtlu ve arkadaşlarının 463 katılımcı 

ile yaptığı çalışmada BATHE yöntemi kullanılarak görüşülen hastaların -

standart görüşme yapılan hastalara göre- muayene sonrası STAI anksiyete 

skorlarında muayene öncesi STAI anksiyete skorlarına göre anlamlı bir 

düşüş görülmüştür. Ayrıca BATHE grubundaki hastaların memnuniyet 

puanları da istatiksel olarak anlamlı olmasa da diğer gruptan daha yüksek 

bulunmuştur (Ayvat, Arslan Yurtlu & Ozgurbuz, 2020). 

   Sonuç 

   Preoperatif anksiyete cerrahiyi, anesteziyi ve postoperatif iyileşmeyi 

olumsuz etkileyen, toplumumuzda sık görülen önemli bir sağlık sorunudur. 

Bu yüzden, preoperatif anksiyete konusu daha dikkatle ele alınmalı ve 

hastaların ameliyat öncesi endişelerini azaltmaya yönelik de daha çok 

araştırmalar yapılmalıdır. 

Anestezi muayenesinde hastaların kendilerini ifade etmelerine imkan 

verilip, hastalara açıklayıcı bilgiler sunulması, hastalarla empati kurulması 

preoperatif anksiyeteyi azaltmada etkili bir yol olabilir. Tüm bu unsurları 

içinde barındıran BATHE görüşme tekniğinin de preoperatif muayeneye 

katılmasının preoperatif anksiyeteyi azaltabileceği düşünülebilir. 
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BÖLÜM II 

MEDULLOBLASTOM 

Ali Arslan 

Medulloblastom (MB) ilk kez 1925'te Percival Bailey ve Harvey 

Cushing tarafından çocukluk çağının arka fossa tümörü olarak tanımlandı 

(1). Merkezi sinir sisteminin (MSS) embriyonal tümörleri (ET), beyindeki 

fetal (embriyonik) hücrelerde başlayan malign tümörlerdir. Yüksek 

derecede hücresel ve mitotik olarak aktif olan ve böylece gelişmekte olan 

sinir sistemine yüzeysel bir benzerliğe sahip, heterojen bir olgunlaşmamış 

görünen neoplazm grubunu içerir (28). Bu yüksek derecede malign 

tümörler en sık çocuklarda görülür ve sadece sinir dokusunu istila etmekle 

kalmaz, aynı zamanda beyin omurilik sıvısında (BOS) ve subaraknoid 

boşlukta yayılabilir.  

2016'daki en son güncellemeyle, önceki birçok histolojik tanı ilk kez 

moleküler parametreleri (genetik olarak tanımlanmış varlıklar) içerenlerle 

kombine edildi. MB ve atipik teratoid / rabdoid tümör 2007 CNS WHO 

sınıflamasından tanıdık olmakla birlikte, embriyonal tümör kategorisinde 

büyük değişiklikler vardır: örneğin, CNS primitif nöroektodermal tümör 

(PNET) teriminin ortadan kaldırılarak yerine embryonal tumor with 

multilayered rosettes (ETMR), C19MC-altered eklenmiştir. 

MB'ler tüm çocukluk çağı beyin tümörlerinin %20'sini (2), erişkinlerde 

primer CNS neoplazmlarının yaklaşık %1'ini oluşturan arka fossa ET'lerdir 

(3,4). Görüntüleme çalışmalarıyla serebellar vermis ve / veya beyin sapı 

veya dördüncü ventrikülü içerebilen, serebellar hemisferik kitle ve 

leptomeningeal yayılımı gösterebilir. Serebellumun küçük mavi hücre 

malignitesi olan medulloblastom, çocuk onkolojisinde morbidite ve 

mortalitenin önemli bir nedenidir. 

Tüm MB’lar WHO tarafından histopatolojik olarak tanınan dört ana alt 

tip ve moleküler olarak 4 grup olarak grade IV neoplazmlar olarak kabul 

edilir: histolojik tip klasik, desmoplastik / nodüler, yaygın nodüler ve 

büyük hücre / anaplastik (5). Moleküler olarak Wnt yolu, Shh yolu, Grup 

3 ve Grup 4 medulloblastomudur (6). 

Histolojik tipler 

1)Klasik MB, ağırlıklı olarak çocukluk çağında görülür ve en yaygın 

olanıdır (% 72). Histolojik olarak bol miktarda mitoz ve apoptozlu yoğun, 

küçük yuvarlak mavi hücrelerle karakterizedir. Homer Wright rozetleri (5), 

neurositik farklılaşma, belirsiz nodüler alanlar ve diğer paternleri olabilir. 

                                                           
 (Dr.); Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Bölümü, 

Adana/TÜRKİYE, aliarslan26062006@hotmail.com 
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Klasik MB en büyük histolojik kategoridir ve tüm moleküler alt gruplarda 

görülür. 

2) Desmoplastik nodüler MB'ler, tüm MB’ların yaklaşık %20'sini, 

ancak 3 yaşından küçük çocuklarda meydana gelenlerin yaklaşık %50'sini 

oluşturur. Retikulin açısından zengin mitotik olarak aktif embriyonal 

hücreler ağı ile çevrelenmiş bol nöropilin bir arka planında olgunlaşan 

nöroblastların nodüllerinden oluşan karakteristik bir görünüme sahiptir. 

Özellikle, bu, nöropil zengini adalarda güçlü sinaptofizin ve düşük Ki67 

ve çevredeki ilkel hücrelerdeki ters patern ile tersine çevrilmiş bir boyama 

modeline yol açar. İnternodüler baskın GAB1 (sitoplazmik) ve YAP1 

(sitoplazmik ve nükleer) pozitifliği tipiktir (7). Çoğu desmoplastik nodüler 

medulloblastomun Sonic Hedgehog sinyal yolu aktivasyonu vardır. SUFU 

ile ilişkili bazal hücre nevusu (Gorlin) sendromu olan çocukların 

desmoplastik medulloblastom gelişme riski 20 kat artmıştır (5). 

3) Kapsamlı nodülerlik (MBEN) alt tipine sahip MB, tüm MB’ların 

yaklaşık %3-4'ünü oluşturur. Desmoplastik / nodüler alt tipe benzer 

şekilde, 3 yaşından küçük çocuklarda (vakaların %20'si) çok daha 

yaygındır ve metastatik hastalık varlığında bile mevcut terapötik rejimleri 

kullanarak olumlu bir sonuçla (8 yılda %95'e kadar hayatta kalma) 

ilişkilidir. (5,8). MR görüntülemede vermis merkezli (>%80) ve nadiren 

serebellar hemisferleri (5) içeren büyük bir multinodüler kitle görünümü 

karakteristiktir. ilkel nöroblastların işgal ettiği azalmış müdahale alanlarına 

sahip abartılı bir desmoplastik nodüler patern ile karakterizedir. 

İmmünohistokimyasal ve moleküler profilleri, desmoplastik nodüler 

MB'leri yansıtır (10). 

4)Large cell/anaplastic medulloblastoma, tüm MB’ların yaklaşık 

%10’unu oluşturur. Belirgin atipi içeren sık hücreler, hücreden hücreye 

sarma, çevreleyenlerden 3 kat daha büyük hücreler ve atipik mitozlarla 

karakterize histolojik bir alt gruptur.  

Nekroz ve apoptotik figürlerin konfluent alanları sık görülür. Bu 

histolojik tip, bağımsız olarak kötü prognozun bir göstergesi olan cMYC 

amplifikasyonuna sahip olabilir. cMYC ile güçlendirilmiş MB'ler, 

vakaların yaklaşık %40'ında leptomeningeal yayılım ve / veya uzak 

metastaz ile ortaya çıkar (9). 

Moleküler tipler 

1)WNT ile aktive edilen MB'ler (MBWNT) en az yaygın olanıdır (%10) 

ve daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde ve nadiren bebeklerde görülür 

(7). WNT ile aktive edilen medulloblastom, standart tedaviyle çarpıcı uzun 

süreli sağkalım oranı (% 100'e yakın) ile ilişkilidir (5). Genetik belirteçler 

arasında CTNNB1 (β-katenin kodlayan) içeren somatik mutasyonlar en 

yaygın olanıdır (%90) ve neredeyse hepsi (%85'ine kadar) monozomi 6'yı 
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göstermektedir (5,6). Çoğu medulloblastomda görülen genel erkek 

baskınlığından ve tipik serebellar orijininden farklı olarak, WNT 

yolaklarıyla ilişkili olanlar kadın baskınlığı gösterir (2: 1) ve daha fazla 

dorsal beyin sapı menşeli bir bölge ile ilişkilidir (Alt rhombic lip progenitor 

hücrelerinden kaynaklanmaktadır). 

Sonic Hedgehog yolunun (SHH) ikincil aktivasyonu da yakın zamanda 

tarif edilmiştir; ancak bu bulguların prognostik önemi açık değildir (11,14). 

Birlikte ortaya çıkan diğer genetik olaylar DDX3X, SMARCA4, KMT2D, 

TP53, KMT2D, PIK3CA ve EPHA7'deki mutasyonları içerebilir (5,6,7). 

Vakaların %10 ila %15'ine kadar APC mutasyonları, CTNNB1 yerine Wnt 

yolunu aktive eder; germline analizi ile Turcot sendromunun 

değerlendirilmesi bu vakalarda endikedir (12,13). 

Klasik morfolojiye sahip WNT ile aktive medulloblastomlar 

çocuklarda mükemmel bir prognoza sahiptir. En düşük metastatik hastalık 

olasılığı vardır, nadiren tekrarlar ve 5 yıllık sağkalım oranı %90'dan 

fazladır (7,15). Nadiren büyük hücre / anaplastik (LCA) özellikleri 

gözlenir; bunların belirsiz bir prognozu vardır (5,7). 

2) SHH ile etkinleştirilen MB (MBSHH), tüm MB'lerin yaklaşık 

%30'unu oluşturur. SHH sinyal yolunun tümör başlatmanın itici gücü 

olduğuna inanılmaktadır (5,6) ve ayrıca bu alt grupta prognostik olan TP53 

mutasyonunun varlığı veya yokluğu ile tanımlanır. Bu sinyal 

transdüksiyon yolundan kaynaklanan medulloblastomlar eşit cinsiyet 

prevalansına sahiptir ve dış granüler hücre tabakası, koklear çekirdeğin ve 

subventriküler bölgenin olası nöral kök hücrelerinden serebellar granül 

nöron hücre öncüllerinden kaynaklandığına inanılmaktadır (5). En sık 

serebellar vermis ve hemisferlerde görülürler (5,11). 

Histon asetiltransferaz (HAT), YAP1, TERT, PRKAR1A ve 

IDH1R132 C değişiklikleri de bildirilmiştir (12,16). MBSHH, en geniş 

morfoloji çeşidine sahiptir. Desmoplastik / nodüler medulloblastom ve 

MBEN varyantları en yaygın olarak MBSHH alt grubu ile ilişkilidir; her 

ikisi de farklı histolojik ve görüntüleme özelliklerine sahiptir (17). 

MBSHH vahşi tip TP53, çoğu durumda bebeklerde ve genç erişkinlerde 

meydana gelen bimodal yaş dağılımına ve eşit cinsiyet dağılımına sahiptir 

(5). MBEN histolojisi bu gruba özeldir ve bebeklerde görülür. Germline 

hattı veya somatik PTCH1 veya SUFU mutasyonları veya daha az yaygın 

olarak SMO veya GLI2 değişiklikleri SHH yolunu aktive eder. 9q veya 

10q, DDX3X veya KMT2D mutasyonu, MYCN veya MYCL 

amplifikasyonu, CSNK2B, EPHA7 ve SWI / SNF alt birim değişiklikleri 

olan kromozom kaybı da görülebilir (5,7,12,18). Gorlin sendromu, 

özellikle SUFU mutasyonları olanlar, genç yaşta MB gelişme riski 

yüksektir (13,19). Desmoplastik nodüler veya MBEN histolojisine sahip 

TP53 tipi vahşi tip tümörler, özellikle bebeklerde düşük riskli tümörlerdir. 
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TP53 mutasyonlu MBSHH nadirdir ve daha büyük çocukları ve 

gençleri etkiler (19). TP53 mutasyonlarına ek olarak MBSHH, GLI, MYC, 

MYCN veya SHH amplifikasyonu, 17p kaybı ve kromotripsis olabilir 

(20,21). Germline TP53 mutasyon testi, Li Fraumeni sendromu tanısı, göz 

önünde bulundurulmalıdır (5). 

TP53 mutasyonlu MBSHH, tedaviye yanıt vermediği için daha kötü 

prognoza sahiptir (23) Klasik ve anaplastik histolojisi olanlar yüksek 

risklidir. MBSHH TP53 vahşi tipinden daha az sıklıkta olsa da 

desmoplastik nodüler histoloji bu alt grupta en sık görülen histolojidir ve 

belirsiz bir prognoza sahiptir (5). 

Kalan medulloblastomlar SHH veya WNT sinyal yollarının (SHH 

olmayan / WNT olmayan) aktivasyonunu göstermez ve bu yollarla ilgili 

medulloblastomlar kadar iyi tanımlanmamış veya anlaşılmamıştır. Şu anda 

geçici varyantlar olarak görüldüğü gibi, bunlar genel olarak grup 3 ve grup 

4 medulloblastomalara bölünmüştür. 

3)MB grup 3 (MB3) tüm MB'lerin yaklaşık %20'sini oluşturur. En çok 

bebeklik ve çocukluk döneminde görülür ve 2: 1 erkeklerde baskınlık 

gösterir (5). Grup 3 tümörlerin çoğu klasik histolojik paterne karşılık gelir 

(5,6). Diğer gen mutasyonları (MYC amplifikasyonu, PVT1-MYC ve 

GLI1 / GLI1B yapısal varyantları ve izokromozom 17q) yaygındır (5). 

Tümörlerin, dış granüler hücre tabakasının serebellar granül nöron hücre 

öncüllerinden olası katkısıyla CD133 + / soy-nöral kök hücrelerden 

kaynaklandığına inanılmaktadır (5). MYC ailesi amplifikasyonu daha 

yüksek klinik riskle ilişkilidir ve bu tümörleri olan birçok hasta (%40) 

sunumda metastatik yayılım kanıtı göstermektedir (22). 

MB3 anaplastik veya klasik morfolojiye sahiptir ve diğer MB'lerle aynı 

nöral belirteçleri ifade eder. GAB1, YAP1 ve nükleer beta-katenin için 

negatiftir (7). Ek moleküler değişiklikler OTX2, KDM ailesi, SMARC4, 

KBTBD4, CTDNEP1 ve KMT2D'yi içerir (12). Yüksek metastatik 

hastalık ve cMYC amplifikasyonu nedeniyle tüm MB gruplarının en kötü 

prognozuna sahiptir. 

4)MB grup 4 (MB4), tüm MB'lerin en az %40'ını oluşturan en büyük 

gruptur. Çocuklarda ve gençlerde en yaygın olanları ve erkeklerde 3 kat 

daha yaygındır (5). unipolar brush hücrelerinden (Üst rhombic lip) 

kaynaklandığı düşünülmektedir ve serebellar vermiste bulunur (11,23). 

MB4 sıklıkla klasik morfoloji gösterir, ancak anaplazi de 

görülebilir.Genetik değişiklikler MYCN amplifikasyonu, 17q 

izokromozomu (%66'da görülür) ve kadınların %80'inde X kromozomu 

kaybını içerir (5,6). Genel olarak, bu tümörleri olan hastalar, SHH ile 

aktive edilen TP53 vahşi tip medulloblastomalara benzer bir ara prognoza 

sahiptir (6). 
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MB4'ün prognozu klasik morfoloji ile elverişlidir ve anaplastik 

morfolojisinde belirsizdir. MB3 gibi, bazıları metastatik hastalığa sahiptir. 

MB4'te metastatik hastalığın önemi daha az belirgindir, ancak ana 

prognostik faktör olduğu düşünülmektedir (6,24).  

Tedavi 

Cerrahi rezeksiyon, kemoterapi ve radyasyon tedavisi 

medulloblastomların tedavisinin temel taşlarıdır. Posterior fossaya yönelik 

yoğun lokal tedavi, SHH medulloblastomunun ilk tedavisi olarak 

önerilirken, bu alt tiplerde en yaygın ölüm nedeni olduğu için, metastatik 

hastalığa odaklanan değiştirilmiş bir yaklaşım grup 3 ve 4 tümörler için 

savunulmaktadır (25). Etkilenen hastaların prognozunda dikkate değer bir 

ilerleme kaydedilmiştir, 5 yıllık sağkalım oranları artık %85'i aşmaktadır. 

Bununla birlikte, uzun süreli toksik etkilerden kaçınmak zordur. 

Radyasyon tedavisi genellikle küçük çocuklarda erken beyin gelişimi 

üzerindeki zararlı etkileri önlemek için kullanılmaz (26,27). 
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BÖLÜM III 

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA KULLANILAN 

ÖLÇEKLERİN DERLEMESİ 

Çiğdem Pulatoğlu* 

 

Cinsellik kadının yaşam kalitesini ve genel sağlık durumunu etkileyen 

psikolojik, nörolojik, endokrin ve vasküler sistemlerle ilişkili kompleks bir 

süreçtir. Cinsel sağlığın bozulması ruhsal sağlık, fiziksel sağlıkla beraber 

aile sağlığının ve sosyal sağlığın da bozulmasına sebep olur (1). Kadın 

cinsel fonksiyonlarını etkileyen yaş ve yaşa bağlı hormonal değişiklikler 

(menopoz-perimenopoz), eğitim seviyesi, partner ilişkisi, benlik saygısı ve 

çocuk isteği belirleyici unsurlardır (2). 

Amerikan psikiyatri birliği mental bozuklukların tanısal ve istatistiksel 

el kitabının (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

beşinci baskısında (DSM-5) cinsel bozuklukların sınıflandırması cinsel 

ilgi/uyarılma bozukluğu, orgazm bozukluğu ve genital pelvik 

ağrı/penetresyon bozukluğu olarak başlıklara ayırılmıştır (3). Azalmış 

cinsel istek, uyarılma bozuklukları, subjektif cinsel uyarılma bozukluğu, 

genital uyarılma bozukluğu, orgazm bozuklukları, ağrılı cinsel ilişki 

(disparoni), vajinismus, cinsel aversiyon (tiksinti) bozuklukları, non-koital 

(cinsel ilişkiden bağımsız) genital ağrı bozukluğu ve kombine uyarılma 

bozuklukları cinsel işlev bozuklukları (CİB) olarak sayılabilir. Bu 

problemlerin birini veya birkaçını bir arada bulunduran hastalıklar 

topluluğu CİB olarak tanımlanır ve kadınlarda yaşam kalitesinde 

azalmaya, özgüven kaybına, ikili ilişkilerde bozulmaya, emosyonel stresle 

beraber fiziksel sağlıklarında bozulmaya sebep olabilir (4,5). 

Cinsel işlev bozuklukları ABD ve Avrupa’da erkekler arasında %15–

30, kadınlar arasında %34–40 olarak rapor edilmiştir (6). CİB prevelansı 

ırk, etnik köken, kültürel ve sosyal yasaklar ile yaşanılan bölgeye göre 

değişmekle beraber Türkiye’de CİB prevalansı Ege ve ark.’larının 

çalışmaya göre %45,6, Öksüz ve ark.’larının yaptığı çalışmaya göre ise 

%48,3 olarak saptanmıştır (7,8). 

Bizim yaşadığımız gibi kültürel ve toplumsal etkenlerin güçlü olduğu 

muhafazakâr toplumlarda bekâretin önemi, cinselliğin yasaklanması veya 

bir tabu olarak sunulması gibi etkenler kadınlarda özellikle cinsel 

isteksizlik, orgazm güçlüğü ve vajinusmus gibi CİB’ler daha yüksek 

                                                           
* (Dr. Öğr. Üyesi); İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi, Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE, e-mail: 

cigdempulatoglu@gmail.com 
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oranda görünmektedir (9). Gelişmiş ülkelerde başvurular daha çok ileri 

yaşlarda olmaktayken gelişmekte olan ülkelerde ise daha çok genç yaşlarda 

olmaktadır. Bu nedenle, batı toplumlarındaki CİB sebepleri menopoz, 

diabetes mellitus, hipertansiyon, ilaç kullanımı gibi nedenlere bağlı ilken 

doğu toplumlarında vajinismus, cinsel birleşme kuramamak, prematür 

ejakülasyon gibi psikojenik kökenli CİB ilk sıralarda yer almaktadır (9). 

Ülkemizde CİB tedavisi için başvuruların artışına bağlı olarak cinsel 

tedavi merkezleri son yıllarda hızla artış göstermiştir. Sosyal medyanın 

yaygınlaşması, tedavi olanaklarının artması ve toplumun da bu yönde 

bilinçlenmesi hekimleri bu alanda daha donanımlı ve bilgili olmaya 

yöneltmektedir. 

Kadın cinsel işlev bozukluğunun tanı ve tedavisine yönelik araştırmalar 

son birkaç yılda hızla ilerlemiştir. Bu, CİB'in teşhisi için ve tedaviye bağlı 

değişikliklerin etkin bir şekilde izlenmesi için psikometrik olarak 

değerlendirme araçlarına duyulan ihtiyaçlara neden olmuştur. Önceki 

yıllarda seksüel disfonksiyonlar ile ilgili yapılan klinik çalışmalarda 

önemli bir eksiklik kadın seksüel fonksiyonunu değerlendirecek ölçüm 

parametrelerinin açıkça tanımlanmayışı olmuştur (10). Zaman içerisinde 

CİB’i değerlendirmek için psikometrik performans ve cinsel işlevle ilgili 

mevcut kriterleri karşılama ve objektif ölçüm yapma konusunda kısa, 

anlaşılır ve kolayca analiz edilebilir pek çok değerlendirme anketi 

geliştirilmiş, birçoğu da Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik 

analizi aşamasındadır. 

Ölçme ve değerlendirme formları günümüzde hastaların tedavi öncesi 

semptomlarının şiddetini ve kişinin günlük hayatını ne derece etkilediğini 

anlamak, uygun tedavi yöntemini seçmek, tedavi sonrası başarıyı 

değerlendirmek ve elde edilen sonuçların niteliğini belirlemek amacıyla 

sıklıkla kullanılır.  Bu sorgulama formları ayrıca klinik araştırmalarda 

verilerin objektif değerlendirilmesi ve yeni tedavilerin geliştirilmesinde 

önemlidir. 

Bir ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliğinin yüksek olması için form 

geliştirilirken birçok aşamadan geçirilip belirli standartlara göre uyarlanır. 

Ölçeğin hatasız sonuç verebilmesi için kapsaması gereken psikometrik 

özellikler vardır. Bu özelliklerin başında güvenilirlik ve geçerlilik vardır. 

Standardize edilen ölçeğin başka bir dilde uygulanması için yalnızca o dile 

çevirmek yeterli değildir, o kültürde ve dilde de geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışmalarının yapılması gerekir. 

Geçerlilik (validity): Ölçme formunun ölçülmesi amaçlanan özelliği 

doğru ve tam olarak ölçebilme derecesidir. Geçerlilik katsayısı -1.00 ile 

+1.00 arasında değer alır. Katsayı ne kadar yüksekse ölçek değerlendirme 

amacına o kadar uygun demektir. Geçerli bir ölçeğin farklı özelliklerdeki 
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gruplara uygulanmadan önce geçerlilik sağlaması/cross–validation 

yapılması gerekir. 

Güvenilirlik (reliability): Ölçme formunun ölçülmek istenen özelliği 

tekrarlayan ölçümlerde tutarlı ve değişmez bir şekilde ölçme derecesidir. 

Güvenilirlik katsayısı (r) 0.00 ile +1.00 arasında değer alır. Katsayı 1’e 

yaklaştıkça hata payı azalır. 

Güvenilirlik düzeyini belirlemek için kullanılan yöntemler şunlardır: 

1. Test-yeniden test güvenilirliği (test-retest reliability): Ölçek aynı 

kişilere farklı zamanlarda, aynı koşullarda uygulanır ve sonuçlar arasındaki 

ilişki incelenir. Değişmezlik özelliği yani istikrarlılığı değerlendirilir. İki 

sonuç arasındaki korelasyon katsayısı test-yeniden test güvenilirliğini 

verir. Ölçek ilk yapıldığında verilen cevaplar hatırlanamayacak kadar 

uzun, ölçümlenecek özellikler değişmeyecek kadar kısa bir sürede 

tekrarlanmalıdır. 

2. Derecelendiriciler arası güvenilirlik (inter-rater reliability): Aynı 

gruptaki kişilerin farklı değerlendiriciler ile değerlendirilmesiyle elde 

edilen sonuçlar arası uyumdur. 

3. İçsel güvenilirlik (iç tutarlılık) (internal consistency): Ölçeğin 

kapsadığı maddelerin aralarındaki ilişkiyi değerlendirir. İç tutarlılık 

katsayısı yüksekse, ölçme aracındaki maddelerin aynı şeyi ölçüyor 

demektir. 

a. Kuder-Richardson güvenilirliği: İki seçeneğin (örneğin; 

doğru/yanlış) bulunduğu ölçeklerde iç tutarlılığı inceler. 

b. Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı: İkiden fazla cevap seçeneği olan 

ölçeklerde iç tutarlılığı inceleyen ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır.  

Bu bölümde CİB teşhisinde psikometrik gereksinimleri karşılayabilen, 

kadınlarda cinsel fonksiyonun çeşitli alanlarını ele alan kullanıma hazır 

Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmış önemli 

anketler anlatılacak. 

Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (Female Sexual Function Index 

(FSFI)) 

FSFI, 2000 yılında Rosen ve ark.’ları tarafından kadınlardaki cinsel 

fonksiyonun ölçümünü yapabilmek amacıyla geliştirilmiş kısa ve kontrol 

örneklemlerle doğrulanmış bir değerlendirme formudur (11). Türkçe 

uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik analizi birkaç çalışma ile literatüre 

sunulmuştur (12,13,14).  Ölçeğin her bir alanı için test-retest güvenilirlik 

katsayıları (r = 0.79-0.86) yüksek; Crohnbach alfa değerleri 0.82 ve 

üzerindedir. Ölçek, son 4 haftadaki cinsel fonksiyonları değerlendiren 



19 

cinsel istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, tatmin ve ağrı olmak üzere altı 

alanda toplam 19 maddeden oluşur. 1 ve 2. Sorular cinsel isteği, 3,4,5,6. 

sorular uyarılmayı, 7,8,9,10. sorular lubrikasyonu, 11,12,13. sorular 

orgazmı, 14,15,16. sorular cinsel tatmini, 17,18,19. sorular ağrıyı 

değerlendirir. Katılımcı her bir soruya, son 1 ay içerisindeki cinsel 

deneyimini değerlendirerek 0 ile 5 arasında bir puan verir. Her bir öğenin 

puanı için o öğeyi değerlendiren soruların puanı toplanır ve alan faktörü ile 

çarpılır. Tam ölçek puanı için bu altı alanın puanları toplanır. Skor <26,55 

ise cinsel disfonksiyon kabul edilir. Alt alanlar arasında, sıfır alan puanının 

önceki dört hafta boyunca hiçbir cinsel aktivite olmadığını belirtir. 

 

 Sorular Skor 

aralığ

ı 

Faktö

r 

Minimu

m 

Skor 

Maksimu

m 

Skor 

Skor 

Cinsel istek 1,2 1-5 0,6 1,2 6,0  

Uyarılma 3,4,5,6 0-5 0,3 0 6,0  

Lubrikasyo

n 

7,8,9,10 0-5 0,3 0 6,0  

Orgazm 11,12, 

13 

0-5 0,4 0 6,0  

Tatmin 14,15, 

16 

0 (ya 

da 1)-

5 

0,4 0,8 6,0  

Ağrı 17,18, 

19 

0-5 0,4 0 6,0  

Tam ölçek puanı 

 

 

FSFI Anket Formu 

 

Sayın katılımcı; son dört haftada süregelen cinsel işlevlerinizi 

belirlemeye yönelik olarak hazırlanan bu ölçekte 19 madde bulunmaktadır. 

Sizden istenen her bir maddede size uyan tek bir seçeneği işaretlemenizdir. 

Lütfen tüm sorulara cevap veriniz. 

 

* Cinsel aktivite: Cinsel birleşme, sevişme ve kendini tatmin dahil 

olmak üzere tüm cinsel faaliyetler. 

** Cinsel ilişki: Kadın ile erkeğin cinsel birleşmesi (sertleşmiş penisin 

vajinaya girmesi) 

*** Cinsel uyarılma: Sevişme, şehvet duygu ve düşüncelerin belirmesi 

ile vajinanın ıslanması ve partnerinizin cinsellikle ilgili davranışlarına 

karşılık verme isteği ve benzeri durumlar 

**** Orgazm: Kuvvetli ritmik kasılmalar olması. 
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Soru 1. Son 4 hafta boyunca, ne sıklıkta cinsel istek veya ilgi hissettiniz? 

 

5= hemen hemen her zaman veya her zaman 

4= çoğu zaman (%50’den fazla) 

3= bazen (%50 kadar) 

2= bir kaç kez (%50’den daha az) 

1= hemen hemen hiçbir zaman veya hiçbir zaman 

 

Soru 2. Son 4 hafta boyunca, cinsel istek veya ilgi düzeyiniz nasıldı? 

 

5= çok yüksek 

4= yüksek 

3= orta 

2= düşük 

1= çok düşük veya hiç 

 

Soru 3. Son 4 hafta boyunca, cinsel aktivite veya cinsel birleşme sırasında 

kendinizi ne sıklıkla cinsel yönden tahrik olmuş/uyarılmış hissettiniz? 

 

0= cinsel aktivitem olmadı 

5= hemen hemen her zaman veya her zaman 

4= çoğu zaman (%50’den fazla) 

3= bazen (%50 kadar) 

2= bir kaç kez (%50’den az) 

1= hemen hemen hiçbir zaman veya hiçbir zaman 

 

Soru 4. Son 4 hafta boyunca, cinsel aktivite veya cinsel birleşme sırasında 

cinsel yönden tahrik olma/uyarılma düzeyiniz nasıldı? 

 

0= cinsel aktivitem olmadı 

5= çok yüksek 

4= yüksek 

3= orta 

2= düşük 

1= çok düşük veya hiç 

 

Soru 5. Son 4 hafta boyunca, cinsel aktivite veya cinsel birleşme sırasında 

cinsel olarak tahrik olma konusunda kendinizden ne kadar emindiniz? 

 

0= cinsel aktivitem olmadı 

5= çok yüksek derecede kendimden emindim 
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4= yüksek derecede kendimden emindim 

3= orta derecede kendimden emindim 

2= düşük derecede kendimden emindim 

1= çok düşük derecede kendimden emindim veya kendimden emin 

değildim 

 

Soru 6. Son 4 hafta boyunca, cinsel aktivite veya cinsel birleşme sırasında 

tahrik olma/uyarılma durumunuzdan ne sıklıkla memnun oldunuz? 

 

0= cinsel aktivitem olmadı 

5= hemen hemen her zaman veya her zaman 

4= çoğu zaman (%50’den fazla) 

3= bazen (%50 kadar) 

2= bir kaç kez (%50’den az) 

1= hemen hemen hiçbir zaman veya hiçbir zaman 

 

Soru 7. Son 4 hafta boyunca, cinsel aktivite veya cinsel birleşme sırasında, 

lubrikasyon 

(kayganlaşma/ıslaklık) durumu ne sıklıkla gerçekleşti? 

 

0= cinsel aktivitem olmadı 

5= hemen hemen her zaman veya her zaman 

4= çoğu zaman (%50’den fazla) 

3= bazen (%50 kadar) 

2= bir kaç kez (%50’den az) 

1= hemen hemen hiçbir zaman veya hiçbir zaman 

 

Soru 8. Son 4 hafta boyunca, cinsel aktivite veya cinsel birleşme sırasında 

lubrikasyon 

(kayganlaşma/ıslaklık) durumu oluşması ne kadar zor oldu? 

 

0= cinsel aktivitem olmadı 

1= aşırı derecede zordu veya imkânsızdı 

2= çok zordu 

3= zordu 

4= oldukça zordu 

5= zor değildi 

 

Soru 9. Son 4 hafta boyunca, lubrikasyon (kayganlaşma/ıslaklık) 

durumunuzu cinsel aktivite veya cinsel birleşme sonuna kadar ne sıklıkla 

sürdürebildiniz? 

 

0= cinsel aktivitem olmadı 

5= hemen hemen her zaman veya her zaman 
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4= çoğu zaman (%50’den fazla) 

3= bazen (%50 kadar) 

2= bir kaç kez (%50’den az) 

1= hemen hemen hiçbir zaman veya hiçbir zaman 

 

Soru 10. Son 4 hafta boyunca, lubrikasyon (kayganlaşma/ıslaklık) 

durumunuzu cinsel aktivite veya cinsel birleşme sonuna kadar korumanız 

ne kadar zor oldu? 

 

0= cinsel aktivitem olmadı 

1= aşırı derecede zordu veya imkânsızdı 

2= çok zordu 

3= zordu 

4= oldukça zordu 

5= zor değildi 

 

Soru 11. Son 4 hafta boyunca, cinsel uyarılmanızda veya cinsel birleşmede, 

ne sıklıkla orgazma ulaştınız? 

 

0= cinsel aktivitem olmadı 

5= hemen hemen her zaman veya her zaman 

4= çoğu zaman (%50’den fazla) 

3= bazen (%50 kadar) 

2= bir kaç kez (%50’den az) 

1= hemen hemen hiçbir zaman veya hiçbir zaman 

 

Soru 12. Son 4 hafta boyunca, cinsel uyarılmanızda veya cinsel birleşmede, 

orgazma ulaşmanız ne kadar zor oldu? 

 

0= cinsel aktivitem olmadı 

1= aşırı derecede zordu veya imkânsızdı 

2= çok zordu 

3= zordu 

4= oldukça zordu 

5= zor değildi 

 

Soru 13. Son 4 hafta boyunca, cinsel aktivite veya cinsel birleşme sırasında 

orgazma ulaşma yeteneğiniz konusunda ne kadar memnun oldunuz? 

 

0= cinsel aktivitem olmadı 

5= çok memnun oldum 

4= orta derecede memnun oldum 

3= hemen hemen eşit olarak memnun oldum ve memnun olmadım 

2= orta derecede memnun olmadım 
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1= hiç memnun olmadım 

 

Soru 14. Son 4 hafta boyunca, cinsel aktivite sırasında siz ve partneriniz 

arasında yaşanan duygusallık düzeyi konusunda ne kadar memnun 

oldunuz? 

 

0= cinsel aktivitem olmadı 

5= çok memnun oldum 

4= orta derecede memnun oldum 

3= hemen hemen eşit olarak memnun oldum ve memnun olmadım 

2= orta derecede memnun olmadım 

1= hiç memnun olmadım 

 

Soru 15. Son 4 hafta boyunca, partneriniz ile olan cinsel ilişkinizden ne 

kadar memnun oldunuz? 

 

5= çok memnun oldum 

4= orta derecede memnun oldum 

3= hemen hemen eşit olarak memnun oldum ve memnun olmadım 

2= orta derecede memnun olmadım 

1= hiç memnun olmadım 

 

Soru 16. Son 4 hafta boyunca, genel olarak tüm cinsel yaşamınızdan ne 

kadar memnun oldunuz? 

 

5= çok memnun oldum 

4= orta derecede memnun oldum 

3= hemen hemen eşit olarak memnun oldum ve memnun olmadım 

2= orta derecede memnun olmadım 

1= hiç memnun olmadım 

 

Soru 17. Son 4 hafta boyunca, vajinal birleşme sırasında ne sıklıkla 

rahatsızlık veya ağrı yaşadınız? 

 

0= cinsel birleşme girişimim olmadı 

1= hemen hemen her zaman veya her zaman 

2= çoğu zaman (%50’den fazla) 

3= bazen (%50 kadar) 

4= bir kaç kez (%50’den az) 

5= hemen hemen hiçbir zaman veya hiçbir zaman 
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Soru 18. Son 4 hafta boyunca, vajinal birleşme sonrasında ne sıklıkla 

rahatsızlık veya ağrı yaşadınız? 

 

0= cinsel birleşme girişimim olmadı 

1= hemen hemen her zaman veya her zaman 

2= çoğu zaman (%50’den fazla) 

3= bazen (%50 kadar) 

4= bir kaç kez (%50’den az) 

5= hemen hemen hiçbir zaman veya hiçbir zaman 

 

Soru 19. Son 4 hafta boyunca, rahatsızlık veya ağrı seviyeniz (dereceniz) 

nasıldı? 

 

0= cinsel birleşme girişimim olmadı 

1= vajinal birleşme sırasında veya sonrasında çok yüksekti 

2= yüksekti 

3= orta derecedeydi 

4= düşüktü 

5= çok düşüktü veya hiç yoktu 

 

Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği (Hendrick Sexual Attitudes Scale) 

 

Hendrick ve ark.'ları tarafından geliştirilen 23 maddelik bu ölçek, 

cinselliğin farklı yönlerine ilişkin tutumları ölçmek için kullanılan 

kapsamlı bir ölçektir (15). Karaçam ve ark.’ları tarafından Türkçeye 

uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (16). 

 

Onaylayıcılık (1-10. madde), doğum kontrolü (11-13. madde), 

paylaşım (14-18. madde) ve araç olarak değerlendirme (19-23. madde) 

olmak üzere dört faktörlü özgün yapı şeklinde tasarlanmıştır ve toplam 23 

maddeden oluşur. Her bir madde 1-5 puan arasında derecelendirilir. 

Ölçeğin doğum kontrolü ve paylaşım alt boyutunda puanlamalar terstir. 

Karaçam ve ark.’ları çalışmalarında Cronbach alfa katsayısı onaylayıcılık 

için 0.86, doğum kontrolü için 0.84, paylaşım için 0.66, araç olarak 

değerlendirme için 0.69 ve genel toplam için ise 0.85 olarak 

belirlemişlerdir. 

 

Ölçeğin onaylayıcılık ve araç olarak değerlendirme alt boyutlarından 

alınan yüksek puanlar bireyin ideal, sağlıklı ve dengeli cinsel tutum 

içerisinde olduğunu, ters kodlanan doğum kontrolü ve paylaşım alt 

boyutlarından alınan yüksek puanlar ise bireyin kendini merkeze alan 

cinsel yaşam içerisinde olduğunu ve idealden uzak cinsel tutuma sahip 

olduğunu göstermektedir. 
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Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği Anket Formu 

 

A: Kesinlikle katılıyorum, B: Katılıyorum, C: Kararsızım, D: 

Katılmıyorum, E: Kesinlikle katılmıyorum 

Onaylayıcılık  

 

1. Birisiyle seks yapmak için ona bağlanmak zorunda değilim.  

2. Rastgele seks, kabul edilebilir bir olaydır.  

3. Çok sayıda partnerle seks yapmaktan hoşlanırım.  

4. Tek gecelik ilişkiler, bazen çok eğlenceli olabilir.  

5. Belli bir zamanda birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşamak, normal 

bir şeydir.  

6. Her iki taraf da aynı fikirdeyse seksi zevklerin paylaşımı olarak 

görebiliriz.  

7. En iyi seks, kuralların olmadığı sekstir.  

8. İnsanlar daha özgürce seks yapabilse hayat daha kolay olurdu.  

9. Çok sevmediğin birisiyle seks yapıp bundan hoşlanmak mümkündür.  

10. Seksin yalnızca iyi bir fiziksel rahatlama niteliğini taşıması 

mümkündür.  

 

Doğum Kontrolü  

 

11. Doğum kontrolü, sorumluluk taşıyan cinselliğin bir parçasıdır.  

12. Bir kadın, doğum kontrolü sorumluluğunu paylaşmalıdır.  

13. Bir erkek, doğum kontrolü sorumluluğunu paylaşmalıdır.  

 

Paylaşım  

 

14. İki kişi arasında en yakın iletişim tarzı sekstir.  

15. Birbirini çok seven iki kişi arasındaki cinsel ilişki, en üst düzeydeki 

insan etkileşimidir.  

16. Seks iyi bir nitelikte olursa, iki ruhun birleşmesine benzer.  

17. Seks, yaşamın çok önemli bir parçasıdır.  

18. Seks, genellikle yoğun ve insanı adeta ezip geçen bir yaşantıdır.  

 

Araç Olarak Değerlendirme  

 

19. En iyi seks, kendi zevkine odaklandığın sekstir.  

20. Seks, öncelikle başka birinden zevk almaktır.  

21. Seksin temel amacı zevk almaktır.  

22. Seks, öncelikle fiziksel bir şeydir.  

23. Seks, esasen yemek yemek gibi bir beden işlevidir.  
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Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (Arizona Sexual Experiences Scale) 

McGahuey ve ark.’ları tarafından geliştirilmiş ve Soykan tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmış CİB değerlendirmeye yönelik bir ölçektir (17,18). 

Kadınlar ve erkekler için ayrı formları bulunmaktadır. Kadınlar için 5 

maddeli, 6 dereceli likert tipi bir ölçeğidir. Ölçek; cinsel dürtü, uyarılma, 

vajinal ıslaklık, orgazma ulaşma kapasitesi ve orgazm sonucu doyum 

duygusunu belirlemektedir. 

Ölçeğin kesme puanı 11 olarak belirlenmiş ve en düşük puan 5, en 

yüksek puan ise 30’dur. Alınan düşük puanlar cinsel yanıtın güçlü, kolay 

ve tatmin edici olduğunu gösterirken, yüksek puanlar cinsel işlev 

bozukluğunun varlığını göstermektedir. Soykan’nın çalışmasında ölçeğin 

Cronbach Alfa değeri 0.90 ve test-tekrar test güvenilirliği 0.88 olarak 

bildirilmektedir. 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği Anket Formu 

Lütfen her madde için BUGÜN de dahil GEÇEN HAFTAKİ 

durumunuzu işaretleyin 

 

Cinsel açıdan ne derece isteklisiniz? 

 

1 Oldukça istekli  

2 Çok istekli  

3 Biraz istekli  

4 Biraz isteksiz  

5 Çok isteksiz  

6 Tamamen isteksiz 

 

Cinsel açıdan ne kadar kolay uyarılırsınız (tahrik olursunuz)? 

 

1 Oldukça kolay  

2 Çok kolay 

3 Biraz kolay  

4 Biraz zor  

5 Çok zor  

6 Oldukça zor 

 

Vajinanız/cinsel organınız ilişki sırasında ne kadar kolay ıslanır veya 

nemlenir? 

 

1 Oldukça kolay  

2 Çok kolay  

3 Biraz kolay 
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4 Biraz zor  

5 Çok zor  

6 Asla olmaz 

 

Ne kadar kolay orgazm olursunuz (doyuma ulaşırsınız)? 

 

1 Oldukça kolay  

2 Çok kolay  

3 Biraz kolay  

4 Biraz zor  

5 Çok zor  

6 Asla boşalamam 

 

Orgazmınız tatmin edici midir? 

 

1 Oldukça tatmin edici 

2 Çok tatmin edici 

3 Biraz tatmin edici 

4 Pek tatmin etmiyor 

5 Çok tatmin etmiyor 

6 Orgazma ulaşamam 

 

Kadın Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği (Sexual Quality of Life 

Questionnaire Female (SQOL-F)) 

 

Symonds ve ark. tarafından geçerlik ve güvenirliliği yapılmış ve Tuğrul 

ve ark.'ları tarafından Türkçe ’ye uyarlanmış bir ölçektir (19,20). 

Bireylerin uygulanışı kolay ve altılı likert tipinde olup, 18 maddeden 

oluşmaktadır. Son dört hafta içindeki cinsel yaşam düşünülerek her bir 

sorunun yanıtlanması beklenmektedir. Her bir maddenin 1-6, yada 0-5 

arasında puanlanabileceği belirtilmektedir. 1-6 arasında puanlama sistemi 

ile alınabilecek puan aralığı 18-108 arasındadır. 0-5 puanlama sisteminde 

ise puan aralığı 0-90 arasındadır. Toplam puan hesaplanmadan önce 1, 5, 

9, 13, 18 numaralı maddelerin puanlarının tersine çevrilmesi 

gerekmektedir. Hangi puanlama sistemi kullanılırsa kullanılsın ölçekten 

alınan toplam puan 100’e dönüştürülmektedir. Toplam ölçek puanın 100’e 

dönüştürülmesi için; (ölçekten alınan ham puan-18)x100/90 formülünün 

kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Ölçekten alınan puanın yüksek 

olması cinsel yaşam kalitesinin iyi olduğunu göstermektedir. Tuğrul ve 

ark. 'larının çalışmasında ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik analizi 

sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,83 olarak bildirilmiş ve ölçeğin 

iç tutarlılığının yüksek derecede güvenilir düzeyde olduğu saptanmıştır. 
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SQOL-F Anket Formu 

 

Tamamen katılıyorum, Büyük ölçüde katılıyorum, Kısmen katılıyorum, 

Kısmen katılmıyorum, Büyük ölçüde katılmıyorum, Hiç katılmıyorum 

 

1.Cinsel yaşamımı düşündüğümde, hayatımın eğlenceli /zevkli bir parçası 

olduğunu düşünüyorum 

2. Cinsel yaşamımı düşündüğümde, hayal kırıklığı hissediyorum 

3.Cinsel yaşamımı düşündüğümde, kendimi üzgün (depresif) 

hissediyorum 

4. Cinsel yaşamımı düşündüğümde, kendimi bir kadın olarak eksik 

hissediyorum 

5. Cinsel yaşamımı düşündüğümde, kendimi iyi hissediyorum 

6. Cinsel bir eş olarak kendime güvenimi yitirdim 

7. Cinsel yaşamımı düşündüğümde, sıkıntı hissediyorum 

8. Cinsel yaşamımı düşündüğümde, kızgınlık hissediyorum 

9. Cinsel yaşamımı düşündüğümde, eşime yakın olduğumu hissediyorum 

10. Cinsel yaşamımın geleceği hakkında endişeleniyorum 

11. Cinsel ilişkiden zevk almıyorum 

12. Cinsel yaşamımı düşündüğümde, utanıyorum 

13. Cinsel konularla ilgili eşimle konuşabileceğimi düşünüyorum 

14. Cinsel ilişkiden kaçınıyorum 

15. Cinsel yaşamımı düşündüğümde, suçluluk hissediyorum 

16. Cinsel yaşamımı düşündüğümde, eşimin rencide olmuş yada 

reddedilmiş hissetmesinden endişeleniyorum 

17. Cinsel yaşamımı düşündüğümde, bir şeyleri kaybetmiş gibi 

hissediyorum 

18. Cinsel yaşamımı düşündüğümde, cinsel ilişki sıklığından memnunum 

 

Kadın Genital Öz-Görünüm Ölçeği (Female Genital Self Image Scale 

(FGSIS))  

 

Herbenick ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş 7 maddelik bir 

ankettir. Kadınların kendi genital organları hakkında duygu ve inançlarını 

görünüm ve koku dahil olmak üzere geniş bir yelpazede değerlendirir (21). 

Türkçe geçerlilik-güvenilirlik çalışması 2018 yılında yeterli iç tutarlılık 

(Cronbach’ın alfa 0.818) ve test–tekrar test güvenilirliği  (0.951) ile 

yapılmıştır (22). 

7 maddelik FGSIS, kadınların kendi cinsel organları hakkındaki 

duygularını ve inançlarının sorgulandığı 4 puanlık bir değerlendirme 

ölçeğidir. En az 7 ve en fazla 28 puan alınabilen ankette yüksek puanlar 

daha olumlu genital benlik imajını gösterir. 
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FGSIS Anket Formu 

 

Lütfen ‘çok katılıyorum’ dan ‘hiç katılmıyorum’ a doğru sizin için en 

uygun seçeneği işaretleyiniz.  

 

*Çok katılıyorum 

*Katılıyorum 

*Az katılıyorum 

*Hiç katılmıyorum 

 

1. Cinsel bölgemden genel olarak memnunum.   

 4 3 2 1 

2. Cinsel bölgemin dış görünüşünden memnunum.   

 4 3 2 1 

3. Eşimin cinsel bölgeme bakması konusunda rahatım.   

 4 3 2 1 

4. Bence cinsel bölgem normal kokuyor.     

 4 3 2 1 

5. Cinsel bölgemin genel olarak görevlerini iyi yaptığını 

düşünüyorum 4 3 2 1 

6. Bir doktora çekinmeden cinsel bölge muayenesi yaptırabilirim. 

 4 3 2 1 

7. Cinsel bölgemden utanmıyorum.     

 4 3 2 1 
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BÖLÜM IV 

DUAL ANTİPLATELET ALTINDAKİ AKUT KORONER 

SENDROMLU HASTALARDA ACİL KORONER ARTER 

BYPASS CERRAHİSİ SONUÇLARI 

 

Emin Can Ata 

 

Giriş  

Koroner arter hastalıkların (KAH) görülme sıklığı tüm dünyada 

artmaya devam etmektedir. Akut koroner sendromu (AKS) şüphesiz ki, 

KAH’nın uzun süreli sakatlığa ve ölüme yol açabilen en ciddi sonucudur. 

40 yaşından büyük erkek ve kadınlar için AKS'dan ölüm oranları sırasıyla 

%18 ve %23'tür (CHANG Mineok, ve ark. 2017:380). Bu sendrom 

ABD'de yıllık yaklaşık 1,5 milyon hastaneye kabulden sorumludur (GO 

Alan S, ve ark. 2014:).  

Dual-antiplatelet tedavi (DAPT) AKS belirtileri olan hastalarda 

aterotrombotik komplikasyonları önlemeyi amaçlayan farmakolojik 

tedavinin temel taşıdır. AHA/ACC tedavi kılavuzları, AKS'li hastalar ve 

stent yerleştirilmiş PCI uygulanan hastalar için aspirin ile kombinasyon 

halinde bir P2Y12 reseptör antagonisti önermektedir (SMITH JR Sidney 

C, ve ark. 2011:2458). Tedavi seçenekleri arasında günde bir kez 75 mg 

klopidogrel, günde bir kez 10 mg prasugrel ve günde iki kez 90 mg 

tikagrelor bulunur (CAPODANNO Davide, 2018:2915). Elektif koroner 

arter bypass cerrahisiden (CABG) önce, perioperatif kanama riskini 

azaltmak için P2Y12 inhibitörünün belirli bir süre öncesinden kesilmesi 

klavuzlarda belirtilmiştir (tikagrelor için en az 3 gün, klopidogrel için 5 

gün ve prasugrel için 7 gün; Sınıf IIa, B). Aspirin perioperatif dönemde 

(Sınıf  I, C) tavsiye edilmekte (VALGIMIGLI Marco, ve ark. 2018:213). 

Ancak her merkezde farklılık göstermekle beraber AKS hastalarının 

yaklaşık %10'u başvurusu sırasında acil CABG’ye ihtiyaç duymaktadır. 

Bu grup yüksek riskli bireyler, potansiyel olarak fatal iskemik olay riskini 

atlatmak için DAPT altında gecikmeden acil ameliyat edilmeliler. Ancak 

acil CABG gerektiren AKS hastalarında iskemi ve kanama risklerini 

dengelemek için DAPT’nin optimal kullanımı için global multidisipliner 

önerilerin bulunmaması DAPT kesilmeden CABG geçiren hastalarda başta 

majör kanama olmak üzere ciddi komplikasyonlara yol açmaktadır 

(FITCHETT David, ve ark. 2009:683,  NAGASHIMA Zenko, ve ark. 

2017:156). 

Bir başka zorluk ise acil CABG, elektif CABG ile karşılaştırıldığında 

mortalite de dahil olmak üzere önemli ölçüde daha yüksek olumsuz 

sonuçlarla ilişkilidir (SANTARPINO Giuseppe, ve ark. 2015:1193, 
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BIANCARI Fausto ve ark. 2015:275). Bazı araştırmacılar acil CABG 

sonuçlarını araştırmış olsa da, son yıllarda acil CABG endikasyonları ve 

sonuçları tam olarak rapor edilmemiş; sonuç olarak, acil cerrahi 

revaskülarizasyon kriterlerini karşılayan hastalar için tedavi stratejisi 

kurumlar arasında farklılık göstermeye devam etmektedir.  

Bu çalışmada, DAPT kullanımının acil CABG geçiren hastalara etkisi 

araştırıldı. 

     Material ve metot 

     Hasta seçimi 

      Bu retrospektif çalışmada Ocak 2014 ile Ocak 2019 tarihleri arasında 

merkezimizde acil CABG geçiren 92 hasta ile aynı dönemlerde elektif 

CABG yapılan ardışık 100 kontrol hasta grubu karşılaştırıldı. Elektif 

CABG grubundaki (Grup A) hastalar sadece aspirin (ASA) 

kullanmaktaydı.  Acil CABG grubundaki (Grup B) tüm hastalar ise 

ameliyat gününe kadar ASA ile kombine olarak klopidogrel (KL) veya 

tikagrelor (TK) kullanıyordu. Tüm hastalara ameliyat öncesi prosedürün 

ve olası komplikasyonlarının anlaşıldığını gösteren bilgilendirilmiş bir 

onay imzalatıldı. 

     Kardiyojenik şok, resüsitasyon sonrası ve MI mekanik 

komplikasyonları olan hastaları çalışma dışı bıraktık. Ayrıca, daha önceki 

CABG veya diğer kardiyak operasyonları olan hastaları ve off-pump 

CABG hastalarını çalışmaya dahil etmedik. Her bir vakanın Euroscore II 

risk hesaplaması ameliyat cerrahı tarafından STS tanımları esas alınarak 

yapıldı. 

     Acil CABG endikasyonunun belirlenmesi 

     Acil CABG kararı kardiyoloji ve kalp cerrahlarından oluşan ‘kalp timi’ 

konseyi tarafından aşağıdaki nedenlerden ötürü alındı: devam eden iskemi, 

iskemiye veya tehditli iskemiye neden olan koroner perforasyon ve 

tamponad, tekrarlayan akut stent oklüzyonu, hemodinamik instabilite, PCI 

yapılamayan multivessel sınıf C lezyonlar ve CABG gerektiren ancak 

önceden planlanmayan diğer endikasyonlar. 

     Ameliyat tekniği 

     Tüm ameliyatlar median sternotomi ile kardiyopulmoner bypass (KPB) 

altında yapıldı. Yoğun kanaması olmayan ve hemodinamik olarak stabil 

olan hastalarda sol internal mamarian arter (IMA) çıkartıldı, diğer 

vakalarda tüm bypasslar için safen ven kullanıldı. Aortik kros klemp 

sonrası aort kökünden soğuk kan kardiyoplejisi verilerek diyastolik arrest 

sağlandı ve her 15-20 dk süre ile kardiyopleji tekrarlandı. Distal 

anastomozlar tamamlandıktan sonra proksimal anastomozlar asendan 

aortada plak olmayan vakalarda yan klemp ile, aksi takdirde kros klemp 

kaldırılmadan yapıldı. 

     İstatistiksel analiz 

     İstatistikler kategorik değişkenler için frekans ve yüzde olarak özetlendi 

ve χ2 testi kullanılarak karşılaştırıldi. Ortalama ± SD olarak ifade edildi. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Biancari+F&cauthor_id=25791689
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Sürekli değişkenler ise ANOVA one-way analiz testleri ile karşılaştırıldı. 

P <0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  Tüm istatistiksel 

analizler için IBM SPSS Statistics software (SPSS Inc. Chicago Illinois, 

United States of America), version 24.0 kullanıldı. 

     Bulgular 

     Hastaların ortalama yaşı ve cinsiyet farklılıkları istatistiksel olarak 

anlamdı değildi. Preoperatif komorbiditeler her üç grupta benzerlik 

gösteriyordu. Ancak, B grubundaki hastaların sol ventrikül ejeksiyon 

fraksiyonu (EF) daha düşük ve euroskor riski Grup A’ya göre daha yüksek 

bulundu (P=0.002 ve P=0.018). Grup B’de, preoperatif  IABP kullanımı 

Grup A’ya göre daha fazla idi (P=0.001). Göğüs ağrısı ve hemodinamik 

instabilite acil CABG için en sık neden idi, başarısız PCI ve koroner 

perforasyon ise daha az görülen neden olmakla beraber 2 grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (P<0.001 ve P<0.05) (Tablo 1).   

Tablo 1. Preoperatif klinik özellikler 

 

 

ASA:aspirin; KL:klopidogrel; TK:tikagrelor; DM:diabetes mellitus; 

HT:hipertansiyon; PDH:periferik damar hastalığı; KOAH:kronik obstrüktif 

akciğer hastalığı; IABP: intraaortik balon  pompası; EF:ejeksiyon fraksiyon; 

PCI:perkutan koroner intervention 

 

 A grubunda %98 hastaya IMA grefti kullanıldı, B grubunda IMA 

kullanım oranı daha düşük gerçekleşti (P<0.001). IMA kullanımına engel 

olan en önemli faktörler ise endotorasik yataktan yoğun kanama ve 

hastanın hemodinamik instabilitesi idi. Her iki grup arasında KPB ve aortik 

 Grup A 

ASA (n=100) 
Grup B 

 

KL (n=63)      TK (n=29) 

 

P  

Yaş   68.7±10 65.2±8.7 64.5±7.9 .438 

Kadın cinsiyet 42 (42%) 28 (44.4%) 14(48.3%) .708 

DM 34 (34%) 26 (41.3%) 10(34.5%) .553 

HT 31(31%) 32 (50.8%) 22(43.5%) .087 

PDH 25 (25%) 17 (27.9%) 9(31%) .715 

KOAH 13(13%) 11(17.5%) 7(24.1%) .181 

Renal hasar 12 (12%) 11 (17.5%) 6(20.7%) .293 

IABP 0 6 (9.5%) 5(17.2%) .001 

EF (%) 51.3±8.4 46.8±8.8 47.5±7.9 .002 

Euroscore II (%) 5.28±3.9 6.83±2.8 7.76±2.9 .018 

Preoperatif acil durumlar 

Gögüs ağrısı  4 (4%) 21 (33.3%) 10(34.5%) <.001 

Hemodinamik instabilite 2 (2%) 16 (25.4%) 7(24.1%) <.001 

Koroner perforasyon 0 4 (6.3%) 3(10.3%) .011 

Başarısız PCI 5 (5%) 11 (17.5%) 6(20.7%) .012 

Multivessel kritik stenoz 7 (7%) 13 (20.6%) 4(13.8%) .036 
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kros klemp süreleri aralarında farklılık yoktu (P>0.05), DAPT 

kullanımının bu sürelere olumsuz etkisi bulunmadı. B grubunda 

postoperatif kanama istatistiksel olarak elektif vakalara göre ciddi anlamda 

fazlaydı (P<0.001), ancak KL ve TK grubu aralarında ise anlamlı farklılık 

yoktu. TK grubunda kanama nedeni ile 9 (%31) hastaya reeksplorasyon 

yapılmış olup, diğer gruplara göre daha fazla bulundu (P<0.001).  

Perioperatif transfüze edilen eritrosit, taze donmuş plazma, kriyopresipitat 

ve trombosit süspansiyonu oranları iki grup arasında ciddi farklılık 

gösteriyordu (P<0.001), DAPT postoperatif kan ve kan ürünleri 

kullanımını önemli ölçüde artırmıştır. Diğer majör komplikasyonlar her iki 

grupta istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Perioperatif değişkenler ve majör komplikasiyonlar 

 

 

 
LIMA: sol internal mamarian arter; KPB: kardiyopulmoner bypass; ER: eritrosit 

süspansiyonu; TDP: taze donmuş plazma 

 

     Ameliyat sonrası yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri B grubunda 

daha uzun bulundu (P<0.001 ve P=0.001), devam eden drenaj ve inotropik 

destekler bunun en önemli nedenleri arasındaydı. Ayrıca, postop IABP 

kullanımının B grubunda daha fazla (P=0.020) olması bu gruptaki 

hastaların yoğun bakımda daha uzun süre kalmasına yol açmıştır. 

Postoperatif hastane mortalitesi 2 grup arasında farklılık göstermekte olup, 

TK grubunda en yüksek bulundu (%1, %6.3 ve %10.3, P=0.010), en sık  

 Grup A 

ASA (n=100) 
Grup B 

KL (n=63)      TK (n=29) 
 

P  

Bypass greft sayısı 3.42±0.6 3.4±0.68 3.55±0.78 .601 

LIMA greft (%) 98 (98) 41 (65.1) 15 (51.7) <.001 

KPB (dk) 68.7±18 71.9±23 67.9±21 .720 

Aortik kros klemp 

(dk) 

42.2±9.45 45.1±12.6 41.9±10.2 .466 

Postop kanama (ml) 453±169 1344±1588 1694±413 <.001 

ER (ünite) 2.36±1.51 6.23±2.33 7.07±1.98 <.001 

FFP (ünite) 2.4±1.94 6.07±1.7 6.13±2.36 <.001 

Kriyopresipitat 

(paket) 

0.36±1.12 5.77±1.76 6.6±1.72 <.001 

Platelet süspansiyonu  0.7±1.64 2.9±2.81 2.92±2.71 <.001 

Reeksplorasyon (%)  3 (3) 5 (7.9) 9 (31) <.001 

Renal yetmezlik (%) 4 (4) 6 (9.5) 3 (10.3) .269 

Pnömoni (%) 4 (4) 4 (6.3) 3 (10.3) .395 

İnme (%) 4 (4) 1 (1.6) 2 (6.9) .419 

Sternal 

komplikasyonlar  

3 (3) 3 (4.8) 3 (10.3) .237 
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mortalite sebebi düşük kardiyak debiye bağlı multi-organ yetmezliği idi. 

Bir yıllık sağ kalım oranı gruplar arasında benzer bulundu (%97, %93.7 ve 

%89.7, P=0.257) (Tablo 3). 

 

 Tablo 3. Postoperatif takip ve mortalite 

 

 

Tartışma 

     AKS hastalarının tedavisi koroner revaskülarizasyondur 

(AMSTERDAM Ezra A, ve ark. 2014). Tarihsel olarak, bu CABG ile 

başarıldı; bununla birlikte, 30 yıl önce PCI’nın ortaya çıkışı, o yıllarda 

PCI'da bir artış ve CABG'de yılda% 5'lik bir düşüşe neden olmuştur. 

Bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 395.000'den fazla CABG 

prosedürü gerçekleştirilmektedir. Bu prosedürlerin bir kısmı, çoğunlukla 

devam eden iskemi, anjiyografik kazalar, multivessel hastalığı veya PCI 

için anatomik uygunsuzluk nedeniyle acil olarak gerçekleştirilmekte 

(SCHUMER Erin M., ve ark. 2016:214). 

     Acil CABG, hastane içi mortalite artışları ve majör olumsuz olaylarla 

ilişkilidir.8,9 Ülkemizde, devam eden iskemi, acil CABG için en sık 

endikasyon olmaya devam etmektedir.  Ne yazık ki, hastane mortalitesi ve 

olumsuz olaylar bu grup hastalarda diğer ülkelerde olduğu gibi hala 

yüksektir. Bu tür hastalarda bildirilen mortalite oranlarındaki kurumsal 

farklılıklar, büyük olasılıkla bunları “acil” veya “öncelikli” olarak 

kodlamadaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Açıkçası, örneğin sol 

ana stenozu olan tüm hastalar gerçekten acil cerrahiye ihtiyaç duymaz. 

Dahası, durumu ağır olan hastalardan hangilerinin CABG şansı 

olabileceğine karar vermede kurumsal farklılıklar vardır. Amaç, mevcut 

tedavi seçeneklerinden hangisinin hasta için en uygun olduğunu 

belirlemektir. Bizim çalışmamızda bu gruptaki 34 (%37.4) hasta arasından 

7 (%7.7) hasta kaybedilmiştir. Dolayısıyla sonuçları iyileştirme çabaları bu 

yüksek riskli gruba odaklanmalıdır. Bu hastaların genellikle preop ya da 

postop dönemde bir IABP ile desteklenmesinin yararlı olduğu çalışmalar 

 Grup A 

ASA 

(n=100) 

Grup B 

 

KL (n=63)       TK 

(n=29) 

 

P  

Yoğun bakım süresi (saat) 28±9.8 46.8±18.2 56.3±23.5 <.001 

IABP (%) 5(5%) 8(12.7%) 6 (20.7%) .020 

Hastanede kalış süresi 

(gün) 

5.6±3.7 6.5±1.6 9.2±3.8 .001 

Perikardiyal efüzyon (%) 6 (6%) 5 (7.9%) 5 (17.2%) .160 

Hastane mortalitesi (ilk ay) 1(1%) 4(6.3%) 3 (10.3%) .010 

Bir yıllık sağ kalım (%) 97 93.7 89.7 .257 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Amsterdam+EA&cauthor_id=25260718
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schumer%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27303236
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vardır (HEMO Eli, ve ark. 2014:1869). Bu çalışmamızda, acil CABG 

hastalarının %12’sinde preop dönemde, %14 hastaya ise postop dönemde 

IABP desteği sağlandı. Özellikle yakın zamanda stent implantasyonu 

yapılan DAPT altındaki hastaları bu destekten mahrum bırakmak 

katastrofik sonuçlara yol açabilir, bunun nedeni ise bu hastalarda stent 

öncesi ventrikül fonksiyonlarında hasar olduğu ve henüz bu hasarın tam 

anlamıyla giderilememiş olmasıdır.  

     Mevcut meta-analizden elde edilen sonuçlar, AKS ile başvuran 

hastalara DAPT verilmesi gerektiğini göstermektedir (SMITH JR Sidney 

C, ve ark. 2011:2458, AMSTERDAM Ezra A, ve ark. 2014). Bununla 

birlikte, daha sonra acil CABG için sevk edilen hastaların perioperatif 

kanama ve kanamaya bağlı komplikasyonları en aza indirmek için 

minimum 5 günlük bir yıkama periyodunu bekleme şansları yoktur (ABD-

ALAAL Mohammed M, ve ark. 2010:118). Bu hastaların preop 

hazırlıklarının çok hızlı yapılması ve en kısa sürede ameliyatın deneyimli 

anestezist tarafından başlatılması olası mortalite ve morbiditenin önüne 

geçmede kritik öneme sahiptir. İndüksiyon esnasında hastanın 

hemodinamik değişimleri yakından izlenmeli, stabil olmayan hastalara 

internal mamarian arter yerine safen greft kullanılmalıdır. Cerrahi kanama 

kontrolü protamin verildikten sonra çok detaylı yapılmalıdır. Mümkün 

olan her durumda elektrokoter yerine hemoklips kullanılması ya da 

ligasyon veya sütürasyon yapılması kalıcı hemostaz açısından daha 

avantajlıdır. Sternum kapatılmadan önce kanama durumuna göre trombosit 

süspansiyonu ve kriyopresipitat verilerek cerrahi kanamanın kabul 

edilebilir düzeyde olduğundan emin olunmalı. Biz tüm hastalarımızda her 

iki plevrayı açık bırakıyoruz, ayrıca sol tarafa perikardiyoplevral pencere 

oluşturuyoruz ve en az 3 adet göğüs tüpü yerleştiriyoruz, bu yöntem 

hastalarda kardiyak tamponand riskini azaltır. Tikagraler daha yüksek 

platelet inhibizyon özelliğine sahip olduğundan, bu grup hastalarda meliyat 

sonrası süreç çok daha çetrefillidir (SCHREUDER Michelle M, ve ark. 

2020). Tüm yukarıdaki stratejilere rağmen, bu grup hastalarda postop 

dönemde kardiyak tamponand oranı oldukça yüksektir. Dolayısıyla, bu 

hastaların postop drenajı çok iyi takip edilmeli, özellikle göğüs tüplerinin 

tıkanmamasına özen gösterilmeli, tamponand şüphesi olduğunda 

olabildiğince erken reeksplore edilerek kardiyak arrest önlenmelidir. Erken 

reeksplore edilen hastalarda postop sonuçlar daha iyi, perikardiyal efüzyon 

görülme riski daha düşüktür. Taburcu edilen hastalarımızın bir yıllık sağ 

kalım oranları %90 civarında olup, elektif CABG grubundan daha düşük 

olmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmadı. 

      Sonuç olarak, acil CABG endikasyonu olan AKS’lu endikasyonu olan 

hastalarda DAPT’e rağmen erken yapılan CABG majör kardiyak olayı 

önlemek için hayat kurtarıcı seçenektir. Ancak, DAPT kullanımı postop 

majör kanama ve yüksek reeksplorasyon ile ilişkilidir. Postop kanama ve 

kardiyak tamponand riskine karşı hazırlıklı olunmalıdır.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Smith+SC+Jr&cauthor_id=22052934
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Smith+SC+Jr&cauthor_id=22052934
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Amsterdam+EA&cauthor_id=25260718
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abd-Alaal+MM&cauthor_id=20304843
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schreuder+MM&cauthor_id=32063118
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BÖLÜM V 

GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIKLAR 

Gülten Özgen 

 Tanım 

 Gestasyonel trofoblastik hastalıklar (GTH) anormal fertilizasyonun bir 

sonucu olarak gelişen ve trofoblastların anormal, aşırı proliferasyonu ile 

karakterize bir hastalık grubudur. Plasenta kaynaklı ve metastaz yapabilen 

bu tümör maternal dokudan ziyade plasenta dokusundan kaynaklanır 

(Sato&ark.,2019). Hastalığın tarihçesinde eski Yunan tıbbi metinlerinde 

‘nedeni bilinemeyen anormal gebelikler’den bahsedilmiş, milattan önce 

(M.Ö) 400 yılında Hipokrat mol hidatiformu ‘uterusun damlamsı yapısı’ 

olarak tariflemiştir. Spontan rezolüsyon ile sonuçlanabilen mol 

hidatiformdan yaşamı tehdit eden koryokarsinoma kadar geniş bir dağılım 

gösterir. Tüm trofoblastik lezyonların ortak bir özelliği, kalıcı veya 

ilerleyen trofoblastik hastalığın varlığı için klinik bir belirteç olarak hizmet 

eden human koryonik gonadotropin (hCG) üretmesidir. Human koryonik 

gonadotropin (hCG) GTH ın tanısı, progresyonu tedaviye alınan yanıtı ve 

tedavi sonrası izlem için mükemmel bir biyolojik belirteçtir. 

 Molar gebelikler vakum küretaj sonrası %15-20 persiste edip yükseliş 

gösteren hCG sonrası %15-20 komplet mol, 0.1%−5%  parsiyel mol olarak 

gelişir. Son birkaç dekadda bu hastalıkların tanı, tedavi ve takibindeki 

olağanüstü gelişmeler ve kemoterapiye verdikleri yanıt sayesinde 

mortaliteleri hızla düşürülerek günümüzde neredeyse %100 kür oranlarına 

ulaşılabilmiştir. Ancak bu kür oranları sadece optimal tedavi ve takip 

olanaklarıyla mümkündür. Hastalığın kliniği çok değişkenlik 

gösterdiğinden, düzenli takip ile hasta eğitimi gereklidir. Bu şekilde 

optimum tedavi ve takip sağlanabilir ve gebeliği takiben oluşabilecek 

metastatik hastalık mümkün olan en kısa sürede tespit edilebilir 

(Goldstein&ark.,2015)  Histolojik olarak  parsiyel mol (PHM) ve komplet 

mol hidatiform (CHM),bening lezyonlar iken invaziv mol (IM), 

koryokarsinoma (CCA), plasental site trofoblastik tumor (PSTT), ve 

epiteloid trofoblastik tumor (ETT) malign formu oluştururlar. Gestasyonel 

trofoblastik hastalık sınıflamasında mol hidatiform komplet ve parsiyel 

formuyla bening patolojiler olarak sınflandırılırken bahsedilen İM; CCA, 

PSTT, ETT preinvazif ve malign potansiyel taşıdıkları için aynı zamanda 

gestasyonel trofoblastik neoplaziler (GTN) olarak da tanmlanır 

                                                             
 (Uzman Dr.); Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve 

Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği.Bursa-TÜRKİYE 
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(Moser & Huppertz, 2017). Bening ve malign GTH’ının (Tablo 1) de 

histolojik sınıflaması şematize edilmiştir. 

 

Tablo 1. Gestasyonel Trofoblastik Hastalıkların Histolojik 

Sınıflaması 

BENİNGN GTH MALİGN GTH (GTN) 

 

1.Mol Hidatiform  

a)Komplet (CMH) 

b)Parsiyel  (PMH) 

2.Ekzejare Plasental Site 

3.Plasental  Site Nodül 

 

A.Persistan GTH (Non-

Metastatik)  

    İnvazive Mol ve 

Koryokarsinoma 

B. Metastatilk GTH 

    1.Koryokarsinoma (CCA) 

    2.Plasental site trofoblastik 

tümör 

    (PSTT)     

    3.Epiteloid trofoblastik tümör 

(ETT) 

 

Gestasyonel Trofoblastik hastalıklar (GTH) blastokistin dış yüzeyini 

oluşturan plasental trofofoblastlardan gelişir.. Trofoblastlar, 

sinsityotrofoblast, sitotrofoblast ve intermediate (ara) trofoblast olmak 

üzere 3 grupdan oluşur. Sinsityotrofoblastlar β-hCG salımından sorumlu 

iken sitotrofoblastlar ile birleşerek koryonik villusları oluştururlar.Villus-

dışı sitorofoblastlat  intermediate (ara) trofoblastlara farklılaşarak spiral 

arter duvarını invaze eder. Her 3 plasental trofoblast tipinden farklı GTH 

gelişebilir (Benirschke & Kaufmann,1990). Trofoblastların içerdiği  farklı 

antijen tipleri immünohistokimyasal boyamalar ile  tespit 

edilir.İmmünohistokimyasal testler yalnızca maternal eksprese edilen 

genler için olup CMH, PMH  ve hidropik abortusun ayırıcı tanısında 

kullanılır (Heller,2018). 

Tablo 2.  GTH ‘ın İmmünohistokimyasal Belirteçleri;  

GTH İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BELİRTEÇLER 

Belirteç Uygulama Belirteç Uygulama 

β hCG CCA 

Sinsityotrofoblast 

(+) 

hPL PSTT(+) 

yaygın 

CCA IT (+) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Moser+G&cauthor_id=28202182
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Huppertz+B&cauthor_id=28202182
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İnhibin α CCA Trofoblast 

ve IT(+) 

PSTT(+) yaygın 

ETT(+) yaygın 

Sitokeratin CCA Tüm 

Hücreler (+) 

PSTT(+) 

yaygın 

ETT(+) 

yaygın 

P63 PSTT(-) 

ETT(+) 

Siklin E Plasental Site 

Nodülden 

Göreceli 

Olarak Daha 

Fazla 

Boyanma 

P57kip2 Komplet Mol (-) 

Parsiyel Mol (+) 

Mel-CAM PSTT(+) 

yaygın 

Ki67 

PCNA 

P53 

 

Spontan Düşük (-)  

GTH(+) 

CCA Hücrelerinin  

%50 Diffüz (+) 

HLA-G  Villus Dışı 

IT(+) 

PSTT 

implantasyon 

Bölgesi IT(+) 

ETT  

Koryonik Tip 

IT(+) 

**CCA (Koryokarsinoma), PSTT (Plasental  Site Trofoblastik Tümör), ETT 

(Epidermal Trofoblastik Tümör),  

GTH (Gestasyonel Trofoblastik Hastalık),PCNA(Çoğalan Hücre Nükleer 

Antijeni),IT (İntermediate trofoblast) 

İnsidans Ve Epidemiyoloji  

GTH oluşumuna katkıda bulunan epidemiyolojik faktörlerin ve 

insidansın ülkeler ve hastane bazlı kayıt sistemler arasında güvenilir bir 

bilgi alışverişi olmaması ve farklılıklar göstermesi nedeniyle oldukça 

zordur. GTH insidansı 1:200-1000 gebelikte görülmekle birlikte etnik 

varyasyonlarla Asyalı kadınlarda olmayanlara oranla daha yüksektir (1/390 

ve 1/750 ). Canlı doğum sonrası  GTH gelişme riski 1/50,000 molar gebelik 

ise terapötik abortus sonrası 1/600, canlı doğum sonrası 1/1000’dir 

(Ning&ark.,2019).Türkiyede bu   oranlar benzerdir (Özalp & ark., 2003). 
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 Gestasyonel trofoblastik hastalık oluşumunda etkili olduğu saptanan 

predispozan faktörler erken menarş, parite, ilk gebelik yaşı, geçirilmiş mol 

gebelik öyküsü, önceki gebelikler arasındaki süre, genetik faktörler, 

malnütrisyon, viral enfeksiyonlar, sosyoekonomik düzey ve Asya kökenli 

olmaktır. Beta keroten ve hayvansal yağ alımının eksikliği ve A vitaminden 

fakir beslenme mol hidatiformun  nutrisyonel faktörleridir. Komplet  ve 

parsiyel mol hidatiformun epidemiyolojik faktörler yönünden ayırıcı 

tanısını yapmak oldukça zordur. Erken gebelik ve ileri anne yaşı komplet 

mol hidatiforma yol açan anormal fertilizasyonla ilişkilidir. 21  yaş altı ve 

35 yaş üzerindeki gebelik durumunda komplet mol insidansı 1.9 kat 

artarken 40 yaş üzerinde ise 7.5 kat  yükselir (Gockley & ark.,2016) 

 Mol hidatiform  geçiren bir kadının  2.kez mol hidatiform geçirme 

olasılığı ise %1-6 dır(Garrett & ark., 2008). 50 yas sınırı aşıldığında 3 

gebelikten biri komplet mol ile sonuçlanır (Seckl & ark., 2014).  Parsiyel 

molde ise düzensiz menstruel siklus,düşükler  ve 4 yıldan uzun süre oral 

kontraseptif kullanım öyküsü gözlenirken ovulasyon indüksiyonu, diyet ve 

etnik köken risk faktörü olarak gözlenmez (Parazzini&ark.,1991). Genetik 

geçiş görülen  biparental PMH görülen vakalarda 19q’un (kromozomun) 

NLRP7 gen mutasyonu ile ilişkilendirilmiştir (Wang &ark.,2009). 

 Koryokarsinoma insidansı molar gebelik sonrası 1000 kat fazladır. İleri 

anne yaşı, menarşın 12 yaşından sonra görülmesi adet miktarının az ve 

düzensiz olması, önceki gebelikde molar gebelik mevcudiyeti, Asya, Latin 

ve Afrikan Amerikanlarda daha sık görülmektedir. Koryokarsinoma 

insidansı normal bir gebelikde 1/50000 iken, yarısı komplet mol sonrası 

gelişir (Seckl &ark., 2010, ,Lurain,2010) 

 Mol Hidatiform 

Mol hidatiform gross morfolloji, histopatolojik ve genetik özelliklerine 

göre komplet mol hidatiform  ve parsiyel  mol hidatiform olmak üzer 2 

grupda sınıflandırılır. Erken ilk trimesterde  bu tanıyı yapmak  oldukça güç 

olup H&E ve p57 gibi immünhistokimyasal ileri testlere  htiyaç 

vardır(Heller, 2018). 

Patolojik Özellikler 

Komplet Mol Hidatiformda fetal doku ya da embriyonik materyal 

bulunmaz.  Karyotip %90 ‘u  46XX; ve %10 ‘u  46XY dir. Maternal 

kromozom içermeyen boş ovumun haploid spermin mayozdan sonra 

duplike olup döllemesiyle  tamamen paternal orjinli olasına rağmen 

mitokondrial DNA anneden kalıtılır. Nadiren boş bir ovum iki ayrısperm 

tarafından döllenir ve 46 XY kromozom oluşur(Berkowitz &Goldstein., 

2009). 

Komplet molde, villusların tamamında trofoblastik hücre 

proliferasyonu ve hidropik dejenerasyon olur. Fetal doku ve villöz 
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damarlanma bulunmaz. Klinik bulgu en sık 6-16 gebelik haftaları arasında 

anormal vajinal kanama (%90)  şeklinde olup, uterus beklenen gebelik 

haftasına göre oldukça büyüktür(%28). Human koryonik gonadotropin 

(hCG) seviyeleri beklenenden çok yüksektir (>100.000 mIÜ/ml) ve 

ultrasonografide fetal kalp atımlarının izlenmemesi tanıyı destekler. 

Bilateral 8-12 cm büyüklüğe ulaşabilen teka lutein histleri artmış hCG 

sitimülasyonuna sekonder %15 oranında US’da saptanır. 

Ultrasonografinin yaygın kullanımı ile birlikte mol komplet mol tanısı artık 

birinci trimesterde koyulabilir ve komplikasyon oranları önemli ölçüde 

azaltılır duruma gelmiştir. Atmış -hCG seviyelerine sekonder gelişen 

hipertiroidi B blakörler ile iyi kontrol edilemezse anestezi indüksiyonu 

sırsında tiroid fırtınası gelişebilir. Çok nadiren de olsa 16. Haftaya kadar 

ulaşabilen KMH vakalarının vakum küretajı esnasında trofoblastik hücre 

embolisine bağlı Akut Respiratuar Sitress Sendromu gelişebilir (ARDS) ve 

mortalitesi oldukça yüksektir. Ultrasonografik   erken tanı ve hCG 

ölçümleri ile bu olumsuz  bulgu ve septomların görülme sıklığını 

azaltılmıştır (Schoolmeester&,Erickson., 2017). Parsiyel molde, 

trofoblastik hiperplazi gösteren değişik büyüklükte koryonik villuslar 

görülür. Minimal trofoblastik proliferasyon vardır ve embriyonik ya da 

fetal dokular izlenir. Nadiren fetal kalp atımı saptanabilir. Genelde triploid 

karyotipe (69 kromozom) sahiptir. Normal bir yumurta iki ayrı sperm ya 

da tek ovum kendi kendine replike olan bir sperm ile döllenir ve 69 

kromozon içeren XXY, XXX, XYY gibi karyotipler oluşur. Parsiyel mol 

genelde daha ileri yaşlarda izlenir. Çoğunlukla vajinal kanama ile bulgu 

verir. Hiperemezis gravidarum, preeklampsi, teka lutein kisti ve 

hipertiroidi çok daha nadirdir (Stefos&ark., 2002). Human koryonik 

gonadotropin (hCG)  seviyeleri komplet mol kadar yükselmez ve nadiren 

100.000mİÜ/ml seviyelerini geçer. Gebelik genelde ilk trimesterde 

inkomplet abortus ya da gecikmiş düşükle sonuçlanır. Genellikle küretaj 

sonrası patoloji materyalinin histopatolojik incelenmesinden sonra tanı 

alır. Nadiren ciddi gelişme geriliği ile birlikte çok sayıda anomaliye sahip 

fetüs doğabilir. 

Komplet ve parsiyel MH’un ayırıcı patolojik ve klinik bulguları Tablo 

3 ve 4 de özetlenmiştir ( Lurain, 2010) 
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Tablo 3. Komplet ve Parsiyel Mol Arasındaki Ayırıcı Patolojik 

Özellikler 

 

PATOLOJİK  

ÖZELLİKLER 

 

KOMPLET MOL 

HİDATİFORM 

 

PARSİYEL MOL 

HİDATİFORM 

Fetal Ya Da 

Embriyonik Doku 

Yok Var 

Hidropik Villuslar Var Yok 

Trofoblastik  

Hiperplazi 

Yaygın Fokal 

Trofoblastik 

Stromal 

İnklüzyonlar 

Yok Var 

Karyotip 46XX:46XY 69XXY;69XXX 

 

Tablo 4. Komplet ve Parsiyel Molun Klinik Bulguları 

 

 

HASTALIK 

 

KLİNİK BULGULAR 

 

 

KOMPLET MH 

 Vajinal Kanama 

 Haftasına Göre Büyük 

Uterus 

 Bilateral Teka Lutein Kist 

 Medikal 

Komplikasyonlar 

 hCG sklıkla 

>100000mİU/mL 

 >%15-20 postmolar GTN 

 

 

PARSİYEL MH 

 Pre-D&C öncesi tanı 

inkomplet-missed abortus 

 Medikal komplikasyonlar 

nadir 

 hCG  nadiren 

>100000mİU/mL 

 < %5 postmolar GTN 
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Tanı 

 

Radyolojik görüntünde ultrasonografik görüntülemenin ilerlemesi ve 

Human koryonik gonadotropin (hC) beta-hCG subünite düzeyinin daha 

kolay ve sensitif şekilde ölçülebilmesi mol tanısını oldukça 

kolaylaştırmıştır. Trofoblastlardaki  aşırı çoğalma nedeniyle yüksek beta-

hCG değerleri saptanır. Ultrasonografi molar gebeliğin tipini belirlemede 

önemlidir. Komplet mol için karakteristik ultrasonografik bulgu,  genelikle 

ilk trimestirde; fetal doku ve amniotik kese yokluğunda izlenen koryonik 

villusların hidropik şişmesi sonucu oluşan veziküllerin oluşturduğu ‘kar 

fırtınası’ görünümlü plasentadır. Bu görünüm en çok bozulmuş gebelik , 

hemotometra ve submukozal myomlarla ile karışırabilir.. Parsiyel mol için 

karekteristik ultrasonografik bulgu ise  plasental dokularda fokal kistik 

boşluklar ve gestasyone kese transnsvers çapındaki artış ile birlikte olan 

plasentanın büyümesi sonucu oluşan’’ İsviçre peyniri’’ görünümlü 

plasentadır (Elias &ark.,2012) Fetal doku ve Fetal kardiak aktivite 

izlenebilir. Tüm bu bulgulara rağmen erken gebelikte sadece ultrasonografi 

ve beta-hCG ile tanı koymak zordur. Parsiyel mol hidatiformda tanı 

genelikle missed abortus ya tekrarlayan düşük sonrası; abort materyalinin 

histopatolojik incelemesi  ile (%90) ve genetik tanı ile  konulur. Son 

yıllarda molar hastalık tanısında tanı değeri yüksek, ucuz ve basit olan 

immün boyama yöntemleri de kullanılmaya başlanmıştır. p57KIP2 genibu 

amaçla çalışılan nükleer bir proteindir. Yalnızca maternal allel içeren 

dokularda üretildiği için komplet molde ovum boş olduğu ve paternal 

orjinli olduğu için p57KIP2 proteini yoktur (Madi  & ark., 2016). 

Mol Hidatiformda Tedavi  

 Mol hidatiform sonrası hasta özellikle CMH de daha sık görülmekle 

birlikte preeklampsi, hipertiroidi, anemi ve elektrolit bozukluğu gibi 

medikal komplikasyonlar açısından dikkatli bir şekilde 

değerlendirilmelidir. Tedavide, fertilitesinin korunmasını isteyen 

hastalarda öncelikli tedavi vakum küretajdır. Vakum küretaj (aspiratif 

küretaj)  ultrasonografi eşliğinde genel anestezi altında uterus büyüklüğü 

ne olursa olsun yapılır. Genellikle servikal dilatasyon işlemi sonrası 12 

milimetrelik  karmen kanulü ile aspirasyon küretaj uygulanır. İşlem 

sırasında anestezi indüksiyonu öncesinde uterin kontraksiyonları arttırmak 

için oksitosin infüzyonu yapılabilir, gereklilik halinde postoperatif 

dönemde de devam edilir.  Trofoblast hücreleri Rh D faktörü eksprese 

edebileceğinden Rh Negatif hastalara Rhogam immunoglobulini 

yapılmalıdır. Vakum küretaj işlemi sonlandırıldıktan sonra rezidü molar 

doku kalmaması için dikkatli bir şekilde uterin perforasyon riskini 

minimize etmek için ultrason eşliğinde keskin küretaj işlemi yapılabilir. 
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Fertilitesini tamamlamış, 40 yaş üstü ve cerrahi sterilizasyon isteyen 

hastalarda  histerektomi tedavide iyi bir alternatiftir. Mevcut teka lutein 

kisti varsa aspire edilerek overler  bilateral korunmalıdır. Histerektomi 

post-molar gestasyonel trofoblastik neoplazi riskini %20 oranında, vakum 

küretaj ise %3,5 oranında azaltır. Histerektomi, lokal invazyon riskini 

azaltmasına rağmen, uzak metastazı engellemez.(Froeling & Seckl, 2014; 

Berkowitz & Goldstein, 2014). Histerotomi, kan kaybı ve sonraki 

gebeliklerde sezaryan ihtiyacına neden olacağı için önerilmez. Proflaktik 

kemoterapi rutin olarak önerilen bir uygulama değildir. Fakat Aktinomisin 

D (Act D)   ile yapılan çalışmalarda  %4 gibi düşük bir oranda lokal uterus 

invazyonu gelişirken uzak metastaz yine yapılan sonraki çalışmalarda 

yüksek riskli molar gebelikli hastalarda persistans tümör de %14 gibi 

düşük bir oranda saptanmıştır. Proflaktik tek ajan methotreksat (MTX) 

veya  Act D özellikle beta hCG takibinin yetersiz, güvenilir  ve uyumlu 

olmayacağı düşünülen yüksek riskli CMH tedavisinde  düşünülebilinir. 

Takip 

Komplet mollerin yaklaşık %15-25’sinde sonradan gestasyonel 

trofoblastik neoplazi gelişir (GTN).  Gestasyonel trofoblastik neoplazi  

(GTN) gelişen kadınların yarıdan çoğunda invaziv molar gebelik, geri 

kalanlarda ise metastaz gelişir. Vakum küretaj sonrası parsiyel mollerin 

yalnızca %0.5-4 ’inde GTN gelişir (Diver., 2016). GTN gelişim riskinden 

dolayı molar gebelik sonrası seri kantitatif serum beta hCG düzeyleri ile 

takip yapılmalıdır. Human koryonik gonadotropin (hCG) düzeylerine 

değerler negatif olana kadar haftada bir bakılmalıdır. Üç kez arka arkaya 

negatif değer (<5 mIU/mL) elde edildikten sonra aylık kontrole geçirilir. 

Aylık kontrollerde üç kez negatif değer saptanıncaya kadar takip edilir. Altı 

ay boyunca aylık izlem tüm mol gebelik hastalarına önerilmektedir 

(Berkowitz & Goldstein, 2014). Human koryonik gonadotropin (hCG)  

molar gebelikten ortalama 8-12 hafta sonra normal değerlere iner (Tse & 

ark., 2014). 

 Komplet veya parsiyel mol sonrası gerçekleşecek gebeliklerde molar 

hastalık tekrarlama riskinin %1 olduğu akılda tutulmalıdır (Garrett & ark., 

2008). Normal gebelik ile gelişebilecek GTN’yi ayırt edebilmek zor 

olduğu için normal beta-hCG sonucuna kadar 6-12 ay süreyle 

kontrasepsiyon önerilir. Bunun için önerilen birinci seçenek oral 

kontraseptiflerdir. Rahim içi araçlar beta-hCG normale dönene kadar 

kullanılmamalıdır, çünkü rezidüel halde tümör var ise uterus perforasyonu, 

kanama ve enfeksiyon için risk oluşturmaktadır. 

Gestasyonel Trofoblastik  Neoplazi 

 Klinik, patolojik radyolojik ve beta hCG ölçümleri sonucu hala 

trofoblastik doku varlığı mevcut ise gestasyonel trofoblastik neoplaziler 
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(GTN) den bahsedilir. Gestasyonel trofoblastik neoplaziler, trofoblastik 

dokuların anormal proliferasyonu ile giden malign grubunu oluştururlar. 

Genellikle molar gebelik sonrası (%50)  oluşurken daha nadir olarak 

normal gebelik, abortus, ektopik gebelik gibi herhangi bir gebelik durumu 

sonrasında da gelişebilir. Molar gebeliğin boşaltılmasından sonra beta hCG 

değerlerindeki düşme eğimi ve süresi, GTN’ye dönüşümdeki en önemli 

prognostik faktörler olarak kabul edilirler. Yapılan  beta hCG 

kontrollerinde birbirini takip eden 3 hafta boyunca %10’dan az düşüş veya 

birbirini izleyen 2 hafta boyunca %10’dan fazla beta  hCG artışı anormal 

olarak kabul edilir. Bu durumda hastalık gestasyonel trofoblastik neoplazi 

adını alır. Gestasyonel trofoblastik neoplaziler (GTN) histopatolojik olarak 

sınıflandırılabilir (Rustum&ark.,2019). Tablo 5’ de FİGO 2000 Persiste 

GTH/Postmolar GTN Tanı Kriterleri özetlenmiştir. 

Tablo 5. FİGO 2000 Persiste GTH/Postmolar GTN Tanı Kriterleri 

 

FİGO 2000 Persiste GTH/Postmolar GTN Tanı Kriterleri 

 

 hCG de plato  çiziminde pozitiflik; en az 3 haftalık 

4 ölçümde   
 

(1,7,14,21 günler ) 
 

 hCG yükselişi en az 2 haftalık dönemde 3 ölçümde 

%10  veya daha fazla yüksek ise 
 

(1,7,14. günler)  
 

 hCG vakum küretaj ile  mol   boşaltım  sonrası 6 

ayda hala pozitif ise 
 

 Histopatolojik tanı  İM,CCA, PSTT; ETT  ise 

 

 
 **Hcg, Human Chorionic Gonadotropin; İM(İnvasive 

Mole);CCA(Choriocarsinoma); 

PSST (Placental Site Trophoblastic Tümör); ETT(Epiteloid Trophoblastic Tümör  

Non-metastatik/Lokal İnvaziv  Gth (NMGTN) 

Komplet MH sonrası %10-15 PMH sonrası %1-6 oranında gelişir. 

Klinik bulgu ve semptomları düzensiz vajinal kanama, bilateral teka lutein 

kistler,  uterusun asimetrik büyümesi ve involüsyonuda yetersizlik ve 

persistan olarak yükselen beta hCG varlığıdır. Non-metastatik/lokal 

invaziv gth (NMGTH)‘ın mol hidatiform ile histolojik yapıları benzer olup 
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tümörün miyometrial lifler arasındaki invazyon varlığı ile mol 

hidatiformdan ayrılır.  Trofoblastik invazyon bazen myometriumu geçerek  

periton, parametrium ve vajeni de içine alabilir. Uterin seroza invazyonu 

sonrası nadiren uterin rüptür ve  uterin damar tutulumu hayatı tehdit eden 

intraperitoneal kanamaya yol açabilir.  Derin invazyon varlığı MRI ile 

doğrulanabilir. Tanısı histolojik olarak histerektomi piyeslerinde konur. 

Hematojen yolla metastaz yapabilir ve en sık akciğer ve vajen metastazı 

görülür (Bishop&, Edemekong.,2019). 

Metastatik Gestasyonel Trofoblastik Hastalık  

 En sık  %80 akciğer, %30 vajen, %20 pelvis, %10 karaciğer ve yine 

%10 beyin metastazları şeklinde uzak metastaz görülür. Metastaz 

genellikle ana uterin ve pelvik  damarları invaze ederek hematojen yayılım 

gösteren koryokarsinoma ile  birliktedir (Berkowitzs &ark.,1985)  

Koryokarsinoma (CCA) 

 Anaplastik sitotrofoblast ve sinsisyotrofoblastik hücrelerden oluşan, 

villus yapısının izlenmediği, kanama, nekroz ve damar invazyonu ile giden 

malign bir tümördür (Savage &ark.,2017). Sıklıkla molar gebelik sonrası 

oluşmakla birlikte (%50)  normal gebelik ve abortus sonrası da oluşabilir. 

Non-molar gebelik sonrası oluşan en sık GTN tipidir. Myometrial  

invazyon ile birlikte bulky nekrotik tümör varlığı CCA için tipiktir.   Başta 

akciğer olmak üzere pek çok organa hematojen yolla uzak metastaz yapma 

potansiyeli vardır. Klinik semptomlar daha çok metastatik alanlardaki 

kanamaya bağlı gelişir (Hancock &et al.,2006) 

Plasental Yerleşimli Trofoblastik Tümör (PSTT) 

 Myometriumu invaze eden maternal yüzdeki plasentadaki mononükleer 

intermediate (ara) hücrelerden köken alır. Normal gebelik veya abortus 

sonrası gelişen nadir görülen bir GTN çeşididir. Genellikle anormal vajinal 

kanama sonrası yapılan endometrial örnekleme ile tanı konulur. Human 

chorionic  gonadotropin (hCG) seviyeleri genelde düşüktür. Human 

plasental laktojen (hPL) tümür hücreleri ile güçlü ve artmış reaksiyon 

oluşturur ve tümör markırı  olarak kullanılabilir. Ki-67 %14 gibi düşük 

pozitiftir ve bu  Placental Site Trophoblastic Tümör (PSTT)  ün bening 

lezyon olan Plasental Nodülden ayırıcı tanıda yardımcı olur.  

Kemoterapiye genelde dirençli olduklarından tedavide daha çok 

histerektomi tercih edilir. Uzun süre metastaz yapmadan uterusta lokalize 

kalabilir. Hematojenik metastaza nazaran lenfojenik metastaz daha sık 

izlenir, kemoterapiye dirençli olup prognoz kötüdür. Tanı konulduğunda 

%30 uzak metastaz mevcuttur(Gadducci &ark., 2019). 
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Epiteloid Trofoblastik Tümör (ETT) 

 Epiteloid Trofoblastik Tümör (ETT) koryonik tip intermediate (ara) 

hücrelerden gelişir. Genellikle hemorojik, solid veya kistik lezyonlar 

şeklinde görülebilir. Uterus  fundus, alt uterin segment veya broad 

ligamentte bulunabilir. Tümör fokal olarak hPL, hCG, alfa-inhibin ve sito-

keratin ile reaksiyon verir. Placental Site Trophoblastic Tümör (PSTT)’den 

P67 immün-boyama ile ayrılır. Anormal uterin kanama, amenore ve pelvik 

ağrı en sık izlenen semptomlardır. Pulmoner tutuluma bağlı öksürük, 

hemoptizi, göğüs ağrısı, sinir sistemi tutulumuna bağlı nörölojik 

semptomlar, karaciğer tutulumuna bağlı sarılık, epigastrik ağrı gibi 

metastazlara bağlı semptomlarla başvurabilirler. Human koryonik 

gonadotropin (hCG) değerlerinin yükselmesi veya 3 haftadan fazla süre ile 

persiste etmesi tanıda yardımcıdır (Stevens&ark.,2015). 

Gestasyonel Trofoblastik Neoplazide Tedavi  

 Gestasyonel trofoblastik neoplazi  tadavisinde en iyi tedavi seçeneği 

kemoterapidir. En başarılı tedavi rejimi tümörün anotomik, cerrahi 

evrelemesi ve prognostik faktörlerine bağlıdır. GTN için anotomik cerrahi 

evreleme 2000 yılında Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri Fedarasyonu 

(FİGO,2002) tarafından yayınlanmış ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından hastalığın kemoterapi ilaç rezistansı potansiyelini belirlemek 

üzere prognostik  risk  skalası bildirilmiştir. 2000 FIGO evreleme ve 

sınıflaması (Tablo 6 ve 7), toplam risk skor 6≤düşük risk, 6>yüksek  riskli 

GTN olarak kabul edilir.Evre-1’in tamamı ve evre 2-3 olup risk skoru 6≤ 

olan hastalar düşük riskli GTN olarak değerlendirilir  

Tablo 6. GTN’ de  Cerrahi, Anatomik ‐  Evrelendirme FIGO 2000 

 

Gestasyonel Trofoblastik Neplazi  (GTN) ‐  Evrelendirme 

FIGO 2000 
 

 

Evre I : Hastalık uterusta sınırlı  
 

Evre II: GTH uterus dışında ancak genital  organlarda sın

ırlı (adneks, vagen, broad lig 
 

Evre III: GTH akciğerlerde; genital organ  metastazı var v

eya yok  
 

Evre IV: GTH diğer tüm metastaz sahalarında  

 



51 

 

Tablo 7. Gestasyonel Trofoblastik Neoplaziler; Prognostik 

Faktörlere Göre Skorlama  sistemi;. 

 

 

FİGO SKORU 

 

0 

 

1 

 

2 

 

4 

YAŞ 40< 40>   

ÖNCEKİ TERM 

GEBELİK 

Mol 

hidatifor

m 

Abortu

s 

Ter

m 

 

İNDEKS 

GEBELİKTEN 

SONRAKİ 

ARALIK(AY) 

0-4 4-<7 7-<3 ≥13 

 

TEDAVİ ÖNCESİ 

HCG (mIU/mL) 

 

 

103 

 

103-104 

 

10 4-

10 5 

 

10 5≥ 

UTERUSTAKİ 

EN BÜYÜK 

TÜMÖR 

BOYUTU 

 

3 cm < 3-<5cm 5≥ 

cm 

 

METASTAZ 

BÖLGESİ 

akciğer Dalak-

böbrek 

GİS Beyin-

Karaciğe

r 

SAPTANAN 

METASTAZLAR

IN SAYISI 

 

0 1-4 5-8 8> 

ÖNCEKİ 

BAŞARISIZ 

KEMOTERAPİ 

 

  Tek 

ilaç 

2veya 

daha 

fazla  ilaç 

 

**FİGO /WHO 2000 Toplam skor, her bir prognostik faktör için o hastaya ait 

skorların  toplamıdır. Toplam risk skor 7<  düşük risk, 7≥ yüksek  riskli 

GTN’dir.Gasrointestinal Sistem(GİS). 
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Gestasyonel Trofoblastik Neoplazide Tedavi  

Düşük Riskli GTN Tedavisi 

Düşük riskli GTN (WHO skorlamasına göre 0-4) tedavisinde 

tek ajan kemoterapi methotrexate  (MTX) ve Actinomisin D (Act) 

genellikle yeterlidir. Methotrexate (MTX) dihidrofolat redüktaza 

bağlanarak DNA sentezini bloke eder. Düşük dozlarda minimal 

yan etkiye sahiptir. En sık görülen yan etki stomatitdir. Bulantı, 

kusma, ishal, başağrısı, cilt lezyonları diğer sık görülen yan 

etkilerdendir. Methotrexate  (MTX), yüksek dozlarda nadiren 

kemik iliği toksisitesine yol açarken aynı zamanda böbrek 

yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdırlar 

(Mangili&ark.,2018). Folinik asid sistemik  MTX toksisitesini 

azaltmak için tedaviye eklenmiştir. Tek ajan kemoterapi 

tedavisinde başarı alınmasına ragmen beta hCG plato çiziyorsa, 

doz artımı ve buna  bağlı toksite gelişiyorsa diğer alternatif  tek ajan 

rejimi ile tedaviye devam edilir. Tek ajan Act-D ile göreceli olarak 

düşük beta  hCG düzeyi gösteren olgularda  %76-87-başarı 

gösterilmiştir (Prouvot&ark:,2018). Eğer ilk tek ajan tedavide 

yeterli yanıt alınamıyorsa, beta hCG seviyesinde önemli bir 

yükselme, metastaz veya ardışık tek ajan kemoterapisine direnç ve 

yüksek riskli hastalık için çok ajanlı kemoterapi başlatılmalıdır 

(Seckl &ark.,2010). Daha yüksek risk skoru (WHO 5-6) ve 

histopatolojik tanısı CCA çıkan hastalarda tek ajan kemoterapisine 

artmış direnç olduğu için çoklu ajan kemoterapisi tercih edilir. 

Yapılan beta hCG ölçümleri normale döndükten sonra yapılan 2-3 

siklik kemoterapi döngüsü rekürrensleri minimalize ederek  %100‘ 

e yakın tam remisyon sağlar. Tedavi sonrası takip, 3 hafta boyunca 

beta  hCG negatif olana kadar haftalık, sonrasında 12 ay boyunca 

aylık beta hCG ölçümlerinden oluşmaktadır. Rekürrenslerin %85-

90’ı tedaviden sonraki ilk 18 ayda gerçekleşir (Lurain JR.,2011). 
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İlk-Tercih Tek Ajan Kemoterapi Rejimi; Düşük Riskli 

GTN 

 MTX-FA 8-gün rejim   (50 mg MTX i.m. 1,3,5,7. 

günler ve 

 15 mg oral folik asit; MTX  tedavisinden 24 saat  

sonra  2,4,6,8. günlerde ; her 2 haftada tekrar  

  • MTX► 0.4 mg/kg (max. 25 mg) i.v veya  her 2 

haftada bir 5 gün  

  • Actinomycin ► i.v. püse  1.25 mg/m2  her 2 

haftada bir 

  • Actinomycin D► 0.5 mg i.v her 2 haftada bir 5 

gün  

 Diğer: MTX 30–50 mg/m2  haftada bir  ya da  her 2 

haftada bir  MTX 300 mg/m2infüzyon   

  MTX-FA, methotrexate–folinik asid; 

i.v(intravenöz),i.m(intramuskuler) 

 

 

 Tablo 8. Düşük riskli gestasyonel trofoblastik neoplazide tek 

ajan kemoterapi tedavi seçenekleri 

 

Yüksek Riskli GTN Tedavisi 

 

Yüksek riskli GTN tedavisinde genellikle çoklu ajan kemoterapisi 

kullanılır. Evre-4 hastalar ile evre 2-3 olup risk skoru ≥7 olan hastalar bu 

grupta kabul edilir.  En çok tercih edilen kemoterapi ajanları EMA-CO 

(etoposide, methotrexate, actinomycin D, cyclophosphamide, vincristine) 

dir. Tablo 9’da çoklu  ajan kemoterapisine yer verilmiştir. Cochrane 

Database’ın 2016’daki derlemesinde bu ajan kombinasyonlarında %85  

tam remisyon sağlanıp; %75-90 oranında 5 yıllık sağ kalım belirtilmiştir 

(Alazzam & ark.,2016).  
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Tablo 10. Yüksek riskli GTN ‘de EMA-CO Kemoterapi Şeması 

 

 Yüksek Riskli GTN’de EMA-CO KEMOTERAPİ ŞEMASI 

Tedavi Günü  Protokol Uygulama 

 1  Etoposid 

 Act D 

 MTX 

 100mg/m2 i.v 

30 dk  

 0.5mg i.v. puse 

 100mg/m2 

i.v.puşe ;sonra  

     200mg/2  

     %D5W 

  

 2 

 

 Etoposid 

 Act D 

 Folinik Asit 

 100mg/m2 i.v 

30 dk  

 0.5mg i.v. püse 

 15mg i.m veya 

p.o 2*1 toplam 

4 doz 

 3  Siklofosfomid 

 Vinkristin 

 600mg/m2 i.v 

 1.0mg/m2 

i.v.puşe 

İV: İntravenöz,  İM: İntramusküler, PO: Oral, D5W: %5 Dekstrozlu mayi 
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BÖLÜM VI 

PTERJİUM VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ 

 

Hakan Öztürk 

 

Pterjium tanımı ve özellikleri 

Yunanca “kanat” anlamına gelen “pterygos” kelimesinden türemiştir. 

Konjonktivanın fibrovasküler bir dejenerasyonudur (Fonseca ve ark., 

2018: 748). Sıklıkla kapak aralığına uyan bölgede, nazal kısımda görülen 

üçgen şekilli bir yapıdır. Zamanla korneaya doğru ilerler. Çoğunlukla tek 

taraflıdır (Das ve ark., 2020: Online ahead of print). Pterjium tepe, baş ve 

gövde olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Tepe kısmı, kornea merkezine 

bakan ve korneaya sıkıca yapışan avasküler düz kısımdır. Baş kısmı, 

kabarık kitle oluşturan ve anastomoz yapan damarların olduğu kısımdır. 

Gövde kısmı, fibrovasküler kısımdır.  

Epidemiyoloji 

Toplam nüfusta pterjium prevalansı % 12’dir. En düşük prevalans 10-

20 yaş arasında olup %3 iken, en yüksek prevalans 80 yaş üzeri olgularda 

olup %19,5’tur. İleri yaş, erkek cinsiyet, dış ortamlarda çalışma, kırsal 

alanda yaşama ve ultraviole maruziyeti  en önemli risk faktörleridir 

(Rezvan ve ark., 2018: 719). Ekvatora yakın yerlerde daha fazla UV 

maruziyeti nedeniyle daha yaygındır (Das ve ark., 2020: Online ahead of 

print).  

Risk faktörleri  

Hastalığın gelişiminde herediter faktörler (Anguria ve ark., 2014: 563), 

ultraviole, toz, duman gibi irritanlara maruziyet, kronik oküler irritasyon, 

gözyaşı film tabakası anomalileri, mikrotravmalar ve mikrobiyal 

enfeksiyonlar gibi bir çok faktör suçlanmıştır (Wanzeler ve ark., 2019: 

528). 

Patoloji 

     Pterjium dokusu patolojik olarak incelendiğinde; goblet hücre 

hiperplazisi, subepitelyal elastoz, vasküler proliferasyon ve inflamatuar 

infiltrasyon görülür. Ayrıca kornea tutulumunun olduğu olgularda, 

Bowman tabakasının yıkımı tabloya eşlik eder (Chui ve ark., 2011: 817).  
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Sınıflandırma 

A. Pterjium biyomikroskopik muayenede 4 evrede sınıflandırılabilir 

(Wanzeler ve ark., 2019: 528). 

 Evre 1 pterjium: Fibrovasküler doku limbusa ulaşmıştır. 

 Evre 2 pterjium: Fibrovasküler doku, yaklaşık 2 mm kadar 

korneayı kaplamıştır. 

 Evre 3 pterjium: Fibrovasküler doku, pupil sınırına kadar 

ulaşmıştır. 

 Evre 4 pterjium: Fibrovasküler doku, pupil sınırını aşmıştır. 

B. Pterjium, morfolojik özelliklerine göre 2 şekilde sınıflandırılabilir 

(Wanzeler ve ark., 2019: 528). 

 İnflame pterjium: Fibrovasküler doku kalınlaşır, damarlar 

dolgunlaşır ve pterjiumun altındaki yapılar görülemez hale gelir. 

 Atrofik pterjium: Damar dolgunlukları azalır, doku düzleşir ve 

pterjiumun altındaki yapılar görülebilir hale gelir. 

Semptomlar 

     En sık görülen semptomlar kızarıklık, yabancı cisim hissi, yanma ve 

sulanmadır. İleri olgularda görme azalması; gelişen astigmatizmaya veya 

görme aksının tutulumuna bağlı ortaya çıkabilir (Kit Chu ve ark., 2020: 

Online ahead of print). Semptomlar, pterjiumun aktif evresinde artış 

göstermektedir.  

Ayırıcı tanı  

Pterjiumun ayırıcı tanısında psödopterjium, korneal pannus, 

konjonktival intraepitelyal neoplazi ve yassı hücreli karsinomlar akla gelir. 

Pterjium tedavi seçenekleri 

 Medikal tedavi  

Topikal suni gözyaşları ve topikal hafif etkili steroidler (florometolon) 

semptomatik tedavide kullanılabilir. İlaveten güneş gözlüğü veya UV 

korumalı gözlükler koruma amaçlı önerilebilir (Droutsas ve ark., 2010: 

511).  

 Cerrahi tedavi  

Cerrahi eksizyon, pterjium tedavisinde yaygın olarak kullanılan 

yöntemlerden biridir, ancak cerrahi sonrası dönemde nüks, yüksek oranda 

görülebilir ve agresif olabilir (Nuzzi ve ark., 2018: 2347). Bu yüzden 

dikkatli bir öykü ve biyomikroskopik muayene cerrahi öncesi dönemde 

önemlidir. Hastanın yaşı, semptomların düzeyi, korneal tutulum miktarı ve 

progresyon durumu değerlendirilir. Semptomların azaltılması, görme 

kaybının önlenmesi veya kozmetik nedenlerle cerrahi uygulanabilir (Kit 
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Chu ve ark., 2020: Online ahead of print). Cerrahide temel amaçlar; nüksü 

önlemek, kabul edilebilir bir kozmetik düzelme sağlamak ve 

komplikasyonlardan mümkün olduğunca kaçınmaktır (Fernandes ve ark., 

2005: 1182). Nüksler korneada veya konjonktivada ortaya çıkabilir (Kit 

Chu ve ark., 2020: Online ahead of print). Tekrarlanan cerrahilerde başarı 

oranları da düşmektedir.  

Cerrahi tedavi seçenekleri 

Pterjium dokusu kornea ve konjonktivadan eksize edildikten sonra şu 

tekniklerden biri uygulanabilir. 

1. Eksize edilen sahanın açık bırakılması (Çıplak sklera tekniği): 
Çıplak sklera tekniği kolaydır ve cerrahi süresi kısadır, ancak yüksek nüks 

oranları (% 24 - % 89) nedeniyle şu anda nadiren uygulanmaktadır (Nuzzi 

ve ark., 2018: 2347). 

2. Konjonktivanın primer kapatılması: Pterjium eksizyonundan 

sonra sağlam konjonktiva kenarları serbestleştirilerek sütüre edilir. Nüks 

oranları % 16,6 - % 88 arasındadır (Ang ve ark., 2007: 308) 

3. Konjonktival otogreft uygulaması: Konjonktival otogreft, üst 

temporal konjonktivadan alınır. Tenon dokusu içermeyen ve yeterli 

büyüklükte bir otogreftin alınması önemlidir. Pterjiumun eksize edildiği 

saha, bu otogreft ile kapatılır. Düşük (% 1,9 - % 8) nüks oranları nedeniyle 

şu anda pterjium cerrahisi için bu teknik altın standarttır (Fonseca ve ark., 

2018: 748). Ancak cerrahi süresi uzundur ve deneyim gerektirir. Greft 

ödemi, korneaskleral dellen, greft retraksiyonu, greft nekrozu, greft altında 

hematom, piyojenik granülom ve epitelyal inklüzyon kistleri cerrahi 

sonrası dönemde görülebilecek komplikasyonlardandır (Nuzzi ve 

ark., 2018: 2347). 

4. Limbal konjonktival otogreft uygulaması: Bu teknikte alınan 

otogreft, limbal kök hücrelerini de içine alacak şekilde 0,5 mm kadar 

kornea kısmı da içerir. Limbal konjonktival otogreftin, konjonktival 

otogrefte üstünlüğü gösterilememiştir. Teknik olarakta daha zordur. Nüks 

oranları % 0 - % 17 arasındadır (Zheng ve ark., 2012: 1422) 

5. Konjonktival rotasyonel greft veya konjonktival fleplerin 

uygulanması: Konjonktival rotasyonel flep, Z-plasti olarakta bilinir. Bu 

teknikte pterjiumun sadece baş kısmı eksize edilir. Daha sonra alt veya üst 

bulber konjonktiva üzerinde Z-plasti insizyonları yapılır. Konjonktiva ve 

tenon diseke edilerek iki flep elde edilir. Normal konjonktiva içeren 

periferal flep, limbus kenarına episkleraya sütüre edilir. Pterjium gövdesini 

içeren merkezi flep ise geriye bulber konjonktivaya yönlendirilir. Nüks 

oranları konjonktival otogreftten daha yüksektir (% 2 - % 35) (Dadeya ve 

ark., 2002: 269; Vural ve ark., 2007: 260) Ancak cerrahi süre, konjonktival 
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otogrefte göre daha kısadır ve greft nekrozu daha nadirdir (Nuzzi ve 

ark., 2018: 2347).  

6. Amniyotik membran transplantasyonu: Amniyotik membran; 

bazal membran ve stroma kısımlarını içeren ince avasküler bir 

membrandır. Büyüme faktörlerini barındırması ve antijen içermemesi 

nedeniyle; epitelizasyonu uyarır, inflamasyonu baskılar, skar oluşumunu 

ve vaskülarizasyonu engeller. Geniş çaplı konjonktival defektlerin 

kapatılmasında faydalıdır. Ayrıca geçirilmiş cerrahiler nedeniyle serbest 

konjonktiva greftinin çıkarılamayacağı nüks pterjiumlu olgularda veya 

ileride filtran glokom cerrahisinin gerekebileceği olgularda tercih 

edilebilir. Amniyotik membran; bazal membranı üste, stroma kısmı 

skleraya doğru gelecek şekilde alıcı yatak üzerine yerleştirilir. Alıcı 

yatakta iskemi varsa veya komşu dokularda sağlam epitel hücreleri 

bulunmuyorsa başarı oranları düşmektedir. Cerrahi sonrası nüks oranları 

% 3,7 - % 40,9 arasındadır (Li, 2012: 375)  

Adjuvan tedaviler 

Ameliyat sonrası dönemde pterjium nüksünü azaltabilmek için çeşitli 

adjuvan tedaviler de kullanılabilir.  

a. Beta radyasyon: Çıplak sklera tekniğinden sonra beta radyasyon 

uygulaması nüks oranlarını % 0 - % 11,8’ e düşürmektedir. Ancak 

uygulama sonrası skleromalazi, skleral nekroz, perforasyon, enfektif 

endoftalmi ve ani gelişen matur katarakt görülebilir (Ali ve ark., 2011: 

140). 

b. Mitomisin-C: Hücre bölünmesi ve mitoz üzerine etkilidir. Cerrahi 

öncesinde, esnasında veya sonrasında uygulanabilir. Primer kapama, 

konjonktival otogreft veya amniyotik membran transplantasyonunda ek 

tedavide kullanılabilir. Beş dakika boyunca 0.02 veya 0.04 mg/ml dozunda 

uygulanan olgularda, nüks oranları % 8,3 ile % 8,6 arasındadır (Lam ve 

ark., 1998: 901). Özellikle ileri veya nüks pterjium olgularında mitomisin-

C düşünülebilir. Uygulama sonrası skleral incelme, ülserasyon, gecikmiş 

konjonktival epitelizasyon, iritis, semblefaron, korneal dellen ve piyojenik 

granülom gibi komplikasyonlar gelişebilir (Kaufman, 2013: 201). 

c. 5-florourasil (5-FU): 5-FU kullanımı sonrası pterjium nüks oranı % 

5,83 olarak bildirilmiştir. Mitomisin-C veya beta radyasyona göre daha az 

komplikasyona neden olur (Silva ve ark., 2013: 34). 

d. Anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü (anti-VEGF): 
Subkonjonktival enjeksiyonlar veya topikal göz damlası olarak 

kullanılabilirler. Bir yıllık takipte nüks oranlarını düşürdükleri 

bildirilmiştir (Sun ve ark., 2018: 4598173). 

e. Siklosporin: Primer pterjium cerrahisi sonrası nüksü önlemede en 

başarılı adjuvan tedavinin, topikal % 0,05 siklosporin ile birlikte 
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konjonktival otogreft uygulaması olduğu bulunmuştur (Fonseca ve ark., 

2018: 748). 

Konjonktival otogreft fiksasyon yöntemleri 

Konjonktival otogreft, skleral yatağa farklı yöntemler ile sabitlenebilir.  

1. Sütür ile fiksasyon: En iyi greft fiksasyonu, sütür kullanımı ile 

sağlanır (Natung ve ark., 2017: NC04). Greft, 8/0 vicryl veya 10/0 naylon 

sütürler ile devamlı veya tek tek sütüre edilebilir. 

2. Fibrin yapıştırıcı ile fiksasyon: Sütürlere bağlı ameliyat sonrası 

dönemde batma, sulanma gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Ayrıca kronik 

inflamasyon ve granülom oluşumu gelişebilir. Cerrahi süresi de sütürasyon 

nedeniyle uzayabilir Bu yüzden sütürler yerine, doku yapıştırıcısı da 

denilen fibrin yapıştırıcı tercih edilebilir. Fibrin yapıştırıcı kullanımının 

dezavantajları ise; donör plazmasından hazırlandığı için potansiyel 

enfeksiyon riski, aşırı duyarlılık reaksiyonları, potansiyel ayrılma riski ve 

daha yüksek maliyetlerdir (Nuzzi ve ark., 2018: 2347). 

3. Otolog kan ile fiksasyon: Pterjium eksize edildikten sonra çıplak 

sklera üzerinde ince bir kan pıhtısının oluşması sağlanır. Konjonktival 

otogreft kan pıhtısının üzerine konur ve greft fiksasyonu için greft 

kenarları forseps ile 3-5 dakika tutulur (Sati ve ark., 2014:1233). Bu 

yöntemde, hastanın kendi pıhtılaşma faktörleri kullanıldığından 

enfeksiyon bulaşma ve aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişme riskleri 

ortadan kalkmaktadır. Ancak fibrin yapıştırıcı kullanımına göre daha 

yüksek greft ayrışma ve retraksiyon riski bulunmaktadır (Nuzzi ve 

ark., 2018: 2347). 
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BÖLÜM VII 

β -BLOKERLERİN PERİOPERATİF KULLANIMI 

Kenan Kaygusuz* & Onur Avcı 

Giriş 

Kardiyovasküler komplikasyonlar kalp dışı cerrahi sonrası en sık ölüm 

ve sakatlık nedenlerinden biridir. Bu ameliyatlara giren hastaların % 

0.5'inin kardiyovasküler nedenlerden öldüğü ve % 2'sinin miyokard 

enfarktüsü (MI) dahil diğer kardiyovasküler komplikasyonlardan 

muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Kalp hastalıkları bilinen veya risk 

faktörü olan hastalarda oranlar daha da yüksektir. Kardiyak nedenlere bağlı 

ölüm oranı % 2 -% 3 ve MI oranı % 4 -% 6'dır. Trombüs oluşumuna yol 

açan dengesiz aterosklerotik plak rüptürü, entübasyon veya intraoperatif 

taşikardi (hipotansiyon veya kanama nedeniyle) sırasında miyokardiyal 

oksijen arzı ile talep arasındaki uyumsuzluğa bağlı stres kaynaklı iskemi; 

perioperatif kardiyak komplikasyonların ana mekanizmalarıdır. β blokerler 

esasen iskemik kalp hastalığı ve kalp yetmezliğinin kronik tedavisinde 

uzun süreden beri kullanılmaktadır. Günümüzde, β blokerleri, önceden 

miyokard enfarktüsü öyküsü olan hastalarda (daha düşük reinfarktüs ve 

mortalite oranı ile ilişkili), sistolik kalp yetmezliği olan hastalarda (sağ 

kalım yararı) uzun süreli tedavi olarak kullanılmaktadır. β blokerler, eşlik 

eden iskemik kalp hastalığı veya kalp yetmezliği olmadığı sürece, 

komplikasyonsuz hipertansiyonlu hastalarda birinci basamak tedavi olarak 

kullanılmaz. 

β-blokerler perioperatif ortamda; kasılma kuvvetini azaltarak ve kalp 

hızını yavaşlatarak miyokardiyal oksijen ihtiyacını azaltır. Kalp hızını 

yavaşlatarak, diyastolik perfüzyon süresini artırır. Aritmileri baskılarlar. 

Ayrıca lökosit salımını, serbest radikallerin üretimini, metaloproteinaz 

aktivitesini, monosit aktivasyonunu, büyüme faktörlerinin salınımını ve 

enflamatuar sitokin tepkisini sınırlar ve plakları stabilize ederler. Uzun 

süreli kullanımları apoptozu indükleyen maddelerin reseptörlerini 

azaltarak hücre sağ kalımını iyileştirir. 

β-blokerlerinin farmakokinetiği 

Bir ilaç sınıfı olarak, β-blokerlerinin kalp atış hızı kontrolü açısından 

benzer farmakodinamik etkileri vardır, ancak bireysel olarak farklı ve 

geniş kapsamlı farmakokinetik profilleri vardır. 

                                                           
* Profesör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı. 
 Dr. Öğretim Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalı. 
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β-blokerlerinin farmakodinamiği 

Farklı β blokerleri arasında kardiyovasküler etkilerde gözlenen 

farklılıklar ağırlıklı olarak değişen β reseptör seçiciliğinden 

kaynaklanmaktadır, ancak bunlar aynı zamanda intrinsik sempatomimetik 

aktivite ve doğrudan vazodilatör aktivite gibi benzersiz ilaca özgü 

özelliklerden de kaynaklanmaktadır. 3 tip β adrenerjik reseptör vardır: β-1 

reseptörler çoğunlukla miyokard da bulunur ve pozitif kronotropik ve 

inotropik etkiler vardır. β-2 ve 3 reseptörler çoğunlukla damar sisteminde, 

aynı zamanda miyokardda bulunur. β-2 reseptörlerin uyarılması 

vazodilatasyona, kalp hızında artış ve kontraktiliteye neden olurken, β-3 

reseptörlerin uyarılması vazodilatasyon ve negatif inotropik etkiye neden 

olur. 

β-blokerlerinin farmakogenetiği 

Farklı β-blokerlerine verilen klinik tepkilerdeki bazı değişkenliklerin 

genetik farklılıklardan kaynaklandığı açıktır. Bu genetik farklılıklar, β-

blokerlerinin hem farmakokinetiği hem de farmakodinamik özelliklerini 

etkileyebilir. En kapsamlı çalışılan ve en iyi karakterize edilen 

farmakogenetik varyasyonlardan biri, lipofilik β-blokörlerin bazılarının 

(ör, metoprolol, propranolol, karvedilol, labetalol ve timolol) hepatik 

biyotransformasyonuna katılan sitokrom (CYP) P450 (CYP2D6) 

izoenzimidir. CYP2D6 oldukça polimorfiktir ve en az 105 fonksiyonel 

varyantı tanımlanmıştır. Polimorfizmlerin varlığına ve fonksiyonel 

alellerin sayısına bağlı olarak, hastalar ultra hızlı, kapsamlı (normal 

fenotip), ara ve zayıf metabolizörler olarak sınıflandırılabilir. 

Revize kardiyak risk indeksi: 

•Yüksek riskli cerrahi türü (abdominal aort anevrizması veya diğer 

suprainguinal vasküler, torasik, abdominal prosedür) 

• İskemik kalp hastalığı (miyokard enfarktüsü öyküsü, pozitif koşu 

bandı testi öyküsü, nitrogliserin kullanımı, koroner iskemiye sekonder 

olduğu düşünülen göğüs ağrısının güncel şikayetleri veya anormal Q 

dalgaları ile elektrokardiyogram olarak tanımlandı), 

• Konjestif kalp yetmezliği (kalp yetmezliği, pulmoner ödem, 

paroksismal nokturnal dispneferensiyel ödem öyküsü, bilateral ral, S3 veya 

pulmoner vasküler dağılımlı x-ışını olarak tanımlanır) 

• Serebrovasküler hastalık (geçici iskemik atak veya inme öyküsü) 

• Diabetes mellitus için preoperatif insülin tedavisi 

• Preoperatif serum kreatinin > 2.0 mg / dL 

Risk faktörü sayısı arttıkça, operasyonel risk artmaktadır. 
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Non-kardiyak cerrahide β-blokerler 

Mangano ve ark. (1) ve Poldermans ve ark. (2) (DECREASE 

I:Dutch Echocardiographic Cardiac Risk Evaluation Applying Stress 

Echocardiography Study Group): Bu küçük çaplı ilk klinik araştırmalar, 

kardiyovasküler komplikasyonlar için orta ve yüksek risk altında olan 

hastalarda faydalı etkiler gözlemledi. Perioperatif β-bloker kullanımı, 

intraoperatif ve postoperatif taşikardiyi azaltarak, önemli olumsuz 

kardiyak olaylar (MACE) için risk azalmasına neden oldu. Bu nedenle 

Amerikan Kardiyoloji Koleji (ACC) / Amerikan Kalp Birliği (AHA) klinik 

uygulama kılavuzunun (CPG) ilk sürümlerinde oldukça geniş bir cerrahi 

hasta yelpazesi için perioperatif β-bloker önerildi. Örneğin, tedavi 

edilmemiş hipertansiyon, bilinen koroner arter hastalığı veya kardiyak risk 

faktörleri olan hastalar arasında perioperatif β-blokerler 1996'da ve 

2002'de class II olarak önerildi. Bununla birlikte, birkaç nedenden dolayı, 

bu tavsiyelerin gücü ve kapsamı, bu kılavuzların art arda yenilenmeleri 

nedeniyle azalmıştır.  

Daha sonra ilk olarak yapılan orta büyüklükteki randomize kontrollü 

çalışmalar (RKÇ) β blokerlerin önemli faydalarını gösteremedi. Yang H 

ve ark. (MaVS) (3), Brady AR ve ark. (POBBLE) (4),  Juul AB ve ark. 

(DIPOM) (5).  

İkinci olarak, yaklaşık 9000 katılımcının POISE (Devereaux PJ ve 

ark) (6) çalışmasında, cerrahi işlem sabahı başlatılan perioperatif β-

blokajının perioperatif MI'yi engellemesine rağmen buna, mortalite, inme, 

hipotansiyon ve bradikardi oranlarının artması eşlik etmiştir.  

Üçüncüsü, Poldermans'ın önderlik ettiği, 2 etkili RKÇ’nın geçerliliği, 

(DECREASE I) (2) bilimsel suistimalle ilgili endişeler nedeniyle 

incelenmiştir. Sonuç olarak, klinik uygulama kılavuzlarının bu verileri 

yeniden değerlendirmeleri ve potansiyel olarak perioperatif β-blokerler 

hakkında tavsiyelerde bulunmak için kullanılan kanıt tabanından 

potansiyel olarak dışlanmaları önerildi. Bu bulgular, non kardiyak 

cerrahide profilaktik β-bloker kullanımı için ilgili ESC (Avrupa 

Kardiyoloji Derneği) (Tablo 1) ve ACC/AHA (Tablo 2) kılavuzlarının 

önerilerini değiştirdi ve revize etti (halen her ikisi içinde 2014’de 

yayınlanan kılavuzlar geçerlidir). 
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Tablo 1: 2014 ESC (European Society of Cardiology)/ (ESA)(European Society of Anaesthesiology) Kılavuzu Non 

Kardiyak Cerrahide β-Bloker kullanım önerileri (7) 

Öneriler Classa Levelb 
 

Halen bu ilacı alan hastalarda beta blokerlerin perioperatif devam etmesi önerilir. I B 

Yüksek riskli cerrahi girişim planlanan ve ≥ 2 klinik risk faktörü veya ASA durumu ≥ 3 

olan hastalarda beta blokerlerin ameliyat öncesi başlatılması düşünülebilir.c 

IIb B 

Ameliyat öncesi beta bloker başlatılması, iskemik kalp hastalığı  veya miyokard 

iskemisi bilinen hastalarda düşünülebilir.c 

IIb B 

Kalp dışı cerrahi uygulanan hastalarda oral beta bloker başlanacaksa, ilk seçenek olarak 

atenolol veya bisoprolol kullanımı düşünülebilir. 

IIb B 

Perioperatif yüksek doz beta blokerlerin titre edilmeden başlatılması önerilmez. III B 

Düşük riskli cerrahi girişim planlanan hastalarda ameliyat öncesi beta bloker 

başlanması önerilmez. 

III B 

ASA: American Society of Anesthesiologists; 

  a: Öneri sınıfı, b: Kanıt düzeyi c: Tedaviye ideal olarak ameliyattan 30 gün veya en az 2 gün önce başlatılmalı, düşük dozda 

başlanmalı ve ameliyat sonrası devam ettirilmelidir. Hedef istirahat kalp hızı, 60-70 atım /dk ve sistolik kan basıncı >100 mm Hg 

olmalıdır. 
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Tablo 2: 2014 ACC/AHA Kılavuzu Non Kardiyak Cerrahide β-Bloker kullanım önerileri (8) 

Öneriler Classa Levelb 

Beta blokerleri kronik olarak alıp ameliyat olacak hastalarda beta blokerlere devam edilmelidir.SR I B 

Ameliyattan sonra beta blokerlerin tedavisine, ajanın ne zaman başladığından bağımsız olarak 

klinik şartlar eşliğinde devam edilmesi makuldür.SR 

IIa B 

Preoperatif risk sınıflandırma testlerinde belirtilen orta veya yüksek riskli miyokard iskemisi olan 

hastalarda perioperatif beta blokerlere başlamak makul olabilir.SR 

IIb C 

3 veya daha fazla RCRI risk faktörü olan hastalarda (örneğin, diabetes mellitus, HF, koroner arter 

hastalığı, böbrek yetmezliği, serebrovasküler olay), ameliyattan önce beta blokerlere başlamak 

makul olabilir.SR 

IIb B 

Beta-bloker tedavisi için zorunlu  uzun vadeli bir endikasyona sahip olan ancak başka RCRI risk 

faktörleri bulunmayan hastalarda, perioperatif dönemde beta blokerleri başlatmak, perioperatif riski 

azaltıcı bir yaklaşım olarak belirsiz yarar sağlar.SR 

IIb B 

Beta-bloker tedavisine başlanan hastalarda, perioperatif beta blokerlerin, güvenlik ve tolere 

edilebilirliğini değerlendirmek için önceden, tercihen ameliyattan 1 gün önce başlaması makul 

olabilir.SR 

III B 

Ameliyat günü beta-bloker tedavisi başlatılmamalıdır.SR III B 

a: Öneri sınıfı, b: Kanıt düzeyi 

RCRI: Revize kardiyak Risk İndeksi, HF: Kalp yetmezliği 
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Kronik β-bloker kullanan hastalar 

Hastalar, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve 

aritmi gibi cerrahi olmayan endikasyonlardan dolayı kronik olarak β-

bloker kullanabilir. Bu konuda 2014 yılında yayınlanan her iki kılavuz da 

(ACC / AHA ve ESC) non kardiyak cerrahi de β blokerlerin perioperatif 

dönemde kronik olarak kullanan hastalarda devam etmesi gerektiğini 

belirtir. Her iki rehberde bu class I öneridir. ACC / AHA’nın bu öneri için 

gerekçesi, cerrahi olmayan ortamlardaki uzun vadeli β-bloker kullanımının 

kesilmesinin zararlı olduğunu düşündüren kanıtlara dayanmaktadır. ESC 

kılavuzunda,  hipertansiyon tedavisi için β-bloker kullanılması 

durumunda, diğer antihipertansif ilaçların perioperatif koruyucu etkileri 

olmadığı için ilaç sınıfının değiştirilmemesi önerilmemektedir. 2017 

Kanada Kardiyovasküler Topluluğu (CCS) kılavuzunda perioperatif 

dönemde kronik β-bloker tedavisi kesildiğinde mortalitede artış olasılığı 

olduğu ve bu nedenle kronik kullanıcılarda β-blokerlerin devam edilmesi 

gerektiğini belirtilmektedir. Bununla birlikte, kılavuz sistolik kan 

basıncının ameliyattan önce düşük olması durumunda, doz azaltımı veya 

β-blokerin verilmemesini önerir. Redelmeier ve ark. (9) perioperatif 

dönemde kronik β-bloker kullanımının kesilmesi veya perioperatif ilaç 

talimatlarına uyulmamasının, perioperatif kardiyak riskin daha uzun yarı 

ömürlü (atenolol) ajanlar yerine daha kısa yarı ömürlü  (metoprolol, 

propranolol)  ajanları alan hastalarda yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Bununla birlikte, mevcut kılavuzlar, klinik şartlar gerektirdiğinde (örneğin, 

önemli cerrahi kan kaybı veya preoperatif hipotansiyon / bradikardi 

beklenen) rejimlerin nasıl değiştirileceğine veya potansiyel olarak 

perioperatif β-bloker tedavisinin kesilmesine ilişkin öneriler 

sunmamaktadır. 

β-blokörlerin başlama zamanı 

2014 ACC / AHA kılavuzu, ameliyat günü β-bloker başlatılmasına 

açıkça karşı çıkıyor (sınıf III öneri). POISE çalışmasına göre, ameliyattan 

2-4 saat önce uzun salımlı metoprolol süksinatın başlatılması mortalitenin 

artmasına neden olmaktadır. Öte yandan, kılavuz güvenlik ve toleranslarını 

değerlendirmek için ameliyattan 1 gün önce (2-7 gün) β-blokerlerin 

başlatılması için sınıf IIb önerisi vardır. ESC kılavuzu, β-blokörlerin 

tercihen ameliyattan bir gün önce başlanması gerektiğine inanmaktadır. β-

blokörlerin en az 1 hafta, ancak ameliyattan en çok 30 gün önce 

başlatılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bu sistematik incelemelere 

dayanarak, 2017 CCS kılavuzu, ameliyattan önceki son 24 saat içinde β-

blokerlerinin başlatılmasını önermiyor. Kılavuzun ilaca ne zaman 

başlanacağı konusunda özel bir önerisi yoktur. Yine son zamanlarda Chen 

ve ark. (10) yapmış oldukları bu çalışmada önceki önerileri destekler 

niteliktedir. 
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β-blokerlerin yeni başlanması 

Yapılan çalışmalarda, inme, hipotansiyon ve bradikardi riskiyle ilgili 

endişeler ve ayrıca tüm nedenlere ve kardiyovasküler mortalite riskine 

ilişkin farklı ve bazen çelişkili raporlar sunulmuştur. ACC / AHA ve ESC 

kılavuzlarında non kardiyak cerrahide miyokard hasarı riskini azaltmak 

için yeni β-bloker başlatılması için sınıf I veya IIa önerisi yoktur. Bununla 

birlikte, destekleyici kanıtların hala zayıf olduğunu belirten bir sınıf IIb 

önerisi vardır. 

ACC / AHA kılavuzunda, β-blokerlerin başlatılmasına ilişkin IIb 

öneriler 

a. Preoperatif stres testlerinde orta veya yüksek miyokard iskemisi riski 

taşıyan hastalar,  

b. Revize kardiyak risk indeksi 3 ve üstü 

c. Daha önce tedaviye başlamayan uzun vadeli β-bloker tedavisi 

endikasyonu olan hastalar. 

ESC kılavuzunda β-blokerlerin başlatılması için IIb öneriler 

a. Bilinen iskemik kalp hastalığı veya miyokard iskemisi olan hastalar.  

b. En az iki klinik risk faktörü olan veya ASA 3 veya üstü olup yüksek 

riskli ameliyatı geçiren hastalar. ESC kılavuzunda ayrıca β-blokerlerin 

düşük riskli operasyonlarda başlatılmaması gerektiğini belirten class III 

öneri vardır.  

Bu konuyla ilgili ilk yapılan çalışmalardan olan DECREASE I (2) 

çalışmasında, perioperatif β blokör kullanımında en belirgin fayda, 

perioperatif miyokard enfarktüsü ve mortalite için orta riskte olan hasta alt 

grubunda gözlendi. 

Lindenauer ve ark. (11)’nın yapmış oldukları retrospektif çalışmada, 

majör non kardiyak cerrahi geçiren 782.969 hasta; perioperatif β-bloker 

kullanımı ile ölüm riski arasındaki ilişkinin doğrudan kardiyak riskle 

değiştiğini belirtmiştir. Revize kardiyak risk indeksi skoru 0 ve 1 olan 580 

665 hastada tedavi hiçbir fayda veya olası zarar ile ilişkilendirilmezken, 

revize kardiyak risk indeksi skoru 2, 3, 4 ve üzeri olanlarda mortalite riski 

skorun artışıyla orantılı olarak daha düşüktü. 

London ve ark. (12)’nın yapmış olduğu meta-analiz, toplam 55.138 

VA hastası (damar cerrahisi dahil non kardiyak cerrahi). β-bloker alan 

2’nin üstü revize kardiyak risk indeksi olan hastalarda, ölümcül olmayan 

Q dalgası enfarktüsü veya kardiyak arrest riski düşük, 30 günlük mortalite 

riski düşüktür. 

Andersson ve ark. (13)’nın yaptığı gözlemsel çalışma, stabil iskemik 

kalp hastalığı öyküsü olan 28.263 hasta, majör olumsuz kardiyak olaylarda 
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(MACE) ve 30 günlük mortalitede genel bir azalma, perioperatif β-bloker 

kullanımından en belirgin yararı kalp yetersizliği olan hasta grubu gördü. 

Jørgensen ve ark. (14) komplike olmayan hipertansiyonlu (renal veya 

kalp hastalığı olmayan) hasta grubunda β-blokerlerle tedavinin perioperatif 

majör olumsuz kardiyak olaylar (MACE) ve tüm nedenlere bağlı mortalite 

riskinde artış ile ilişkili olabileceğini belirtmişlerdir. 

Ayrıca önceki çalışmaları destekler şekilde Friedell ve ark. (15) 

314.114 hastanın retrospektif bir gözlem çalışmasında perioperatif β-

bloker kullanımının revize kardiyak risk indeksi 3-4 olan hastalarda 30 

günlük mortalite riskinde azalmaya neden olduğu, revize kardiyak risk 

indeksi 1-2 olan hastalarda 30 günlük mortalite riskinde anlamlı bir azalma 

olmadığı, kardiyak risk faktörü olmayan hastalarda daha yüksek mortalite 

ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. 

β-blokörlerin tipi 

2015 yılında Patorno ve ark. (16) cerrahi uygulanan 499 752 hastadan 

9014 hastanın β-bloker kullandığını belirlediği analizinde; β-bloker 

tüketiminin en fazla vasküler cerrahi geçiren ve revize kardiyak risk 

indeksi 2 ve üstündeki hastalarda olduğunu belirledi. En sık reçete edilen 

β blokerler yaklaşık olarak Metoprolol (% 55),  atenolol (% 31) ve 

karvedilol (% 6) idi. Spesifik β blokerleri değerlendiren çeşitli 

çalışmalarda, daha fazla kardiyoselektif ajan olan bisoprolol ve atenolol, 

metoprololden daha iyi sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. β-1/ β-2 reseptörleri 

afinite oranları; 

 bisoprolol için 13.5   

 atenolol için 4.7 ve  

 metoprolol için 2.3’dür.  

β-1 reseptörlerin bloke edilmesi taşikardiyi önlerken, β-2 

reseptörlerinin bloke edilmesi sistemik veya serebral vazodilatasyonu 

bloke eder. Jørgensen ve ark. (14) β-bloker alt tipleri ile perioperatif 

risklerde sistematik bir farklılık olmadığını belirtmişlerdir. Kalp 

cerrahisinde esmololün miyokard iskemisini ve aritmisini azaltabileceği 

belirtilmektedir. Yu ve ark. (17) non kardiyak cerrahide esmolol ile ilgili 

yapılan çalışmaları değerlendirdiklerinde miyokard iskemisi oranında 

anlamlı bir azalma olurken anlamlı bir bradikardi görülmediğini tespit 

etmişlerdir. Ayrıca, hipotansiyonun doza bağlı olduğunu (bolus dozlarında 

500 mcg / kg'dan az olan) ve bolus rejimlerinde sürekli infüzyondan daha 

yaygın olduğunu bildirmişlerdir.  

CYP2D6'daki genetik varyasyonlar, perioperatif β-bloker kullanımının 

başlatılma zamanlaması, b1 / b2 AR'ler için farklı β-blokerlerinin seçicilik 

dereceleri; perioperatif kardiyak komplikasyonların ve mortalitenin 
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önlenmesinde perioperatif β-blokerlerin etkinlik ve güvenirliliğindeki bazı 

değişkenlikleri açıklayabilir (Badget RG ve ark) (18). Aslında bu 

gözlemler, Metoprololün en az b1 AR seçiciliğine sahip olması ve aynı 

zamanda CYP2D6 tarafından yoğun şekilde metabolize edilmesi, bu 

nedenle etkinin hem güvenliği hem de yeterliliği için daha uzun süreli ve 

bireyselleştirilmiş bir doz titrasyonu gerektirmesi nedeniyle perioperatif 

ortamda kullanım için ideal bir β-bloker olamayabileceğini 

göstermektedir. Anemili hastalarda, genel olarak β-blokaj zararlı olabilir, 

ancak β-2 blokajı daha da kötü olabilir. β blokerleri, hemoglobin 

konsantrasyonu bazalin % 35'in altına düşerse akut cerrahi anemili 

hastalarda majör olumsuz kardiyak olay riski (% 6,5 -% 3,0) artar. Yine 

aort ameliyatı sırasında ciddi kanama ile birlikte hastane ölümü (OR 6.65) 

ve multiorgan disfonksiyon sendromu (OR 4.18) riskleri artar. Yukarıdaki 

verilere dayanarak, ESC kılavuzunda, β-blokerler kardiyak olmayan bir 

ameliyattan önce başlatılırsa, atenolol veya bisoprolol kullanımının 

metoprolol veya diğer β-blokerlere göre tercih edilmesine dair bir sınıf IIb 

önerisi vardır. ACC / AHA kılavuzunun β-bloker türü hakkında özel bir 

tavsiyesi yoktur. 

β-blokerlerin titrasyonu ve kullanım süresi 

Riskleri en aza indirmek amacıyla güvenli titrasyon sağlamak için 

perioperatif β-bloker tedavisine ne kadar süre önce başlanması ve devam 

etmesi gerektiği konusunda çok fazla veri yoktur. β-bloker planlanan 

ameliyattan önce uygun doz ve zamanda başlatılırsa, doz titrasyonu ve kalp 

atış hızı kontrolü için yeterli zaman vardır. Perioperatif β-blokerlerin 

faydalı etkilerini gösteren çalışmaların çoğu, doz titrasyonunu kullandı ve 

tedavi grubunda kontrol grubundan daha düşük kalp hızı elde etti. ESC 

kılavuzunda; β-blokerlerin düşük dozda başlatılması ve ameliyattan önce 

dakikada 60 - 70 atışlık bir kalp atım hızı elde etmek için yavaş titrasyon 

yapılması önerilmektedir. Bu rehber hala titrasyon olmadan β-blokerlerin 

yüksek sabit rejimlerine karşıdır (class III). Bu öneriler nedeniyle, kılavuz 

β-blokerlerinin ameliyattan en az 1 hafta ila 30 gün önce başlatılmasını 

önermektedir. 

CCS kılavuzunda; β-bloker titrasyonunu yapmak zor olduğu için, çoğu 

hastanın kliniklerde ameliyattan birkaç gün önce ziyaret edilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Ayrıca ameliyattan önce tolere edilen β-bloker dozunun 

mutlaka güvenli olmadığı konusunda uyarır, çünkü ameliyat sırasında veya 

sonrasında hipotansiyon yaygın şekilde görülmektedir. Kılavuzun 

titrasyonla ilgili özel bir tavsiyesi yoktur. 

POISE (6) çalışmasında yüksek sabit dozda uzun etkili metoprolol 

süksinat kullanıldı, kontrol grubuna kıyasla daha yüksek mortalite ve 

stroke oranları ile daha düşük MI oranları görüldü. ACC / AHA 

kılavuzunda, β-blokerlerin devam etmesine ilişkin kararın klinik koşullara 
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dayanarak verilmesini öneren bir sınıf IIa önerisi vardır. ESC kılavuzunda 

randomize klinik çalışmaların (RKÇ) süresi hakkında sessiz olduğu ve 

gecikmiş kardiyak olay riski nedeniyle β-blokerin birkaç ay daha devam 

etmesinin daha iyi olduğu öne sürülmektedir. Preoperatif stres testi 

anormal ise, uzun süreli β-bloker tedavisi önerilmektedir. 

Miyokard infarktüsüne etkisi 

Yapılan ilk çalışmalarda β blokerler ile azalmış MI riski arasında bir 

ilişki gösterilemedi. POBBLE (4): Kararsız angina ve MI içeren 30 günlük 

kardiyovasküler olaylar kontrol grubuna göre farklılık göstermedi. 

DIPOM (5):18 ay içerisinde kararsız angina, MI veya kalp yetmezliği 

dahil kardiyak morbiditelerde anlamlı bir fark bulunmadı. MaVS (3): 

Kararsız angina, MI ve kalp yetmezliği insidansında 1. ve 6. ayda fark 

yoktu. POISE (6) çalışması; kontrol grubuna kıyasla daha yüksek 

mortalite ve stroke oranları ile daha düşük MI oranları görüldü. Talati ve 

ark. (19) ameliyat öncesi bir β-bloker uygulanırsa postoperatif MI'nin 

azaldığını göstermişlerdir. 

Bouri ve ark. (20) perioperatif β-bloker uygulamasının MI'de belirgin 

bir azalma ile ilişkili olduğunu gösterdi. Andersson ve ark. (13) MI ve 

majör olumsuz kardiyak olay riski (MACE) β-bloker grubunda, sadece 

kalp yetmezliği veya yakın zamandaki MI hastalarında (ameliyattan 2 

yıldan daha az)  belirgin şekilde azaldığını tespit etmişlerdir. 

Wijeysundera ve ark. (21) MI oranında ılımlı bir azalma tespit 

etmişlerdir. Blessberger ve ark. (22) β blokerlerin MI riskini 

azaltabileceğini söylemişlerdir. Aksine, Jorgensen ve ark. (14) β-bloker 

uygulamasının hipertansif hastalarda MI dahil 30 günlük majör olumsuz 

kardiyak olayda anlamlı bir artış ile ilişkili olduğunu bildirmiştir. β 

blokerlerin diğer antihipertansif ilaçlarla birleştirilmesi, bir renin-

anjiyotensin inhibitörü artı tiazid diüretikle karşılaştırıldığında daha 

yüksek bir majör olumsuz kardiyak olay risk oranına yol açtığını 

belirtmişlerdir. 

Mortaliteye etkisi 

Daha öncede belirttiğimiz gibi yapılan ilk çalışmalarda POBBLE (4), 

DIPOM (5) çalışmalarında β-bloker grubunda tüm nedenlere bağlı 

ölümlerde anlamlı bir fark bulamazken, MaVS (3) çalışmasında 30 günlük 

ve 1 yıllık kalp ölümlerinde anlamlı bir fark bulamadı. POISE (6) 

çalışmasında, metoprolol grubunda kardiyovasküler mortalite anlamlı 

olarak daha yüksekti (kardiyovasküler mortalite, MI ve ölümcül olmayan 

arrest, özellikle MI'deki bir azalma nedeniyle düşüktü). Friedell ve ark. 

(15) mortalite tahmini için 4 puanlık bir hesaplama önerdi. Böbrek 

yetmezliği, diabetes mellitus, koroner arter hastalığı, büyük vücut 

boşluğunda cerrahi. β blokerlerin skor 3 veya 4'teki mortalite oranını 

önemli ölçüde azalttığını, skor 1 veya 2'de ilişki olmadığını ve skor 0'daki 
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mortalite oranını arttırdığını buldular. β blokerlerin yüksek riskli 

hastalarda yararlı, düşük riskli hastalarda tehlikeli olduğu sonucuna 

vardılar. Park ve ark. (23) şiddetli vetrikül disfonksiyonu ve kalp 

yetmezliği olmayıp daha önce koroner revaskülarizasyon geçiren 

hastalarda non kardiyak cerrahide β-bloker kullanımının klinik sonuçlarını 

değerlendirdiği çalışmada tüm ölüm oranlarında kontrol grubuna göre bir 

fark olmadığını göstermiştir. Alshaikh ve ark. (24) β-bloker kullanımının 

abdominal aort anevrimasının açık tamiri sonrası postoperatif mortalitede 

önemli bir azalmayla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. 

İnmeye etkisi 

β-bloker kullanımı ile hipotansiyon, bradikardi ve inme arasında bir 

ilişki olmasına rağmen, bunun doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu 

varsayılamaz. Cerrahi sırasında meydana gelen akut kanamalarda özellikle 

β-bloker kullanan hastaların hematokritte önemli bir düşüşü (% 30 -% 35) 

tolere edemediği durumlarda inme riski artmaktadır. Bazı çalışmalarda β-

bloker kullamıyla plasebo arasında önemli fark bulunamamıştır 

(POBBLE) (4). Bununla birlikte, POISE (6) çalışmasında β-bloker 

uygulamasında inme oranı anlamlı olarak artmıştır. Talati ve ark. (19) 

tarafından yapılan bir incelemede, β-bloker kullanımının ardından inme 

olasılığı önemli ölçüde artmıştır. Özellikle bazal inme riski düşük olan 

hastalarda riskin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir.  

2009 da Van Lier ve ark. (25) perioperatif inme riskinin kronik 

kullanıcılarda (ameliyattan en az bir ay öncesi) anlamlı olarak farklı 

olmadığını bildirirken, yine 2010’da Van Lier ve ark. (26) β-bloker 

tedavisi ne olursa olsun, daha önce inme öyküsü olan hastaların daha 

yüksek risk altında olduklarını belirtmişlerdir.  

Ashes C ve ark. (27)  44,092 ardışık hastanın (kardiyak ve nörolojik 

olmayan ameliyatlar) tek merkezli bir çalışmasında, bisoprolol’ü 

postoperatif inme açısından metoprolol veya atenolol kullanımına kıyasla 

daha düşük bir risk ile ilişkilendirilmişlerdir. Araştırmacılar, metoprolol 

veya atenolol ile postoperatif inme riskinin yüksek olmasının, bu β 

blokerlerin β-1 adrenoresptörler için daha az seçici olmaları ve β-2 

adrenoresptörler üzerindeki etkilerinin beyin damar genişlemesini 

bozmasından kaynaklandığını öne sürmüşlerdir. 

Mashour ve ark. (28)  ameliyat geçirmiş 57.218 hastada; ameliyat 

öncesi rutin preoperatif kullanılan metoprolol’ün atenolole kıyasla 

ameliyat sonrası inme için daha yüksek riske sahip olduğu bulmuşlardır. 

Aynı çalışmada, metoprololün, intraoperatif kullanımının esmolol veya 

labetalol ile karşılaştırıldığında, perioperatif inme riskinin daha yüksek 

olduğu da bulunmuştur. 
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Kan basıncına ve kalp hızına etkisi 

Birçok çalışma MaVS (3), Talati (19), Bouri (20), Wijeysundera (21) 

ve Blessberger (22) β-bloker grubunda intraoperatif hipotansiyon ve 

bradikardinin anlamlı olarak daha sık olduğunu gösterdi. Beattie ve ark. 

(29) yayınladıkları bir meta analizde hastanın maksimum kalp atış hızı 100 

atım/dk altındaysa β-blokerlerin kardiyo koruyucu etkiye sahip olduğunu 

ve düşük kalp atış hızının en büyük yararlı etkisinin de perioperatif MI 

riskinin azalması olduğunu gösterdiler. Buna rağmen ACC / AHA 

kılavuzunda sıkı kalp hızı kontrolünü destekleyen kanıtların zayıf olduğu 

ve bu konuda özel önerileri bulunmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle, fikir 

birliği, sıkı hız kontrolünün intraoperatif hipotansiyon ve bradikardi 

riskinin artmasıyla ilgili endişeleri artırdığı yönündedir. 

Aritmi üzerine etkisi 

POBBLE (4) çalışmasında β blokerlerin perioperatif ventriküler aritmi 

üzerine etkisi olmadığı, MaVS (3) çalışmasında da benzer sonuçların elde 

edildiği ve atriyal aritmi üzerine de etkisinin olmadığı eklenmiştir. 

Blessberger ve ark. (22) tarafından yapılan analizlerde β blokerlerle 

ventriküler aritmi arasında bir ilişki bulunamamış, ancak supraventriküler 

taşikardi (SVT) oranı anlamlı derecede azalmıştır. Ancak aynı çalışmacı 

2019 da yayınlanan (Cochrane Systematic Review) çalışmasında 

ventriküler aritmilerde farklılık olduğuna dair kesin kanıt bulamadıklarını 

ve atrial fibrilasyonu azalttıklarına dair de zayıf kanıtlar olduğunu 

belirtmektedir. 

Kardiyak cerrahide β-blokörler 

Kalp ameliyatı geçiren hastalarda perioperatif β-bloker kullanımı 

benzer şekilde tartışmalıdır, çünkü β-blokerler belirli sonuçları (örneğin 

AF) diğerlerinden daha fazla etkileyebilir (örn. Mortalite). Gözlemsel bir 

çalışmanın ilk kanıtı Ferguson TB ve ark. (30) CABG ameliyatından önce 

β-bloker alan hastalarda küçük fakat tutarlı bir sağkalım yararı olduğunu 

göstermiştir. Preoperatif β-bloker alan hastalar daha düşük mortalite 

oranına sahip olduğunu tespit etmişlerdir (% 2.8 v% 3.4, OR 0.80,% 95 CI, 

0.78-0.82; p <0.001). β-bloker alan hastalarda, β-bloker almayan hastalara 

göre ayarlanmamış morbidite oranlarının da daha düşük olduğu sonucuna 

varmışlardır (inme için % 1.6’ya karşı % 1.7, uzun süreli ventilasyon % 

5.6'ya karşı% 6.6, reoperasyon % 4.9'a karşı % 5.3 ve böbrek yetmezliği 

% 3.4'e karşılık % 3.8), ancak derin sternal yara enfeksiyonu için fark 

yoktu (% 0.62'ye karşılık% 0.64). Preoperatif β-bloker kullanımının 

faydalı etkisi, ileri yaştaki hastalar da dahil olmak üzere kadın; ve kronik 

akciğer hastalığı, diyabet veya orta derecede depresif ventriküler 

fonksiyonu olan hasta alt gruplarının çoğunda tutarlı kaldı. Buna karşılık, 

istatistiksel olarak önemsiz de olsa, % 30'dan az sol ventrikül ejeksiyon 

fraksiyonu olan β-bloker kullanımı olan hastalarda yüksek mortalite riski 
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gözlendi. Yine de, bu çalışmanın bulguları preoperatif β-bloker kullanımı 

için bir öneri ile sonuçlandı, bu da sonunda CABG ameliyatı geçiren 

hastalar için ulusal bir kalite ölçütü haline geldi. Buna karşılık, daha 

sonraki büyük ölçekli gözlemsel çalışmalar, CABG ameliyatı geçiren 

hastalarda perioperatif β-blokör kullanımının yararını doğrulayamadı.  

CABG ameliyatı geçiren 12.855 hastanın retrospektif bir çalışması 

Brinkman WT ve ark. (31) preoperatif β-bloker kullanımının, morbidite 

ve mortalite riskinde azalma ile ilişkili olmadığını buldu. Bununla birlikte, 

preoperatif β-bloker almayan hastalarla karşılaştırıldığında derin sternal 

yara enfeksiyonu, pnömoni ve intraoperatif kan kullanımında (% 37.2 v) 

azda olsa fayda tespit edildi (% 34.1, p <0.001). Benzer şekilde, Torasik 

Cerrahlar Derneği Yetişkin Kardiyak Cerrahisi Veri Tabanından alınan 

43.747 hastanın retrospektif bir analizi LaPar DJ ve ark. (32) risk 

ayarlandıktan sonra preoperatif β-bloker kullanımının, mortalite, 

morbidite, hastanede kalış süresi veya hastaneye tekrar kabul riskinin 

azalması ile ilişkili olmadığını gözlemledi. Ancak preoperatif β-bloker 

alan hastalarda intraoperatif kan kullanımı daha fazlaydı. Dikkat çekici bir 

şekilde, bu çalışmada perioperatif β-blokerlerin yararının olmayışı, 

araştırmacıların CABG ameliyatı olan hastalarda kalite ölçümü olarak 

kullanımlarını sorgulamalarını sağlamıştır. Ayrıca, yakın zamanda 

miyokard enfarktüsü geçirmemiş ve KABG ameliyatı geçirmiş olan 

506.110 hastanın Göğüs Cerrahları Derneği Yetişkin Kardiyak Cerrahisi 

Veri Tabanının yakın zamanda yapılan büyük ölçekli bir retrospektif 

analizi Brinkman W ve ark. (33), preoperatif β-bloker kullanımının 

preoperatif β-bloker kullanımı olmayan hastalara karşılaştırdığında 

ameliyat sırasındaki mortalite, kalıcı inme, uzun süreli ventilasyon, 

herhangi bir reoperasyon, böbrek yetmezliği veya derin sternal yara 

enfeksiyonu açısından düşük risk ile ilişkili olmadığını buldu. 

Yakın zamanda yapılan gözlemsel bir çalışma O’Neal JB ve ark. (34) 

önceki çalışmaların bulgularını destekledi ve elektif CABG ameliyatı, 

kapak ameliyatı ile birlikte CABG ameliyatı veya sadece kapak ameliyatı 

olan 4.076 hastada preoperatif β-bloker kullanımının ameliyat sonrası 

deliryum, stage I ve III akut böbrek hasarı, inme, AF, mortalite veya uzun 

süreli hastanede kalış süresi açısından daha düşük bir risk ile ilişkili 

olmadığını tespit edildi. 

Özetle, kardiyak olmayan cerrahide perioperatif β-bloker kullanımı 

bölümünde önerildiği gibi, CYP2D6 metabolizmasına bağımlılıkları, β-1 

adrenoreseptörlerdeki genetik varyasyonları ve reseptör seçiciliği bu 

çalışmalarda bildirilen sonuçlardaki farklılıkların bazılarını açıklayabilir. 

Bu gözlemlere destek olarak acil veya elektif KABG cerrahisi geçirmiş 

5,248 hastanın retrospektif bir çalışması Kertai MD ve ark. (35) bu 

hastalar arasında CYP2D6 biyotransformasyonuna bağımlı olmayan β-

bloker kullananlarda (CYP2D6 biyotransformasyonuna bağımlı olan β-
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bloker kullananlarda değil) β-bloker kullanmayanlara göre ameliyat 

sırasındaki mortalite riski daha düşüktü. Kardiyak cerrahi sonrası en sık 

görülen komplikasyonlardan biri, hastaların % 25 ila % 40'ında meydana 

gelen postoperatif AF'dir. Bu potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan 

komplikasyon, olumsuz nörolojik olaylar, konjestif kalp yetmezliği, 

miyokard enfarktüsü, perioperatif mortalite, uzamış hastanede kalış süresi 

ve artan hastane masrafları için artan risklerle ilişkilidir. Sempatik 

aktivasyon veya adrenerjik stimülasyona abartılı bir cevap, ameliyat 

sonrası AF için önemli bir tetikleyicidir. β-blokerleri, postoperatif AF'nin 

önlenmesinde ve tedavisinde ana dayanak noktasıdır. Nitekim, kalp 

ameliyatı geçirmiş toplam 8.565 hastayı içeren 58 çalışmanın daha önce 

yapılan bir meta-analizi Crystal E ve ark. (36), β-bloker kullanımının, 

postoperatif AF riskindeki en büyük azalmayla ilişkili olduğunu 

bulmuştur. Bu ve önceki bulgulara dayanarak, 2011 Amerikan Kardiyoloji 

Koleji Vakfı / AHA Koroner Arter Bypass Graft Cerrahisinde, CABG 

cerrahisi sonrası postoperatif AF'yi önlemek için perioperatif β blokerleri 

Class I a olarak önermektedir. 

Kalp ameliyatı geçirmiş toplam 4.698 hastayı içeren 33 çalışmanın daha 

yeni bir meta-analizi Arsenault KA ve ark. (37) önceki meta-analizin 

bulgularını teyit etti ve 2011 Amerikan Kardiyoloji Koleji Koleji / AHA 

Koroner Arter Bypass Graft Cerrahisi Tavsiyeleri Kılavuzunu destekledi. 

Bu çalışma, β-bloker kullanımının postoperatif AF riskinde plaseboya 

kıyasla anlamlı bir azalma ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Toplam 688 

hasta ile yapılan 5 randomize kontrollü çalışmanın sistematik bir derlemesi 

ve meta-analizi Thein PM ve ark. (38), elektif kardiyak cerrahi öncesi 

preoperatif β-bloker uygulamasının, iskemik inme, ölümcül olmayan 

miyokard enfarktüsü, genel mortalite veya hastanede kalış süresi riskini 

önemli ölçüde artırmadan postoperatif AF riskinde anlamlı bir azalma ile 

ilişkili olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, CABG ameliyatı gibi 

kardiyak cerrahi prosedürler geçiren hastaların yaklaşık % 20'si β-bloker 

kullanımına rağmen ameliyat sonrası AF geliştirir. Kalp cerrahisi 

hastalarında β-bloker kullanımına rağmen postoperatif AF ile ilişkili birkaç 

hastaya özgü ve işleme bağlı risk faktörü tanımlanmıştır. β-

adrenoreseptörleri kodlayan genler ve birkaç β-blokerin hepatik 

metabolizması oldukça polimorfiktir ve bu nedenle potansiyel olarak β-

blokerlerin farmakodinamik ve farmakokinetik tepkilerini etkileyebilir. Bu 

polimorfizmler, β-bloker tedavisi sırasında kardiyovasküler komplikasyon 

riskini etkiler. 

Yine Blessberger H ve ark. (22) hem 2018 hemde 2019’da yayınlamış 

oldukları Cochrane Systematic Review’lerinde; tüm erken ölüm 

nedenlerine, miyokard enfarktüsüne, serebrovasküler olaylara, 

hipotansiyona ve bradikardiye ilişkin bir fark bulamadıklarını, bununla 

birlikte, β blokerler kullanıldığında atriyal fibrilasyon ve ventriküler 
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aritmilerde azalma olabileceğini belirtmişlerdir. CABG ameliyatı, aort 

kapak replasmanı veya kombine aort kapak replasmanı veya CABG 

ameliyatı uygulanan 240 hastanın orta büyüklükteki bir çalışması Halonen 

J ve ark. (39), ameliyat sonrası ilk günün sabahı hastaları ya 48 saatlik bir 

metoprolol infüzyonuna ya da oral yoldan uygulanan metoprolole 

randomize etti (her ikisi de kalp hızına göre titre edildi). Çalışmanın 

sonuçları, intravenöz olarak uygulanan metoprololün, ameliyat sonrası 

AF'nin önlenmesinde oral olarak uygulanan metoprololden daha etkili 

olduğunu gösterdi. Daha yakın zamanlarda, Japonya ve Avrupa'da 

landiololün (ultra kısa etkili bir seçici intravenöz β-bloker) eklenmesi, kalp 

cerrahisi sonrası AF'nin önlenmesinde landiololün etkinliğini inceleyen 

birçok araştırmacıya yol açmıştır. Esmolol'e benzer şekilde, landiolol 

intravenöz olarak uygulanır ve 4 dakikalık kısa bir yarı ömre sahiptir, 

ancak esmolol ile karşılaştırıldığında β-1 adrenoreseptörler için oldukça 

seçicidir. Buda, landiolol'ü, hızlı intraoperatif ve postoperatif titrasyon ve 

postoperatif AF'nin önlenmesi için potansiyel olarak ideal bir intravenöz 

β-bloker kılar. Bununla birlikte, landiolol ultra kısa etkili olduğundan, 

ideal olarak daha uzun etkili bir β-bloker ile bir kombinasyon 

düşünülmelidir. Bu bakımdan Sezai ve ark. (40) yakın zamanda 

intravenöz landiololün oral bisoprolol ile kombinasyon halinde, 

postoperatif AF'nin önlenmesinde sadece intravenöz landiololden daha 

etkili olduğunu göstermiştir. Toplam 560 hastayı içeren 6 çalışmanın 

ardından yapılan meta-analiz Sakamoto ve ark. (41), intravenöz 

landiololün, kalp ameliyatı sonrası postoperatif AF insidansında anlamlı 

bir azalma ile ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. 

Sonuç 

Özetle, perioperatif morbidite ve mortaliteyi azaltmak için β-

blokerlerin perioperatif kullanımına ilişkin kanıtlar yetersiz kalmaktadır. 

Geçtiğimiz 20 yılda, hem zaten β-bloker kullanan hastalarda hem de β-

bloker tedavisi için aday olan hastalarda, perioperatif β-bloker kullanımına 

ilişkin birçok çalışma, cerrahinin tipi, β-bloker tipi, ilaca başlama zamanı 

ve etkili ancak güvenli doz ayarlamaları açısından bugüne dek kesin 

cevaplar verememiştir. Bu çalışmalardan çıkan sonuçlar, perioperatif β-

bloker kullanımında, belli bir tip ve belli bir β-bloker dozunun tüm 

hastalarda aynı olmayacağını göstermektedir. Bununla birlikte, 

kişiselleştirilmiş perioperatif β-bloker protokollerinin cerrahi sonrası kalp 

komplikasyonlarının ve mortalitenin önlenmesindeki etkisini araştıran 

çalışmalar hala eksiktir. Yine de son yıllarda gözlemsel çalışmalardan 

sağlanan katkılarla ilerleme kaydedilmesine rağmen daha fazla randomize 

kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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BÖLÜM VIII 

VENÖZ YETMEZLİK ETİYOLOJİSİNDE KRONİK 

İNFLAMASYON:  

EBSTEİN  BARR VİRÜS DNA'SI 

 

Metin Onur Beyaz 

 

 

Giriş 

Alt ekstremitede venöz kan akımı yüzeyel, derin ve perforan olmak 

üzere üç sistem tarafından sağlanır. Derin venler arterlere eşlik eder ve 

fasiyanın derinin de yer alır ; perforan venler ise fasiyanın yüzeyinde yer 

alan yüzeyel venler ile derin venöz sistem arasındaki bağlantıyı sağlar. 

Kronik venöz yetmezlikte en sık etkilenen venler vena saphana magna 

(VSM) ve vena saphana parva (VSP)’dır  (1). 

Alt ekstremitelerin kronik venöz yetmezliği (KVY); semptomsuz 

telenjektazik venlerden,  ciddi kronik venöz  ülsere uzanan,  geniş klinik   

spekturuma sahip , sosyo-ekonomik kayıplara neden  olan yaygın bir tıbbi 

problemdir (2). 

KVY,  erişkin nüfusta yaklaşık %5-30 arasında görülmekte ve genel 

nüfusun  %40’ını etkilemektedir (3). Sosyo-kültürel farklılıklar KVY'ye  

verilen önemi belirleyebilir; çalışmalarda değişik oranlarda prevelansın 

ortaya çıkması KVY'nin tanısının konulamaması değil, yüksek sosyo-

ekonomik düzeydeki toplumlarda daha fazla önemsenmesinden 

kaynaklanır (4). 

 Kronik venöz yetmezlik oluşumuna  en çok  neden olduğu bilinen  ileri 

yaş, obezite, kadın cinsiyet , sigara içme , aile öyküsü , uzun süreli ayakta 

durma , kronik inflamasyon  ve eski venöz tromboz öyküsüdür (5,6.7). 

Kronik venöz yetmezlik  ile ırksal farklılıkların ilişkisi literatürde yerini  

alsa da  yeterli miktarda araştırılmamıştır (8,9,10). Kronik venöz 

yetmezliği (KVY) oluşturan temel patoloji kapak yetersizliği veya venöz 

tıkanıklık nedeniyle artan venöz basınçtır. (venöz hipertansiyon). Kronik 

venöz yetmezliğin  ileri evrelerinde  ağrı, kramp, bacaklarda huzursuzluk, 

ödem, kaşıntı, deri değişiklikleri venöz staz ülserleri görülebilir (11). 

Klinik bulgulara sebep olan venöz hipertansiyonun bir dizi kronik 

inflamatuar sürecin başlatılması ile  semptomları ortaya çıkardığı 

çalışmalarda gösterilmiştir (12). 

Ebstein Barr virüs (EBV), çift iplikli DNA içeren , Herpesviridea 

ailesinin bir üyesidir.  Dünya çapında yetişkin insanların %95'i yaşam boyu 
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EBV taşır. Akut enfeksiyon sonrası virüs, yaşam boyu latent enfeksiyon 

olarak kalır (13). Doku bazlı çalışmalarda Herpesviridea ailesinin latent 

enfeksiyonlarının dokuda kronik inflamasyonu sağladığı ve kronik venöz 

yetmezliğe neden olduğu gösterimiştir (14). EBV'nin viral kültürü 

zordur,  gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tahlilleri , 

enfeksiyon durumunu tanımlamak için duyarlı ve yararlı gibi 

görünmektedir (15,16).   

Bu çalışma  ekonomik ve sosyo-ekonomik sonuçlarıyla önemli bir 

klinik durum olan alt ekstremitelerin KVY patofizyolojisini gözden 

geçirmekte ve altta yatan olası kronik inflamasyon sebeplerini 

araştırmaktır.  

Çalışma 

Hastalar ve Yöntem 

Bu çalışmaya Kasım 2017-Ağustos 2018 arasında unilateral ve bilateral 

alt extremitede kronik yüzeyel venöz yetmezliği tanısı konmuş olup  

radyofrekans yöntemi ile birlikte pake eksizyonu  kombinasyonu ile  tedavi 

edilen hastalar dahil edilmiştir. Ölçümler, çalışmaya alınan hastalardaki ek 

immünsüpresif durumlar hariç tutularak ( malignite , kronik otoimmün 

hastalık , AIDS  vs gibi ...) , bilateral opere edilen hastalarda tek taraftan 

alınan pake  sayısı değerlendirilmesiyle yapıldı. Eski derin ven tromboz 

öyküsüne sahip olan hastalar çalışmaya dahil edilmediler. T.C İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

Tarafından 09/08/2019 Tarihinde 1023 Etik Kurul Numarasıyla 

onaylanmıştır. 

Gönüllü her hasta için yaş, cinsiyet, uni/bilateral kronik venöz 

yetmezlik , tekrarlayan tromboflebit varlığı kaydedildi. Operasyon öncesi 

kronik venöz ülser geçmişi olup olmadığı not edildi.  

Hastalardan klasik pake eksizyonu sonrasında alınan numuneler 

fiziksel fragmantasyona tabi tutuldu. Parçalanmadan sonra, 2 ml steril 

eppendorf tüplerine 20 mg numune alındı ve 40 ul doku lizis çözeltisi 

(Qiagen, kat no. 939011) ve 40 ul proteinaz K (Qiagen, kat no. 19133) 

ilave edildi ve 56 ° C'de  gece boyunca inkübe edildi. Daha sonra eppendorf 

tüplerine 600 ul AVE çözeltisi ilave edildi ve EBV DNA ekstraksiyon 

fazına geçirildi. Ekstraksiyon, DSP Virus / Pathogen midi kiti (Qiagen, kat 

no. 937055) kullanılarak QiAsymphony SP / AS platformunda 

gerçekleştirildi. PCR, Artus CMV QS-RGQ kiti (24) (kat no. 4503363) 

kullanılarak Rotorgen Q üzerinde gerçekleştirildi. Değerlendirme sırasında 

klinik örneklerde EBV DNA varlığı yeşil kanalda gözlendi ve Rotorgen Q 

cihazındaki sarı kanalda herhangi bir inhibisyon varlığı gözlendi. 

Tüm analizler % 95 güven düzeyinde ve p <0.05 anlamlılık düzeyinde 

İstatistiksel Ürün ve Hizmet Çözümleri (SPSS) yazılım paketi (sürüm 21.0, 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/real-time-polymerase-chain-reaction
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SPSS-IBM, Armonk, NY, ABD) ile yapıldı. Kantitatif değişkenler 

ortalama ve standart sapma (SD) olarak rapor edildi; nitel değişkenler sayı 

ve yüzde olarak tanımlanmıştır. Bağımsız gruplar chi-square (χ2) testi 

analizi ile karşılaştırıldı. 

Sonuç 

Yaş ortalaması 49,6 (min 18- max 65 ) olan 159 ( %59,7 kadın) hastanın 

40 hastada bilateral 119 hastada unilateral kronik venöz yetmezlik tespit 

edilmiştir. Derin alt ektremite   venlerininde  reflü saptanan 84 hasta 

mevcuttu. 104 hastada en az 1 perforan vende reflü akım mevcutu.87 

hastada flebektomi yapılan pake sayısı 4 üzerinde saptandı. 26 hastada en 

az 1 kez venöz ülser tablosu ile uyumlu kliniğe sahipti.16  hastada ülser 

geçmişi mevcuttu. 

EBV PCR  +/-‘nin bağımsız gruplar açısından değerlendirilmesi için 

chi-square test (χ2) yapılmıştır.  

EBV PCR +'nın kadın hastalarda (%63.2), EBV PCR -‘nin ise erkek 

hastalarda (%45.3) yüksek olduğu görülmüştür . (Tablo: 1 ).  EBV PCR  

+/-‘nin cinsiyete göre dağılımı istatistiksel açıdan anlamlı değildir. χ2 (1) = 

1.141, p > .05.  

EBV PCR +'nın unilateral  hastalığı bulunanlarda %68,40, bilateral 

hastalığı bulunanlarda % 31,60 olup (Tablo: 2 ) ; bilateral hastalığı 

bulunanlarda EBV PCR  +/-‘nin dağılımı istatistiksel açıdan anlamlıdır χ2 

(1) = 5,169, p < .05. 

EBV PCR +'nın derin ven reflüsü olan hastalarda % 62,10, EBV PCR - 

liği %39,10  saptanmıştır. (Tablo: 3).  EBV PCR  +/-‘nin derin ven reflüsü 

varlığına göre dağılımı istatistiksel açıdan anlamlıdır χ2 (1) = 8,148, p < 

.01. 

EBV PCR +'nın perforan ven reflüsü olan hastalarda  EBV PCR + liği 

% 68,40, EBV PCR- %60,90  saptanmıştır. (Tablo: 4). EBV PCR  +/-‘nin 

perforan ven reflüsü varlığına göre dağılımı istatistiksel açıdan anlamlı 

değildir χ2 (1) = 0,946, p > .05. 

EBV PCR +'nın flebektomi yapılan pake sayısı 4 üzeri olan  hastalarda 

% 54,70, EBV PCR - liği %31,30 saptanmıştır  (Tablo: 5). EBV PCR  +/-

‘nin pake sayısı 4 üzeri olma durumuna göre dağılımı istatistiksel açıdan 

anlamlıdır χ2 (1) = 8.513, p < .05. 

EBV PCR +'nın ülser geçmişi olan hastalarda %15,80, EBV PCR - liği 

%1,60 saptanmıştır(Tablo: 6). EBV PCR  +/-‘nin ülser öyküsüne dağılımı 

istatistiksel açıdan anlamlıdır χ2 (1) = 8.552 , p < .01. 

EBV PCR +'nın flebit geçmişi olan hastalarda %26,30, EBV PCR - liği 

%1,60 saptanmıştır . (Tablo: 7). EBV PCR  +/-‘nin flebit öyküsüne göre 

dağılımı istatistiksel açıdan anlamlıdır χ2 (1) = 17.129 , p < .01. 
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Tartışma 

Kronik venöz yetmezlik, yaşam kalitesini etkileyebilecek 

epidemiyolojik ve sosyo-ekonomik sonuçları ile önemli bir klinik 

durumdur. Yüksek prevalansı, tanı ve tedavi maliyetleri,  hastanın yaşam 

kalitesini düşürmesi ve önemli bir iş kaybına neden olabilmesi , KVY 'yi 

önemli bir sağlık sorunu haline getirir.  KVY  yaygınlığı coğrafi bölgeler 

arasında farklılığa sahiptir , gelişmiş ülkelerde az gelişmiş ülkelere göre 

daha yüksektir ve  prevalansının kadınlarda % 40'a, erkeklerde % 17'ye 

kadar olduğu bildirilmiştir (17) . Çalışmaya alınan 159 hastanın  95 kadın, 

64 erkekti.   

KVY risk faktörleri açısından  son otuz  yılda yapılan araştırmalar,  

büyük ilerleme sağlamıştır. KVY yaş, cinsiyet, genetik yatkınlık, obezite, 

gebelik, tromboflebit ve uzun süre ayakta kalması bilinen risk faktörleridir.  

Bununla birlikte  çoklu merkezlerden geniş klinik kapsayıcılık içeren 

çalışmalar kronik venöz hastalık patofizyolojisinin ayırt edici 

özelliklerinin muhtemelen aktiflenen  inflamasyon kaskadı ile ortaya  çıkan 

venöz hipertansiyon ve kapak yetersizliği ile oluştuğu kabul edilemektedir 

(18) . Devamlı aktif inflamasyon kaskadının devamlı döngü içerisinde hem 

doku kollajen sentezini   hem de endotel yapısını bozduğu ve buna bağlı 

olarak tromboza yatkınlık oluşturduğu bildirimiştir   (19).   Kronik 

inflamasyona bağlı olarak kollajen sentezinde bir düzensizlik  venöz 

yapılarda kollajen I'in artmasının düz kas hücrelerinin ayrılmasına ve 

bozulmasına yol açar ve böylelikle azalmış tonus ve venodilatasyon 

yarattığı açıklanmıştır  (20,21,22,23 ) . 

 Ebstein-Barr virüsü (EBV)  herpesviridae ailesinin bir üyesidir ve  

dünyanın yetişkin nüfusunun % 90 ila 95% kronik olarak enfekte 

olur (24,25).  EBV'nin birincil hücresel hedefi B lenfositlerdir ; EBV 

ayrıca  T hücreleri, doğal katil (NK) hücreler, düz kas 

hücreleri , endotelyal hücreler , makrofajlar ve monositleri akut ve kronik 

olarak enfekte edebilir (26,27) . Düz kas hücrelerinin  enfeksiyonlarının  

patolojik sonuçları belirsizdir. İmmünsüpresif bireylerde  ancak immün 

sistemi  baskılanmış hastalarda gelişen leiomyosarkomların düz kas 

hücrelerinde gösterilmiştir (28).  

Herpesvirüs ailesinin bazı  alt tiplerinin (CMV, EBV)  kronik 

inflamasyonu tetiklediği  ve bu şekilde vasküler patoloji yaptığı 

düşünülmektedir (29,30). Herpesviridea ailesinden CMV nin kronik venöz 

yetmezliği tetiklediği çalışmalar ile ortaya konulmuştur (14).  Çalışmaya 

aldığımız 159 hastanın alt ektremite derin venlerinde  reflü bulunan  84 

hastanın  %62,10 'unda dokuda  EBV PCR +'liği saptandı, ayrıca flebit 

öyküsü varlığı %26,30 ile oldukça anlamlı olarak saptanmıştır. Flebektomi 

ile 4 üzeri pake eksizyonu saptanan hastaların %54,70 inde dokuda EBV 

PCR +'liği saptandı ( Grafik1,2,3) 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/epstein-barr-virus
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962214017654?casa_token=uUP2fLgqzncAAAAA:KxgrwThQnirg4_Ib-YPNk5if2s3-lMx0BOqSpt3YOIvuY5E6yK6g9qgu2QLmsvLd-CApgwgzmovU#bib1
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/natural-killer-t-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/smooth-muscle-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/smooth-muscle-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/endothelial-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/monocyte
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/leiomyosarcoma
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Kronik venöz yetmezliği olan hastalar genellikle başlangıçta ödem, 

bacak rahatsızlığı , yorgunluk ve kaşıntı kombinasyonu ile başvururlar. 

İlerlemiş hastalığı olan hastalar, şiddetli beyazlatılmış cilt lezyonu, dermal 

atrofi, hiperpigmentasyon, dilate venöz kılcal damarlar ve  hastalık daha  

fazla  ilerlediğinde , bozulan mikrosirkülasyon ve dermal zayıflama en sık 

medial malleolde ülser oluşumuna neden olabilir (31). Tüm kronik venöz 

yetmezlik hastaları arasında yaklaşık% 1 ila% 2.7 oranında venöz staz 

ülseri gelişecektir. Ülser oluşumu kötü bir prognoz taşır, standart tedaviye 

rağmen hastaların % 40'ında nüks gelişir. (32,33) Çalışmamızda yer alan 

16 hastada aktif yada iyileşmiş  ülser mevcuttu. Flebektomi sonrası dokuda  

EBV PCR +'liği  ülserli hastaların % 15,80 'de saptandı (Grafik4). 

İstatistiki olarak anlamlı bulunması ülserin tetiklenmesinde EBV'nin aktif 

rol aldığını düşündürdü.  

EBV’nin dokularda latent bir enfeksiyon oluşturması ve buradan 

reaktive olarak meydana getirdiği hasarla enflamatuar bir sürecin 

oluşmasına ve buna bağlı olarak endotelyal hasar oluşturması ve tromboza 

yada yapısal değişikliklere sebep olduğunu gösteren pek çok çalışma 

mevcuttur. Çalışmamızda oldukça anlamlı  bulunan EBV PCR + liği ile 

ülser ve derin ven varlığının yakın ilişkisi yakın gelecekte Herpesvidea 

ailesinin latent varlıklarının kronik hastalıklar teme açısından 

değerlendirilmesi gereğinin inancındayız.  

Sonuç olarak ;Pozitifliğin yüksek oranları, kronik latent virüs 

ailesinden olan  EBV'nin ciddi şekilde kronik venöz yetmezlik 

etiyolojisinde olabileceğini düşündürmektedir. 
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Tablolar: 

 

Tablo 1. EBV PCR  +/-‘nin cinsiyete göre dağılımı 

 ebv + ebv - 

kadın (n=95) 63,20% 54,70% 

erkek (n=64) 36,80% 45,30% 

χ2 = 1.141, df = 1, p =  .29 (p > .05) 

 

Tablo 2. EBV PCR  +/-‘nin unilateral / bilateral  dağılımı 

 ebv + ebv - 

çift taraf (n=40) 31,60% 15,60% 

tek taraf (n=119) 68,40% 84,40% 

χ2 = 5.169 ,df = 1, p =  .02 (p <.05) 

 

Tablo 3. EBV PCR  +/-‘nin derin ven dağılımı 

 ebv + ebv - 

derin ven yetm + (n=84) 62,10% 39,10% 

derin ven yetm - (n=75) 37,90% 60,90% 

χ2 = 8.148 ,df = 1, p =  .04  (p <.01) 

 

Tablo 4. EBV PCR  +/-‘nin  4üzeri pake varlığı dağılımı 

 ebv + ebv - 

pake 4 altı (n=87) 45,30% 68,80% 

pake 4 ve üstü (n=72) 54,70% 31,30% 

χ2 = 8.513 ,df = 1, p =  .04  (p <.05) 

 

 

 

 



92 

Tablo 5. EBV PCR  +/-‘nin  perforan ven reflü dağılımı 

 ebv + ebv - 

perforan ven yetm + (n=104) 68,40% 60,90% 

perforan ven yetm - (n=55) 31,60% 39,10% 

χ2 = 0.946 ,df = 1, p =  .33  (p > .05) 

 

 

 

 

 

Tablo 6. EBV PCR  +/-‘nin  Ülser varlığı dağılımı 

 ebv + ebv - 

ülser + (n=16) 15,80% 1,60% 

ülser - (n=143) 84,20% 98,40% 

χ2 = 8.552 ,df = 1, p = .00  (p < .01) 

 

Tablo 7.  EBV PCR  +/-‘nin  flebit öyküsü varlığı dağılımı 

 ebv + ebv - 

plebit öykü + (n=26) 26,30% 1,60% 

plebit öykü - (n=133) 73,70% 98,40% 

χ2 = 17.129 ,df = 1, p =  .00  (p < .01) 
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Grafikler: 

 

 

Grafik1: EBV PCR +'liği derin ven reflü dağılımı 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2: EBV PCR +'liği Flebit öyküsü dağılımı 
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Grafik 3: EBV PCR +'liği 4 üzeri pake varlığının dağılımı 

 

 

 

Grafik 4: EBV PCR +'liği aktif/iyileşmiş ülser varlığı dağılımı 
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BÖLÜM IX 

MEME KANSERİNDE NEOADJUVANT KEMOTERAPİ 

SONRASI AKSİLLAYA YAKLAŞIM VE YAŞAM KALİTESİNE 

ETKİSİ 

Muhammet Fikri Kündeş 

   Giriş: 

    Meme kanseri kadınlarda en sık görülen ve önemli sağlık sorunlarına 

neden olan bir hatsalıktır. Coğrafi bölgelere göre insidansı ve prognozu 

değişmekle birlikte her yıl meme kanseri görülme oranının %1.5 dolayında 

arttığı bildirilmektedir.Meme kanseri bütün dünyada kanserlerin dörtte  

birini oluşturur (Ferlay vd., 2018)  İnsidans oranlarındaki artışa rağmen, 

gelişmiş ülkelerde meme kanserine bağlı  ölüm oranları azalmaktadır. 

Fakat  düşük ve orta gelirli ülkelerde meme kanseri insidansı ve mortalite 

oranları değişen yaşam tarzları , yaşlanma, nufus artışı, ileri evrede tanı ve 

modern tedavi eksikliği nedeni ile yüksekliğini korumaktadır. ( Fidaner 

vd.,2001; Ozmen V , 2008.; World Health Organisation, 2018). 

    Meme kanseri ile ilgili bilgi ve birikimlerin artması ve adjuvan 

tedavilerin hızla gelişmesi ile son 3 dekadda meme kanser cerrahisinde 

büyük değişiklikler olmuştur . Radikal cerrahiyi kullanan  yöntemler   

yerini multimodaliteyi ekleyerek hasta merkezli  daha konservativ tedaviye 

bırakmıştır (Matsen & Neumayer,2013). 

    Yine The National Comprehensive Cancer Network da Neoadjuvant 

kemoterapinin (NAKT) meme kanserinde tercih edilebilir bir yaklaşım 

olduğunun altını çizmiştir(National Comprehensive Cancer Network ).  

NAKT   Lokal ileri hastalık başlangıcının ötesinde meme kanserinde artan 

sıklıkda kullanılmaktadır. Operasyondan önce kemoterapi ile tedavi, 

pognostik bilgilerin ışığında tedaviye klinik ve moleküler cevabın 

izlenmesine  ve yeni tedavilerin uygulanmasına imkan sağlar(Wolmark 

vd.,2017). 

Bunları önceden tesbit etmede görüntüleme yöntemleri özellikle PET/ct 

bizlere yardımcı olmaktadır. 

    Son yıllarda  PET/CT suv değerlerini monitorize ederek NAKT  ye olan 

cevaba erken erişmeyi sağlayarak effektif olmayan tedavinin kesilmesini 
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ve yeni tedavi düzenlenmesini sağladığı gösterilmiştir( Avril vd., 2016; 

Tian vd.,2017). 

    Rousseau’nun çalışması NAKT  sonrası aksilanın cevabının 

değerlendirilmesini göstermede de PET/CT nin uygun olduğunu  teyit 

etmiştr( Rousseau vd., (2011) . 

     Hastayaoperasyon öncesi kemoterapi uygulamak;tümörde küçülmeye 

yol açarak rezektebilitesini ve cerrahi sınır negatifliğini 

kolaylaştırmaktadır. Tümörün kemoterapiye cevabını görerek hastanın 

prognozu hakkında bilgi sahibi olup  bu kemoterapi cevabına göre hastanın 

tedavisi düzenlenebilmektedir( Lee&Newman ,2007; Wolff & Davidson 

2002; Mieog vd.,2007). 

    Ek olarak, aksilla da  aksiller lenf nodu diseksiyonu (ALND) yerine 

sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB)  ile değerlendirilip gereksiz  

komplikasyonlu mudahaleler  den uzaklaşılmıştır(. Donker vd.,2014 

;Giuliano vd.,2011; Ollila  vd.,2018). Böylece kol morbiditesi azalmıştır. 

    NAKT  lokal ilerleme olup olmamasına bakmadan  artan sıklıkta tümörü 

down stage yapmak için de kullanılır.Böylece mastektomiyi önleyerek 

MKC yapılmasına imkan sağlar.( Fisher vd.,1997; Vlastos vd.,2000;  

Calais vd.,1994). 

     Aksiller nod pozitif hastalar da neoadjuvant kemoterapi sonrası anlamı 

derecede  aksilla da negatifleşme görülür.( Kuerer  vd.,1999).Bu durum da 

NAKT sonrası   kilinik olarak N0 olan bu hastalara daha az invaziv aksillar 

terapi uygulanır. 

    Kısaca bu yaklaşımların  tümör çapını küçülterek mastektomiden ziyade 

mkc uydulanmasını ve ALND  nunu önleyerek  dolayısı ile potansiyel 

olarak aksiller cerrahi ye bağlı kol ödemi ve hareket kısıtlılığı 

morbiditesini azaltarak buna bağlı  yaşam kalitesini artırdığı  

düşünülür(Collaborative vd.,2018; Cain vd.,2017). 

     Bu çalışmada amacımız NAKT sonrası hastanın  özellikle aksillasının 

durumunu  PET/CT ile belirleyip, operasyonda SLNB sonrası aksillaya 

yaklaşımımızı irdeleyerek lüzumsuz ALND nundan kaçınmak ve dolayısı 

ile kol morbiditesinin negatif yönde etkileyeceği hayat kalitesini 

yükseltmektir. 

    Metod: 

    2016-2017 yılları arasında Kartal Eğitim Araştırma Hatanesinde  meme 

ca tanısı alıp NAKT sonrası opere edilen 60 hasta  retrospektif randomize 

olarak değerlendirildiler.Verler hastane arşivinden retrospektif olarak elde 

edildi(KEAH Etik kurul onay no: 2018/514/122/15,Tarih  

30.01.2018).Hastalar yaş; NAKT öncesi tümör çapı, evre, aksiler tutulum 

olup olmaması,;NAKT sonrası tümör çapı,evresi,aksilla durumu yapılan 
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operasyon ve operasyon sonucu patolojik olarak aksilla ve kitle durumu 

,takip süresi, nüks, kol morbiditesi ve buna bağlı yaşam kalitesi açısından 

değerlendirildi. 

    Bütün hastalara  ultrasonsuz (ele gelen kitleler) veya ultrason  eşliğinde 

trucut biopsi uygulandı.Herbir hasta ilk muayenede us ile yapılan  tümör 

ölçüsü,nodal durumu  pet sonuçlarına göre değerlendirilerek kayıt 

edildi.İmmunohistochemistry (IHC) alt tipleri,eustrojen(ER) ve 

progesteron(PgR),Ki-67 seviyesi ve HER2 statüsüne göre belirlendi. 

    Klinik ve radiolojik cevapların değerlendirilmesi NAKT önce ve 

sonrasında yapıldı. Bütün hastalara NAKT öncesi ve sontası PET/CT 

çekildi. 

    Tümör TNM sistemine göre değerlendirildi... 

    Cerrahi için karar NAKT  sonrası sonuçların değerlendirilmesinden 

sonra verildi.Tedavi kararı esas olarak hastanın isteğine ve hastanın yası , 

NAKT ye verilen, cevap meme ve tümör ölçüsüne  göre yapıldı.. 

    İstatistiksel olarak ki kare ve kaplan mayer analizi kullanıldı. 

    Dışlanma kriterleri: 18 yaş altı,80 yaş üstü,daha önce meme operasyonu 

geçirenler,birlikte başka onkolojik hastalığı olanlar,ASA4 hastalar,takip 

edilmeyenler,NAKT öncesi ve sonrası PET/CT sine 

ulaşılamayanlar,hamile olanlar. 

    Bulgular: 

     Hastalarımızın hepsi kadın idi.En genç hastamız 26,en yaşlı hastamız 

75 yaşında olup yaş ortalamamız 54±10 idi.Hastalarımızın 34 ünde tümör 

sağ memede ve 37 hastada üst diş kadranda yerleşmiş idi. Hastalarımızın 

37 si postmenapozal ve 23 ü premenapozal idi.Hastalarımızın neoadjuvant 

kemoterapi (NAKT) öncesi tümör çapı ortalaması 30±13mm (10-

80mm),NAKT sonrası  tümör çapı 14,41+18mm(0-80mm),patojoli 

spesmeninde ise tümör çapı ortalamsı  14,24±14mm(0-80mm)idi.(tablo 1) 

Tablo  1  HASTALARIN NAKT YE GÖRE TÜMÖR ÇAPI VE LENF 

NODU DURUMU 

DURUM NAKT 

ÖNCESİ 

NAKT 

SONRASI 

SLNB VE 

PATOLOJİ 

TÜMÖR 

ÇAPI(mm) 

30.12±13 14.41±18 14.24±14 

LENF NODU 60 HASTADA 

POZİTİF 

15 HASTADA 

POZİTİF 

30 HASTADA 

POZİTİF 

NAKT:Neoadjuvant kemoterapi  ;SLNB:sentinal lenf nodu biopsisi        
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    Hastalarımızın %93.3 ü invaziv karsinom tanısı almıştı (tablo2).  NAKT  

öncesi  hastalarımızın 32 si Evre III,28 i Evre II idi.NAKT sonrası 6 

hastamız Evre III,15 hastamız  Evre II,17 hastamız evre I ,22 hastamız  da 

ise Evre 0 olarak değerlendirildi (tablo3). 

 

TABLO 2  HİSTOLOJİK TİP 

HİSTOLOJİ HASTA SAYISI 

İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM 56 (%93.3) 

LOBULER KARSİNOM  2 (%3.3) 

MÜSİNÖZ KARSİNOM  1 (%1.6) 

NEOROENDOKRİN KARSİNOM  1 (%1.6) 

TOPLAM 60 (%100) 

 

 

Tablo 3  EVRE DURUMU 

NAKT ÖNCESİ  NAKT SONRASI 

EVRE II             32 HASTA EVRE 0         12 HASTA 

EVRE I          12 HASTA 

EVRE II         7 HASTA 

EVRE III         1 HASTA 

EVRE III            28 HASTA EVRE 0          10 HASTA 

EVRE I            5 HASTA 

EVRE 2           8 HASTA 

EVRE III           5 HASTA 

TOPLAM         60 TOPLAM        60 

NAKT:Neoadjuvant kemoterapi  

 

    PET/CT ile 22 hastamızda tam remisyon görüntüsü mevcut idi.Bu 

hastaların 6 tanesinde pCR (patolojik tam remisyon) görülmedi.PET/CT 

de tam remisyon görüntüsü alınamayan 2 hastada pCR elde edildi. 

    Hastalarımızın 38 tanesine MRM(modifiye radikal mastektomi),9 

tanesine mastektomi,12 tanesine MKC(meme koruyucu cerrahi) ve 1 
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hastaya MKC ve SLNB(sentinel lenf nodu biopsisi) pozitif geldiği için 

aksiler küretaj uygulandı(tablo 4). NAKT öncesi bütün hastalarda klinikve 

görüntüsel olarak aksillar  lenf nodu(LN) pozitifliği vardı.NAKT sonrası 

15 hastada LN pozitifliği görüntüsü tesbit edildi.Diger hastalar  da LN 

görüntüsel ve klinik olarak negatif olarak değerlendirildi. Sentinal lenf 

nodu biopsisi(SLNB) yapılan görüntüsel olarak LN pozitif 15 hastanın 

SLNB leri pozitif olarak geldi.Görüntüsel olarak aksillası negatif olarak 

değerlendirilen 45 hastanın SLNB sinde 15 inde pozitiflik tesbit ettik. 

SLNB yapılan 60 hastanın 30 unda SLNB negatif,30 hastada pozitif 

idi.Pozitif gelen hastaların aksiler küretajından sonra 17 hastanın pozitif 

lenf nodunun  SLNB ile çıkarılmış olduğu görüldü. 13 hastada ise diğer 

lenf nodlarında da yayılım vardı. 

     Reseptör durumuna göre pCR durumu tablo 5de  gösterildiği gibi en 

fazla 10 hasta ile  hormon pozitif ve HER2 pozitif hasta gurubunda idi. 

 

Tablo 4 HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: 

ÖZELLİKLER                                                                     SONUÇ 

     YAŞ        

          MEDİAN                                                                    54±10 

          ARALIK                                                                       26-75 

MENSTRUAL STATÜ 

           PREMENOPAUSAL                                                  23 

           POSTMENOPAUSAL                                                37 

TUTULAN MEME     

            SAĞ                                                                          26 

            SOL                                                                           34  

TUTULAN KADRAN     

           ÜST-DIŞ                                                                  37 

           ALT-DIŞ                                                                   11   

           ÜST-İÇ                                   5 

            ALT-İÇ                                   4 

            AREOLA                                      3 

YAPILAN CERRAHİ            

           MRM                                                                          38 
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           MASTEKTOMİ                        9 

            MKC                                         12 

           MKC+ALND                          1 

TAKİP SÜRESİ 

            MEDİAN                                      17.80±13    

            ARALIK                                          8-50 AY   

 

 

Tablo 5  PATOLOJİK TAM YANITIN RESEPTÖRLERE GÖRE 

DAĞILIMI 

 

RESEPTÖR DURUMU PATOLOJİK TAM YANIT(pCR) 

HORMON(+)/HER2(+) 10  (10/15)       

HORMON(-) /HER2(+)   3    (3/4)          

HORMON(+) /HER2(-)   3    (3/35)        

TRİBLE NEGATİF   2    (2/6)            

TOPLAM 18     (18/60)      

 

Tablo 6 RESEPTÖR DURUMU 

RESEPTÖR                                                                   HASTA SAYISI               

HORMON(+)       HER2(-) 35 

HORMON(-)       HER2(+) 4 

HORMON(+)       HER2(+) 15 

TRIPLE  NEGATİF 6 

TOPLAM 60 

 

Hastalarımızdan  6 sında 2 veya üzeri odak ,diğerlerinde tek odak  

vardı.Altı hastamız triple negatif idi.35 hastamız HER2 negatif,18 

hastamız HER2 pozitif di(tablo 6).Ki değerimiz ortalama 35,86±17,19 (1-

80) idi.Hastaları takip süremiz ortalama 17,80±13,11ay (8-50 

ay)idi.NAKT nin patolojik yanıtı 18 hastada tam,32 hastada cevapsız, 10 

hastada kısmi idİ(tablo 7). 
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Tablo 7  NAKT SONRASI PATALOJİK REMİSYON DURUMU 

HASTA SAYISI REMİSYON  

32 YOK 

1O KISMİ 

18 TAM 

60 TOPLAM 

NAKT:Neoadjuvant kemoterapi 

 

   Tartışma: 

    Efektif  kemoterapi rejimleri,rayoterapi(RT), hedeflenen ve endokrin 

tedavi meme kanseri operasyon modellerini radikal yöntemlerden 

uzaklaşcak şekilde etkilemiştir.( Curigliano vd.,2017; . Zardavas &Piccart 

,2015).  Preop tedaviler geçen dekada göre anlamlı bir şekilde 

artmıştır.Buda operabilite oranını,mkc oranını  ve pCR oranını 

artırmıştır(Cortazar vd.,2014).Bireysel tıp uygulaması,seçilmiş NAC 

rejimleri kemoterapi ye cevap veren meme kanserleri  takribi nod pozitif 

olanların % 40 nod  negatife dönmesine yol açmıştır.( Boughey  vd.,2014). 

    Son 20 ylda meme kanserli  hastaların yönetimi daha az invaziv aksiler 

cerrahiye doğru yönelmiştir.Bu duruma 2 ana stratejinin katkısı 

olmuşur:SLNB nin gelişimi ( Krag vd., 1998)veNAKT nin 

uygulanmasıdır( Fisher vd.,1997). 

    NAKT  T3, T4 tümörlerde veya lokal ileri meme kanserinde inop 

tümörü(tm) operabıla çevirmek için veya operabıl tümörü mkc ye 

çevirmek için güncel olarak uygulanır(Bonadonna vd.,1990;  King& 

Morrow, 2015). Klinik olarak pozitif nodu olan  hastaların %40-60  

Patolojik tam yanıt(pCR) ile NAKT den fayda gördüğü 

gözlenmiştir(Mamtani vd.,2016). Aksilla pCR  nin kazanılması memedeki 

tm residü olsun veya olmasın prognoz ile kuvvetli korelasyonu vardır( 

Cortazarvd.,2014). Bizim çalışmamızda ise NAKT sonrası 60 hastanın 30 

unda SLNB negatif olarak bulduk. Aksillada tam remisyon oranımız 

literatürle uyumlu olarak  %50 idi. Yine tümör çaplarımız NAKT sonrası 

küçüldü (tablo1). Evrelerimiz geriledi(tablo 3). Aradaki fark istatistiksel 

olarak anlamlıdır. 

    Son 2 dekadda klinik olarak nod negatif  primer cerrahide SLNB,  aksiler 

küretajın aşırı  morbitisenin yerini alarak cerrahi evreleme için standart 

yaklaşım olmuştur. 
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    Tümörün evresi nin düşürülmesi ve mkc için NAKTnin yaygın 

kullanımında aksillaya yaklaşımda tam bir konsensus yoktur.( Dixon, 

2015). 

     SLNB  yüksek negatif predictiv değeri ile nod negatif olan hastaların 

ilave aksiler nod tutulumuna sahip olmadığını gösterir.Sonuçta bu hastalar  

ALND na maruz kalmazlar.Morbiditeleri azalır ve yasam kalitesi artar( 

Mansel vd.,2006;  Ashikaga vd.,2010).Randomize klinik çalışmalar  SLNB 

negatif erken meme kanserlerinde survi ve lokal regional kontrolun ALND 

na eşit oldugunu belirlemiştir(Mansel vd.,2006;  Veronesi vd.,2003; 

Canavese vd., 2016).Dahası mikrometastaz olan SLNB ler de bile ALND 

nunun overtreatment olduğunu ve hastalıksız sağ kalım ve surviye etkisi 

olmadığını belirlemişlerdir(Galimberti vd., 2018). 

     Önceki çalışmalarda NAKT dan sonra SLNB yapılmasının aksillanın 

durumunu doğrulukla gösterdiğini belirtmiştir(Canavese vd.,2011). 

     Ancak başlangıçta nod metastazı olan hastalar arasında NAKT sonrası 

aksiler lenf nodu (ALN) statüsünün değerlendirilmesi hakkında tartışmalar 

vardır.( Pilewskie& Morrow,2017).The St Gallen International Exper 

Consensus Conference NAKT öncesi aksilla nod + olan hastalarda NAKT 

sonrası  SLNB yi  aksilla yı değerlendirmek için önermiştir.Yine  

hastalarda SLNB nin güvenilirliğinin çıkarılan lenf nodu sayısına bağlı 

olduğunu bildirmişlerdir(Curigliano vd.,2017). 

    Biz de çalışmamızda bütün hastalara SLNB uyguladık.Negatif gelenlere 

klinik şüphe yoksa ALND nuna gidilmedi. Aksilladaki lenf nodunu NAKT 

öncesi ve sonrası  karşılaştırdığımızda PET /CT ye göre (15 pozitif/60 

hasta )anlamlı olarak gerileme olduğu görülmekte.SLNB sonucuna göre 

değerlendirdiğimizde %50 sinin lenf nodu negatif olduğu 

izlenmektedir..Aradaki fark anlamlıdır 

    Çalışmamızda yapılan ameliyatlara bakarsak MRM nin fazla olduğunu 

görmekteyiz. Bu da hastalar NAKT aldığı için küçük bir şüphede dahi 

MRM ye yönelinmesindendir.Yapılan ameliyatları retrospektif 

değerlendirdiğimizde ALND yapılan hastaların çoğosunda metastatik lenf 

nodunun SLNB esnasında çıkarılmış olduğunu ve sonraki lenf nodlarının 

temiz olduğunu görmekteyiz.Sadece  13   hastanın diğer lenf nodlarında da 

tutulum tesbit edildi.Yani  17  hastaya fazladan ALND yapılmış 

durumdadır. . 

    Bazı çalışmalar aksiler diseksiyonun  kol morbitidesi nedeni ile 

yapılmasını kısıtlamaya giderken ,bazıları SLNB +olanlarda mutlaka 

ALND yapılmasını önermektedir.Yine NAKT sonrası tedavi etkinliğini 

belirlemede görüntüleme yöntemleri üzerinede çalışmalar devam 

etmektedir. Son yıllarda  PET/CT suv değerlerini monitorize ederek 

NAKT ye olan cevaba erken erşmeyi sağlayarak ineffektif tedavinin 
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kesilmesini ve yeni tedavi düzenlenmesini sağladığını 

göstermişlerdir(Avril vd.,2016). 

    NAKT öncesi ve sonrası çekilen PET/CT nin evreyi değerlendirmede ve 

aksillaya yaklaşımımızda bizi yönlendirmektedir. 

Dinamik metabolik değişiklikleri yakaalama özelliği NAKT altındaki 

meme kanserinin cevabını belirlemede PET/CT yi güçlü bir eleman  

yapar(Avril vd.,2016).Özellikle Koolen ve arkadaşları SUV maks daki 

azalma yı pCR li hastalarda pCR sizlere göre  yüsek anlamlı olarak 

buldular ve NAKT dan sonra iki çekim arasında SUV max da %60 dan 

fazla azalmanın  pCR yi daha iyi gösterebildiğni belirttiler( Koolen 

vd.,2013).Bizim çalışmamızda da NAKT sonrası 60 hastanın 15inde 

PET/CT ile LN mevcudiyeti tesbit edilmiş ve bunların hepsinde SLNB 

pozitif olarak bulunmuştur.Yalnız PET/CT nin 45 hastada LN  

görülmediğini belirtmesine rağmen bunların 15 tanesinde  SLNB pozitif 

gelmiştir. Dolayısı ile yanlış negatif oranımız üst sınır olarak kabul edilen 

%10 üzerindedir.Bu da muhtemelen hafifşüpheli olabilecek görüntüleri 

sağlam olarak  değerlendirilmesinden kaynaklanmış olabilir. 

   ALND  meme ca tedavisinin önemli bir parçasıdır.Önceden  uzun zaman 

aksiler LN durumunun evalusyonunda tek altın standart idi.ALND nunun 

faydaları:aksillayı evrelemek,önemli prognostik bilgileri 

görmek,aksillanın bölgesel kontrolünü sağlamak ve muhtemelen survi ve 

hastalıksız sağkalımı temin etmektir( Konkin vd.,2006; Tonellotto 

vd.,2019). ALND nin zararları ise kolda ödemin artması,striktür nedeni ile 

kol hareketlerinin kısıtlanması ,yaşam niteliğnin azalmasıdır.ALND sonra 

en bilinen koplikasyon kol  ödemi bazen çok ciddi olabilir.Aksillar RT ile 

artabilir ve kol hareketsizliğine yol açabilir.Kol morbiditesi level 1,2 veya 

tam ALND dan sonra yüksek olarak kalmaktadır(DiSipio vd.,2013; 

Ozaslan&Kuru, 2004; Hayes vd.,2010). ALND yapılan  meme kanserli 

kadınların 1/5 den fazlasında kolda ödem gelişebileceği 

belirtilmektedir(DiSipio vd.,2013).Bizim çalışmamızda hastalarımızın  30 

una SLNB + olduğu için  9 hastaya da klinik şüphe nedeni ile ALND 

yapıldı.Literatürle uyumlu olarak 7 hastamızda kolda ödem ve hareket 

kısıtlılıği gelişti. 

    Hastalarımızda nuks tesbit etmedik.Bunu takip süremizin kısa olmasına 

bağlamaktayız. 

    AMAROS (Axilla'nın Haritalandırılmasından Sonra: Radyoterapi veya 

Cerrahi) çalışması, pozitif SLNB'li T1-2 erken meme kanseri hastalarında 

ALND ile SLNB artı aksiller ve supraklaviküler radyoterapiyi 

karşılaştırmıştır.Bu çalışmanın bulguları, beş yıllık aksiller rekürrens 

oranının, SLNB yi takiben ALND ile ALND'siz SLNB'yi takiben bölgesel 

radyoterapi yapılanlar dan önemli ölçüde farklı olmadığını ortaya çıkardı.  

(% 1.2'ye karşı% 0.43) . Ancak radyoterapi grubunda beş yıllık lenfoödem 
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oranı anlamlı olarak daha düşüktü (% 13'e karşı% 6, p = 0.0009) (Donker 

vd., 2014)). 

    Meme veya göğüs duvarı için radyoterapi eklenmesinin, ALND 

uygulanan hastalarda önemli ölçüde daha yüksek lenfoödem riski ile 

ilişkili olduğunu desteklemiştir. Ancak SLNB artı radyoterapi ile tedavi 

edilen hastalarda lenfödem ile ilişki yoktu (Shaitelman vd.,2017). 

    Amerikan Cerrahlar Koleji (ACOSOG) Z0011 denemesi, MKC 

uygulanan SLNB'de 1-2 metastazı olan hastalarda ALND 'nin ihmal 

edilmesinin, ALND sonrası yüksek kol morbiditesini azaltıp 

azaltmayacağını değerlendirmek için yapıldı (. Giuliano vd.,2010; 

Giuliano vd 2017). Bu çalışma, MKC uygulanan klinik olarak nod negatif 

aksilla olan kadınlarda, SLNB'de 1, 2 metastazı olan ve ekstra lenf nodu 

uzantısı (ENE) olmayan T1-2 meme kanseri hastalarında ALND'nin ihmal 

edilmesi  ALND ile karşılaştırıldığında surviyi azaltmadıği,aksiler 

rekürrensi artırmadığı ve kol morbiditesini azalttığını gösterdi(Dengel vd., 

2014). 

    NAKT sonrası pozitif SLNB hastalarında ALND'nin aksiller 

radyoterapi lehine çıkarılıp çıkarılmayacağı halen devam eden faz III 

A011202 İttifakı çalışmasında araştırılmaktadır (Alliance A01120253). 

    Bu çalışmalar, klinik olarak negatif aksillaya dönüşen klinik olarak 

pozitif aksilla olan tüm hastalarda ALND'nin gerekli olmadığı ve üç veya 

daha fazla negatif SLN çıkarıldığında veya Mavi boya ve radyoizotop ile 

ikili haritalama tekniği  kullanılırak en az bir negatif SLN çıkarıldığında 

ALND' yapılmadan sadece SLNB nin doğru ve uygulanabilir olduğu 

sonucuna desteklemektedirler (Kuehn vd.,2013)..Bizim çalışmamız da da 

SLNB + liği nedeni ile ALND yaptığımız hastalarımızın 17 sinde çıkarılan 

nodlarda metastaz görülmedi.Yani metastatik lenf nodu SLNB esnada 

çıkarılmış idi.Hastaya ALND yapılmayabilirdi.Dolayısı ile kol morbidite 

oranımız azalabilirdi. 

    Bizimde amacımız bu fazladan yapılan ALND larını önlemek gerekirse 

SLNB pozitif olsa dahi ALND dam kaçınarak hastayı RT ye 

yönlendirmektir.Bu konu ile ilgili  devam eden çalışmalar mevcuttur. 

    Çalışmamızın  tek merkezli olması,vaka sayısının azlığı ve retrospektif 

olmasıkısıtlayıcı yönleridir. 

    Sonuç: 

    Bizim datalarımız  tümör spesifik  faktörleri ve meme PET/CT 

değerlendirmesinin iyi yapılması ile NAKT  sonrası aksilla için cerrahi 

karar vermenin uygun olacağını ve şüphe durumunda ALND yerine 

Radyoterapinin de dikkate alınmasının hastanın yaşam kaltesi açısından 

uygun olacağını değerlendirdik.Bu prospektif ve fazla hasta sayılı 

çalışmalar ile  ile desteklenmeldir. 
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Giriş 

İnsanlığın başlangıcından beri dış görünüş önem arz etmekte ve 

bireyler şişman olmaktan hoşlanmamıştır. Gerek estetik kaygılar ve 

gerekse de metabolik kaygılar nedeni ile tıp her daim obezite ile 

mücadele etmiştir. Ancak obezitenin insidansı azaltılamamıştır(Barr ML 

et all. 2020). Öyle ki; Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) ülkelerinin 2017 verilerine göre insidansı 

%20’lere varmıştır ve maalesef dünya çapında giderek artmaktadır. En 

yüksek oranlar Macaristan, Yeni Zellanda, Meksika ve ABD’de 

görülmektedir(OECD ,2017). 

Obstruktif uyku apne sendromu (OSAS) erkeklerin %4’ünü kadınların 

%2’sini etkilemektedir.Uyku esnasında solunum yollarında tekrarlayan 

tıkanmalara sebep olmaktadır. Bu nedenle solunum ihtiyacında artış ve 

uykuda uyanmaya yol açan hipoksemi döngüsü olur. Uyku kalitesinide 

bozan  OSAS ‘ın en önemli etkeni obezitedir( Young T et all 2002). 

Obezite cerrahisi olacakların yaklaşık %50-%77’sinde önceden tanısı 

konulmamış uyku apnesi görülmüştür(O’Keefe ve T,Patterson EJ 2004). 

OSAS’ın patofizyolojisinde boyundaki yağ dokusunun artışı ve üst 

solunum yollarındaki daralma bulunmaktadır. Olguların çoğunda 

bariatrik cerrahi; vücut kitle indeksinde azalmaya yol açarak birçok 

komorbiditeleri ortadan kaldırdığı gibi uyku bozukluğu ve OSAS’da da 

önemli ölçüde iyileşme sağlamaktadır(Shah N ve Roux F. 2009). 

Obezite solunum yolu hastalıkları için bir risk faktörüdür. Bariyatrik 

cerrahi hastalarında standart olarak akciğer grafisi ve uyku apne 

sendromu için tarama testleri yapılmalıdır. Testlerde şüphe devam 

ediyorsa polisomnografi yapılmalıdır. Akciğer fonksiyon testleri 

obezlerde genellikle anormaldir, ameliyat öncesi bu anormaliklerin ortaya 

konması ve optimize edilmesi gerekir. Spirometre, değişik solunum 

manevraları sırasında akciğere giren ve akciğerden çıkan havanın 
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ölçümüdür. Akciğer fonksiyon testleri, kalp ve akciğer fonksiyonlarını 

etkileyen hastalıkları değerlendirme ve izlemede, çevresel, mesleki ve 

ilaç  etkilerini değerlendirmede, cerrahi işlemlerin riskini tayinde ve işe 

giriş öncesi değerlendirmelerde yararlıdır. Spirometride en sık tespit 

edilen anormallik ekspiratuvar rezerv hacmindeki azalmadır. Beden kitle 

indeksi ve vücut yağ dağılımı, ekspiratuvar rezerv hacmini azaltmaktadır. 

Spirometrinin rutin olarak yapılması tavsiye edilmektedir. Ameliyat 

öncesi solunum fonksiyon testleri düzenli olarak değerlendirilmelidir 

(Bariyatrik cerrahi kılavuzu ©Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma 

Derneği 2018 ). 

Tanım olarak morbid obezite vücut kitle indeksi değerinin 40 kg/m2 

veya üzeri olmasıdır ve sınıflamasında vücut kitle indeksi (VKİ) 

kullanılır. Bu indeks aslında erişkin bir insanın ağırlığının, boyuna göre 

normal olup olmadığını gösteren bir parametredir. Vücut ağırlığının (kg), 

boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle 

hesaplanır.(WHO 2004). 

 

Dünya Sağlık Örgütünün VKİ’ne göre obezite sınıflaması Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo 1. Dünya Sağlık Örgütünün vücut kitle indeksi’ne (VKİ) göre 

obezite  sınıflaması  

VKİ (kg/m2) 

Sınıflama 

Temel Sınırlar Asyalılar için Sınırlar 

Normal sınırlar 18.5–24.9 18.5–22.9 

23.0–24.9 

Pre-obez 25.0–29.9 25.0–27.4 

27.5–29.9 

Obez sınıf I 30.0–34.9 30.0–32.4 

32.5–34.9 

Obezsınıf II 35.0–39.9 35.0–37.4 

37.5–39.9 

Obez sınıf III ≥ 40.0 ≥ 40.0 

 

Obezite ile mücadele artık küresel çapta bir sorun haline gelmiştir. 

Obezitenin erken dönemlerinde diyet etkili olabilse de  en önemli 

terapötik tedavi tekniği cerrahi prosedürlerdir(Angrisani L et all 2013. 

ObesSurg 2015, Kaseja K et all 2014, Picot J et all 2009). 

Özellikle son yarım asırdır obezite tedavisinde cerrahi uygulamalar ön 

plana çıkmıştır.  Obezite tek başına bir hastalık olarak düşünülmemeli ve 

hipertansiyon, diyabet, obstruktif uyku apne, kardiyovasküler hastalıklar, 

artmış kanser riski gibi birçok komorbid ciddi problemlerle ilişkilidir(De 

Palma GD ve Forestieri P. 2014).   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaseja%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26591099
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Genel olarak obstruktif uyku apne/hipopne sendromu (OSAS), sık 

gece apne-hipopne atakları (üst solunum yolu kapanmasına bağlı 

solunum durması) ile ilişkili gündüz uyku hali olarak tariflenebilir( 

Fritscher LG et all 2007). 

Obez bireylerde uyku apne sendromu gibi solunumla ilişkili 

problemlerin artmış prevelansı mevcuttur( Young T et all 2002, Pi-

Sunyer FX. 2002, Simard B et all 2004). 

 Uyku apne oluşması ile ilişkili çeşitli semptom ve bulgular klinik 

durumlarla karakterizedir ve uyku apnesinin başarılı bir şeklide geriye 

dönmesi bu semptomların iyileşmesi veya düzelmesi olarak tariflenir. 

OSAS, 7 saatlik gece uykusu esnasında en az 30 apne hem hızlı göz 

hareketi (rapid eye movement; REM) hem de Non-REM (NREM) 

döneminde bazılarının izlendiği bir durumdur. Bradley tüm gece uykusu 

esnasında saatte 10 apne periyodu görülmesini OSAS olarak 

tanımlamaktadır.  

Apne-hipopne indeksi (AHI), total uyku süresinin apne-hipopne 

sayısının bölünmesi ile elde edilir ve saatteki apne-hipopne sayısı olarak 

tariflenir. 5’ten fazla AHI; OSAS olarak tarif edilmektedir(Shahi B et all 

1992). Hafif OSA 5 ile 15 arası AHI değerlerine, orta derece OSA 15 ile 

30 AHI değerine ve şiddetli OSA 30’dan fazla AHI değerlerine 

denilmektedir( Pannain S ve Mokhlesi B. 2010). 

Obstrüktif uyku apnesi, üst solunum yolundaki daralma veya tıkanma 

sonucu nefes almada azalma veya durma ile sonuçlanmaktadır. Obstrüktif 

uyku apnesi riski taşıyan hastaların daha ileri taramasının gerekli olup 

olmadığına karar vermek için Epworth Uykululuk Skalası (ESS), 

Stanford Uykululuk Ölçeği, Pitsburg Uyku Kalitesi Ölçeği, Berlin Anketi 

ve STOP-BANG anketi tasarlanmıştır. Obstrüktif uyku apnesi’nin kesin 

tanısı polisomnografi ile yapılır. Akciğer hastalığı olanlar veya uyku 

paterninde bozukluk olanlar, spesifik uzman tarafından arterial kan gazı 

gibi parametrelerle değerlendirmek üzere yönlendirilmelidir (Dilektasli E 

ve Dilektasli AG. 2016). 

Metodlar 

Pubmed veri tabanı üzerinden bariatrik cerrahi ve uyku apne 

sendromu olarak makaleler 2010 yılından itibaren tarandı. 2010 – 2018 

tarihleri arasında yer alan tüm insan çalışmaları incelendi. Çalışmalar ve 

kaynakları potansiyel ek çalışma açısından manuel olarak tarandı. 

Randomize ve non randomize kontrol çalışmaları, vaka serileri incelendi.  

Herhangi bir çalışma sistemi elenmeden erişkin çağ ve adolesan çağ 

obez hastalardan bariatrik cerrahi yapılmış 2010-2018 arası makaleler 

değerlendirildi. Başlık, anahtar kelimeler ve özet açısından konu ile 

ilişkili olmayan çalışmalar ilgisiz kabul edilerek dışlandı. İngilizce ve 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fritscher%20LG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17355775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simard%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15603655
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shahi%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10765203
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Türkçe olmayan, tüm makaleye ulaşılamayan çalışmalar, cinsiyetler arası 

karşılaştırma yapılan çalışmalar dışlandı.  Bariatrik cerrahinin OSAS 

üzerine etkisini çalışan çalışmalar incelendi.  

Çalışmada alınan hasta sayısı, bariatrik cerrahi tipi, takip süresi, vücut 

kitle indeksi, AHI skorundaki değişiklik veya OSAS’ta tam iyileşme ve 

gelişme yüzdesi incelendi. OSA olan hatalarda AHİ > 5 kabul edildi. 

OSAS yüzdesindeki değişiklikler veya AHI değerinde olan değişiklikler 

p değerleri doğrultusunda tam iyileşme veya kısmi düzelme olarak kabul 

edildi. AHI skoru veya OSAS yüzdesindeki değişikliğin anlamlı kabul 

edilip edilmediği kaydedildi. Esas amaç bariyatrik cerrahinin OSAS 

üzerine etkisinin araştırılmasıydı. Hastaların takip süreleri ortalama 

değerlerinin ortalama değerleri olarak, her çalışmanın vücut kitle indeksi 

ortalama değerlerinin ortalama değerleri olarak kaydedildi. Toplam hasta 

sayısı, yaş ortalaması ve OSA hastası sayıları kaydedildi ve ortalama 

değerleri kaydedildi. OSAS’ta remisyon devamlı pozitif havayolu basınç 

terapisi (CPAP) tedavisine devam edilmemesi ve kısmi düzelme ise 

semptomlarda gerileme olarak tarif edilmiştir(Auclair A et all 2017). 

İnceleme sonuçları  

Çalışma için seçilen tarama sonucunda 627 çalışma izlendi. Bunlardan 

tam makalesine ulaşılan 102 makaleden kriterleri sağlayan 30 çalışma 

değerlendirmeye alındı (Tablo 2).   

 Tablo 2. Dahil edilen 30 çalışmanın sonuçları   

  Hasta 

Sayısı  

Bariatri

k 

Cerrahi 

Tipi  

Takip 

Süresi

  

Vücut Kitle 

İndeksi  

Apne Hipopne Skoru 

veya OSAS varlığı  

p 

değeri  

Preop  Postop  Preop  Postop  

Dilektasli ve 

ark 2016  

5/59  LSG  6 ay  47 (39–

67)  

35 (25–

44)  

CPAP (+) 

(18 – 95 

AHI 

skoru) 

(Stop-

Bang ≥ 4 

olan 34 

hasta)  

CPAP (-

)(Stop-

Bang ≥ 4 

olan 2 

hasta)  

--  

(Stop 

bang 

için 

<0.001)

  

Auclair ve 

ark 2017 

26/40  BPD-

DS  

12 ay  --  --  10 hafif   

12 orta  

4 şiddetli  

20 hastada 

düzelme  

<0.001  

Al-Jumaily 

ve ark 2018 

10/10  LRYGB

  

12 ay  48.5 ± 

6.5  

30.3 ± 

3.6  

38.1 ± 

29.4 

(AHI)  

5.6 ± 10.2 

(AHI)  

<0.05  

Albanopoulo

s ve ark 

2016  

18/88  LSG  36 ay  47.8 ± 

6.9  

29.8 ± 

6.1  

11 şiddetli  

7 preop 

CPAP  

1 hastada 

postop 

CPAP  

<0.05  

Våge ve ark 

2014 

15/117  LSG  24 ay  46.6 ± 

6.0  

30.6 ± 

5.6  

15 OSAS  1 hastada 

devam 

<0.001  



116 

eden 

OSAS  

Zou ve ark 

2015  

44/44  LRYGB

  

9.7 ± 

5.5 

ay  

31.1 ±  

3.4  

24.4 ±  

2.6  

22.4 ± 

17.8 

(AHI)  

7.1 ±  9.4 

(AHI)  

<0.001  

El-Matbouly 

ve ark 2018  

11/91  LSG  6 – 12 

ay  

48 ± 7.5  36.4 ± 

7.2  

11 BIPAP 

kullanan 

OSA  

.  

7 (63%) 

Tamamen 

BIPAP 

kullanımın

ı tamamen 

kesmiş  

--  

Cerci ve ark 

2013 

3/25  LRGYB

/ LSG  

12,4 

ay (7-

19)  

33,2  27.2 

(24.6 — 

28.8)  

3 hastada 

preop 

OSAS  

3 hastada 

düzelme  

--  

Hariri ve ark 

2018 

297/ 

297  

LRYGB

/ LSG  

6 – 12 

ay  

45.6 ± 

8.0  

  297 

OSAS  

LSG;  

6 ayda 207 

hasta 

(takip 

hasta 255; 

%75,3),   

12 ayda 

130 hasta 

(takip 

hasta 162; 

%81,2)   

LRYGB;  

6 ayda 48 

hasta(takip 

hasta 255; 

%70,8)   

12 ayda 32 

hasta 

(takip 

hasta 162; 

%89,2)  

 --  

Priyadarshini 

ve ark 2017  

27/27  LSG / 

LRYGB

  

3 – 6 

ay  

48.4 ± 

8.2  

41,2 ± 

8,2  

31,8 ± 

20,4 

(AHI)  

20,2 ± 

23,1 

(AHI)  

0,007  

Collen ve ark 

2015 

24/24  --  12 ay  51.1 ± 

10.9  

32.5 ± 

5.4  

48.2 ± 

32.8 

(AHI)  

24.5 ± 

18.8 

(AHI)  

--  

Jiao ve ark 

2016  

39/39  LRYGB

  

6 – 12 

ay  

30.73 ± 

3.66  

24.24 ± 

2.70  

13.00 ± 

23.5 

(AHI)  

3.00 ± 7.0 

(AHI)  

<0.001  

         

Lemaître ve 

ark 2016  

359/510

  

LSG  12 – 

24 ay  

47.8 ± 

7.8  

31.6 ± 

6.2   

359 OSA  77.8% 

düzelme   

(279/359)  

--  

Altun ve ark 

2016 

158/750

  

LSG  12±7 

(1 – 

33 

ay)  

42.8±7.7  --  158 OSA 

(%21,1)  

149 tam 

düzelme 

veya kısmi 

düzelme 

--  
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(%94.3)  

Garg ve ark 

2017 

36/424  LSG  3 – 7 

yıl  

46.67 ± 

7.9  

  CPAP + 

36 (8.4%)   

CPAP –  

36 hasta 

(%100 

düzelme)  

--  

Nasta ve ark 

2018 

100/178

  

LSG/  

LRYGB

  

3 yıl  LSG;  

44.8 ± 

8.33   

LRYGB; 

  

42.7 ± 

8.82   

LSG;  

31.3 ± 

6.2  

LRYGB

  

29.0 ± 

5.9  

LSG;   

88 OSAS 

(56%)   

LRYGB;  

12 OSAS 

(57.2%)  

LSG;  

77 

düzelme 

(90.6%)   

LRYGB;  

12 

düzelme 

(100%)  

--  

Amin ve ark 

2017 

7  LSG/ 

LRYGB

  

3 – 5 

hafta  

55.2 

(41.3-

61.6)  

--  15.8 (7.1-

23.8)  

9,2 (3.8-

14.5)  (3 

hafta)  

9.1 (3.8 -

14.5) (5 

hafta)  

  

<0,001  

Nocca ve ark 

2017  

405/ 

1050  

LSG  38 ay 

(5 yıl 

takip)  

44.58 

kg/m2 

(±7.71)  

--  405 

(47.1%)  

%85 tam 

düzelme   

%98 kısmi 

düzelme  

--  

Aguiar ve 

ark 2014  

16/52  --  3 ay  48.15 ± 

8.58  

36.91 ± 

6.67  

15.65 ± 

15.51(AHI

) 

(Ameliyat 

olmayan 

grup 

kontrol 

15.34 ± 

9.14)  

6.26 ± 

7.57(AHI)  

0,008  

Peromaa-

Haavisto ve 

ark 2017  

132/164

  

LRYGB

  

12 ay  43.9 ± 

6.4  

33.0 ± 

5.1  

27.6 ± 

24.6 

(AHI)  

9.9 ±  11.2 

(AHI)  

<0.001  

Abbas ve ark 

2015 

29/83  LSG/ 

LRYGB

  

5 yıl   47 (7.9)  --  34.9 %  6.9 % 

(N=2) 

(tam 

düzelme)  

86.2 % 

(N=25) 

(kısmi 

düzelme, 

gelişme)  

--  

Arismendi ve 

ark 2014  

87/129  LSG/ 

LRYGB

  

12 ay  46±6  30±5  87 (%67)  13 (%10)  --  

Sillo ve ark 

2018 (39)  

47/176  LSG/ 

LRYGB

  

15.6 ± 

10.6 

ay  

51.0 ± 

7.6  

36.4 ± 

5.7  

6.4 ± 6.1 

(AHI)  

1.4 ± 1.7 

(AHI)  

< 

0.0001  

Sakran ve 476/ LSG  12 ay  42.8  --  476 (15.9 67.6% tam --  
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ark 2016 3003  %)  düzelme  

30.7% 

kısmi   

Sundbom ve 

ark 2016  

2508/ 

26,119  

LRYGB

  

5 yıl  42.8 ± 

5.5  

--  2508 

(%9.6)  

666 

(%2.9) 1. 

Yıl  

410 

(%2.6) 2. 

Yıl  

67 (%2.6) 

5. Yıl   

<0,001  

Hoyuela ve 

ark 2017  

21/156  LSG  32.7 ± 

28.5 

ay (6-

112)  

41.5 ± 

7.9  

26.4 (1. 

Yıl)  

21 

(%13.4)  

CPAP tüm 

hastalarda 

bırakıldı  

--  

Yildiz ve ark 

2016  

24/159  LSG  2 yıl  47.5 ± 

5.8  

  24 (15.1 

%) OSAS  

13 (%56,5 

azalma)  

--  

Park ve ark 

2014  

4/22  LRYGB 

/ LSG  

10 ay 

(3-

36)  

40.1 

(33.4—

55.6)  

26.3 

(20.8—

29.9)  

2. yıl  

4 (%18.2) 

OSAS  

4 tam 

iyileşme 

(%100)  

--  

Mashaqi ve 

ark  2018 

9  LSG/ 

LGRYB

  

1-2 

yıl  

49 ± 10  30.3 ± 

3.5  

40.6 ± 

36.1 

(AHI)  

6.9 ± 7.08 

(AHI)  

0.004  

Kikkas ve 

ark 2018 

13/86  LSG  5 yıl  46.5 ± 

7.7  

--  15.2%  8 hastada 

remisyon 

veya kısmi 

düzleme 

(61.5%)  

0.013  

  

Dahil Edilen Çalışmalar  

Değerlendirmeye alınan 30 çalışmanın ortalama takip süreleri 26,02 ± 

27,58 (1 – 120 ay) aydı. Bu çalışmalardaki 34059 hasta mevcuttu. 

Çalışmadaki bireylerin yaş ortalaması 40,74 ± 10,51 (17 – 63,4 yıl) yıldı. 

Bu hastaların 4945’inde (%14,5) preoperatif dönemde klinik ve 

polisomnografik sonuçları ile OSA tanısı konulmuştu. Bariatrik cerrahi 

tipinin belirtildiği 28 çalışmanın hastalarına LRYGB, LSG ve BPD-DS 

uygulanmıştı. Çalışmalardan 1’i BPD-DS (%3,3), 12’i LSG (%40), 5’i 

LRYGB (%16,7) ve 10’unda LSG ile LRYGB beraber olan çalışmalardı 

(%33,3). 2 çalışmada bariatrik cerrahi tipi belirtilmemişti (%6,7).   

Çalışmalardaki preoperatif VKİ değerleri 44,81 ± 5,49 (30,73 – 55,2 

kg/m2) kg/m2’ydi. Postoperatif VKİ değerleri ise 31,83 ± 4,46 (24,4 – 

41,2 kg/m2) kg/m2’ydi. Preoperatif AHI skorları 9 çalışmada 

değerlendirilmişti ve bunların preoperatif değerleri 24,02 ± 13,61 (6,4 – 

48,2) event/sa, postoperatif değerleri ise 9,33 ± 8,07 (1,4 ± 24,5) 

event/sa’di. OSA yüzdesi veya OSA hastası olan çalışmalarda düzelme 

(kısmi veya tam) açısından değerlendirme yapılabilen 27 çalışmada OSA 
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yüzdesi preroperatif dönemde %44,38 ± 34,18 (%8,4 – 100)’di. 

Postoperatif dönemde ise %11,02 ± 19,41 (%0 – 95)’di.   

Otuz çalışmanın 15’inde (%50) OSA yüzdesinde veya AHI 

skorundaki değişikliklerin postop dönemde preop döneme oranla belirgin 

düzelme (kısmi düzelme veya remisyon) olduğu veya AHI değerlerindeki 

değişikliğin preoperatif dönemle postoperatif dönem arasında anlamlı 

derecede azaldığı izlenmişken, 15 çalışmada (%50) bu değerlerde 

preoperatif ve postoperatif dönemler arasındaki farklar arasında 

istatistiksel değerlendirme yapılmamıştı. 1 çalışmada ise AHI 

değerlerinde düzelme olmasına rağmen OSA hastası yüzdesinde belirgin 

azalma izlenmemişti.   

Tartışma  

          Uyku apnesi için bilinen bir risk faktörü olan obezite dünya 

çapında yaygın bir hastalıktır. Medikal tedaviler ve diyet tedavileri olsa 

da bariatrik cerrahi obezite kontrolünde orta ve uzun dönemde etkin olan 

asıl yöntemdir. Geçmiş dönemlerde obezite tedavisi için diğer cerrahi 

tipleri ön plana çıksa da son zamanlarda öne çıkan iki tip cerrahi 

(Laparaskopik Sleeve Gastrektomi ve Laparaskopik Roux-y Gastrik 

Bypass) yaygınlaşmıştır.  

Obezite ile uyku apne sendromu arasında yüksek oranda bir ilişki 

bulunmaktadır(Pop ve ark., 2013; Pleava ve ark., 2016). Obstrüktif uyku 

apne sendromu mevcut olan hastaların uykularının bölünmesi gün 

içerisinde aşırı düzeyde uykusuzluğa yol açmakta ve bu durumun obezite 

için risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Yapılan bir çalışmada uyku 

süresi azaldıkça kilo artışı, apeptit ve insülin direncinin arttığı açık ve net 

bir şekilde ortaya konmuştur(Panossian ve Veasey, 2012). İngiltere’de 

yapılan bir çalışmada obez ve 50 yaş üstü erkeklerin %1’i, kadınların 

%0.24’ünde uyku apnesi sendromu (OSAS) olduğu saptanmıştır(Wall ve 

ark., 2012). 

Yaptığımız derlemede spesifik bir cerrahi tipine bakılmaksızın 

bariatrik cerrahi uygulamasının uyku apnesinde kısmi veya tam düzelme 

sağlamaktadır. Biliyoruz ki OSA bir hastalık olarak tek başına sorun 

değildir beraberinde kardiyopulmoner hastalıklar açısından önemli bir 

risk oluşturmaktadır. Metabolik sendrom üzerinde bağımsız bir risk 

faktörüdür. Lipid ve glukoz metabolizması kontrolü OSA ile beraber 

artmaktadırDaha önce yapılan bir başka derlemede Sarkhosh ve ark 

inceledikleri 69 çalışmada bariatrik cerrahinin OSAS rezolüsyonu veya 

kısmi iyileşmesi üzerine etkilerini değerlendirmişlerdir . Çalışmalarında 

farklı cerrahi tiplerinin de etkinliğini değerlendirmişler ve sonuçta 

bariatrik cerrahinin OSA rezolüsyonunda oldukça etkili olduğunu tespit 

etmişler. Bariatrik cerrahinin farklı tiplerinin karşılaştırılmasında ise 
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BPD-DS cerrahi olarak en etkili olan bulunmuştur(Sarkhosh K et all 

2013). 

Wong ve ark tarafından 15 meta-analiz üzerinden yapılan çalışmada 

OSA tedavisinin yönetiminde bariatrik cerrahinin etkili bir yöntem 

olduğu belirtilmiştir. Bu durumun sadece kilo kaybı ile değil ayrıca OSA 

şiddetindeki ve gündüz uyuklama halindeki düzelmenin etkili olduğunu 

değerlendirmişler. Bu derlemede ayrıca kilo kaybı ile AHI’deki düzelme 

arasında lineer bir etkileşim olmadığı görülmüştür(Wong AM et all 

2018). 

Neves ve ark tarafından yapılan başka bir derlemede ise kısa ve uzun 

dönemde bariatrik cerrahinin OSA tedavisinde tam remisyon veya kısmi 

düzelme üzerine olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir. Çalışmalarında 

RYGB gibi kombine restriktif + malabsorbtif tip cerrahilerin OSA 

kontrolünde en etkili prosedürler olduğunu belirtmişlerdir(Neves MQ et 

all 2016). 

Obstrüktif sleep apne sendromlu morbid obezlerin laparoskopik 

bariyatrik cerrahisinde ekstübasyondan hemen sonra uygulanan non 

invazif pozitif basınçlı ventilasyonun, ameliyat sonrası bakım ünitesinde 

başlanan devamlı pozitif hava yolu basıncı ile karşılaştırıldığında; 

spirometrik parametreleri postoperatif 1 saatte ve bir günde düzelttiğine 

dair çalışmalar vardır . Literatürde, bu hastalarda Sürekli Pozitif Hava 

Basıncı (CPAP) tedavisi sırasındaki hava aspirasyonunun cerrahi sütür, 

anastomoz hattını zorlayarak kaçağa yol açabileceğine dair bilimsel 

makaleler olmasına rağmen, geniş serili başka çalışmalarda böyle bir 

sonuca rastlanmamıştır(Vasquez TL ve Hoddinott K 2004, Jensen C et 

all. 2008, Ramirez A et all. 2009).  

 Biz ise derlememizde cerrahi tipinin etkisinden çok bariatrik 

cerrahi geçirmenin OSA üzerine etkisini değerlendirdik. AHI skorunu 

değerlendiren çalışmalarda preoperatif ve postoperatif dönemlerde 

anlamlı derecede düzelme izlenmiştir. OSAS oranlarının (sayısal ve 

yüzdesel olarak) bakıldığı 27 çalışmada ise bir çalışma hariç tüm 

çalışmalarda OSAS hasta yüzdesinde azalma izlenmiştir. Bu çalışmalar 

arasında farklı olarak Collen ve ark çalışmalarında hastaların ortalama 

AHI skorlarında düzelme olmasına rağmen OSA yüzdesinde %95’lik bir 

oranda düzelme olmadığını belirtmişlerdir.  

Sonuç 

Dünya çapında yaygın bir hastalık olan obezite ve obezite ilişkili 

hastalıklar açısından bariatrik cerrahi tedavi edici etkisi yüksek 

yöntemdir. Cerrahi tiplerine bakmaksızın bariatrik cerrahi sonrasında 

OSAS üzerinde düzelme (kısmi düzelme veya tam remisyon) görülmesini 

sağlamaktadır.    

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarkhosh%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23299507
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wong%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30001806
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BÖLÜM XI 

GEBELİKTE NON-İNVAZİV PRENATAL TEST 

 

Özlen Emekçi Özay 

 

Giriş ve Tarihçe 

Gebeliklerin %2-3’ünde major kongenital anomaliler gebelik sırasında 

veya hemen doğum sonrasında tanımlanır. Prenatal tanı, fetustaki 

malformasyonları, doğum defektlerini, kromozomal anomalileri ve diğer 

genetik sendromları tanımlayan bilimdir. Prenatal tanı, anöploidi ve nöral 

tüp defektlerinin rutin tarama testlerini (ikili, üçlü, dörtlü tarama gibi), 

anne kanından fetal DNA  elde edilerek bakılan non-invaziv prenatal testi 

(NIPT), koryon villüs örneklemesi ve amniyosentez gibi invaziv tanısal 

testleri ve özelleşmiş sonografi (genetik sonogram) ve diğer fetal 

görüntüleme teknikleri ile yapılasal malformasyonların tanınması kapsar. 

Prenatal tanının amacı, kısa ve uzun dönem prognoz, tekrarlama riski ve 

potansiyel tedavi ile ilgili doğru bilgiyi sağlayarak genetik danışmanlık 

desteği vermektir.  

Yapısal fetal anomaliler üç şekilde meydana gelebilir. En sık görülen 

sebep, fetusun gelişimindeki programlanmış intrinsik anomali- 

malformasyondur. Malformasyonlarda genetik etiyoloji her zaman 

belirlenemeyebilir. İkinci yol ise, genetik olarak normal bir fetusun uterin 

çevre nedeniyle mekanik etkiyle ortaya deformasyondur. Üçüncü  tip ise, 

genetik olarak normal olan dokunun spesifik bir hasara bağlı olarak 

değiştiğinde şekil veya fonksiyonunda meydana gelen bozulmadır. Non-

invaziv prenatal testte amaç genetik etiyolojiye sahip malformasyonların 

belirlenmesidir.  

Fetal kromozomal hastalıklar için tarama programları yaklaşık 40 yıl 

önce biyokimyasal testler olarak başlamış, daha sonrasında ultrasonografi 

ve biyokimysal testlerin birlikte kullanımı ile tarama testlerinin duyarlılığı 

artırılmıştır. Aynı dönemde maternal kandan elde edilen fetal hücrelerle 

prenatal tanı çalışmaları gündeme gelmiştir ancak klinik uygulamaya 

geçecek başarı sağlanamamıştır. Lo ve  ark. 1997 yılında ilk kez materanl 

kandan hücre dışı serbest fetal DNA (cffDNA)’yı tespit etmişlerdir. Bu 

alanda yapılan teknolojik gelişmelerle birlikte, cffDNA Rh uyuşmazlıkları, 

kan grubu tayininde kullanılmaya başlanmıştır. 2011 yılında ilk kez 

cffDNA trizomi 21 tanısı için kullanılmıştır. Sonraki yıllarda da bu test, 

fetal cinsiyet tayini, diğer otozomal ve cinsiyet kromozom anöploidilerinin 
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saptanmasında kullanılmıştır. Günümüzde ise, majör anöploidilerinin yanı 

sıra, mikrodelesyon-mikroduplikasyon sendromlarının saptanmasında 

kullanılmaktadır. 

Serbest Fetal DNA (cffDNA) 

Maternal kanda bulunan DNA 50-200 baz çiftinden oluşan fragmanlar 

şeklinde bulunan çok parçalı genetik materyaldir. Bu DNA’nın kaynağı 

hem anneden hem fetustan gelir. Fetal kaynağın önemli bir kısmı plasental 

sinsityotrofoblastlardan ve fetal eritroblastlardan kaynaklanır. Maternal 

kanda bulunan serbest DNA’nın hastalık taramasında önemli olan kısmı 

fetal kökenli olandır ve buna fetal fraksiyon denir. 10. Gebelik haftasından 

sonra fetal kaynaklı serbest DNA toplam maternal serbest DNA miktarının 

%3-13’ünü oluşturur. Düzenli paralel dizilim veya kromozom selektif 

dizilim ile maternal plazmadan cffDNA elde edilebilir. Tüm serbest DNA 

(MPSS), hedeflenmiş DNA (DANSR) ve hedeflenmiş “single-nucleotide 

polymorphism” (SNP) gibi farklı yöntemler ile çalışma yapılabilmektedir. 

Çoğu testte temel metot, maternal kandaki serbest DNA’nın ne kadarının 

hangi kromozomdan geldiğinin belirlenmesidir. Anne ve fetusun öploid 

olduğu durumlarda bu oranlarda farklılık görülmesi beklenmez. Ancak, 

fetal anöploidi olduğu durumda, bu oranlar fetal fraksiyona bağlı olarak 

değişkenlik gösterir. Serbest DNA fragmanlarının hangi kromozoma ait 

olduğunu belirlemede en sık kullanılan yöntem dizileme (sequencing)’dir. 

Dizileme de rastgele ya da hedefli dizileme olarak uygulanabilir. Serbest 

DNA fragmanlarının hangi kromozoma ait olduğunu belirlemede diğer bir 

yöntem ise hedef kromozomlardaki kişiye özgü tek nükleotid 

polimorfizmleri’dir (single nucleotide polimorphism SNP). Alınan kan 

örneğindeki beyaz kürelerden belirlenen SNP genotipleri, maternal 

plazmadaki serbest DNA fragmanları içerisinden maternal olanların 

tanınıp ayrılmasını ve böylece cffDNA parçalarının izole edilebilmesini 

sağlar. 

Serbest fetal DNA’nın yarı ömrü yaklaşık 1 saat gibi kısa bir süredir. 

Doğumdan sonraki iki gün içerisinde hızlıca maternal kandan 

temizlenmektedir.  

Testin Klinik Kullanımı ve Yorumlanması 

Serbest fetal DNA, genel olarak Trizomi 21 (T21), Trizomi 18 (T18), 

Trizomi 13 (T13) gibi daha sık görülen kromozom anomalileri için ileri 

tarama testi olarak kullanılmaktadır. Test 9. Gebelik haftasından doğuma 

kadar uygulanabilir. cffDNA ile T21 ve T18’de görece daha başarılıdır, 

tespit etme oranı (Detection rate: DR)>%99 ve yanlış pozitiflik (False 

positivity: FP)<%1, T13 için is DR %80-90 olarak bildirilmektedir. 

Vakaların %2.2’sinde fetal fraksiyon %4’ün altında  ve ayrıca %2.6’sında 

test başarısız olduğundan toplamda %4-5 non invaziv prenatal testte sonuç 

elde edilememektedir. Cinsiyet %98 doğrulukla belirlenir. Hangi yöntem 
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kullanılırsa kullanılsın test sonucu 7- 10 gün içinde alınır. Taranan her 

hastalık için özgüllük ayrı ayrı yazılır ve kümülatif yanlış pozitiflik oranı 

%1’e yaklaşır. 

Serbest Fetal DNA Testi Endikasyonları 1. 35 yaş üstü gebelikler, 2. 

Fetal ultrasonografi bulgularında anöploidi riskinin yüksek olması, 3. 

Ailenin önceki çocuklarında tespit edilmiş kromozom anomalisi (Trizomi 

13-Trizomi 21 gibi) bulunması, 4. Ebeveynlerde (maternal ve/veya 

paternal) yapısal kromozom anomalisi ve bazı durumlarda X-kromozomal 

hastalık hikayesi, 5. Birinci ve ikinci trimesterde cffDNA test sonucunun 

pozitif olması, 6. Anne serumunda tarama ile belirlenmiş yüksek risk, 7. 

Anamnezinde ikiden fazla nedeni bilinmeyen ölü doğum ve / veya 

anomalili bebek öyküsü olan gebelikler. 

Serbest fetal DNA testine yönelik The American College of 

Obstetricians and Gynecologists (ACOG) kriterleri Eylül 2015’de 

belirlenmiştir. Buna göre; 1- Tüm hastalar için; prenatal tarama ve tanısal 

testlerin çeşitleri, alternatifleri ve test yapılmayan durumlar için riskler ve 

faydalar ortaya konulmalı. 2- cffDNA testinin sınırlı bir alanda performans 

göstermesi, anöploidi açısından düşük riskli gebelerde cffDNA testinin 

maliyeti hakkında yeterli veri olmaması gibi nedenlerden dolayı 

alışılagelmiş tarama metodları, genel obstetrik popülasyondaki pek çok 

kadın için standart olarak yapılacak en uygun testler olarak sürdürülebilir. 

3- Her hasta riskinden bağımsız olarak sık görülen kromozom 

anomalilerinin taranması için serbest fetal DNA testini seçebilir, ancak 

hasta bu testin ve alternatif yöntemlerin kısıtlıklıkları ve faydaları 

konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 4-Yaygın anöploidi riski taşıyan herhangi 

bir gebe cffDNA’yı kendi durumunun değerlendirilmesi için standart bir 

test olarak tercih ettiğinde bu testin faydalarını, sınırlılıklarını ve 

üzerindeki tartışmaları anlamalı: bu test yerine tanısal testlerin ve diğer 

alternatiflerin varlığını da bilmelidirler. 5- cffDNA sadece yaygın 

trizomileri ve istenirse cinsiyet kromozomlarının kompozisyonunu 

değerlendirebilir. 6-Serbest fetal DNA testinin yanlış sonuç verme ihtimali 

nedeniyle ve trizominin tipinin ve böylece tekrarlama olasılığının 

belirlenebilmesi için sonucun pozitif olduğu her hastaya tanısal test 

önerilmelidir 7-Anöploidi taraması için aynı amaca yönelik eş zamanlı 

olarak birden fazla test yapılmasının maliyeti yüksektir. Bu nedenle birden 

fazla tetkik aynı anda aynı amaca yönelik olarak yapılmamalıdır. 8- 

Gebeliğin sonlandırılması dahil hiçbir karar sadece serbest fetal DNA 

testinin sonucunda göre verilmemelidir. 9- Sonuçları rapor edilmeyen, 

belirsiz veya yorumlanamaz olan (‘no call’ test sonucu) hastalar genetik 

danışmanlık almalı ve bu kadınlara anöploidi riskinin artmış olması 

nedeniyle ayrıntılı ultrason ve tanı testleri önerilmelidir. 10- Özellikle kan, 

amniyon sıvısı ve koryonik dokudan yapılan kromozom analizlerinde 

saptanması mümkün olmayan mikrodelesyon sendromlarının 
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tanılanmasında cffDNA etkili bir yöntem değildir. 11- Çoğul gebeliklerde 

rutin serbest fetal DNA taraması önerilmemektedir 12- Eğer fetal anomali 

bir ultrason ile tanımlandıysa cffDNA yerine diagnostik testlerle tanıya 

ulaşılması tavsiye edilir. 13- Hastalara negatif sonucun sağlıklı bir gebeliği 

garanti etmediği anlatılmalıdır. cffDNA sonuçları negatif olan kimseler de 

danışmanlık almaya yönlendirilir. 14- Serbest fetal DNA taraması nöral 

tüp defekti veya batın ön duvar defekti gibi yapısal anomali riskini 

değerlendirmez. Bu testi yaptıran hastalara maternal serum alfa-fetoprotein 

taraması veya ultrason incelemesi önerilmelidir 15- Hastalar anöploidi için 

yapılan her türlü tarama ve tanı testini reddedebilir. 

Sonuç 

 Serbest fetal DNA testi, aile isteğine bağlı olarak ve uygun danışmanlık 

sonrasında uygulanması gereken bir tarama testidir. Tüm genetik sendrom 

ve anöploidilerden ziyade belirli kromozomlara ait patolojileri tarayan, 

sonuç olarak bu patolojiler için varlığı ya da yokluğu değil, hastanın düşük 

ya da yüksek riskli grupta olup olmadığını belirtir. Kesin tanı için invaziv 

tanı testi, amniosentez veya koryon villus örneklemesi gerekmektedir. 

Nöral tüp defektleri ve majör fetal anomalilerin tanısı için ultrasonografik 

inceleme yapılmalıdır. 
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BÖLÜM XII 

SPİNAL KORD YARALANMALARINDA REGENERASYON VE 

HÜCRESEL TERAPİLER 

Vedat Açık 

      Spinal Kord Yaralanmaları (SKY) ;  maruz kalan hastalar ve yakınları 

açısından çok dramatik sonuçlar ortaya çıkarması nedeni ile tarihsel olarak 

eski Mısır ‘dan  Hipokrat ,a , Galen ‘ den Egeli Paulus’ a kadar olan  geniş 

bir zaman dilimi içinde hep araştırılıp tedavi edilmeye çalışılmıştır. 

Ülkelere olan ileri düzeydeki maliyetleri nedeni ile özellikle son yüzyıl 

içerisinde üzerinde yoğun çalışılan bir alan olmuştur.  

      Gelişmiş ülkelerde toplamda her yıl 32.000 yeni vaka  oluşmaktadır 

Yapılan incelemelere göre yaralanmalara en sık 16–30 yaşlarında maruz 

kalınmaktadır (Fehlings MG, Tator CH. 1999). Omurilik yaralanmasının 

ana nedenleri olarak %40 oranında motorlu taşıt kazaları, %25 şiddet, %20 

düşme, %5–10 spor kazaları sayılabilir (Tator CH, Edmonds VE. 1979).  

Türkiye de yılda ortalama 1600-2000 yeni vaka tanımlanmaktadır 

(Karamehmetoglu SS ve ark 1995). SKY de patofizyoloji primer ve 

sekonder hasarlanma ile açıklanır. 

            Primer hasarlanma 

      Primer hasarlanma beklenmedik nedenlere bağlı olduğu için genellikle 

engellenemez ve siddeti değistirilemez.  Kontüzyon,  hemoraji ;  patlama 

kırıkları ve  dislokasyonlar gibi travma anında olan hasardır. Oluşan 

hasarın büyüklüğü birçok biyomekanik faktöre bağlıdır. En sık görülen 

mekanizma halen devam eden basıdır. Distraksiyon yaralanmada; spinal 

kord ve onun kan akımını sağlayan elemanlarının gerilmesi ve yırtılması 

söz konusudur. Laserasyon; mermi ile yaralanma, keskin kemik 

fragmanlarının dislokasyonu veya ciddi distraksiyon sonucu meydana gelir 

ve minör hasardan komplet transeksiyona kadar çeşitli derecelerde olabilir. 

Mekanik kompresyon ile miyelinli aksonlar miyelinlerini kaybederler. 

Demiyelinizasyon sonucu beyaz cevherde inen ve çıkan yollardaki hücre 

gövdelerinden ayrılan aksonlarda Wallerian dejenerasyon ortaya çıkar. 

Akson hasarı ayrıca ana gövdenin ölmesine de neden olabilir. Görevini 

yerine getiremeyen nöronların tekrar işlev görebilmesi için inen yollarla ya 

da çıkan yollarla bağlantılar kurması gerekir. 
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Kalıcı 

kompresyon 

Patlama fraktürü 

Geçici 

kompresyon 

Hiperekstensiyon 

Distraksiyon Hiperfleksiyon 

Laserasyon Kemik fragman basısı, ateşli silah ve kesici alet 

yaralanması 

Tablo 1: Primer hasar mekanizmaları 

 

    Sekonder hasarlanma: 

    Sekonder hasarlanma fizyolojik, biyokimyasal, vasküler, enflamatuar  

pek çok olayı içinde barındırır. Akut yaralamadan sonra kordda kanama, 

ödem, aksonal ve nöronal nekroz  ve enfarktın takip ettiği 

demiyelinizasyon gibi patolojik değişiklikler oluşur. Pek çok çalışmada  

ciddi yaralanmadan sonra kan akımında azalma saptanmıştır ve  travmanın 

trombosit agregasyonu ve vazospazm ile erken dönemde arteriyel ve venöz 

hemorajiye neden olduğu gösterilmiştir.(Dumont RJ ve ark 2001, 
Gennarelli TA. 1993 ). Mikro dolaşımdaki kayıp, yaralanma bölgesinin 

proksimaline ve distaline yayılarak perfüzyon kaybına neden olmaktadır. 

En çok üzerinde durulan sekonder hasar mekanizmaları  spinal şok, 

vasküler değişiklikler, hücre içi Ca+2 artışı, serbest radikal teorisi, endojen 

opioidler, enflamasyon ve apopitoz teorileridir.(Tator CH: Fehlings MG 

1991, İplikçioglu C 2002). 

      Akut omurilik yaralanmasının bir sonucu olan   nörojenik şok, 

vazomotor uyarının ciddi paralizisinin neden olduğu yetersiz doku 

perfüzyonu olarak tarif edilmektedir. Bu tablo kardiak output’un 

depresyonu ve periferal rezistanstaki azalma ile olusan hipotansiyon ve 

bradikardi ile karakterizedir.  Nörojenik sok tablosu, tedavi edilmezse 

nöral doku hasarını şiddetlendirir (Dumont, R.J ve ark 2001). Özellikle 

servikal düzeyde meydana gelen hasar, çok ciddi bir nörojenik sok tablosu 

ortaya çıkarabilmektedir. Bu sistemik etkilerin yanı sıra lokal olarak 

travmaya sekonder ortaya çıkan değişiklikler spinal kordun perfüzyonun 

bozulmasına yol açar. Beyaz cevher perfüzyonu travmadan sonraki 5. 

dakikada hızla azalır, 15. dakikadan sonra normale dönmeye başlar. Gri 

cevherde ise travmadan sonraki ilk 5 dakika içinde birçok hemorajik alan 

belirir. Perfüzyon travmadan saatler sonra bile yoktur. Lezyon bölgesinde, 

özellikle gri cevherde, omurilik kan akımının ileri derecede azalması 

iskemi gelişmesi ile sonuçlanır(Istvan M. ve ark 2009). Yapilan 

çalışmalarda  omurilik yaralanma derecesi ve post travmatik iskemi 

derecesi ile motor ve somatosensorial uyarılmış potansiyaller arasında 

lineer ilişkinin olduğu gösterilmiştir (Brian K ve ark 2002). Posttravmatik 

omurilik kan akımını arttırmak için pek çok ajan denenmiştir. Bir kalsiyum 
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kanal blokeri olan nimodipinde omurilik yaralanma modellerinde 

denenmiştir. Kan transfüzyonu, dopamin, adrenalin, nimodipin ve  

dextranın  omurilik yaralanmasından sonra kan akımını  arttırdığı ve 

nörolojik iyileşmeye neden olduğu gösterilmiştir (Tator CH 1991). 

      Eksitatör aminoasitler omurilik yaralanması sonrası ortaya çıkan 

hasarda önemli rol oynar. Glutamat, santral sinir sisteminin en önemli 

eksitatör nörotransmitteridir . Diğer eksitatör aminoasitler L-glutamik asit 

ve L- aspartik asittir.   Deneysel omurilik yaralanması sonrası omurilik 

içinde eksitatör amino asid konsantrasyonunun 15 dakika sonra toksik 

düzeye ulaştığı ve  , glutamat reseptörlerinin aşırı aktivasyonunun nöronal 

hasara yol açtığını belirtmiştir (Faden AI, Simon RP 1988).  Glutamat aynı 

zamanda  hücre içi Ca+2 artışına neden olur. Ca+2 konsantrasyonundaki 

artış birçok doku tipinde hücre ölümünün son ortak yolu olarak 

gözükmektedir. Spinal kord injurisinde eksitotoksisiteyi önlemek için N-

metil d-Aspartat ve Kainat reseptör antagonistleri (Dizocilpine, propil-1-

fosforik asit, Dexanabinol) deneysel olarak kullanılmış ve başarılı sonuçlar 

elde edilmiştir (Faden AI, Simon RP 1988). 

      Serbest radikaller normal kosulllarda mitokondride olusur ve 

antioksidan sistemler ile zararlı etkileri engellenir. Travmaya uğramış sinir 

sisteminde travmadan birkaç dakika veya saatler sonra birçok sebepten 

dolayı süperoksit radikali oluşur.  Santral sinir sistemi(SSS), süperoksit 

dismutaz, katalaz ve glutatyon peroksidaz aktivitelerinin az olması nedeni 

ile serbest radikal hasarına daha yatkındır. Ayrıca serbest radikaller ile 

kolayca reaksiyona girebilen doymamıs yağ asitleri ve kolesterol ile 

serbest radikal olusma reaksiyonlarını katalizleyen askorbik asit ve 

demirin fazla miktarda olması, SSS' nin travmatik ve iskemik 

yaralanmadan daha çok etkilenmesine neden olur (Barut, S ve ark 1993). 

Serbest radikaller hücreyi oluşturan tüm yapılarla reaksiyona girebilirler 

ancak bu etkilesime en hassas yapılar lipidlerdir. Yüksek oranda 

poliansatüre yağ asidleri içeren hücre membranının yıkılması, serbest 

radikallere bağlı nöronal hasar olusmasının en önemli asamasıdır . Serbest 

radikallerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için deneysel çalışmalarda 

vitamin A,  vitamin C tedavisinin ve α- tokoferol tedavisinin doku hasarını 

azalttığı gösterilmistir (Dumont, R.J ve ark 2001, Kaptanoğlu E  2002 ). 

     Elektrolitlerdeki gradient değişiklikleri sekonder hasarda etkilidir. 

Ca+2, üç şekilde hücre içine girer:  Kalsiyum artışı proteaz aktivasyonuna 

neden olur . Kalsiyumun aşırı miktarda hücre içine girmesi santral sinir 

sisteminde, toksik hücre ölümüne neden olur .  Hücre içinde aşırı Ca+2 

birikimi sonucunda; serbest yağ asitlerinin salınımı,  kalsiyum bağımlı 

ATPaz aktivasyonuna bağlı enerji rezervlerinin tükenmesi, serbest radikal 

oluşumu,  mitokondrial oksidatif fosforilasyonun bozulması,  proteaz, 

fosfotaz ve endonükleaz gibi litik enzimlerin aktivasyonu meydana gelir. 

Hücre içindeki Ca+2, fosfatları aktive eder ve fosfatlarda lipid 
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peroksidasyonunu arttırmaktadır. Yine bu fosfatlar nitrik oksit sentetaz 

gibi enzimleri aktive ederek, nitrik oksit (NO) oluşumunu arttırır. NO’de 

serbest radikal hasarı meydana getirir. Artan lipooksijenaz ve 

siklooksijenaz aktivitesi prostoglandin ve lökotrienleri artırarak 

enflamasyonu hızlandırır.    Voltaj bağımlı Ca+2 kanallarının bloke 

edilmesinin (nimodipin, nikardipin) omurilik yaralanmasında klinik 

sonuçları iyileştirmezken kan akımını artırdığı gösterilmiştir (Zekai S ve 

ark 1991). Travmatik aksonal yaralanma  da voltaj bağımlı kanallar yolu 

ile Na+ girişi artar  ve membran bağımlı Na+/K+ ATPaz  disfonksiyonu 

ile sodyum çıkışı azalır. Na+ artışı Na+/H+ değişimi yoluyla intraselüler 

asidoza neden olur. Asidoz hücre ölümünü hızlandırır. Schwatz ve 

Fehlings yaptıkları çalışmada sodyum kanal blokeri olan Riluzolün 

sistemik uygulamasında ciddi nöroprotektif etkileri olduğunu göstermiştir 

(Schwats G, Fehlings M 2001). Travma sonrası myelini yitiren aksonlarda  

hızlı K+ kanallarının aktivitesi artar. Artan K+ nöronları depolarize eder 

bu da aksonal ileti bloğu oluşturur. K+ kanal blokeri olan 4- Aminopiridin 

kullanımı sonrası inkomplet yaralanmada nöromuskuler akım sağlanmıştır 

(Dumont, R.J ve ark 2001).  Magnezyum eksikliği endotel hücrelerinde 

serbest radikal kaynaklı intraselüler oksidasyon ve sitotoksisiteye neden 

olmaktadır. Mg+’un lipid peroksidasyon yan ürünlerini glutamat 

antagonizmasından kaynaklanan indirekt etkisi ile azalttığına 

inanılmaktadır. Mg+ serbest radikal düzenlenmesini azaltarak nöral 

yapılarda vazoproteksiyon sağlar. Ayrıca endotelyal prostasiklin 

salınımını stimüle ederek spinal kordu besleyen damarlarda dilatasyon 

sağlar  Spinal travma sonrası sekonder hasardan korunmada magnezyum 

replasman tedavisine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yüksek doz 

magnezyum  tedavisinin  farelerde akut spinal kord hasarı sonrası aksonal 

fonksiyonlarda anlamlı gelişme sağladığı ve lipit peroksidasyonunda ciddi 

düşüş meydana getirdiği gösterilmiştir (Suzer T ve ark 1999). 

      Nitrik oksit (NO)  düşük molekül ağırlıklı  lipofilik bir serbest 

radikaldir. Sekonder hasarda önemli bir rol oynar. Nitrik oksit sentetaz 

(NOS)  tarafından L-Argininden sentezlenir. Özellikle inflamasyon ve 

enfeksiyon durumlarında Nitrik oksit (NO) ve metabolitlerinin arttığı 

bildirilmiştir. Serebral iskemide NO üretimi nörotoksisiteye yol 

açmaktadır. Ortamdaki yüksek miktardaki NO ile aşırı derecede uyarılma 

sinir hücrelerinin tahribine yol açar. Beyin hasarı olan hastalarda 

serebrospinal sıvıda NO düzeylerinin arttığı bildirilmiştir. Diğer SSS 

yaralanma tiplerine benzer şekilde spinal kord yaralanmasından sonrada 

doku NO seviyeleri hızla yükselir. SKY sıçan modellerinde NOS 

immunreaktivitesinin arttığı gösterilmiştir. NOS inhibitörü olan L-NAME 

enjeksiyonlarının sıçanlarda motor kayıpları azalttığı gösterilmiştir.Başka 

bir çalışmada  ise rölatif spesifik iNOS inhibitörü olan aminoguanidinin 

uzun dönem  fonksiyonel sonuçları iyileştirdiği ve posttravmatik kavitenin 

volümünü azalttığı gösterilmiştir (Sharma H ve ark  2005). 
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        Travma sonrası saatler içerisinde inflamatuar cevap başlar birkaç gün 

içinde tepe değerine ulaşır. Başlangıçta  nötrofil infiltrasyonu 

predominanttır. Bu esnada lökositlerden salınan litik enzimler nöroglia ve 

kan damarındaki hasarı arttırır. İkinci fazda ise, makrofaj migrasyonu ile 

birlikte hasarlı dokunun fagositozu söz konusudur. İstilacı lökositler 

fagositoz ile hücresel debriyi ortadan kaldırır, ekstrasellüler matriksi 

gevşeten enzimler salgılarlar ve yaralı bölgede endotelyal, epitelyal ve 

konnektif doku hücrelerinin proliferasyonunu yönlendiren sitokinler 

salgılarlar. Nötrofiller, nötrofil proteazları serbestleştirirler. Lökosit 

infiltrasyonunun her iki fazı da ayrılan aksonların demyelinizasyonunu 

şiddetlendirir. Rapalino ve arkadaşları yaptıkları çalışmada  periferik sinir 

segmentleri ile uyarılmış homolog makrofajların tam kesiye uğratılmış 

omurilik içine lokal implantasyonunun, elektrofizyolojik aktivite ve  motor 

aktivitede de parsiyel iyileşme oluşturduğunu  rapor etmişlerdir (Rapalino 

O ve ark 1998). 

       Deneysel çalışmalarda  SKY sonrası lokal alanda opioid salınımının 

arttığını göstermiştir (Amar AP, Levy ML 1999). Dinorfin opioidler içinde 

SKY de en çok etkilenen opioiddir ve travmanın şiddeti ile direkt 

ilişkilidir. Faden ve arkadaşları   akut SKY sonrası  opioid antagonisti 

naloxane kullanımının spinal kord kan akımını artırdığı hipotansiyonu 

düzelttiğini göstermişlerdir (Faden AI ve ark 1982).  

        Apopitoz programlanmış hücre ölümüdür. İndükleyici bir uyaranla 

aktiflenebilir.  Kaspaz enzimleri tarafından regule edilir. Travmatik SKY 

den sonra 3saat ile 8 hafta arasında gözlemlenir. SKY de en çok etkili olan 

Kaspaz 3 dür. Eksitotosisite, serbest radikal hasarı, sitokinler ve 

inflamatuar yaralanma tarafından tetiklenir.   Kaspaz 1 ve 3  

inhibisyonunun nörolojik iyileşmeye neden olduğu ortaya konmuştur 

(Olivera N ve ark 2001). 

 

  

Sistemik etkiler Hipotansiyon 

Periferik dirençte azalma 

Kalp debisinde azalma 

Vaskuler hasar Kapiller ve venüllerde bozulma 

Hemoraji 

Vasospasm 

Tromboz 

Biyokimyasal değişiklikler Serbest radikal üretimi 
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Lipid peroksidasyonu 

Eksitotoksisite 

Endojen opioidler 

Araşidonik asit salınımı 

Sitokinler 

Prostaglandinler 

Elektrolit değişiklikleri İntraseluler Kalsiyum  artışı 

Ekstraseluler Potasyum artışı 

Sodyum geçirgenliğinin artışı 

Enflamasyon Serbest radikal üretimi 

Akson yıkımı 

Sitokin salınımı 

Glial hücre aktivasyonu 

Wallerian degenerasyon 

Ödem  

Apopitoz  

Enerji metabolizmasında 

azalma 

ATP üretiminin kısıtlanması 

 

Tablo 2: sekonder mekanizmalar 

 

      Omurilik regenerasyonu 

      Omurilik yaralanmalarında geçmiş dönemlerde asla regenerasyon 

olmayacağı düşünülürken günümüze kadar yapılan bir çok çalışmada 

kontüzyon alanına doğru akson büyümesinin olduğu saptanmıştır (Beattie 

MS ve ark 1997). Spinal kord travması sonrası retraksiyon bulbları 

1.günden 8. aya kadar olan dönemde ortaya çıkar.  3 hafta/ dan 3 aya kadar 

olan dönemde pek çok spinal akson lezyon matriksinin içine doğru uzanır. 

Büyüme travmanın şiddeti ile ters orantılıdır. Pek çok aksonun dorsal root 

kaynaklı olduğu açıktır. Bunun yanında santral kanaldaki inaktif epandim 

hücrelerinin  aktif hale geçer. Attar ve arkadaşları epandim hücrelerinin 

yaralanmadan sonra myelin yapan oligodendrosit benzeri hücrelere 

dönüştüğünü göstermiştir(Attar A ve ark 2005). Aynı zamanda erişkin 
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lateral ventrikuldeki subependimal hücreler olfaktör bulbusa doğru göç 

ederek nöronlara dönüştüğü gösterilmiştir. 

      Regenersyonun  önündeki engeller 

      Spinal kordun plastisitesinin düşük olması nedeni ile regenerasyonu 

zordur. Son zamanlarda yapılan çalışmalarla daha önce düşünülenin aksine 

spinal kordun doğal bir regenerasyon kapasitesine sahip olduğu demostre 

edilmiştir. Ancak regenerasyon kapasitesi periferik sinirlerdekine göre 

daha düşüktür. Santral sinir sistemi myelini inhibitör yapıdadır.  Myelin 

ilişkili glikoprotein, oligodendrosit myelin glikoprotein  NOGO 

reseptörlerine bağlanarak Rho A GTP az ‘ ı aktive eder. Bu aktivasyon 

apopitoza neden olarak büyüme konilerinin gerilemesine sebep olur. 

Astrositlerden oluşan glial skar normal doku ile regenere olan doku 

arasında bir bariyer gibi davranır (Guha A ve ark 1989). Astrositler 

tarafından salgılanan kondroidin sulfat proteoglikanlar inhibitör etkiye 

sahiptir (McKeon RJ ve ark 1991). Aynı zamanda fibroblastlar 

perilezyonel alanda ekstraseluler matriksi fibröz konnektif yapılarla 

doldurarak myelin ilişkili protein gibi inhibitör etki meydana getirir. 

Astrositlerin inhibitör etkisi tartışmalıdır.  Rudge  sadece astrositlerin değil 

beraberinde fibroblastların olmasının inhibitör etkiye sahip olduğunu öne 

sürerken (Rudge  JS,Silver J 1990), Hirsch ve arkadaşları balıklarda kesiye 

uğramış optik sinirde fibroblastların kesi alanına doğru büyüdüğü ve akson 

regenerasyonunu desteklediğini göstermişlerdir(Hirsch S ve ark 1995). 

Zukor  ve arkadaşları PTEN geninin inhibe edilmesinin masif 

regenerasyon sağladığını göstermiştir (Zukor K ve ark 2013). PTEN 

inhibitörlerinin kullanılması periferik ve santral hasarlanmaların 

regenerasyonunda etkili olmuştur.  

     Birçok araştırmacı tarafından omuriliğin regenere olduğu ortaya 

konmuş  olmasına rağmen fonksiyonel iyileşme ancak kısmi yaralanması 

olan hayvanlarda sağlanabilmiştir. Hayvan modellerinde tam kesi veya 

kontuzyon yapılanlarda fonksiyonel düzelme sağlanamamıştır. Aynı 

şekilde duyusal iyileşme de yeterli değildir. 

     Nöroregenerasyon stratejileri: 

     Erişkin insanlar da omuriliğin regenerasyonu çok zor olmaktadır.  

Spinal aksonların %12 , sinin korunması veya regenerasyonun nörolojik 

iyileşmeyi destekleyeceği göz önünde bulundurulursa regenerasyon için 

gerekli müdaheleler daha önemli hale gelmektedir. 

    Skarın küçültülmesi 

    Skarın inhibitör etkisinin olduğu daha önceki çalışmalarda ortaya 

konmuştur. Skarın cerrahi ile eksize edilmesi , skarın greftlerle bypass 

edilmesi , X ışını uygulanması gibi yolları içermektedir. 



 

139 

      

     Rho- ROCK inhibitörleri 

     Santral sinir sistemi içerisindeki myelin ilişkili glikoprotein ve NOGO 

axon büyümesinin potansiyel inhibitörleridir. Bir Rho  inhibitörü olan 

Cethrin /VX-210 intraoperatif olarak epidural alana uygulanabilen bir 

ajandır (Forgione N, Fehlings MG 2014).  Servikal ve torakal injurisi olan 

hastalarda uygulanmış ve yan etkiye rastlanmadığı gibi uzun vadede motor 

skorlarda artış sağlamıştır(Fehlings MG ve ark 2011). 

      Anti NOGO  antikorları  

       NOGO A reseptör agonisti  monoklonal bir antikordur. Hayvan 

modellerinde intratekal enjeksiyonu inhibitör sinyalleri ortadan kaldırarak 

aksonal filizlenmeyi hızlandırır ve fonksiyonel iyileşme sağlar (Bregman 

BS ve ark 1995). İnsanlarda faz 1 çalışmalarda ATI 355 adlı bir ajan 

kullanılmıştır ve iyi sonuçlar alınmıştır(Kucher K ve ark 2018). 

       Spinal kord stimulasyonu 

       Spinal kord stimulasyonu ağrıyı kesmek için başarılı şekilde 

kullanılmaktadır. Son zamanlarda bazı insan çalışmalarında 

rehabilitasyonla birlikte kullanıldığında komplet yaralanmalardan sonra 

yıllar içinde alt ekstremite hareketinde belirgin düzelme sağladığı 

gösterilmiştir(Angeli CA ve ark 2014). 

       Biomateryaller 

       Regenerasyon çoğunlukla hücre göçünü ve akson büyümesini 

destekleyecek substratlardan yoksun bir kistik kavite tarafından engellenir. 

Biomateryaller bu eksiği ortadan kaldırıp kistik kaviteden kaynaklanan 

eksiklikleri gidermek için ortaya çıkmıştır(Caicco MJ ve ark 2013 ve 

Ansorena E ve ark 2013 ). Bu bio materyaller büyüme faktörleri ve hatta 

ekilmiş kök hücrelerin salınımı için tasarlanmış olabilir. Hayvan 

modellerinde erken ve kronik dönemde efektif oldukları gösterilmiştir 

      Hücre terapileri: 

     Hücre temelli regeneratif terapilerin trofik destek, hücre sağlama, 

inflamatuar cevabı düzenleme , remyelinizasyon   gibi  foksiyonları vardır. 

Etik nedenlerden ötürü üzerinde çalışılması çok güç olan bir alandır. Buna 

rağmen son 30 yıldır yapılan hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar elde 

edilmesi hala öneminin  korunmasını sağlamıştır. 
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Schwan 

hücreleri 

Nöral koruma, akson regenerasyonu ,filizlenme , 

myelinizasyon 

Olfaktör 

hücreler 

Nöral koruma,akson regenerasyonu, filizlenme, 

Mezenkimal kök 

hücre 

Nöral koruma ,immun modulasyon, akson 

regenerasyonu, filizlenme, 

Nöral kök hücre Nöral koruma , immunmodulasyon, akson 

regenerasyonu, filizlenme, myelinizasyon , 

Embrionik kök 

hücre 

Nöral koruma ,immunmodulasyon ,filizlenme 

,myelinizasyon  

  

Tablo 3: Hücre terapisinde kullanılan hücre çeşitleri ve etkili olduğu 

alanlar 

 

Hücresel terapide hasarlı alana hücre sağlamanın yanında nöral koruma ,  

anjiogenezin düzenlenmesi, immunmodulasyon, akson regenerasyonu ve 

filizlenme, köprü formasyonlarının oluşturulması, myelin rejenerasyonu 

gibi fonksiyonları olmaktadır. 

         Nöral kök hücre  

        Multipotent nöral kök hücreler oligodendrosit ve astrositlere dönüşme 

kapasitesine sahiptir. Hayvan çalışmalarında haftalar içerisinde  

transplante edilen alanda belirgin düzelme saptanmıştır. İnsan faz 2 

çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır. Çalışma sonuçları beklenirken 

elde edilen bulgularla komplikasyon oranında belirgin bir artış 

saptanmamıştır (Salewski RP ve ark 2015). Benzer bir strateji ile 

demyelinize alanlara oligodendrosit prekursor hücre transplantasyonu 

yapılmış ve sonuçları henüz açıklanmamıştır. 

       Mezenkimal kök hücre  

       Mezenkimal kök hücreler bağ dokusuna dönüşebilme özelliğine 

sahiptir. Hayvan deneylerinde inflamasyonu azalttığı ve lokal alanda 

mezenkimal doku oranında artış sağladığı saptanmıştır(Bessout R ve ark 

2014). 

      Schwan hücreleri   

      Schwan hücreleri periferik sinirlerde  myelin yapımından sorumludur. 

Hayvan modellerinde schwan hücre transplantasyonu denenmiş ve 

aksonların myelinize olduğu, kistik kavite miktarının azaldığı gözlenmiştir 

(Wiliams RR, Bunge MB 2012). Schwan hücre transplantasyonu tek 
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başına yeterli fonksiyonel  iyileşme sağlamaz. Nörotrofinler, myelin ilişkili 

protein  antikorlar, nöroprotektif ajanlarla birlikte kullanılmalıdır. Schwan 

hücrelerini otolog olarak çoğaltmak ve rejeksiyon riski olmaksızın 

omuriliğe transplante etmek mümkündür. 

      Ofaktör hücreler 

      Olfaktor mukozadaki nöronlar, doğumdan sonra büyüyebilen ve 

erişkin hayatı boyunca bölünmeye devam edebilen tek nörondur . Bununla 

birlikte, mukozadan olfaktör içine doğru aksonların büyümesi özel glial 

hücreler tarafından desteklenmektedir (olfactory ensheating cells). Bu özel 

hücreler, hem Schwann hücre hemde astrositik özellikleri paylaşırlar 

(Feron F ve ark 2005). Bunlar  periferik sinir sistemi(PSS)-SSS sınırını 

geçtiği bilinen tek glial hücrelerdir. Uzun mesafe regenerasyon için gerekli 

faktörlere sahiptir. Brakial pleksus lezyonlarında başarılı şekilde 

kullanılmıştır (Ibrahim AG ve ark 2009). SKY de hayvan modellerinde 

nörit büyümesi, remyelinizasyon üzerine başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir(Liu J ve ark 2014).  Olfaktör hücre  transplantasyonu yapılmış 

kronik  SKY  hastaları üzerinde yapılan meta analiz çalışmasında 

transplanta bağlı  belirgin komplikasyon saptanmamıştır (Li L ve ark 

2015). 

        Gelecekte yapılacaklar 

        SKY  hastalarına yönelik çalışmaların çoğu kontrollü travma 

uygulanan hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardır.  Fakat insanlarda 

ortaya çıkan SKY heterojen bir yapıya sahiptir ve oluşan travma 

kontrolsüzdür. Yapılan çalışmaların birçoğu veri yetersizliği ve farklı 

verilerin iletilmesi nedeni ile durdurulmuştur. Bu nedenle gelecekte  SKY   

çalışmaları ; yaralanmanın  tipi , yaralanma şiddeti, lezyon seviyesi   gibi 

parametreler kullanılarak daraltılmalı , bunu belirleyebilecek objektif 

biyolojik  belirteçler tespit edilmeli ve buna yönelik iyileşme konusunda 

tahmini bir fikir edinilmelidir. Yeni çalışmalar aynı zamanda özellikli 

görüntüleme tekniklerine ihtiyaç duyacaktır.  Manyetik rezonans 

görüntülemenin (MR) spinal kordun değerlendirmesindeki yeri 

tartışmasızdır. Ancak sadece T1 ve T2 ağırlıklı görüntülemeler hemoraji 

nedeni ile travmalarda yetersiz kalmaktadır . Bu nedenle ek olarak 

difüzyon tensor görüntüleme (akson bütünlüğü), MR spektroskopi 

(gliozis,iskemi) ,Fonksiyonel MR (sinir fonksiyonu) gibi ek teknikler 

kullanılmalıdır. 

        Biyokimyasal belirteçler üzerinde çalışmalar artmaktadır.  Yapılan bir 

çalışmada SKY hastalarının  beyin omurilik sıvılarında(BOS)  interlökin 6 

,taurin, S100 beta  değerlerinin  travmanın şiddetinine göre değiştiği ve   

motor iyileşmeyi tahmin edebilmek için bir belirteç olabileceği ortaya 

konmuştur (Kwon BK ve ark 2017). Başka bir çalışmada SKY nin 

derecesine artıp azalabilen mikro RNA lar bulunmuştur (Nieto-Diaz M ve 
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ark 2014).Bu durum heterojen SKY grupları içinde alt sınıfların 

belirlenmesinde önemli bir belirteç olabilir. 
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BÖLÜM XIII 

SALGIN HASTALIKLAR (COVID-19) VE TRAVMA SONRASI 

STRES BOZUKLUĞU  

Pervin Tunç 

Giriş 

Her geçen yıl doğal afetlerden etkilenen birey sayısı artmaktadır. Hem 

bireyi hem de toplumu sağlık, ekonomik, sosyal ve psikolojik olmak üzere 

farklı boyutlarda etkilemektedir. Salgın hastalıklar yoğun travmaya neden 

olan olgulardır. Salgın hastalıklar sırasında ve sonrasında hastalık etkenine 

doğrudan maruz kalanların yanı sıra aileleri, yakınları, yardım çalışanları 

ve gönüllüler ile salgın hastalık etkilerini medyadan takip eden kişilerin de 

salgın hastalıkların yarattığı travmaya dolaylı olarak maruz kaldığı 

söylenebilir. Ölüm, hastalanma, fiziksel ve sosyal izolasyon gibi etkiler 

salgın hastalıkların ilk etkileri olarak sayılabilir. Oluşturduğu korku ve 

çeşitli ülkelerden de ulaşan ölüm ve bulaşma bilgileri hastalık ve ölüm 

korkusu, toplumun tüm bireylerini potansiyel kurban haline 

dönüştürmektedir. Bu durum, bireylerin fiziksel ve psikolojik 

bütünlüğünü, aile bütünlüğünü, iş ve mal varlığını, kontrol edebilirlik 

duygusunu, önemli değerlerini, düşüncelerini, yorumlarını, tutumlarını ve 

varsayımlarını tehdit etmektedir. Böylece doğrudan ve dolaylı tehditler 

travmatik bir toplum yaratmaktadır. 

Bu salgın hastalıklar sırasında, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde 

insanlar arasında fiziksel mesafe koyma (çoğu durumda “sosyal mesafe” 

olarak adlandırılır) uygulamasını başlatmak için eşi görülmemiş çabalar 

getirilmiş, bu durum insan davranış kalıplarında değişikliklere ve olağan 

günlük işleyişin aksamasına neden olmuştur (Galea ve ark. 2020).  Bu 

koruyucu adımlar salgın hastalıkların yayılmasını hafifletmek için kritik 

olsa da, şüphesiz hem kısa hem de uzun vadede ruh sağlığı  açısından 

sonuçları olacaktır. Söz konusu sonuçlar, salgının hem bireysel hem de 

toplumsal düzeyde ruh sağlığı üzerindeki etkisini ele almayı gerekli 

kılacağını göstermektedir. Böylece ruh sağlığı alanında koruyucu ve 

doğrudan müdahale konusunda yoğun çabaların gerekli olduğu ve bunun 

da  büyük önem taşıdığı söylenebilir. 

Salgın hastalık sonrasında gelişen psikolojik travmalar kişilerin 

yaşamını olumsuz yönde etkilemekte ve ruh sağlığını tehdit etmektedir. Bu 

aşamada gerekli psikolojik destek sağlanmadığında bireylerde çok farklı 

şekillerde psikopatolojiler görülebilmektedir. Ancak doğal afet gerçeğini 

her geçen yılda daha fazla yaşadığımız ülkemizde henüz yeterli 

farkındalığın olmadığı gözlenmektedir. Bu kapsamda, sağlık hizmetleri 

salgın hastalıkların tedavisi ile mücadele ederken öte yandan ruh sağlığı 
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hizmetlerinin de devreye girmesi kaçınılmaz görünmektedir. Ruh sağlığını 

koruma kapsamında salgın hastalıkların ruhsal yapı üzerindeki etkilerini 

ortaya koyarak toplumsal farkındalık geliştirme zorunluluğu da 

doğmaktadır.  

Dünya sağlık örgütü verilerine göre, Covid-19 virüsü nedeni ile  2020 

yılı Kasım- Nisan tarihleri arasında toplam 217 bin kişinin hayatını 

kaybettiği, 3 milyondan fazla insanın Covid-19 virüsünden etkilendiği 

(contamine) rapor edilmiştir (WHO, 2020). Salgının görüldüğü 213 ülke 

ve bölgede yaşayan insanların bu salgın hastalıktan ruhsal açıdan nasıl 

etkilendiği henüz saptanamamıştır. Bu yazıda, bulaşıcı hastalıklar 

pandemisi ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir.  

Doğal Afetler 

Günümüzün en önemli küresel sorunları arasında, tüm insanlığı 

etkileyen doğal afetler ve bu doğal afetler sonucunda insanların zarar 

görmesi gelmektedir. Afet kavramı insanları doğrudan etkileyen ve insan 

yerleşkeleri üzerinde fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplara 

neden olan, olağan yaşam faaliyetlerini durdurarak ya da kesintiye 

uğratarak insan topluluklarını etkileyen doğal, teknolojik ve insan eliyle 

meydana gelmiş olayların sonuçları olarak tanımlanabilir (Işıklı ve Tüzün, 

2017). Doğal afetler sonucunda her geçen gün daha fazla insan 

etkilenmekte bedensel, sosyal ve  psikolojik olarak zarar görmektedir.  

Salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca doğal afetler içinde önemli bir 

yer tutmuştur ve sonucunda insanların zarar görmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Pandemi ise yeni bir hastalığın, dünyanın farklı noktalarında eşzamanlı 

olarak, çok yaygın bir şekilde ve çok daha fazla sayıda insanı etkilemesi 

olarak tanımlanır. Bu güne kadar çeşitli tarihlerde pandemiler görülmüştür. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2002 yılında SARS, 2009 yılında 

domuz gribi (H1N1), 2014 yılında EBOLA, 2015 yılında MERS, 2019 

yılında COVID-19 pandemik hastalık olarak ilan edilmiştir (WHO, 2020). 

Uzmanlar, bu salgın hastalıklar nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını 

kaybetmiş olabileceğini ifade etmiştir.  

Aralık 2019'da Çin'de Coronavirus Çalışma Grubu tarafından SARA-

CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs bildirilmiştir (Zhu ve ark., 

2020). 11 Şubat 2020'de, yeni koronavirüsün neden olduğu hastalık, Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından resmen COVID-19 pandemisi olarak 

adlandırılmıştır. COVID-19'un, sadece birkaç hafta içinde küresel bir acil 

sağlık acil sorunu haline geldiği ve bulaşma hızının daha önceki 

salgınlardan çok hızlı olduğu bildirilmiştir (Wang ve ark., 2020). Ayrıca, 

teyit edilen ve şüphelenilen vakaların sayısı sadece Çin'de değil, aynı 

zamanda dünyadaki diğer ülkelerde de hızla artmıştır (Munster ve ark., 

2020). Çin ve DSÖ Ulusal Sağlık Komisyonu'nun raporlarına göre, 5 Mart 
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2020'ye kadar Çin anakarasında 8042 vaka teyit edilmiş ve bunların 3042'si 

ölmüştür.  

Birkaç hafta içinde, COVID-19 olarak adlandırılan hastalık, korkutucu 

hızda eşi görülmemiş bir salgına dönüşerek küresel bir sağlık acil durumu 

haline geldi. 30 Nisan 2020 tarihli Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre 3 

090 445 tespit edilmiş corana vakası, 217 764 bildirilmiş ölüm ve 213 ülke 

ve bölgede corona virüsü  (COVID-19)  salgını meydana gelmiştir (WHO, 

2020). Bu tür bulaşıcı hastalık salgınları psikolojik bulaşma için önemli bir 

potansiyele sahiptir ve tipik olarak yaygın korku, endişe ve çeşitli 

psikolojik problemlerle sonuçlanır (Mak ve ark., 2010; Perrin ve ark., 

2009). 

Travmatik Olaylar ve Kaygı  

Travmatik (Dünya Ticaret Merkezi saldırıları), doğal (Kasırga, sel 

salgın hastalık) veya çevresel (Çernobil nükleer patlaması) büyük ölçekli 

felaketlere hemen hemen her zaman kaygı bozuklukları, depresyon, travma 

sonrası stres bozukluğu (TSSB), madde kullanım bozukluğu, çok çeşitli 

diğer ruhsal ve davranışsal bozukluklar, aile içi şiddet ve çocuk istismarı 

eşlik ettiği görülmektedir (Neria ve ark., 2008). Anksiyete ve duygudurum 

bozuklukları, dünya genelindeki ülkelerin genel popülasyonlarında en 

yaygın ruh sağlığı sorunları arasında yer almaktadır (Prince ve ark., 2007). 

Bu durum hem düşük, orta ve yüksek gelirli ülkelerde geçerlidir. Anksiyete 

ve duygudurum bozuklukları arasında yaygın anksiyete bozukluğu, akut 

anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), fobiler, 

panik bozukluğu, majör depresif bozukluk, bipolar hastalık ve diğer 

duygudurum bozuklukları yer almaktadır (APA, 2013).  

Farklı şekilde etkilenen bireylerde psikiyatrik bozuklukların görülme 

sıklığına bakıldığında, salgın hastalık pandemisine maruz kalmış kişilerde 

kaygı, kaygı bozuklukları TSSB, ve benzeri ruhsal sorunlar yaşandığı 

ortaya konmuştur. Travma sonrasında üzerinde en fazla görülen ruhsal 

problemin TSSB olduğu araştırma bulguları ile ortaya konmuştur. Yapılan 

çalışmalarda yaşanan travmatik olayın doğası, şiddeti ve yaşanma 

biçiminin Travma Sonrası Stres Bozukluğunun gelişmesinde en önemli 

role sahip olduğu bildirilmiştir. 

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) 

Travma, kişinin günlük yaşamında bildiği ve kullandığı dengeyi 

bozmakta ve bir kriz reaksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır (Yüksel, 2009).  

Travmatik yaşantılar ise ölüm, ölüm tehdidi, ağır yaralanma ya da bedenin 

bütünlüğüne yönelik bir tehdidin ortaya çıktığı ve kişinin kendisinin 

yaşadığı ya da tanık olduğu olaylar olarak adlandırılmaktadır (APA, 2013). 

Travma yaşayan kişilerde benlik baş edebileceğinden fazla düzeyde içsel 

ya da dışsal uyarana maruz kalmakta, etkisiz baş etme sonucunda ise ruhsal 
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sorunlar yaşanmaktadır. Bununla birlikte, Travma Sonrası Stres 

Bozukluğu, yaşamı tehdit eden travmatik bir olaya maruz kalan  (yaşayan 

veya tanık olan) hem bireyler hem de toplum üzerinde önemli bir yük 

oluşturan stresle ilgili psikolojik bir sorundur (Kessler, 2000). Literatüre 

göre, travmatik olaylara maruz kalma TSSB'ye doğrudan yol açmaktadır 

ve ilgili semptomların zamanında teşhisi de önemlidir (Lin ve ark., 2007, 

Wu ve ark., 2005, Bryant ve ark., 2017).   

TSSB tanısı genel olarak Vietnam savaşı sonrası kullanılmaya 

başlanmış ve DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) tanı sistemi içerisinde tanı kriterleri ile birlikte yer almıştır 

(Keane ve ark. 2006). Travma Sonrası Stres Bozukluğu travmatik bir olaya 

maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan, yeniden yaşantılama, kaçınma 

davranışları, küntleşme, yabancılaşma ve aşırı uyarılmışlık semptomları ile 

kendini gösteren bir sendromdur. Savaş, fiziksel veya cinsel saldırı, büyük 

bir deprem veya yaşamı tehdit eden salgın gibi doğal afetlere maruz kalma 

insana aşırı stres faktörleri yüklemektedir. Aşırı stres durumu ile karşılaşan 

mağdurlarda şok, korku, öfke, suçluluk, kaygı, kabuslar, çaresizlik, 

umutsuzluk, obsesif düşünceler veya tekrarlı yaşantılamalar, yorgunluk, 

uyku sorunları, travmatik olayı hatırlatan durumlardan kaçınma, uyuşma 

hissi veya aile ve arkadaşlardan uzaklaşma ve aşırı uyarılma (ör. sinirli 

veya konsantre olmakta zorlanmak)  gibi TSSB belirtileri görülmektedir 

(APA,2013). 

Salgın Hastalıklar ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu Arasındaki 

İlişki 

Bulaşıcı hastalıklar ile ruh sağlığı arasındaki ilişkilendirme antik 

çağlara kadar gitmektedir. Viral bulaşıcı hastalıklar ile yaygın anksiyete, 

duygudurum bozuklukları arasındaki birçok karmaşık bağlantının 

incelenmesi son yıllarda hızla artmıştır (Prince ve ark., 2007; Schuster ve 

ark., 2002). Artık bulaşıcı hastalıklara bağlı ruhsal sorunlar küresel olarak 

en büyük hastalık yükü kategorileri arasında kabul edilmektedir (Prince ve 

ark.,2007). 

Ruh sağlığı alanında pandemi kavramı çok farklı perspektiflerden 

değerlendirilmektedir. Pandemi sonrası oluşan kriz, olumsuz sonuçları ile 

bireyi doğrudan etkileyen ya da dolaylı olarak küçük grupları (aile, okul, 

iş ortamı vs.) etkisi altına alabilen travmatik bir olaydır. Salgın hastalık 

ortamı beraberinde psikolojik travmaları da getirmektedir. Ayrıca, salgın 

hastalık ve sonrası oluşan travmatik olayların medya aracılığı ile tüm 

ülkeye/dünyaya duyurulması ardından geniş bir insan topluluğun 

psikolojik olarak etkilenmesine yol açmaktadır (Bullock ve Coppola, 

2016). Ancak kriz ortamında oluşan travmaların etkisi psikolojik olarak, 

ortamda bulunan her bireyi aynı düzeyde etkilememektedir. Travma 

sonrası oluşan bu tepkisel davranışlar kalıcı nitelikte de değildir. Ancak 



150 

travma sonrası oluşan psikolojik etkilenme, hayat kalitesini uzun bir süre 

etki altına almaktadır. Ayrıca ileriki yaşamda yaşanabilecek uzun dönem 

depresyon, kaygı bozuklukları  ve diğer psikopatolojilerin görülmesine 

neden olabilmektedir.  

Salgın süresi arttıkça, sadece bedensel sağlık alanında endişeleri 

arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda ağır psikolojik sorunlara, (özellikle 

intrusif düşünceler, uyaranlardan kaçınma davranışları, aşırı fizyolojik 

uyarılma, sinirlilik vb.) yol açacak ve tedavi edilmezse duygusal uyuşma 

gibi ruhsal belirtilerin ortaya çıkmasına neden olacak ve durum  kaçınılmaz 

hale gelecektir (Deja ve diğerleri, 2006). Bu kapsamda, önleyici, koruyucu 

ve destekleyici çalışmalar önem kazanmaktadır. Pandemiye maruz kalmış 

bireylerin büyük bir çoğunluğu özellikle psikolojik desteğe ihtiyaç 

duymaktadır. 

Yöntem 

  “Salgın hastalık”, “pandemi”, “COVİD-19” ve “Travma sonrası 

stres bozukluğu” gibi konu başlıkları (MeSH) terimleri kullanılarak üç 

farklı veritabanından (PubMed, Goggle Scholar, Embase ve Cochrane) 

Nisan 2020 tarihine kadar araştırılmıştır. Literatür taraması için dahil etme 

kriterleri, salgın hastalıklar, Coronavirus  Hastalık (COVID-19) Salgını ile 

Travma Sonrası Stres Bozukluğu arasındaki ilişkiyi araştıran ve 2000-2020 

yılları arasında hakemli bir dergide İngilizce olarak yayınlanan çalışmaları 

içermektedir.  

Çeşitli Salgın hastalıklar (Pandemi) ve Araştırma Bulguları 

Bulaşıcı hastalıklar ile ruh sağlığı arasındaki olası etkileşimleri ve 

mekanizmaları belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar psikolojik travma, 

TSSB ve sağlık sonuçları arasındaki ilişkileri anlamak için bir çerçeve 

önermişlerdir (Schnurr ve Green 2004). Bu çerçeve, ruhsal sorunlar ile 

salgın hastalık ve ölüm nedenleri arasındaki bağlantıları anlamada 

biyolojik, bireysel, sosyal ve kültürel faktörlerin önemini vurgulamaktadır. 

İnfluenza A (H1N1), Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS), Ebola, 

COVİD-19 gibi salgınların  psikolojik sonuçlarını bu çerçevede inceleyen 

araştırmalar mevcuttur. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde 2009-2010 yılları arasında influenza A 

(H1N1) salgını ile ilgili olarak yapılan toplum temelli araştırmalarda, 

toplumsal davranışsal tepkiler incelenmiştir (Cowling ve ark., 2010; Rubin 

ve ark., 2009). Durumluk kaygısı (endişe, gerginlik ve belirli bir durum 

veya faaliyet hakkında korku ile karakterize geçici bir duygusal durum) ve 

viral yayılmayı geciktirici önlemlerin kamuoyunda benimsenmesi ile ilgili 

bilgiler elde etmek amacı ile yapılan araştırmada, bireylerin el ve solunum 

hijyeni, semptomatik kişilerin gönüllü izolasyonu ve diğer sosyal 

izolasyon önlemleri gibi tutumları incelenmiştir. Durumluk kaygısının 
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(sürekli kaygı ve psikolojik kaygı bozukluklarının aksine) bireylerin 

koruyucu önlemleri benimsemesi üzerinde olumlu etkisi olduğu yönünde 

bulgular ortaya konmuştur. Daha yüksek durumluk kaygı puanlarına sahip 

kişilerin, influenza A (H1N1) salgını sırasında el ve solunum hijyeni 

uygulama olasılıklarının daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Gaygisiz ve 

ark.,2012; Rubin ve ark., 2009). 

Başka bir araştırmada ise şiddetli influenza A'ya (H1N1) bağlı ağır viral 

pnömoni ile anksiyete bozuklukları arasında ilişkiler olduğu ortaya 

konmuştur.  Şiddetli influenza A (H1N1) tedavisi için yoğun bakım 

ünitelerine başvuran hastaların mortalite oranları %15-40 arasında olduğu 

bildirilmiştir (Jaber ve ark., 2010). H1N1 tanısı ve Akut Solunum 

Yetmezliği nedeni ile yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen Fransız 

hastalar arasında yapılan bir çalışmada, hastaların çoğunda bir yıl sonra 

bile anksiyete ve depresyon belirtileri olduğu saptanmıştır (Luyt ve 

Combes, 2009). Pandemik İnfluenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu 

salgın hastalık sırasında Çin’li öğrenciler ile yapılan başka bir çalışma, 

katılımcıların yaklaşık %2'sinin TSSB  semptom kriterlerini karşıladığını 

göstermiştir (Xu ve ark., 2011).  

Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) salgınlarının  psikolojik 

sonuçlarını inceleyen araştırmada, kendisi veya arkadaşları ya da ailesinin 

karantinaya alındığı veya enfekte olduğu şüphesi taşıyan katılımcıların 

%9.6'sı ve genel populasyonun  %3,7'sinin SARS salgından bu yana 

depresyon belirtileri yaşadığını bildirmiştir (Ko ve ark., 2006). Başka bir 

çalışmada, SARS salgını sırasında sağlık çalışanlarının %17.3’sinin ruhsal 

belirtiler gösterdiği saptanmıştır (Lu ve ark. 2006). Mak ve ark. (2010) ve 

Lam ve diğ. (2009) SARS mağdurlarının %40'ından fazlasının salgın 

sırasında TSSB yaşadığını bildirmiştir. Bununla birlikte, izole olmuş, 

SARS tedavisinde görev alan sağlık çalışanları ya da benzer yüksek riskli 

yerlerde çalışanlar veya SARS ile temas eden arkadaşları veya yakın 

akrabaları olan katılımcıların, virüse maruz kalmayanlara göre TSSB 

geliştirme olasılıkları yüksek bulunmuştur (Wu ve ark., 2009). 

Mevcut literatür, cinsiyet, yaş, maruz kalma derecesi, enfekte olma ve 

enfekte aile, arkadaş veya tanıdıklara sahip olmanın SARS ve H1N1 gibi 

bulaşıcı hastalıkların salgınları sırasında TSSB'nin öngörücüleri olarak 

tanımlanabileceğine işaret etmiştir (Xu ve ark., 2011; Lee ve ark., 2007). 

Cinsiyet açısından ele alındığında, H1N1 salgını sırasında TSSB yordayıcı 

faktörlerini araştıran bir çalışmada kadınların  daha yüksek TSSB düzeyleri 

geliştirmeye eğilimli oldukları bulunmuştur (Xu ve ark., 2011). Çinde 

salgın sırasında yapılan bir araştırmada da TSSB'nin kadınlar arasında 

daha yaygın olduğu görülmüş ve cinsiyet risk faktörü olarak tanımlanmıştır 

(Sun ve ark., 2020). Ayrıca, literatürde bildirildiği gibi, kadınların TSSB 

geliştirme olasılığı iki kat daha fazla olduğu bulunmuştur (Christiansen ve 

Elklit, 2012; Kessler ve C., 1995). Nedeni ile ilgili olarak, kadınların 
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genellikle depresyon, fiziksel kaygı duyarlılığı ve çaresizlik gibi ilişkili 

risk faktörleri daha yüksek düzeyde yaşadığı öne sürülmüştür 

(Christiansen ve Hansen, 2015). 

Tekrar tekrar travmatik olaylara maruz kalan insanların daha fazla 

psikolojik sorun yaşamaya eğilimli oldukları öne sürülmüştür (Alexander 

ve Klein, 2001). Öte yandan kritik olaylarla karşılaşma sıklığı ile TSSB 

semptomlarının ortaya çıkması arasında bir ilişki bulunmamıştır (Declercq 

ve ark., 2011). Kesin viral hastalık tanılı yada şüpheli vakalarda ve kesin 

ve şüpheli hastalarla yakın temasta bulunanlarda şiddetli TSSB tespit 

edilmiştir. Salgının yayılmasını önlemek amacı ile yüksek veya düşük 

riskli topluluklarda çoğu insanın kaçınılmaz olarak karantina altında 

olması stres faktörlerini arttırdığı söylenebilir (Xu ve ark., 2011). 

Çeşitli çalışmalarda, hayatı tehdit eden doğası ve yüksek morbiditesi ile 

Akut Solunum Yetmezliği (ARDS) Depresyon, anksiyete ve TSSB ile 

ilişkilendirilmiştir (Davydow ve ark.,2008; Kapfhammer ve ark., 2004). 

Akut Solunum Yetmezliği tanısı ile yoğun bakım ünitesinde tedavi altına 

alınma bazı bireylerde TSSB ile sonuçlanması muhtemeldir. 2003 yılında 

tanımlanan ve Şiddetli Akut Solunum Sendromuna yol açan (SARS) 

SARS-CoV salgınında ise hasta ve klinisyenlerde stres ve psikolojik 

sıkıntıdaki artış sonucunda yüksek oranlarda TSSB konmuştur (Lee ve 

ark., 2007). SARS salgınında görev alan sağlık personeli ile yapılan 

araştırmada, yaklaşık %10 oranında TSSB belirtileri rapor edilmiştir (Wu 

ve ark., 2009). Ayrıca, SARS mağdurları arasında uzun süreli psikiyatrik 

morbiditeler ile ilgili yapılan bir araştırmada ise, TSSB'nin en yaygın ve 

uzun süreli psikiyatrik bozukluk olduğunu ortaya koymuştur. SARS 

salgını patlak vermesinden bu yana geçen 30 ay içinde TSSB sıklığı %47.8 

olarak bulunmuştur (Mak ve ark., 2009). SARS salgını sırasında yapılan 

başka bir çalışmada ise, karantinaya alınan kişilerin çeşitli stres belirtileri 

geliştirdiği ortaya konmuştur. Bununla birlikte karantina süresi ile stes 

belirtileri arasında pozitif ilişkiler ortaya konmuştur (Hawryluck ve ark., 

2004). 

Çin’de, 2003 SARS salgını sırasında sağlık çalışanları ile yapılan bir 

araştırmada katılımcıların yaklaşık %10 üç yıl sonra bile yüksek düzeyde 

travma sonrası stres belirtileri bildirmiştir. Kanada'da, salgın sırasında 

karantinaya alınan bireyler ile yapılan bir çalışmada, yaklaşık üçte birinin 

travma sonrası stres bozukluğu veya depresyon belirtileri sergilediği 

bulunmuştur. Web tabanlı bir ankete yanıt veren 129 kişide Travma sonrası 

stres bozukluğu % 28.9 ve depresyon belirtileri %31.2 oranında 

gözlenmiştir. Daha uzun karantina süreleri, TSSB semptomlarının 

prevalansındaki artışla ilişkili bulunmuştur. Bununla birlikte SARS tanısı 

olan bireyler ile temas veya doğrudan maruz kalma, TSSB ve depresif 

semptomlarla ilişkili bulunmuştur (Hawryluck ve ark., 2004).  
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Sierra Leone'de bir yıldan uzun süren Ebola salgınından kurtulan 3564 

kişi ile yapılan bir araştırmada anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres 

bozukluğu (TSSB) semptomları değerlendirilmiştir. Katılımcıların %6'sı 

klinik kesme puanı noktasında anksiyete ve depresyon, % 27'si klinik 

düzeyde TSSB ve %16'sı muhtemel TSSB tanısı kriterlerini karşıladığı 

görülmüştür (Jalloh ve ark., 2017). 

Çin’de 2091 kişi ile online yapılan (30 Ocak- 3 Şubat 2020) çalışmada 

COVID-19 salgınından 1 ay sonra halk arasında TSSB yaygınlığı %4.6 

olarak saptanmıştır. Genel olarak araştırmada, düşük riskli bölgelerde 

yaşayanlarda %5,2, yüksek riskli bölgelerde yaşayanlarda  %18,4 ve sağlık 

çalışanlarında ise % 4,4 oranlarında TSSB yaygınlığı  ortaya konmuştur 

(Sun ve ark., 2020).   

COVID-19 salgını sırasında bulaşıcı hastalıklardan korunma amaçlı 

Karantina Uygulamasının psikolojik etkilerini gözden geçiren başka bir 

araştırmada, çalışmaların çoğu travma sonrası stres belirtileri, konfüzyon 

ve öfke gibi olumsuz psikolojik etkiler bildirmiştir. Stres durumları, ölüm, 

enfeksiyon korkusu, uzun karantina süresi, hayal kırıklığı, can sıkıntısı, 

yetersiz koruyucu malzeme, yetersiz bilgi, finansal kayıp ve hastalık 

damgalanmasını içermektedir (Brooks ve ark., 2020). 

COVID-19 salgını sırasında Çin'in en çok etkilenen bölgelerindeki 

(Wuhan ve çevre şehirlerde) travma sonrası stres semptomlarının (TSSB) 

yaygınlığını belirlemek amacı ile yapılan bir araştırmada, 285 katılımcının 

%7’ sinde TSSB bulguları saptanmıştır. Kadın katılımcılar yeniden 

yaşantılama, biliş veya duygudurumda olumsuz değişiklikler ve aşırı 

uyarılma gibi TSSB belirtiler bildirmişlerdir. Bununla birlikte uyku kalitesi 

daha iyi olan katılımcılar daha düşük TSSB bildirmişlerdir (Liu ve 

ark.,2020). Enfeksiyondan etkilenen insan sayısında artış, medyadan gelen 

virüs hakkında net ve kesin bilgi eksikliği, sağlık çalışanları sayısının ve 

kaynakların yetersizliği, piyasada maske ve koruyucu malzeme 

yetersizliği, salgının ilk haftasında yaşanan belirsizlik ve güvensizlik 

nedeniyle Çin halkının, özellikle Wuhan sakinlerinin yoğun kaygılarına 

neden olmuştur (Liu ve ark.,2020). 

Tartışma 

Travma Sonrası stres bozukluğu ile viral hastalık pandemileri 

arasındaki önemli bağlantıları gösteren çalışmalar gözden geçirilmiştir. 

Salgın hastalık pandemileri travma yaratıcı özellikleriyle bir çok ruhsal 

soruna yol açmaktadır. Öyle ki gerekli psikolojik destek zamanında 

sağlanmadığında ruhsal sorunlar çok farklı şekillerde ağır bozukluklara 

dönüşebilmektedir. Bu nedenle, kapsamlı psikolojik müdahalenin daha 

fazla uygulanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
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Hayatı tehdit eden COVİT- 19 gibi bulaşıcı bir hastalıkla enfekte olmak 

travmatik bir deneyim yaratabilir. TSSB belirtileri, kişinin viral hastalık 

bulaşması sonucu ölüm tehditi ile karşı karşıya kalması veya yakınlarının 

ya da başka bir kişinin viral hastalık ile enfekte olması ya da  ölümü  veya 

başkalarının ölümünü içeren bir olaya tanıklık eden ciddi bir travmatik 

olay yaşadıktan sonra gelişebilir. Kişi bu duruma  yoğun korku, çaresizlik 

veya korku ile karşılık verir. Bu nedenle, travma sonrası stres belirtileri 

sadece hastalığa doğrudan maruz kalarak değil (örn. Akut solunum 

yetmezliği sendromu için yoğun bir bakım ünitesine yatırılmak değil), aynı 

zamanda kişinin travmatik olayı başkalarının nasıl yaşadığına tanıklık 

etmesi ile de meydana gelebilmektedir (Coughlin, 2012). Bu tür travmatik 

olaylar, ruh sağlığı üzerinde etki yaratarak  hemen sonrasında çeşitli 

sonuçlar ortaya çıkabilir ve uzun süre devam edebilir (APA, 2013).  

COVİD-19 pandemisi dünyada ve ülkemizde emsalsiz bir ölçekte 

duygusal travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunun ortaya çıkmasına 

neden olabilir. Salgının ilk başladığı ülkelerdeki yarattığı sonuçlar 

incelendiğinde COVID-19 küresel pandemi krizinin insan ruh sağlığı 

üzerinde ağır stres faktörleri yüklediği görülmektedir. Milyarlarca insanın 

karantina altında kaldığı, milyonlarca insanın işsiz kaldığı ve neredeyse 

dünyadaki herkesin kendilerinin veya sevdiklerinin fiziksel olarak ne kadar 

savunmasız olduğu duygusu ile boğuşmaya zorlandığı gözlenmiştir. 

Hastalığın doğasında, en kötünün ne zaman geçeceğine dair hiçbir 

kesinliğin olamadığı gibi bir belirsizlik yatmakta olduğu da görülmüştür. 

Yüz binlerce kişinin enfekte olduğu, binlerce kişinin öldüğü, virüsün 

yayılmaya devam ettiği ve aşı çalışmalarının bir yıldan fazla sürebileceği 

bilgisi tabloya hakimdir. Dünya sağlık örgütü açıklamalarına göre bugüne 

kadar görülmüş en kapsamlı ve korkutucu bir salgın olup COVİD-19’un 

sınırları da mevcut değildir. Bu salgının boyutlarının bugüne kadarki 

kavrayışımızın ötesinde olduğu söylenebilir.  

Ortaya çıkan krizi ele almak için birkaç farklı konunun literatürüne 

başvurmak zorunda olduğumuz söylenebilir. Ancak, insanların karantina 

altında kalmaları, kitlesel ölümler ve devam eden stres faktörleriyle nasıl 

başa çıktıklarına dair araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu 

durum kitlesel bir toplum felaketi olarak adlandırılabilir. Ancak, aynı 

zamanda korku unsurunu da içerdiğini ve devam eden korkunun bu sürece 

eşlik ettiği  söylenebilir. Bu salgın krizinden ekonomik olarak zarar gören 

veya sevdiklerini kaybedenler de kalıcı psikolojik travmaya en duyarlı 

olanlardır. Ancak travma uzmanları, nispeten yeni araştırmaların krizden 

doğrudan etkilenmeyenlerin bile travma sonrası stres bozukluğu için risk 

altında olduğunu gösterdiğini öne sürmektedir. 

COVİD-19 pandemisi yayılmaya devam ettikçe, sonrasında duygusal 

bir pandeminin de hızla takip etmesi beklenebilir.  Mevcut pandeminin 

küresel ölçeği göz önüne alındığında, milyonlarca insanın ruhsal sağlık 
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bakımına ihtiyaç duyacağı söylenebilir. Ruh sağlığı hizmetlerinin bu 

duruma hazır olması ve bu ihtiyacı karşılaması zorunlu bir görev olarak 

karşımızda durmaktadır. Sonuç olarak, yaşamı tehdit eden önemli salgın 

hastalıklarda TSSB’nin erken tespit edilmesi ve müdahale edilmesi önemli 

görünmektedir. 

Sonuç 

Bu çalışmada, travma sonrası stres bozukluğu ile COVID-19 gibi viral 

hastalıklar arasındaki önemli bağlantıları gösteren çalışmalar gözden 

geçirilmiştir. Literatürde, salgının ilk başladığı Çin’de yapılmış çalışmalar 

dikkat çekmiştir. Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, en fazla ortaya çıkan psikiyatrik rahatsızlığın TSSB olduğu 

görülmektedir. Dünya çapında COVID-19 pandemisi, bulaşıcı hastalıklar 

sırasında toplumsal ruh sağlığı hizmetlerinin nasıl sağlanacağı 

konusundaki anlayışı ilerletme ve yeni yollar bulunmasına  fırsat 

sunmaktadır. Bu yeni kavrayış ile  ruhsal ve davranışsal sonuçları ile 

salgını tanıma ve sonuçlarını hafifletmek için gerekli adımlar konusunda 

deneyim kazanılmış olacaktır. En önemlisi, bu çalışmalar salgın hastalıklar 

sırasında ve sonrasında yaşanan ruhsal travmanın öngörücülerini tespit 

etme, benzer enfeksiyon salgınlarında yüksek risk gruplarının 

tanımlanmasında son derece etkili olabilir. Böylece insanların gelecekteki 

salgınlarla nasıl başa çıkabileceğine dair kaynaklar sunabilir.   

Covid-19 pandemisi ve psikolojik sonuçları arasındaki etkileşimlere 

yönelik mekanizmaları anlamak gelecekte salgın hastalıklara doğrudan ya 

da dolaylı maruz kalanlara yardımcı olmak, morbidite ve mortaliteyi 

azaltmak, yaşam kalitesini iyileştirmek için önemli bir yol haritası 

sağlayacaktır. Travma açısından riskli grupların ve travmanın erken 

belirtilerinin tespit edilmesi gerekli görünmektedir.  Bunun  için daha fazla 

çalışma gerekmektedir.  

Bununla birlikte bu bireylerin büyük bir çoğunluğunun psikolojik 

desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Pandemiye maruz kalan bireyler, yaşanan 

olayların anlamlandırması, duygusal baskıyla ve sorunlarla baş edebilmesi 

ve olumlu kişiler arası ilişkiler geliştirebilmesi noktasında 

desteklenmelidir. Travma yaşamış kişilere duygusal destek sunmak ve 

güvenli bir çevre oluşturmak önemlidir. 

Salgın hastalıklara maruz kalanlarda Travma Sonrası Stres 

Bozukluğunun önlenmesinde risk faktörlerini inceleyen araştırmaların 

yapılması ve toplumu bilinçlendirici girişimsel yapılabilmesi amacı ile 

araştırmaların ülkemizde yürütülerek sonuçların literatüre kazandırılması 

da önerilmektedir. Covit 19 pandemisi ile TSSB arasındaki ilişkilerin 

incelendiği araştırmalar henüz yeterli olmayıp  dünya çapında ve 

Türkiye’de salgınları takiben TSSB'nin kronik seyirleri ve prognozu için 

gelecekteki çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Bulaşıcı hastalıkların yarattığı kriz ve ruhsal sorunlarını önlemek, tespit 

etmek ve bunlara müdahale etmek küresel sağlık hizmetlerinin önemli bir 

bileşeni olmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’de bulaşıcı hastalıklar ile ilişkili 

psikolojik problemler hakkında bilinçliliğinin arttırılması ve başarılı bir 

şekilde çözüme kavuşturulması için ruh sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesi 

gereği ortaya çıkmaktadır. 

Pandemi sonrasında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun 

gelişebeleceğine dair bulgular ortaya konmuştur. Sonuç olarak, COVİD-

19'un patlak vermesi sırasında TSSB'ye daha fazla dikkat edilmesi 

gerektiği söylenebilir. Bununla birlikte, bu konuyla ilgili çalışmaların 

genel olarak kısa vadeli çalışmalar olduğunu bilmek önemlidir, bu nedenle 

daha kapsamlı ve boylamsal çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  
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BÖLÜM XIV 

AKILLI İLAÇLAR: KURUTULMUŞ SEBZE VE MEYVELER 

Tahir Belice & Arif Yüksel 

Giriş 

Yaşlı sağlığında dünya genelinde özellikle son yıllarda dikkat çekici 

önemli gelişmelerin elde edilmesi ile geriatrik populasyonda orantısal ve 

sayısal olarak artış izlenmiştir (Kanasi et al, 2016:1). Şüphesiz bu artış  

sosyal, ekonomik ve sağlık alanında önemli değişimlere ve sonrasında bir 

paradigma kayması ve eşlik eden demografik transformasyona neden 

olmuştur (Komatsu et al, 2018:2). Artan tıbbi ve sosyal destek ihtiyacının 

bu yaş grubunda daha da hissedilir olması sağlık politikalarının tekrar 

tekrar güncellenmesini gerektirmiştir (Uhlenberg, 1992:3). Bu 

epidemiyolojik ve demografik değişimlerin yıllar öncesinden fark edilip 

sosyal koruma programları veya koruyucu sağlık uygulamalarının yapısal 

ve fonksiyonel yönden radikal değişiklikleri ile kısmen de olsa sorunların 

çözümünde fayda sağlayacaktır (Waite, 2004:4). Biz bu  değişimleri 

hazırlıklı olarak proaktif ve holostik bir konseptte yaklaştığımız sürece 

başarılı olabileceğiz (Marks, 2018:5). Birçok insanın yaşlanması 

demografik yapıdaki değişimlerden başka kronik morbidite ile yaşayan 

insanların sayısal olarak artması anlamına da gelmektedir ki bu da 

bireylerin fonksiyonel kapasitelerinin azalmasının yanında sosyal ve 

fizyolojik problemlerin ortaya çıkması ve neticede bu da yaşlıların yaşam 

kalitesi ile iyi olma durumlarını bir çok açıdan etkilenmesine neden 

olacaktır (Fabbri et al, 2015:6). Bu nedenlerle yaşlılarda sağlık 

durumlarının iyileştirecek ve yaşam kalitesi ile iyilik durumlarını artıracak 

her türlü girişim yaşlanan coğrafyada hayatta kalabilmemiz ve gelecek 

nesillere daha güzel bir dünya bırakmamıza yardımcı olacaktır. Bu 

derleme ile adeta akıllı ilaçlar gibi birçok yönden yaşlı sağlığına olumlu 

katkısı olabilecek kurutulmuş sebze ve meyvelerin faydalarını 

literatürdeki sayısız çalışma ile vurgulamak istedik. Bu da bir nevi 

yaşlanana nüfusta sorunların bir nebze çözümünde bize fayda 

sağlayacaktır. 

Malnutrisyondan korunmada kuru sebze ve meyvelerin önemi  

Malnutrisyon, farklı etyolojik nedenlerden kaynaklanan yaşam 

kalitesinde azalma ve neden olduğu sağlık problemlerinin şiddetli olduğu 

geriatrik bir sendrom olup prevalansı %50 lere kadar çıkabilmektedir 

(Favaro-Moreira et al, 2016:7). Yaşlanma ile malnutrisyona olan 
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adaptasyon azalmaktadır ve bu dönemde azalan fizyolojik ve fonksiyonel 

rezervlerin de varlığında özellikle sarkopeni, düşme, kırılganlık vs. gibi 

geriatrik sendromların prevalansında artışa neden olmaktadır (Volkert et 

al, 2019:8). Son yıllarda sağlık sistemlerinin yaşlanan nüfus ve artan 

sağlık giderleri ile gelecekte bir finansal krize gideceği yönünde 

beklentiler artmıştır (Knickman and Snell, 2002:9). Yaşlılarda 

mikronutriyent alım eksikliklerinin neden olduğu sağlık problemleri genel 

olarak düşünüldüğünde, neden olduğu iş gücü kaybı ve sağlık bakım 

giderlerinin toplamının bunları önlemek için ortaya konulacak sağlık 

politikaları ve önlemlerin getireceği mali yükten daha fazla olması ise 

sorunun çözümünün ekonomik faydalarını da göstermektedir (Hoffman, 

2017:10). Yaşlanma ile artan mikronutriyent ihtiyacı bir nebze kurutulmuş 

meyve ve sebzelerin belirli aralıklarla alınmasının sağlanması ile 

önlenebilir. Kuru meyve ve sebzeler tuz ve vitamin B12 bakımından 

fakirdir. Fakat geri kalan vitamin C, vitamin D, vitamin E, thiamin, niasin, 

riboflavin ve folat bakımından daha zengindir (Sadler et al 2019:11; van 

Buren et al, 2019:12). Ayrıca kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko 

ve potasyum bakımından zengin gıda kaynaklarımızdır. Kurutulmuş 

tomates en çok vitamin C içeriğini koruyabilen sebzedir ve günlük 

ihtiyacın büyük kısmını karşılayabilir (Smith et al, 2018:13). Yaşlanma ile 

beraber iştah azalmakta, bazal metabolizma hızı azalarak gıdaya olan 

yönelim bozulmakta ve neticede mikronutriyentlere olan ihtiyaç 

artmaktadır (Shimokata and Kuzuta, 1993:14). Yaşlanma ile kronik 

hastalıkların artması, malabsorpsiyon vs gibi mikronutriyent emilim ve 

kullanım süreçlerinin bozulması, oral alınan asit suprese eden ilaç 

kullanımlarının artması ile bazı gıda elementlerinin absorpsiyonunun 

bozulmasına neden olmaktadır (Holt, 2007:15; O’Neil-Cutting 1986:16). 

Paraziter hastalıklar, yaşlanma ile bozulan hijyen nedeniyle artıp 

nutrisyon defisitlerine neden olmaktadır. Yaşlılarda diyetsel 

mikroelementlerin alım düzeylerinin sorgulandığı bir çalışmada özellikle 

bazı bölgelerde bu ihtiyacın artıp ciddi seviyelere ulaştığı bildirilmiştir 

(Hwalla et al, 2017:17) 

Kurutumuş sebze ve meyveler mikrobiyotaya üzerine etkileri 

Yaşlanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir çok faktör bağırsak 

mikroflorası üzerine etkileri sağlık durumumuzu etkilemektedir (Maynard 

and Weinkove, 2018:18). Bu faktörlerden bazıları ise ,yeni bir hayat tarzı, 

diyet programlarındaki değişim, daha az mobilize olmak, zayıflayan 

immün sistem, azalan intestinal fonksiyonlar, bağırsak morfolojisi ile 

fizyolojisindeki değişiklikler, tekrarlayan infeksiyonlar, sık sık hastane 

yatışlarının olması ve çoklu medikasyon etkisi, olarak sayılabilir (Nagpal 

et al, 2018:19). Bu durum yine mikronutriyent defisitlerini artırmaktadır 

(Salazar et al, 2017:20). Biyoaktif komponentleri (polifenoller) ile 

prebiyotik etkilidir ve bu da patojen olmayan mikrobiyotanın baskın 
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olmasını sağlar (Filosa et al 2018:21). Polifenollerden zengin kurutulmuş 

sebze ve meyveler nöronları hasarlara karşı koruyup nöroinflamasyonu 

bastırır ve bu nedenle hafıza, öğrenme ve bilinçsel fonksiyonlarda 

iyileşme sağlar (Filosa et al 2018:21). Fakat polifenollerin hangi nörolojik 

tiplerinde kognitif fonksiyonlarda iyileşme sağladığı tam olarak 

bilinmemektedir. Yine kurutulmuş elmadaki polifenol komponentlerinin 

kardiyovasküler riski azalttığını iddia eden çalışmalar da mevcuttur 

(Koutsos et al 2015:22). Bazen de kurutulmuş sebze ve meyvelerin 

mikrobiyota bakteri spektrumunda farklılık yaratması ile intestinal 

karsinojenezi önleyebileceği hayvan çalışmaları ile gösterilmiştir (Mai et 

al 2007:23). 

Yaşlanma ile lif tüketimini önemi daha da artmaktadır 

Kuru sebze ve meyvelerin diğer saydığımız özelliklerin yanında 

yüksek oranda lif bulundurmaları sağlık açısından önemini artırmaktadır. 

Diğer yaş gruplarında olduğu gibi yaşlıların da büyük çoğunluğunda 

diyetsel lif alımları istenilen seviyelerin altında kalmaktadır. The Institute 

of Medicine günlük alınması gereken lif miktarını yaşa ve cinsiyete bağlı 

olarak 38 mg’a kadar çıkarılmasını tavsiye etmektedir (Institute of 

Medicine, 2005:14). Lif alımının artırılması ile kan basıncı düzeylerinde 

düşüş, lipid düzeylerinde, açlık kan şekeri ile HbA1C sevilerinde düşüş ve 

insülin sensitivitesinde artış ile diyabetes mellitus, hiperlipidemi ve 

kardiyovasküler hastalıkları gibi global sağlık yükü artmış ve önemli 

oranda mortalite ve morbidite sebebi olan hastalıklarda metabolik 

parametrelerde iyileşme izlenebilmektedir (McRae 2018:15; Ullrich 

1987:16). Nurses' Health Study çalışmasında 60.000 kadar yaşlı kadında 

diyetsel lif alımı ile fekal inkontinans arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (Staller et al, 2018:17). Yine 13.1 yıl süren 1982 hasta grubu 

ile yapılan prospektif bir kohort çalışmasında sigara bırakmış olan ve 

halen sigara içen, KOAH tanısı olan hastaların sayısı ile yüksek lif alımı 

arasında istatistiksel anlamlı bir ters ilişki bulunmuştur (Kaluza et al, 

2018:18). Ayrıca lif alımı artıkça over kanseri, premenapozal meme 

kanseri, özefagus kanseri ile kolorektal kanser insidanslarında azalma 

olduğu farklı faklı çalışmalarda gösterilmiştir (Song et al, 2015:19; Zheng 

et al 2018:20; Sun et al 2017:21; Harnden et al 2016:22). 

Antioksidan gereksinimin yaşlanma ile artması 

Yaşlanma ile vitamin C , vitamin E ve selenyum vs. gibi antioksidanları 

barındıran gıda alımının azalmasına rağmen kronik hastalıkların artması, 

vücutta oksidan yükünün artıp yeni patolojik durumların ortaya çıkmasına 

veya var olan hastalıkların seyrini olumsuz yönde ilerlemesine neden 

olmaktadır (Fusco et al 2007:23). Bu yaşla artan oksidan artışı karşısında 

anti-oksidan mekanizmaların yetersizliği dışardan alınacak diyetsel 

gıdaların önemini ortaya çıkarmaktadır. Yaşlanma ile anti-oksidanlara 
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olan ihtiyaç artmaktadır ve kanser, kardiyovasküler hastalıklar, katarakt, 

yaşla ilişkili maküler dejeneraasyon gibi kronik birçok hastalık 

etyolojisinde lipid, nükleik asidler veya proteinlerin oksidasyonunun rol 

alabileceği düşünülmetedir (Khoo et al, 2019:24; Mangge et al 2014:25). 

Batı toplumlarında ateroskleroz, ölümlerin önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır ve beta karoten, vitamin E, vitamin C, polifenol, likopen 

gibi güçlü anti oksidanlar bu süreci uzattığı düşünülmektedir (Toledo et al 

2018:26). Yine 2020 yılında ortalama 47 yaşında olan 50 kadınla yapılmış 

bir çalışmada vitamin C, vitamin E ve ahududu extraktlarının ciltte anti-

aging etkileri içeren renk, elastikiyet ve kırışıklıklar parametreleri üzerine 

anlamlı bir şekilde etki ettiklerini göstermişlerdir (Rattanawiwatpong et al 

2020:27). Benzeri birçok çalışma da aynı yönde veriler ile bize yaşlılıkta 

kurutulmuş sebze ve meyve ekstraktlarının farklı sağlık sorunlarının 

çözümünde yardımcı olduğunu göstermektedir. 

 Ağız ve diş sağlığı 

 Gıda alımındaki miktar ve çeşitlilik azaldıkça yaşlılarda ağız ve diş 

sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir (Rodrigues et al 2012:28). 

Yaşlanınca bozulan diş ve ağız sağlığı malnutrisyon gelişmesi açısından 

risk oluşturmakta olup kırıganlık, düşme, sarkopeni vs. gibi bir çok 

geriatrik sendromun ortaya çıkması veya seyrinin olumsuz yönde 

ilerlemesine neden olabilmektedir. Kurutulmuş meyve ve sebzelerin diş 

sağlığında olumlu etkilerinin görülmesi ile yaşlıların beslenme programı 

düzenlenirken kurutulmuş meyve ve sebzelere yer verilmesi 

düşünülmelidir. Bu etkileri muhtemelen yüksek lif içermesi nedeniyle 

daha fazla çiğnenmesi, bu sırada daha fazla saliva oluşması ve sorbitol 

gibi anti-mikrobiyal etkilerinden ortaya çıktığı söylenebilir (Sadler 

2016:29; Borges et al 2004:30). Koreli yetişkinlerde yapılan bir çalışmada 

vitamin C alımı ile periodontitis arasında ters anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır (Lee et al 2017:31). Buffalo’da postmenapozal kadınlarda 

yapılan bir başka çalışmada ise vitamin D ile periodontal hastalıkları 

arasında bir ilişki olmadığı belirtilmesine rağmen başka bir çalışmada ise 

beklenen vitamin D düzeyleri ile diş kaybı ve periodontitis arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Pavlesen et al 2016:32). Antonoglou ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise düşük doz vitamin D ile kronik 

periodotitis arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Antonoglou et al 

2013:33).  Başka bir sistematik review’da ise Vitamin A (carotenoids and 

beta carotene) , vitamin C, vitamin E, glutathione ve melatoninden zengin 

antioksidan mikronutriyentlerin ROS aracılı periodontal doku 

inflamasyonunu azaltabileceği önerilmektedir (Dahiya et al 2013:34). 

Sonuç olarak kurutulmuş sebze ve meyvelerin gerek lif içeriğinin yüksek 

olması gerek se içerdikleri vitamin ve mikroelementlerin zenginliği 

nedeniyle yaşlılar için son derece önemli ona ağız ve diş sağlığının 

korunmasında etkili olduğu söylenebilinir. 
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Metabolik hastalıklardaki faydaları 

Kurutulmuş sebze ve meyvelerin antioksidan etkileri, 

mikronutriyenlerden zengin olması, içerdikleri lif oranının yüksek olması, 

uzun süre saklanılıp kullanılabilir olması gibi farklı özellikleri, yaşlılarda 

sık karşılaştığımız kronik hastalıklar ve malnutrisyon ile savaşımızda 

başarılı olmamıza neden olabilir. Atıştırma (snacking) yaşlılarda %85 

kadar yüksek oranlarda görülen bir beslenme davranışı olup yaşın 

ilerlemesi ile günlük alınan enerji miktarı azalmaktadır ve bu da 

atıştırmalıkların  yaşlılarda uygun gıdalarla desteklenmesini 

gerektirmektedir (Ahmed and Haboubi, 2010:35). Atıştırmalık veya ara 

öğün gibi günümüzde daha da popüler olan beslenme davranışı kuru 

meyve ve sebzelerin tercih edilmesi ile obezite ve diyabetes mellitus gibi 

metabolik hastalık risklerin azaltılmasında veya kontrolünde fayda 

sağlayabilir. Bir çalışmada gün içersinde yemek yeme sıklığının 

yaygınlaştığını ve ortalama 6 kez olduğu tespit edilmiştir (Gill and Panda, 

2015:36). Gebeler kurutulmuş meyve içeren bir diyet ile gestasyonel 

diyabet sıklığının azaldığını gösteren bir çalışma bize sadece yaşlılar değil 

diğer yaş gruplarında da sağlık açısından bu tarza yeme davranış ve 

tercihlerinin olumlu sonuçları olduğu görülmüştür (Sahariah et al 

2016:37). Yine başka bir çalışmada yetişkinlerde kurutulmuş meyve 

tüketiminin diyet kalite skorlarında düzelmeye, kilo alımnda azalmaya 

neden olduğu gösterilmiştir (Keast et al 2011:38). Bu ve benzeri birçok 

çalışmanın kuru sebze ve meyve tüketiminin metabolik hastaların 

gelişmesi ve kontrolünde etkili bir role sahip olabileceğini göstermektedir. 

Disfaji ve presbifajide kurutulmuş gıdaların önemi 

Disfaji olarak adlandırdığımız yutma güçlüğü, yiyecekleri veya sıvıları 

ağızdan mideye göndermekte zorlanılması ve bunun için daha fazla zaman 

ve emek harcanması anlamına gelmektedir. Presbifaji ise yutkunma 

fonksiyonlarındaki karakteristik değişiklikler olup fizyolojik düzeydeki 

patolojileri tanımlamada kullanılır. Yaşlanma ile ortaya çıkan 

nörodejeneratif hastalıklar, serebrovasküler olaylar ve kronik hastalıklar 

yutkunma, salivasyon ve çiğneme gibi oral fonksiyonların yeterli bir 

şekilde sürdürülmesine engel olabilmektedir. Yaşamda belki de en 

kırılgan olduğumuz bu dönemde basit gibi gözüken ama önemli sonuçları 

olan gıdaları etkili bir şekilde ve yeterli miktarda kullanıp tüketmemiz için 

oral işlevlerdeki bozulmanın önlenmesi veya düzeltilmesi önemli 

olmaktadır. Basit oral egzersizlerin çiğneme, tükrük salınımı, yutma 

fonksiyonları üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir (Sugiyama et al 

2013:39; Hsiang et al 2019:40; South et al 2010:41). Birçok çalışmada 

oral egzersiz programları ile oral fonksiyonların düzeldiği, yaşam 

kalitesinin arttığı gösterilmiştir (Baiju et al 2017:42). Kuru meyve ve 

sebzeler gibi yüksek lif oranı içeren gıdaların alınması ile gıdaların daha 

fazla çiğnenerek ağızda daha fazla zaman bekletilmesi ile hem 
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salivasyonda artış hem de yutkunmada fonksiyonel kasların gelişmesi 

sağlanabilir (Hansen et al 2018:43). Bunun da yaşlı hastalarda bir nevi 

basit oral egzersizler gibi kaybolan fonksiyonların tekrar kazanılması ve 

malnutrisyon gelişme riskinin azalmasına katkı sağlayabileceği 

söylenebilinir. Çalışmalardaki egzersiz programlarına benzer şekilde 

yaşlılarda yutkunma ve çiğneme gibi oral fonksiyonların kuru sebze ve 

meyvelerle artırılıp yaşlıların aspirasyon, malnutrisyon vs. gibi hayati risk 

taşıyan durumlarda hayatta kalma şanslarını kısmen de olsa artırabileceği 

düşünülebilir (Mejean et al 2015:44; Morton et al 2002:45; Takahashi and 

Satoh 2019:46). 

Kurutulmuş sebze ve meyvelerin ekonomik ve sosyal faydaları 

 Kurutulmuş sebze ve meyveler depolanması, raf ömrünün uzun olması 

vs nedenlerle taze meyve ve sebzelere göre daha az israf ediliyor (Miranda 

et al 2019:47). Off-season dönemlerinde gıda fiyatların sert yükselişi bir 

yana bu ürünlerin kurutulamaması Hindistan gibi tropikal iklim 

ülkelerinde ciddi bir işgücü ve mali kayba neden olmaktadır (Galani et al 

2017:48). Mevsiminde ucuza alınıp kurutulabilinen meyve ve sebzelerin 

özellikle kış dönemlerinde kullanılması bir alternatif olarak önerilebilinir. 

Yaşlanıp emekli olunca birçok yaşlının ekomonik olarak zorlandığı 

bilinmektedir (Fernandez-Nino et al 2018:49). Bu da beslenme 

davranışlarını etkilemektedir. Yaşlıların özellikle yalnız yaşamak zorunda 

oldukları dönemlerde fiziksel ve mental kısıtlılıkları nedeniyle bahçe işi 

yapamamaları, sık sık market veya alışveriş merkezlerine gidememeleri, 

evde uzun süre saklı kalıp depolanabilen kuru gıdaları önemli kılmaktadır. 

Espen 2019 klavuzunda çatal ve kaşık tutamayan yaşlıların elle 

tüketilebilen gıdaları almaları vurgusu yapılmıştır. Kurutulmuş sebze ve 

meyvelerinde kaşık ve çatal tutamayan yaşlılar için bir seçenek olarak 

sunulabileceği unutulmamalıdır (Wirth et al 2016:50). Bu nedenle kuru 

gıdalar bir alternatif olarak yaşlılara malnutrisyondan korunabilmek için 

gıda uyumu ve yönelimini artırabileceğinden önerilebilinir.  

Kardiyovasküler Faydaları 

Hipertansiyon ve sigaradan sonra bulaşıcı olmayan (non-

communicable) hastalıklar için risk oluşturan 3. en sık neden az sebze ve 

meyve tüketimi olduğu bilinmektedir (Mwenda et al 2018:51). Diğer 

gıdalarla karşılaştırdığımızda ( sebzeler, tam buğday ürünleri, balık, 

baklagiller vs.) az meyve tüketimi daha çok risk oluşturmaktadır. 

Fitonutrientlerin sağlık açısından birçok faydası gösterilmiştir ve 

çoğunlukla sebze ve meyvelerin polifenol içerikleri kardiovasküler fayda 

sağlamaktadırlar (Michalska et al 2010:52). Antioksidan özellikleri 

(tocopherols, carotenoids, polyphenols and phenolic acids), 

vazodilatasyonla tansiyonu düşürmeleri (polifenoller ile damar düz 

kasında relaksasyona neden olarak), düşük sodyum, postprandial glukoz 
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piklerini önlemeleri, yüksek potasyum içermesi kardiyometabolik 

etkilerini olumlu yönde geliştirir ve bu özellikler ile kurutulmuş sebze ve 

meyvelerin birçok sağlık açısından faydalı ve farklı tipte fitokimyasal 

içermesi nedeniyle adeta akıllı ilaçlar gibi hayatımızda daha da önemli 

olmaya adaydırlar (Zhu et al 2018:53; Hernandez-Alonso et al 2017:54). 

Fındık protein ve bitkisel sağlıklı yağ kaynağıdır  (monosature-MUFA ile  

polisature yağ asitleri-PUFA). MUFA ve PUFA kardiyometabolik sağlığı 

desteklemeleri ve kardiyovasküler riskleri azaltmaları ile diyetlerimizin 

vazgeçilmezi durumundadırlar (Carughi et al 2016:55). Doğal yollardan 

bu ve benzeri gıdalarla aldığımız fitonutriyentlerin, ki büyük kısmını 

polifenoller oluşturmakta olup, kardiyovasküler ve diyabetes mellitus gibi 

metabolik hastalıklarda kan basıncı ve kan şekerini düşürmesi onları 

vazgeçilmez kılmaktadır (Jeanne et al 2019:56).  

Kognitif fonksiyonlara olumlu etkileri 

     Flavonoidlerden zengin beslenme tarzı ile kognitif fonksiyonlarda 

düzelme izlenmektedir ki bu da kurutulmuş sebze ve meyvelerin, 

yaşlılıkta adeta terapötik medikasyon seçeneklerinin az olduğu 

nörodejeneratif hastalıklar için bir umut olmaktadır (Macready et al. 

2009:57). Belki de fitoterapilerin modern tıbbın farklı kombinasyonlarıyla 

bir araya getirilerek, daha geniş ve uzun süren çalışmalarda kronik 

hastalıklarda  etkin  ve yaşam kalitesi üzerine olumlu sonuçların elde 

edilmesi ile yaşlılarda sağlık sorunlarına kısmen de olsa bir çözüm olarak 

sunulması mümkün olacaktır. Alzheimer gelişme süresinde uzama, 

Parkinson ortaya çıkmasında azalmaya neden olduğu gösterilmiştir 

(Elmann et al 2018:58; Spencer, 2010:59). Alzheimer ile demans gibi 

hastalıklarda öğrenme, hafiza ve nörokognitif performansda etkili 

nöroprotektif ajanlar olduğu gösterilmiştir (Vauzour 2014:60). 

Kurutulmuş sebze ve meyvelerin nöroprotektif özelliklerinin 

aydınlatılması için daha geniş ve daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Fakat şimdilik en azından bu kıymetli akıllı moleküllerin sadece buz 

dağının görünen kısmı olduğunu bilmemiz en azından ilerde yapılacak 

çalışmalara zemin hazırlayabilir. 

Sonuç ve öneriler 

Yaşlılarda diyetteki mikronutriyent ve lif eksikliği sık karşılaştığımız 

kötü beslenmeye bağlı ortaya çıkan patolojilere neden olmaktadır. Yaşlı 

hastaların yeterli oranda lif ve mikronutriyent almaları ile kronik 

metabolik hastalıkların seyri ve yaşlanma süreci olumlu yönde 

ilerleyebilir. Yaşlı sorunlarına ancak holostik ve proaktif bir yaklaşım tarzı 

ile etkin ve uzun süreli çözümler üretebiliriz. Yaşlı bireylerde kurutulmuş 

meyve ve sebze tüketiminin önerildiği, yeterli literatür veri 

bulunmamaktadır. Bir nevi akıllı ilaç olarak adlandırabileceğimiz multi-

fonksiyonel fitokimyasal içerikleri ile kurutulmuş sebze ve meyvelerin 
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önemi, yapılacak olan geniş çaplı ve prospektif kohort çalışmaları ile daha 

da anlaşılacaktır.  
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BÖLÜM XV 

COVID-19: DOĞRU VE ERKEN TEŞHİSİNDE YÖNTEMLER 

COVID-19: Methods for correct and early diagnosis 

Banu Uygun-Can* & Şafak Gök** 

Giriş 

Aralık 2019'un başında, Wuhan'da etiyolojisi bilinmeyen çeşitli 

pnömoni vakaları meydana geldi ve hızla Çin'e, oradan da diğer ülkelere 

yayıldı (N. Chen ve ark., 2020; Hui ve ark., 2020; Q. Li ve ark., 2020; H. 

Lu ve ark., 2020; Paules ve ark., 2020). Uluslararası Virüs Taksonomisi 

Komitesi bu virüsü “şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2” 

(SARS-CoV-2) olarak adlandırmış ve SARS-CoV ile aynı türe ait olduğu 

bilgisini vermiştir (Gorbalenya ve ark., 2020; Zhu ve ark., 2020).  Bu 

arada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), virüsün yol açtığı bu hastalığa, 

“koronavirüs 2019 hastalığı” (COVID-19) adını vermiştir (WHO, 

2020). Salgın, patojenin tanımlanması, genomunun yayınlanması ile 

olağanüstü hızlı ve etkili bir şekilde bilimsel olarak karakterize edilmiştir 

(Zhu ve ark., 2020).  

 Tam genom dizilemesi ve filogenetik analiz, SARS-CoV-2'nin şiddetli 

akut solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu 

(MERS) ile ilişkili betacoronavirüslerden farklı bir klon olduğunu gösterdi 

(Zhu ve ark., 2020). SARS-CoV-2, koronavirüs ailesinin tipik özelliklerine 

sahiptir ve betacoronavirus 2b soyunda sınıflandırılmıştır. Yarasa 

koronavirüslerine yakın bir benzerliğe sahiptir ve yarasaların birincil 

kaynak olduğu varsayılmıştır. Kaynağı hala araştırılırken, mevcut kanıtlar, 

Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan 

vahşi hayvanlardan bulaşma yoluyla insanlara yayıldığını ortaya 

koymaktadır (N. Chen ve ark., 2020). Vaka raporları insandan insana 

bulaştığını doğrulamıştır (Chan ve ark., 2020; Phan ve ark., 2020).  

SARS-CoV-2 için nükleik asit testi veya genetik sekanslama, 

enfeksiyonun doğrulanması için altın standart yöntem olarak kabul 

edildi. Ancak gerçek zamanlı ters-transkriptaz polimeraz zincir 

reaksiyonunun (RT-PCR) olası yanlış negatif sonuçları çeşitli vakalarda 

bildirilmiş ve klinik uygulamada daha güvenilir bir tanı elde etmek için 

RT-PCR ile birlikte bilgisayarlı tomografi (BT) gibi tamamlayıcı 

yaklaşımlar önerilmiştir (D. Li ve ark., 2020). 

*Dr., Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, 

banucan@marmara.edu.tr **Dr., Gebze Teknik Üniversitesi, Nanoteknoloji Enstitüsü, 

Mikro/Nano Aygıt Üretim Lab.  safak.gok@gtu.edu.tr 

Bu yöntemler uygulanırken semptomatik bulguların eşliğinde 

değerlendirilmiştir. Ancak yapılan çalışmalar asemptomatik vakaların 

varlığına dikkat çekmektedir (Hoehl ve ark., 2020; Huang ve ark., 2020). 
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13 Nisan tarihine kadar küresel olarak toplam 1.773.084 vaka doğrulanmış 

ve 111.652 ölüm bildirilmiştir  (CDC, 2020). Terapötik bir aşı veya 

spesifik antiviral ilaçlar henüz olmadığından, yeni koronavirüse karşı 

erken gerçekleşen doğru bir  teşhis ve neticesinde izolasyon önem 

kazanmaktadır. SARS-CoV-2 şüphesi olan hastalar için de BT’nin 

kullanımı bildirilmiştir (Chung ve ark., 2020; Xie ve ark., 2020). Bununla 

birlikte, iyileşmiş vakaların potansiyel enfektivitesi de hala belirsizliğini 

korumaktadır (Xing ve ark., 2020). 

Bu derlemenin amacı, COVID-19 tespitinde kullanılan yöntemlerin 

geçerliliği hakkındaki mevcut bilgilerin incelenmesi, aynı zamanda rapor 

edilen ilgili klinik semptomatik ve asemptomatik vakaları araştıran 

çalışmaları incelemektir. Bu doğrultuda araştırmalar özetlenecektir. 

Derlemenin, sonucunda elde edilen veriler neticesinde, olası yeni nesil 

teşhis yöntemlerine dikkat çekmesi açısından önemli olacağı 

düşünülmektedir.  

SARS-CoV-2 

COVID-19 olarak adlandırılan klinik hastalığa, SARS-CoV-2 adı 

verilen yeni bir betacoronavirüs sebep olmaktadır. SARS-CoV-2, 2002-

2003 yıllarında büyük bir salgına sebep olan SARS-CoV ile %79 ortak 

sekans kimliği paylaşmaktadır (H. Lu ve ark., 2020; R. Lu ve ark., 2020; 

Wu ve ark., 2020; Zhou ve ark., 2020).  SARS-CoV ile ortak olarak SARS-

CoV-2, hücre girişi için ACE-2 reseptörünü kullanır. Elektron 

mikroskopisi, ayırt edici başak proteinleri ile çevrilmiş pleomorfik küresel 

parçacıkları ortaya çıkarır (Zhu ve ark., 2020).  Ortadoğu solunum 

sendromu (MERS) CoV ve soğuk algınlığının ana ajanlarından dördünü de 

içeren bir aile olan koronavirüsler zoonotik patojenlerdir. Buna uygun 

olarak, ilk vaka kümesi, kümes hayvanları, yarasalar ve yılanlar da dahil 

olmak üzere çok çeşitli canlı veya taze kesilmiş hayvanların satıldığı bir 

pazar olan Güney Çin Deniz Ürünleri Pazarı olarak tanımlanmıştır (Ji ve 

ark., 2020). SARS-CoV-2'nin, SARS- gibi diğer patojenik 

koronavirüslerle uyumlu olarak, yarasa koronavirüslerine %88-96 sekans 

benzerliğine dayanarak bir yarasa konağından kaynaklandığı 

düşünülmektedir (R. Lu ve ark., 2020; Zhou ve ark., 2020).  Bununla 

birlikte, hayvan konakçının kesin olarak teşhis edilmesi, enfekte olmuş bir 

hayvanda in situ virüsün saptanmasına bağlıdır . İnsanlarla daha yakın 

temas halinde olan bir başka ara hayvan konakçısı da Wuhan'da bir rol 

oynamış olabilir (Guan ve ark., 2003).   

SARS-CoV-2 reseptör bağlanma bölgesinin, SARS-CoV başak proteini 

ile ACE2'yi bağlayabildiği gösterilmiştir (Letko & Munster, 

2020). Ayrıca, başka bir rapor  2019-nCoV'un insan, yarasa, misk kedileri 

ve domuzdan alınan ACE2 reseptörlerini kullandığını göstermektedir (Shi 

ve ark., 2020). Modelleme, psödotipleme ve enfeksiyon verileri ile birlikte, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7077245/#B30-viruses-12-00135
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insan ACE2'sinin SARS-CoV-2 için reseptör olduğuna dair güçlü kanıtlar 

sağlar. Salgınının yakınlığı göz önüne alındığında, şimdilik hiçbir hayvan 

modeli yoktur: 1) SARS-CoV-2'nin ilgili bir türde solunum yolu 

hastalığına neden olma yeteneğini test etmek, 2) virüsü yeniden izole 

etmek (deneysel olarak enfekte olmuş hayvandan) ve 3) spesifik bir 

bağışıklık tepkisinin saptanması. Bu çabalar, önümüzdeki aylarda hem 

Türkiye’deki hem de dünyanın dört bir yanındaki araştırma 

laboratuvarlarında kesinlikle yoğun bir araştırma alanı oluşturacaktır. 

Özellikle, koronavirüs hastalığının hayvan modellerinin oluşturulması zor 

olabilir. SARS-CoV, laboratuvar farelerini kolayca enfekte ederken, virüs 

fare konağına uyum sağlamak için pasajlanmadıkça önemli bir hastalığa 

neden olmaz (Roberts ve ark., 2007). Ateş ve pulmoner inflamasyon 

kaydedilmiş olmasına rağmen, primatların enfeksiyonu insanlarda 

gözlenenden daha hafif bir hastalık meydana getirir (Kuiken ve ark., 2003; 

McAuliffe ve ark., 2004).  Bu noktada, SARS-CoV-2’nin farklı türler ve 

farklı hücre tipleri için bulaşıcı kapasitesi bilinmemektedir (Gralinski & 

Menachery, 2020).  

COVID-19’un Klinik Özellikleri 

Bildirilen en yaygın semptomlar ateş, öksürük veya göğüs sıkışması ve 

nefes darlığıdır. Olguların çoğunda hafif bir hastalık seyri olduğu 

bildirilmektedir (Ai ve ark., 2020; Bai ve ark., 2020; Wang ve ark., 2020). 

Hastaneye yatırılan hasta grubunda, laboratuvarda doğrulanmış 

COVID-19 hastalığı olan 41 olgu serisinde ayrıntılı bir klinik tablo ortaya 

çıkmaktadır (Huang ve ark., 2020). Bu kohortta hastaların ortanca yaşı 49 

(41.0-58.0)’dur. Hastalığın başlangıcında en sık görülen semptomlar ateş 

(%98), öksürük (%76), dispne (%55) ve miyalji veya yorgunluktur 

(%44). Özellikle az sayıda hastada belirgin üst solunum yolu semptomları 

ve sadece bir hastada ishal görülmüştür. Diğer klinik özellikler balgam 

üretimi (%28), baş ağrısı (%8)’dır. Semptomların başlangıcından ilk 

hastaneye yatışına kadar geçen ortalama süre 7.0 gündür (4.0-8.0). Yüzde 

otuz ikisi, solunum desteği için yoğun tedavi ünitesine kabul 

edilmiştir. Hastaların yüzde yetmiş üçü erkek ve % 32'sinde diyabet (% 

20), hipertansiyon (%15) ve kardiyovasküler hastalık (%15) gibi önceden 

var olan komorbiditeler vardır. Bu olgu serisindeki laboratuvar özellikleri 

arasında yaygın olarak lökopeni (%25), lenfopeni (%25) ve artmış aspartat 

aminotransferaz yer almaktadır.  Komplikasyonlar arasında akut solunum 

sıkıntısı sendromu (%29) ve ikincil enfeksiyon (%10) 

bulunmaktadır.Wuhan'daki ilk 425 vakanın epidemiyolojik bir 

çalışmasında, neredeyse yarısını 60 yaşın üzerindeki yetişkinler 

oluşturmuş ancak daha da önemlisi, o zamanki vaka tanımı tıbbi müdahale 

gerektirecek kadar ağır hastalık tablosu gösteren bu vakalar dikkate 

alınarak yapıldığından, potansiyel olarak daha hafif vakalar veya daha az 
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komorbiditesi olan genç hastalar gözden de kaçmış olabilir (Q. Li ve ark., 

2020).   

Asemptomatik Vakalar 

 Virüs insan popülasyonunda daha fazla bulaştığı için COVID-19'un 

klinik ve epidemiyolojik özellikleri araştırılmaya devam etmektedir 

(Backer ve ark., 2020; Linton ve ark., 2020).  

Halk sağlığı politikasına rehberlik etmek için bulaş sayısı ve ölüm 

riskine ilişkin güvenilir tahminlere büyük önem verilmesi gerekir. COVID-

19 ile mücadele etmek için sosyal mesafe stratejilerinin yoğunluğunu ve 

aralığını bildirebilecek bir başka önemli epidemiyolojik parametre 

asemptomatik orandır. Bu oran, hastalığın tüm vakaları arasındaki 

asemptomatik vakaların oranı olarak tanımlanır. Aslında, asemptomatik 

oran, hastalığın gerçek yükünü ölçmek ve bulaşma potansiyeli tahminlerini 

daha iyi yorumlamak için gerekli bir miktardır    (Kroon ve ark., 1995; 

Mbabazi ve ark., 2009).  

Kızamık ve norovirüs enfeksiyonları için, asemptomatik bireylerin 

virüsü başkalarına bulaştırabildikleri iyi bilinmektedir (Miura ve ark., 

2018). Şu anda, COVID-19’lu asemptomatik vakaların SARS-CoV-2 

iletebildiği yönünde kesin bir kanıt yoktur, ancak SARS-CoV-2 enfekte 

olmuş bireylerin önemli bir kısmının asemptomatik olduğunu gösteren 

artan oranda kanıtlar vardır (Hoehl ve ark., 2020; Huang ve ark., 2020). 

Bir salgın zaman içinde ilerledikçe, şüpheli vakalar laboratuvar tanı 

yöntemleri kullanılarak enfeksiyon için incelenir ve test edilir. Daha sonra, 

test sırasında semptomların varlığına veya yokluğuna göre test 

sonuçlarının sayıları rapor edilir. Bununla birlikte, gerçek zamanlı salgın 

verilerinin raporlanabilmesi için asemptomatik oranın doğru tahmin 

edilmesinin dikkatle ele alınması gerektiğini belirtmek önemlidir 

(Mizumoto ve ark., 2020; Nishiura ve ark., 2020). 

Diamond Princess adlı yolcu gemisinde COVID-19 salgını ortaya 

çıktı. Bu gemi eski bir yolcunun hastalıktan sorumlu virüs için pozitif test 

edildikten sonra (Japonya), 5 Şubat 2020'den itibaren karantina altına 

alındı. Mizumoto ve ark. (2020), yapmış oldukları çalışmada, 20 Şubat 

2020 tarihine kadar gemide SARS-CoV-2 için pozitif test edilenler 

arasında enfeksiyon zamanlarıyla birlikte asemptomatik bireylerin oranını 

tahmin etmek için istatistiksel bir modelleme analizi gerçekleştirmişlerdir. 

Buna göre bulmuş oldukları tahmini %33.3’ lük orana göre (%95 güven 

aralığı) Wuhan'dan tahliye edilen Japon vatandaşlarının verilerini 

değerlendirerek tahmini asemptomatik oranı %17.9 olarak 

belirttiler (Mizumoto ve ark., 2020).  

Asemptomatik ve semptomatik hastalar arasındaki viral yüklerde 

bildirilen benzerlik göz önüne alındığında (Zou ve ark., 2020) ve SARS-
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CoV-2'nin asemptomatik veya semptomatik vakalarla iletilmesinin, 

asemptomatik iletimde henüz açık bir kanıt olmamasına rağmen, nispeten 

yüksek oranda mümkün olabilir. Asemptomatik enfeksiyonların da halk 

sağlığı üzerindeki etkileri bulunabilir (Mizumoto ve ark., 2020). Örneğin, 

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 

asemptomatik vakaların temaslarının da kesilerek 14 gün boyunca kendi 

kendine izole edilmesini önermektedir (CDC, 2020). COVID-19'un 

iletimini daha da hafifletmek ve aktif iletimi olan bölgelerde salgını kontrol 

altına almak için, sınırlı ortamlarda toplanma sayısını en aza indirmek 

gerekebilir. Özellikle karantinanın erken evresinde semptomatik vakalara 

odaklanarak PCR ile laboratuvar testleri yapıldığından, asemptomatik 

vakalar gözden kaçırılmış da olabilir (Mizumoto ve ark., 2020) 

COVID-19'lu vakalarda semptomların varlığı, kardiyovasküler 

hastalık, diyabet ve / veya immünsüpresyon gibi önceki sağlık durumları 

da dahil olmak üzere yaşla ilgisi olmayan diğer faktörlerle de ilişkili 

olabilir. Bu nedenle, altta yatan hastalıkların veya kronik hastalıkların 

varlığı da dahil olmak üzere bireylerin temel sağlık durumunu belgeleyen 

daha ayrıntılı veriler, asemptomatik oran tahminlerindeki yanlılığın 

giderilmesinde yararlı olacaktır. Bunun yanında taburcu edilen hastaların 

küçük bir kısmında taburcu olduktan sonra pozitif virüs tespiti olabilir ve 

pozitiflik mutlaka hastanın aktarıcı olduğu anlamına gelmez. Bu 

bulguların daha fazla araştırılması gerekmektedir ve bu nedenle taburcu 

edildikten sonra da sürveyans önerilmektedir (Mizumoto ve ark., 2020). 

Teşhiste Yalancı Negatif Sonuçlar 

    SARS-CoV-2, yeni koronavirüs salgını, dünya çapında giderek 

yayılmaktadır. Nükleik asit testi veya genetik sekanslama, enfeksiyonun 

doğrulanması için altın standart yöntem olarak işlev görür, ancak son 

zamanlarda yapılan bazı çalışmalar, PCR’nin yanlış negatif sonuçlarını 

bildirmiştir.  

PCR testleri, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu doğrulamak için altın 

standart yöntem olarak hizmet ettiğinden, yanlış negatif sonuçlar, özellikle 

bu test için gerekliliğe karar vermede önemli bir referans rolü oynadığında 

salgının önlenmesini ve kontrolünü ( izole tıbbi gözlem veya taburculuk) 

engelleyebilir. Yanlış negatif PCR sonuçlarının altında yatan nedenlerle 

ilgili olarak, daha önce yayınlanan bir çalışma, yetersiz viral örneklerin ve 

laboratuvar hatasının sorumlu olabileceğini öne sürdü (Xie ve ark., 2020).  

Li ve ark. (2020), sunmuş oldukları iki vakada, COVID-19 klinik 

belirtileri (uzun bir hastalık seyri ve geniş akciğer lezyonları) olup, ilk PCR 

test sonucu negatiftir.  Bu da balgam viral yükünün düşük olduğunu 

göstermiştir. Bu olumsuz sonuca rağmen hastalar bulaştırıcıydı.  Bu tür 
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durumların evrensel olması muhtemeldir ve potansiyel yanlış negatif PCR 

sonuçlarının da farkında olmalıyız (Z. Chen ve ark., 2020). 

Bu iki durumdan, enfeksiyon yollarının, hastalık ilerleme durumunun 

(örnek toplama zamanlaması ve yöntemleri) ve diğer virüslerle 

koenfeksiyonun, daha fazla vaka ile daha fazla çalışılması gereken PCR 

test doğruluğunu etkileyebileceği görülmektedir. Birçok hastanede yanlış 

negatif PCR sonuçları görülmüştür. Her ne kadar gözlemsel zaman 

aralığını ve izlenen vaka sayısını genişletene kadar yanlış negatif tahmin 

vakası olmasa da, PCR'nin dezavantajı ortaya çıktı. COVID-19'lu 

hastaların klinik bulguları, laboratuvar muayene sonuçları ve BT 

özellikleri de tespit ve tanıya yardımcı olmada büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle, SARS-CoV-2 enfeksiyonu tanısı için entegre bir 

kriter oluşturulmalıdır. Dikkat çekici bir şekilde, COVID-19'lu hastaların 

yaklaşık %96'sında çoklu bilateral ve periferik buzlu cam görünümü ve 

konsolidasyon gibi BT anormallikleri bulunmaktadır (Chung ve ark., 2020; 

Xie ve ark., 2020). 

PCR sonuçlarına bakılmaksızın, BT'sinde pnömoni varlığına göre 

“Klinik tanı” adı verilen yeni bir tanı tipi belirlendi. Bir dereceye kadar 

COVID-19 tanısında BT özellikleri ve PCR sonuçları 

tamamlayıcıydı. Klinik açıdan bakıldığında BT özellikleri, doktorlar için 

şüpheli vakaları taramak ve gerekli önlemleri almak için ilk ve acil referans 

olarak kullanılabilirken, PCR bir onay aracı olarak işlev görerek, sonuçları 

daha sonra tedaviye devam etmek için karar vermede kullanılabilirdi (D. 

Li ve ark., 2020). 

Teşhiste BT Görüntüleme Sonuçlarının Spesifikliği 

COVID-19 tanısı koymada yüksek hassasiyetine rağmen, COVID-19 

pnömonisinin BT görünümlerinin spesifik olmadığı düşünülmektedir. 

Kullanılan standart tanı yöntemi, orofaringeal sürüntü, nazofaringeal 

sürüntü, bronkoalveoler lavaj veya trakeal aspirat ile elde edilen 

örneklerden viral nükleotitleri saptamak için PCR’dir (CDC, 2020). 

      Bununla birlikte, son raporlar PCR'nin COVID-19'u saptamak için  

%60-71 gibi düşük bir duyarlılığa sahip olduğunu ortaya koymuştur (Ai ve 

ark., 2020) ve ark. 2020 ve ark., 2020; Fang ve ark., 2020; Kanne, 2020; 

Xie ve ark., 2020). Buna karşılık BT, COVID-19'un başlangıç safhasında 

saptanmasında yaklaşık %56-98 duyarlılık göstermiştir ve hastalık 

gelişiminin erken aşamalarında PCR'den elde edilen yanlış negatiflerin 

düzeltilmesinde de yardımcı olabileceği düşünülmektedir (Fang ve ark., 

2020; Kanne, 2020).  

COVID-19 hastalarının BT'si, ilerleyen vakalarda çok sayıda lobda 

bilateral periferik tutulumu olan konsolidasyon ve buzlu cam görünümlü 

alanlarını ortaya koymaktadır. BT bulguları , semptom başladıktan 
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yaklaşık 14 gün sonra yavaş yavaş düzelir (Bernheim ve ark., 2020; Chung 

ve ark., 2020; Pan ve ark., 2020). Bu çalışmalar, BT'deki viral pnömoniden 

COVID-19'un BT paternlerini doğrudan karşılaştırmamıştır.  

COVID-19’lu Hastaların Taburcu Edildikten Sonraki Potansiyel 

Enfektivitesi 

21 Şubat 2020'de Chengdu'da (Sichuan eyaleti, Çin) daha önce 

iyileşmiş bir COVID-19 hastası, virüs için pozitif test edildikten sonra 

tekrar hastaneye yatırıldı (NHC-PRC, 2020). Bu durum özellikle, taburcu 

olduktan sonra pozitif virüs tespiti olan asemptomatik vakalarda, iyileşmiş 

hastaların potansiyel enfektivitesi olabilmesi hususunda büyük bir endişe 

kaynağı  uyandırdı. Çin'de taburculuk için geçerli kriterlerin yerine 

getirdikten sonra, bağışıklık sisteminin vücuttaki virüsleri tamamen 

ortadan kaldırmasının birkaç gün sürebileceği bildirildi (NHC, 2020).  

Bu süre zarfında virüs tekrar pozitif test sonuç verebilir. Ancak Xing ve 

ark. (2020), yapmış oldukları çalışmada düzenli virüs testi ile sürveyans 

gerçekleştirmişler ve iyileşmiş 62 sağlık personeli arasında iki pozitif vaka 

(% 3.23) tespit etmişler. Vaka 1, başvuruda tipik klinik ve radyolojik 

bulgular gösterirken, Vaka 2'deki tipik değildi. Ayrıca, boğaz sürüntü ve 

dışkı testleri Vaka 1'de negatif olmuştur. Ev izolasyonu sırasında, iki 

vakanın hiçbiri rahatsızlık hissetmemiş, bu durumun hastalığın 

nüksetmesinin olası olmadığını gösterdiğini bildirmişlerdir. Hastaların 

bağışıklığı azalırsa, nüksetme riski vardır. 6 Şubat 2020'de, Changde'de 

(Hunan eyaleti, Çin) iyileşmiş bir COVID-19 hastasının taburcu olduktan 

2 gün sonra ateşi ve öksürüğü vardı ve BT sonuçları kötüleştiğini gösterdi 

(NHC, 2020). 

Şu anda, bu gözlemler için makul bir açıklama bulmak zordur. Virüsün 

erken enfeksiyon aşamasında, üst solunum yollarında kolayca tespit 

edilebileceği varsayılmıştır. Hastalık ilerlediğinde, virüsün alt solunum 

yollarında ve bağırsak ve kan gibi diğer yerlerde görülme olasılığı daha 

yüksektir (Zhang ve ark., 2020). Bu nedenle, boğaz sürüntü örneklerinde 

virüs, özellikle balgam çıkarmayan vakalarda tespit edilemeyebilir. Bu, 

bazı hastalarda BT'sinde pozitif bulgulara rağmen ilk başvuruda SARS-

CoV-2 için negatif PCR'ye veya ilk başvuruda pozitif PCR ve negatif BT 

bulgularına neden olduğunu açıklayabilir (Fang ve ark., 2020; Xie ve ark., 

2020). Ayrıca Xing ve ark. (2020)  bulgularında, hastanede yatış 

tedavisinden sonra, klinik olarak düzelen hastaların az bir kısmının, hala 

tespit edilmesi zor olan, az miktarda virüs taşıyabilme olasılığının 

olabileceğini göstermektedir. PCR tabanlı yöntem olan COVID-19 tanısı 

için mevcut standart %97'lik yüksek bir doğruluk göstermiştir ve spesifik 

primerler ve problar, tanısal özgüllüğü garanti etmesine rağmen, vakaların 

%3'ü potansiyel örnekleme hatası nedeniyle yanlış negatif test sonucu 

verebilmiştir (Xie ve ark., 2020).   
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Aşağıdaki tüm kriterlerin  hastaneden taburcu olunması veya 

karantinanın kesilmesi için karşılanması gerekiyordu: (1) Üç günden daha 

uzun süren normal sıcaklık, (2) Çözülmüş solunum yolu semptomları, (3) 

BT’de belirgin olarak gelişmiş akut eksüdatif lezyonlar ve (4) İki ardışık 

negatif PCR test sonucu, en az 1 gün arayla olmak şartıyla. 

Lan ve ark. (2020),  iyileşme sonrasında hastalar ve aileleri ile doğrudan 

temasa geçerek, hastalardan PCR testleri için boğaz sürüntü örnekleri 

toplamak üzere hastaneyi ziyaret etmelerini istediler. Çin'de hastaneden 

taburcu olma veya karantinayı bırakma kriterlerini karşılayan COVID-

19'lu dört hastada 5-13 gün sonra pozitif PCR test sonuçları  görüldü. Bu 

bulgular iyileşmiş hastaların en azından bir kısmının hala virüs taşıyıcısı 

olabileceğini göstermiştir. Bu durumda hastaneden taburcu edilmesi veya 

karantina ve devam eden hasta yönetiminin kesilmesi için mevcut 

kriterlerin yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Her ne kadar önceki bir 

çalışmada önerildiği gibi yanlış negatif  PCR test sonuçları ortaya çıkmış 

olsa da (Xie ve ark., 2020), 2 ardışık negatif PCR test sonucu yanında 

klinik özelliklerden ve BT bulgularından elde edilen kanıtlar, 4 hastanın 

hastaneden taburcu olma veya karantinayı bırakma konusunda yeterli 

olduğunu belirtmiştir. Çalışmaları hafif veya orta derecede enfeksiyonu 

olan az sayıda hasta ile sınırlıydı. Daha ileri çalışmalar, sağlık uzmanı 

olmayan ve hastaneden taburcu olduktan veya karantina kesildikten sonra 

daha ciddi enfeksiyonu olan hastaları takip etmelidir. Daha büyük bir kort 

üzerinde yapılan uzun zaman aralıklı çalışmalar, hastalığın prognozunu 

anlamaya yardımcı olacaktır (Lan ve ark., 2020). 

Mevcut Teşhis Yöntemlerinin Sınırlamaları 

COVID-19 hızla dünyada yayılırken, virüsün tanımlanmasına yönelik 

mevcut teşhis yöntemlerinin sınırlamaları vardır. Bu konuda yapılan son 

yayınlar SARS-CoV-2 ile enfekte hastaların epidemiyolojik ve klinik 

özelliklerini tasvir etmiştir (N. Chen ve ark., 2020; Guan ve ark., 2003; 

Huang ve ark., 2020; Q. Li ve ark., 2020; Wang ve ark., 2020). Guan ve 

ark. (2003), BT'de viral pnömoni bulguları olan vakaların %76.4'ünün 

COVID-19 olarak doğrulandığını bildirmiştir.  

Yapılan çalışmalar  SARS-CoV-2 için PCR sonuçları negatif ancak 

tipik BT bulguları olan olguları bildirmiştir (Huang ve ark., 2020; Xie ve 

ark., 2020), ancak çoğu SARS CoV-2 vakasının nükleik asit için tekrar 

testlerden sonra pozitif olduğu ortaya çıktı (Liu ve ark., 2020).   

PCR testi, hastalık seyrinin başlangıcında düşük hassasiyete 

sahiptir.  BT yüksek duyarlılığa sahip olmasına rağmen, özgüllüğü 

düşüktür (Fang ve ark., 2020; Pan ve ark., 2020). Bu düşük (%25) 

özgüllük, COVID-19 bulgularını BT'deki diğer benzer hastalık 

bulgularından ayırt etmenin zor olmasından kaynaklanabilir (Ai ve ark., 

2020). Hasta yönetimi, tıbbi bakım ve hastalık kontrolünü optimize etmek 
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için COVID-19'un, radyologlar tarafından diğer  pnömonilerden ayırt 

edilebilmesi BT'nin etkinliğini belirlemede önemlidir. Bai ve ark. (2020), 

ABD ve Çinli radyologların COVID-19'u BT'deki viral pnömoniden ayırt 

etme konusundaki performansını değerlendirdikleri çalışmalarında, 

radyologların yüksek özgüllüğe sahip ancak orta derecede duyarlılığa 

sahip olduklarını bildirmişlerdir. 

Sağlık çalışanlarının COVID-19'u, BT'deki diğer pnömoni 

etkenlerinden güvenilir bir şekilde ayırt edebilmeleri, özellikle erken 

hastalık aşamalarında, PCR'nin zayıf duyarlılığını telafi ederek hastalığın 

teşhisinde fayda sağlayacaktır. Her ne kadar BT, COVID-19 tanısı için 

PCR testine göre yüksek duyarlılık gösterse de, her durumda COVID-19 

için farklı paternler ortaya koymayabilir. Bu, COVID-19'u diğer viral 

pnömoni nedenlerinden ayırt etmeyi zorlaştırabilir ( örneğin, influenza) 

(Zu ve ark., 2020). COVID-19'unkine benzer BT bulgularına sahip 

patolojilerin olasılığı sonuçta ayırıcı tanıyı zorlaştırır.  

Fang ve ark. (2020) yapmış oldukları çalışmada  BT duyarlılığını 

PCR'den daha fazla bildirmişlerdir (sırasıyla %98'e karşı %71, p<.001). Bu 

hususta özellikle PCR testi negatif olduğunda, COVID-19 enfeksiyonu ile 

uyumlu klinik ve epidemiyolojik özelliklere sahip hastalar için tanıda BT 

kullanımı fikrini desteklemişlerdir. 

Mevcut tanı kriterlerine göre, sürüntü testi gibi laboratuvar muayeneleri 

2019-nCoV enfeksiyonu tanısı için standart ve biçimlendirici bir 

değerlendirme haline gelmiştir (CDC, 2020). Bununla birlikte, mevcut 

laboratuvar testi zaman alıcıdır ve tedarik test kitlerinin eksikliği, enfekte 

olmuş bir popülasyonun ihtiyaçlarını karşılamayabilir. 2019-nCoV için 

PCR testi, laboratuvar hatası veya örnekteki yetersiz viral materyal 

nedeniyle yanlış negatif olabilir (Xie ve ark., 2020). Yanlış negatif 

sonuçlar karantina çabalarını engeller, tekrar testi gerektirir ve test 

kitlerinin ve ilgili altyapının mevcut arzını aşırı yükler (Kanne, 2020).  

BT bulguları pozitif olan bazı hastalar, 2019-nCoV için PCR negatif 

sonuçları ile başvurabilir. Xie ve ark. (Xie ve ark., 2020), 2019-nCoV 

enfeksiyonu olan ve ilk negatif PCR sonuçları olan beş hastanın BT 

bulgularını sunmuşlardır. Beş hastanın hepsinde tipik görüntüleme 

bulguları vardı. Varsayılan 2019-nCoV pnömonisi için izolasyondan 

sonra, tüm hastalar sonunda tekrarlanan sürüntü testleri ile 2019-nCoV 

enfeksiyonu ile doğrulandı. Bu hususta 2019-nCoV enfeksiyonu riski 

yüksek olan hastalarda, viral pnömoninin BT sonucu pozitif olması negatif 

PCR test sonuçlarından önce gelebilir.  Bu beş vakanın gözden geçirilmesi 

tipik BT bulgularının şüpheli vakaların erken taranmasına yardımcı 

olabileceğini ve akut solunum yolu hastalıkları gibi ciddi komplikasyonları 

tahmin edebileceğini düşündürmektedir. Bu durumlarda, tekrarlı sürüntü 

testi ve hasta izolasyonu düşünülmelidir (Xie ve ark., 2020). 
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     Bu bir ikilem teşkil etmektedir, çünkü tüm şüpheli vakalar için zorunlu 

karantina, tıbbi altyapı, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hastaların yaşamları 

üzerinde önemli bir yük oluşturabilir, ancak hastalığın zamanlaması ve 

atipik bulgularla sunumdaki değişiklik nedeniyle gerekli bir önlem olarak 

BT'nin de takip edilmesi gerekebilir. Gelecekteki yön, güvenilir BT 

sonuçları için radyolog performansını klinik bilgilerle birlikte daha da 

arttırabilen yapay bir zeka geliştirilmesini içerebilir (Bai ve ark., 2020). 

Yeni Nesil Tespit Yöntemleri 

Bu bölümde, yukarıdaki bilgilerin de ışığında, COVID-19 teşhisinde 

kullanılmakta olan yöntemlerin eksikliklerini de göz önünde bulundurarak 

önümüzdeki soruna fizikçi ve mühendis gözüyle, fiziksel bilgi, tecrübe ve 

imkânlarımız göz önünde bulundurularak yaklaşılacaktır. Aşağıda, 

yaklaşık olarak dört yıldır üzerinde çalıştığımız özel bir biyo sensörün, 

tasarımı, yapısı, üretimi ve önümüzde duran soruna getirebileceği çözüm 

önerisini veriyoruz. 

Yukarıda anlatılan acı tecrübelerin tamamından, zamana karşı 

yarışıldığında, acele edilmesi gereken durumlarda basit, hızlı ve güvenilir 

analiz yapabilen biyo sensörlerin ne kadar stratejik bir öneme sahip 

olduğunu görmüş oluyoruz. Bir hastalığın ortaya çıktığı coğrafyanın zorlu 

olduğu ve donanımlı iyi bir analiz laboratuvarının veya hastanenin 

olmadığı yerlerde de yine basit, hızlı ve güvenilir sonuç veren bir biyo 

sensörün ne kadar önemli olduğu aşikârdır. 

Hastalık teşhisinde kullanılmak üzere çok çeşitli fiziksel, biyolojik ve 

kimyasal ilkeleri kullanan sensörler geliştirilmiştir. Enzimlerle 

işaretleyerek, flurosen renk maddeleri ile işaretleyerek, radyoaktif 

işaretleme yaparak, altın kolloidler bağlayarak, impedans ölçümlerine 

dayanan elektrokimyasal ilkelerle çalışan biyo sensörler yapılmıştır. 

Manyetik parçacıklarla işaretleme yaparak, manyetik alan ölçümleri 

üzerinden analiz yapan biyo sensörler, çok çeşitli bakımlardan bu sensörler 

arasından sivrilmişlerdir (Hung ve ark., 2013). 

Bu tür sensörler MR (Magneto Resistance; manyeto direnç) ve Hall 

etkisini kullanarak çalışmaktadırlar. MR, manyetik alan uygulandığında, 

malzemenin elektrik direncinin değişmesini ifade eder. AMR (Anisotropic 

Magneto Resistance; anizotropik manyeto direnç) sensörleri, GMR (Giant 

Magneto Resistance; dev manyeto direnç) sensörleri, spin vanası 

sensörleri, MTJ (Magnetic Tunnel Junction; Manyetik Tünel Eklemi) 

sensörleri, mikro Hall sensörleri ve PHE (Planar Hall Effect; düzlemsel 

Hall olayı) sensörleri kullanımdaki ve aynı zamanda geliştirilmeye devam 

edilen manyetik sensörlerin örnekleridirler. PHE sensörleri diğer tiplere 

göre bazı üstünlüklere sahiptirler. PHE sensörünün çıkış sinyali sensör 

boyutlarına bağlı değildir. Dolayısıyla çıkış sinyalinde hiçbir değişiklik 

olmadan mikro veya nano biyo sensörler, elektronik üretim teknolojilerinin 



186 

temelindeki fotolitografi yöntemleriyle kolay ve ucuz bir şekilde 

üretilebilirler. Çıkış geriliminin ölçüm için tatbik edilen manyetik alana 

oranı şeklinde tanımlanan sensör ölçüm hassasiyeti, yüksektir. Sensörün 

çok küçük manyetik alanları algılayabildiğini ifade eden çözünürlüğü, 

nano Tesla’ya varacak şekilde çok yüksektir. Bu da tek bir antijenin 

algılanabileceği anlamına gelmektedir. Sıfır manyetik alan yakınlarında 

çıkış sinyali lineerdir ve en yüksek manyetik alan hassasiyetine de tam 

olarak bu küçük alanlarda sahiptir. Sinyal/gürültü oranı çok yüksektir 

(yaklaşık olarak S/G = 1453). Sensörün enerji tüketimi küçüktür (sensör 

besleme akımı küçüktür) (Hung ve ark., 2013; Ejsin ve ark.,2006). 

Bu noktada Gebze Teknik Üniversitesi Mikro/Nano Aygıt Üretim 

Laboratuvar’ında (temiz oda; cleanroom) konuyla ilgili yürütülmekte olan 

veya başarıyla sonlandırılmış somut misaller üzerinden PHE biyo 

sensörlerin ayrıntılarına değinilecektir.  

PHE biyo sensör mimarisi, ferromanyetik (FM), antiferromanyetik 

(AF) ve manyetik olmayan (nM) ince tabaka kombinasyonlarından 

oluşurlar. Bu tabakaların kalınlıkları 1 nm ile 20 nm arasında değişir. İkili, 

üçlü veya kendini peryodik olarak tekrarlayan çok daha fazla tabakalardan 

oluşacak şekilde tasarlanabilirler. Alttaş olarak SiO2 kaplı bir Si kristal 

kullanılır. Bu alttaş önce bir fotorezist ile kaplanır. Klasik fotolitografi 

işlemleriyle, malzemelerin büyütüleceği ve tasarlanan sensörün 

geometrisine sahip bölgelerden fotorezist aşındırılarak pencereler 

(yuvalar) açılır. Fotorezist içine açılan bu pencerelerin içine, yukarıda 

bahsedilen FM, AF ve nM malzemeler istenen kombinasyonda, genelde 

manyetron saçtırma (Magnetron Sputtering) yöntemiyle büyütülür. Lift off 

işlemi ile fotolitografi işlemi tamamlanmış olur. Daha sonra bir yonga 

taşıyıcı üzerine yapıştırılarak elektrik bağlantıları yapılır (wire bonding). 

Bu işlem için 25 mikron çapında altın teller kullanılır. Sensör geometrisi, 

50 nm çapındaki manyetik bilyacıkların manyetik alanlarını ölçecek aktif 

bölgeye sahip olacak şekilde tasarlanır. Buraya kadar olan kısımda 

anlatılan, virüs teşhisinde ve numune içindeki virüs konsantrasyonunu 

ölçmek için kullanılacak bir biyo sensörün manyetik alan ölçen parçasıdır 

(Pişkin ve ark., 2019). 

Sensör etkin malzemesi, manyetik kolay ve zor eksenleri olan FM bir 

malzemedir. Bu kolay manyetik eksen, sensörün başlangıç veya referans 

durumunu tanımlamamıza imkân verir. Ölçümü yapılan dış manyetik alan 

ortadan kalktığında (sıfırlandığında), malzemenin manyetik momentleri 

kolay eksene kendiliğinden “düşüverirler” ve böylece sensör yeni bir 

ölçüm yapabileceği başlangıç durumuna dönmüş olur. Tabaka diziliminde 

bir FM tabaka ile AF tabaka üst üste büyütüldüğünde, bu iki malzemenin 

temas hâlinde oldukları ara yüzeydeki etkileşmeler neticesinde, 

malzemenin mıknatıslanma eğrisinde küçük bir kaydırma etkisi (Exchange 

Bias Effect) gözlenmelidir. Çünkü kaydırma etkisi gösteren malzemede 
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PHE sinyali daha büyüktür. Bazı malzemeler, kaydırma etkisini sadece sıvı 

azot ile soğutarak ulaşılabilecek düşük sıcaklıklarda göstermektedirler. 

Sensörün pratik olması ve günlük olağan ortamlarda kullanılabilmesi için, 

bu kaydırma etkisini oda sıcaklığında göstermesi gerekir (Pişkin ve ark., 

2019). 

Hastadan alınan muhtelif akışkan numunelerin (sürüntü, 

balgam,tükürük, idrar, kan, …), ölçümün yapılacağı aktif sensör bölgesine 

sevk edilmesi işlemi mikro akışkan kanallarla yapılabilir. Sözü edilen 

mikro akışkan kanallar, sensörün üretim aşamasında yararlanılan 

fotolitografi işlemleri ile PDMS ismi verilen özel malzemeden temiz odada 

yapılabilir. Puncher ile şeffaf olan PDMS delinerek mikro akışkan 

kanalların giriş ve çıkış delikleri açılır. 

Üretilen sensör ile buna uygun tasarlanarak üretilen mikro akışkan 

kanallar, oksijen plazma yöntemiyle bir araya getirilir. Bu aşama, 

laboratuvar ortamındaki kit üretiminde kritik adımlardan biridir. Tıp ve 

diğer sağlık bilimlerinde bu biyo sensörün basitçe kullanılabilmesi için, 

sensörün bir cihaza entegre edilebilmesi gerekir. Bunun için de sensörün 

ölçüm mekanizması %100’e yakın güvenilir olmalıdır. 

Sensörün biyolojik seçiciliği, antikor-antijen ilişkisi üzerinden olur. 

Teşhis edilmek istenen antijenin “kapan” antikoru, sensörün aktif yüzeyine 

tutturulur. Aktif yüzeyi antikorlarla kaplı sensör durumu, sensörün her 

ölçüm bitişinde dönmesi gereken başlangıç durumudur. (1) Hastadan 

alınan numune mikro akışkan kanal girişinden zerk edilir. Her bir antikora, 

eğer varsa, numunedeki antijenlerden biri bağlanır. Böylece kapan antikor-

antijen çiftleri oluşur. (2) Birinci yıkama işlemi yapılır. (3) Sonra biyotin 

ile işaretlenmiş antikorlar sisteme zerk edilir. Bu antikorlar, antijene açık 

olan diğer ucundan bağlanırlar. (4) İkinci yıkama işlemi yapılır. (5) 

Streptavidin kaplı manyetik bilyacıklar, biyotine bağlanırlar. (6) Dış 

manyetik alan tatbik edilerek, manyetik bilyacıkların manyetik momentleri 

tek yöne döndürülürler. Dış manyetik alan sıfırlanır. Bu durumda, 

manyetik bilyacıkların saçtığı manyetik alanlar, PHE sensörü tarafından 

ölçülür. Kitin elektronik birimi tarafından, okunan PHE geriliminden 

antijenlerin numune içerisindeki konsantrasyonu hesaplanır. Sensör, 

sadece antijen “var” veya “yok” çıktısını verecek şekilde de kullanılabilir. 

Sensörü bir sonraki ölçüme hazırlamak için, son yıkama işlemi yapılarak, 

sensör aktif yüzeyine tutunan “kapan” antikorlar dışındaki tüm parçacıklar 

sistemden çıkarılır. 

Güvenilir bir ölçüm için, aynı şartlar altında aynı sonuçları hızlıca 

alabilmek gerekir. Bunun için sıvı numune akışının, sensör besleme 

akımının ve manyetik bilyacık konsantrasyonunun fonksiyonu olan, 

“gerçek zamanlı” çıkış sinyali alınabilecek şekilde bir tasarım yapmak 

gerekir. Ölçümün güvenirliğini artırmak için, bir yonga (chip) üzerine 
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sensörler matrisi üretilebilir. Örnek olarak, 5x5 boyutlarında 25 ayrı 

sensörden ve her birine numuneleri sevk eden mikro akışkan kanallardan 

oluşan bir “yonga üzerinde laboratuvar” (Lab-on-Chip) cihazı şeklinde 

tasarlamak da mümkündür. Böyle bir sistem, aynı ölçümü paralel 

(eşzamanlı) olarak 25 kez yaparak, 25 veri üzerinden istatistik yapmaya da 

imkân verir. Bu sistem, hastanın değişik bölgelerinden alınan farklı 

numunelerle (aynı anda kan, idrar, balgam ölçümü gibi) ölçüm yapmaya 

da müsaittir (Hung ve ark., 2013). 

Sonuçlar 

COVID-19 hastalığının bilinen şiddeti, hafif üst solunum yolu 

enfeksiyonlarından ciddi pnömoniye kadar değişmekle birlikte, bildirilen 

vakaların çoğu hafif olarak geçirmektedir. Ancak bilinen, kullanılan teşhis 

yöntemlerinin sınırlılıkları neticesinde asemptomatik bireylerin gözden 

kaçırılabilmesi, aynı zamanda taburcu edilen hastaların tekrar enfekte 

olabilmesi ve muhtemel bulaş durumu oluşturması ihmal edilmeden 

değerlendirilmelidir. Bu yönde yapılacak yeni çalışmalarla geliştirilen 

sensörlerin, uygulamaya konulması sayesinde, bundan sonra da 

tekrarlayabilecek salgınlar göz önüne alındığında, hastaların erken ve 

doğru teşhisinde hastanelere ve sağlık çalışanlarına düşecek yükü 

azaltmada etkili olabileceği görüşündeyiz. 
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BÖLÜM XV I 

COVID-19 PANDEMİSİNDE BİTKİSEL BESİN DESTEKLERİ, 

VİTAMİN VE MİNERALLERİN YERİ 

A. Sencer Yurtsever* 

Çin’in Wuhan eyaletinde ilk olgunun saptanmasından bu yana dünya 

genelinde yayılım göstererek ülkelerin sağlık sistemlerinin üstesinden 

gelmekte zorlandığı ciddi bir sağlık sorunu haline gelen COVID-19 

enfeksiyonu, henüz etkili bir antiviral tedavi ya da aşısı bulunmadığından 

küresel ölçekte insanlığın karşılaştığı en önemli tehlikelerden birisi olarak 

öne çıkmaktadır. 

Hastalık etkeni başlangıçta 2019-nCoV olarak adlandırılan bir 

koronavirüstür. Etken 21. Yüzyılın ilk pandemisini yapan SARS virüse 

yapısal olarak benzerliğinden ötürü 2020 yılı şubat ayında Virüs 

Taksonomisi Uluslararası Komitesi Koronavirüs Çalışma Grubu 

tarafından resmi olarak SARS-CoV-2 olarak adlandırılmıştır 

(Coronaviridae Study Group of The International Committee on 

Taxonomy of Viruses, 2020). Etkenin insanlarda neden olduğu 

enfeksiyona ise son olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 adı 

verilmiştir. Pozitif yönelimli non segmente zarflı RNA virüsleri olan 

coronavirüsler insan ve hayvanlarda ılımlı enfeksiyonlardan ciddi seyirli 

ağır solunum yolu enfeksiyonlarına kadar değişen geniş bir yelpazede 

enfeksiyonlara neden olmaktadır (Xie, M, 2020). SARS-CoV-2 virüsünün 

genetik yapısı 2003 yılında pandemi yapan SARS virüs ile %82, MERS 

virüs ile %50 oranında özdeşlik göstermektedir.  

SARS-CoV-2 virüsünün hücre içine girişinin virüsün S (spike) 

proteininin özellikle akciğerlerde yaygın olarak eksprese edilen ACE2 

reseptörü ile etkileşimi sonucu gerçekleştiği bulunmuştur. COVID-19 

enfeksiyonun en sık görülen belirtileri ateş, öksürük ve dispneyi de içeren 

solunum ile ilişkili semptomlardır. Ciddi vakalarda hastalarda radyolojik 

bulguları akciğerlerde bilateral yaygın buzlu cam manzarası tarzında 

infiltrasyonlar olan pnömoni gelişimi gözlenmektedir. COVID-19 

enfeksiyonunun seyri sırasında özellikle yaşlı ve eşlik eden hastalığı 

bulunan bireylerde ciddi ARDS (akut respiratuvar distres sendromu) 

geliştiği bilinmektedir. Yapılan araştırmalar ARDS gelişiminin 

organizmanın daha önceden karşılaşmadığı ve bağışıklığının bulunmadığı 

bu virüse karşı anormal bağışıklık yanıtından kaynaklandığını akla 

getirmektedir. COVID-19 enfeksiyonun bir aşamasında enfeksiyon 

bölgesine göç etmiş olan makrofaj ve lenfositlerden IL-1β, IL-6, IL-10, IL-

12, IL-18 ve TNF-α gibi inflamatuar sitokinlerin anormal düzeyde salınımı 

ile karakterize olan sitokin fırtınasına bağlı olarak ARDS geliştiğini 
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düşündüren bulgular elde edilmiştir. Bu inflamatuar sitokinlerden özellikle 

IL-6 ve TNF-α’nın ARDS gelişiminde kilit rol oynadığı ve IL-6 plazma 

düzeyleri ile ARDS tablosunun ağırlığı arasında pozitif korelasyon olduğu 

gösterilmiştir. 

Pro-inflamatuar sitokinlerin salınımı için önemli bir aracının NF-κB 

(nükleer faktör kappa B) olduğu bilinmektedir. NF-κB aktivasyonu ARDS 

gelişiminde önemli bir yere sahiptir (von Bismarck, 2009). Yakın zamanda 

yapılan bir çalışmada SARS- CoV-2’nin NF-κB ‘nin direkt aktivasyonuna 

yol açarak IL-6 salınımını indüklediği gösterilmiştir (Zhang, X, 2007). Bu 

nedenle, COVID-19 enfeksiyonu sırasında direkt olarak ya da anti-

inflamatuar sitokinlerin salınımının indüklenmesi aracılığı ile inflamatuar 

sitokinlerin aşırı salınımının önlenmesi ARDS gelişimine karşı koruyucu 

yönde etki gösterebilecek bir yaklaşım olabilir. 

Global ölçekte çok sayıda merkezde araştırma ve geliştirme çalışmaları 

büyük bir hızla devam etmekle birlikte henüz COVID-19 enfeksiyonunun 

etkeni olan SARS-CoV-2’ye spesifik bir etkili bir antiviral tedavinin 

bulunamadığı, koruyucu aşı geliştirme çalışmalarının tamamlanmadığı 

görülmektedir. COVID-19 hastalarına yönelik tedavi daha çok 

semptomatik ve destekleyici tedaviyi içermektedir. Bunun yanı sıra maske 

kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve el hijyenine yönelik önlemler 

gibi genel bulaş korunma önlemleri dışında profilaktik bir uygulama 

bulunmamaktadır. Yapısı, bulaş yolları, neden olduğu enfeksiyonun 

epidemiyoloji ve patogenezi ile ilgili çok sayıda çalışma olmasına rağmen 

halen hakkında bilinenlerin bilinmeyenlere oranla çok az olduğu SARS-

CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 enfeksiyonu konvansiyonel tıp 

açısından başa çıkması güç bir meydan okuma yaratmıştır. Hastalığın 

tedavisi de bu meydan okumanın izlerini taşımaktadır: Bir sıtma ilacı olan 

hidroksiklorokinin, mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte 

enfeksiyonun seyri üzerinde etkili olabileceğini gösteren çalışmaların ve 

yüksek doz C vitamininin kullanılmasının da gösterdiği gibi modern tıp, 

ilaç geliştirme gibi yollara ek olarak bilinen ilaçların yeniden 

konumlandırılması gibi yaklaşımlar aracılığı ile karşı karşıya kalınan bu 

yeni tehdit ile savaşı sürdürmektedir. 

Günümüzde tamamlayıcı ve bütünsel tıp uygulamalarında kullanılan 

vitaminler, mineraller ve bitkisel kökenli besin desteklerinin COVID-19 

enfeksiyonundan korunma ve COVID-19 enfeksiyonunun tedavisi amacı 

ile kullanımına yönelik olarak yazılı ve görsel yayın organları, internet 

kaynakları ve sosyal medyada çok sayıda, birçoğu bilimsel temele 

dayanmayan bilgi bulunmaktadır. Amerikan Ulusal Tamamlayıcı ve 

Bütünsel Sağlık Merkezi’nin ana sayfasında da belirtildiği gibi: Şu anda 

herhangi bir alternatif tedavinin COVID-19 hastalığından korunmada 

etkili olduğuna ya da hastalığı tedavi ettiğine dair hiçbir kanıt yoktur. 

Ancak, vitamin, mineral ve bitkisel besin desteklerinin hücre kültürü ve 
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hayvan deneylerinde antiviral etkileri, viral üst solunum yolu 

enfeksiyonları ve pnömonide kullanımları ve ARDS gelişimi ve prognozu 

açısından etkililikleri ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 

Bu bölümde gerek çeşitli kliniklerde COVID-19 hastalarının 

tedavisinde kullanılması nedeni ile ve gerekse bilimsel veri tabanlarındaki 

çeşitli çalışmalardan yola çıkarak COVID-19 hastalığında kullanılmaları 

ile ilgili olarak farklı yayınlarda önerilerde bulunulan bazı vitamin, mineral 

ve bitkisel besin destekleri ile ilgili literatür bilgisi değerlendirilecektir.  

1. Vitaminler 

1.1. C vitamini 

İnsan vücudundaki en güçlü antioksidanlardan birisi olan C vitamini 

yaygın bir aralıkta ortaya koyduğu pleiotropik etkilerin yanı sıra immün 

sistem üzerine önemli bir modülatör etki de göstermektedir. C vitamininin 

pro-inflamatuar sitokinlerin salınımını azalttığını, epitelyal bariyer işlevini 

desteklediğini, alveoler sıvı klerensini artırdığını ve koagülasyon 

anomalilerini önleyici yönde etki gösterdiğini ortaya koyan çalışmalar 

bulunmaktadır (Kashiouris, L’heureux, Cable, Fisher, Leichtle ve Fowler, 

2020:1) 

Bununla birlikte yüksek dozda C vitamininin pro-oksidan etki 

gösterdiği, pro-koagülan etki yaptığını gösteren araştırmalar da vardır 

(Mohammed, Sanford, Fisher, Martin, Contaifer, Warncke, Wijesinghe, 

Chalfant, Brophy, Fowler ve Natarajan, 2017:37) 

C vitamininin farelerde lenfosit ve nötrofil aktivitesini artırırken çoklu 

organ yetmezliğinde rol oynayan nötrofil nekrozunu ve NEToz (nötrofil 

ekstra selüler tuzağı) oluşumunu azalttığı bulunmuştur (Mohammed, 

Fisher, Kraskauskas, Farkas, Brophy, Fowler ve Natarajan, 2013:3131). 

Yapılan bir çalışmada yüksek doz C vitamini tedavisinin serbest DNA 

düzeylerini azalttığı gösterilmiştir. Serbest DNA’nın sepsis ve ARDS 

seyrinde aşırı NETozdan kaynaklandığı bilinmektedir (Czaikoski, Mota, 

Nascimento, Sônego, Castanheira, Melo, Scortegagna, Silva, 

Barrososousa, Souto, Pazin-Filho, Figueiredo, Alves-Filho ve Cunha, 

2016:1). Bu özelliği ile C vitamininin COVID-19’a bağlı olarak gelişen ve 

patogenezinde rol oynayan mekanizmalardan birinin de aşırı NEToz 

oluşumu olduğu gösterilmiş olan ARDS oluşumunu önleyici yönde etki 

gösterebileceği akla gelmektedir. 

C vitamininin E vitamini ile birlikte kullanıldığı vakalarda ARDS ve 

çoklu organ yetmezliği görülme sıklığının anlamlı olarak az olduğu 

gösterilmiştir (Nathens, Neff, Jurkovich, Klotz, Farver, Ruzinski, Radella, 

Garcia, Maier, 2002:814) 
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Yaşlı bireylerde SVCT aktivitesinde azalmadan ötürü C vitamini 

plazma düzeylerinin daha düşük olduğu bulunmuştur (Kashiouris, 

L’heureux, Cable, Fisher, Leichtle ve Fowler, 2020:1). Bu durum COVID 

19 enfeksiyonunun yaşlı bireylerde daha ciddi hastalık tablosuna yol 

açması ile birlikte düşünüldüğünde, ilginç bir çıkarsama akla gelmektedir: 

C vitamini düzeyleri ile COVID-19 enfeksiyonunun prognozu arasında bir 

korelasyon var mıdır? Gerçekten de sepsis hastalarında klinik tablonun 

şiddeti ve kötü prognoz ile plazma C vitamini düzeyi arasında negatif 

korelasyon bulunmuştur (Borrelli, Roux-Lombard, Grau, Girardin, Ricou, 

Dayer ve Suter, 1996:392). Entübe hastada antibiyoterapiye ek olarak 

verilen yüksek doz vitamin C’nin (6 saatte bir 50 mg/kg) ARDS tablosunda 

düzelme sağladığı gösterilmiştir (Bharara, Grossman, Grinnan, Syed, 

Fisher, De Wilde ve Fowler, 2016:1) 

Ancak, oral alımda C vitamininin absorbsiyonunun 1 gram/gün üzeri 

dozlarda azaldığı bilinmektedir. Bu nedenle yüksek plazma C vitamini 

konsantrasyonlarına ulaşmak ancak intravenöz infüzyon yolu ile 

olabilecektir. Bunun yanı sıra C vitamininin yüksek dozda asidoz, böbrek 

taşı oluşumu, böbrek yetmezliği riskinin bulunmasına ek olarak yakın 

zamanlarda yayınlanan bir araştırmada yüksek doz C vitamininin CYP3A4 

indüksiyonu yapabileceği ve bu nedenle ritonavir/lopinavir gibi anti-

retroviral ilaçların etkinliğini azaltabileceği ve tedavide başarısızlığa yol 

açabileceği öne sürülmüştür (Jalloh, Gregory, Hein, Cochrane ve 

Rodriguez, 2016:1). 

1.2 Niasin 

Niasinin, lipid düzenleyici etkilerinin yanı sıra indirgenmiş NAD 

(nikotinamid adenin dinükleotid), NADPH (nikotinamid adenin 

dinükleotid fosfat) ve indirgenmiş glutatyon düzeylerini artırdığı ve 

antioksidan olarak işlev gördüğü bilinmektedir. Niasinin anti-inflamatuar 

etkisi ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. (Ganji, Qin, Zhang, 

Kamanna ve Kashyap, 2009:68). Bunun yanı sıra niasinin hayvan 

deneyleri ve hücre kültüründe IL-6, NF-κB ve TNF-α düzeyini azalttığını 

gösteren bulgular vardır (Si, Zhang, Zhao, Guo, Zhai, Yao, Sang, Yang, 

Song, Gu ve Qin, 2014:1). Niasin, lipopolisakkarid (LPS) ile indüklenen 

akciğer hasarının mortalitesini azaltmıştır. Bu azalmanın NF-κB’nin 

inhibisyonuna bağlı olduğu gösterilmiştir (Kwon, Suh, Kim ve Kwak, 

2011:328). Bu nedenle yakın zamanlarda ARDS gelişiminden önce niasin 

uygulanmaya başlanmasının ARDS oluşumuna karşı koruyucu yönde etki 

gösterebileceği öne sürülmüştür (Shi, Wang, Shao, Huang, Gan, Huang, 

Bucci, Piacentini, Ippolito ve Melino, 2020:1). Ancak, insanda akciğer 

hasarı üzerine etkisini gösteren çalışma yoktur 

1.3. D vitamini 
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C vitamini gibi vücutta çok yaygın bir aralıkta etki gösteren D 

vitamininin immün sistem üzerine de önemli etkileri bulunmaktadır. D 

vitamini, makrofaj ve nötrofillerde bulunan vitamin D reseptörleri (VDR) 

aracılığı ile antimikrobiyal peptidler olan ve birçok bakteri üzerine etkili 

olduğu gösterilen katelidisin ve defensin salınımını indükler (Tecle, 

Tripathi ve Hartshorn, 2010:151). Katelidisin ve defensinlerin influenza ve 

RSV (respiratuar sinsityal virüs) virüslerine karşı antiviral etki gösterdiği 

bulunmuştur (Doss, White, Tecle, Gantz, Crouch, Jung, Ruchala, Waring, 

Lehrer, Hartshorn, 2009:7878). 

Vücutta D vitamini düzeyleri mevsimsel olarak değişiklik gösterir. Yaz 

aylarında plazma D vitamini en yüksek düzeyde iken kış mevsiminde en 

düşük düzeydedir. İnfluenza gibi viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının 

insidansının da bununla korele bir şekilde özellikle sonbahar ve kış 

aylarında pik yaptığı bilinmektedir. Bu durum hava sıcaklığı, kapalı 

alanlarda bulunma sıklığının azalması, güneşten kaynaklanan UV 

radyasyonun etkisi gibi faktörlerin yanı sıra D vitamini düzeylerinin de 

viral solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık ile ilişkili olabileceğini akla 

getirmektedir. C vitamini gibi D vitamini düzeylerinin de yaşla birlikte 

azaldığı bilinmektedir. 

ARDS gelişmesi ile plazma D vitamini düzeyleri arasında negatif 

korelasyon bulunduğu gösterilmiştir. Klinik çalışma değerlendirildiğinde 

ARDS gelişme riski olan hastalardan ventile edilmek zorunda kalınanlarda 

ve çalışma sırasında ARDS ve bağlı komplikasyonlara bağlı olarak 

yaşamını yitiren olan hastalarda plazma vitamin D düzeylerinin diğer 

hastalara göre belirgin olarak düşük ve normal sınırın altında olduğu 

görülmüştür (Dancer, Parekh, Lax, D’souza, Zheng ve ark., 2015:617). 

18883 kişinin katıldığı bir çalışmada D vitamini eksikliğinin viral solunum 

yolu enfeksiyonu görülme riskini artırdığı gösterilmiştir (Ginde, Mansbach 

ve Camargo, 2009:384). Bunun yanı sıra 18 klinik çalışmanın sonuçlarının 

değerlendirildiği bir meta-analizde D vitamini eksikliği olan çocuklarda 

pnömoni insidansının arttığı bulunmuştur (Larkin ve Lassetter, 2014:572). 

D vitamini uygulamasının insan monositlerinde pro-inflamatuar 

sitokinlerin (IFN-γ, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17, IL9, TNF-α) üretimini 

azalttığı ve anti-inflamatuar sitokinlerin (IL-4, IL-5, IL-10) üretimini 

artırdığı bulunmuştur. Ayrıca NF-κB yolağı üzerine inhibitör etki yaptığı 

gösterilmiştir (Zhang, Leung, Richers, Liu, Remigio, Riches ve Goleva, 

2012:2127;). Bu bulgular da D vitamini kullanımının COVID-19 

enfeksiyonunda olumlu etkileri olabileceğini düşündürmektedir. 

2. Mineraller 

2.1. Selenyum 
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Selenyum Güçlü antioksidan etki gösteren ve plazma glutatyon 

peroksidaz’ın (GP3x) yapısına katılan selenyumun NF-κB aktivitesini, 

TNF-α ve interlökinlerin üretimini azalttığı gösterilmiştir (Steinbrenner ve 

Sies, 2009:1478). Niasin ile birlikte selenyum verilmesinin LPS uygulanan 

ratlarda akciğer inflamasyonunu azalttığı ve survivali artırdığı 

gösterilmiştir (Kwon, Suh, Kim, Kim ve Jung, 2013:12). Ancak bir meta-

analizde yoğun bakım hastalarında yüksek doz selenyum infüzyonunun 

mortalite üzerine etkisi ile ilgili klinik çalışmaların sonuçları ise çelişkilidir 

(Vincent ve Forceville, 2008:148). 

2.2. Çinko 

Organizmada 300’den fazla enzimin yapısına katılan ve çok yaygın bir 

aralıkta etkileri olan çinkonun immün sistem üzerine önemli modülatör 

etkisi bulunmaktadır (Bonaventura, Benedetti, Albaredeb ve Miossec, 

2015:277). Bunun yanı sıra çinko metalotiyonein sentezini indükler. 

Metalotiyoneinler oksidatif strese karşı önemli bir korunma 

mekanizmasıdır ve D vitamini tarafından da indüklendiği bilinmektedir. 

C ve D vitamini gibi yaşla birlikte çinko eksikliği prevalansı belirgin 

artış göstermektedir. Bir klinik çalışmada71 yaş üstü bireylerin 

%57,5’unda plazma çinko düzeylerinin normalin altında olduğu 

bulunmuştur (Herbein, Varin ve Fulop, 2006:409). Dünya Sağlık 

Örgütü’nün hesaplamalarına göre dünya nüfusunun 1/3’ünde çinko 

eksikliği bulunduğu tahmin edilmektedir (The World health report, 

2002:55). 

Buna ek olarak Dünya Sağlık Örgütü çinko eksikliğinin küresel ölçekte 

alt solunum yolu enfeksiyonlarının %16’sının gelişiminden sorumlu 

olduğunu bildirmiştir (The World health report, 2002:55). Çinkonun 

pnömoni tanısı ile hospitalize edilen çocuklarda klinik durum, saturasyon 

ve taşipne üzerine belirgin olumlu etkisi gösterilmiştir (Acevedo-Murillo, 

León, Firo-Reyes, Santiago-Cordova, Gonzalez-Rodriguez ve Wong-

Chew, 2019:431). Bir meta-analizde besin desteği olarak çinko 

alınmasının çocuklarda pnömoni sıklığını %41 azalttığı gösterilmiştir 

(Bhutta, Black, Brown, Gardner, Gore, Hidayat, Shankar, 1999:689). 

Çinko eksikliğinin NF-κB aktivasyonuna yol açtığı gösterilmekle 

birlikte çinkonun NF-κB aktivasyonu ile IL-2 artışına yol açtığı da 

gösterilmiştir Bonaventura, Benedetti, Albaredeb ve Miossec, 2015:277). 

Bunun yanı sıra çinkonun IL-2 IL-6, IL-8 ve TNF-α düzeylerini artırdığını 

gösteren yayınlar da mevcuttur (Baoa B, Prasada AS, Becka FWJ, Sarkarb, 

2007:4507). 

Çinkonun antiviral etkinliği ile ilgili birçok in vitro ve hücre kültürü 

çalışması bulunmaktadır. Hücre kültürü çalışmalarında çinkonun rinovirüs 

ve koksaki virüslerinin proteazlarını inhibe ederek antiviral etki yaptığı 
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bulunmuştur (Si, McManus, Zhang, Yuan, Cheung ve ark., 2005:8014). 

Bunun yanı sıra Çinkonun zarflı RNA virüsleri olan influenza virüs 

(Uchide, Ohyama, Bessho, Yuan, Yamakawa, 2002:207), respiratuar 

sinsityal virüs (Suara ve Crowe, 2004:783) ve rinovirüs (Gaudernak, 

Seipelt, Triendl, Grassauer Kuechler, 2002:6004) replikasyonunu inhibe 

ettiği gösterilmiştir. 

Çinkonun hem in vitro olarak SARS virüsün RNA polimeraz 

aktivitesini inhibe ettiği ve hem de hücre kültüründe SARS virüs 

replikasyonunu doz bağımlı olarak anlamlı şekilde inhibe ettiği 

gösterilmiştir (Te Velthuis, Vanden Worm, Sims, Baric, Snijder veVan 

Hemert, 2010:1). COVID-19 etkeni olan SARS-CoV-2’nin SARS virüsü 

ile yüksek düzeyde genetik benzerliği dikkate alındığında bu bulgu umut 

verici görünmektedir. 

3. Bitkisel besin destekleri 

3.1. β-Glukan 

β-Glukanlar arpa, yulaf, deniz yosunu gibi bitkilerde bulunan ve P. 

Carinii, C. Neoformans, A. Fumigatus, H. Capsulatum, C. Albicans gibi 

patojenlerin ve S. Cerevisia gibi mantarların hücre duvarının 

bileşenlerinden olan doğal polisakkaridlerdir. Uzun zincirli dallanmış 

polisakkaridler bağışıklığı güçlendirici, antibakteriyel, antiviral etkileri 

olan biopolimerler olarak kabul edilmektedirler (Wang, Sheng, Shi, Hu, 

Yang, Liu, Fei ve Liu, 2017:1) 

Shitake ve maitake gibi mantarlardan izole edilen β-glukanlar 

Japonya’da 1980 yılından bu yana beri adjuvan olarak kanser tedavisinde 

kullanılmaktadır (Vetvicka ve Novak, 2008:47). 

β-glukan uygulamasının farelerde H5N1/HK/483 influenza virüs 

yükünü azalttığı ve mortaliteyi %60 oranında düşürdüğü gösterilmiştir 

(Vetvicka ve Vetvickova, 2015:22). Atletlerde üst solunum yolu 

enfeksiyonu sıklığı ve semptomlarını azalttığı ve natural killer hücre 

sayısında artış yaptığı gösterilmiştir (Bergendiova, Tibenska ve Majtan, 

2011:2033). 

3.2. Shiitake 

Shiitake içeriğindeki AHCC (aktif hekzoz korele bileşik) olarak 

adlandırılan α ve β-glukanlar (lentinan), KS-2 gibi mannopeptidler ve 

ligninler aracılığı ile immünomodülatör, anti-inflamatuar, antiviral etkinlik 

gösterir (Bożena, Przemysław, Jan ve Katarzyna, 2017:189). AHCC’nin 

poliovirüs, HCV (Matsuhisa, Yamane, Okamoto, Watari, Kondoh, 

Matsuura ve Yagi, 2015:52), HIV (Takayama, Bradley, Lai, Tamura, 

Sakagami, Tanaka ve Nonoyama, 1991:1), HSV batı nil virüsü (Wang, 

Welte, Fang, Chang, Born, O’brien, Sun, Fujii, Kosuna ve Wang, 

2009:598) ve influenza virüse karşı (Kuroki, Lee, Hirohama, Taku, 
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Kumakura, Haruyama, Nagata ve Kawaguchi, 2018:1) hayvan deneyleri 

ve hücre kültüründe anti-viral etkinliği gösterilmiştir. 

3.3. Zencefil 

Zencefil, içerdiği gingerol ve şogaol ile antioksidan, immünomodülatör 

ve anti-inflamatuar ve etki göstermektedir (Nile ve Park, 2015:238). 

Zencefil alınmasının kolon mukozasında PGE2 gibi kolon kanseri riskini 

artıran eikozanoidlerin düzeyini azalttığı bulunmuştur (Zick, Turgeon, 

Vareed, Ruffin, Litzinger, Wright, Alrawi, Normolle, Djuric ve Brenner, 

2011:1929) 

In vitro çalışmalar ve hücre kültüründe birçok bakteri ve fungusa karşı 

antibakteriyel ve fungusit aktivitesi de gösterilen (Mao, Xu, Cao, Gan, 

Corke, Beta ve Li, 2019:1) insan solunum yolu epitel hücre kültüründe 

RSV üzerine antiviral etki oluşturduğu gösterilmiştir (Chang, Wang, Yeh, 

Shieh ve Chiang, 2013:146). Bunun yanı sıra zencefil hücre kültüründe 

HCV, CMV, HIV proteazlarını doz bağımlı şekilde inhibe etmiştir 

(Sookkongwaree, Geitmann, Roengsumran, Petsom, Danielson, 

2006:717). 

Zencefilin inflamatuar sitokinler üzerine baskılayıcı etkilerini gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır. Hayvan deneylerinde zencefilin 

lipopolisakkarid ile indüklenen inflamasyonu baskıladığı, IL-6, TNF-α 

IFN-γ düzeylerini düşürdüğü, NF-κB ekspresyonunu azalttığı 

gösterilmiştir (Choi, Y. Y., Kim, M. H., Hong, J., Kim, S. H. ve Yang, 

2013:1). Bir klinik çalışmada ise 6 hafta süre ile zencefili besin desteği 

olarak alan Maraton koşucularında IL-1β, IL-6 ve TNF-α düzeylerinde 

anlamlı bir düşüş görülmüştür (Zehsaz, Farhangi ve Mirheidar, 2014:174). 

Bu bulgular zencefilin besin desteği olarak yararlı olabileceğini 

düşündürmekle birlikte, iki ayrı in vitro çalışmada zencefilin ACE 

aktivitesini belirgin olarak azalttığı bulunmuş olması ACE2 aktivitesinde 

artışa yol açma potansiyeli nedeni ile değerlendirilmesi gereken bir 

noktadır (Akinyemi, Ademiluyi ve Oboh, 2014:317; Ranilla, Kwon, 

Apostolidis ve Shetty, 2010:4676). 

3.4. Sambucus nigra 

Ülkemizde de yaygın olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 

destekleyici olarak kullanılan Sambucus nigra’nın içeriğindeki kafeik asit, 

klorojenik asit, ferulikasit, gallik asit, kuversetin ve antosiyaninler aracılığı 

ile antiviral, antioksidan ve immünmodülatör etki gösterdiği öne 

sürülmektedir. Ancak, in vitro bir çalışmada sambucus nigra’nın insan 

monositlerinde IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-8 gibi inflamatuar sitokinlerin 

düzeylerinde belirgin artma yaptığının gösterilmesi (Barak, Halperin ve 

Kalickman, 2001:290), COVID-19 enfeksiyonu sırasında oluşabilecek 

sitokin fırtınası açısından düşünüldüğünde önemli ve açığa kavuşması 
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gereken bir nokta gibi durmaktadır. Bununla birlikte sambucus nigra’nın 

in vitro olarak influenza A ve B, rinovirüsler, HBV, HIV, HSV1 virüslerine 

karşı antiviral etkinliği gösterilmiştir (Krawitz, Mraheil, Stein, 

İmirzalioğlu, Domann, Pleschka ve Hain 2011:1) 

Bir meta-analizde değerlendirmeye alınan ve üst solunum yolu 

enfeksiyonlarında kullanımının semptomları ve hastalık süresini 

kısalttığını gösteren 4 klinik çalışmadan üçünün Sambucus preparatı 

üreticilerince desteklendiği görülmüştür (Hawkins, Baker, Cherry ve 

Dunne, 2019:290) 

3.5. Ekinezya 

Ekinezya bitkisinin ekstraktı uzun süredir solunum yolu enfeksiyonları 

ve çeşitli inflamatuar durumlarda destek tedavi olarak kullanılmaktadır. 

Özellikle immün-stimülan etkinliği ile ilgili birçok yayın bulunmaktadır. 

Ekinezyanın farelerde ve insan monosit hücre kültüründe IL-1, IL-6, TNF-

α ve IFN-γ salınımını belirgin şekilde artırdığı gösterilmiştir (Barret, 

2003;66; Burger, Torres, Warren, Caldwell ve Hughes, 1997:371) Ancak, 

bu konu tartışmalı gibi görünmektedir çünkü, ekinezyanın anti-inflamatuar 

etki gösterdiğini ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır (Percival, 

2000:155; Sultan, Buttxs, Qayyum ve Suleria, 2014:1298). 

Ekinezya ile ilgili olarak 2458 hastayı içeren 6 klinik çalışmanın 

değerlendirildiği bir meta-analizde ekinezyanın üst solunum yolu 

enfeksiyonu rekürrensini ve üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında 

pnömoni gelişimini azalttığı gösterilmiştir (Schapowal, Klein ve Johnston, 

2015:187).  Bunun yanı sıra ekinezyanın hücre kültüründe H1N1, H7N7 

ve H5N1 influenza virüslerine karşı antiviral etkinliği ortaya konulmuştur 

(Pleschka, Stein, Schoop ve Hudson, 2009:197) 

3.6. Spirulina 

Spirulina çeşitli hayvan çalışmalarında immünomodülatör, antioksidan 

ve anti inflamatuar özellikleri gösterilmiş olan bir besin desteğidir (Wu, 

Liu, Miron, Klímová, Wan ve Kuča, 2016:1817). Spirulina IL-6 

düzeylerini baskılayıcı yönde etki göstermektedir: 26 yaşlı kadında 8 hafta 

süresince 7.5mg/gün spirulina alınmasının serum IL-6 düzeylerini anlamlı 

ölçüde düşürdüğü gösterilmiştir (Deng ve Chow, 2010: e33). 78 sağlıklı 

yaşlı bireyle yapılan randomize, çift kör kontrollü bir çalışmada 16 hafta 

süre ile 8g/gün spirulina alınması IL-6 konsantrasyonunda düşüşe neden 

olmuştur (Park, Lee, Ryu, Kim, Chung Kim, 2008:322). Bu yönü ile 

spirulina COVID-19 enfeksiyonu sırasında IL-6’nın kilit rol oynadığı 

sitokin fırtınası açısından umut vermektedir. Bunun yanı sıra spirulina in 

vitro çalışmalarda HSV, influenza, kızamık, CMV gibi zarflı virüslere 

karşı anlamlı antiviral etki göstermiştir (Hayashi, Hayashi, Maeda ve 

Kojima, 1996: 83) 
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3.7. Zerdeçal 

Çok yaygın bir yelpazede pleiotropik etkileri bulunduğu gösterilen ve 

besin desteği olarak yaygın bir kullanım alanı bulan zerdeçal, içerdiği 

kurkumin, demetoksi kurkumin ve bisdemetoksi kurkumin aracılığı ile 

anti-inflamatuar ve immünomodülatör etki gösterir. 

İnsanlarda yapılan klinik çalışmalarda çeşitli kronik hastalıklar ve 

kanser türlerinde kurkumin ve türevlerinin alınmasının IL-2 IL-6 IL-8 ve 

TNF-α gibi inflamatuar sitokinlerin serum düzeylerini düşürdüğü, COX-2 

ve NF-κB inhibisyonu yaptığı gösterilmiştir (Gupta, Patchva ve Aggarwal, 

2013:195). 

Kurkuminin hücre kültüründe H1N1 virüsü üzerine antiviral etki 

gösterdiği ve farelerde influenzaya bağlı oluşan akciğer hasarını azalttığı 

gösterilmiştir (Han, Xu, Guo ve Huang, 2017;). Ayrıca hücre kültüründe 

HIV, HBV, HCV, Koksakivirüsler üzerine antiviral etkisi olduğu 

gösterilmiştir (Moghadamtousi, Kadir, Hassandarvish, Tajik, Abubakar, 

Zandi, 2014:1; Mathew ve Hsu, 2018:692). 

Ratlarda kurkumin uygulamasının ACE2 ekspresyonunda artışa neden 

olduğu gösterilmiştir (Pang, Zhang, Bai, Wang, Garner, Mckallip ve Zhao 

2015:6043) 

3.8. Meyan kökü (Licorice, glycyrrhiza glabra) 

Meyan bitkisi içerdiği birçok saponin, flavonon ve polisakkaridler 

aracılığı ile anti-inflamatuar ve immunomodülatör etki göstermektedir 

(Yang, Yuan, May, Zhou ve Liu, 2017:5). Meyan bitkisinin majör 

bileşiklerinden birisi olan glisirizin hücre kültürü ve hayvan modellerinde 

TNF-α, IL-2, IL-6 düzeylerini azalttığı, COX-2 inhibisyonu yaptığı 

gösterilmiştir (Yang, Yuan, May, Zhou ve Liu, 2017:5). 

Glisirizinin in vitro olarak HBV, HCV, herpes virüsler, flavivirüsler ve 

HIV’e karşı etkili olduğu bulunmuştur (Hoever, Baltina, Michaelis, 

Kondratenko, Baltina, Tolstikov, Doerr ve Cinatl, 2005:1256) 56. HIV 

hastalarında yapılan klinik çalışmalarda glisirizinin CD4/CD8 oranını 

artırdığı, semptomlarda iyileşmeye yol açtığı gösterilmiştir (Mori, Sakai, 

Suzuki, Akutsu, İshikawa ve ark., 1990:183) 

Üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan, 4 hafta öncesine kadar 

oseltamivir ya da antibiyotik kullanımı öyküsü olmayan ve hastalığı 

süresince glisirizin dışında tedavi almayan 47 hastada yapılan randomize 

çift kör kontrollü bir klinik çalışmada glisirizin alan hastalarda ateşin daha 

çabuk düştüğü, iyileşmenin daha hızlı olduğu gösterilmiştir (Yanagawa, 

Ogura, Fujimoto, Shono ve Okuda, 2004:26). 
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Glisirizin Vero hücre kültüründe SARS virüse karşı anlamlı antiviral 

etki göstermiştir (Cinatl, Morgenstern, Bauer, Chandra, Rabenau ve Doerr, 

2003:2045). 
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BÖLÜM XVII 

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTALARINDAKİ AKUT 

BÖBREK HASARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ NE 

ZAMAN BAŞLANIR? NASIL TAKİP EDİLİR? NE ZAMAN 

SONLANDIRILIR? 

When is Renal Replacement Treatment Started in Acute Kidney 

Injury in Intensive Care Unit Patients? How to Follow? When Is It 

Terminated? 

 

Atila Altuntaş & Özgür Timuçin Kutlu 

 

Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Böbrek Hasarı 

Akut böbrek hasarı (ABH); böbrek fonksiyonunda ani bir düşüş 

sonucunda kreatinin klerensi kaybı-glomerüler filtrasyon hızında azalma, 

sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesinde bozulmayla sonuçlanan klinik bir 

tablodur [1]. ABH hastanede yatan tüm hastaların %7' sinde [2] ve kritik 

hastaların % 36-67' sinde görülür [3,4]. ABH evre 2 hastalarında % 23.9, 

evre 3 de % 47.8 ve renal replasman tedavisi (RRT) gerektiren hastalarda 

% 30-60 oranında olmak üzere yüksek mortalite riskine neden olabilir [5]. 

Yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) hastalarda ABH’nın sebepleri arasında 

postoperatif  %16-70, travma %26, sepsis %13-64 sık görülen 

nedenlerdendir [1]. ABH epidemiyolojisi iyi anlaşılmasına rağmen, 

tabloyu tamamen düzeltebilecek hiçbir tedavi mevcut değildir. Bu nedenle 

RRT, ABH hastalarına verilen destekleyici tedavinin temel taşı olmaya 

devam etmektedir. RRT gerektiren kritik hastaların çoğunda böbrek 

fonksiyonları düzelirken sadece az sayıda kişi diyalize bağımlı kalır [3]. 

ABH' lı YBÜ hastalarının ortalama % 5-6' sında RRT gerekir ve % 50-80' 

lik hastane içi ölüm oranları ile ilişkilidir [1]. RRT teknolojisindeki 

gelişmelere rağmen, ABH ile ilişkili mortalite yüksektir ve kritik 

hastalarda halen % 50' nin üzerindedir [6].  Mortalite ilaca bağlı ABH 

olanlarda % 30 iken [7], ABH' ya çoklu organ fonksiyon bozukluğu eşlik 

ettiği durumlarda % 90' a kadar artmaktadır [8]. ABH önemli hastalıkların 

iyi bilinen bir komplikasyonu olarak morbidite ve mortaliteye etki 

göstermektedir ve halen ABH ile ilişkili mortalite artmaktadır [5]. ABH 

tanımını standartlaştırmak, insidans ve prognoz değerlendirmesini 

kolaylaştırmak için RIFLE (renal risk, injury, failure, loss of kidney 
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function, end stage renal disease) ve AKIN (Acute Kidney Injury Network) 

kriterleri geliştirilmiştir [9, 10].  

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Replasman Tedavisi 

YBÜ'de hastaların yaklaşık % 13.5' i ve ABH gelişenlerde %23.5' i 

RRT desteği gerektirir [5]. RRT için genel endikasyonlar asidoz, elektrolit 

bozuklukları (en önemlisi hiperkalemi), üremik komplikasyonlar 

(ensefalopati veya perikardit) ve agresif tedaviye yanıt vermeyen aşırı sıvı 

yükü gibi ABH’nın klinik belirtilerini içermektedir [3]. RRT sürekli 

(CVVH: Sürekli venövenöz hemofiltrasyon, CVVHD: Sürekli venövenöz 

hemodiyaliz, CVVHDF: Sürekli venövenöz hemodiyafiltrasyon, 

SCUF:Yavaş sürekli ultrafiltrasyon), hibrid (SLEDD:Yavaş düşük 

etkinlikli günlük diyaliz, SLEDD-F Yavaş düşük etkinlikli günlük 

diyaliz+filtrasyon) ve aralıklı (IHD: Aralıklı Hemodiyaliz, IUF: İzole 

ultrafiltrasyon) olmak üzere 3 çeşit olup; üremik solütleri uzaklaştırmak, 

sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi ile gerekli destek tedavisini sağlamak 

(nutrisyon, ilaçlar, sıvı, kan ürünleri vb.) için kullanılmaktadır [3, 11]. 

Sürekli renal replasman tedavisi (CRRT) en çok kullanılan tedavi 

yöntemidir. Dünya çapında, RRT gerektiren hastaların % 70' inden fazlası 

CRRT ile tedavi edilir, aralıklı RRT (IRRT), sürekli düşük verimli diyaliz 

ve periton diyalizine göre daha yüksek orandadır [12].  İngiltere YBÜ’ de 

ABH yönetiminde RIFLE ve AKIN kriterleri kullanılır ve standart bir RRT 

protokolü vardır, 35 mL/kg/saat en sık tercih edilen CVVH dozu 

olmaktadır.  CVVH en sık kullanılan RRT’ dir, nadiren IHD kullanılır. 

RRT' yi başlatmak için en sık kullanılan kriterler hiperkalemi, aşırı sıvı 

yüklenmesi ve pH'dır [13]. 

Renal Replasman Tedavisine Başlama 

ABH olan kritik hastalarda RRT' nin başlatılması için en uygun 

zamanlama, bugüne kadar değerlendirilen araştırmalar temelinde 

netleştirilmemiştir, bu nedenle optimal zamanlaması hala bilinmemektedir 

[14, 15]. Refrakter hiperkalemi (K>6.5 mEq/L, hızlı yükseliş veya 

kardiyak toksisite), refrakter asidemi, metabolik asidoz (pH<7.2), diüretik 

tedavisine dirençli pulmoner ödem, üremiye bağlı semptom veya 

komplikasyonlar (perikardit, ensefalopati, kanama vb.), diyaliz ile 

uzaklaştırılabilen ilaç veya toksin ile zehirlenme gibi ABH’ nın hayatı 

tehdit eden komplikasyonları varsa, hemen RRT’ ye başlanması gerektiği 

kabul edilir. Bu tür komplikasyonların yokluğunda, RRT’ nin 

başlatılmasının uygun zamanlaması belirsizliğini korumaktadır. Sepsis ile 

ilişkili ABH farklı bir patofizyoloji ile karakterizedir, ABH ve septik şoku 

olan hastalar, septik şok olmaksızın ABH olanlardan farklı bir yanıt 

verebilir [16, 17]. Yani; RRT başlatılması için kriterler arasında 

heterojenlik vardır [18].  
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“Erken” RRT kavramı, metabolik ürünlerin tedaviye dirençli hale 

gelene kadar birikmeden önce diyaliz tedavisini başlatmaktır [19]. Şiddetli 

ABH başlangıcından önce RRT' nin erken başlatılmasının asidemi, üremi, 

aşırı sıvı yüklenmesi ve sistemik inflamasyondan böbreklere veya böbrek 

dışı organ hasarını hafifletebileceğini, böbrek fonksiyonunun daha erken 

iyileşmesine neden olabileceğini ve mortalitenin azalttığını 

düşündürmektedir [20-23]. RRT’nin erken başlatılması, sıvı ve elektrolit 

durumunun daha iyi kontrol edilmesine, üremik toksinlerin giderilmesine 

ve mide kanaması, metabolik ensefalopati gibi komplikasyonların 

önlenmesini sağlamaktadır [24].  RRT' nin sepsiste dolaşımdaki toksinleri 

ve inflamatuar sitokinleri çıkarabileceği hipotezi, RRT' nin erken 

başlatılması mantığının temelini oluşturmuştur [25]. ABH olan kritik 

hastalarda RRT' nin başlatılmasının optimal zamanlamasının araştırıldığı 

çalışmada mortalite oranları arasında fark bulunmamıştı [26]. Yapılan bir 

meta-analizde, sağkalım avantajının RRT ile ilişkili olduğunu göstermiştir 

[27]. Gaudry ve ark. RRT’ nin başlatılması için erken ve gecikmiş strateji 

arasındaki mortalitenin incelendiği 620 hastalık bir çalışmada anlamlı fark 

bulmamışlardır [28]. RRT' nin zamanlamasını inceleyen çalışmalar kısa 

vadede çelişkili sonuçlar göstermiştir [21, 28-29]. ABH da kritik hastalarda 

erken ve gecikmeli RRT’ nin mortalite üzerine etkisinin değerlendirildiği 

KDIGO evre 2 ve 3 hastalarının kıyaslandığı ilk 90 günlük randomize 

kontrollü çalışmada (ELAIN) RRT' nin erken başlaması geç başlanmasına 

göre mortaliteyi önemli ölçüde azaltmıştır. Erken gruptaki böbrek 

fonksiyonlarının daha önce düzeldiği, RRT süresi ve hastanede kalış 

süresinin daha kısa olduğu, 90. günden sonra ise anlamlı bir etkisinin 

olmadığı saptanmıştır [29]. Sugahara ve ark. yaptığı randomize klinik bir 

başka çalışmada RRT 'nin erken başlatılmasının, geç başlatılmasına 

kıyasla düşük mortalite ile ilişkili olduğunu göstermişlerir [30]. Seabra ve 

ark. 23 çalışmanın incelendiği bir meta analizde RRT' nin erken 

başlangıcının % 28 mortalite riskinde azalma ile ilişkili olduğu [31], 

Karvellas ve ark. 15 çalışmanın ele alındığı diğer bir meta analizde de 

benzer sonuçlara elde etmiş [27]  ve erken RRT ile 28 günlük mortalitede 

önemli bir iyileşme olduğunu bildirilmişlerdir [27,31].  İki gözlemsel 

çalışma ise RRT almayan hastalarda yüksek sağkalım oranları 

bildirilmiştir [32, 33]. Payen ve ark. sepsisli hastalarda yaptığı çalışmada 

çok erken RRT ile organ yetmezliğinin daha da kötüleştiği bildirilmiştir 

[11]. 

Sonuç olarak RRT başlama kararında hayatı tehdit edici değişiklikler 

varlığında acil olarak başlanmalıdır. RRT başlama kararı verilirken hasta 

geniş bir perspektiften değerlendirilmeli, tedavi ile modifiye edilebilecek 

durumlar ve tek başına BUN ve kreatinin değerlerinden ziyade laboratuvar 

testlerindeki trendler göz önüne alınmalıdır. Hemodinamisi stabil olmayan 

hastalarda, akut beyin hasarı, kafa içi basıncı arttıran durumlar veya yaygın 

beyin ödeminde sürekli tedaviler önerilmektedir [14].  
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Renal Replasman Tedavisi Takip 

RRT süresinde büyük değişiklikler vardır. Klinik uygulama hem 

böbrek fonksiyonunun hem de RRT' nin devam eden ihtiyacının günlük 

değerlendirilmesini belirler. Özellikle CRRT sırasında böbrek 

fonksiyonunun değerlendirilmesi kolay değildir. Doğal böbrek 

fonksiyonunun geri kazanımı RRT sırasında serum kreatinin seri 

ölçümleri, idrar çıkışının yakın takibi, idrar ölçümleri (kreatinin ve üre 

ekskresyon oranları) ve glomerüler filtrasyon hızı (kreatinin klirensi) 

hesaplanarak değerlendirilebilir [34]. Başlatma, modalite ve doz gibi 

CRRT ile ilgili tüm kritik noktaların klinik karara bağlı olduğu ve her 

hastanın ihtiyaç ve gereksinimlerine göre uyarlanması gerektiği açıktır 

[35].  

Ronco ve ark. sürekli venöz hemofiltrasyonda ultrafiltrasyon 20-35 

ml/kg/saat arasında arttığında mortalitede %43-59' a kadar azalma 

gözlemlemiş, ancak 45 ml artışla fayda gözlemlememiştir [15]. Tolwani 

ve ark.  yüksek doz ve standart doz CVVHDF’nin ise sağkalımda anlamlı 

bir fark oluşturmadığını bildirmiştir [36]. Benzer şekilde Saudan ve ark. 

saatte kilogram başına yaklaşık 25ml' lik ultrafiltrasyon hızında sürekli 

venöz hemofiltrasyona, 18ml' lik bir diyalizat ilavesiyle mortalitede %41-

61 arasında azalma olduğunu bildirmiştir [37]. Böbrek fonksiyonlarına 

bakılmaksızın YBÜ’deki septik şoklu hastalarda 96 saat boyunca 

hemofiltrasyonun kullanımı, “erken” RRT' nin negatif sonuçlar ile ilişkili 

olabileceğini düşündürmektedir [11]. Tek merkezli birkaç çalışmada, daha 

yoğun RRT’ nin (yani daha yüksek dozda diyaliz) daha iyi sağkalım ile 

ilişkili olduğunu göstermiştir [34,38]; ancak, sonuçlar diğer çalışmalara 

göre tutarlı değildir [22,36].  

Palevsky ve ark. yaptıkları çalışmada; hemodinamisi stabil olmayan 

hastalarda 20 ml/kg/saat’ ten fazla atık su debisi olan sürekli RRT ile ya da  

hemodinamisi stabil hastalarda haftada 3 den fazla aralıklı hemodiyaliz 

yapılmasının (Kt/V tedavi başına 1.2-1.4 hedefi ile) iyileşmeye katkısının 

olmadığını saptamışlardır [39]. KDIGO’ ya göre aralıklı diyalizde Kt/V 

3.9/hafta, sürekli diyalizde atık volüm (hemofiltrasyon ve diyalizat 

toplamı) 20-25 ml/kg/saat olarak belirlenmiştir. Ayrıca aralıklı diyalizde 

trombositopenik ve/veya yüksek INR’si olan hastalar ile yüksek kanama 

riski olan hastalarda setlerin serum fizyolojik ile yıkanabileceği, heparin 

induced trombositopeni (HİT) gelişen hastalarda direkt trombin 

inhibitörleri (argatroban) veya Faktör Xa inhibitörleri (danaparoid, 

fondaparinux) kullanılabileceği ve heparin alan hastalarda aPTT 45‐60 sn 

veya normalin 1.5‐2 katı hedefleneceği önerilmiştir [14]. 

Renal Replasman Tedavisi Sonlandırma 

ABH' lı YBÜ hastalarında RRT’ yi doğru zamanda solandırma 

konusunda fikir birliği olmayıp karar standartlaşmamıştır ve YBÜ' de 
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böbrek fonksiyonlarında düzelme görülen hastalarda RRT tedavisinin 

kesilmesinin zamanlaması için çelişkili öneriler bulunmaktadır [40]. RRT 

uygulamasında, “bekle ve gör” stratejisinden “hızlı takip” prosedürüne 

kadar çok çeşitli değişiklikler olmuştur. Bununla birlikte, böbrek desteği 

olmayan şiddetli ABH dönemi, aşırı sıvı yüklenmesine, üremik sendromun 

devam etmesine ve elektrolit anormalliklerine neden olabilir ve hastaları 

ABH' nın sistemik etkilerine maruz bırakabilir. Bu nedenle, başarısız RRT 

girişiminden kaçınmak daha iyi olabilir. Aksine, bekle ve gör yaklaşımı 

böbrek desteğini uzatabilir ve YBÜ hastalarını tekrarlayan hipotansiyon, 

enfeksiyonlar, kanama, biyo-uyumsuzluk reaksiyonları ve yetersiz ilaç 

dozu gibi tehlikeli etkilere maruz bırakabilir [41].  

RRT sonlandırmasında böbrek hastalığının küresel sonuçları 

iyileştirme kılavuzu “Ya intrinsik böbrek fonksiyonu hasta 

gereksinimlerini karşılamak için yeterli olan noktaya geldiğinde ya da RRT 

artık bakım hedefleriyle tutarlı olmadığı için RRT' ye artık ihtiyaç 

duyulmadığında sonlandırın” şeklinde önermekteyken [42], 17. Akut 

hastalık kalite girişimi uluslararası konsensüs konferansında: “Böbreklere 

gelen metabolik ve sıvı işlevini karşılamak için yeterli fonksiyona sahip 

olduğunda ve önceki kapasitesine döndüğünde RRT' nin kesilmesi 

düşünülmelidir” denmiştir [35]. KDIGO kılavuzu ise, yeterli renal 

iyileşme olduktan, hastanın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ve RRT artık 

bakım hedefleriyle tutarlı olmadığından kesilmesini önermektedir. Ayrıca, 

diüretikler böbrek fonksiyonlarının iyileşmesini arttırmak veya RRT' nin 

süresini veya sıklığını azaltmak için önerilmemektedir. RRT seyrini 

durdurma veya RRT modalitesini değiştirme kararı, hasta özellikleri 

(hemodinamik stabilite, sıvı dengesi/aşırı yüklenmesi, elektrolit 

bozukluğu), böbrek parametreleri (idrar çıkışı, idrar biyokimyası ve 

kreatinin klirensi) ve lojistik özelliklerine (personel durumu, kateter 

ve/veya pıhtılaşma sorunu) göre karar verilmelidir [14]. RRT gereksinimi 

olan hastalarda; bazı demografik faktörler, yaş(özellikle 60 yaş üzeri), 

kronik böbrek hastalığı (KBH), diyabetes mellitus, kalp ve karaciğer 

yetmezliği ve yüksek Charlson komorbidite skorunun olmasının böbreğin 

iyileşme olasılığını azalttığı saptanmıştır [43].  

Prospektif Best böbrek çalışmasının veri tabanından yararlanan Uchino 

ve ark. [10], CRRT'nin kesilmesini öngörmede 313 hasta CRRT' den 

başarılı bir şekilde kesildi ve diğer 216 hasta tekrar RRT aldı ve 2 grup 

arasında mortalite anlamlı derecede farklı idi (%28.5'e karşı %42.7). 

CRRT'nin durdurulmasından önceki 24 saat içinde en önemli değişkenin 

idrar çıkışı olduğunu gösterilmiştir [44].  Katayama ve ark. yaptıkları 

çalışmada yüksek idrar çıkışının, düşük serum kreatinin ve daha kısa 

CRRT süresinin, CRRT'nin başarılı bir şekilde kesilmesini öngörmede 

önemli faktörler olduğunu saptamışlardır [45].  Tsukamoto ve ark. 

mekanik ventilasyon desteği olan veya olmayan kardiyovasküler cerrahi 
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geçiren ABH'li hastalarda CRRT'nin sonlandırılma süresinde mekanik 

ventilasyonun önemli olduğunu göstermiştir [46]. Raurich ve ark. ile 

Bouman ve ark.'nın yaptıkları çalışmalarda da CRRT son vermenin en 

önemli faktörünün idrar çıkışı olduğunu saptamışlardır [47,48]. 

AKIKI (The Artificial Kidney Initiation in Kidney Injury) çalışmasında 

hem erken hem geç gruplarda, spontan idrar çıkışı günde 500 ml’ den fazla 

olduğunda RRT' nin kesilmesi düşünülmüş, 1000 ml' den fazla olduğunda 

ise şiddetle tavsiye edilmiştir [28]. ELAIN çalışmasında ise renal iyileşme 

günde >400 ml (diüretik tedavisi olmadan) veya 2100 ml (diüretik tedavisi 

ile) idrar çıkışı olması ve kreatinin klirensinin >20 ml/dk olmasıyla 

tanımlanmıştır [29]. Viallet ve ark. çalışmasında 24 saatlik idrar kreatinin 

ekskresyonu ≥5.2 mmol/24 saatte fazla olması RRT’nin son vermenin en 

güçlü beliryeyicisi olduğu ve klinik parametrelerin hiçbiri (yaş, var olan 

KBH, SOFA skoru veya RRT uzunluğu) RRT'nin başarılı bir şekilde 

kesilmesinde etkili ve bağımsız bir gösterge olmadığı görülmüş. Ayrıca, 

serum üre ve kreatinin dahil kan parametreleri RRT' nin başarılı bir şekilde 

sonlandırılmasında yol gösterici değildi [49]. Aniort ve ark. aralıklı 

hemodiyaliz (IHD) ile tedavi edilen hastalarda günlük idrar çıkışı ve idrar 

üre konsantrasyonunun her ikisi de IHD’nin kesilmesi ile anlamlı derecede 

ilişkili olduğunu saptadılar. IHD’nin kesilmesi için 8.5 ml/kg/24 saatten 

daha büyük bir idrar çıkışı, 148 mmol/L 'den daha büyük bir idrar üre 

konsantrasyonu ve 1.35 mmol/kg/24 saatte daha yüksek bir günlük üre 

atılımının ideal olduğunu gördüler [50]. Aksine, Viallet ve ark. yaptıkları 

bazal GFR değeri 60 ml/dk' dan yüksek olan hastaları içeren çalışmada 24 

saatlik idrar çıkışı önemliyken, diğer idrar analizlerinin RRT kesilmesinde 

anlamlı ilişkisinin olmadığını saptamışlardır [49].  Wheeler ve Tolwani’nin 

yaptığı çalışmada RRT başlangıcında oligürik ABH olan YBÜ hasta 

grubunda CRRT sırasında elde edilen 24 saatlik kreatinin klirensi (CrCl)  

ölçümünü değerlendirmiş ve CrCl> 15 ml/dakika eşiğinin başarılı bir 

şekilde RRT’ nin durdurulmasını öngördüğünü belirtmişlerdir [51]. Kritik 

ABH hastalarında yapılan az sayıda çalışmada yeni biyobelirteçlerden 

plazma NT-pro BNP (N-terminal prohormon brain natriuretik peptid) 

azalan düzeylerinin böbrek fonksiyonlarını iyileştirme olasılığının daha 

yüksek olduğunu göstermiştir [52-53].  

Sonuçta; güncel bilgiler ışığında YBÜ hastalarında ABH halen çok sık 

görülmekte ve mortal seyretmektedir. ABH’ da RRT’ nin seçimi, ne zaman 

başlanacağı, nasıl takip edileceği ve ne zaman sonlandırılacağı 

belirsizliğini korumaktadır. RRT durdurulması için idrar çıkışı, serum ve 

idrar kreatinin düzeyleri başlıca belirleyici değişkenler olmakla birlikte, 

böbrek iyileşmesini doğru bir şekilde tahmin edemezler. RRT yönteminin 

seçimi, başlama ve sonlandırılmasında karar hastaların klinik durumu, 

laboratuar tetkikleri ve yapılan çalışmalar ele alınarak yönlendirilmelidir. 
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BÖLÜM XVIII 

FARMAKOLOJİDE İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ 

Filiz Özyiğit 

Giriş 

Bir ilaç başka bir ilacın etkisini nitel veya nicel olarak değiştiriyorsa bu 

durum ilaç- ilaç etkileşimi olarak tarnımlanır. İlaç ilaç etkileşiminde 

etkileşime giren iki ilacın vücutta (etkileşim yerinde)  aynı anda bulunuyor 

olması gerekmektedir. 

Ancak ilaç vücutta geri dönüşümsüz enzim inhibisyonu gibi kalıcı bir 

etkiye sahipse, etkileşme ilaç vücuttan itrah edildikten sonra da 

gerçekleşebilir (monoamin oksidaz inhibitörleri ya da organofosfat 

insektisitler ile olan etkileşmeler). (Kayaalp,  2005,11), ( Goodman  & 

Gilman, 2017).  

Etkileşim oluşturan ilaç    -  Precipitant drug,   

Etkileşime maruz kalan ilaç  - Object drug olarak tanımlanır. 

İlaç ilaç etkileşimi sonucu:  

- Ya Etki artar  

- Ya Etki azalır  

- Ya da yeni bir etki ortaya çıkar  (Dökmeci, 2000). 

İlaç etkileşimleri sınıflaması  

1.İlaç-ilaç etkileşimleri   

2.İlaç-besin etkileşimleri   

3.Kimyasal-ilaç etkileşimleri   

4.İlaç-laboratuvar testleri etkileşimleri   

5.İlaç-hastalık etkileşimleri   

Klinikte ilaç etkileşimlerini etkileyen faktörler:   

1.Çoklu ilaç kullanımı (Polifarmasi)   

2.Çoklu reçeteler   

3.İlaçların çoklu farmakolojik etkileri   

4.Çoklu hastalıklar   

5.Hastalarda uyunç sorunu   

                                                           
 (Doç .Dr,); Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, filiz.ozyigit@ksbu.edu.tr 
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6.Yaşlı hastalar  

7.İlaçla ilgili faktörler   

Hasta ile ilgili faktörler 

 Karaciğer hastalıkları 

 Böbrek hastalıkları 

 Kalp Hastalıkları 

 Hipo -Hiper (tiroidizm) 

 Yaşlılık 

 Çoklu hastalık 

 Kritik hastalar 

Kullanılan ilaç sayısı arttıkça yan etki riski de artar, bununla birlikte 

tedavide reçeteye  eklenen  ilaçların  kullanımının artmasıyla potansiyel 

ilaç-ilaç etkileşimleri de artış göstermektedir. İlaç ilaç etkileşimi 2 ilaç 

kullanımında %6, 5 ilaç kullanımında %50, 7 veya daha fazla ilaç 

kullanıldığında olasılık % 100'e yükselir  (Karas 1981), (JC Delafuente 

2003). 

Klinikte istemli ilaç etkileşimi   

 İlacın terapötik etkisini farklı bir ilaç tarafından arttırma veya yan etki 

görülme sıklığını azaltmak amacıyla oluşturulur.  

Klinikte istem dışı etkileşim;   

 İlaç etkileşimi ilaçların akılcı olmayan biçimde kullanılması ya da 

hastanın kullandığı mevcut ilacına yeni ilaç eklenirken bu durumun 

önemsenmemesi sonucu gelişebilir. Bu tip etkileşimler klinikte genellikle 

hasta için zararlı, kimi zaman da ciddi tehlikeli sonuçlar yaratabilen 

etkileşmelerdir.  

Öngörülemeyen etkileşmeler  

 Yeni ilaçlara bağlı öngörülemeyen etkileşmeler görülebilir, yeni 

ilaçlarla ilgili bazı etkileşmelerin ilaç piyasaya çıkmadan önce yapılan 

klinik araştırmalarda farkına varılma olasılığı genellikle düşüktür. İlaç 

etkileşimine bağlı gözlenen yan etkiler sadece ilaç etkisine bağlı olarak 

gelişmez.  

İlaç ile birlikte kullanılan yeni ilaç 

İlaç ile birlikte kullanılan OTC (Tezgah üstü ilaç) 

İlaç ile birlikte kullanılan (geleneksel  bitkisel /alternatif  bir ürün) 

İlaç ile birlikte kullanılan besin kullanımı sonucunda gelişebilir. 
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(Kayaalp,  2005:11) 

İlaç-ilaç etkileşim mekanizmaları 

 1. Farmakodinamik etkileşimler (İlaç organizmaya ne yapar?) 

 2. Farmakokinetik etkileşimler ( Organizma ilaca ne yapar?) 

 3. Farmasötik etkileşimler   

1. Farmakodinamik etkileşimler ( İlaç organizmaya ne yapar?) 

 Farmakodinamik ilaç-ilaç etkileşimleri farmakodinamik etkileşimler 

bir ilacın başka bir ilaç tarafından aynı etki mekanizması üzerinden 

yarışarak çıkardığı etki olarak tariflenir (Tatro, 2001),(Kayaalp, 2005:11). 

 Bir ilaç başka ilacın üzerindeki etkisini plazma konsantrasyonunda 

değişiklik yapmadan, reseptörler ile etkileşerek aynı reseptörleri 

kullanmasıyla birlikte, ilaçların farklı reseptörleri kullanarak zıt ya da aynı 

doğrultuda etki yapmasıyla veya kimyasal olan etkileşime girmesiyle 

etkisinde değişme farmakodinamik etkileşim olarak tanımlanır 

(Aşçı &Özkul, 2016), (Katzung & Trevor, 2019),(Dökmeci, 2000).  

Bir ilaç diğerinin etkisini:  

1-Etki mekanizması düzeyinde etkileşme;  

2-Değişik mekanizmayla ters ya da aynı yönde bir etki oluşturma,  

3-Kimyasal olarak etkileşme. 

Farmakodinamik etkileşimde ilacın etki yerindeyken başka bir ilaç ile 

etkileşime girmesi söz konusudur.   

Farmakodinamik etkileşimler:   

 Bir arada kullanılan ilaçların benzer ya da zıt farmakolojik etkilerinin 

olmasıdır.   

1. Antagonizma.   

2. Adisyon veya sumasyon.   

3. Sinerjizma veya potensiyalizasyon olmak üzere olarak 3 çeşittir. 

Etkileşim tipleri  

 Additif etki:                     

Sinerjik etki 

Potansiyalizasyon 

Antagonizma ( Goodman  & Gilman, 2017), (Dökmeci, 2000).  

 



229 

Antagonizma: Etkileşen ilaçlar zıt ekilidirler. 

(Asetilkolin ve noradrenalin kalp atışı üzerinde zıt etkiye sahiptirler ). 

Direkt etkili farmakodinamik etkileşimler   

Aynı yerdeki antagonizma;           Warfarin-Vitamin K 

                                                      Opiatlar-Nalokson                                                                           

Adisyon veya sumasyon: Etkileşen ilaçlar benzer etkilidir ve sonuçta 

bireysel ilaç cevapları ortaya çıkmaktadır. (Sedatifler, hipnotikler gibi 

CNS depresanları) 

Aynı yerdeki sinerjizma;  Depolarizan iskelet kas gevşetici  etkilerinin   

aminoglikozitler ve polimiksin B antibiyotikleri ile artması         

Farklı bölgelerdeki benzer etkilerin sumasyonu; Alkolün depresan 

özelliklerinin  diğer santral etkili ilaçlar tarafından arttırılması  

                                                                                                                                                                                                                            

Sinerjizma veya potensiyalizasyon: Bir ilacın etkisinin diğer ilaç 

tarafından arttırılmasıdır. (Alkol, aspirinin analjezik aktivitesini arttırır.) 

İndirekt Farmakodinamik Etkileşimler   Kardiyovasküler sistem;    

ACEI’nın antihipertansif etkisinin NSAIDS ile azalması   

 

Beta blokörler + Verapamil =    Bradikardi   

Sıvı ve elektrolit dengesizliği:   Tiazid ve diüretikler - hipokalemi   

  CNS:                                         Benzodiazepinler + Alkol = Sedasyon   

Zıt yönde etkileşimler 

 Antagonizma: Bir ilacın (agonist) etkisinin  başka ilacın (antagonist) 

etkisi ile azaltılması veya tümden kalkması olayı olarak tariflenir ( 

Goodman  & Gilman, 2017), (Warholak & Michaelmenkem 2011). 

Antogonisti vererek agonistin etkisini kaldırmak mümkündür. Bunun 

tam aksine de agonist vererek zehirlenme etkeni olan antagonistin etkisini 

kaldırmak mümkündür (Dökmeci, 2000), (Katzung & Trevor, 

2019),(Onat,2009). 

Antogonizmada olay üç şekilde gerçekleşmektedir (Kayaalp,  2005:11), 

(Katzung & Trevor, 2019). 

a) Kimyasal Antogonizma: Antogonist, agonist ile fiziksel veya 

kimyasal olarak etkileşebilmektedir. Örneğin Kolestraminin mide-

bağırsak kanalının çeşitli ilaçları adsorbe etmesi veya tetrasiklinlerin iki 

veya üç değerli metal iyonlarıyla şelat oluşturması ile absorpsiyonunlarının 

azalmasıdır.  
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Asidik bir mukopolisakarid içeren heparinin etkileri, bazik bir bileşik 

olan protamin sülfat tarafından kimyasal etkileşimden dolayı 

engellenmektedir ( Goodman  & Gilman, 2017).  

b) Fizyolojik Antogonizma: Bir ilacın etki mekanizmasının, başka bir 

reseptör veya mekanizmanın etkisinden dolayı başka bir ilaçtan kaynaklı 

etkisinin azalması/ engellenmesi olarak tariflenir. Örnek olarak çeşitli 

sempatomimetiklerin oluşturduğu vazokonstriksiyonun nitritler tarafından 

antogonize edilmesi yada SSS depresanlarının oluşturduğu solunum 

depresyonunun analeptik ilaçlar (niketamid gibi) tarafından azaltılması ( 

Goodman  & Gilman, 2017), (Katzung & Trevor, 2019). 

c) Farmakolojik Antogonizma:  Agonist ve antagonist moleküller 

reseptörlerin aynı bölgesini etkilemektedirler (kompetisyon). Agonist 

reseptörlerle etkileştiğinde etki oluşturduğunda bile antagonist reseptöre 

bağlanmaktadır. İlaçtan kaynaklı bir etki oluşturulamadığı ve agonistinin 

de reseptöre bağlanmasını ve etkisinin oluşmasını engellemektedir 

(Onat,2009). ( Goodman  & Gilman, 2017). 

Aynı yönde etkileşimler 

Bir ilacın etkisinin başka bir ilaçla beraber kullanılmasıyla etkinin 

artma durumudur. Bu iki biçimde oluşmaktadır.  

a) Aditif (sumasyon) sinerjizma: Aynı etkiyi oluşturan iki ya da daha 

fazla ilacın bir arada verildiğinde görülen etki, tek başlarına oluşturdukları 

etkilerin cebirsel toplamına eşit bir etkinin ortaya çıkmasıdır (Örn: aspirin 

ve parasetamol kombinasyonu) (Kayaalp, 2005:11),( 

Dülger,1996),(Dökmeci, 2000). 

Klinikte farmakolojik tedavide aditif etkileşimden faydalanılmaktadır. 

Aynı farmakolojik ilaçların yararlı dozlarla birlikte kullanılması, iki ilaç 

birlikte farmakolojik etkisini arttırmakta, fakat bu ilaçların yan etkileri 

farklı olduğu durumlarda yan etki ihtimallerini azaltmaktadır. Ancak başka 

yönde bakıldığında, bu şekilde etkileşen aynı ya da farklı farmakolojik 

gruptan iki ilacın birlikte kullanılması toksik etkilerde artmasına neden 

olabilmektedir ( Dülger,1996). 

b) Parsiyel Aditif sinerjizma:  Birden fazla ilacın birlikte 

kullanmasıyla farklı çalışma mekanizmalarından kaynaklı oluşan etkisinin, 

birbirlerinin etkisini yüksek düzeyde arttırmaktadırlar. Birlikte kullanılan 

ilaçlardan biri diğer ilacın eliminasyon,absorpsiyonunu, dağılım ve 

reseptöre bağlanmasını değiştirerek etkisini arttırmaktadır (Dökmeci, 

2000), (Ayanoğlu & Barlas 1984). 

Potansiyalizasyon: İki ilaç farklı mekanizmalarla etki oluşturuyorsa 

birbirlerinin etkilerini aşırı şekilde attırabilirler.(penisilin, streptomisin) 

(Dökmeci, 2000). 
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2. Farmakokinetik etkileşimler ( Organizma ilaca ne yapar?) 

“Etkileşim sonucu bir ilacın ADME özelliklerinin diğer ilaç tarafından 

değiştirilmesidir. Bu tür etkileşimlere ADME etkileşimleri adı da 

verilmektedir”.   

Hasta aynı zamanda birden fazla ilaç kullanıyorsa bu ilaçlardan biri 

veya bir kaçı arasında farmakokinetik etkileşme mümkündür. 

Farmakokinetik etkileşimlere bağlı olarak tedavinin yetersiz kalması ve 

istenmeyen durumların ortaya çıkmasına  klinikte sık rastlanmaktadır. 

Farmakokinetik etkileşimler; İlacın dozu, doku konsantrasyonu ve 

verilmesinden sonra geçen zamanla ilişkisini yani vücudun ilacı nasıl 

etkilediğini inceler ve dört parametreden oluşur; 

1. İlaçların vücuda EMİLİMİ (Absorbtion) 

2. İlacın vücudumuzdaki DAĞILIMI (Distribution) 

3. İlaçların vücudumuzdaki METABOLİZMASI (Metabolism) 

4. İlaçların vücdumuzdan ATILIMI (Excretion) 

Farmakokinetik etkileşimler: Etkileşime uğrayan ilacın plazma 

konsantrasyonu değişir.  Vücut içinde meydana gelen etkileşimleridir.   

Absorbsiyon düzeyinde etkileşim 

 Ağız yoluyla kısa ve yakın zamanlarda veya eş zamanlı uygulanan 

birden daha çok ilaçların, birbirleri ile etkileşime girerek emilim hızlarının 

değişmesine neden olmaktadır. Bir ilacın başka bir ilacın uygulama 

alanından emilim hızını ve seviyesini, farklı mekanizmalarla 

değiştirmekteyse bu etkileşime “ absorbsiyon düzeyinde etkileşim” ifade 

edilmektedir (Kayaalp, 2005:11), ( Goodman  & Gilman, 2017).  (Katzung 

& Trevor, 2019). 

Absorpsiyon etkileşimleri sonucunda 

 İlacın absorpsiyonu değişir. Bu tür etkileşim sonucu: Hızlı/ yavaş ilaç 

absorpsiyonu. Daha fazla/ daha az ilaç absorpsiyonu gelişebilir. 

Absorpsiyon etkileşimlerinin başlıca mekanizmaları   

1. Gastrointestinal pH değişimi   

2. Motilite değişimi   

3. Şelasyon ve adsorpsiyon   

4-Mide barsak kanalına toksik etki 

5. Gastrointestinal mikrofloranın değişimi  
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1) Mide ya da bağırsak sıvılarının ph’sının değişmesi ağızdan alınan 

ilaçların çözünme ve iyonizasyon seviyesini etkileyerek böylece 

absorpsiyonunu hızının ve oranını da etkilemektedir . 

pHda değişim: Proton pompası inhibitörler- Ketokonazolün 

absorpsiyonunu inhibe ederler                                              

2) Mide bağırsak kanalının salgı ve motilitesini değişmesine neden 

olan ilaçlar, başka ilaçların çözünme hızlarını değiştirmesiyle 

biyoyararlanımlarını da etkilemektedirler(Aştı & Karadağ  2011). 

Salgı ve motilite değişimleri ilaçların temel absorbsiyon alanı olan ince 

bağırsaklara geçiş hızını ve emiliminin artmasının nedenidir (Süzer, 2008), 

Gastrik boşalma zamanının değişmesi;   

                          Atropin/opiodler ilaçların absorpsiyonunu azaltırlar   

                          Pürgatifler digoksinin absorpsiyonunu azaltır  

3) Bağırsaklarda katyonik bileşikler (Fe, Ca, Zn) iyonize olan 

ilaçlarla kompleksler meydana getirerek emilimini engellemektedirler 

(Lisby & Nielsen  2005),  

Digoksin katyon bulunduran ilaçlarla beraber kullanıldığında, 

kompleks oluşumuna neden olup, emilimi zorlaşmaktadır. İlacın terapötik 

etki seviyesi azalmaktadır (Oktay  & Kayaalp 2009).  

Şelasyon;    Al 3+ , Mg 2+   + Prednizolon     Çözünmeyen kompleksler                                     

4) Mide-bağırsak kanalına toksik etki; Para-aminosalisik asit, 

neomisin, kolşisin gibi ilaçlarla sürekli uygulanan tedavi sırasında 

malabsorpsiyon sendromuna neden olabilir. bununla birlikte ilaçların 

absorbsiyonu azalır (Dökmeci, 2000). 

Absorpsiyon tabakası oluşturmak;  Kolestramin, Digoksin, warfarin 

absorpsiyonunu inhibe eder.  

5) Gastrointestinal floranın değişmesi;   

Geniş spektrumlu antibiyotikler  –   Antikoagülanları                                                                     

potansiyalize eder 

Dağılım düzeyinde etkileşim 

1. Doku bağlanma bölgelerinden ayrılma  

2. Plazma proteininden ayrılma   

Eğer aşağıdaki şartlar söz konusu ise klinik açıdan önem kazanır 

1. İlaç proteinlere yüksek oranda bağlanmalıdır (>90%)   

2. Dağılım hacmi yavaş olmalıdır 
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  Özellikli ilaçlar: 

  1. Sülfonamidler   

  2. Salisilatlar 

  3. Fenilbütazon   

Plazma proteinlerine bağlanmada etkileşim 

İlaçların birbirlerinin proteinlere bağlanma düzeyleri, buna bağlı olarak 

dağılım ve eliminasyonlarını etkilemektedir. Başta serum albüminine 

bağlanma düzeyinde oluşmaktadır (Goodman  & Gilman, 2017),(Katzung 

& Trevor, 2019). 

İleri derecede plazma proteinine bağlanan ilaçlar için önemlidir. Oral 

antikoagülasyonların örneğin varfarinin, fenilbutazon gibi asidik ilaçlar 

tarafından plazma proteinlerinden uzaklaştırılması ile serbest fraksiyonu 

artmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda, kısa süreli fakat ciddi 

kanamalara neden olabilmektedir(Dülger 1996), (Rosenfeld &  Loose 

2017) . 

Metabolizma düzeyinde etkileşim 

İlacın metabolizması değişmektedir. Bir ilaç diğerinin 

biyotransformasyonunu uzatabilir ya da inhibe edebilir. Yani ikinci ilacın 

etkinliği azalabilir/ artabilir. 

Metabolizma düzeyinde etkileşim mekanizmaları:  

1.Enzim indüksiyonu:   Metabolizma oranı artar.  

2.Enzim inhibisyonu:   Metabolizma oranı azalır. 

(Dülger 1996), (Kayaalp,2005:11), ( Goodman  & Gilman, 2017). 

Karaciğer mikrozomal enzimleri ile metabolize olan oral 

antikoagülanlar bu enzimleri indükleyen bir ilaçtan sonra uygulanması 

biyotransformasyonların hızlanmasına neden olacağından kanda yeterli 

düzeye ulaşamamasına ve farmakolojik etkilerini azaltmasına neden olur 

(Dökmeci, 2000) 

Atılım düzeyinde etkileşim  

Böbrekten eliminasyonda etkileşim 

 İlaçların büyük çoğunluğu böbreklerden emilim olduklarından dolayı bu 

organ düzeyindeki ilaç etkileşimleri, özellikle aktif metabolitler biçiminde 

emilim olan ilaçlar için önemli olmaktadır. 

İlaçların ve metabolitlerinin böbreklerde eliminasyonlarının 

değişmesiyle oluşan farmakolojik etkileşimler, filtrasyon, geri emilim, 

idrar ph’sı değişiklikleri ve aktif tübüler salgılamadır. Böbrekle itrah 
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düzeyinde bir etkileşme olup olmadığını belirleyebilmek için böbrek kan 

akımı, ilacın plazmadaki serbest fraksiyonu, taşınma için Michaelis-

Menten sabitesi ve renal  klirensin total klirensteki payı gibi çeşitli 

faktörlerin bilinmesi gerekir. Renal kan akışındaki değişimler, idrar pH’sı 

değişimleri, aktif atılım için yarış, zorlu diürez  ilaç ilaç etkileşimlerini 

değerlendirmede gerekli parametrelerdir (Dökmeci, 2000), (Harrington  

&Warholak 2011), (Rosenfeld &  Loose 2017). 

Böbrekte perfüzyonundaki herhangi bir azalma glomerüler filtrasyonda 

da azalmaya neden olmaktadır. Bununla beraber aynı zamanda kullanılan 

ilaçların birinin renal perfüzyonu azaltmasıyla birlikte, böbrekten atılan 

öteki ilacın atılımının azalmasına neden olmasına ve plazma 

konsantrasyonu artarak toksik düzeyinin artışına neden olmaktadır  (Aşçı 

&Özkul, 2016), (Rosenfeld &  Loose 2017). 

Bazı ilaçlar böbrekten taşıyıcı proteinin kullanıldığından tübüler 

sekresyon ile atılımı sağlanmaktadır. Aynı taşıyıcı proteini iki ilaç beraber 

kullanıldığında biri taşıyıcı proteine bağlanmakta ve atılımını bozmaktadır. 

Böylece ilacın vücutta kalma süresinin uzamasına neden olur. Etki süresi 

uzayan ilacın bundan dolayı toksik etkileri ortaya çıkmaktadır (Katzung & 

Trevor, 2019), (Koçak  &  Yaman  2015). 

3. Farmasötik etkileşimler  

 İlaç vücuda girmeden, vücut dışında iken meydana gelen etkileşimler 

farmasötik etkileşim olarak tanımlanır. «GEÇİMSİZLİK» olarak da 

isimlendirilir. İlaçların i.v. infüzyonlar içinde birlikte verildiğinde 

çökmeye veya inaktivasyona neden olan fizikokimyasal etkileşimlerdir. 

Genellikle intravenöz (i.v.) sıvı tedavisi veya parenteral ilaç uygulamaları 

sırasında meydana gelir  (Kayaalp,2005:11). 

İlaçların aynı şırınga içinde karıştırılması aynı solüsyon içinde verilince 

çökmeleri 

1. Tiyopental ve (süksinilkolin, narkotik analjezikler, adrenalin, 

panküronyum) çökelti oluşur. 

2.  Karbenisilin ve aminoglikozitler  

3. Gentamisin ve asilüreidopenisilinler     

4.  Hidrokortizon ve penisilin  

 Sorpsiyon;  Bazen ilaç filtre veya plastik boru çeperi ileetkileşir. 

Özellikle diyabetli hastalara  iv. Sıvı verilmesi  esnasında infüzyon sıvısı 

içine ya da rezervuara ilave edilmek suretiyle uygulanan insülinin 

%20’sinin dolaşıma girmeden önce boru çeperi ya da cam yüzeye sıvandığı 

bildirilmektedir. Sonuç olarak hasta hesaplana dozun altında ilaç almış 

olmakta bu durum tedaviyi olumsuz etkilemektedir (Kayaalp,2005:11). 
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Vücut dışında etkileşimler: İlaçların aynı şırınga içinde karışıtırılması  

İlaçların i.v. İnfüzyonu ile verilmesi  

 1. Kinupristin ve Dalfopristin            

 2. Ampisilin, fenitoinin sodyum tuzları, heparin                

Farmasötik etkileşimleri önlemek için 

  IV ilaçların damara birden verilmesi (bolus)  

  İnfüzyon çözeltisi eklenmemesi  

  Aynı infüzyon içinde ilaçların karışmamaları  

  İlaçların infüzyon içine kayıpsız konması  

  Eğer ilaçlar aynı anda uygulanacaksa 2 farklı bölme oluşturmak. 

Klinikte ilaç ilaç etkileşimleri 

Polifarmasi 

Polifarmasi kavramı 20. yüzyıl ortalarında  "çok sayıda ve yoğun ilaç 

kullanımı"  olarak tanımlanmıştır. Genellikle "birden daha fazla sayıda 

ilaç kullanımı" olarak kabul edilir. Literatürede polifarmasi için farklı 

birçok tanımlamalar mevcuttur 

≥ 2 ilacın en az 240 gün süre ile bir arada kullanım 

≥ 2 ilacın bir arada kullanımı 

National Service Framework (NSF) tarafından ise ≥4 ilaç kullanımı 

≥5 ilacın bir arada kullanımı olarak bildirilmiştir 

Polifarmasi için net bir eşik değer bulunmaması nedeniyle alternatif 

olarak " Hastanın ihtiyacı olduğundan fazla miktarda ilaç kullanması" 

tanımlaması yapılabilir(Öztürk  &  Uğraş 2017). 

Günümüzde hastalıkların önlenmesi ve/veya erken dönemde 

teşhis/tedavi edilmesi ile ortalama yaşam süresi artmıştır (Bahar &  Parlar 

2007). Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus artmaktadır. Ülkemizde 2010 

yılında74.6 olan beklenen yaşam süresinin 2050 yılında 78.5’e ulaşacağı 

tahmin edilmektedir  (Asma & Gereklioğlu 2014) . 

Yaşlı nüfusun artışı ile birlikte kronik hastalık görülme sıklıkları ve 

buna bağlı olarak yaşlıların kullandıkları ilaç sayılarında artış olmuştur 

(Kirchmayer &  Mayer 2016).  

Yaşlı nüfusta hastalık yükünün çoğunu kronik hastalıklar 

oluşturmaktadır. Yaşlı nüfusta artan çoklu hastalıklar çoklu ilaç 

kullanımına yani polifarmasiye zemin hazırlar. Sonuç olarak kullanılan 

günlük ilaç sayısı artar. Artan bu ilaç sayıları ise ilaç ilaç etkileşimlerine 
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neden olur. Hekimler yaşlılarda farmakokinetik ve farmakodinamik 

değişiklikler nedeni ile reçetelerinde yer alan ilaçlarla ilgili olarak ilaç 

kullanımında doz ve ilaç etkileşimleri yönünden titiz davranmalıdır 

(Budnitz &   Lovegrove 2011)  

Yaşlı hastalarda istenmeyen ilaç olaylarına yol açan faktörler 

1. Çoklu ek hastalıklar 

2. Polifarmasi 

3. İlaç-ilaç etkileşimleri 

4. Metabolizma ve ekskresyonda yaşa bağlı azalma 

5. MSS’nin ilaçların yan etkilerine duyarlılığında artma 

6. Kompleks ilaç rejimleri 

7. Birden fazla ilaç reçete eden hekim (Sık hekime başvuru) 

Yaşlı hastalarda her zaman kaçınılması gereken ilaçlar. 

1. Barbitüratlar 

2. Flurazepam 

3. Meprobomat 

4. Klorpropamid 

5. Meperidin 

6. Pentazosin 

7. Trimetobenzamid 

8. Belladona alkaloidleri 

9. Disiklomin 

10. Hyoscyamid 

11. Propantelinİlaç Etkileşimleri   (Zhan   &  Sangl 2001). 

 

Yaşlı hastalarda ilaç ilaç etkileşimi yönüyle önemli olan başlıca ilaçlar 

Antihipertansifler 

Antihiperlipidemikler 

Antidepresanlar 

Antiagreganlar 

Antidiyabetikler 
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Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar ve beraberinde antasitler. 

Analjezikler (antihipertansif ilaçların etkinliğini azaltabilir). 

Grip ilaçları (aritmi veya hipertansiyon yapabilir). 

Antibiyotikler (özellikle rifampisin, sulfametoksazol, eritromisin ve 

klaritromisin) 

Antidepresanlar (hipnotik veya sedativ olarak) 

Antiasitler (Berge, 2004). 

İlaç etkileşimleri önlenebilir klinik bir durumdur. İlaç ilaç etkileşimleri  

istenmeyen ilaç etkilerinin  %3-5’ini oluşturur ABD’de 6. önde gelen ölüm 

nedenini oluşturur (Leape,1995). 

İlaç  istenmeyen etkileri  Yılda 2 milyonun üzerinde ciddi vaka , yılda 

100,000 ölüm, 4. önde gelen ölüm nedenidir  (Gurwitz ,2000)  

Son yıllarda İlaç hataları arasında yer alan ilaç-ilaç etkileşimi daha fazla 

dikkatleri üzerine toplamakta ve önemi gittikçe artmaktadır. İlaçların en 

yararlı ve istenmeyen etkileri en az olacak şekilde kullanılabilmeleri için 

ilaç-ilaç etkileşimlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 

İlaç ilaç etkileşimleri tıbbi hata olarak kabul edilmekte önceden tahmin 

edilip önlenmesi mümkün olmaktadır (Bısta & Saha 2009) . 

İlaç ilaç etkileşimlerinin sık görülmesinin sebepleri aynı zamanda 

birden fazla ilacın beraber uygulanmasıdır. Birden fazla ilacın 

kullanılmasıyla ilaç etkileşimlerinin artmasına, hasta uyumunun azalması 

ve farmakoekonomik maliyetin artması gibi birçok soruna neden 

olmaktadır. 

İlaç-ilaç etkileşiminin Oouşumunda ilacın kullanımıyla İigili 

Faktörler 

 Uygulama zamanı;  Birbiri ile etkileşen ilaçların veya ilaçların uygulama 

zamanı hasta ve klinik açıdan önemli oranda etkilemektedir. Hastanın 

herhangi bir ilaç kullanırken, hasta için esas ilacın tedaviye 

eklenmesiyle birlikte etkileşim ilacın kesilinceye kadar 

gözlenmeyebilir 

 Kullanım aralıkları; Özellikle gastrointestinal sistemde geçen 

etkileşimlerde, etkileşim iki ilacın kullanım aralıklarının birbirine yakın 

olması etkileşiminin önemini daha da artırmaktadır.  

Tedavi süresi; Bazı etkileşimler hemen gerçekleşebileceği gibi bazen 

de bazı etkileşimler aylar sonra da oluşabilmektedir. Tedavinin kısa süreli 

olması ilaç ilaç etkileşimlerini engelleyebilmektedir. 
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Etkileşimin oluşması için gerekli doz miktarı; Tedavi sürecinde 

klinik yanıtta etkin olan düşük doz tercih sebebi olmalıdır. 

 İlacın preparat şekli; Bir ilacın standart tablet yapısı, o ilacın sıvı, 

kapsül ve enterik kaplı tablet yapısıyla karşılaştırıldığında, yaşanan 

etkileşimler arasında az da olsa farklılıklar görülmüştür (Tatro, 2001). 

Kombine ilaçlar; İlaç ilaç etkileşimlerine daha sık rastlanmaktadır ( 

Goodman  & Gilman, 2017).   

Çoklu ilaç kullanımı, olumsuz ilaç etkileşimlerine, dolayısı ile hastane 

yatışlarına ve yatış sürelerinin uzamasına neden olabilmektedir. İlaç ilaç  

etkileşim mekanizmaları oldukça karışık  mekanizmalardır. Bireysel 

farklılık gösterir. Bireylerin farmakogenetik yapısı, yaşı, cinsiyeti,  

kullandığı ilaçlar, alışkanlıkları, ek hastalığa sahip olma gibi pek çok 

durumla yakından ilişkilidir. Önemli olan ilaç ilaç kombinasyonlarında ilaç 

etkileşimlerini önceden tahmin etmek ve ona göre tedavi planlamak esastır. 

En iyi ilaç kombinasyonunun hangisi olacağının net bir cevabı yoktur. 

Hastaya verilen ilaç sayısı arttıkça ilaç ilaç etkileşimi olasılığıda 

artmaktadır. Gerçek (actual) ilaç-ilaç etkileşimi etkileşen iki ilacın 

kombinasyonu sonucu hastada meydana gelen advers sonuçlardır. 

Potansiyel ilaç-ilaç etkileşimi (pDDI) ise, hastada advers bir sonuç 

meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın, etkileşen iki ilacın eş zamanlı 

reçetelenmesi/alınmasıdır. Gerçek ilaç-ilaç etkileşimleri, klinik 

uygulamalar için oldukça önemli olmasına karşın popülasyonda prevelansı 

saptamak oldukça zordur. bu nedenle pDDI sıklığı belirlenir. Ayrıca bu 

değerler reçete edilen ilaçların güvenliliği açısından da bir kalite belirteci 

olarak kullanılabilir(Mallet & Spinewine 2007), (Jazbar & Locatell 2017). 

pDDI için risk değerlendirmesi için geliştirilmiş çeşitli veri tabanları 

Micromedex, Drugs.com, Lexi-interact ve indeksler mevcuttur (Van 

Leeuwen  & Brundel 2013). 

C tipi etkileşimlerde etkileşen iki ilacın birlikte kullanımından sağlanan 

fayda genellikle etkileşimden kaynaklanan riskten fazla olsa da tedavinin 

monitörizasyonu önerilir. pDDI’lar arasında klinik bulgularla ilişkili 

olması açısından önemli kabul edilen D ve X tipi etkileşimlerdir. 

 

 

Tablo 1. pDDI risk değerlendirmesi tablosu (Lexi -Interact programına 

göre), (Savran&Aşçı 2018). 

Risk 

Sınıflaması 

Etkileşim Tanımlama 
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A Bilinen etkileşimi yok Verilerde farmakokinetik ya da 

farmakodinamik etkileşim ortaya 

koyamamaktadır. 

B Müdahaleye gerek yok İlaçlar birbiri ile etkileşebilir ancak klinik 

öneme dair kanıt yoktur. 

C Tedavinin Monitorizasyonu Bu iki ilacın birlikte kullanımının faydası 

zararından/riskten fazladır. 

D Tedavinin modifikasyonu  İlaçların birlikte kullanımının faydasının 

riskten fazla olup olmadığını değerlendir. 

X Kombinasyondan kaçın İlaçların birlikte kullanımı ile ilişkili risk 

faydadan fazladır. 

 

İlaç etkileşimlerini kolaylaştıran durumlar 

 Terapötik indeksi dar ilaçlar, Çok sayıda ilaç kullanma, Fazla 

(Polifarmasi), ciddi fizyolojik bozukluğa olan hastalar, HIV enfeksiyonlu 

hastalar, ilaç bağımlısı  hastalarda ilaç ilaç etkileşimlerinin ortaya 

çıkmasını kolaylaştırmaktadır. 

Terapötik indeksi dar ilaçlar 

 Hastaya uygulanan ilaçların  içinde Terapötik İndeksi Dar (TİD) olan 

ilaçların bulunması tedaviyi yakından izlemeyi gerektirir. TİD olan ilaçlar, 

tedavi etme düzeyi doz miktarı ile toksik düzeye sebep olan doz miktarına 

yakın olabilmektedir  (Aslan  & Ünal 2005), ( Goodman  & Gilman, 2017).   

Polifarmasi hastaları 

 Kullanılan ilaç sayısı ile ilaç ilaç etkileşimlerinin görülme sıklığı yakından 

ilişkilidir. Genellikle polifarmasi hastalarında ilaç-ilaç etkileşimleri sık 

görülür. Kombinasyonlu ilaç kullanımı daha fazla ilaç-ilaç etkileşimi 

riskinin artışına yol açar (Karahan& Avci 2014). 

Ciddi fizyolojik bozukluğu olan hastalar 

 Bir veya daha fazla kronik hastalığı olan hastaların daha fazla ilaç 

kullanmak zorundadır ve bu yüzden hastaların kullandıkları ilaç sayısında 

artış göstermektedir. Bunların arasında diyabet hastaları önemli hasta 

grubudur (Holstein & Beil2009). 

İlaç etkileşimlerinin sonuçları 

 Hastalar birden fazla ilaç kullanmasıyla birlikte   ilaç ilaç etkileşimleri 

görülme riski  artmaktadır. İlaç-ilaç etkileşmelerinden kaynaklanan önemli 

advers olayların ve hayatı tehdit edici boyutta olması klinik açıdan son 

derece önemlidir (Warholak  & Michael2011). Tüm advers ilaç 

reaksiyonları öngörülebilir değildir, ancak klinikte anlamlı olan ilaç ilaç 
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etkileşimlerinin önlenebilir tıbbi bir hata olarak kabul görmesidir 

(Harrington & Warholak 2011). 

İlaç-ilaç etkileşimlerinin önlenmesi 

 Çoklu ilaç kullanımında, olası istenmeyen etkilerin, İlaç ilaç 

etkileşimlerinin mortalite ve morbiditelerin azaltılması, gereksiz sağlık 

harcamaların önüne geçilmesi için yoğun çaba gösterilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle farmakolojik tedavi planlarken klinik kararlarda ilaç 

seçimlerinde tıbbi kılavuzların ve yaşa özel, özellikli gruplara yönelik 

farmakolojik bilgilerin kullanılması önerilmektedir. 

 Özellikle hastaların hastane yatışları ve taburculukları esnasında 

kullanılan ilaçların gözden geçirilmesi için bu durumun fırsat olarak 

görülmeli (Pronovost &Weast 2003), Multidisipliner yaklaşım sağlanması, 

disiplinler arası koordinasyon ve işbirliği arttırılmalıdır (Rottlaender & 

Scherner 2007). 

 Yaşlılıktaki farmakokinetik ve farmakodinamik değişiklikler nedeni 

ile ilaç kullanımında doz ve ilaç etkileşimleri yönünden dikkatli olunmalı 

(Budnitz &Lovegrove 2002), Hastanın kullandığı ilaçlar düzenli aralıklarla 

değerlendirilmelidir. Her hasta için reçetesiz ilaçlar (OTC) ve bitkisel 

ilaçlar da dahil kapsamlı bir ilaç anamnezi alınmalıdır. Olabildiğince düşük 

dozlarda az sayıda ilaçla tedavi düzenlenmelidir. Advers olayları 

açıklamak için her zaman potansiyel bir ilaç-ilaç etkileşimi düşünmelidir 

(Jeffrey, 2003). İlaç- İlaç etkileşimlerinde genetik, yaş, ek hastalıklar, yeni 

eklenen ilaçlar gibi bir çok faktör farmakokinetik ve farmakodinamik 

değişiklikler oluşturabilir. 

 Özellikle yaşlı hastalarda anestezi veya sedasyon gerektiren 

operasyonlarda, her zaman olası ilaç- ilaç etkileşimlerinin komplikasyon 

riskini artırabileceği öngörülmelidir. Yeni ilaca başlama kararı hastanın 

fizyolojik durumu ve ek hastalıklarının varlığına göre titiz bir şekilde 

değerlendirilerek verilmelidir. 
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BÖLÜM XIX 

PNÖMOSEPSİS YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN  

GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Review of Changes in Pneumosepsis Management 

Hüseyin Uzunosmanoğlu* 

     Giriş 

     Sepsis, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan hastalar arasında en 

yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Bu ortamda ortaya çıkan çoklu 

komorbiditeler ve altta yatan hastalıklar nedeniyle bu ortamda teşhis 

koymak özellikle zordur (Novasad, 2016:65 ; Vincet, 2019:302). 2016’da 

sepsis-3 konferansında sepsis ‘’hayatı tehdit eden organ disfonsiyonu ve 

konağın enfeksiyona uygunsuz yanıtı’’ olarak tanımlanmıştır(Singer, 

2016:315). Hem sepsis hem de septik şoku tanımlamak için mevcut öneri 

SOFA [Sequential (Sepsis-Related) Organ Failure Assessment] skorunun 

kullanılmasıdır.  

     2016 yılında qSOFA (quick SOFA) geliştirildi. Bu yeni puanlama 

sadece yatak başında kolay ve hızlı bir şekilde ölçülebilen klinik kriterleri 

içerir(Doerr, 2011:6 ; Minne, 2008:12): 

 Değişken bilinç durumu, Glasgow koma skoru ≤13 

 Sistolik kan basıncı ≤100 mmHg 

 Solunum hızı≥22/dk 

     Şüpheli veya dökümente sepsisi olan hastalar tipik olarak hipotansiyon, 

taşikardi, ateş ve lökositoz görülür. Şiddet kötüleştikçe, şok belirtileri 

(örn., soğuk siyanotik cilt) ve organ disfonksiyonu gelişir (örn. Oligüri, 

akut böbrek hasarı, değişken bilinç)(levy, 2003:31). 

     Pnömoni, akciğerin alveoler kısmının bir enfeksiyonudur. Topluluk 

kökenli pnömoni (OTP) ABD'de yılda yaklaşık 3 milyon vaka ve 1,6 

milyon hastaneye yatıştan sorumludur (Hendrickson, 2005:11).  Pnömoni 

tanısında üç parametre önemlidir; bu parametreler sistemik enfeksiyon 

bulguları, akciğer grafisinde yeni infiltrasyon ve bakteriyolojik olarak 

etkenin gösterilmesidir. En sık görülen belirti ve bulgular dispne, öksürük, 

ateş ve yeni fokal akciğer bulgularıdır(Society, 2005:171). 

     Toplum kökenli pnömoni(TKP), Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık 

teşhis edilen bakteriyel enfeksiyonlardan biridir ve önemli bir hastanede 

yatış ve ölüm kaynağıdır. Toplum kökenli pnömoni (TKP) dünya 

genelinde en yaygın enfeksiyon hastalıklardan biridir ve TKP mortalite ve 

                                                           
*(Uz. Dr.); Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil 

Tıp kliniği, Ankara/Türkiye. huzunosmanoglu@gmail.com 
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morbiditenin önemli nedenlerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine 

göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 450 milyon pnömoni vakası 

görülmekte ve bu vakaların 4 milyonu yine pnömoni nedeniyle hayatını 

kaybetmektedir. Ölüm oranları 5 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üstü 

yaşlılarda artış göstermektedir (Ruuskanen, 2011). 

     Amerikan Toraks Derneği ve Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği 

son olarak 2007'de toplum kaynaklı pnömoni  tanı ve tedavisi için ortak 

yönergelerini güncelledi ve yeni yönergeleri çevreleyen belirli klinik 

sorulara ve tartışmalı konulara odaklandı. 

     Toplum kökenli pnömoni nedeni ile yatan hastaların yaklaşık yüzde 

48’inde ciddi sepsis gelişir (Dremsizov, 2006:129). Enfeksiyon ve 

bakteriyemi, sepsise ilerleyebilen erken enfeksiyon formları olabilir. 

Ancak erken sepsisin resmi bir tanımı yoktur. Bununla birlikte, tanım 

eksikliğine rağmen, sepsis olduğundan şüphelenilenlerin izlenmesi, 

önlenmesi için kritik öneme sahiptir (Seetharaman, 2019:132).  

     Bazı hasta gruplarında (örn. Yaşlılar) klinik prezentasyon atipik 

semptomlara sahip olabilir (örneğin,ateş olmayabilir, bilinç durumu 

değişikliği, gastrointestinal şikayetler ) ve tanı sıklıkla gecikebilir (Sanz, 

2014:19). 

Bazı patojenler için, kuru öksürük, ateşin olmaması ve akciğer dışı 

semptomların kademeli başlangıcıyla atipik klinik prezantasyonlar sık 

görülür. Örneğin, Legionella’ya bağlı pnömonisi olan hastalar baş ağrısı, 

konfüzyon, ishal ve hiponatremi klinik bulguları ile başvurabilir 

(Arancibia, 2014:145).  Mikoplazma pnömonisi üst solunum yolu 

tutulumu (otitis, farenjit), cilt değişiklikleri (Stevens-Johnson benzeri 

sendrom) ve hemolitik anemi ile ilişkili olabilir (Cunha, 2006). 

     Ciddi olmayan toplum kökenli pnömonisi olan hastalarda ana ayırıcı 

tanı üst solunum yolu enfeksiyonudır. Bu durumlarda, klinisyenler klinik 

değerlendirmelere (ASYE belirtileri, akciğer sesleri, diğer olası tanıların 

hariç tutulması dahil) ve klinik testlere (örn, C-reaktif protein [CRP]) 

güvenmelidir (Nice, 2015) 

     Ciddi toplum kökenli pnömonisi olan hastalar yaşamı tehdit eden diğer 

organ disfonksiyonları açısından izlenmelidir. Pnömoninin akut kalp 

yetmezliği gibi non-infeksiyöz hastalıklardan ayrılması bazen zor 

olduğundan, antibiyotik tedavisinin derhal başlatılması önerilir. 

Biyobelirteçler (örn., Prokalsitonin [PCT]) kalp yetmezliği 

dekompansasyonundan erken ayırıcı tanıya yardımcı olabilir ve antibiyotik 

kötüye kullanımını önler (Schuetz, 2015). 

     Pnömoni tanısı dışlandığında, antibiyotik tedavisi kesilmelidir. 

Hastanın dinamik değerlendirmesi aynı zamanda klinisyene tedavi 

açısından da yardımcı olur (örn. Pozitif basınçlı ventilasyondan sonra 
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tamamen düzelen pulmoner infiltratlar muhtemelen kalp yetmezliği veya 

atelektazi nedeniyledir). Tekrarlayan pnömonili hastalarda, akciğer 

kanseri, metastaz, tüberküloz, yabancı cisimler, aşırı duyarlılık pnömoniti 

ve bilinmeyen bağışıklık sistemi baskılanmış durum gibi altta yatan 

hastalıklardan şüphelenilmelidir. Toplum kökenli pnömonili hastaların 

değerlendirilmesinde erken iki soru cevaplanmalıdır: Hastanın hastaneye 

yatırılması gerekiyor mu ve yoğun bakımda mı tedavi edilmeli? Bu 

kararların erken alınması gerekir, çünkü yoğun bakıma geç kabulün artmış 

mortalite ile ilişkili olduğu yaygın olarak gösterilmiştir (Restrepo, 

2010:137) 

     Pnömoni Şiddet Endeksi (PSI) 18 ve CURB-65 en sık kullanılan 

skorlardır. 

Tablo 1. Pnömoni Şiddet Endeksi 

                           Pnömoni Şiddet Endeksi (PSI) 

Cinsiyet Komorbidite 

Kadın(-10 puan) Malignite (aktif) (30 puan) 

Erkek (0 puan) Kronik karaciğer hastalıkları (20 puan) 

Demografik faktörler Kalp yetmezliği (10 puan) 

Yaş (1 puan her bir yıl için) Serebrovasküler hastalıklar (10 puan) 

Evde bakım almak (10 

puan) 

Kronik böbrek hastalığı (10 puan) 

Huzurevinde kalmak (10 

puan) 
Laboratuar ve radyografi bulguları 

 Arteriyal pH<7.35 (30 puan) 

Fizik muayene bulguları BUN≥30 mg/dL (20 puan) 

Değişken bilinç durumu 

(20 puan) 

Sodyum<130 mEq/L (20 puan) 

Solunum hızı≥30/dk (20 

puan) 

Glukoz≥250 mg/dL (10 puan) 

SKB≤90mmHg (20 puan) Hematokrit<30 (10 puan) 

Ateş <35°C veya ≥40°C 

(15 puan) 

Parsiyel oksijen basıncı<60 mmHg veya 

SaO2<90(10puan) 

Nabız≥125/dk (10 puan) Plevral efüzyon (10 puan) 

Pnömoni Şiddet Endeksi (PSI) 
Evre 1:  ek hastalık yok, genel durumu iyi ve 50 yaş altı hasta 

Evre 2:  0-70 puan,  Evre 3:  71-90 puan 

Evre 4:  91-130 puan, Evre 5: 131-405 puan 

 

Tablo 2. CURB- 65 Skoru 

CURB-65 (her parametre 1 puan) 

Konfüzyon 

Üre >19 mg/dL 

Solunum hızı≥30/dk 

Kan basıncı SKB<90 mm Hg DKB ≤60mmHg 

Yaş ≥ 65 
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CURB-65 

 0-1 puan düşük risk 

    2  puan orta risk 

3-5  puan yüksek risk 

     Hastalar mekanik ventilasyon veya vazopresör (her ikisi de Amerikan 

Toraks Derneği ve Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği kılavuzlarında 

ciddi pnömoni için önemli kriterlerdir) gerektiğinde yoğun bakıma 

alınmalıdır (Mandell, 2007:44). 

ALGORİTMA 1. Pnömoni Yatış ve Tedavi Sınıflandırması 

 

     Tartışma 

     Günümüzde antibiyotiklerin çok yaygın kullanılmasına ve etkin aşı 

uygulamalarına bağlı olarak enfeksiyon hastalıklarından ölümler giderek 

azalmakta iken, toplum kökenli pnömoni halen yüksek mortalite ve 

morbidite nedenidir. Son yıllarda mortalite ve morbiditeyi düşürmek için 

yoğun bakım ünitesine yatırılacak Toplum kökenli pnömonili hastaların 

erken tanınmasına odaklanılmıştır (Fernandez & Restrepo, 2012:5). 

     Yıllar boyunca, mortaliteyi öngörebilmek için çeşitli klinik 

değerlendirme skorlamaları önerilmiş ve uygulanmıştır. Pnömoni ciddiyet 

değerlendirmesi (PSI); klinisyenlere hastanın servis-yoğun bakım yatış 
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tercihini ve ampirik antibiyotik tedavisi uygulama konusunda önemli bir 

kılavuz oluşturmaktadır. Bunlara rağmen pnömoninin ciddiyetini ve yoğun 

bakım gereksinimini öngörmek için yüksek düzeyde duyarlılık ve 

özgüllükte objektif bir skorlama sistemi maalesef mevcut değildir 

(Feldman, 2016:22). 

     Yakın zamanda yapılan iki randomize kontrollü çalışma, ciddi toplum 

kökenli pnömoni ile hastaneye başvuran insanlar için antibiyotik tedavisi 

hakkında önemli sonuçlar vermiştir. Bir küme çaprazlama çalışması, 

birincil sonuç olarak 90 günlük mortalite ile β-laktamın β-laktam artı 

makrolide karşı florokinolon rejimlerini karşılatırdı. Yoğun bakım 

ünitesinde tedavi edilmeyen klinik olarak şüphelenilen pnömonisi olan 

2283 hasta dahil edildi. Diğer antibiyotik rejimleri  β-laktam ile 

monoterapiden üstün bulunmadı (Postma, 2015). Makrolidlerin ciddi 

toplum kökenli pnömonide immünomodülatör etkileri nedeniyle ek 

faydaları olduğu görülmektedir (Sligl, 2014:42). 

     Lee ve arkadaşlarının 424 hasta üstünde yaptıkları 28 günlük 

mortaliteyi öngörmede albumin ve CRP’nin tek başına ve PSI ile kombine 

edildiğindeki prognostik performansını araştırdıkları çalışma değerlidir. 

Bu çalışma biyobelirteçlerin, klinik şiddet skorları ile kombinasyonun 

mortaliteyi öngörmede üstünlüğünü ortaya koymaktadır (Lee, 2011:26). 

     Türk Toraks Derneği çalışma grubunun hazırladığı rehbere göre; 

pnömoninin şiddeti arttıkça CRP düzeyinin buna paralel olarak arttığını 

103 TKP tanılı hastada yaptıkları çalışmada göstermişlerdir. 

İnflamasyonun kuvvetli bir göstergesi olan CRP düzeyinin pnömoninin 

şiddeti ile ilişkili olduğu ve yüksek düzeylerinin hastaneye yatış kararında 

yararlı olabileceğini düşünmüşlerdir (Bircan, 2006:22). 

     Yapılan başka bir çalışmada ise TKP’ye eşlik eden KOAH’ı olan ve 

olmayanları karşılaştırmış ve sırasıyla YBÜ ihtiyacını %18.3 -% 13.1 ve 

NIMV'ye gereksinim % 26.1 - % 1.4 saptanmıştır (Dai ve ark., 2018:18). 

     Japonya’da 2007 yılında yürütülen bir çalışmada düşük kan basıncı 

mortalite açısından anlamlı bulunmuş (Fujiki, 2007:13). 

     Yoğun bakım ünitesine kabul edilen şiddetli TKP hastalarının 

mortalitesi, hastalığın derhal tanınmasına ve uygun antibiyotik tedavisine 

rağmen yüksektir. Pnömoni tanılı hastalar ile yapılan bu çalışmada, 

CURB-65, PSI ve APACHE-II skorlarının sepsisi öngörme oranları 

kıyaslanmış. Richards G. ve ark. yaptığı çalışamada TKP ve ağır sepsisi 

olan ve APACHE II ≥ 25 olan hastalarda 28 günlük mortalite % 43.5 olarak 

saptanmıştır (Richards, 2011:26). 

     Fine ve ark. yaptıkları çalışmada kullanılan skor yöntemlerinin 

hiçbirinin tek başına kullanılacak kadar iyi performans göstermediği 

sonucuna varmıştır (Fine, 1997:336). 
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     Sepsis için net bir tedavi algoritması olmadığından hekimler farklı 

algoritmalar denemektedir ve bir çok çalışma da halen yürütülmektedir. 

Enfeksiyon kaynağını ayırt etmek önceliklidir, çünkü erken antibiyotik 

tedavisini ve odağın kontrolünü sağlar. Kumar ve arkadaşları antibiyotik 

uygulamasındaki her bir saatlik gecikmenin,% 7,6'lık azalmış sağkalım ile 

ilişkili olduğunu bildirmiştir (Kumar, 2006:34). 

     Sepsis ve septik şoklu 17.990 hastayı içeren büyük bir retrospektif 

çalışmada, ilk antibiyotik uygulamasındaki gecikmenin, ölüm riskindeki 

artış ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Fernandez & Restrepo, 2012:5). 

     Yakın tarihli bir retrospektif kohort çalışması, ilk antimikrobiyal 

uygulamaya kadar her saatin septik şoka ilerlemede% 8.0 artış ile ilişkili 

olduğunu ve ilk antimikrobiyal sürenin de hastane içi mortalite ile ilişkili 

olduğu bildirilmiştir (Seetharaman, 2019:132). 

     Mevcut bakım standardı, hastanın acil servise gelmesi durumunda ilk 3 

saat içinde ve başka bir servisten yoğun bakım ünitesine kabul edilmesi 

durumunda 1 saat içinde antibiyotiklerin başlanmasıdır. Uygun olmayan 

antibiyotik tedavisi artan mortalite ile ilişkili olduğundan, antibiyotik 

seçimi hastanın prognozunda önemlidir (Kumar, 2006:34). 

     Sepsis için acil servis,servis ve yoğun bakım  hastalarını içeren 38 

çalışmanın 2018’de yapılan meta-analizinde, SIRS kriterlerine kıyasla 

qSOFA düşük sensitif (yüzde 61'e karşı yüzde 88), ancak mortaliteyi 

tahmin etmek için daha yüksek bir özgüllüğe (yüzde 26'ya karşı yüzde 72) 

sahipti (Fernando ve ark., 2018:168) 

     2018’de septik şoklu hastalarda terlipressin ve norepinefrin infüzyonu 

kıyaslanmış; çok merkezli, randomize, çift kör bir çalışma yürütülmüş. 

2013-2016 yılları arasında Çin'in 11 ilindeki 21 yoğun bakım ünitesinden 

alınan 617 septik şoklu hasta çalışmaya dahil edilmiş. Septik şoklu 

hastalarda terlipressin noradrenalin’e kıyasla sürekli uygulanması 28 

günlük mortaliteyi azaltmamış (Liu, 2018:44). 

     Yapılan bazı çalışmalarda görülmüş ki; yüksek doz iv. C vitamini 

sepsiste organ yetmezliği gelişme riskini azaltmakta, hidrokortizon septik 

şokun çözülmesini hızlandırmaktadır. Yüksek doz iv. C vitamini ve 

hidrokortizon kombinasyonu sepsisli hastalarda vazopressör ihtiyacını 

azaltmakta ve mortaliteyi düşürmekte sepsis hastalarının %20’sinde tiamin 

eksikliği mevcut ve iv. tiamin sepsisli hastalarda laktat klirensini 

arttırmaktadır (Fujii, 2020). 

     Vitamin C, hidrokortizon ve tiamin alan septik şoklu hastalar ile 

vazopresör desteği olmadan tek başına hidrortizon alan hastalar 

kıyaslanmış. Septik şoktaki hastalarda C vitamini, hidrokortizon ve tiamin 

kombinasyon tedavisinin sadece hidrokortizon tedavisine göre 7 günlük 
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mortalite oranını düşürmek ve vazopressör ihtiyacını azaltmak üzerinde 

olumlu etkisinin olmadığı saptanmış (Fujii, 2020). 

     Sonuç 

     Yapılan çalışmalarla elde edilen veriler pnömoni ilişkili sepsisin erken 

tanı ve tedavisinin önemini, erken dönemde başlatılacak yoğun bakım 

hizmetlerinin aktivasyonunun önemini vurgulamıştır. Kullanılan skorlama 

yöntemlerinin pnömosepsis’te kullanılabileceğinin ancak hastanın klinik 

durumu göz önünde bulundurularak ve biyo belirteçlerle birlikte 

işlevselliğini göstermiştir. Tek başına kullanılabilecek parametre ve 

skorlama çalışmaları için yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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BÖLÜM XX 

DİYABETLE İLİŞKİLİ GENETİK SENDROMLAR 

Genetic Syndromes Associated With Diabetes Mellitus 

 

Mustafa Doğan 

 

    Kronik hastalıklar tüm ülkelerde demografik ve epidemiyolojik 

dönüşümün sonucu olarak artmaktadır. Diyabetes Mellitus insülin 

eksikliği ya da insülin etkisindeki defektler nedeniyle ortaya çıkan ve 

sürekli tıbbi izlem gerektiren kronik bir metabolizma hastalığıdır. Diyabet 

ve diyabetin komplikasyonları için yapılan harcamalar sağlık hizmetleri 

sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Diyabetin kişiye ve 

topluma yükünü azaltmak için hastalığın gelişiminin önlenmesi, 

olabildiğince erken dönemde tanınması ve uygun şekilde tedavi edilmesi 

şarttır. Geçtiğimiz son on yılda ortaya çıkmış yüksek verimli yeni nesil 

dizileme teknolojileri ile hastalıkların moleküler temeli daha rahat 

çalışılabilmektedir. Bu teknoloji ile hedefe  yönelik  olarak  oluşturulan  

genetik paneller sayesinde  etyolojisi genetik heterojenite gösteren 

hastalıklar için çok sayıda gen aynı anda dizilenebilmektedir. Bu sayede 

fenotipik  ve genotipik heterojenite gösteren hastalıkların genetik temelinin 

ortaya konması mümkün hale gelebilmiştir(Dogan&Eroz, 2017: 10). 

Diyabet gibi poligenik kalıtım ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan 

kompleks bir metabolizma hastalığının moleküler temelleri araştırılırken 

ön planda bu teknolojiler kullanılmaktadır. Genetik teste ihtiyaç duyanların 

seçiminde hastaların ve yakınlarının klinik öykülerinin dikkatle 

değerlendirilmesi zorunludur. Genetik testler hastalığın tanısının konması, 

henüz asemtomatik olan mutasyon taşıyıcılarının tespiti, hastalık için 

taşıyıcı olan bireylerin tespiti, prenatal ve preimplantasyon testleri 

amacıyla yapılmaktadır. Testlerin şeçilmesi ve sonuçların yorumlanması   

genetik danışma ile birlikte aileye anlatılmalıdır. Bu çalışmada Tip 1 ve 

Tip 2 diyabetten farklı olarak diyabetin spesifik nedenleri altında bulunan 

ve diyabet eşlik eden  sendromlar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.  

Mody Diyabet (Maturity-Onset Diabetes of The Young) 

    Tip 1 ve Tip 2 Diyabet’ e göre daha nadir olmakla birlikte, monogenik 

diyabet formlari da yaygın olarak görülmektedir. MODYdiyabet 

                                                           
 (Uz. Dr.); Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik, 
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monogenik diyabet formlarının içerisinde en yaygın olarak görülenidir. 

Tüm diyabet olgularının %1-5’ini oluşturduğu düşünülmekte ancak 

MODY'in gerçek prevalansı bilinmemektedir(Fajans&Bell, 2011: 34). 

Çeşitli genlerdeki heterozigot mutasyonlardan kaynaklanan heterojen bir 

hastalık grubudur. MODY hastalarında beta hücre fonksiyon bozukluğu 

olması nedeni ile primer insülin salınımları defektiftir;  diyabet tek veya 

ana semptom olabileceği gibi eşlik eden çeşitli pankreas dışı bulgularla da 

seyredebilmektedir(Timsit&Saint-Martin, 2016: 40). MODY  ilk olarak 

1974’te 25 yaşından önce başlayan insülin bağımlı olmayan diyabet ailesi 

olarak ortaya konmuştur(Tattersall, 1974: 170). MODY için moleküler 

genetik sebebin gösterilebildiği olgular 1990’lı yıllarda olmuştur. 

Neredeyse 40 genin moleküler anormallikleri diyabet ile 

ilişkilendirilmiştir ve bunlardan en az 14'ü MODY fenotipinden 

sorumludur ( Schwitzgebel, 2014: 5). MODY ile Tip 1 DM, Tip 2 DM 

klinik bulgularında benzerlikler olmasından ötürü bu hastalar arasında 

ayırıcı tanı yapılması gerekmektedir( Thanabalasingham&Pal, 2012: 35). 

Çocukluk çağında tip 2 diyabet MODY ile de karışabilmektedir. MODY 

vakalarının çoğunu oluşturan 6 gen vardır; bunlar glikokinaz geni olan 

GCK; Hepatosit nükleer faktör (HNF) transkripsiyon faktörleri olan 

HNF1A, HNF4A ve HNF1B; pankreas beta hücrelerindeki ATP'ye 

bağımlı potasyum kanalının 2 alt birimi olan ve sırasıyla SUR1 ve Kir6,2'yi 

kodlayan ABCC8 ve KCNJ11 genleridir. GCK ve HNF1A genleri en sık 

mutasyon saptanan iki gendir(Pihoker&Gilliam, 2013: 98). Nadir gözüken 

tipleriyle birlikte MODY diyabet yaptığı bilinen genler Tablo I’de 

gösterilmiştir(Timsit&Saint-Martin, 2016: 40). Monogenik diyabet varlığı 

günümüzde yeni nesil dizi analizleri ile yüksek duyarlılıkla 

gösterilebilmektedir. Hedeflenmiş panellerle, ilişkili genlerin mutasyon 

varlığı açısından analizi yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar ile MODY 

diyabetle ilgili yeni genler araştırılmakta, monogenik diyabet etyolojisinde 

henüz tanımlanmamış genlerin olduğu düşünülmektedir. 

 

Tablo I: MODY diyabetin etyolojisindeki genler ve görülme yüzdeleri 

GCK  Glucokinase 30%–60% 

HNF1A  Hepatocyte nuclear factor-1A  30%–60% 

HNF4A Hepatocyte nuclear factor-4A 5%–10% 

HNF1B Hepatocyte nuclear factor-1B 5%–10% 

ABCC8 ATP bağımlı K kanalı SUR1 

subuniti 

<%1 
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KCNJ11 ATP bağımlı K kanalı Kir6.2 

subuniti 

Çok nadir 

INS İnsulin <%1 

PDX1 Pancreas/duodenum homeobox 

protein 

Çok nadir 

NEUROD1 Nörojenik farklılaşma faktörü 1 Çok nadir 

CEL Karbonil Ester Lipaz Çok nadir 

KLF11 Kruppel benzeri faktör 11 Çok nadir 

PAX4 Paired box 4 Çok nadir 

BLK B-lenfosit Tirozin Kinaz Çok nadir 

 

Wolfram Sendromu 

    Wolfram Sendromu;  WFS1 ve WFS2 genindeki mutasyonlar sonucu 

diyabetes mellitus, optik atrofi, diabetes insipitus ve sağırlıkla giden, OR 

kalıtılan, progresif seyreden nörodejeneratif nadir bir hastalıktır. Morbidite 

ve mortalitenin yüksek olduğu bir hastalıktır. İtalya’nın kuzeydoğu 

bölgesinde 1/54478 sıklıkta görüldüğü bildirilmiştir(Lombardo&Salzano, 

2014: 37). Akraba evliliğinin sık olduğu Lübnan popülasyonunda, 

prevalansı 1/68000 olarak bildirilmiştir(Medlej&Wasson, 2004: 89). 

WFS1 geni Endoplazmik Retikulum'da lokalize olan bir transmembran 

proteini kodlamakta ve WFS1 genindeki patojenik varyantların bir sonucu 

olarak  endoplazmik retikulumda  stres düzeyinin artması pankreatik β 

hücreleri ve nöronal hücrelerin  disfonksiyonu ile  seçici olarak tahrip 

oldukları bildirilmektedir (Fonseca&Gromada, 2011: 22). Hastalıktan 

çoğunlukla 15 yaşın altında, diabetes mellitus tanısı konduktan sonra optik 

sinir atrofisi gözlemlenmesi ile şüphelenilmektedir. Wolfram 

sendromunun sık gözüken semptomlarından biri hastaların yaklaşık% 

70'inde görülen sensörinöral işitme kaybı olup öncelikle yüksek frekanslı 

seslerin etkilendiği ortaya konmuştur. Otonom disfonksiyon ve nöropati, 

depresyon, anksiyete, epilepsi, bu hastalarda gözlenmektedir ancak  

kognitif bir etkilenme beklenmemektedir(Pallotta&Tascini, 2019: 17).  

Bardet-Biedl Sendromu 

    Bardet-Biedl sendromu (BBS); trunkal obezite, postaksiyal polidaktili, 

retina distrofisi, bilişsel bozukluk, hipogonadotropik hipogonadizm ve 

böbrek anormallikleri ile karakterize otozomal resesif kalıtılan bir 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pallotta%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31337416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pallotta%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31337416
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siliopatidir(Forsythe&Beales, 2013: 21). Kuzey Avrupa ve Amerika'da  

yaygınlık 1/100.000 olarak verilmiştir ancak akraba evliliklerinin  sık 

olarak gözüktüğü toplumlarda 1/13.500, 1/17.500 gibi oranlar da rapor 

edilmiştir(Priya&Nampoothiri, 2016: 64). Hastalığın bulguları aynı aile 

bireyleri arasında bile farklılık gösterebilir. Göz bulgularının ortaya çıkışı 

15-20 yaşları bulabilmektedir ve renal problemeler önemli bir morbidite 

ve mortalite nedenidir. Anormal kilo alımı tipik olarak erken çocukluk 

döneminde başlar ve yaşam boyunca bir sorun olmaya devam eder ve bu 

hastalarda çoğunlukla Tip 2 diyabet gelişmektedir(Imhoff&Marion, 2011: 

6). En az 20 gen BBS ile ilişkilidir: Bugüne kadar BBS1, BBS2, ARL6 

(BBS3), BBS4, BBS5, MKKS(BBS6), BBS7, TTC8(BBS8), BBS9, 

BBS10,TRIM32 (BBS11),BBS12, MKS1(BBS13), CEP290 (BBS14), 

WDPCP (BBS15), SDCCAG8(BBS16), LZTFL1(BBS17), 

BBIP1(BBS18) ve IFT27(BBS19), BBS20 genlerindeki patojenik 

varyantlar bu sendromla ilişkilendirilmiştir( Priya&Nampoothiri, 2016: 

64). 

Klinefelter Sendromu 

    Klinefelter sendromu, erkeklerde  fiziksel ve entelektüel gelişimi 

etkileyebilen ve 1942 yılında  ilk tanımlanan cinsiyet kromozom 

anomalisidir. 47,XXY erkek fenotipli, ekstra X kromozomunun görüldüğü 

, 1/1000 canlı erkek yenidoğan sıklığı olan bir hastalıktır. Fazla X 

kromozomunda X inaktivasyonundan kaçan genlerin dozaj etkisi sonucu 

hastalığın ortaya çıktığı düşünülmektedir(Samango-Sprouse CA&Counts 

DR, 2019, 12). Yaygın olarak, etkilenen bireyler  ortalamadan daha uzun 

ve infertildirler. Erkeklerde infertilitenin en sık genetik sebebidir. Belirti 

ve bulgular hastalar arasında değişkenlik göstermektedir. Bazı durumlarda, 

semptomlar  o kadar hafiftir ki, puberteye veya yetişkin döneme kadar 

teşhis edilmez. Hastaların %75’i erken dönemde tanı alamamakta olduğu 

literatürde  belirtilmektedir(Hanna &Cheetham, 2019: 10). Klinefelter 

sendromlu erkekler düşük  miktarda testosteron üreten küçük testislere 

sahiptir. Hastalarda hipergonadotropik hipogonadizm mevcut ve sekonder 

sex karakterleri gelişmemiştir. Testosteron, doğumdan önce ve ergenlik 

döneminde erkek cinsel gelişimini yönlendiren hormondur. Tedavi 

edilmediğinde, testosteron eksikliği, gecikmiş puberte, jinekomasti, kas 

kütlesinde azalma, kemik yoğunluğunda  azalma, yüz ve vücut kıllarında 

azalmaya  neden olur. Küçük testislerin ve azalmış hormon üretiminin bir 

sonucu olarak, etkilenen erkekler azospermiktir, ancak yardımcı üreme 

teknolojilerinden yararlanabilirler. Etkilenen bazı kişilerde kriptorşidizm, 

hipospadias veya mikropenis gibi anomaliler görülebilir(Nieschlag, 2013: 

110). Klinefelter sendromlu tüm erkeklerin neredeyse yarısı metabolik 

sendrom geliştirir. Hastalarda sıklıkla tip 2 diyabet gelişir. Otoimmun 

hastalıklara yatkınlık artmıştır. Psikososyal problemler, nöromotor gerilik, 

konuşma problemleri görülmektedir Hastalarda meme kanseri riski 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Priya+S&cauthor_id=27853007
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nampoothiri+S&cauthor_id=27853007
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Priya+S&cauthor_id=27853007
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nampoothiri+S&cauthor_id=27853007
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artmıştır(Hanna&Cheetham, 2019:10, Samango-Sprouse CA&Counts DR, 

2019,12).  Hastaların bir kısmında testiküler sperm ekstraksiyonu adı 

verilen spesifik bazı yöntemlerle sperm eldesi sağlanabilmektedir; ancak 

kromzomal anomalili gamet riski nedeniyle bu hastalara preimpantasyon 

genetik tanı yapılması gerekmektedir(Davis&Howell, 2016: 63). 

Hastaların yaklaşık olarak %15’inde mozaiklik 

vardır(46,XY/47,XXY).Mozaik formlar ender olarak fertil olabilir. 

48,XXYY, 48,XXXY, 49,XXXXY saptanan varyantlarında 

Klinefelter’den daha farklı olarak ağır mental retardasyon, daha ağır 

dismorfik bulgular ve seksüel bozukluklar görülmektedir(Frühmesser 

&Kotzot, 2011: 5).  

Turner Sendromu 

    Turner sendromu (TS), kadınlarda ikinci X kromozomunun kısmi veya 

tam kaybı ya  da  X  kromozomunun  yapısal  anomalileri  sonucu  oluşan  

ve  boy  kısalığı, pubertede gecikme, hipergonadotropik hipogonadizm , 

primer  over  yetmezliği, infertilite, . kalbin konjenital malformasyonları, 

tip 2 diyabetes mellitus, osteoporoz ve otoimmün bozukluklar,  

nörokognitif  problemler  gibi  klinik bulgular ile  karakterize  bir  

hastalıktır(Dogan&Eroz, 2018: 10, Gravholt&Viuff, 2019: 15). Turner 

sendromu  , farklı etnik popülasyonlarda 100.000 kadından ~ 50'sinde 

görülüp 1/2000-1/2500  arasında değişen canlı  dişi  doğum prevalansları 

ortaya konmuştur(Berglund&Viuff, 2019: 14). Hastalığın sıklıkla göze 

çarpan bir fenotipi olmasına rağmen  rağmen, tanısal gecikme önemli olup, 

ortalama tanı yaşı 15 yaş civarındadır. Genel popülasyonla 

karşılaştırıldığında, Turner sendromlu kadınlarda eşlik eden birçok 

multisistemik bulgular nedeniyle morbidite ve mortalite artmaktadır ve bu 

hastaların  takipleri multidisipliner bir yaklaşımı gerektirmektedir. 

    Turner sendromlu hastaların %50‟sinde tüm hücrelerde  45,X  karyotipi  

olduğu  görülmektedir. Hastaların  %20-30  kadarı  ise mozaik  olup  en  

sık gözüken mozaik kromozom kuruluşu 45,X/46,XX’dır. Geriye kalan 

olgularda  X kromozomunun yapısal anomalileri ortaya konmaktadır(. 

Sari&Bereket, 2016: 170). Bu  hastaların yaklaşık  olarak  %5-10‟unda  

spontan  gebelik meydana  gelmektedir. Tüm konseptusların %1-2‟si 45,X 

karyotipli ve  bunların  da  %99‟u  düşükle  sonlanmaktadır ve Turner  

sendromlu   hastalarda  tekrarlayan  gebelik kayıpları görülebilmektedir 

TS’lu  hastaların  klinik başlangıç bulguları heterojenite 

göstermektedir(Paolucci&Bamba, 2017: 14). Düşük monozomi  X  

mozaisizmine  sahip  olan  dişilerde klasik Turner fenotipi bulguları olması 

beklenmemektedir. Şimdiye kadar, X ve Y cinsiyet kromozomlarının 

psödotozomal bölge 1'inde yer alan  SHOX (kısa boy homeobox proteinini 

kodlayan) proteini Turner sendromun fenotipİ ile bağlantılı bulunmuştur. 

SHOX, X inaktivasyonundan kaçar ve SHOX'un ekspresyonunun 
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azalması, Turner sendromu ile ilişkili boy kısalığının bir kısmını 

açıklar(Fukami&Seki, 2016: 7). TS  hastalarında  Y  kromozomunun  

varlığı tespit edilmesi ,  gonadal tümörlerin gelişimi için bir risk faktörü 

olduğundan  profilaktik  gonadektomi açısından hastalar ilgili bölümlerce 

değerlendirilir(Dogan&Eroz, 2016: 27). 

Down Sendromu 

    Down sendromu canlı doğanda en sık görülen mental retardasyon sebebi 

ve entellektuel yetersizliğin en sık gördüğümüz genetik nedenidir. 

Yaklaşık 1/800 canlı doğumda bir gördüğümüz bir otozomal trizomi 

sendromu olup çoğunlukla maternal kaynaklı mayotik ayrışma kusuru 

olarak ortaya çıkmaktadır(Agarwal&Kabra, 2014: 81). Olguların çoğu 

(%95’i) üç ayrı 21. kromozomun bulunduğu klasik(serbest) tip  trizomidir. 

Hastaların %4 kadarında akrosentrik kromozomlar arasında parça değişimi 

görmekteyiz(translokasyon tipi down sendromu).Translokasyonlar de 

nova oluşabilir ya da anne-baba bir dengeli translokasyon taşıyıcısı 

olabilir. Bu durum genetik danışmanlık  için önem arz etmektedir. Down 

sendromlu olguların %1-2 kadarında ise mozaiklik görmekteyiz. Normal 

ve trizomi 21 karyotipli hücre gruplarının birlikte bulunduğu nadir olarak 

görülen bu form postzigotik mitotik hatalardan kaynaklanmakta ve fenotip 

hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir.  

    Down sendromlu fetusların %80’i düşük veya ölü doğumla 

sonuçlanmakta,%20’si terme ulaşmaktadır(Graaf &Buckley, 2015: 167). 

Hastalarda karakteristik bir yüz görünümü ve bebeklik döneminde zayıf 

kas tonusu (hipotoni)  mevcuttur. Etkilenen tüm bireylerde nöromotor 

gerilik saptanır. Down sendromlu kişilerde çeşitli konjenital anomaliler  

olabilir. Etkilenen çocukların yaklaşık yarısı kalp anomalisi ile doğar. Bu 

hastalarda hipotiroidi, reflü, diyabet, çölyak hastalığı , işitme ve görme 

problemleri yaygındır ve hastaların küçük bir yüzdesinde lösemi 

gelişmektedir(Agarwal&Kabra, 2014: 81). Konuşma problemleri, 

davranışsal problemler(dikkat sorunları, obsesif/kompulsif davranış ve 

inatçılık, öfke nöbetleri), otizm spektrumu bozuklukları hastalarda teşhis 

edilmektedir(Steingass&Chicoine, 2011: 32). Down sendromlu 

yetişkinlerin yaklaşık yarısında Alzheimer hastalığı gelişir. Alzheimer 

hastalığı genellikle yaşlı erişkinlerde ortaya çıkan bir hastalık olmasına 

rağmen, Down sendromlu insanlar genellikle bu durumu kırklı  yaşlarından 

itibaren geliştirir(Hartley&Blumenthal, 2015: 11). Down sendromunun 

kesin tanısı karyotip analiziyle konmaktadır. Klinik ve genetik olarak tanı 

konulduktan sonra aileye genetik danışmanlık verilmeli tekrar riski 

hakkında bilgilendirilmelidir. Hastalarda özel eğitimlere erken başlanarak 

zamanında yapılacak tanı-tedavilerle görülebilecek komplikasyonlar 

azaltılabilmektedir.  



259 

Alström Sendromu 

    Alström sendromu’na ALMS1 genindeki patojenik varyantlar neden 

olur ve otozomal resesif olarak kalıtılan bir siliopatidir. İnsülin direnci 

artışı ve obezite, retina distrofisi(rod-cone), progresif sensorinöral işitme 

kaybı, kardiyak problemler ve gelişimsel gecikme ile karakterizedir. 

Doğumdan sonra ilk 15 aylık sürede ilerleyici görme bozukluğu, fotofobi 

gelişmektedir. Etkilenen bireylerin 20 yaşına kadar ışık algısı tam olarak 

yoktur. Çocuklar genellikle normal doğum ağırlığına sahiptir, ancak ilk 

yıllarından itibaren  trunkal obezite geliştirirler(Tsang&Aycinena, 2018: 

1085). Tip 2 diyabet genellikle çocukluk çağında ortaya çıkmaktadır; 

hastalaron %70’inde 20 yaşına kadar tip 2 diyabet gelişir ve insülin 

rezistansı  bulgusu olan akantozis nigrikans hastalarda çoğunlukla 

görülür(Dorothée& Nikolai, 2011: 7). Alström sendromlu bireylerin% 

60'ından fazlasında yaşamlarının bir döneminde dilate kardiyomiyopati 

nedeniyle kardiyak yetmezlik gelişmektedir. Bireylerin yaklaşık% 50'sinin  

gelişimsel-nöromotor parametrelerde gecikmeleri vardır. Erkeklerde 

hipogonadotropik hipogonadizm olabilir. Hastalarda karaciğer ve dalak 

büyüyebilir; steatohepatit, nanalkolik yağlı kc hastalığı gibi değişen 

hepatik hastalık spektrumu olabilir. Böbrek hastalığı, interstisyel fibrozise 

sekonder idrarın konsantre edilememesiyle  poliüri ve polidipsi olarak 

ortaya çıkabilir. Hastaların bir kısmında son dönem böbrek yetmezliği 

ortaya çıkabilir. BBS'nin aksine, Alström sendromu, bilişsel işlevin 

göreceli olarak korunması ve polidaktili olmaması ile karakterizedir 

(Forsythe&Beales, 2015). 

Prader-Willi Sendromu 

    Prader-Willi sendromu (PWS) 1/10.000-1/20.000 sıklıkta gözüken bir 

mikrodelesyon sendromudur ve erken bebeklik döneminde hipotoni ve 

beslenme güçlükleri ile karakterize iken , bunu daha sonra bebeklik veya 

erken çocukluk döneminde aşırı yemek yeme ve obezite gelişimi 

izlemektedir. Karakteristik yüz özellikleri (dar bifrontal çap, badem şekilli 

palpebral fissürler, dar burun köprüsü, üst dudağın aşağı dönük köşeleri ile 

ince vermilyon) doğumda var olabilir veya zamanla da fark edilecek hale 

gelebilir. Motor ve dil gelişimi gecikmekte ve bu hastalarda bir dereceye 

kadar bilişsel bozukluk da mevcuttur. Davranış problemleri, hipogonadizm 

sık olarak gözükmektedir.  Tip 2 diabetes mellitus gelişimini önlemek için 

kilo kontrolü; osteoporozu önlemek için kalsiyum ve D vitamini takviyesi 

önemlidir(Abdilla&Andria-Barbara, 2017: 36). Prader Willi sendromuna 

neden olan kromozomal problemleri 3’e ayırmak mümkündür. 1) 

Hastaların yaklaşık olarak %70’inde paternal kromozom 15q11.2-q13 

bölgesinde 4 megabase’lık bir delesyon saptanmaktadır.2) Hastaların %25-

30’unda ilgili kromozomal bölgenin maternal uniparental dizomisi 

saptanmaktadır ve bu durum paternal olarak aktif olacak şekilde 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsang%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30578508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsang%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30578508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aycinena%20ARP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30578508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdilla%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28494825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdilla%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28494825
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damgalanmış “imprinting” genlerin ekspresyonunu önlemektedir. 3)Kalan 

hastalarda “imprinting” merkezi bölgesini etkileyen mutasyonlar yer 

almaktadır. DNA metilasyon testi ile kromozom 15 üzerinde Prader-Willi 

kritik bölgesi (PWCR) içinde spesifik metilasyon paternlerine bakılarak 

anormal imprinting varlığı tespiti sonucu  etkilenen bireylerin% 99'u 

saptanabilir. DNA metilasyonun testi  özellikle atipik bulguları olan veya  

kliniğin tam olarak oturmadığı erken dönemde  PWS tanısını doğrulamak 

için önemlidir. Hastalık 15q11.2-q13 bölgesinde delesyon veya maternal  

UPD sonucu ortaya çıkmışsa sonraki kardeşler için tekrar riski %1’in 

altında; ancak imprinting merkezi mutasyonu varlığında risk %50’lere 

çıkmaktadır. Hastalığın altında yatan etiyoloji genetik danışmanlıkta önem 

arzetmektedir(Driscoll&Miller, 2017). 

Kistik Fibrozis 

    Kistik fibroz (CF), solunum yolu, ekzokrin pankreas, bağırsak, 

hepatobiliyer sistem ve ekzokrin ter bezlerinin epitelini etkileyen 

multisistemik , OR kalıtılan bir hastalıktır.  7. Kromozomda yerleşik 

bulunan “kistik fibrozis transmembran ileti regulator proteini”ni  kodlayan 

CFTR genindeki patojenik varyantlar  sonucu ortaya çıkmaktadır. Bugüne 

kadar gende 2000 civarı mutasyon  tanımlanmıştır. Hastalığın Kuzey 

Avrupa’daki sıklığı 1/2500 olarak bildirilmekte ve ülkemizde çalışmada 

hastalığın sıklığı 1/3000 olarak verilmiştir(Özçelik& Karakoç, 2015; 

Ong&Marshall, 2017). Vücudun birçok organına zarar verebilecek kalın, 

yapışkan mukus birikimi ile karakterizedir. Yaygın olarak solunum 

sisteminde ilerleyici hasar ve kronik sindirim sistemi problemlerine sebep 

olur. Hastalığın bulguları ve şiddeti etkilenen kişiler arasında değişir. 

Bronşektazi ile progresif obstrüktif akciğer hastalığı, solunum problemleri 

nedeniyle   sık hastaneye yatış öyküsü, pankreas yetmezliği ve yetersiz 

beslenme, tekrarlayan sinüzit ve bronşit ve erkeklerde infertilite  ciddi 

morbiditeler arasında bulunur. Akciğer hastalığı, KF'de morbidite ve 

mortalitenin ana nedenidir. CF tanısı, bir veya daha fazla karakteristik 

fenotipik özelliği olan bir hastada  CFTR proteini fonksiyonunda bir 

anormallik olduğunun gösterilmesiyle konur (örn. iki kere pozitif olarak 

değerlendirilen  ter testi, biallelik CFTR patojenik varyantları veya CF için 

bakılan nasal potasnsiyel fark ölçümü)( Adrienne PS&Susanna, 2017: 

9999). Genellikle yenidoğan taramalarında yüksek saptanan 

immünoreaktif tripsinojen seviyesi sonucunda  CFTR gen incelemesi 

istenmektedir. KF'li erkeklerin% 95'inden fazlası infertildir. Özellikle 

obstruktif azospermi etyolojisi ile araştırılan hastalarda unilateral veya 

bilateral vas deferens yokluğu olan hastalarda CFTR geninde patojenik 

varyantlar saptanmaktadır. 2012 verilerine göre ortalama yaşam süresi  

41,1 olarak verilen (Bruce CM, 2013) bu hastalık için yakın gelecekte  

mutasyona yönelik tedaviler bulunarak çok daha uzun bir yaşam süresi 

öngörülmektedir. 
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Miyotonik Distrofi 

    Miyotonik distrofi tip 1 (DM1), yetişkinlerde, 19q13.3 kromozomunda 

yerleşik miyotonik distrofi protein kinaz (DMPK) geninin 3’ UTR ucunda 

dengesiz bir CTG üçlü nükleotid tekrarlarının artışından kaynaklanır. 

Hastalık OD olarak kalıtılmakta ve erişkinlerde  en yaygın gözüken kas 

distrofisi olup tahmini prevalansı 1/8000’dir. DM1'de normal bireyler 5 ila 

37 CTG tekrarına sahiptir. 38-49 CTG tekrarına sahip bireyler 

asemptomatiktir, ancak  çocuklarında CTG tekrar sayısında artma riski 

vardır. DM1 hastalarında, CTG tekrarlarının sayısı 50'den binlere 

çıkar(Mao&Zhanjun, 2020: 11). Hastalığın sonraki kuşakta daha erken 

yaşta ortaya çıkması ve daha ağır seyretmesine yol açan antisipasyon; üçlü 

tekrar hastalıklarında olduğu gibi bu hastalık için de geçerlidir. Bu 

multisistemik hastalık miyotoni, ilerleyici kas güçsüzlüğü ve atrofinin yanı 

sıra göz, kalp, endokrin sistem, solunum fonksiyonu ve merkezi sinir 

sistemi ile ilgili anormalliklerle karakterizedir . Hastalar asemptomatik  

veya hafiften şiddetliye kadar değişen hastalık bulgularına sahip olabilir 

nadiren de konjenital formu görülmektedir. Başlangıç yaşı, CTG tekrar 

uzunluğu ile ters orantılıdır (Bird, 2018). Diğer nöromüsküler 

bozukluklarda olduğu gibi, DM1'deki kas disfonksiyonu genellikle önemli 

sorunlara neden olur. Katarakt, kardiyak anormallikler, hipogonadizm, 

tiroid disfonksiyonu, diyabet gelişmesi, solunum sistemi tutulumu gibi çok 

sistemli bozuklukların yaşam kalitesi üzerinde  etkisi vardır, solunum veya 

kalp yetmezliği gelişmesi  hastalarda yaşam süresinin azalmasına neden 

olur(Peric&Vujnic, 2016: 134). Myotonik Distrofi tip 2(DM2) ; OD olarak 

kalıtılan , 3q21 lokusunda yerleşik ZNF9 geninde CCTG tekrar sayısının 

artması sonucu ortaya çıkmaktadır. Antisipasyon DM1’deki gibi belirgin 

olmayıp konjenital veya erken başlangıçlı formları yoktur. DM1’e benzer 

bir prevalansı olduğu düşünülmektedir   ve genel olarak 3. Dekat civarı 

başlayan kas güçsüzlüğü, yorgunluk, kaslarda ağrı, myotoni öyküsüyle 

presente olmaktadır( Finsterer&Stöllberger, 2018: 21). 

Friedreich Ataksi 

    Friedreich ataksi (FRDA), genellikle 25 yaşından önce başlayan, yavaş 

ilerleyen ataksi ile karakterize OR olarak kalıtılan bir hastalıktır. 

Prevalansı 2-4/100000, taşıyıcılık sıklığı ise 1/60-1/100 olarak 

verilmektedir(Cook&Giunti, 2017: 124). Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde 

en yaygın gözüken kalıtılan ataksidir. Ortalama başlangıç yaşı 10-15 

yaşları civarıdır. FRDA tipik olarak dizartri, kas güçsüzlüğü, özellikle alt 

ekstremitelerde spastisite, skolyoz, mesane disfonksiyonu, alt ekstremitede 

derin tendon  reflekslerinde kayıp, pozisyon ve vibrasyon duyuda azalma-

kayıp gibi bulgularla ilişkilendirilmiştir. En sık olarak çocuklarda denge 

bozukluğu şeklinde prezente olmaktadır. FRDA'lı bireylerin yaklaşık üçte 

ikisinde kardiyomiyopati,% 30'una kadar diyabetes mellitus gelişmektedir 
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ve yaklaşık olarak % 25'inde geç başlangıçlı ve derin tendon reflekslerinin 

korunduğu  atipik bir prezentasyon vardır(Cook&Giunti, 2017: 124, 

Massimo,2020:6). FRDA tanısı,  şüpheli vakada FXN geninde bialelik 

patojenik varyantların saptanmasıyla  konur. FRDA'lı bireylerin yaklaşık% 

96'sında her iki alelde de gözlenen en yaygın patojenik varyant, genin  

intron 1'inde anormal olarak saptanan  "GAA" üçlü nükleotid  tekrarlarıdır. 

Geri kalan FRDA hastalarında bir alelde GAA üçlü tekrar sayısı artışı 

varken diğer alelde çoğunlukla missense(yanlış anlamlı) bir varyant olarak 

gördüğümüz  birleşik heterozigotluk saptanmaktadır(Pandolfo &Pastore, 

2009: 1). Genin penetransı tam ancak hastalığın başlangıç yaşı tekrar 

sayıları ve bazı nedenlerle  değişebilmektedir. OR kalıtılan bir hastalık 

olduğundan dolayı antisipasyon görülmemektedir. Bu hastalarda kalıcı 

kontraktürleri önlemek için spastisitenin aktif yönetimi; kardiyopulmoner 

komplikasyonları önlemek için skolyozun agresif tedavisi, diyabetin, 

aritmilerin, uyku apnesinin tedavisi gerekmektedir(Cook&Giunti, 2017: 

124, Pandolfo &Pastore, 2009: 1). 

Berardinelli-Seip Sendromu( Konjenital Lipodistrofi) 

    Lipodistrofiler genetik veya kazanılmış olabilir. Konjenital generalize 

lipodistrofi ve Familyal Parsiyal Lipodistrofi genetik kökenli olanlardır. 

Berardinelli-Seip konjenital lipodistrofi (BSCL) genellikle doğumda veya 

hemen sonrasında vücudun yağ dokusunda kayıp ,belirgin kaslı görünüm 

olması nedeniyle teşhis edilir. Fonksiyonel adipositlerin yokluğu nedeniyle 

lipitler; kas ve karaciğer dahil olmak üzere diğer dokularda saklanır. 

Hastalarda adipositlerde trigliseridlerin saklanmasında görev yapan 

organellerde problem mevcuttur. Hastalık AGPAT2,BSCL2 genlerindeki 

mutasyonlar sonucu ortaya çıkmakta ve OR olarak kalıtılmaktadır. 

Etkilenen bireyler insülin direnci geliştirir ve yaklaşık% 25-35'i 15-20 

yaşları arasında diabetes mellitus geliştirir(Joshi &Sharma, 2019: 56, 

Nilay&Kutlu, 2020: 63). Etkilenen tüm bireylerde hepatik steatoza ve 

iskelet kası hipertrofisine sekonder hepatomegali görülür. Etkilenen 

bireylerin% 20-25'inde hipertrofik kardiyomiyopati bildirilmiştir ve kalp 

yetmezliği ve erken mortalite nedeniyle önemli bir morbidite nedenidir. 

Toplam diyet enerjisinin% 20 ila% 30'u lipitlerden olacak şekilde yağ 

alımının kısıtlanması, normal trigliserit serum konsantrasyonu için 

gereklidir ve hastaların diyabet için takipleri önem arz etmektedir. Bu 

hastalar leptin tedavisinden fayda görmektedir(Patni &Garg, 2015: 11). 

Mitokondriyal Diyabet 

    Primer mitokondrial hastalıklar 1/5000 kişiyi etkileyen heterojen ve 

kompleks bir genetik bozukluk grubunu ifade etmektedir. Gerçek 

prevelansın, bebeklikten erişkinliğe kadar çoklu sistemik şikayetler ile 

başvuran birçok hastada tanıya ulaşmanın karmaşıklığı nedeniyle daha da 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joshi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31724546
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yüksek olduğu öngörülmektedir. Çoğu zaman doktorlar tarafından göz ardı 

edilen mitokondriyal bozuklukların bir kısmında diyabet göze çarpan bir 

özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Mitokondriyal hastalıkların 

genetiğine bakıldığında ~16 kb’lık mitokondriyal DNA (mtDNA) ve 

yüzlerce nükleer kodlanmış genin (nDNA), mitokondriyal metabolizmanın 

mekanizmasına katkıda bulunduğunu görmekteyiz.  Mitokondrial DNA 

mutasyonları maternal olarak kalıtılmaktadır ve bu açıdan aile hikayesi 

önem arz etmektedir(Karaa&Goldstein,2015:16). 
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BÖLÜM XXI 

COVID 19’UN KARDİYAK ETKİLERİ 

Cardiac Effects of Covid 19 

 

Pınar Dervişoğlu Çavdaroğlu* 

Giriş 

Korona virüs 2019 Hastalığı (COVID-19), 2019 yılının aralık ayında 

Çin’de nedeni bilinmeyen bir dizi pnömoni vakaları olarak başlamış ve çok 

kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye 

dönüşmüştür (Zhu ve ark 2020). Hastalığın etkeni olarak tanımlanan SARS 

Cov2 virüsü, Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Ortadoğu 

Solunum Sendromu (MERS) koronavirüslerinin bir akrabası olarak kabul 

edilir. SARS Cov2’nin fatalitesi SARS ve MERS’den daha düşük olmasına 

rağmen, yüksek bulaş riski nedeni ile çok daha fazla insanı etkeleyeceği ve 

ölümüne yol açacağı öngörülmektedir (Cui ve ark 2019)(Wu ve ark 2020). 

Coronavirüsler, Coronaviridae familyasına ait büyük zarflı, tek iplikli, 

zoonotik RNA virüsleridir. İnsanlarda soğuk algınlığı gibi hafif bir üst 

solunum yolu enfeksiyonu benzeri tablodan bronşit, pnömoni, şiddetli akut 

solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), koagülopati, miyokardit, çoklu organ 

yetersizliği ve ölüm gibi geniş bir yelpazede değişen klinik tablolara neden 

olurlar (Fehr ve Perlman 2015). Çin'den yayınlanan 1.099 hastadan oluşan 

çok merkezli bir vaka serisinde, en sık görülen semptomlar sırasıyla ateş, 

öksürük, yorgunluk, balgam üretimi ve nefes darlığı olarak tanımlanmıştır. 

Daha az görülenler arasında ise baş ağrısı, kas ağrısı, boğaz ağrısı, bulantı, 

kusma ve ishal vardır (Guan ve ark 2020). Son zamanlarda farklı olarak 

koku ve tat alma duyusunun kaybını da hastalığın olası belirtileri arasında 

kabul görmeye başlamıştır (Lee ve ark 2020). Birçok çalışma, diyabet, 

hipertansiyon, önceki koroner kalp hastalığı gibi eşlik eden hastalık 

yükünü, yoğun bakım yatış ve ölüm oranlarının belirleyicileri olarak 

tanımlamıştır. Bununla birlikte, COVID-19’un kardiyovasküler belirtileri 

ve kardiyovasküler tutulumun prognoz üzerindeki olumsuz etkisi 

konusunda artan bir farkındalık oluşmuştur.  

COVİD-19’un kardiyak tutulum mekanizmalarını belli başlı gruplar 

altında toplayarak açıklamaya çalışalım. 

                                                           
* (Dr. Öğr. Üyesi); Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji, Sakarya, 

Türkiye. E-posta: pdervisoglu@hotmail.com 
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1. Miyokard tutulumu: Özellikle yetişkin hastalarda göğüs ağrısı, 

patolojik elektrokardiyografi (ekg) değişiklikleri ve yüksek troponin 

değerleri ile ortaya çıktığında miyoperikardit ile akut koroner sendrom 

tablosunun ayırımı klinisyeni oldukça zorlar. Burda önemli karar sağlık 

personelini enfeksiyona maruz bırakma riskini alarak koroner anjiyografi 

yapıp, yapmamaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nden on iki serilik bir 

otopsinin sonuçlarında; incelenen her kalpte dağınık hücre miyosit 

nekrozu, dejenere lenfositler izlenmiştir. Fakat bu durumun erken viral 

miyokarditi temsil edip etmeyeceği net değildir (Fox ve ark 2020). Chen 

ve ark. ise perisitlerin SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte olabileceğini ve 

bireysel hücre nekrozuna neden olabilecek kılcal endotel hücre 

mikrovasküler disfonksiyona neden olabileceğini varsaymışlardır (Chen 

ve ark 2020). Bununla birlikte, yakın zamanda yapılan bir patoloji 

çalışmasında, COVID-19’lu bir hastada önemli miyokardiyal hasar 

olmadan kalp dokusunda seyrek interstisyel mononükleer inflamatuar 

infiltratlar bulunmuş, bu da COVID-19'un kalbi doğrudan 

bozmayabileceğini düşündürmüştür. Ancak bu çalışmada miyokardiyal 

hasarın özelliklerini belirlemek için manyetik rezonans görüntüleme veya 

ekokardiyografik kanıt bulunmamaktadır (Xu ve ark 2020). Miyokardiyal 

hasar COVID-19'un önemli bir prognostik faktörüdür (Wang ve ark 2020). 

Şimdiye kadar yayınlanan çalışmalarda, akut kardiyak hasar değişken 

olarak ya tek başına kardiyak troponin yükselmesi ya da troponin 

yükselmesi, ekg veya ekokardiyografik anormalliklerin bir bileşimi olarak 

tanımlanmıştır (Wang ve ark 2020)(Shi ve ark 2020)(Ruan ve ark 2020). 

Troponin yükselmesinin şiddeti, hsCRP yükselmesinin derecesi ile orta 

derecede ilişkilendirilmiştir (Guo ve ark 2020). Önemli olarak, kardiyak 

hasar mekanizması, iskemi, doğrudan viral hasardan toksisite, stres, 

inflamasyon, mikrovasküler disfonksiyon veya plak rüptürü dahil olmak 

üzere çok faktörlü olabilir. Troponinin seri değerlendirmesine dayanarak, 

Çin'deki araştırmacılar akut kardiyak hasar gelişimine kadar geçen medyan 

sürenin hastalık başladıktan 15 gün sonra olduğunu bildirmişlerdir (Zhou 

ve ark 2020). Mevcut sınırlı kanıtlar nedeniyle, SARS-CoV-2 virüsünün 

kalpte doğrudan sorun yaratıp yaratamayacağı sorusunun cevabı için daha 

fazla çalışma gerekmektedir. 

 

2. Aritmi ve akut miyokard infarktüsü (AMI) geçirme riski: 

Yakın zamanlı 138 hastalık bir çalışmanın sonucunda COVID-19 ile 

hastaneye yatırılan hastaların %16,7’sinde aritmi geliştiği ve yoğun bakım 

ünitesinde bakım alan hastaların AMI geçirme olasılığının %22,2 ile yoğun 

bakım yatışı olmayanlardan daha fazla olduğu söylendi. Bu gözlem, 

kardiyak hasarın muhtemelen COVID-19 ile ilişkili olduğunu 
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düşündürmektedir (Wang ve ark 2020). Hastaneye yatan 187 hastada 

saptanan spesifik aritmiler arasında sustained ventriküler taşikardi ve 

ventriküler fibrilasyon bildirilmiştir (Guo ve ark 2020). Burdaki aritmiler 

influenzada dokumente edilmiş atriyoventriküler nod disfonksiyonu ve 

ventriküler aritmilere benzerdir (Estabragh ve ark 2013). 

 

3. Sitokin fırtına sendromu: Bu kliniğin ayırt edici özelliği, 

lenfositlerin ve makrofajların sürekli aktivasyonunu ve çoğalmasını içeren 

kontrolsüz ve işlevsiz bir bağışıklık tepkisi olmasıdır. Huang ve 

arkadaşları, yoğun bakım ünitesine kabul edilen COVID-19 hastalarında, 

interlökin (IL) –2, IL-7, IL-10, granülosit-koloni uyarıcı faktör, Ig G'nin 

neden olduğu protein 10 (CXC motifi kemokin 10 olarak da bilinir), 

monosit kemo-çekici protein-1, makrofaj enflamatuar protein 1-alfa 

(kemokin ligand 3 olarak da bilinir) ve tümör nekroz faktör alfanın yüksek 

olduğunu ayrıca CRP, prokalsitonin ve lökositler gibi enflamatuar 

belirteçlerin, kardiyak hasarlı hastalarda önemli ölçüde artırdığını buldular 

(Huang ve ark 2020). Bu enflamatuar sitokinlerin aktivasyonu veya artmış 

salgılanması miyokardiyal hücrelerin apoptozuna veya nekrozuna yol 

açabilir. Ek olarak, önceden var olan kardiyovasküler hastalıklar da daha 

duyarlı hale gelebilir. Çünkü bir çalışmada koroner arter hastalığı, 

hipertansiyon gibi kardiyak hastalığı olanlarda COVID-19’un %60 

oranında daha yüksek kardiyak hasara sebep olduğu gösterildi. Akut 

inflamatuar yanıtlar ayrıca önceden var olan kardiyovasküler hastalıkların 

varlığında iskemiye de yol açabilir. Koroner aterosklerotik plaklardaki 

enflamatuar aktivite, sistemik enflamatuar yanıt sırasında şiddetlenir ve bu 

da yırtılmaya yatkın hale gelebilir. Enflamasyon endotelyal disfonksiyona 

neden olur ve kanın prokoagülan aktivitesini arttırır, bu da yırtılmış bir 

koroner plak üzerinde oklüzif bir trombüs oluşumuna katkıda bulunabilir 

(Madjid ve ark 2007). Bu kanıtlara dayanarak, önceden var olan 

kardiyovasküler hastalık üzerine bindirilen yoğun bir enflamatuar yanıtın 

COVID-19 hastalarında gözlenen kardiyak hasarı tetikleyebileceği 

varsayılabilir. Alternatif olarak, SARS-CoV-2 miyokard hasarına neden 

olabilecek abartılı bir enflamatuar yanıtı tetikleyebilir ve mevcut durumda 

olduğu gibi, enflamasyonu hafifletmek için kortikosteroidlerin kullanımını 

haklı çıkarabilir (Xu ve ark 2020). 

 

4. Anjiotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) yolağı: Son 

çalışmaların ışığında, ACE2’nin, SARS-CoV-2'nin spike proteinine güçlü 

bir bağlanma afinitesine sahip bir insan hücre reseptörü olduğu ve kalpte 

yüksek oranda eksprese edildiği bilinmektedir (Li 2016:3). Dolayısıyla, 

COVID-19 kaynaklı kardiyak hasarın ACE2 aracılı olabileceğini 
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varsaymak mantıklıdır (Wrapp ve ark 2020). Anjiyotensin Dönüştürücü 

enzim 2 (ACE2), vazokonstriktör anjiyotensin II'yi vazodilatör 

anjiyotensin 1-7'ye ayıran proteaz aktivitesine sahip tek geçişli bir 

transmembran proteinidir (Fig 1). Bunu yaparken, anjiyotensin II üreten 

ACE 1'in fonksiyonlarına karşı düzenleyici bir enzim olarak işlev görür 

(Brosnihan ve ark 2005).  İnsanlarda, bu protein geniş bir ekspresyon 

paternine sahiptir ve akciğer epitelinde (özellikle tip II pnömosit), 

miyokardda, endotelde, GI sistem yolunda, kemik iliğinde, böbreklerde ve 

dalakta bulunur (Hamming ve ark 2004). SARS-CoV2 enfeksiyonu ile 

gözlenen çoklu organ hasarı ve COVID-19 epidemiyolojisinde gözlenen 

olası cinsiyet farklılıkları bu genin X kromozomu üzerinde kodlamasıyla 

açıklanabilir (Wang ve ark 2020)( Vaduganathan ve ark 2020).  Ek olarak 

bir ARDS hayvan modelinde, anjiyotensin II tip-1 reseptörü bloker olan 

losartan uygulaması SARS-CoV spike proteininin şiddetlendirici etkilerini 

hafifletmiştir (Kuba ve ark 2005). Losartan ayrıca farelerde influenza 

nedeniyle akut akciğer hasarı şiddetini de ortadan kaldırmıştır (Yang ve 

ark 2014). ACE2, membrana bağlı proteaz ADAM17 tarafından 

bölünmeye maruz kalır; bu olay çözünebilir ACE2'nin kan dolaşımına 

salınmasına neden olur. Çözünür ACE2'nin etkileri insanlarda belirsizdir, 

ancak ARDS, influenza ve resipirtuvar sinsityal virüs enfeksiyonu 

modellerinde akciğer fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri olduğu 

görülmektedir. Çözünür ACE2'nin bir tuzak reseptörü rolünde SARS-

CoV2'ye spesifik bir terapötik olarak işlev gösterip gösteremeyeceği 

belirsizdir. ACE2 enziminin kendisi ACE inhibitörü (ACEi) / anjiotensin 

reseptör blokeri (ARB) kullanımı tarafından inhibe edilmez (Tikellis ve 

Thomas 2012;256:294). ACEi veya ARB maruziyeti, hayvan modellerinde 

ACE2 proteininin up-regülasyonuna neden olabilir; ancak tüm hayvan 

modelleri bu etkiyi göstermez. ACEi veya ARB alan hastalar arasında 

mevcut COVID-19 epidemiyolojisi, ACE2 ve anjiyotensin II 

ekspresyonunu değiştirebilecek kardiyovasküler komorbiditeler ile 

karıştırılmaktadır. Şu anda, ACEi veya ARB'lerin reseptör ekspresyonunu 

etkileyip etkilemediği ve değişken ekspresyonun SARS-CoV2 

enfeksiyonu eğilimini veya şiddetini etkileyip etkilemediği belirsizdir 

(Vaduganathan ve ark 2020). Bu nedenle bu ilaçları kullanan hastalarda 

ilaç kesilmesi önerilmemiştir. 

 

Fig 1. Anjiotensin dönüştürücü enzim 2 yolağı 

                                                                               ADAM 17 

                          ACE1                             ACE2    metabolit 

 Anjiyotensin I                 Anjiyotensin II                 Anjiyotensin 1,7 

                                         (vasokonstriktor)              (vasodilatatör)           
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5. Kardiyomiyopati: COVID-19 ile ilişkili iddia edilen kardiyak 

hasar mekanizmalarının bir çoğunun stres kardiyomiyopatisinin, 

(Takotsubo) özellikle mikrovasküler disfonksiyon, sitokin fırtınası ve 

sempatik dalgalanma patofizyolojisinde de rol oynadığı düşünülmektedir 

(Nef ve ark 2010)(Meyer ve ark 2020). Bunula ilgili vaka paylaşımları da 

literatürde yerini almaya başlamıştır (Minhas ve ark 2020). 

 

6. Yüksek NT-ProBNP, CRP, kreatinin düzeyleri: Wuhandan 416 

vakanın bildirildiği bir çalışmada SARS-CoV2 pozitif hastaların 82’sinde 

(%19.7) kalp tutulumu gösterilmiştir (Shi ve ark 2020). Kardiyak tutulumu 

olan hastalar olmayanlarla karşılaştırıldığında, daha yüksek düzeylerde C-

reaktif protein, NT-proBNP ve kreatinin seviyeleri gibi anormal 

laboratuvar ve radyografik bulgularla kendini gösteren daha şiddetli akut 

hastalıklarla başvurmuş ve daha yüksek oranda noninvaziv veya invaziv 

ventilasyon ihtiyacı göstermişlerdir (Guo ve ark 2020). Bir çalışmada 

yüksek NT-proBNP (> 88.64 pg / mL) düzeyine sahip hastalarda kümülatif 

sağkalım oranı daha düşük bulunmuştur (Wang ve ark 2020) Ciddi klinik 

gösteren COVID-19 hastalarında, ileri yaş, ek kardiyak hastalık ve yüksek 

inflamatuvar belirteçler varlığında daha yüksek NT-proBNP seviyeleri 

gösterilmiştir. Bu hastalardaki yüksek NT-proBNP’nin, önceden var olan 

durumlar, göreceli iskemi, sempatik sistemin up regülasyonu, sistemik 

inflamasyon ve kardiyovasküler sisteme doğrudan patojenik hasar ile 

geliştiği düşünüldü (Restrepo ve Reyes 2018;23:250–9). Şiddetli COVID-

19 hastalarında plazma NTproBNP'nin prognostik etkisinin, açıkca virüs 

veya hipoksinin neden olduğu kalp yetmezliğine bağlanmadı. Şiddetli 

COVID-19 hastalarında plazma NT-proBNP yükselmesinin fizyolojik ve 

patolojik öneminin daha iyi anlaşılması, klinisyenlerin olumsuz sonuç 

risklerini azaltmak için ilgili kararlar almasına yardımcı olabilir. 

Çocuklarda Tutulum 

Tüm dünyada tespit edilmiş enfekte kişi sayısı ve hastalığın olumsuz 

klinik seyri açısından SARS-CoV-2 daha çok erişkin yaş gurubunun 

problemi gibi görünsede giderek artan çocuk hastaların sayısı endişe verici 

bir durum haline gelmiştir. Bugüne kadar yayınlanan en büyük kayıt 

defterinde, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinde olguların 

<%2'si, 19 yaşın altındaki çocuklarda ortaya çıkmıştır (Wu ve ark 2020). 

ABD de 4.226 doğrulanmış vakanın sadece %20’si 20 yaşın altındaydı 

(Minhas ve ark 2020), bu da çocukların ya enfeksiyona dirençli veya 

nadiren semptomatik olduğunu göstermektedir. Veriler hızla toplanırken, 

bu virüsün epidemiyolojisinin çoğu bilinmemektedir. Çocukların 

erişkinden daha az etkilenmesinin birçok sebebi vardır. Bunlar arasında 
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sigara ve hava kirliliğine maruziyetin az olması, iyi beslenmeleri ve gün 

içinde aktivitelerinin fazla olması sayılabilir. Virüsün fizyopatolik etkisine 

bakacak olursak, SARS-CoV-2 hücre içine ACE2 reseptörleri aracılığı ile 

girer. Bu reseptörler insan hava yolu epiteli ve akciğer parankiminde 

üretilirler. Erişkinlerde olgunlaşmasını tamamlamış ACE2 reseptörleri 

kolaylıkla enfekte olurken, çocuk çağında yeterince olgunlaşmamış olan 

reseptörler daha az enfekte olurlar. Ayrıca hücre içi cevap da daha az olur. 

ACE2 alt solunum yolu hücrelerinde çok yoğun bulunur. Burası ciddi 

klinik seyirli SARS-CoV-2 enfeksiyonunun tipik yerleşim yeridir. Alt 

solunum yolunda yoğun bulunan ACE2 hücrelerinin çocuklarda iyi 

olgunlaşmaması nedeniyle çocuklarda alt solunum yolundan ziyade üst 

solunum yolu etkilenme bulguları vardır. SARS-CoV-2 virüs proteinleri 

hemoglobinin B zincirindeki, porfirinden demiri ayırır. Bu olay 

hemoglobini azaltarak hipoksiye yol açar. Aynı zamanda hemoglobinin 

hem kısmının normal metabolik yolunu inhibe ederek hem birikmesine yol 

açar (Fig 2). İnfantlarda alfa ve gama zincirlerinden oluşan fetal Hb %80 

oranında olduğundan SARS-CoV-2 enfeksiyonundan fazla etkilenmezler 

(Rawat ve ark 2020). Son yayınlarda bazı Kawasaki Hastalığı (KH) tanısı 

konulmuş çocuklarda COVID-19 saptanmıştır (Jones ve ark 2020). 

Kawasaki hastalığının etyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olmakla 

birlikte viral enfeksiyonların bu tabloya neden olabileceği bilinir 

(Kasapçopur ve ark 2000). Suçlanan viral etkenlerden birinin de SARS-

CoV2 olabileceği ya da virüsün vaskülitik bir tabloya neden olarak KH 

benzeri klinik oluşturabilceği düşünülebilir. 
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Fig 2: SARS COV2’nin pediatrik grupta etki şeması 

 

Sonuçta SARS-CoV2 oldukça kısa bir zaman diliminde tüm dünyaya 

yayılarak bireysel sağlığı ve toplumsal ekonomiyi ciddi şekilde tehlikeye 

sokmuştur. Bilim insanları enfeksiyonun tüm yönlerini aydınlatmak için 

bir yandan klinik tecrübe ve deneyimleriyle ilgili bilgi paylaşımlarında 

bulunurken bir yandan da tedavi ve koruyucu önlemleri geliştirmek için 

yoğun çaba sarf etmeye devam etmektedirler.  
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BÖLÜM XXII 

DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK PRATİĞİNDE MAGNİFİKASYON 

 

Bora Korkut & Hasan Can Şahin 

 

Diş hekimliği pratik uygulamalarında başarılı bir tedavi için hekim 

becerisi, deneyimi, kullanılan materyal, ekipman gibi birçok faktörün 

yanında, uygulama yapılacak alanın net ve detaylı bir biçimde 

görülebilmesi de çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki, hekim dental 

dokuları ancak görebildiği oranda tedavi edebilir. Son yıllarda diş 

hekimliği uygulamalarındaki estetik, biyomimetik ve fonksiyonel 

beklentiler doğrultusunda materyal ve tekniklerde de önemli gelişmeler 

olmaktadır. Magnifikasyon (büyütme) da bu doğrultuda tıp uygulamalarını 

takiben diş hekimliği pratik uygulamalarına 1978 yılı itibariyle girmiş ve 

günümüzde artık bir seçenek olmaktan çok gereklilik halini almıştır 

(Mallikarjun & Devi & Naik ve ark., 2015). Tıptaki ilk büyütme sistemleri 

19. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanmıştır. İlk operasyon 

mikroskobu olan OPMI 1 ise 1950 yılında tanıtılmıştır. Carl Zeiss 

tarafından icat edilen ve pazarlanan bu cihaz, eş eksenli (coaxial) 

aydınlatma sistemi ve stereoskopik (3 boyutlu) görüntüleme özelliklerine 

sahiptir. Ancak bu cihaz uzun odak noktası ve pratik olmaması nedeniyle 

yeterli ilgiyi görmemiştir. 1978 yılında Apotheker ve Jako diş 

hekimliğinde kullanılan ilk mikroskobu geliştirmiştir (Apothekar & Jako, 

1981). Özellikle endodonti alanında 90’ lı yılların başından bu yana 

kullanılan mikroskop (Kersten & Mines & Sweet, 2008), periodontoloji 

alanında ise 1992 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır 

(Burkhardt & Hürzeler, 2000). 2000’li yılların başında minimal invazif 

tedavi prensipleri genel olarak önerilmeye başlandığında, diş hekimliği 

alanında magnifikasyona olan ilgi ciddi bir biçimde artmıştır (Perrin & 

Jacky & Hotz, 2002). Günümüzde ise hemen her uzmanlık alanındaki 

klinik uygulamalarda ve lisans eğitimlerinde sıklıkla kullanılmaya 

başlanmıştır.  

Diş hekimliği alanında güncel olarak magnifikasyon amacı ile dental 

mikroskoplar ve dental luplar kullanılmaktadır (Meraner & Nase, 2008; 

Eichenberger & Perrin & Ramseyer ve ark., 2015; Farook & Stokes & 

Davis ve ark., 2013). Magnifikasyon düzeyi düşük magnifikasyon (2x - 

8x), orta magnifikasyon (8x - 16x), ve yüksek magnifikasyon (4x - 25x) 

                                                           
 (Dr. Öğr. Üyesi); Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; bora.korkut@marmara.edu.tr 
 (Arş. Gör. Dt.); Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; dtcansahin@gmail.com  
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olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Dental luplarda bu büyütmeler genel 

olarak 2.5x - 6.5x aralığında değişmektedir (Farook & Stokes & Davis ve 

ark., 2013). Daha ileri derece büyütmeler günümüz teknolojisinde yalnızca 

dental mikroskopların kullanımı ile mümkün olabilmektedir (Resim 1). 

 

 

Resim1. Dental operasyon mikroskobu.    

(https://www.pngwave.com/png-clip-art-vagwo) 

Bu cihazlar çalışma alanının direkt ve indirekt görünümünü detay, 

keskinlik ve netlik açılarından önemli ölçüde arttırmaktadır (Eichenberger 

& Biner & Amato ve ark., 2018).  Klinik teşhiste bu açıdan lup 

kullanımının ciddi faydaları olmaktadır (Millar, 1998; Forgie & Pine & 

Pitts, 2002; Whitehead & Wilson, 1992; Forgie, 1997). Bu açıdan bazı 

güncel mikroskopların kullandıkları transilluminasyon teknolojisi de diş 

sert dokularındaki çürük ve çatlak teşhisinde etkili olabilmektedir 

(Thomas, 1989). Fakat lup kullanımının getirdiği avantajlar yalnızca detay 

görmek ile sınırlı değildir. Diş hekimliği alanında en önemli faydasının 

ergonomi ve postür yönünden olduğu rapor edilmiştir (Hayes & Rogers & 

Chuanon ve ark., 2019). Diş hekimlerinin meslekleri gereği uzun saatler 

doğru olmayan şekildeki çalışma pozisyonlarında çalışmalarına bağlı 

olarak, omurgalarında bozulmalar yaşanabilmektedir. Bu bozulmalar, sırt 

ağrısı, bel ağrısı ve boyun ağrısı şeklinde şikayetler yaratabilmekte ve daha 

ileri aşamalarda kas spazmı, fıtık ve kamburlaşma gibi rahatsızlıklara 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eichenberger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29513642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eichenberger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29513642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amato%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29513642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hayes%20MJ%20BOH%20BHSc(Hons)%20MEd%20PhD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30689535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogers%20AA%20BOH%20GDipPsych(Hons)%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30689535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogers%20AA%20BOH%20GDipPsych(Hons)%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30689535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chuanon%20J%20BOH%20BPharm%20GradCertPharmPrac%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30689535
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neden olabilmektedir (Mangharam & McGlothan, 1998; Valachi & 

Valachi, 2003). Dental luplar dental çalışma alanını küçük bir standart 

sapma ile, spesifik olarak belirli bir uzaklıktan netlemeye ayarlanmış 

oldukları için, hekimin postürü de çalışma sırasında dikleşmekte ve 

ergonomiye ciddi faydaları olmaktadır (Valachi & Valachi, 2003). Yani 

alan derinlikleri sabittir ve her lup kendi alan derinliğinde odaklama 

yapmaktadır (Hayes & Rogers & Chuanon ve ark., 2019; Sunell & Rucker, 

2004). Her lup için göz seviyesi ile çalışma alanı arası mesafe olan çalışma 

mesafesi, operatöre özgü olarak ayarlanmakta ve lupun alan derinliği bu 

mesafe olarak sabitlenmektedir (Meraner & Nase, 2008; Eichenberger & 

Perrin & Ramseyer ve ark., 2015). Dental lup kullanımında bel ve sırt 

postürü tam olarak düzelse dahi, halen baş pozisyonunda öne eğiklik 

oluşması söz konusudur. Bu eğim lupun merceklerinin eğimi ile ters 

orantılı olarak değişmektedir. Dental mikroskop kullanımında baş 

pozisyonu da dik olarak konumlanabilmekte ve ideal ergonomik çalışma 

pozisyonu bu şekilde tam olarak sağlanabilmektedir (Hagge, 2003; Chang, 

2002; Gilbert, 1980). Bununla ilişkili olarak, dental mikroskop kullanan 

hekimlerde göz yorgunluğuna daha az rastlandığı rapor edilmiştir 

(Kinomoto & Takeshige & Hayashi ve ark., 2004). Presbiyopi yani yaşa 

bağlı olarak oluşan artan ışık ihtiyacı, kontrast duyarlılığı azalması ve 

parlama duyarlılığı ile karakterize yakını görememe sorunu da 

magnifikasyon kullanımı ile çözümlenebilmektedir (Gilbert, 1980; Woo & 

Ing, 1988; Pointer, 1995). Sıklıkla 40 yaşından sonra başlayan presbiyopi 

(Eichenberger & Perrin & Neuhaus ve ark., 2011; Eichenberger & Perrin 

& Neuhaus ve ark., 2013), çalışma mesafesinin de artmasına neden 

olmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda 40 yaşın üzerindeki 

hekimlerin sahip oldukları bu göz kusurunun, lup camları kullanılarak 

kolayca telafi edilebildiği gözlenmiş olup (Burton & Bridgman, 1990) bu 

konuda özellikle mikroskop kullanımının büyük bir fayda sağladığı rapor 

edilmiştir (Eichenberger & Perrin & Neuhaus ve ark., 2013; Resim 2). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hayes%20MJ%20BOH%20BHSc(Hons)%20MEd%20PhD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30689535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogers%20AA%20BOH%20GDipPsych(Hons)%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30689535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogers%20AA%20BOH%20GDipPsych(Hons)%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30689535
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Resim 2. Gözlük tipi dental lup ve mercekler. 

Magnifikasyonda merceklerin büyütmesi kadar çalışma alanının efektif 

olarak aydınlatılmasını sağlayan ışık kaynakları da çok önemlidir. 

Mikroskoplarda sistemin içerisinde entegre olarak bulunan aydınlatma, 

dental luplarda ise çerçeveye ya da kafa bandına adapte olabilecek şekilde 

tasarlanmıştır (Bowers & Glickman & Solomon ve ark., 2010; Resim 3). 

Etkili bir aydınlatma, diş ve çevreleyen dokuların gerçekliğini 

etkilemeyecek şekilde gün ışığı olan 5000 Kº sıcaklıkta olmalı ve lupa 

bağlı olarak değişen çalışma alanının tamamını aydınlatacak çapta 

olmalıdır. Rezin içerikli materyalleri polimerize etmemesi ve hekimin 

materyal ile çalışma süresini kısaltmaması için, turuncu filtreler içeren 

aydınlatmalar üretilmiştir.  

 
Resim 3. Dental lup çerçevesine monte edilen dental aydınlatma 

(http://www.q-optics.com) 

Dental mikroskop ya da luplarla büyütme altında çalışırken dikkat 

edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Sağ elini kullanan hekimler için, 
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özellikle üst çenede çalışırken hastanın 12 pozisyonunda oturmak ve 

kaliteli görüntü veren bir dental ayna ile indirekt çalışmak gereklidir. 

Rubber-dam izolasyonu altında çalışmak daha geniş ve temiz bir çalışma 

alanı sağlayacağı gibi, indirekt çalışma sırasında aynanın buğulanmasını 

da engelleyecektir. Hekim koltuğu ve ünit farklı yükseklik ve açılarda 

konumlandırılabilir olmalıdır. Ayrıca hekim, asistanı ile kullanılacak 

materyallerin iletimi konusunda uyumlu olmalıdır. Bunun nedeni lup ya da 

dental mikroskop kullanımında hekimin etrafına kolay 

odaklanamamasıdır. Bu yönden dikkat edilmesi gereken, özellikle özel 

üretim TTL luplarda, binoküler merceklerin çok ince olması, çerçeve 

camının aşağı bölgesinde ve doğru eğimde konumlandırılmasıdır (Resim 

4). Aksi halde lup kullanımına kolay adapte olamama, baş ve göz ağrısı, 

baş dönmesi, vertigo gibi çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir (Branson & 

Bray & Gadbury-Amyot ve ark., 2004; Maillet & Millar & Burke ve ark., 

2008; Hayes & Taylor & Smith, 2016). Ancak luplarla uzun süre 

çalışmanın, gözleri zayıflattığına veya zarar verdiğine dair herhangi bir 

bilimsel kanıt yoktur (Christensen, 2003). 

  

Resim 4. Çalışma pozisyonuna göre ayarlanan merceklerin konumu ve 

açısı (http://www.qoptics.com/sites/default/files/resources/documents/q-

optics-custom-ttl-loupes-datasheet-2019-07.pdf) 

İki farklı tip dental lup sistemi mevcuttur. Gözlük camına monte 

edilmemiş ve mekanizması kendi üzerinde olan ‘flip-up’ luplar, 

merceklerin pupiller arası mesafesi, eğim açısı ve gözlük camına olan 

uzaklığı değiştirilebilen luplardır. Diğer tip luplar ise ‘through-the-lens 

(TTL)’ luplar olarak adlandırılmakta olup binoküler mercekleri gözlük 

camının içerisine monte edilmiş ve sabit olan luplardır (James & Gilmour, 

2010). TTL olmayan luplar faklı hekimlere göre ayarlanabilir ve 

kullanılabilir olma ve ayrıca göz bozukluğu olan hekimlerde gözlük 

çerçeve camının da numaralı cam yapılabilme imkanı ile kullanılabilme 

avantajlarını sunmaktadırlar. Fakat bunun yanında, ayar mekanizmasının 

yarattığı ağırlık nedeniyle ciddi de bir dezavantaja sahiptirler. Ayrıca TTL 
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olmayan luplarda merceklerin göz bebeğine aradaki çerçeve camı nedeni 

ile daha uzak konumlandırılmış olmaları, hekimin çalışma alanının daha 

da az olmasına neden olmaktadır (Resim 5 a, b). Mercekler pupillere ne 

kadar yakın ise çalışma alanı o kadar geniş olabilmektedir (Farook & 

Stokes & Davis ve ark., 2013). TTL luplarda gözlük camının içerisine 

yerleştirilerek birbirine uzaklıkları, eğim açıları ve konumları hekime özel 

olarak tasarlanan mercekler, o hekim için çok daha hafif ve etkili bir 

magnifikasyon sağlarlar (Basunbul, 2018).  

 

 

 

Resim 5 (a, b). (a) Flip-up lup sistemi, (b) TTL lup sistemi 

(http://www.q-optics.com/prism-loupe) 

Dikkat edilmesi gereken nokta bu lupların çok hassas ve detaylı 

ölçümler sonrası mutlaka hekime özel olarak üretilmesi gerekliliğidir. 

Hekim tarafından seçilecek büyütme oranı sonrası ölçülmesi gereken 

yalnızca kullanıcı hekimin pupiller arası mesafesi değil; buna ek olarak her 

göz için merceklerin pupillere olan uzaklıkları, oturma konumuna ve 

çalışma yüksekliğine göre eğim açıları ve hastaya olan çalışma/odaklama 

mesafesidir (Neuhaus & Perrin & Lussi, 2013; Resim 6). Asla hazır olan 

bir TTL lup rastgele denenerek alınmamalı, mutlaka hekime özel olarak 

üretilmelidir (James & Gilmour, 2010). Anket çalışmalarına göre 

hekimlerin %20.7’si TTL, %11,7’si ise flip-up modelleri tercih etmektedir 

(Basunbul 2018).  
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Resim 6. Lup merceklerinin konumlandırılması sırasında dikkat 

edilmesi gerekenler 

Genel olarak dental luplar iki mono-oküler parçadan oluşmakta ve yana 

yana yerleştirilmiş mercekler içermektedir (Christensen, 2003; James & 

Alan, 2010). Merceklerin tasarımı ve yapım tekniğine göre büyüteçler 

sınıflara ayrılır: basit (tek lensli) luplar, bileşik (compound) luplar, 

Galilean luplar, Keplerian (Prizmatik) luplar (Mallikarjun & Devi & Naik 

ve ark., 2015).  

Tek Lensli Luplar  

Yan yana bir çift pozitif menisküs mercekten meydana gelmektedirler. 

Her merceğin iki yansıtıcı yüzeyi bulunmaktadır. İlk yansıma ışık merceğe 

girerken, ikincisi ise ışık mercekten ayrılırken meydana gelir (Mallikarjun 

& Devi & Naik, 2009). En basit ve en uygun maliyetli lup türüdür. Bu tipte 

nesneye olan mesafe azdır ve çoğu kez yetersiz 2x yaklaştırması nedeniyle  

diş hekimliğinde ergonomik sorunlara neden olabilir ve ağırlığından dolayı 

çok tercih edilmemektedir (Perrin & Eichenberger & Neuhaus ve ark., 

2016).  

Bileşik Luplar  

Yakınsak (konverjan) merceklerin belirli bir düzene göre yerleştirildiği 

luplardır. Bu merceklerin aralarındaki hava boşlukları, büyüteçlerin ışığı 

kırma gücünü, büyütme oranını, çalışma mesafesini ve alan derinliğini 

arttırmaktadır. Klinik ihtiyaçlara göre merceklerin arasındaki mesafe 

ayarlanabilir. Diş hekimliğindeki kullanımları sınırlıdır (Christensen, 

2003). 
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Galilean Luplar  

Diş hekimliğinde en yaygın kullanılanlardır. Tipik olarak konik şekle 

sahiptirler (Resim 7). Optik sistem, dışbükey ve içbükey iki ya da üç 

mercekten oluşmaktadır (Resim 8). Büyütme faktörü fiziksel olarak 2.5x 

ile sınırlı olmasına rağmen, 3.5x 'e kadar da büyütme elde etmek 

mümkündür. Fakat büyütme arttıkça görüntü kalitesi bozulmaya 

başlamakta ve sınırlı bir görüş alanı, kenarlarda bulanıklık 

oluşabilmektedir (Perrin & Eichenberger & Neuhaus ve ark., 2016). Bu 

luplar nispeten hafif ve düşük maliyetlidirler (James & Gilmour, 2010). 

Zeiss, SurgiTel, Keeler, Merident, Orascoptic, Qoptics, ExamVision ve 

SwissLoupe gibi birçok markanın Galilean modeli vardır (Neuhaus & 

Perrin & Lussi, 2013). 

 

Resim 7. Galilean lup 

 

 

Resim 8. Galilean lup mercek sistemi 

(http://www.q-optics.com/sites/default/files/resources/documents/q-

optics-custom-ttl-loupes-datasheet-2019-07.pdf) 
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Keplerian (Prizmatik) Luplar 

Silindirik şekilleri ile karakterizedirler (Resim 9). Karmaşık bir dış 

bükey optik lens ve prizma sisteminden oluşmaktadır. Bu sistem çeşitli 

büyütme oranlarına ve çalışma mesafelerine izin verebilmektedir. Diş 

hekimliğinde tercih edilen büyütme aralığı, genellikle alan derinliğini 

optimum seviyede tutabilmek adına 3.5x – 6.0x arasındadır. Galilean 

luplara göre önemli optik avantajları olsa da ekonomik olarak 

dezavantajlıdırlar (Perrin & Eichenberger & Neuhaus ve ark., 2016). 

Prizmatik luplar gelişmiş keskin büyütme kalitesi, daha geniş görüş alanı 

ve daha geniş alan derinliği sağlamaktadırlar (Resim 10). Yakın zamana 

kadar olan, 3.5x’ e kadar büyüme sadece bir alanı gösterirken x3.5’ tan 

büyük büyütmeler sadece bir dişe odaklanır ve çalışma alanı oldukça 

daralır düşüncesi (James & Gilmour, 2010), prizmatik lupların aydınlatma 

aparatı dahil olarak yalnızca 65 grama kadar inen ağırlıkları ile artık geçerli 

değildir. Büyütmenin arttığı durumlarda alan genişliğinin azalması 

beklenir ki bu durumlarda prizmatik mercekli luplar daha avantajlıdırlar 

(James & Gilmour, 2010). Zeiss, SurgiTel, Orascoptic, Qoptics, 

ExamVision gibi birçok markanın keplerian modeli vardır (Neuhaus & 

Perrin & Lussi, 2013).  

 

Resim 9. Prizmatik lup (http://www.q-optics.com/prism-loupe) 

 

 

Resim 10. Prizmatik lup mercek sistemi 

(http://www.q-optics.com/sites/default/files/resources/documents/q-

optics-custom-ttl-loupes-datasheet-2019-07.pdf) 
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Dental luplarda gözlük çerçevesi ve kafa bandı olmak üzere iki tip 

taşıyıcı kullanılmaktadır. Kafa bandı tüm kafadan destek alması nedeniyle 

merceklerin ağırlığını daha homojen dağıtarak uzun süreli çalışmalarda 

konforu arttırabilmektedir. Bunun yanında titanyumdan üretilen gözlük 

çerçeveleri de mevcut olup hekim burnuna binen yükü ciddi oranlarda 

azaltabilmektedirler. Günümüzde özellikle TTL luplar ile birlikte tercih 

edilebilen titanyum çerçeveler, 40-55 gram arası değerleri ile ağırlık 

açısından hiç bir problem yaratmamaktadırlar. 

Dental Mikroskoplar 

Çalışma prensipleri Galilean optik sistemi ile aynıdır. Binoküler görüş 

aparatıyla karşılıklı çalışan prizmalar kullanılarak paralel optik aks 

oluşturulmakta ve bu sayede üç boyutlu görüntü elde edilmektedir. Dental 

mikroskopların alan derinlikleri ve görüş alanları oldukça gelişmiştir 

(Kersten & Mines & Sweet, 2008). Düşük büyütme oranlarında bile 

mükemmel detay tespiti sağlayabilen (Perrin & Eichenberger & Neuhaus 

ve ark., 2016) dental mikroskoplar, hekimden bağımsız olarak klinikte 

birçok yere sabitlenebilmektedir (Prabhati, 2014; Perrin & Eichenberger & 

Neuhaus ve ark., 2016). Hekim işlem sırasında odaklamayı veya 

büyütmeyi istediği gibi ayarlayabilmekte (Eichenberger & Perrin & 

Ramseyer ve ark., 2015; Carlos, 2010) ve büyütmeyi 40x’ e kadar 

çıkarabilmektedir. Ancak 32x, 40x gibi 16x dan sonraki büyütmeler 

odaklanılan bölgenin alan derinliği öylesine azaltır ki bu büyütmeler 

yalnızca tanı amaçlı kullanılabilmektedir (Burkhardt & Lang, 2015). 

Dental mikroskoplar diş hekimine en yüksek ergonomiyi sağlamakta ve en 

yüksek magnifikasyon derecelerine çıkabilmektedir (Perrin & 

Eichenberger & Neuhaus ve ark., 2016). 

2015 yılında yapılan bir anket çalışmasında ankete katılan hekimlerin  

%64’ünün dental lup kullandığı tespit edilmiştir. Bunların %45’i Galilean 

luplar, %16’sı Keplerian luplar, %3’ü tek lensli luplar olarak 

belirlenmiştir. Ankete katılan diş hekimlerinin %19' unun lup dışında 

dental mikroskop da kullandıkları tespit edilmiştir (Eichenberger & Perrin 

& Ramseyer ve ark., 2015).  
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BÖLÜM XXIII 

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN 

ORTODONTİDEKİ YERİ 

 

Burcu Ece Koru & Sanaz Sadry 

 

Tanımı ve Belirtileri 

Obstrüktif uyku apne sendromu, üst hava yollarındaki bir obstrüksiyon 

sonucu solunumun ciddi bir biçimde kesintiye uğraması ya da tamamen 

durması ve resprituar kasların solunumu gerçekleştirmek için olağandan 

fazla bir efor sarf etmesi şeklinde tanımlanmaktadır.22 Bir başka tanıma 

göre, uyku sırasında üst solunum yolunun orofaringeal bölgesinin relapsı 

ve obstrüksiyonuyla, bu esnada solunumdaki artmış eforun varlığıyla en az 

10 saniye ya da daha uzun süren, üst solunum yolunda hava akımının geçici 

olarak durmasıyla meydana gelen bir hastalıktır.1,4,7,10,15,24 Obstrüksiyonun 

on saniyeden fazla sürmesi ve saatte beş defadan fazla tekrarlanmasıyla 

meydana gelen belirtiler obstrüktif uyku apnesi sendromu için önemli ayırt 

edici bulgulardır.23 

OUAS’lu hastalarda spesifik fiziksel özellikler; aşırı kilo, kısa, kalın ve 

geniş boyun, kuvvetli çiğneme kasları, orta yaş, sigara ve alkol 

kullanımıdır.4-6 Birçok hastada alt yüz yüksekliğinde azalma, çene ucu ve 

labiomental sulkusun derinleşmesi ve belirginleşmesi görülmektedir.21 

OUAS’nun en önemli semptomu, üst hava yollarında gerçekleşen 

daralma ile artan hava akımı sonucu bölgedeki yumuşak dokunun 

vibrasyonuyla meydana gelen horlamadır. Erkeklerin yaklaşık %25’inden 

fazlasında görülür. Her obstrüktif uyku apne sendromu hastasında 

horlamaya rastlanacak diye bir kural olmamakla beraber, her horlayan 

kişide de obstrüktif uyku apne sendromu tanısı konulamaz. Bu durumu 

ayırt etmek için polisomnografi (PSG) ile inceleme yapılmalıdır. Böylece 

hastaların respiratuar fonksiyonları, uyuma paternleri, apnenin tipi ve 

şiddeti tespit edilerek uygun tedavi belirlenebilir. 

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Ortodontik Düzensizliklerle 

İlişkisi 

Üst hava yolu hastalığı olan bireyler aynı morfolojiyi göstermez ancak 

normal bireylere kıyasla benzer iskeletsel, oral ve faringeal anomaliler 

göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre OUAS olan bireylerde, kranial 

kaide uzunluğu (S-N) ve kranial kaide açısındaki (S-N-Ba) azalma belirgin 

iken, başka araştırmalarda ise normal bireyler ile üst hava yolu hastalığı 

                                                           
 (Doktora Öğrencisi), İstanbul Aydın Üniversitesi Ortodonti ABD., 

burcukoru@stu.aydin.edu.tr 
 (Dr. Öğr. Üyesi), İstanbul Aydın Üniversitesi Ortodonti ABD., sanazsadry@aydin.edu.tr 
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olan bireylerin sefalogramları arasında bir fark olmadığı, bulunan farkların 

ise etnik kökene bağlı olduğu bulunmuştur. Normal bireyler ile OUAS olan 

hastaların doğal baş pozisyonlarının farklı olduğu, OUAS olan hastaların 

baş pozisyonlarının daha ileri ve yukarıda olduğu bildirilmiştir.12,25 

OUAS olan hastalar ve kontrol grubu hastaları karşılaştırıldığında 

OUAS olan hastalarda yumuşak damağın posterior alanının %50 daha kısa 

ancak dil kökünün gerisindeki kısmın uzunluk olarak aynı olduğu, hava 

yollarının daha dar, orofaringeal alanlarının daha dar, damaklarının daha 

kalın ve dil boyutlarının daha geniş olduğu tespit edilmiştir. 

Mandibular düzlem açısının dik olması sonucu, mandibula saat 

yönünde rotasyon yapar, genioglossus ve hyoid kaslar fariengeal posterior 

duvara daha fazla yaklaşır.12,25 

Sagittal fasiyal gelişim öne ve aşağı yönde ilerlemektedir. Isaacson ve 

ark. ile Schudy, kondillerin dikey yön gelişiminin, fasiyal sütürlerin ve 

alveolar proseslerin dikey yön gelişiminden daha az olduğu durumda, 

mandibulada posterior rotasyon ve açık kapanışın görüldüğünü 

bildirmiştir. Diğer taraftan, eğer kondillerin dikey yön gelişimi, fasiyal 

sütürlerin ve alveolar proseslerin dikey yön gelişiminden daha fazla ise, 

mandibulada anterior rotasyon ve deep bite görülmektedir. Bu sebeple, 

mandibular gelişimin son durumu dikey ve yatay büyüme yönleri 

arasındaki yarışın bir sonucudur. Solunum işlevi ile maksillo-mandibuler 

gelişim arasında etkileşim oluşur. Faringeal boşluk alanı daha çok 

dentofasiyal iskeleti kapsayan yumuşak dokuların gelişimi ve boyutuyla 

belirlenmektedir. Erişkin dönemden itibaren, yaşlılığa kadar (20-50 yaş), 

nazofaringeal iskelet değişikliğe açıktır.9 

Fasiyal büyümedeki değişimler yalnızca kondiller gelişimdeki 

diferansiasyona bağlı değildir, ayrıca anterior fasiyal yükseklik ve 

posterior fasiyal yüksekliğin gelişimindeki diferansiasyonlardan da 

kaynaklanabilir. Dikey yön gelişimine yaşanan bu farklılıklar rotasyonel 

büyüme ya da mandibulanın konum değişikliklerine yol açabilir. 

Tedavi Yöntemleri 

OUAS, birden çok faktöre bağlı bir hastalık olduğu için tedavisinde de 

multidisipliner bir yaklaşım sergilemek doğru bir seçenek olacaktır. Bu 

multidisipliner ekip içerisinde kulak-burun-boğaz hekimi, baş-boyun 

cerrahisi hekimi, göğüs hastalıkları hekimi, kardiyolog, nörolog, 

psikiyatrist, protodontist, ortodontist ve maksillofasiyal cerrahın 

bulunması gerekir. Bu ekibin uygulayacakları tedavi yöntemleri içerisinde 

cerrahi ve non-invaziv yöntemler yer almaktadır. Ancak OUAS için 

modern tedavi yöntemleri içerisinde hiçbir tedavinin komplikasyon 

olmaksızın yüksek başarı oranına sahip olduğu görülmemiştir.4,10 OUAS 

tedavisinde yürütülen güncel yaklaşımlar aşağıda tarif edildiği gibidir. 
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Davranışsal Düzenlemeler 

Bu tedaviler non-invaziv tedavilerdir. Davranışsal düzenlemeler; Kilo 

vererek vücut-kitle indeksini ideal rakamlara ulaştırmak, sigara ve alkol 

kullanımını bırakmak, merkezi sinir sistemini deprese eden ilaçların 

kullanımından kaçınmak27, uyku sırasında uyku pozisyonunu, baş 

pozisyonunu değiştirmek, uyku ortamının iyi havalandırılmasını sağlamak 

gibi cerrahi olmayan yaklaşımları kapsamaktadır.4,10,14,16,17,28 

Nazal Sürekli Pozitif Solunum Yolu Basıncı (NSPSYB) 

Bu yöntem hastalara uyku sırasında, burun maskesi kullanarak küçük 

bir hortum ve hava jenaratörü aracılığıyla, hafif ve devamlı bir basınç 

altında (7-10 cm H2O) sabit nemli bir hava akımı sağlanarak 

uygulanır.1,4,10,14 Böylece solunum yolu açık tutularak yumuşak dokuların 

relapsı engellenir, nefes alma esnasındaki negatif basınç azaltılmış olur 

(Resim 1). 1,4,10,52 

 

Resim 1. a. NSPSYB cihazı ve düzeneğinin hastaya uygulanışı, b. 

NSPSYB cihazının hava pompa parçası. 

Cerrahi Yaklaşımlar 

Hava yollarında yaşanan kollapsı engellemek, havayolu boyutlarını 

genişletmek için uygulanan cerrahi yöntemlerdir. Bu yöntemler; 

maksillomandibuler advencement osteotemi, inferior mandibular 

osteotomi, lingualplasti, hyoid myotomi, trakeostomi, nazal septal cerrahi, 

suspensiyon ile uygulanan genioglossal advancement, lazer destekli 

uvulaplasti, uvulapalatal flap, tonsillektomi-adenoidektomi, 

palatofarıngoglossoplasti, uvulapalatofaringoglossoplasti, somnoplasti 

veya radyofrekans ile dil ve/veya yumuşak damak-uvula dokularının 

hacimsel küçültülmesi, epiglottidektomi, koter destekli palatal 

sertleştirme, linguoplasti ile birlikte laser destekli orta hat glossektomi gibi 

faringeal yumuşak doku cerrahileridir.4,17,24,29 
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Ağız İçi Apareyler 

Ağız içi apareylerin kullanımıyla, uyku sırasında üst solunum yolunun 

pozisyonunun değiştiği ölçüde hava yolunun genişlemesi sağlanır, 

solunum kaslarının üstüne etki eden rezistans azalır ve üst solunum 

yolunun kollabe olması engellenir.10,11 Oral apareyler, etki mekanizmaları 

ve şekillerine göre mandibulayı ileride konumlandıran apareyler ve dili 

ileride konumlandıran/sabitleyen apareyler olarak iki başlık altında 

incelenebilir. 

Ağız İçi Aparey Kullanımının Endikasyonları 

Sıralanan maddeler American Sleep Disorders Association (ASDA) 

tarafından belirlenen kriterlere göre10,12: 

1-Kilo verme ve uygun yatış pozisyonu gibi önlemlerin yetersiz olduğu 

hafif dereceli OUAS’lu hastalarda ve basit horlamalarda [apne-hipoapne 

indeksi (AHİ) <5] 

2-Sürekli pozitif hava yolu basıncı tedavisinin yapılamadığı veya kabul 

edilmediği orta ve ağır OUAS’lu hastalarda, 

3-Tonsillektomi, kraniofasial operasyon, trakeostomi veya 

adenoidektominin yapılması gereken ama yapılmasını kabul etmeyen 

hastalarda. 

Ağız İçi Aparey Kullanımının Kontrendikasyonları 

ASDA tarafından belirlenen kontrendikasyonlar10,11,12: 

1-Santral apneli hastalarda, 

2-Uygun pozisyonun sağlanamadığı hastalarda, 

3-Artriti olan hastalarda, 

4-Krepitus veya başka bir temporomandibuler eklem semptomu 

varlığında, 

5-Nazal obstrüksiyon ve uykuda gelişen ağır hipoksemili durumlarda, 

6-Yeterli sayıda dişlerin olmadığı vakalarda. 

Solunum yolunun daralmasına ve/veya tıkanmasına sebep olan 

etiyolojik faktörler30 

1-Farinks Arka ve Lateral Duvarlarının Kalınlaşması, Daralması ve 

Uzunluğunun Artması 

2-Genioglossus Kasının Tonusunda Azalma 

3-Yumuşak Damak Hipertrofisi 

4-Servikal Bölgede Aşırı Yağlanma 
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5-Çeşitli Anomaliler: Makroglossi, mikrognati, retnognati, dişlerde 

abrazyon sonucu vertikal boyut kaybı, Sınıf II Bölüm II maloklüzyon, 

geniş gonial açı gibi anomaliler.6,12,21,31 

Mandibulayı İleride Konumlandıran Apareyler (MİKA) 

Alt çeneyi önde konumlandıran bu apareyler, dil ve yumuşak damağı 

bir miktar farenksin posterior duvarından uzaklaştırdığı için üst hava 

yollarının hacmini artırabilir ve orofarenksi sabitleyerek hava yolu 

kollapsını engellediği için daha kaliteli bir uyku sağlayabilir.35 

Mandibulayı gövdesel olarak ve mandibulayla birlikte dili öne çekerek üst 

solunum yollarını arttırmak temel hedeftir.1,3,17,20,38 Faringeal açıklığın 

sağlanmasıyla hava kanalının içinden geçen havanın hızı azalır ve 

yumuşak dokulardaki vibrasyon engellenmiş olur.18,38 Aparey iki kası 

aktive eder; genioglossus ve palataglossus. Genioglossus kasının 

aktivasyonuyla kasın yitirdiği tonus ve fonksiyonun tekrar kazanımı 

hedeflenir iken palataglossus kasının aktivasyonu ile yumuşak damak 

farinksin posterior duvarından öne çekilmiş olur. 

MİKA’ların yapılışını etkilen en önemli iki kriter; alt çenenin ne kadar 

öne alınacağına ve vertikal olarak ne kadar açıklık oluşturulacağına karar 

vermektir. Yapılan floroskopik çalışmalar vertikal açıklığın minimumda 

tutulması yönündedir. Vertikal boyutun fazla olması alt çenenin posterior 

rotasyonuna, dilin istenilenin aksine farenksin posterior duvarına daha 

yakın konumlanmasına ve hyoid kemiğin daha aşağı ve geride 

konumlanmasına neden olur. (Resim 2). 4,52 

 

Resim 2. a. Uyku esnasında hava yolu kapalı, b. MİKA kullanarak, 

uyku esnasında solunum için gerekli hava yolu açıklığının sağlanması 

MİKA’ların Tasarım İlkeleri 

1-Protrüzyon: Protrüzyon miktarının önemi, Hans ve ark.26 tarafından 

belirtilmiştir. Clark ve ark.11,45 ile Friandlander ve ark.46’nın yapmış olduğu 

çalışmada mandibulanın protrüzyon miktarının bireysel değişikler 

gösterebileceği, bu değişikliğin de ortalama 5-6 mm kadar olması gerektiği 

belirtilmiştir.53 
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2-Vertikal Açıklık: Vertikal açıklık miktarı için yazarlar arasında tam 

olarak bir uzlaşma yoktur. Vertikal yükseltme yapılmamasını söyleyen 

yazarlar var iken11,19,31,47, 15 ila 18 mm gibi yüksek vertikal açıklık 

bulunmasını ifade eden yazarlar da bulunmaktadır.5,40,47,28 Baz alınan 

literatüre göre, keserler arasında ortalama 5-7 mm’lik açıklığın yeterli 

vertikal yükseklik olduğu kabul edilmektedir.44,48,53 

3-Oklüzal Örtücülük: Aparey tüm oklüzal yüzeyleri örtmelidir. 

Böylece, yeterli retansiyon sağlanır ve antagonisti bulunmayan dişlerde 

istenmeyen erüpsiyonun önüne geçilmiş olur.53 

4-Tutuculuk: Dişlerin bukkal ve labial yüzeylerinde 3 mm, palatinal 

ve lingual yüzeylerinde ise serbest dişeti kenarından 2 mm uzak olacak 

şekilde tasarlanan apareylerin yeterli tutuculuğa sahip oldukları 

görülmüştür.49 Tutucu bir aparey dizaynıyla mandibulanın öne doğru 

alınmasıyla kaydedilen anterio-posterior solunum yolu açıklığının 

kaybedilmesi önlenmiş olur.30,53 

5-Anterior Açıklık: Keser dişler arasında oluşturulan açıklığın ağız 

solunumuna izin verdiği ve dilin geriye kaçmasını engellediği için vakum 

formu oluşturmak açısından avantajlı olduğu bulunmuştur. Kanin-kanin 

arası anterior bölgede ortalama 2-3 mm’lik bir hava yolu açıklığı 

yaratılması gerekmektedir.39,53 

Mandibulayı İleride Konumlandıran ve Sık Kullanılan Apareyler 

-Snore Guard: Üst çenede tüm dental arktan, alt çenede ise molarlar 

haricinde kalan dental arktan destek alır ve tek parçadan oluşur. 

Protrüzyonun 3 mm gerisinde pozisyonlandırılır ve mandibula 7 mm 

vertikal açıklık bırakılır.36 Yumuşak ponivinil esaslı malzemeden yapılır 

(Resim 3).54 

 

Resim 3. Snore Guard 

-Thera Snore: Termoplastik malzemeden yapılır. Hem ayarlanabilen 

hem de ayarlanamayan çeşitleri vardır. 

-Snore: Mandibulayı 6-7 mm protrüzyonda konumlandırır, 17 mm ve 

üzerinde vertikal açıklık sağlar. Akrilik bir plaktır. 
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-Snore Aid: Bu apareyin oklüzal yüzeyi düzdür. Dili anterior ve 

superior yönde konumlandırarak hava yolunu açar (Resim 4).54 

 

Resim 4. Snore Aid 

-Klearway: Üst çenede tüm dental arktan destek alırken, alt çenede 

molarların haricinde dental arktan destek almaktadır. Termoaktif bir 

materyalden üretilmiştir, bu yüzden yumuşak doku ve dişlere bir 

rahatsızlık vermez. Ayarlanabilir, hasta apareyini çıkarmadan su içebilir, 

esneme ve yutkunma sırasında lateral ve vertikal hareketleri kısıtlamaz 

(Resim 5).7,26 

 

 

Resim 5. Klearway 

-Herbst: Mandibulayı hem açık hem kapalı iken ileri protrüzyonda 

konumlandırır. Tüm dental arktan destek alır ve ayarlanabilen iki parçadan 

oluşur. Rijittir ama diğer rijit apareylere kıyasla mandibulanın vertikal ve 

lateral hareketlerine daha çok olanak sağlar.37 

-PM Positioner: Hem maksiller hem de mandibular dentisyondan 

destek alan bu aparey, sağ ve sol bukkal kısımlarında ekspansiyon vidası 

içerir. Bu ekspansiyon vidası sayesinde dil için maksimum boşluk 

oluşturulmaktadır. Isıyla yumuşayabilen özel bir akrilikten yapılır. 

Horlama vakalarında ve orta şiddette OUAS olan hastalarda kullanılması 

daha uygun bulunmaktadır.16 
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-Elastik Mandibula İlerletici (EMA): Bu aparey basınç ile şekillenen 

şeffaf maddeler ve fleksible elastik bantlardan oluşmaktadır. Mandibulanın 

vertikal, anteroposterior ve lateral harekete izin verir. Apareyde çengel 

butonlar bulunur. Bu butonlar alt çenede molar bölgesinde, üst çenede ise 

kanin bölgesinde bulunmaktadır.16,34 

-Silencer Sistem: Bu apareyde bulunan titanyum vida ile anatomik 

ayarlama yapmam mümkündür. Vida sayesinde mandibulanın vertikal, 

lateral ve anteroposterior yönde hareketine izin verilmektedir. Apareyin 

elastomerik bir materyalden yapılmıştır (Resim 6).32,54 

 

Resim 6. Silencer Sistem 

-Silent Nite: Cerrahi tedavilerin etkili olamayacağı veya cerrahi 

tedaviye gerek duyulmayan hafif uyku apnelerinin tedavisinde kullanılan 

Silent Nite apareyi, Elastik Mandibula İlerleticisi’ne benzer özelliklere 

sahiptir (Resim 7).32,54 

 

Resim 7. Silent Nite 

-Elastomerik Uyku Apareyi: Vertikal açıklığı 5 mm olan bu aparey 

esnek ve yumuşak bir materyalden yapılır. Fakat mandibulanın sınırlı 

hareketine izin verir.33 

Kurtulmuş H. ve ark. tarafından ‘’Horlama ve Obstrüktif Uyku 

Apnesinde Tanı ve Tedavi’’ adlı makalede bir hastanın sefalometrik filmi 

üzerinde MİKA’nın hava yollarına etkisi incelenmiştir (Resim 8).52 
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Resim 8. Sentrik oklüzyondaki hastada minimum postpalatal ve 

postlingual hava yollarındaki daralma (A). Hastada MİKA ile hem 

postpalatal hem de postlingual hava yollarında artış (B). 

Dili İleride Konumlandıran/Sabitleyen Apareyler (DİKA) 

Bu apareyler ilk olarak Cartwright ve Samelson tarafından, 1982 

yılında tasarlanmıştır.43 Literatürlere göre OUAS tedavisinde sıklıkla 

MİKA’lar kullanılmaktadır. Ancak DİKA’ların da OUAS’nun tedavisinde 

etkin gereçler olduğu gösterilmiştir.50 

Ono ve ark.41 vakum yapıcı parça içeren ve içermeyen iki farklı 

DİKA’nın etkinliğini, genioglossus kasında oluşan elektromyografik 

değişimleri inceleyerek karşılaştırmıştır. Vakum yapıcı parça içeren 

apareyin, uyku süresi boyunca oksijen saturasyonunu %90’ın üzerinde 

tutabildiği tespit edilmiştir. 

DİKA’ların en iyi tedavi sonucu alındığı hasta gruplarından biri 

pozisyonel OUAS’u olan hastalardır. Hasta sırtüstü pozisyonda yatarken 

mandibula gövdesel olarak arkada ve aşağıda konumlanır ve dilin posterior 

kısmı orofarenksi daraltır. Böyle vakalarda yani pozisyonel OUAS’lu 

hastalarda DİKA’lar iyi tedavi seçeneği olabilir.42 

-Snor X: Dil için bir parmak parçası ve çevresinde plastik bir halkadan 

oluşmaktadır (Resim 9). 18,19,54 

 

Resim 9. Snor X 

-Dil Kilitleyici Aygıt: Üst ve alt dudaktan destek alan bu aparey elastik 

bir yapıya sahiptir. Dil için bir boşluk oluşturur ve uyku sırasında oluşan 

vakum ile dil içeri doğru çekilir (Resim 10).18,19,55 
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Resim 10. Dil Kilitleyici Aygıt 

-Dil Tutucu Aygıt (TRA): Uyku sırasında oluşan negatif hava basıncı 

ve önde duran bir balonla dili önce tutmaya yarayan bir apareydir (Resim 

11).18,19,54 

 

Resim 11. Dil Tutucu Aygıt 

SONUÇLAR 

Yapılan araştırmalar ve klinik çalışmalar sonucu obstrüktif uyku apne 

sendromunun yaşam kalitesini düşürebilen, tedavi edilmediği taktirde 

çeşitli komplikasyonlara yol açabilecek olan ciddi bir hastalık olduğu 

ortaya konulmuştur. Ayrıca bu hastalık, ortodontik açıdan da 

değerlendirilmesi gereken bir rahatsızlık olup tedavisinde ortodontik 

yöntem ve aparey yaklaşımlarıyla güzel sonuçların alınabileneceği de göz 

önünde bulundurulmalıdır. OUAS’lu hastaların tedavisinde ağız içi aparey 

kullanımına ilgi artmakta, önceden kontrendikasyon nedeni sayılan total 

diş eksikliği gibi durumlarda dahi kullanılır duruma gelmektedir. 

Apareylerin en başarılı olduğu vakalar hafif ve orta şiddetteki OUAS’lu 

hasta gruplarıdır. 

Schmid-Nowara VW ve arkadaşlarının ağız içi apareylerde yapmış 

oldukları çalışmada hava yolu hacminin, mandibulayı ileride 

konumlandıran apareyler ile %27,6 oranında arttığı tespit edilmiştir.51 

Marklund ve arkadaşlarının MİKA kullanan hastalarda yapmış olduğu bir 

çalışmada, hafif apnede %81 oranında, orta apnede %60 oranında ve ağır 

apnede ise %25 oranında tedavi başarısı bulunmuştur.52 
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Sonuçta, yapılan araştırma ve klinik çalışmalar sonucu; OUAS’nun 

yalnızca bir ya da birkaç nedenle oluşabilecek bir hastalık olmadığı, 

değerlendirme, teşhis ve tedavi için multidisipliner bir çalışma gerektirdiği 

ortaya konulmuştur. Bu multidisipliner ekip içerisinde Göğüs Hastalıkları, 

Kardiyoloji, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz, Maksillofasiyal Cerrahi ve 

Ortodonti birlikte çalışmalıdır. Ancak bu yol ile OUAS’nun tedavisinde 

etkili ve başarılı tedavi sonuçları elde edilebilir. 
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BÖLÜM XXIV 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE BULK FILL KOMPOZİT REZİNLER 

 

Duygu Recen 

 

Gelişen teknoloji ile birlikte amalgam restorasyonların yerini, diş 

renginde, estetik, civa içermeyen kompozit rezin restorasyonlar almıştır. 

Kompozit rezin restorasyonların, estetik özelliklerinin yanı sıra, 

konservatif yaklaşıma uygun olması ve diş sert dokuları ile adeziv bir 

bağlantı sağlaması gibi avantajları mevcuttur. Amalgam restorasyonlar ile 

karşılaştırıldığında ise uygulama aşamalarının teknik hassasiyet 

gerektirmesi, uzun sürmesi ve post operatif hassasiyet göstermesi gibi 

dezavantajları bulunmaktadır. (Yalçın ve ark. 2013: 3) 

Kompozit rezinler, geniş posterior kavitelerin restorasyonunda sıklıkla 

kullanılmaktadır. Yapılan bir derlemede, posterior kompozit rezin 

restorasyonların klinik uygulamalarının 1-5 yıllık takip sonuçlarının yeterli 

olduğu ancak adeziv sistemlerin uygulanması, restoratif materyalin 

yerleştirilmesi ve polimerizasyonu adımlarının üretici firma önerilerine 

uyularak gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. (Velo ve ark. 

2016: 64) Borgia ve ark. ise posterior kompozit rezin restorasyonların sağ 

kalımını değerlendirmiş ve 11 yıl 7 ay olarak bildirmiştir. (Borgia ve ark. 

2019: 28) 

Dental uygulamalarda, kompozit rezinlerin gelişmiş mekanik ve estetik 

özelliklere sahip olmasının yanında kolay uygulanabilir olması da önem 

taşımaktadır. Popüleritesine rağmen, posterior kompozit rezin restorasyon 

uygulamalarının limitasyonları mevcuttur. Kompozit rezin restorasyon 

uygulamalarında, uygun izolasyonun sağlanması şarttır. Zamanla oluşan 

marjinal renklenme, kenar uyumsuzlukları, mikrosızıntı ve tekrarlayan 

çürüklerden polimerizasyon büzülmesi sorumlu tutulmaktadır. (Ferracane, 

2008: 13) İnkremental tabakalama tekniği hem polimerizasyon 

büzülmesini azalttığı için hem de ışık penetrasyonunuyla materyalin 

polimerizasyonunu sağladığı için önerilmektedir. (Ferracane, 2008: 13) 

İnkremental tekniğin dezavantajları olarak (1) zaman alması; (2) tabakalar 

arasında boşluk oluşma ihtimali olması; (3) parsiyel polimerize olmuş 

rezinin tabakalar arasında ya da tabanda kalma ihtimali olması sayılabilir. 

Bu durum, kompozit rezin restorasyonların mekanik özelliklerinin 

zayıflamasına, post operatif hassasiyete ve restorasyonun erken dönem 

kaybına sebep olabilmektedir. (Chesterman ve ark. 2017: 222) 

Bu sebeple bulk tekniği (tek tabaka) ve bu teknikle uygulanan 

materyaller popülerlik kazanmıştır. Son yıllarda 4-10 mm kalınlıktaki 

tabakalar halinde kullanılabilen bulk-fill kompozit rezinler piyasaya 
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sürülmüştür. Bu derlemenin amacı; piyasada bulunan bulk-fill kompozit 

rezinleri sınıflandırmak, avantajları ve dezavantajlarını incelemektir. 

Bulk fill kompozit rezinlerin sınıflandırılması 

Bulk fill rezin restoratif materyaller, yoğunluklarına göre yüksek 

viskoziteli, örneğin, Tetric EvoCeram Bulk Fill (Ivoclar-Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein), düşük viskoziteli (akışkan), örneğin, Surefil SDR 

(Dentsply Caulk, Milford, DE, USA); polimerizasyon yöntemlerine göre 

ise ışık ya da dual-cure sertleşenler, örneğin, Fill-Up (ColteneWaledent, 

Switzerland) olarak kategorize edilebilir.  

Düşük viskoziteli bulk fill rezin restoratif materyaller, düşük yüzey 

sertliği, yüksek su emilimi gösterir. Bu sebeple 2mm kalınlıkta bir 

geleneksel kompozit rezinle örtülenmesi gerekmektedir. Ayrıca geniş 

posterior kavitelerde stres kırıcı olarak kullanımları endikedir. (Atabek ve 

ark 2014: 4) (Monterubbianesi ve ark. 2016: 7) Bulk fill kompozit 

rezinlerin mekanik özelliklerini arttırarak, posterior kavitelerde tek başına 

kullanabilmek için matrikslerinin içine eklenen doldurucu miktarı 

arttırılmış ve yüksek viskoziteli bulk fill kompozit rezinler elde edilmiştir. 

Sonik enerji ile aktive olan ve özel el aparatı ile klinisyen tarafından 

akışkanlığı kontrol edilebilen nanohibrit bulk fill kompozit rezin SonicFill 

(Kerr Corp, Orange, USA) ise yüksek viskoziteden düşük viskoziteye 

dönüşebilmektedir. Böylelikle kompozit rezinin kavite adaptasyonu 

artmaktadır. Ayrıca SonicFill 5mm kalınlığa kadar tek tabaka olarak 

uygulanabilmektedir. (Tüloğlu ve ark. 2019: 3) 

Monomerlerin polimere dönüşüm miktarına polimerizasyon derecesi 

denilmektedir. Yüksek polimerizasyon derecesi, klinik başarı ile ilişkili 

olup mekanik özellikleri, kimyasal stabiliteyi ve restorasyonun sağ 

kalımını arttırmaktadır. ( Silva ve ark. 2008: 16) Her modern rezin esaslı 

sistemde olduğu gibi, çoğu bulk fill kompozit rezin materyal de ışıkla 

polimerize olmaktadır.  Işık ile sertleşen bulk fill kompozit rezin 

materyaller 420-470 nm dalga boyunda aktive olmaktadırlar. Bulk fill 

kompozit rezin materyallerin 4mm derinliğe kadar olan kavitelerde 

kullanımı önerilmiş olsa bile, birçok klinisyen polimerizasyon konusunda 

şüphe duymaktadır. (Monterubbianesi ve ark. 2016: 7) Dual-cure sertleşen 

bulk fill kompozit rezin materyaller ise hem kimyasal hem de ışıkla aktive 

olmaktadırlar. Reaksiyon ışık ile başlamakta ve ışığın ulaşamadığı derin 

noktalarda kimyasal olarak devam etmektedir. (Chesterman ve ark. 2017: 

222) Daha önce yapılan bir çalışmada, (Vandewalker ve ark. 2016: 64) 

yeterli miktarda ışık aktivasyonu olmayan veya sadece kimyasal olarak 

aktive olan dual-cure rezinlerin, monomerin daha düşük bir 

polimerizasyon derecesi göstermesi sebebiyle düşük mekanik özellikler 

gösterdiği saptanmıştır. 

Polimerizasyon derecesi 

Geleneksel kompozit rezinler uygun bir polimerizasyon için 2mm 

kalınlıktaki tabakalar halinde yerleştirilmelidir. Polimerizasyon derinliği 
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renk ve translusent yapı ile değişiklik gösterebilmektedir. Daha opak ve 

koyu renkler, daha açık ve translusent renklere kıyas ile daha yüzeyel bir 

polimerizasyon sağlamaktadır. Üretici firmalar, çeşitli yöntemlerle 

polimerizasyon derinliğini arttırmaya çalışmışlardır. Bunlar: (1) İnorganik 

doldurucu miktarını azaltmak; (2) İnorganik partikül büyüklüğünü 

arttırmak; (3)  Ek foto başlatıcıların kullanımı olarak sıralanabilir. (Ilie ve 

ark. 2013: 38) 

Yapılan bir çalışmada SureFil SDR, Venus Bulk Fill (Heraeus Kulzer, 

Hanau, Germany), Filtek Supreme Ultra Flowable (3 M ESPE, St. Paul, 

MN), SonicFill kullanılmış ve SonicFill’in yüksek inorganik doldurucu 

oranı sebebiyle, ışık penetrasyonunu engellediği ve polimerizasyon 

derinliğinin 4 mm’den az olduğu saptanmıştır. (Garcıa ve ark. 2013: 39) 

Birçok bulk fill kompozitte (SureFil SDR, SonicFill) inorganik 

doldurucuların boyutları arttırılmıştır. Böylelikle inorganik ve organik 

matriks arasındaki kırılma ışık saçılımı azalmakta ve materyale daha fazla 

ışık nüfuz ederek polimerizasyon derinliği artmaktadır. Ayrıca materyalin 

daha kalın tabakalarda polimerizasyonunu sağlamak için bazı firmalar; 

Surefil SDR fotoaktif gruplara sahip UDMA monomeri, Tetric EvoCeram 

Bulk Fill ise “Ivocerin” isimli bir madde ilave etmişlerdir. (Ilıe ve ark. 

2013: 38)  

Polimerizasyon büzülmesi  

Polimerizasyon büzülmesi rezin restoratif materyaller için başlıca 

sorunlardan biridir ve sıklıkla kompozit rezinlerin inorganik ve organik 

içerikleri ile ilişkilidir. Oluşan polimerizasyon büzülmesinin şiddeti 

restoratif materyalin hacmine, bağlanan yüzey alanının bağlanmayan 

yüzey alanına oranına (C Faktör), uygulanan tabakalama tekniğine ve 

restoratif materyalin kendisine bağlıdır. (Albers H, 2006: 22) 

Polimerizasyon büzülmesi genellikle diş ve restoratif materyal arasında 

yoğunlaşır. Bu kısım adezyonun en zayıf bölgesidir ve restorasyon ikincil 

çürükler, marjinal renklenme, dişte oluşan çatlaklar ve post operatif 

hassasiyet gibi başarısızlıklarla sonuçlanabilir. (Feilzer ve ark. 1987: 66) 

 Üretici firmalar, bulk fill kompozit rezin materyallerin daha kalın 

tabakalarda uygulanmasına rağmen, polimerizasyon büzülmelerinin 

geleneksel kompozit rezinlerlerden daha az olduğunu iddia etmektedirler. 

Yapılan çalışmalar, firmaları doğrular niteliktedir. El-Damanhoury ve ark. 

(El-damanhoury, 2014: 39) yapmış oldukları bir çalışmada bulk fill 

kompozit rezinler ile geleneksel kompozit rezinleri karşılaştırmış ve bulk 

fill kompozit rezinlerin daha düşük polimerizasyon büzülmesi gösterdiğini 

bildirmişler. Jang ve ark. (Jang ve ark. 2014: 40) ise benzer şekilde bulk 

fill kompozitlerin, geleneksel kompozit rezinlere kıyasla daha az 

polimerizasyon büzülmesi gösterdiğini göstermişlerdir. Yapılan bir başka 

çalışmada ise, düşük ve yüksek viskoziteli bulk fill kompozit rezinler 

kıyaslanmış, düşük viskoziteli olanların daha az polimerizasyon büzülmesi 

gösterdiğini saptanmıştır. (El-damanhoury, 2014: 39)   
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Marjinal boşluk oluşumu 

Marjinal boşluk oluşumu ve marjinal kenar adaptasyonu konusunda 

araştırmacıların görüşleri değişiklik göstermektedir. Geleneksel kompozit 

rezinlerle bulk fill kompozit rezinlerin kıyalandığı bir çalışmada marjinal 

boşluk oluşumu bakından benzer sonuçlar elde edilmiştir. (Furness ve ark. 

2014: 42) Pereira ve ark.  ise geleneksel kompozit rezinlerle 

karşılaştırıldığında bulk fill kompozit rezinlerin, yaşlandırma işlemine 

bağlı olmaksızın, düşük marjinal boşluk oluşumu, benzer bağ dayanımı ve 

nanosızıntı değerleri gösterdiğini saptamış ve performansının geleneksel 

kompozit rezinler kadar iyi olduğunu belirtmiştir. (Pereira ve ark. 2019: 

21) Benzer şekilde Campos ve ark. bulk fill kompozit rezin restoratif 

materyallerin, geleneksel kompozit rezinlere göre daha iyi bir marjinal 

adaptasyon göstermediğini bildirmiştir. (Campos ve ark. 2008: 37) 

Ayrıca Orlowski ve ark. 4 farklı bulk fill kompozit rezin materyalin 

marjinal adaptasyonunu değerlendirmiş, viskozitesi düşük olan kompozit 

rezinlerin daha az marjinal boşluk oluşturduğunu saptamıştır. ( Orłowski 

ve ark. 2015: 4) Bu problemi çözmek için viskozitesi yüksek olan 

kompozit rezinlerin tabanına düşük viskoziteli kompozit rezinlerin 

kullanımı önerilmiştir. (Nazari ve ark, 2012: 15) Bu çalışmanın aksine 

yapılan bir başka çalışmada ise, düşük ve yüksek viskoziteli bulk fill 

kompozit rezinler kıyaslanmış, yüksek viskoziteli olan grup daha iyi 

marjinal adaptasyon göstermiş ve bu durum düşük polimerizasyon 

büzülmesi ile ilişkilendirilmiştir. (Jung ve ark, 2017: 42) 

Ayrıca yapılan bir çalışmada kavite derinliği sabit tutulmuş ve bulk fill 

kompozit rezinler ile gelenelsel kompozit rezinler arasında marjinal boşluk 

oluşumu bakımından bir fark bulunmamıştır. Bu durum, marjinal boşluk 

oluşumu konusunda restoratif materyal seçimindense kavite derinliğinin 

önemli olduğu göstermektedir. (Furness ve ark. 2014: 42) Yapılan 

çalışmalar bulk fill kompozit rezinlerin marjinal adaptasyonu konusunda 

güven vericidir. 

Fiziksel ve estetik özellikler 

Üreticiler geleneksel kompozit rezinlerin mekanik özelliklerini 

geliştirmek için, doldurucu miktarını arttırmaktadır. Bulk fill kompozit 

rezinlerde ise ışığın daha derine ulaşabilmesi için daha az doldurucu 

miktarı kullanılmaktadır. Yapılan bir çalışmada, düşük viskoziteli bulk fill 

kompozit rezin, yüksek viskoziteli bulk fill kompozit rezin, universal 

posterior kompozit rezin ve Sonicfill sistemi karşılaştırılmıştır. Sonicfill 

grubunda basınç ve eğilme dayanım değerleri en yüksek bulunurken, 

Tetric EvoCeram Bulk fill ve Surefill SDR gruplarında ise en düşük 

değerler saptanmış ve bu durum doldurucu içeriğinin düşük olmasıyla 

ilişkilendirilmiştir. (Atabek ve ark 2014: 4) Dolduru miktarı düşük olan 

bulk fill kompozit rezinler (Surefil SDR, Filtek BulkFill (3M/ESPE, 

Germany), Venus BulkFill ve X-tra Base (Voco GmbH, Cuxhaven, 

Germany)) kalın bir kaide şeklinde uygulandıktan sonra, üzerleri bir 
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kompozit rezin materyal ile örtülenmelidir. Bulk fill kompozit rezinler 

özellikle kısa zamanda tamamlanabildikleri için tercih edilmektedirler. Bu 

durum, herhangi bir örtüleme gerektirmeyen materyellere kıyasla artan 

yerleştirme hızının potansiyel avantajını azaltmaktadır. Ayrıca, üretici 

firmalar düşük doldurucu miktarına sahip olan dual cure bulk fill kompozit 

rezinlerin herhangi bir örtülemeye ihtiyaç duymaksızın kullanılmasını 

önermektedirler. (Leprince ve ark. 2014: 42) 

Shamszadeh ve ark. yaptıkları bir çalışmada, bulk fill kompozit 

rezinlerin geleneksel kompozit rezinlere kıyasla renk stabilitesinin daha 

düşük olduğunu ve daha kalın tabakalarda polimerizasyon derinliğinin 

daha az olması sebebiyle renklenmenin arttığını saptamışlardır. 

(Shamszadeh ve ark. 2016: 4)  Alshali ve ark. ise bulk fill kompozit 

rezinlerin ve geleneksel kompozit rezinlerin su emilimi ve 

çözününürlüğünün yüksek oranda doldurucu miktarı ve polimer matriks ile 

ilişkili olduğunu saptamıştır. Ayrıca BisGMA içeren rezin materyallerin, 

BisEMA, UDMA-BisEMA’ya kıyasla su emilimi ve çözünürlüğe daha 

yatkın olduğunu göstermişlerdir. (Alshali ve ark. 2015: 43) 

Leprince ve ark. yüksek doldurucu içerikli nanohibrit kompozit 

rezinlere kıyasla, bulk fill kompozit rezinlerin daha düşük mekanik 

özellikler gösterdiğini ve bu sebeple yüksek stres alan bölgelerde 

kullanımının uygun olmayacağını belirtmişlerdir. Ayrıca bazı bulk fill 

kompozit rezinlerin etanol solüsyonunda bekletilmesinden sonra yüzey 

setliğinin azaldığını saptanmıştır. (Leprince ve ark. 2014: 42) 

Karadaş ve ark. yaşlandırmaya maruz bırakılan bulk fill kompozit 

rezinlerin yüzey pürüzlülüğünün anlamlı ölçüde arttığını, nanohibrit 

geleneksel kompozit rezinlerin yüzeyinde ise anlamlı bir değişiklik 

oluşmadığını göstermişlerdir. (Karadas ve ark. 2017: 18) 

Bulk fill kompozit rezinlerin klinik performansı 

Bulk fill kompozit rezinlerin klinik performansını değerlendirmek için 

yeterli çalışma literatürde bulunmamaktadır. Veloso ve ark. (Veloso ve 

ark. 2018: 23) yapmış oldukları sistematik derleme ve meta analiz 

sonucunda, 12-72 aylık bir klinik takip süresi boyunca geleneksel 

kompozit rezinler ve bulk-fill kompozit rezinlerin benzer performans 

gösterdiğini saptamıştır. Bulk fill kompozit rezinler direk posterior 

kavitelerde alternatif olabilir ancak hala uzun takipli klinik çalışmalara 

ihtiyaç vardır. (Veloso ve ark. 2018: 23)  Yeterli klinik data olmamasına 

rağmen bulk fill kompozit rezinleri amalgam alternatifi olarak gösteren 

araştırmacılar da bulunmaktadır. (Van Dijken ve ark. 2016: 51) (Loguercio 

ve ark. 2019: 85) 

Tardem ve ark. bulk fill kompozit rezinlerin klinik kullanımının daha 

az zaman aldığını ve geleneksel inkremental teknik ile kıyaslandığında 

post operatif hassasiyet riskini arttırmadığını bildirmiştir. (Tardem ve ark. 

2019: 33) 
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Ehlers ve ark. ise yapmış oldukları 1 yıl takipli klinik çalışmada, sınıf 

II süt dişi kavitelerinde düşük viskoziteli bulk fill kompozit rezinlerin 

alternatif bir materyal olarak değerlendirilebileceğini bildirmiştir. (Ehlers 

ve ark. 2019: 21) Loguercvio ve ark. yapmış oldukları bir klinik çalışmada, 

Tetric EvoCeram Bulk Fill restoratif materyalini 2 mm kalınlıkta tabakalar 

halinde horizontal inkremental teknikle ve 4 mm kalınlıkta tabakalar 

halinde bulk fill teknikle yerleştirmiştir. 36 aylık takip sonuçlarını klinik 

olarak kabul edilebilir olarak bildirmişlerdir. (Loguercio ve ark. 2019: 85) 

Sonuç 

Bulk fill kompozit rezin restorasyonlar sayesinde daha az teknik 

hassasiyetle restorasyonlar yapmak mümkündür. Estetik sonuç, 

yerleştirme tekniği, mekanik ve fiziksel özellikler materyaller arasında 

değişiklik göstermektedir. Özellikle geniş posterior kavitelerin restore 

edilmesinde bulk fill restoratif materyallerin kullanılması avantajlı 

olabilmektedir. Ayrıca tedavi süresinin ideal olarak kısa olması gereken 

anksiyete seviyesi fazla olan hastalarda, çocuklarda ve yaşlılarda kullanımı 

hasta konforunu arttıracaktır. Bununla birlikte materyalin uzun dönem 

takibinin yapıldığı daha çok klinik araştırmaya ihtiyaç vardır.  

 

Kaynakça 

1.  YALÇIN, Ç. Filiz, TÜRKÜN, L. Şebnem, GÜRGAN, Sevil, 

(2013), "Minimal Girişimsel Yaklaşımlarda Kullanılan Estetik 

Restoratif Materyaller", Dental Klinik Dergisi, Vol. 3, pp. 26-30. 

2.  VELO, Marilia Mattar de Amôedo Campos, COELHO, Livia 

Vieira Braga Ferraz, BASTING, Roberta Tarkany, AMARAL, 

Flávia Lucisano Botelho do, & FRANÇA, Fabiana Mantovani 

Gomes, (2016), "Longevity of restorations in direct composite 

resin: literature review", Revista Gaúcha de Odontologia, Vol. 64, 

Issue 3, pp. 320-326.  

3.  BORGİA, E, BARON R, BORGİA J. Luis, (2019), "Quality and 

Survival of Direct Light-Activated Composite Resin Restorations 

in Posterior Teeth : A 5- to 20-Year Retrospective Longitudinal 

Study", Journal of Prosthodontics, Vol. 28, Issue 1, pp e195–e203. 

4.  FERRACANE L. Jack, (2008), "Placing Dental Composites A 

Stressful Experience", Operative Dentistry, Vol.33, Issue 3, pp. 

247-257.  

5.  CHESTERMAN, J., JOWETT, A., GALLACHER, A., NİXON, 

Peter, (2017), "Bulk-fill resin-based composite restorative 

materials: A review", British Dental Journal, Vol. 222, pp. 337-

344.  

6.  ATABEK, Didem, YALÇIN, Gözde,  ÖZTAŞ, & Nurhan, (2014), 

"Comparative Mechanical Properties of Bulk-Fill Resins", Open 

Journal of Composite Materials, Vol. 4, pp. 117-121.  

7.  MONTERUBBİANESİ, Riccardo, ORSİNİ, Giovanna, TOSİ, 



311 

Giorgio, CONTİ, Carla, LİBRANDO, Vito, PROCACCİNİ, 

Maurizio, PUTİGNANO, Angelo, (2016), "Spectroscopic and 

Mechanical Properties of a New Generation of Bulk Fill 

Composites", Frontiers in physiology, Vol. 7, pp. 652.  

8.  TÜLOĞLU, Nuray, KIZILASLAN, Sena, BYRAK Şule, (2019), 

"Evaluation of Bond Strength of Sonic Activated Bulk-Fill 

Composite Resin to Glass Ionomer Based Materials", Journal of 

Biotechnology and Strategic Health Research, Vol. 3, Issue 2, pp. 

117-121. 

9.         SİLVA, Eduardo Moreira da, ALMEİDA, Giselle Soares, POSKUS, 

Laiza Tatiana, GUİMARÃES, José Guilherme Antunes, (2008), 

"Relationship between the degree of conversion, solubility and 

salivary sorption of a hybrid and a nanofilled resin 

compositeinfluence of the light-activation mode", Journal of 

Applied Oral Science, Vol. 16, Issue 2, pp. 161-166. 

10.  VANDEWALKER, Jon, CASEY, Jeffery, LİNCOLN, Todd, 

VANDEWALLE, Kraig, (2016), "Properties of dual-cure, bulk-fill 

composite resin restorative materials", General dentistry, Vol. 64, 

pp. 68-73.  

11.  ILIE, Nicoleta, BUCUTA, S, DRAENERT, Miriam, (2013), "Bulk-

fill Resin-based Composites: An In Vitro Assessment of Their 

Mechanical Performance", Operative Dentistry, Vol. 38. pp. 618-

625. 

12.  GARCIA, D, YAMAN, P, DENNISON, Joseph, NEIVA, Gf, 

(2013), "Polymerization Shrinkage and Depth of Cure of Bulk Fill 

Flowable Composite Resins", Operative Dentistry, Vol. 39, pp. 

441-448. 

13.  ALBERS H, (2006), "Flowable materials as an intermediate layer 

could improve the marginal and internal adaptation of composite 

restorations in Class-V-cavities", Dental Materials, Vol. 22, Issue 

3, pp. 250-257.  

 

14.      FEİLZER AJ, GEE AJ De, DAVİDSON CL, (1987), "Setting Stress 

in Composite Resin in Relation to Configuration of the 

Restoration",  Journal of Dental Research, Vol. 66, Issue 11, pp. 

1636-1639. 

15.      EL-DAMANHOURY, H.M., PLATT, J.A., (2014), "Polymerization      

Shrinkage Stress Kinetics and Related Properties of Bulk-fill Resin 

Composites", Operative Dentistry, Vol. 39, Issue 4, pp. 374-382. 

16.  JANG, Ji-Hyun, PARK, S-H, HWANG, In-Nam., (2014), 

"Polymerization Shrinkage and Depth of Cure of Bulk-Fill Resin 

Composites and Highly Filled Flowable Resin", Operative 

Dentistry, Vol. 40, Issue 2, pp. 172-180. 

17.  FURNESS, Alan, TADROS, Marko, LOONEY, Stephen, 



312 

RUEGGEBERG, Frederick, (2014), "Effect of Bulk/Incremental 

Fill on Internal Gap Formation of Bulk-Fill Composites", Journal 

of Dentistry, Vol. 42, pp. 1-11.  

18.  PEREİRA, Renata, LİMA, Débora, GİORGİ, Cecilia, MARCHİ, 

Giselle, AGUİAR, Flávio, (2019), "Evaluation of Bond Strength, 

Nanoleakage, and Marginal Adaptation of Bulk-fill Composites 

Submitted to Thermomechanical Aging", The Journal of Adhesive 

Dentistry, Vol. 21, Issue 3, pp. 255-264. 

19.  CAMPOS, Edson, CORRER, Gisele, LEONARDİ, Denise, 

BARATTO Filho, Flares, GONZAGA, Carla, ZİELAK, Joao, 

(2008), "Chlorhexidine diminishes the loss of bond strength over 

time under simulated pulpal pressure and thermo-mechanical 

stressing", Journal of Dentistry, Vol. 37, Issue 2, pp. 108-114.  

20.  ORŁOWSKİ, Mirosław, TARCZYDŁO, Bożena,  CHAŁAS, 

Renata, (2015), "Evaluation of Marginal Integrity of Four Bulk-Fill 

Dental Composite Materials: In Vitro Study", The Scientific World 

Journal, Vol. 4, pp. 1-8. 

21.  NAZARİ, Amir, SADR, Alireza, SHİMADA, Yasushi, TAGAMİ, 

Junji, SUMİ, Yasunori, (2012), "3D Assessment of Void and Gap 

Formation in Flowable Resin Composites Using Optical Coherence 

Tomography", The Journal of Adhesive Dentistry, Vol.15, pp. 237-

243. 

22.  JUNG, J, PARK, S, (2017), "Comparison of Polymerization 

Shrinkage, Physical Properties, and Marginal Adaptation of 

Flowable and Restorative Bulk Fill Resin-Based Composites", 

Operative Dentistry,  Vol. 42, pp. 375-386.  

23.  LEPRİNCE, Julian, PALİN, William,VANACKER, Julie, 

SABBAGH, Joseph, DEVAUX, Jacques, LELOUP, Gaëtane, 

(2014), "Physico-mechanical characteristics of commercially 

available bulk-fill composites", Journal of Dentistry, Vol. 42, Issue 

8, pp. 993-1000.       

24.  SHAMSZADEH, Sayna, SHEİKH-AL-ESLAMİAN, Seyedeh 

Mahsa, HASANİ, Elham, NAJAFİ, Ahmad, PANAHANDEH, N.. 

(2016), "Color Stability of the Bulk-Fill Composite Resins with 

Different Thickness in Response to Coffee/Water Immersion", 

International Journal of Dentistry, Vol. 4 , pp. 1-5.  

25.  ALSHALİ, Z. Ruwaida, SALİM A. Nesreen, SATTERTHWAİTE 

D. Julian, SİLİKAS Nick, (2015), "Long-term sorption and 

solubility of bulk- fi ll and conventional resin-composites in water 

and artificial saliva", Journal of Dentistry, Vol. 43, Issue 12, pp. 

1511-1518.  

26.      LEPRİNCE, Julian, PALİN, William, VANACKER, Julie, 

SABBAGH, Joseph, DEVAUX, Jacques, LELOUP, Gaëtane, 

(2014), "Physico-mechanical characteristics of commercially 



313 

available bulk-fill composites" Journal of Dentistry, Vol. 42, Issue 

8, pp. 993-1000. 

27.  KARADAS, Muhammet, DEMİRBUĞA, Sezer, (2017), 

"Evaluation of Color Stability and Surface Roughness of Bulk-Fill 

Resin Composites and Nanocomposites", Meandros Medical and 

Dental Journal, Vol. 18, pp. 199-205. 

28.  VELOSO, Sirley, LEMOS, Cleidiel, MORAES, Sandra, 

VASCONCELOS, Belmiro, PELLİZZER, Eduardo, MONTEİRO, 

Gabriela, (2018), "Clinical performance of bulk-fill and 

conventional resin composite restorations in posterior teeth: a 

systematic review and meta-analysis", Clinical Oral Investigations, 

Vol. 23, pp. 221-233. 

29.  VAN DİJKEN, Jan,PALLESEN, Ulla, (2016), "Posterior bulk-

filled resin composite restorations. A 5-year randomized controlled 

clinical study", Journal of Dentistry, Vol.  51, pp.  29-35. 

30.  LOGUERCİO, A.D., REZENDE, M., GutiérreZ REYES, Mario, 

COSTA, Thays & Armas-VEJA, A., REİS, Alessandra, (2019), 

"Randomized 36-month Follow-up of Posterior Bulk-Filled Resin 

Composite Restorations", Journal of Dentistry, Vol.  85,  pp. 93-

102.  

31.  TARDEM, Chane, ALBUQUERQUE, Elisa, LOPES, Letícia, 

MARINS, Stella, CALAZANS, Fernanda, POUBEL, Luiz, 

BARCELOS, Roberta, BARCELEİRO, Marcos, (2019), "Clinical 

time and postoperative sensitivity after use of bulk-fill (syringe and 

capsule) vs. incremental filling composites: a randomized clinical 

trial", Brazilian Oral Research, Vol. 33, pp. 1-13. 

32.  EHLERS, Vicky, GRAN, Kathera, CALLAWAY, Angelika, 

AZRAK, Birgül, ERNST, Claus-Peter, (2019), "One-year Clinical 

Performance of Flowable Bulk-fill Composite vs Conventional 

Compomer Restorations in Primary Molars", The Journal of 

Adhesive Dentistry, Vol. 21, pp. 1-8.  

 

 

 

 

 



314 

BÖLÜM XXV 

RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE CAD/CAM SİSTEMLER 

 

Ezgi Tüter Bayraktar* & Pınar Yılmaz Atalı** & Bora Korkut*** 

& Bilge Tarçın** & Cafer Türkmen**** 

 

Cad/Cam (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) 

sistemleri 1980’lerde diş hekimliğinde kullanılmaya başladı. Mevcut 

sistemlerin gelişmesini sağlayan üç öncü isim vardı, Francois Duret, Jack 

D. Preston ve Matts Andersson. Cad/Cam alanındaki ilk önemli çalışmalar 

Dr. Duret tarafından yapılmıştır. Okluzal yüzeyin fonksiyonel şekli ile 

kronlar üretmeye başlamış ve ardından geliştirdiği Sopha sistemi (Sopha 

Bioconcept Inc., Fransa) ile sonrasında yapılacak olan çalışmalara ışık 

tutmuştur. Cerec sistemini geliştiren Dr. Moermann, üzerinde çalıştıkları 

bu yeni sistemi klinik pratiğinde uygulamaya başlamıştır. Aynı gün 

içerisinde preparasyonu tamamlanan diş ağız içi kamera yardımıyla 

taranmış ve aynı gün seramik restorasyonların üretimi sağlanmıştır 

(Miyazaki et al., 2009). 

Cad/Cam sistemlerin gelişimi ile birlikte, estetik, dayanıklı 

restorasyonların üretilmesi ve daha kolay bitirilen, uyumlu 

restorasyonların hızlıca elde edilmesi amaçlanmaktadır (Davidowitz & 

Kotick, 2011).  

Cad/Cam sistemler için tedavi planlama, geleneksel yöntemle yapılan 

restorasyonlardan önemli ölçüde farklı değildir. Restorasyonun tipi, karşıt 

ark ile okluzal ilişkiler, preparasyonun modele aktarılabilmesi için izole 

edilebilmesi ve malzeme seçimi gibi faktörler restorasyonların üretim 

aşamasından önce dikkat edilmesi gereken başlıca faktörlerdir. Cad; özel 

bir yazılım kullanılarak, bilgisayar ortamında üç boyutlu tasarım 

yapılmasıdır. Cam; Cad ünitesi ile elde edilen veriler kullanılarak 

bilgisayar destekli üretim yapılmasıdır. Cad/Cam sistemlerle üretim üç 

unsura dayanmaktadır: (1) Veri toplama, (2) Toplanan verilerin işlenmesi 

ve (3) Restorasyonların üretim aşaması. 
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Veri toplama 

Verilerin toplanarak arşivlenmesi prosedürü kullanılan Cad/Cam 

sistemine göre değişiklik göstermektedir. Yapılan preparasyon ağız içi 

kamera ile dijital ortama aktarılır. Işık kaynağı ve reseptör ünite 

birbirleriyle belirli bir pozisyonda konumlandırılır ve kameradan gelen 

görüntüler üç boyutlu veriler haline dönüştürülür.  

İntraoral tarayıcı kullanılmayan sistemlerde ise veriler, alınan silikon 

ölçü veya ölçü üzerinden elde edilen modeller taranarak arşivlenmektedir. 

Silikon ölçü kullanılarak yapılan tarama sırasında dijital görüntüde 

distorsiyonlar görülebilir, bunun nedeni marjinal bölgede görülen 

deformasyonlardır. Net bir görüntü elde etmek için önerilen yöntem 

ekstraoral olarak elde edilen model üzerinde tarama yapılmasıdır. (Quaas 

et al., 2007). 

Toplanan verilerin işlenmesi 

Üretici firmalar tarafından farklı restorasyonların dizaynı için özel 

yazılımlar sunulmaktadır. Mevcut Cad/Cam sistemlerinin yenilenen 

yazılımları kullanıcılar tarafından gerekli güncellemeler yapılarak 

kullanılabilmektedir (Beuer et al., 2008). Bu yazılımlar ile kuron-köprü 

altyapı dizaynı, adeziv köprü, teleskop kuron, parsiyel kuron ve full 

anatomik kuron dizaynları yapılabilmektedir. 

Bilgisayar yazılımı sayesinde, bilgisayar ortamına kaydedilen veriler 

sanal modele dönüştürülürler. Ardından protezin giriş yolu kaydedilir ve 

hafızaya alınır, uygun diş formu seçilerek restorasyon sanal ortamda 3 

boyutlu olarak tamamlanır. Restorasyonun karşı ve komşu dişlerle uyumu 

kontrol edilir. Cad ünitesinde tasarımı tamamlanan restorasyon, Cam 

ünitesini kontrol eden komutlar dizisine çevrilmektedir. 

Restorasyonların üretimi 

Cad yazılımı ile tasarlanan restorasyon blok içerisine konumlandırılır. 

Cam birimine verilerin iletilmesi sağlanarak restorasyonun üretim 

aşamasına geçilir. 

Cad/Cam sistemlerde eksiltme ve ekleme olmak üzere iki teknik 

mevcut olmakla birlikte bu iki teknik kombine olarak da kullanılabilir. 

Kullanılan iki teknik ile de istenilen geometride dental restorasyonların 

üretimi mümkündür. Elde edilen restorasyonların ağız içi uyumlamaları 

yapıldıktan sonra restorasyonlara glazür ve makyaj işlemi yapılabilir 

(Mehl et al., 2009). 

Eksiltme tekniği: Günümüzde diş hekimliği pratiğinde genellikle 

“eksiltme tekniği” kullanılmaktadır. Yarı-sinterize veya sinterize bloklar 

elmas frezler ile istenen geometride şekillendirilmektedir. Blok üzerinden 

istenmeyen alanların uzaklaştırılması ile restorasyonun üretimi sağlanır, 
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ancak basit bir restorasyonda bile bloğun yaklaşık %90’ı 

uzaklaştırılmaktadır (Yeon et al., 2017). Bu yöntemin kullanılmasıyla 

üretim süresi büyük ölçüde azalırken üretim sonunda elde edilen ürün ile 

kıyaslandığında daha fazla materyal sarf edilmektedir. Bu tekniğe 

alternatif olarak sarf edilen materyal miktarını azaltmak amacıyla “ekleme 

tekniği” geliştirilmiştir. 

Ekleme tekniği: Ekleme tekniği “Amerikan Test ve Malzeme 

Topluluğu” tarafından ‘3 boyutlu model verilerinden üretim yapmak için 

materyallerin birleştirilmesi süreci; eksiltme tekniğinin aksine tabakaların 

üzerine yeni tabakalar eklenerek yapılır’ şeklinde tanımlanmıştır (Silva et 

al., 2011). Prensip olarak süreç bir üç boyutlu bilgisayar dosyası alarak ve 

çapraz kesitte dilimler oluşturarak çalışır. Her bir dilim üç boyutlu nesneyi 

oluşturmak için diğerinin üzerine yazılır. Seramik materyaller için 5 farklı 

ekleme tekniği vardır, erimiş depozisyon modellemesi, stereolitografi, 

lazer toz formasyonu, inkjet baskı tekniği ve selektif elektron ışınla eritme. 

Ekleme tekniği kullanılarak harcanan materyal miktarı azaltılır, boşa giden 

materyal miktarı en aza indirilir ve bu teknik kullanılarak restorasyonun 

daha detaylı hazırlanmasına olanak sağlanır. 

Kombine teknik: Dental restorasyonların üretimi için ekleme ve 

eksiltme yöntemlerinin birlikte kullanılmasıdır. 

Cad/Cam sistemlerin kullanım alanları 

 İnley, onley, lamina vener, parsiyel kuron yapımında, 

 Tam seramik kuron ve köprü sistemleri, 

 Maksillo-fasiyal protezlerin hazırlanması, 

 İmplant cerrahisinde kullanılan stentlerin üretimi, 

 İmplant sonrası immediyat protezin hazırlanmasına olanak veren 

çalışma modellerinin hazırlanması, 

 İmplant üstü protezlerde kuron, köprü ve hibrit protez altyapı 

tasarımı ve üretilmesinde kullanılmaktadır. 

Cad/Cam sistemlerin avantajları 

 Dijital üretim geleneksel yöntemlere göre daha az laboratuvar 

işlemi gerektirdiğinden üretim süreleri daha kısadır. Hem hastalara 

hem hekime zaman kazandırmaktadır, 

 Geçici kuron hazırlama gibi zorunluluklar ortadan kalkmakta ve 

postoperatif hassasiyet minimal olmaktadır, 

 Ağız içi tarayıcı yardımı ile alınan ölçülerde hasta memnuniyeti 

geleneksel yöntemlerle alınan ölçülere göre daha fazladır (Ahmed, 

2018), 
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 Çapraz kontaminasyon riski daha azdır, 

 Teknisyene ve ölçüye bağlı hata görülme sıklığı daha azdır, 

restorasyonun üretim sürecinin tamamı hekimin kontrolü 

altındadır, 

 Geleneksel döküm, presleme veya tabakalama metodları ile 

kullanılması mümkün olmayan materyaller kazıma metodları ile 

kullanılabilmektedir, 

 Cad/Cam sistemler ile üretilen restorasyonlardaki kenar uyumu 

geleneksel yöntemlerle üretilen restorasyonlara göre daha başarılı 

ve daha kontrollü bulunmuştur (Mously et al., 2014), 

 Cad/Cam ile üretilen porselen restorasyondaki homojenlik 

tabakalama yöntemi ile üretilen porselenden daha yüksektir, 

 Yeni prepare edilmiş dentine bağlanma kuvveti daha fazla 

olduğundan restorasyonun adezyonu daha başarılıdır, 

 Görsel veri zenginliği hekimin hastasıyla olan iletişimini arttırır, 

 Oluşturulan tasarım her açıdan incelenebilir, analizler hızlı ve 

kolay bir şekilde yapılabilir. 

Cad/Cam sistemlerin dezavantajları 

 Cad/Cam sistemlerinin kullanımını sınırlayan en önemli faktör 

makine ve ekipman için yapılması gereken yatırım maliyetidir, 

 Kullanıcıların eğitimi için zaman ve para ayırma gerekliliği, 

 Tarama aşamasında derin subgingival marjinler tarama netliğini 

bozabilmektedir ancak iyi bir dişeti retraksiyonu ile bu sorun 

ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır (Davidowitz & Kotick 2011), 

 Monokromatik bloklar kullanıldığında estetik beklentiler her 

zaman karşılanamamaktadır. Ancak dikromatik ve polikromatik 

blokların geliştirilmesi ile bu problem ortadan kalkmaktadır, 

 Deneyim gerektirir. 

Cad/Cam sistemler 

Üretim yöntemlerine göre sınıflandırıldığında, 3 gruba ayrılmaktadır. 

 Klinikte kullanılan sistemler; Cerec (Sirona dental system, 

Almanya), E4d Dentist (D4D Technologies, ABD) 

 Laboratuvarda kullanılan sistemler; Cerec inLAB (Sirona dental 

system, Almanya), Dcs Precident System (Digitizing Computer 
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System, DCS Dental, İsviçre), Everest (Kavo Dental, Almanya), 

Cercon (Dentsply, ABD), Hint-Els (Hint-Els, Almanya) 

 Üretim merkezli olan sistemler; Procera, Lava (3M ESPE, 

Almanya) 

Cad/Cam sistemler veri paylaşımına göre sınıflandırıldığında açık ve 

kapalı sistemler olarak ikiye ayrılır. Kapalı sistemler bütün Cad/Cam 

prosedürlerini aynı üretici firma tarafından sunar. Tüm aşamalar tek bir 

sistem üzerine entegre edilmiştir. Açık sistemler, Cad ünitesi ile elde edilen 

dijital verilerin farklı üretici firmalara ait Cam üniteleri ile çalışabilmesine 

izin verir. Laboratuar Cad sistemleri her zaman açık sistemler olmalıdır 

çünkü dijital veriler alındıktan ve tasarım yapıldıktan sonra verilerin STL 

(Stereolithography veya Standard Tessellation Language) formatında 

saklanması gerekir. STL dosyası açık Cad sistemleri tarafından kabul edilir 

ve laboratuvarda tasarlanan restorasyonlar açık bir Cam ünitesi ile 

üretilebilir (Abdullah et al., 2018). 

Klinikte kullanılan Cad/Cam sistemler 

Veriler intraoral kamera ile yazılım ünitesine aktarılır. Sistemin bütün 

elemanları klinik ortamında bulunur ve bu sayede laboratuvar işlemleri 

aşaması atlanır. Restorasyonlar tek seansta tamamlanır ve postoperatif 

hassasiyet riski ortadan kaldırılır. (Beuer et al., 2008). 

Cerec 

Cerec, ilk geliştirilen Cad/Cam sistemi olmuştur. 1988 yılında 3 

eksende kazıma yapabilen Cerec 1 kullanılmaya başlanmıştır. 1994’te ise 

8 eksende kazıma yapabilen Cerec 2 sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen her 

sistemle daha uyumlu restorasyonlar elde edilmesi sağlanmıştır. 

2000 yılında geliştirilen Cerec 3 sisteminde, veriler dijital kamera 

yardımı ile yazılım ünitesine aktarılarak görüntünün alınabilmesi için 

dişlerin üzeri bir toz ile kaplanır. Bu yazılım ile; restorasyonların hastanın 

diş morfolojisine uygun bir şekilde dizayn edilmesi, dijital ortamda yapılan 

restorasyon üzerinde düzenlemeler yapılması, yapılacak restorasyonların 

aynı anda üretilmesi sağlanmaktadır (Çelik et al., 2013). Restorasyonların 

tek seansta tamamlanabilmesi, ölçü alma ve geçici restorasyon hazırlama 

ihtiyacını ortadan kaldırır. Tüm arkı aynı anda tarayabilen Cerec sisteminin 

yeni versiyonları Cerec 4 ve Cerec 4.5 Sirona tarafından 2011 yılında 

piyasaya sürüldü. 

E4D dentist 

2008 yılında tanıtılan E4D dentist sistemi DentaLogic yazılımı sunan 

bir intraoral lazer tarayıcı, mobil tasarım merkezi ve özel bir Cam sunucu 

bilgisayara sahip olan bir freze ünitesi ile tanıtıldı. Freze ünitesinde ayrı bir 
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bilgisayar sunucusu olması tasarım merkezinden bağımsız bir şekilde 

çalışılmasına olanak sağladı. 

Veriler ışık yansıtıcı toz olmadan intraoral kamera ile sisteme aktarılır. 

E4D Dentist sistemi ile elde edilen görüntülerde yumuşak ve sert doku 

ayırt edilebilir, bu sayede kuronların çevresi net bir şekilde izlenir. Aynı 

anda 16 üyeye kadar restorasyon tasarlanabilir ve anatomik yapılara 

uyumlu kişisel tasarım yapılabilir. 

Laboratuvarda kullanılan Cad/Cam sistemler 

Bu tip sistemlerde hekim tarafından elde edilip laboratuvara gönderilen 

model üzerinden ana model elde edilir ve bu model cihazın tarayıcısı ile 

taranarak Cad ünitesine gönderilir. Tasarımı yapılan restorasyonlar Cam 

ünitesinde üretilir. Üretimin tamamı laboratuvarda gerçekleştirilir. 

Cerec inLab 

Cerec inLab sistemi 2002 yılında satışa sunulmuştur. Lazer tarayıcı 

(inEos Blue), frezeleme cihazı (inLab MC XL) ve sinterleme fırını (inFire 

HTC Speed) bulunur. Cerec InLab ile bir model lazer tarayıcı ile otomatik 

olarak veya inEos sistemi üzerinden ayrı olarak taranabilir.  

Cad/Cam sistemleri kullanılmaya başladığında, standart bir morfoloji 

üzerinden bireysel uyarlamalar yapılan bir çalışma sistemi vardı. Ardından 

okluzyonu ayarlamak için algoritmalar kullanılarak yazılım sistemleri 

geliştirildi. Cad/Cam sistemlerle okluzal morfolojiyi belirlemenin en 

güncel yolu, yüzlerce sağlam posterior insan diş taramasından oluşan veri 

kütüphanesine dayanan “biojenerik diş modeli” dir (Kollmuss et al., 2013). 

Cerec InLab sistemi biojenerik özelliği sayesinde kişiye özel tasarım 

yapılabilmektedir, ayrıca bu sistem ile üretilen üst yapı seramiği sayesinde 

daha dirençli restorasyonlar elde edilebilmektedir (Piccoli & Borba, 2018). 

Dcs precident sistem (Dcs) 

Tam otomatik lazer tarayıcı (PreciScan), sisteme özel yazılım (DCS 

Dentform) ve frezeleme ünitesinden (Precimill) oluşan bu sistem 1990 

yılında satışa sunulmuştur. 30 üyeye kadar frezeleme yapılabilmektedir. 

Dcs Dentform yazılımı otomatik olarak köprüler için konektör boyutları ve 

gövde formu dizaynı önerebilir. Dcs sistemi kullanılarak işlenebilen 

materyaller; porselen, cam seramik, zirkonya, metaller ve fiberle 

güçlendirilmiş kompozitlerdir. Dcs sistemi, tam sinterlenmiş zirkonya ve 

titanyum malzemeleri frezeleyebilen birkaç Cad/Cam sisteminden biridir 

(Sjogren et al., 2004). 

Everest 

2002 yılında satışa sunulan Everest sistemi, sinterleme fırını (Everest 

Therm), tarayıcı ünite (Everest Scan) ve kazıma ünitesinden (Everest 

Engine) oluşmaktadır. Dijital 3 boyutlu model 15 noktadan alınan 
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fotoğraflar kullanılarak oluşturulur. Everest sistemi kullanılarak titanyum, 

lösit içerikli cam seramikler gibi çeşitli materyaller işlenebilir. Kazıma 

ünitesinin 5 eksende çalışma özelliği bulunmaktadır. 

Cercon 

Cad ünitesi olmadığı için genellikle Cam sistemi olarak adlandırılan 

Cercon sistemi, 1999 yılında Almanya’da geliştirildi. Cercon Brain (ana 

makine) ve Cercon Heat (sinterleme fırını) olmak üzere iki bölümden 

oluşur. Laboratuarda hazırlanan mum model Cercon Brain ünitesinde lazer 

sistemi kullanılarak taranır ve kazıma yapılarak altyapılar hazırlanır. 

Altyapı Cercon Heat ünitesinde 135C’de sinterlenir, gerçek sertlik ve 

boyutlarına ulaşmasının ardından üstyapı porseleni uygulanır.  

Hint-Els  

Bu sistemde dental restorasyonların üretimi için; optik tarayıcı, özel 

yazılım uygulamaları ve tamamen otomatik üretim üniteleri mevcuttur. 

Üretim merkezli Cad/Cam sistemler 

Üretim merkezi prensibi ile çalışan Cad/Cam sistemlerde laboratuvarda 

model üzerinden elde edilen veriler üretim merkezlerine gönderilir. 

Restorasyonların altyapıları üretildikten sonra üstyapı seramiğinin 

yapılması için laboratuvarlara teslim edilir. 

Procera 

Nikel-krom alaşımlarının kullanımı sonucu görülen alerjiler nedeni ile 

titanyuma geçiş önerildi ancak titanyum alaşımlarının dökümü ve 

işlenmesi zordu. Andersson titanyum copinglerin üretimi için çalışmalar 

yaptı ve Oden ile birlikte Procera All Ceram (Nobel Biocare, İtalya) 

sistemini geliştirdi. Titanyum, titanyum alaşımları ayrıca krom-kobalt 

alaşımlarıda Procera sistemi ile işlenebilmektedir. Modeller safir uçlu 

tarayıcı kullanılarak her diş için ortalama 30.000 ölçüm alınarak taranır. 

Elde edilen veriler İsveç ve ABD’de bulunan CAM ünitelerine aktarılır ve 

bu merkez laboratuvarlarda alt yapılar üretilir. CAD/CAM sistemlerin 

gelişmesiyle birlikte özellikle implant üstü restorasyonlar için bar 

yapımında ya da metal seramik restorasyonlarda; pasif uyumu sağlamak, 

dökümden kaynaklı büzülmeleri ve uyumsuzlukları engellemek amacıyla 

bu sistemler kullanılır (Patzelt et al., 2015).  

Lava 

2002 yılında kullanılmaya başlayan Lava sisteminde; optik tarayıcı 

(Lava Scan ST), frezeleme makineleri (Lava CNC 240 veya 500) ve 

sinterleme fırını (Lava Furnace 200) mevcuttur. Bu sistemde yarı 

sinterlenmiş yttrium ile stabilize tetragonal zirkonyum polikristal (Y-TZP) 

kullanılmaktadır. Alt yapılar ikinci sinterizasyondaki büzülmeyi kompanse 

edebilmek için %20-25 oranında büyük tasarlanır. Lava sisteminde kuron 
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kenarları ve gövdenin oturacağı yerler otomatik olarak belirlenir. 

Sinterleme işlemi tamamlandıktan sonra altyapı üretimi için kullanılan 

zirkon bloklar ile uyumlu Lava Ceram veya başka bir porselen kullanılır 

(Agrawal et al., 2017). 

CAD/CAM tekniğinde kullanılan restoratif materyaller 

Tam seramik ve seramik benzeri materyaller: 

1. Cam-matriks seramik: Cam faz içeren, metalik olmayan inorganik 

seramik materyaldir. 

2. Polikristalin seramik: Cam faz içermeyen, metalik olmayan 

inorganik seramik materyaldir. 

3. Rezin-matriks seramik: Organik matriks, yüksek oranda porselen, 

cam, seramik, cam-seramik gibi inorganik yapı ile doldurulan 

materyaldir. 

Seramiğin mekanik ve optik özellikleri, mikro yapısı ile belirlenir. 

Kristalin içerikli seramikler yüksek dansiteli atomlar içerirken, cam 

seramikler düşük dansiteli atomlar içerir. Yüksek dansiteli atomlar 

içermesi sayesinde mekanik kuvvetlere karşı polikristalin seramik daha 

dayanıklıdır. Düşük dansiteli atom içeren cam seramik materyaller ise 

translüsent özellikler göstermeleri sayesinde daha estetik bulunurken, 

kristal seramikler göreceli olarak daha opaktır (Giordano & McLaren, 

2010). Cam faz oranının azaltılmasıyla ya da cam fazın tamamen ortadan 

kaldırılmasıyla seramiğin mekanik özelliklerini geliştirmek ve 

dayanıklılığını arttırmak mümkündür. Bu amaçla cam seramiklerin 

güçlendirilmesi kavramı ortaya çıkmış ve farklı sınıflarda materyaller 

oluşturulmuştur. 

Rezin matriks seramik materyallerde organik matriks içerisindeki 

seramik doldurucu oranı daha fazladır ve bu seramikler polikristalin 

seramik ve cam seramiklere göre daha kolay uyumlanabilirler. Rezin 

matriks seramik, hibrit seramik olarak adlandırılmasının yanı sıra seramik 

ve kompozit rezin materyallerin pozitif özelliklerine sahiptir (Tablo 1). 

Cam-matriks seramikler: 

Feldspatik seramikler 

Düzensiz 3 boyutlu atom bağlarından oluşan cam, feldspatik seramik 

matriksinin tamamını oluşturur. Bu kırılgan matriks yapısını güçlendirmek 

amacıyla çeşitli oranlarda silika ve kuartz içeren feldspar mineralleri veya 

alümina partikülleri doldurucu olarak kullanılmaktadır. Cam içeriğinin 

yüksek olması sayesinde ışık geçirgenliği ve estetik özellikleri yüksektir. 

Seramikler içerisinde doğal diş yapısını en iyi taklit eden materyaller 

olarak kabul edilmektedirler (Moraes et al., 2008). 
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Lösit içerikli cam seramikler 

Materyalin optik ve mekanik özelliklerini arttırmak amacıyla içerisine 

doldurucular eklenir. Materyalin içerisine eklenen doldurucular sayesinde 

materyalin translüsensliği-opaklığı kontrol edilebilir, ısıl genleşme 

katsayısı düşürülebilir ve çatlak ilerlemesi sınırlandırılabilir. Doldurucu 

materyaller mekanik olarak cama ilave edilebilen ya da özel ısıtma 

işlemleriyle camın içerisinde oluşturulabilen kristalinlerdir. Yüksek estetik 

özelliklere sahip olmaları sayesinde inley, onley, vener ve ön bölge estetik 

restorasyonlar için kullanımı uygundur. Bükülme dayanımları düşük 

olduğu için arka bölge diş ve implant üstü restorasyonlarda kullanımları 

sınırlıdır (Pini et al., 2012). 

Lityum disilikat içerikli cam seramikler 

Lityum disilikat kristalleri (SiO2-LiO2) hacminin yaklaşık %70’ini 

oluşturur, birbirine kilitlenmiş halde bulunan kristallerin mikro yapısı çok 

yönlü dağılım gösterir. Kristal yapı çatlakların ilerlemesini engeller ve 

materyalin dayanıklılığını arttırır. Lityum disilikat (Li2Si2O5) seramiğin 

bükülme direnci ve kırılma dayanımı diğer cam seramiklere göre daha 

yüksektir ve kristal içeriği fazla olmasına rağmen yüksek translüsensi 

gösterir (Lambert et al., 2017). 

Lityum disilikat blokların prekristalizasyon işlemine bağlı olarak 

düşük, orta ve yüksek translüsensi seviyeleri elde edilebilir. İnley, onley 

ve parsiyel kuron yapımında yüksek translüsensiye sahip bloklar; kuron ve 

köprü restorasyonlarında düşük translüsensi, renklenmiş alanların 

maskelenmesi için orta opasiteye sahip lityum disilikat içerikli cam 

seramik bloklar kullanılabilir. 

Lösit ve Lityum disilikat içerikli cam seramikler aside duyarlı olmaları 

ve optik özellikleri sayesinde estetik restorasyonlarda kullanılabilirler. 

Polikristalin seramikler 

Zirkonya polikristalin seramik 

Polikristalin seramikler içerisinde en sık kullanılanı yttrium ile stabilize 

tetragonal zirkonyum dioksit polikristalidir (Y-TZP). Zirkonya yüksek 

kırılma dayanıklılığı, aşınma direnci, düşük termal geçirgenlik, düşük 

translüsensi ve korozyona karşı yüksek direnç gösterir, biyouyumlu bir 

materyaldir. Kuron ve köprü restorasyonlarında, implant destekli sabit 

protez uygulamalarında; abutment ve kuron yapımında kullanılabilir 

(Awad et al., 2017). 
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Rezin-matriks seramikler 

Diş hekimliğinde yapılan restorasyonlarda amaç kaybedilen diş 

dokusunun mine ve dentine benzer özellikte materyallerle 

tamamlanmasıdır. Bu nedenle optik ve mekanik özellikleri doğal dişe 

benzeyen seramik dolduruculu kompozitler, nanoseramikler ve hibrit 

materyaller geliştirilmiştir. Bu materyaller hem seramik hem de polimer 

materyallerin olumlu fiziksel ve yapısal özelliklerini barındırırlar; 

geleneksel seramiklere göre kırılganlık oranları azalmış, kompozit 

materyallere göre ise aşınma dirençleri artmıştır. Rezin matriks seramikler 

organik matriksleri içerisinde yüksek oranda seramik partikülleri ihtiva 

ederler (Alharbi et al., 2017). 

Rezin matriks seramik materyallerin geliştirilme nedenleri; 

1. Anatomik ayrıntılara sahip restorasyonların daha kısa sürede elde 

edilebilmesi, diğer seramik materyallerden daha kolay 

şekillendirilebilmesi ve uyumlanabilmesi, 

2. Mineye benzer aşınma direncine sahip olması, 

3. Geleneksel seramiklere göre dentine daha yakın elastiklik modülü 

değerine sahip olması, 

4. Kompozit rezin ile tamir ve modifikasyon işlemlerinin kolay 

olması. 

Hibrit materyaller ile hazırlanan restorasyonlar, geleneksel seramiklerle 

hazırlanan restorasyonlara göre daha ince tasarlanabilir ve minimal invaziv 

çalışılan restorasyonlar için kullanımları uygundur. Rezin matriks 

seramikler; kuron, inley, onley ve lamina restorasyonlarında kullanılabilir. 

Ancak bruksizmi olan hastalarda rezin matriks seramik ile köprü 

restorasyonları yapılması kontraendikedir. 

Günümüzde klinik rutine giren CAD/CAM sistemlerin kullanımı 

sırasında, sistem ile ilgili güncellemeleri takip etmek ve yapılan 

güncellemelerin klinik yansımalarını bilmek sistemin efektif kullanımına 

olanak sağlayacaktır. Kullanılan materyallerin hangi restorasyonlarda 

endike olduğunu, hangi bölgede kullanılacağını, hangi teknik ile simante 

edileceğini bilmek ve vakaya özgü materyal seçimi yapmak başarıyı 

etkileyen başlıca faktörlerdendir. Yazılım ve donanımlarda sürekli 

kaydedilen gelişmeler sonucunda CAD/CAM sistemlerle ilgili en büyük 

sınırlamalardan biri olan yüksek maliyetin düşürülebileceği 

öngörülmektedir. 
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Cad/Cam Sistemler ile Kullanılan 

Materyaller 
Ticari Ürün İsimleri 

 

Cam-matriks 

seramik 

Feldspatik 

Cerec Blocs (Sirona)                  

Vitablocs Mark II (VITA Zahnfabrik)  

IPS Empress CAD, (Ivoclar Vivadent) 

Lösit Esaslı 

IPS d. Sign (Ivoclar Vivadent) 

Vita VM7, VM9, VM13 (VITA 

Zahnfabrik) 

Lityum disilikat ve türevleri 

IPS e.max CAD, IPS e.max Press 

(Ivoclar Vivadent) Suprinity (VITA 

Zahnfabrik) 

Celtra Duo (Dentsply) 

Florapatit esaslı 
ZirPress, IPS e.max Ceram (Ivoclar 

Vivadent) 

Cam infiltre 

Alümina ve zirkonya: In-Ceram Zirconia 

(VITA Zahnfabrik)                       

Alümina ve magnezyum: In-Ceram 

Spinell (VITA Zahnfabrik)               

Alümina: In-Ceram Alumina (VITA 

Zahnfabrik) 

 

Polikristalin 

seramik 

Alümina 

In-Ceram AL (VITA Zahnfabrik) 

Procera AllCeram (Nobel Biocare) 

 

Zirkonya 

IPSe-max ZirCAD (Ivoclar Vivadent).   

Lava Plus (3M ESPE) 

Katana Zirconia (Kuraray Noritake 

Dental Inc)                                      

Procera Zr (Nobel Biocare) 

 

Rezin-matriks 

Seramik 

Rezin nanoseramik 

Brilliant Crios (Coltene)             

Cerasmart (GC) 

Shofu Block (Shofu)                          

Lava Ultimate (3M ESPE) 

Katana Avencia (Kuraray) 

Rezin polimer matriks içinde 

cam seramik 
Vita Enamic (VITA Zahnfabrik) 

Rezin polimer matriks 

içinde zirkonya silika seramik 

Shofu Block HC (Shofu) 

MZ100 Block (3M ESPE) 

 

Tablo 1: Ticari ürün isimleri (Erdoğ & Üçtaşlı, 2018) 
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BÖLÜM XXVI 

CERRAHİ DESTEKLI HIZLI MAKSİLLER GENİŞLETME 

Faysal Uğurlu & Onur Gönül &  Onur Atalı 

 

1 Giriş 

Maksiller darlık maksillanın sadece izole olarak transversal yönde 

hypoplazisi veya yetersizliğini ifade ederken, eş zamanlı olarak 

anterioposterior (AP) ve vertikal hipoplazileriyle kombine şekilde 

gözükmesini de tanımlar. Bu yetersizlikler nadiren izole olarak ortaya 

çıkar ve sıklıkla birbirleriyle ve / veya diğer iskelet anormallikleriyle bir 

kombinasyon halinde gözükür. Örneğin, bir hastada dikey maksiller 

hiperplazi veya fazlalık olabilir ve yine de transversal bir eksiklik olabilir.  

Erişkin bireylerde tek veya çift taraflı, transversal yöndeki maksiller 

yetmezliği 5 mm’den fazla olan, maksiller sütürların ossifiye olduğu, bu 

deformitenin iskeletsel olarak düzeltilmesi için yapılan yönteme Cerrahi 

Destekli Hızlı Maksiller Genişletme (CDHMG) denir.  Bu vakalar 

çoğunlukla ortodontik konvansiyonel hızlı maksiller genişletmenin 

mümkün olmadığı durumlardır. Bu tedavi dişlerin düzgün bir konuma 

getirilmesi için dental arkta yer sağlayan ortodontik ve cerrahi 

prosedürlerin bir kombinasyonudur.  

CYHMG ilk olarak 1938 yılında uygulanmaya başlanmıştır (Brown 

1938). Literatürde, farklı osteotomi teknikleri ve bunların kombinasyonları 

tanımlanmıştır. CYHMG’ nin başlıca avantajları periodontal sağlığın ve 

nasal hava akımının artışı; gülme sırasında dişlerin ve dişetlerinin daha az 

görünmesine neden olan negatif boşlukların ortadan kaldırılması ve 

estetiğin sağlanması; dişlerin dental ark boyunca düzenlenmesi için 

çoğunlukla diş çekimlerine gerek kalmamasıdır. 

Bu bölümde maksillanın anatomisi, Transversal maksiller yetersizlik, 

CDHMG nin cerrahi teknikleri ve tedavi prensipleri anlatılacaktır 

 2 Maksillanın Büyüme Gelişimi 

Maksillanın gelişimi direk kemikleşme ile intramembranöz olarak 

gelişmektedir. Üst çene bölgesini meydana getiren yumuşak doku içindeki 

mezenkimal dokuda birtakım kemikleşme noktaları meydana gelmektedir. 

Maksillanın iki noktadan kemikleşmeye başladığı kabul edilmektedir. Bu 
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noktalar ön (premaksiller) ve arka (postmaksiller) kemikleşme noktası 

olarak adlandırılmaktadır. Ön kemikleşme noktasından kesici dişler 

bölgesinin dış alveolar laminası, insiziv kanal öne doğru spina nazalis 

anterior, yukarı doğru maksillanın frontal prosesinin ön kısmı meydana 

gelmektedir. Arka kemikleşme noktasından kanin ve azı dişleri bölgesinin 

alveolar laminası, orbita tabanı, frontal prosesin arka kısmı ve zigomatik 

proses meydana gelmektedir. Sağ ve sol ön kemikleşme noktalarından 

gelişen kemik kütleleri orta hatta sütüra palatina mediayı oluştururlar. Ön 

ve arka kemikleşme noktaları arasında oluşan bir katlanma ile insiziv kanal 

meydana gelmektedir. Premaksilla ve postmaksilla prenatal dönemin 

yaklaşık 8. haftasında birleşmektedir. Maksilla prenatal gelişimin 3. ayında 

genel şeklini almaktadır. (Graber 1966, Precious ve Hall 1992) 

Postnatal dönemde maksillanın bütünüyle uzayda yer değiştirmesi ve 

maksillanın kendi içinde meydana gelen boyutsal ve biçimsel 

değişikliklerle büyüme ve gelişimi devam etmektedir. Bu büyüme gelişim 

sürecini iki ana başlık altında değerlendirirsek, bunlardan ilki maksiller 

kemiğin ana gelişimidir. Maksillanın ana gelişimi, tümüyle uzayda yer 

değiştirmesi olarak değerlendirilmektedir. Maksillanın öne ve aşağıya 

doğru büyümesini; nazal septumdaki kıkırdak yapının büyümesi, 

maksillanın diğer kemiklerle yaptığı sütürlarda ki büyüme sağlar. Bu 

sütürlar; pterygopalatin, zygomatikomaksiller, frontomaksiller, 

palatomaksiller sütürlerdir. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Maksillanın postnatal büyümesi 

 

Sütüra palatina media ise maksillanın transversal yönde büyümesinden 

sorumludur (Fields ve Sinclair 1990).               
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Maksillanın kendi içindeki boyutsal ve biçimsel değişikliklerde 

apozisyon ve rezorbsiyon mekanizması rol oynar. Damak bölgesinde 

burun boşluğuna bakan kısımda rezorbsiyon olurken ağız boşluğuna bakan 

kısımda apozisyon görülmektedir. Tüber maksilla bölgesinde arkaya ve 

öne doğru apozisyon olmaktadır. Zygomatik proses bölgesinde ön bölgede 

rezorbsiyon arka bölgede apozisyon olmaktadır. Anterior maksilla 

bölgesinde alveolar kenarlar hariç rezorbsiyon olmaktadır. Nazal 

bölgedeki görülen rezorbsiyon sonucunda anterior nazal spina 

şekillenmektedir. 

Doğumu izleyen ilk 2 yıl içerisinde sütural aktivite hızında düşme 

olmaktadır. Puberte öncesinde minimuma inmektedir. Gelişim hızı puberte 

devresinde maksimuma ulaşmaktadır (Latham 1970, Spalding 2004). 

3 Maksillanın Anatomisi  

Üst çeneyi oluşturan maksiller kemik çifti mandibuladan sonra yüz 

iskeletini oluşturan kemikler arasında en büyük olanıdır. Maksillanın 

gövdesi maksiller sinüs ve 4 prosesten oluşmaktadır. Bu proseslerden 

frontal proses maksilla gövdesinin anteromedial köşesini oluşturur ve 

maksillanın frontal kemikle olan bağlantısını sağlamaktadır. Zigomatik 

proses gövdenin lateral köşesini oluşturur ve zigomatik kemik ile 

bağlantısını sağlamaktadır.  

Horizontal palatin proses gövdenin medial yüzeyinde uzanır ve diğer 

maksilla ile birleşerek sert damağın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 

Alveolar proses ise aşağı doğru uzanarak maksiller dişlerin soketlerini ve 

kemik desteğini oluşturmaktadır (Arıncı ve Elhan 1995, Norton 2016). 

 

Şekil 2. Maksilla anatomisi 
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Maksillanın gövdesi tabanı burun boşluğuna bakan üç köşeli bir piramit 

olarak tanımlanır. Piramidin süperior yüzeyi orbita tabanının büyük 

kısmını oluşturmaktadır. Anterolateral yüzeyi yüz ve yanak bölgesine şekil 

vermektedir. Posterolateral yüzü infratemporal fossayı ve aşağı doğru 

uzanarak alveolar prosesin bir kısmını oluşturmaktadır. Gövdenin medial 

ya da nazal yüzeyi maksiller sinüsü ve hiatus maksillaris’i içine almaktadır. 

Maksiller sinüs tamamen maksillanın gövdesinin içinde kalmaktadır. 

Gövdenin fasiyal yüzü maksiller sinüsün anterior duvarını 

oluşturmaktadır.  

Maksillanın anterior yüzünde foramen infraorbitale, fossa canina ve 

spina nasalis anterior ve mimik kaslarının yapışma yerleri bulunur. 

İnfraorbital kanal fossa kaninanın süperiorunda orbita tabanının altında 

yerleşim gösterir. İnfraorbital kanalın çıkış yeri infraorbital foramen olarak 

adlandırılmaktadır. İnfraorbital sinir ve damarları içerir. Her iki 

maksillanın anterior parçası apertura priformisi çevrelemektedir ve spina 

nasalis anterioru oluşturmak için ortada birleşmektedir. Spina nasalis 

anterior nazal septum ile bağlantı yapmaktadır (Norton 2016).  

Maksillanın infratemporal yüzünde tüber maksillanın yukarısında 

sfenoid kemikle birleşim yeri olan pterygopalatin fissür ve bu alanın 

hemen üzerinde pterygopalatin fossa bulunur. Pterygopalatin fossada 

maksiller sinir, pterygopalatin ganglion ve maksiller arter gibi önemli 

oluşumlar bulunmaktadır. Pterygopalatin fossa, orta kraniyal fossa, orbita, 

infratemporal fossa, ağız ve burun boşluklarıyla direkt ilişkilidir (Precious 

ve Hall 1992, Norton 2016). 

Maksillanın palatinal ve nazal uzantıları, palatinal kemik, vomer, 

etmoid kemik, inferior konka ve sfenoid kemiğin pterygoid laminaları gibi 

kemiklerden oluşmaktadır. Sert damağın ön 3/4’lük kısmını maksilla 

palatin prosesi, arka 1/4’lük kısmı palatinal kemiğin horizontal laminası 

oluşturmaktadır. Sert damağın ön orta kısmında insisiv foramen 

bulunmaktadır. Bu foramenden sphenopalatin arter ve nazopalatin sinir 

çıkmaktadır ve sert damağın anterior 2/3’lük kısmının beslenme ve 

innervasyonunu sağlamaktadır. Sert damağın posteriorunda çift taraflı 

olarak foramen palatinum majus bulunmaktadır. Bu foramenden palatina 

descendens arter ve palatinum majus siniri çıkar ve sert damağın arka 

1/3’lük kısmın innervasyonu ve beslenmesini sağlar.  

Sphenoid kemiğin pterygoid çıkıntısının medial ve lateral olmak üzere 

iki laminası bulunmaktadır. Medial laminanın alt ucundaki çengel 

çıkıntıya hamulus denir ve bu yapı yumuşak damakta palpe edilebilir. 

Lateral laminanın iç yüzüne lateral pterygoid kas, iç yüzüne ise medial 

pterygoid kas yapışmaktadır (Björk ve Skieller 1977, Arıncı ve Elhan 

1995, Norton 2016). 
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4 Transversal Maksiller Yetmezlik Etiyolojisi  

Ortodontik düzensizlikler içinde en sık karşılaşılan problemlerden biri 

maksillanın transversal yöndeki yetersizliğidir. Maksiller darlık 

(maksillanın transvers yönde yetersizliği) ilk olarak Hippocrates tarafından 

tanımlanmıştır. Çapraz kapanış, dişsel çapraşıklıklar, ark genişliğindeki 

yetersizlikler, transvers yetmezlikler birbirleriyle ilişkili durumlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İşlevsel ve stabil bir oklüzyon sağlanabilmesi için 

bu düzensizliklerin tedavi edilmesi gerekmektedir (Koblan 3rd, Capuano 

ve diğerleri 1997, Gauthier ve diğerleri 2011). 

Maksiller darlığın etiyolojisinde iatrojenik, çevresel, travmatik ve 

konjenital pek çok faktör bulunmaktadır. Çevresel faktörler arasında 

parmak emme, ağız solunumu, dil itimi , uzun süreli emzik kullanımı gibi 

parafonksiyonel alışkanlıklar bulunmaktadır  ve diğerleri 1972, Ninou and 

Stephens 1994). Bu faktörlerden arasında ağız solunumu yapan hastaları 

değerlendirirsek; genellikle adenoid ve tonsillere bağlı olarak oluşan 

solunum yolu tıkanıklıklarında hastaların adenoid yüz tipi denilen uzun bir 

yüz yapısına sahip olduğu görülmektedir. Bu hastalarda aynı zamanda 

mandibular düzlem açısında, posterior ve anterior dentoalveolar 

yükseklikte artma, dar ve derin damak, “V” şeklinde daralmış üst ark, kısa 

üst dudak, küçük burun delikleri ve kuvvetli buccinator kas yapısı 

görülebilir (Linder-Aronson 1970, Löfstrand-Tideström ve diğerleri 1999). 

Maksiller darlık genetik faktörlere bağlı olarak ta karşımıza 

çıkmaktadır. Genetik faktörler dental arkın genişliği ve boyu, damak 

derinliği, perioral kasların oluşumu ve pozisyonları, dil boyutu ve şekli gibi 

yapıların üzerinde etkilidir. Dudak damak yarıkları, hemifasiyal 

mikrosomia gibi konjenital anomalilerde, Down Sendromu, Crouzon 

Sendromu, Pierre Robin Sendromu gibi genetik sendromlarda maksiller 

darlık görülebilir (Warren, ve diğerleri 1987, McNamaraa 2000, 

Anomaliler 2001, Meazzini ve diğerleri 2008). 

İatrojenik faktörlere örnek verecek olursak ; Maloklüzyonun eşlik ettiği 

dudak damak yarıklı olgularda  damak yarığını kapatmak için yapılan 

operasyon sonrasında oluşan skar dokusu maksillayı kollabe ederek 

maksillada darlık oluşumuna neden olabilmektedir(Meazzini ve diğerleri 

2008). Down sendromlu hastalarda; orta yüz yetersizliği, psödoprognati ve 

posterior çapraz kapanış görülebilmektedir. Hemifasiyal mikrosomia 

hastalarında yüzün etkilenen tarafında darlık görülmektedir.(Moss 1968, 

Anomaliler 2001) 

5 Transversal Maksiller Yetmezlik Teşhisi 

Transversal maksiller yetersizliğin teşhisi, eşlik eden yumuşak doku 

değişimleri minimal olduğundan dolayı vertikal veya sagital 

yetersizliklerin teşhisinden daha zordur (Will 1995). İzole maksiller darlığı 

olan hastalardaki yumuşak doku değişiklikleri alar tabanda daralma, burun 

çevresinde çukurlaşma, nasolabial katlantıda derinleşme olarak karşımıza 
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çıkmaktadır (Aktop ve diğerleri. 2015). 

Transversal maksiller yetmezlikler iskeletsel ve/veya dişsel olarak 

ortaya çıkabilmekte, klinik olarak ise tek ya da çift taraflı posterior çapraz 

kapanış şeklinde görülmektedir. Çapraz kapanışın bir veya ikiden çok dişi 

kapsadığı durumlarda, muhtemelen iskeletsel bir uyumsuzluk olduğunu 

belirtmişlerdir (Jacobs ve diğerleri 1980). Bazı durumlarda iskeletsel 

transversal bozuklukları maskeleyecek şekilde hiçbir dişin çapraz 

kapanışta olmadığı posterior dişsel kompansasyon da görülebilmektedir. 

Molarların dikleştirilmesi ile transversal ilişki düzelebilecek gibi 

gözüküyorsa, bu çapraz kapanış dişsel kaynaklıdır ve ortodontik tedavi ile 

düzeltilebilmektedir. Fakat ortodontik tedaviden sonra durum daha kötüye 

gidecek gibi görülüyorsa, bu bozukluk iskeletsel kaynaklıdır.  

Transversal uyumsuzluğun derecesine bağlı olarak iskeletsel çapraz 

kapanış tek taraflı veya çift taraflı olarak ortaya çıkabilir. Tek taraflı çapraz 

kapanışlar daha seyrek gözlenir ve hafif veya orta dereceli transversal 

uyuşmazlıklarla ilişkilidirler. Çift taraflı çapraz kapanışlar ise daha sık 

gözlenir ve daha ciddi transversal uyumsuzluklarla ilişkilidir (Aktop ve 

diğerleri 2015). 

Transversal maksiller yetmezlik genellikle maksillanın vertikal ve 

sagital hipoplaziler ile beraber görülmektedir. Maksilla ileri ve aşağıya 

doğru büyürken aynı zamanda genişlemektedir. Bundan dolayı, maksiller 

darlık varsa, vertikal ve/veya sagital hipoplazilerde sıklıkla bu duruma 

eşlik eder (Suri ve Taneja 2008). 

Transversal maksiller yetmezliğe eşlik eden diğer dentofasiyal 

deformiteler, maksillanın vertikal yönde hiperplazisi, mandibular 

prognatizm, mandibular sagittal yetmezlikler, openbite ve onarılmış 

damak yarığı olarak sayılabilir (Cureton ve Cuenin 1999). 

Doğru tedavi uygulanabilmesi için maksiller darlığın doğru bir şekilde 

teşhis edilmesi gerekir. Bu nedenle literatürde maksiller darlığın teşhisi 

için birçok yöntemden bahsedilmiştir. Bu yöntemler: 

Klinik değerlendirme 

Radyografik ölçümler 

Model analizi 

Üç boyutlu görüntüleme teknikleridir (Suri ve Taneja 2008). 

Klinik değerlendirmede ;  maksillanın ark formu ve simetrisi, palatal 

kubbenin şekli, gülme esnasındaki bukkal koridorların genişliği, oklüzyon 

ve hastanın  ağız solunumu yapıp yapmadığı değerlendirilir (Dawson 

1995). 

Derin damak yapısı, diş çapraşıklık ve rotasyonları, tek ya da çift taraflı 

posterior çapraz kapanış, maksiller darlığın teşhisinde (Berretin-Felix ve 

diğerleri. 2000). Gülme sırasında cepheden bakıldığında bukkal 

koridorların aşırı geniş olması ve burun kanatları arasındaki mesafenin 

darlığı genellikle maksiller darlığın belirtilerinden biridir (Graber 1966, 

McNamaraa 2000). 
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Dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise intermolar mesafedir. Howe 

ve arkadaşları 35-39 mm arasındaki transpalatal genişliğin yeterli 

olduğunu söylemişlerdir  ve diğerleri 1983). McNamara’ya göre 

çapraşıklık ve diastema görülmediği durumlarda maksiller birinci molarlar 

arası mesafe 36-39 mm olmalıdır. Bu mesafenin 31 mm’den az olduğu 

durumda maksillada cerrahi destekli maksiller genişletme yapılmasının 

gerektiğini bildirmiştir (McNamaraa, 2000). 

Maksiller transversal darlıkta, bu darlığın miktarını, iskeletsel ya da 

dişsel olup olmadığını değerlendirmek için model analizi yapılmaktadır. 

Alçı modeller üzerinde öncelikle, maksiller birinci molar dişlerin aksiyal 

eğimlerinden kaynaklı posterior dişlerde kompanzasyon varlığı 

incelenmelidir. Kompanzasyon varlığı ark formunda değişiklik ve asimetri 

olarak görülmektedir. Sağ ve sol dişlerden orta hatta ölçüm yapılarak 

değerlendirmesi yapılmaktadır. Tek taraflı çapraz kapanışı olan hastalarda 

alt ve üst çene ark formunda varyasyonların olduğu kanıtlanmıştır. 

Maksiller ark çapraz kapanış tarafında normal tarafa göre daha darken, 

mandibular ark daha geniştir (Marshall ve diğerleri 2005). 

Göreceli maksiller darlığın teşhisinde, örneğin Sınıf III hastanın alçı 

modeleri Sınıf I ilişkiye getirilerek incelendiğinde gerçekte maksiller 

darlık olmadığı, bunun sagittal yönde çene ilişkisindeki bozukluktan 

kaynaklandığı görülebilir (Jacobs ve diğerleri 1980, Cureton ve Cuenin 

1999). 

Klinik değerlendirme ve alçı model analizinin maksiller darlık teşhisi 

için yeterli olmadığı görülmüş ve çeşitli radyografik tekniklere 

başvurulmuştur. Ricketts 1998 yılında dental ark, alveolar ark ve iskeletsel 

genişlik arasındaki karşılaştırmayı yapabilmek için frontal analizlerin 

kullanılması gerektiğinden bahsetmiştir (Ricketts 1998). 

Midpalatal sütürun kemikleşmesinin değerlendirilmesinde oklüzal 

radyografiler kullanılmıştır. Ancak bu yöntem diğer kemiklerin midpalatal 

sütür üzerine süperpoze olması ve intermaksiller sütürun posterior 

kısmının gerektiği kadar görülememesi nedeni ile çok güvenilir 

bulunmamıştır. Ayrıca genişletme tedavisi sırasında midpalatal sütürun 

çok fazla direnç göstermediği belirtilmiştir. Bu nedenle oklüzal 

radyografilerin bu konudaki gerekliliği net değildir (Lines 1975, Bell ve 

Epker 1976). 

Posterior anterior (PA) sefalogram değerlendirmesini, maksilla ve 

mandibula arasındaki transversal iskeletsel uyumsuzlukların teşhis ve 

değerlendirmesinde kullanışlı ve güvenilir bir yöntem olduğunu 

bildirilmiştir (Betts ve diğerleri 1995). PA sefalogramlar iskeletsel 

asimetrilerin değerlendirilmesinde oldukça faydalıdır (Janson ve diğerleri 

2001). Ancak, asimetri görülmeyen durumlardaki transversal bozukluklar 

PA sefalogramlar üzerinde alveolar kemik noktalarının tam olarak ayırt 

edilememesinden dolayı sınırlı şekilde değerlendirilebilmektedir.  

Ricketts geliştirdiği bir  PA sefalometrik analiz yöntemiyle spesifik 
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radyografik noktalar ve ölçümler kullanarak çeneler arasındaki transversal 

uyumsuzluğu analiz etmek için göreceli normal değerleri ortaya koymuştur 

(Ricketts 1981). 

Bu analize göre, olması gereken maksillomandibular fark farklı yaşlar 

için belirli normlara göre belirlenmiştir. Mandibula genişliği için AG-GA 

(sağ ve sol antegonial çentik arası mesafe), maksiller genişlik için ise 

Jugular noktaları (sağ ve sol maksiller tüber ve zigomatik çıkıntının kesim 

noktaları) arası mesafe ölçülmektedir. Bu ölçüm sağ ve sol için ayrı ayrı 

hesaplanır ve normal değer olan 10 ±1.5 mm ile karşılaştırılır. Ölçülen 

değer 10 mm’den büyük ise maksilla ve mandibula arasında bir 

uyumsuzluktan söz edilebilir. Her bir taraf için 10’mm’den büyük değerler 

toplanarak toplam transversal yetmezlik hesaplanır. Gerçek 

maksillomandibular fark, AG-GA arasındaki mesafeden JR-JL arasındaki 

mesafenin çıkartılması ile elde edilebilir. Yetişkin bir bireyde 5mm’den 

fazla bir maksillomandbular transversal fark indeksi cerrahi olarak 

genişletme gerekliliğini ortaya koymaktadır (Ricketts 1981, Betts ve 

diğerleri 1995). 

Bu teknik, toplam uyumsuzluğun hesaplanmasında ve bir tarafta diğer 

taraftan fazla yetmezlik veya fazlalık olup olmadığının belirlenmesi için 

çok yararlıdır. Ancak bu teknik uyumsuzluğun hangi çeneden ileri 

geldiğini tespit edemez veya mandibular asimetri varlığında yanlış 

yorumlanabilir. Ayrıca jugular ve antegonial noktalar dişlerden oldukça 

uzakta bulunan noktalardır. Bu noktalardan yapılan ölçümler dişleri ve 

alveolar kemik düzeyindeki değişimleri doğru yansıtmayabilir (Marshall 

ve diğerleri 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

Şekil 3. Ricketts’in frontal analizi 
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Maksiller transversal yetmezliğin teşhisi için 3 boyutlu görüntüleme 

tekniklerinden de yararlanılmaktadır. Üç boyutlu görüntüleme için 

bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme 

yöntemleri tanıtılmıştır (Tzou ve diğerleri 2014). Yeni üç boyutlu 

teknolojilerin (Üç Boyutlu Yüzey Görüntülemesi-Stereofotogrametri 

(3dMD) ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi-KIBT) tanıtılması ise sert 

ve yumuşak dokunun üç boyutlu olarak daha iyi değerlendirilebilmesine 

olanak sağlamıştır (Harrell 2007). 

6 Çapraz Kapanış Tanımı ve Sınıflandırması  

Çapraz kapanış, dişlerin anormal bukkolingual (labiolingual) ilişkileri 

için kullanılan bir terimdir.  

Çapraz kapanış lokasyonuna ve sebebine göre 2 farklı şekilde 

sınıflandırılmaktadır. 

I. Lokasyona göre: 

a. Anterior çapraz kapanış 

                    i.Tek diş 

                    ii.Segmental (birden fazla diş) 

b. Posterior çapraz kapanış 

                    i. Tek taraflı 

                    ii.Çift taraflı 

II. Çapraz kapanışın sebebine göre: 

a. İskeletsel çapraz kapanış 

b. Dişsel çapraz kapanış 

c. Fonksiyonel çapraz kapanış  

 

Posterior Çapraz Kapanış 

Maksiller darlık sonucunda posterior çapraz kapanış görülmektedir. 

Posterior çapraz kapanış, Björk tarafından kanin, premolar ve molar 

bölgelerinde maksiller dişlerin bukkal tüberküllerinin mandibular dişlerin 

bukkal tüberküllerine göre lingualde yer aldığı bir maloklüzyon olarak 

tanımlanmıştır. Çapraz kapanış tek ya da birçok dişi içerebileceği gibi, tek 

taraflı ya da çift taraflı olabilmektedir (Björk ve diğerleri 1964). 

Başka bir tanıma göre posterior çapraz kapanış, mandibular posterior 

dişlerin bukkal tüberküllerinin maksiller dişlerin santral oluğunda olmayıp, 

bukkal tüberküllerinin bukkalinde yer aldığı maloklüzyondur (Iyyer ve 

diğerleri 2012). 
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İskeletsel Posterior Çapraz Kapanış  

Maksiller ve mandibular kemiklerin bazal kısımları arasındaki boyut 

farkından dolayı meydana gelen ve genellikle maksillanın darlığı ile 

karakterize olan bir durumdur. Bu tip bir çapraz kapanış kalıtımsaldır ya 

da embriyonik gelişim sırasındaki bir bozukluktan kaynaklanmaktadır 

(Will 1995, Iyyer ve diğerleri 2012). Maksiller darlığa sebep olan anormal 

fonksiyonel alışkanlıklar ve ağız solunumu da etiyolojik etkenler 

arasındadır  ve diğerleri 1994). 

Bu maloklüzyon 3 farklı kombinasyonda oluşabilir:   

1. Mandibulanın genişliği normaldir, maksillada darlık vardır. 

2. Mandibular genişliği fazladır, maksilla normal genişliktedir. 

3. Mandibular genişliği fazladır, aynı zamanda maksilla dardır. 

Tedavisi ve tedavi sonrası stabilizasyonu en zor olan durum 

mandibulanın geniş olduğu maloklüzyonlardır. Çünkü ön bölgede çekim 

ya da ostoektomi yapılmadan mandibula etkili bir şekilde daraltılamaz. Bu 

nedenle, bu maloklüzyonun tedavisi genellikle maksilla genişletilmesi ile 

yapılır. 

Dişsel posterior çapraz kapanış  

Dental arkta darlık olmadan lokalize olarak bir ya da daha fazla dişin 

palatinale eğimli olması ile karakterize olan bir durumdur. Süt dentisyon 

döneminde meydana gelen dişsel travma sonrası daimi diş germinin 

pozisyonunun değişmesi, süt dişlerinin sürmesinin gecikmesi ve 

süpernümerer dişler bu maloklüzyonun oluşmasına sebep olan 

faktörlerdendir. Ayrıca, diş çapraşıklığından dolayı bazı dişlerin 

palatinalde konumlanması da sebeplerden biridir. Maksillanın bazal kemik 

kısmında herhangi bir boyutsal azalma bulunmamaktadır.  Dişsel çapraz 

kapanış ortodontik tedavi ile düzeltilebilmektedir (Proffit ve White 1991). 

 

Tek Taraflı Posterior Çapraz Kapanış (TTPÇK) 
Çeşitli araştırmalarda TTPÇK insidansı için farklı yüzdeler verilmiştir. 

Birçok çalışmada tek taraflı darlığın görülme sıklığının %8-23 oranında 

olduğu bildirilirken ( Thilander and Myrberg 1973, Heikinheimo and 

Salmi 1987, Egermark-Eriksson ve diğerleri 1990), bazı çalışmalarda ise 

posterior çapraz kapanış insidansının %2-16 oranında olduğu ve bunun 

çoğunluğunu tek taraflı posterior çapraz kapanışların oluşturduğu 

bildirilmiştir (Moyers ve Jay 1958, Kutin ve Hawes 1969, Thilander ve 

diğerleri 1984, Sandikcioglu ve Hazar 1997). Tek taraflı posterior çapraz 

kapanış ve maksiller alveol kemik asimetrisi arasında bir ilişki olup 

olmadığı kontrol edilmesi gerekmektedir. TTPÇK’nın gerçek tek taraflı 

maksiller darlığın sonucu olarak ortaya çıktığı durumda genel olarak 

önerilen tedavi tek taraflı cerrahi desteği ile genişletme yapılmasıdır 

(Mossaz ve diğerleri 1992, Handelman 1997).  
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Birçok dişi içeren tek taraflı posterior çapraz kapanış fonksiyonel ve 

gerçek taraflı posterior çapraz kapanış olmak üzere iki alt bölümde 

incelenmektedir (Proffit ve diğerleri 2007).  

 

Fonksiyonel Tek Taraflı Posterior Çapraz Kapanış (FTTPÇK) 

Fonksiyonel posterior çapraz kapanışta, ağzın kapanışı sırasında erken 

temaslar mandibulanın fonksiyonel kaymasına neden olmaktadır. 

Fonksiyonel posterior çapraz kapanış tek taraflı posterior çapraz 

kapanışların %67-%79’unu oluşturmaktadır (Koudstsaal ve ark, 2006).  

Fonksiyonel çapraz kapanış teşhisinde dikkat edilecek husus; ağız 

kapalı pozisyondayken, maksilla ve mandibulanın dişsel orta hatları 

çakışmamaktadır. Ancak ağız açıldığında orta hatların aynı düzlemde 

olduğu görülür. Bu belirti, mandibulada morfolojik değil, pozisyonel bir 

asimetri olduğunun göstergesidir.  

Asimetrik maksiller darlıkta kondil pozisyonları değişiklik 

göstermektedir. Çapraz kapanışın olduğu taraftaki kondil glenoid fossa 

içerisinde superior-posterior pozisyonda bulunurken, çapraz kapanış 

olmayan taraftaki kondil ise antero-inferior pozisyonda bulunmaktadır. 

Tek taraflı fonksiyonel posterior çapraz kapanışın en büyük nedeni 

maksiller dental ark genişliğindeki yetersizliktir. Bu yetersizliğin nedeni 

daha önce bahsedildiği gibi parmak emme, hatalı yutkunma alışkanlıkları 

ya da üst hava yolunun tıkanıklığıdır (Bresolin ve diğerleri 1983). 

    Gerçek Tek Taraflı Posterior Çapraz Kapanış 

     Gerçek tek taraflı çapraz kapanışta arklar ya da çeneler arasında bir 

asimetri söz konusudur. Mandibulada fonksiyonel bir kayma olmaksızın, 

hem sentrik ilişkide hem de sentrik oklüzyonda tek taraf posteriorda 

görülen çapraz kapanıştır (Proffit ve Fields 1993).  

Tedavi edilmeyen tek taraflı fonksiyonel posterior çapraz kapanış, 

büyüme tamamlandıktan sonra kemiği ilgilendiren morfolojik tek taraflı 

posterior çapraz kapanışa dönüşür. Artık iskelet yapıyı ilgilendiren bu 

durumda yüz asimetrisi oluşabilmektedir. 

 

 

 

                 

 

 

 

Resim 1. Gerçek tek taraflı posterior çapraz kapanışın klinik görüntüsü 

7 Transversal Maksiller Yetmezlik Tedavisi  
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Çapraz kapanış tedavisinde maksiller genişletmeye yönelik tedaviler 

uygulanmaktadır. Transversal maksiller yetmezliklerin tedavisi 4 şekilde 

yapılabilir; 

 

               A. Yavaş dentoalveolar genişletme (ortodontik genişletme) 

            B. Hızlı maksiller genişletme (HMG) 

            C. Cerrahi destekli hızlı maksiller genişletme (CDHMG) 

            D. Segmental Le Fort I maksiller osteotomiler 

 

A- Yavaş Dentoalveolar Genişletme  

Ortodontik genişletme hareketli genişletme plakları gibi konvansiyonel 

aygıtlarla uygulanmaktadır. Dişler alveol kemik içerisinde laterale doğru 

hareket ederken dişlerin kronları bukkale, apeksleri linguale doğru hareket 

etmektedir. Ortodontik genişletme sonrasında yanak kasları ve diğer 

yumuşak dokuların uyguladığı kuvvet nedeniyle relaps görülebilmektedir 

(Little ve diğerleri 1981, Little 1990 ). Genel olarak 4-5 mm’lik transversal 

uyumsuzluklarda dişler bukkale ya da linguale devrilme hareketi 

yaptırılarak çapraz kapanış düzeltilmektedir. Ancak daha büyük 

miktardaki uyumsuzluklar için sabit HMG apareyleri ile ortopedik 

genişletme yapılması gerekmektedir (Marshall ve diğerleri 2005). 

 

B- Hızlı Maksiller Genişletme (HMG) 

Maksillanın iskeletsel olarak da genişletilebileceği fikri 1860 yılında 

Dr. Angell tarafından ortaya atılmıştır (Angell 1860). Hızlı maksiller 

genişletme (HMG) ilk kez Haas tarafından uygulanmış ve yaygınlaşmıştır 

( Haas 1980).  

Hızlı maksiller genişletme ile midpalatal sütür hattında ayrılma 

sağlanarak iskeletsel genişletme amaçlanmaktadır. İskeletsel genişleme 

elde etmek için rijit HMG apareyleri kullanılmaktadır. Bu apareyler ile 

yüksek kuvvet uygulayarak molar dişlerin eğilmesini en aza indirip 

midpalatal sütürda açılma sağlanmaktadır. HMG’de midpalatal sütürda 

ayrılma meydana gelmesinin yanı sıra sirkumzigomatik ve 

sirkummaksiller sütürlarda da değişim gösterilmiştir (Starnbach ve 

diğerleri 1966). Hızlı maksiller genişletme 1 ile 4 hafta arasında maksillada 

iskeletsel bir genişletme sağlanmaktadır. Genişletme elde edildikten sonra, 

midpalatal sütürdeki ayrılma bölgesinde yeni kemik depozisyonu 

olmaktadır ve kemikteki yapılanma 3-6 ay kadar sürmektedir (Ackerman 

ve diğerleri 2011). HMG; süt dişlenme, karma dişlenme ve erken daimi 

dişlenme dönemlerinde transversal maksiller yetersizliğin tedavisinde 

uygulanmaktadır. HMG midpalatal sütürun ossifiye olduğu ergenlik 
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dönemi sonrasında uygulandığında iskeletsel değişim elde edilemediği 

gösterilmiştir (Melsen 1975). 

Hızlı maksiller genişletme çapraz kapanış tedavisinin yanısıra 

fonksiyonel tedavi veya ortognatik cerrahi uygulanacak vakalarda ark 

koordinasyonunu sağlamak, maksiller protraksiyon öncesi sütüral 

aktivasyon elde etmek veya çapraşıklığı çözmek amacıyla da 

kullanılmaktadır (Gill ve diğerleri 2004). 

 

C- Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme (CDHMG) 

CDHMG işlemi distraksiyon osteogenezisi ve kontrollü yumuşak doku 

genişletmesinin bir kombinasyonudur (Woods ve diğerleri 

1997). CDHMG, maksillanın genişlemeye direnç gösteren bölgelerine 

(apertura piriformis, zigomatik buttress, pterygoid bağlantı yeri, midpalatal 

sütür) osteotomi uygulanması sonrası HMG apareyleri ile yapılan ve 

günümüzde transversal maksiller yetersizliklerin tedavisinde uygulanan 

bir yöntemdir.  

Midpalatal süturun ossifikasyonu tamamlandığında HMG yöntemleri 

ile maksillada genişleme sağlanamamaktadır. HMG sütüral kapanmanın 

gerçekleşmediği büyüme atılımının olduğu dönemde uygulanabilen bir 

tedavi yöntemidir. Maksiller sütürlerde kapanma ve transversal büyüme 

tamamlandığında, alveolar kemik ve dişlerde eğilme hareketi meydana 

gelirken, maksillada iskeletsel bir hareket meydana gelmemektedir (Akin 

ve diğerleri 2015). Bunun yanında periodontal ligamentte sıkışma, ankraj 

alınan dişlerde bukkal kökte rezorpsiyon, bukkal kemikte fenestrasyon, 

dişlerde devrilme hareketi ve ektrüzyon, şiddetli ağrı, periodontal 

komplikasyon ve diş eti çekilmesi oluşabilmektedir. (Haas 1970,  

Northway ve Meade 1997, Betts 2016).  

Timms ve Vero 1981’de HMG’ nin 25 yaşına kadar denenebileceğini, 

1 hafta içinde sütüral açılma olmazsa palatal osteotomi yapılması 

gerektiğini söylemişlerdir (Timms ve Vero 1981). Mommaerts, HMG’ nin 

12 yaşından küçük hastalarda endikasyonu bulunduğunu, 14 yaşından 

sonra direnç bölgelerini ortadan kaldırmak için osteotomi yapılması 

gerektiğini bildirmiştir (Mommaerts 1999). Epker ve Fish ise 16 yaşından 

büyük bireylerde maksiller ekspansiyon için cerrahi yardım önermişlerdir 

(Epker ve Fish 1978).Ciddi maksiller darlığı bulunan hastalarda ise 13 

yaşından itibaren CDHMG yapılması daha efektif sonuçlar vermektedir.  
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Alpern ve Yuresko, cerrahi destekli ve konvansiyonel HMG arasında 

seçim yapma kriterinin cinsiyete bağlı olduğu söylemişlerdir. 25 yaşından 

büyük erkekler ve 20 yaşından büyük kadınlarda cerrahi yardımlı hızlı 

genişletme yapılması gerektiği görüşündedirler (Alpern ve Yurosko, 

1987).  

                                                     Şekil 4. CDHMG şematik görünümü 

8 Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme Endikasyonları  

Genel olarak CDHMG; izole, 5mm den büyük transversal maksiller 

darlığı olan 15 yaşından büyük ve hızlı maksiller genişletme için uygun 

olmayan veya ortodontik genişletme yapılan ancak başarısız olan hastalar 

için endikedir. 

CDHMG endikasyonu olan durumlar; 

 

1. Posterior çapraz kapanışın düzeltilmesi için sadece maksiller ark 

boyutunun arttırılması yeterli olan, maksillanın başka yönde bir 

hareketinin planlanmadığı vakalar, 

2. Ortodontik genişletmenin sonuç vermediği vakalar, 

3. 5 mm’den daha büyük iskeletsel maksiller transversal yetmezliği 

olan vakalar, 

4. Diş çekimi yapılmadan çapraşıklığı olan maksiller dişlere yer 

açmak istenilen vakalar, 

5. Gülme esnasında oluşan bukkal koridorların azaltılmak istendiği 

vakalar,  

6. Damak yarığı olan hastalarda hipoplazik maksillanın 

genişletilmesi gereken vakalar, 

7. Ortognatik cerrahi öncesinde maksiller ark genişliğinin arttırılması 

gerektiği ve tek basamaklı cerrahi işlem olan segmental maksiller 

osteotominin tercih edilmediği vakalar, 
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8. HMG uygulanıp başarısız olunan hastalarda sütüral direncin 

elimine edilmesi gereken vakalar sayılabilir (Koudstaal ve 

diğerleri 2005, Bretosve diğerleri 2007, Suri ve Taneja 2008). 

9 Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme 

Kontraendikasyonları  

1. Maksiller veya mandibular iskeletsel asimetrisi olan hastalarda, 

2. Şiddetli iskeletsel antero-posterior ve vertikal düzensizliği olan 

erişkinlerde, 

3. Tek dişin çapraz kapanışta olduğu durumlarda, 

4. Tedaviye uyum sağlayamayacak hastalarda, 

5. Hastanın sistemik durumu genel anestezi veya sedasyon için 

uygun değilse, CYHMG operasyonu kontrendikedir.  

(Haas, 1961; Mossaz ve diğerleri1992; Graber, 1994; Majourau ve Nanda, 

1994; Suri ve Taneja, 2008). 

 

10 Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme Tarihçesi  

20. yüzyılın başlarına kadar CDHMG için birçok cerrahi teknik 

denenmiş ve geliştirilmiştir. Bazı araştırmacılar, maksiller kemiğin 

maksimum hareket olacak şekilde serbestleştirilmesini, bu sayede daha az 

kuvvet uygulayarak işlemi gerçekleştirebilecekleri daha invaziv 

yöntemleri benimsemişlerdir. Bazı araştırmacılar ise komplikasyon 

riskinden dolayı daha az invaziv olan yöntemler uygulamışlardır. Fakat bu 

durumda daha fazla relaps ve periodontal problem ile karşılaşılmıştır. 

Bakış açılarındaki bu farklılık, primer direnç bölgeleri hakkındaki farklı 

fikirlerden kaynaklanmaktadır. 

1860 senesinde Angell’ın ‘hızlı maksiller genişletme” tanımlamasıyla 

maksiller darlık  tedavi edilmeye başlanmıştır (Angell 1860). Bu aynı 

zamanda ilk intraoral distraksiyon uygulamasıdır. İskeletsel veya dental 

maksiller darlık vakalarına yönelik tedavi ise Haas ile birlikte 19. yy’da 

başlamaktadır (Haas, 1965; Betts, 2000). 1959’da Kole ortodontik 

hareketlere direncin azaltılması için selektif kortikotomi yapılması 

gerektiğini (Köle 1959), Converse ve Horowitz ise 1969’da ekspansiyon 

için labial ve palatal kortikal osteotomilerin gerektiğini 

savunmuştur(Converse ve Horowitz 1969). 1972 yılında, Steinhauser 

maksillanın segmental olarak serbestleştirildiği LeFort I osteotomiyi ve 

sonrasında oluşturulan boşluğa iliyak greftin uygulandığı distraksiyon 

yapılmadığı tekniği tanıtmıştır (Steinhauser 1972). Daha sonra, Bell ve 

Epker LeFort I osteotomisine ek olarak midpalatal sütür osteotomisi 

yapılmasını önermişlerdir (Bell ve Epker, 1976). 
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Brown, 1938 senesinde orta palatal sütüru ayırarak ilk kez CDHMG’yi 

tanımlamıştır (Brown 1938). CDHMG işlemi tanımlandıktan sonra 

maksillofasiyal bölgenin genişlemesine direnç gösteren temel alanlara 

osteotomi yapılarak genişletme sağlanması amaçlanmıştır. Orta yüz 

bölgesinde lateral kuvvetlere karşı oluşan dirençten sorumlu bölgeler; 

anteriorda apertura piriformis, lateralde zigomatik buttress, posteriorda 

pterygoid bağlantı, ortada ise midpalatal sütür olarak bildirilmiştir (Suri ve 

Taneja, 2008).  

Uzun bir dönem midpalatal sütürun maksillanın genişletilmesinde en 

önemli direnç bölgesi olduğu düşünülmüştür. Timms  transversal 

genişletmeye direnç gösteren birincil bölgenin midpalatal sütür olduğunu  

ve bu bölgeye yapılacak osteotominin yeterli olacağını savunmuştur 

(Timms ve Vero 1981). Ancak yapılan çalışmalar sonucunda diğer sütür 

bölgelerinin de midpalatal sütüra benzer rolü olduğu gösterilmiştir 

(Isaacson ve Ingram 1964) 

Revelo ve Fishman zigomatikomaksiller buttressin en önemli direnç 

bölgesi olduğunu, zigomatikomaksiller desteğin kortikal kemik yapısından 

dolayı maksillanın genişlemesini engellediğini maksillanın lateral 

duvarlarının osteotomisinin gerektiğini ileri sürmüşlerdir (Revelo ve 

Fishman 1994). 

Kennedy ve arkadaşları transversal genişletme için en etkili osteotominin 

lateral maksiller osteotomi olduğunu ve en güvenilir genişletmenin 

midpalatal osteotomi ile beraber yapılan lateral maksiller osteotomi 

olduğunu bildirmişlerdir (Kennedy ve diğerleri 1976) . 

Shetty ve arkadaşları maksillanın diğer kemiklerle yaptığı tüm 

birleşimlerin genişletmeye karşı direnç gösterdiği, özellikle midpalatal 

sütürun daha sonra pterigomaksiller birleşimin direncin ana bölgeleri 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle yetişkinlerde maksiller 

genişletmenin istenilen şekilde sonuçlanması için tam bir orta palatal sütur 

osteotomisiyle beraber pteriygomaksiller birleşimin ayrılmasının gerekli 

olduğunu savunmuşlardır (Shetty ve diğerleri 1994).  

1984 yılında Glassman, nazofrontal çıkıntıdan başlayıp maksiller tüber 

bölgesinde sonlanan osteotomi uygulamıştır. Maksillanın anterior ve 

lateral direnç bölgelerinde rahatlama sağlayan ‘Glassman tekniği’ popüler 

olmuştur (Glassman ve diğerleri 1984). Glassman ve arkadaşları tarafından 

tanıtılan bu yöntem diğer tekniklere göre birçok avantaj sağlamıştır. Palatal 

yaklaşıma ve pterygomaksiller sütürda operasyona gerek kalmamış, 

böylece operasyon süresi ve insisiv kanalda hasar oluşma riski azalmış, 

pterygoid plakların ayrılması sırasında meydana gelen kanama da elimine 

edilmiştir. 

Glassman yönteminin hastalar üzerinde uygulandığı bir çalışmada, 

midpalatal sütürdaki kemikleşme nedeni ile maksiller kemiğin alveolar 
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kemik bölgesinde kırık oluştuğu rapor edilmiştir (Schimming ve diğerleri 

2000) . 

Bazı araştırmacılar, palatal cerrahi yapılmadan, piriformis kenarında 

pterygoid plaklara kadar yapılan osteotomi sonrası Hyrax ile yapılan 

HMG’nin oldukça başarılı olduğunu bildirmişlerdir (Glassman ve diğerleri 

1984, Lehman Jr ve diğerleri 1984, Alpern ve Yurosko 1987). 

Kaban’da 1984 yılında farklı bir metot tanımlamıştır (Kaban 1984). 

Kaban’ın tekniğine göre osteotomi palatal kısımda ve zigomatik çıkıntı 

bölgesinde birbiri ile bağlantılı şekilde yapılmaktayken, Zoeller ve Ulrich 

1991’de midpalatal sütür osteotomisine ek olarak zigomatikomaksiller 

proses bölgesinde osteotomi önermiştir (Zöller ve Ullrich 1991). 

 

Lehman ve Haas ise, aksine midpalatal sütürda ayırma işlemi 

önermemişler ve zygomatik buttress’te yapılan ayırma işleminin yeterli 

olduğunu iddia etmişlerdir (Lehman Jr ave Haas 1990). 

Betts ve Ziccardi midpalatal sütürda ayırma ve apertura piriformisten 

başlayarak pterygomaksiller sütüra kadar devam eden çift taraflı maksiller 

osteotomi uygulanmasını önermişlerdir. Maksillanın tüm bağlantı ve 

direnç bölgelerinin ayrılması gerektiğini savunmuşlardır. Osteotomiyi diş 

apeksinin 4-5 mm yukarısından ve oklüzal düzleme paralel olacak şekilde 

gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca nazal septum ve pterygoid plaklarda ayırma 

işlemi yapılması gerektiğini belirtmişlerdir (Betts ve Ziccardi 2000). 

Schwarz ve arkadaşlarının yaptıkları üç boyutlu çalışmada, CDHMG 

tedavisinde nazal septumda ayırma işlemi yapılmasının gerekli olmadığını 

ve CDHMG sonrasında septum pozisyonunda bir değişime 

rastlanmadığını bildirmişlerdir (Schwarz ve diğerleri 1985).  

Holberg ve arkadaşları, pterygomaksiller birleşimlerin 

serbestleştirilmesinin kafa tabanında ve orta yüzde maksiller genişletmeye 

bağlı olarak oluşan gerilimleri azaltmakta en etkili osteotomi iken, 

geleneksel lateral osteotomilerden çok daha invaziv bir yöntem olarak 

belirtmişlerdir (Holberg ve diğerleri 2007). 

Kafa kaidesindeki tüm anatomik yapılarda genişletme esnasında oluşan 

gerilimlerde pterygomaksiller birleşimin serbestleştirilmesiyle yüksek 

derecede azalma gözlenmektedir. Pterygomaksiller birleşimin cerrahi 

olarak serbestleştirilmesi özellikle kafa tabanının foramenlerinde, sfenoid 

kemiğin pterygoid çıkıntılarında ve en çok orta yüzün anatomik 

yapılarında oluşan gerilimleri belirgin şekilde azaltır. Pterygomaksiller 

birleşimin cerrahi olarak serbestleştirilmesinden sonra anatomik yapılar 

üzerindeki gerilimin azalması, klinik olarak CDHMG’nin stabilitesini 

artırarak, relapsı azaltabilir (Holberg ve diğerleri 2007). 

Birçok yazar, ziygomatikomaksiller destek, midpalatal sütur ve 

pterygomaksiller birleşim dahil hemen hemen tüm maksiller kemik 

birleşimlerinin ayrılması gerektiğini tavsiye etmişlerdir. Maksillanın 

komşu kemiklerle yaptığı tüm birleşimlerin transversal genişletmeye 
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direnç oluşturduğu bilgisine dayanarak, uygulanacak tekniğin subtotal Le 

Fort I osteotomisi olması gerektiği savunulmuştur (Proffit ve diğerleri 

1990).  

 

11 Cerrahi Yardımlı Hızlı Maksiller Genişletme Cerrahi Tekniği 

            Günümüzde CYHMG cerrahisinde uygulanan yöntemi özetlersek;  

 Okluzal düzleme paralel diş köklerinin 4-5 mm üzerinden 

geçecek şekilde apertura priformisten başlayıp 

pterygomaksiller birleşime kadar çift taraflı anterior ve lateral 

maksiller osteotomi  (Resim 2) 

 Lateral nasal duvarların ilk 1,5 mm anterior kısmının 

osteotomisi, 

 Maksiller ön keser dişlerin ortasından anterior nasal spinadan 

posterior nasal spinaya doğru uzanan orta palatal hat 

osteotomisi (Resim 3) 

 Çift taraflı pterygomaksiller birleşimin osteotomisi, (Resim 4) 

 Maksillanın direnç bölgelerinin kaldırıldığını ve açılmayı 

değerlendirebilmek için apareyin toplamda 1-1,5 mm (0,254) 

aktivasyonu yapılmaktadır. 

Palatin kemik genişletmeye posteriorda belirgin direnç gösterir. Aparey 

aktive edilirken maksillanın yeteri kadar hareketli olup olmadığını kontrol 

etmeli, eğer değilse osteotomiler gözden geçirmeli veya bir miktar daha 

osteotomi yapılmalıdır (Betts 2000).  

CDHMG, tek taraflı maksiller darlıkta veya asimetrik maksiller 

yetmezliklerde de uygulanabilir. Bu durumda, tanımlanan osteotomiler tek 

bir tarafa uygulanır ve diğer taraf destek olarak kullanılır (Karabiber ve 

diğerleri 2019) 

İskeletsel açık kapanışı olan vakalarda CYHMG uygulanırken, lateral 

osteotomi eğimli veya açılı olursa, maksilla genişletme sırasında birinci 

molar bölgesi aşağı doğru hareket eder. Bu durum mevcut açık kapanışı 

daha da artırabilir. Bundan kaçınmak için, tüm kesiler maksiller oklüzal 

düzleme mümkün olduğunca paralel olarak yapılmalıdır (Betts 2000). 
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 Resim 2   lateral maksiller osteotomi             Resim 3 mid-palatal sütür osteotomisi 

                                      

 

   Resim 4 pterygomaksiller birleşimin osteotomisi 

 

CYHMG Sonrası Distraksiyon, Latent dönem, Aktivasyon 

protokolü  

CYHMG bir distraksiyon uygulamasıdır (Woods ve diğerleri 1997, 

Betts 2000). Distraksiyon işlemi 4 aşamadan oluşmaktadır. 

1. Osteotomi 

2. Latent period 

3. Distraksiyon (aktivasyon) dönemi 

4. Konsolidasyon dönemi 

Diş destekli apareylerde cerrahi işlem sırasında aktivasyon yapabilmek 

için, operasyondan önce apareyin ağız içine yerleştirilmesi gerekmektedir 

(Betts ve diğerleri 1995). Cerrahi operasyon sırasında apareyin stabil 

olduğundan ve direnç bölgelerinin tamamen kaldırıldığından emin olmak 

için apareyin aktive edilmesini önerilmektedir (Suri ve Taneja 2008). 

Kullanılan apareyin her bir tur çevrilmesi 0.25 mm bir açılma 

sağlamaktadır. Cerrahi sırasında yapılacak olan aktivasyon miktarı 

araştırmacılara göre farklılık göstermektedir. Betts ve arkadaşları 1-1,5 
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mm (Betts 2000), Woods ve arkadaşları 2-3 mm açılmasını sonra 4 tur geri 

çevrilmesini (Woods ve diğerleri 1997), Schimming ve arkadaşları 12 tur 

(3 mm) açılmasını 3 dakika beklendikten sonra 8 tur (2 mm) kapatılmasını 

(Schimming ve diğerleri 2000),  Mommaerts, Pinto ve arkadaşları 1,5-2 

mm açılmasını önermişlerdir (Mommaerts 1999, Pinto ve diğerleri 2001). 

Kabul gören aktivasyon miktarı 0.25-1 mm arasında değişmektedir (Suri 

ve Taneja, 2008). 

Latent dönem, osteotomi ile distraksiyon fazı arasındaki dönemdir 

(Tavakoli ve diğerleri 1998). Latent dönemin uzunluğu dokulara kallus 

oluşumuna izin verecek kadar uzun konsolidasyon oluşmayacak kadar 

olmalıdır. (Koudstaal ve diğerleri 2005). Latent dönemin süresi 

araştırmacılar arasında farklılık göstermektedir. Mommaerts 5–7 gün 1999 

(Mommaerts 1999), Glassman ve arkadaşları 2 gün, 1984 (Glassman ve 

diğerleri 1984), Betts ve arkadaşları, 5 gün 1995 (Betts, Vanarsdall et al. 

1995), Koudstaal ve arkadaşları 7 gün, 2006 (Koudstaal ve diğerleri 2006) 

olarak önermişlerdir.  

Genellikle osteotomi sonrası 5 gün beklendikten sonra distraksiyon 

dönemi başlamaktadır. Literatürde cerrahi sonrası aktivasyon miktarının 

nasıl belirlendiği ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. İlizarov, 

aktivasyon süresi ve sıklığı üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda, kemik 

ve yumuşak dokular için günde 4 kez yapılan toplam 1 mm’lik 

aktivasyonun ideal olduğunu öne sürmüştür (Ilizarov 1989).  

 

11 CDHMG Tedavisinde Kullanılan Apareyler   

CDHMG tedavisinde sabit apareyler, hareketli apareylerde yeterli 

stabilizasyon ve retansiyon sağlanamadığı için tercih edilmektedir. Sabit 

aparey olarak Haas, Hyrax veya Bonded palatal expander kullanılmaktadır. 

Hyrax ve Haas apareylerinde dişlerin oklüzalleri düz bir düzlem 

oluşturacak şekilde akrilik ile kaplanarak tek bir blok halinde ankraj alınır. 

Bu modifikasyon periodontal ve temporomandibular eklem problemi olan 

hastalarda önerilmektedir (Betts ve diğerleri 1995). 

Rijit Akrilik Bonded Maksiller Genişletme Aygıtı posterior dişlerin 

bukkal, okluzal ve palatinal yüzeylerini, anterior dişlerin de sadece 

palatinal yüzlerini saran rijit akrilikten oluşan diş ve doku destekli bir 

aygıttır. Rijit bir yapıya sahip olması nedeniyle, dişlerde daha az devrilme 

ve daha fazla iskeletsel genişletme sağlar.  

Mommaerts ise 1999 yılında palatal distraktörü tanıtmıştır. Bu aygıt 

kemik destekli olup dişlerden destek almaması nedeni ile periodontal 

sorunu olan hastalarda avantaj sağlamaktadır (Mommaerts 1999 ). 

Günümüzde piyasada birçok kemik destekli aparey bulunmaktadır. Bunlar; 

transpalatal distraktör (TPD), Magdenburg palatal distraktör, MDO-R 

aygıtı ve Rotterdam palatal distraktördür. 
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12 Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme Komplikasyonları  

CDHMG genel olarak düşük komplikasyon oranına sahip bir cerrahi 

teknik olduğu düşünülse de bu işlem sırasında oluşabilecek 

komplikasyonlar, LeFort I maksiller osteotomiler sırasında oluşan 

komplikasyonlarla benzerlik göstermektedir (Dergin  ve diğerleri 2015). 

CDHMG operasyonunda en sık karşılaşılan ve en önemli 

komplikasyonlardan biri kanamadır. Kanama genelikle maksiller arterin uç 

dalları olan desenden palatin veya sfenopalatin arterler, posterior superior 

alveoler arter veya pterygoid venöz pleksustan kaynaklanır (Turvey ve 

Fonseca 1980, Renick ve Symington 1991, Mehra ve diğerleri 1999). 

     Cerrahi sırasında oluşabilecek kanamaların önüne geçmek için 

ilişkili anatomik yapılarının iyi bilinmesi, nasal mukoza elevasyonunun 

dikkatli yapılması, lateral nasal duvar osteotomileri yapılırken nazal 

mukozanın korunması, pterigoid osteotomun doğru konumlandırılması 

gerekmektedir (Turvey ve Fonseca 1980, Satilmis ve diğerleri 2011, 

Dergin ve diğerleri 2015). 

CDHMG sırasında diş köklerine yakın yapılan horizontal 

osteotomilerde veya orta ön keser dişler arasından yapılan vertikal 

osteotomiler sonrasında dişlerde vitalite kaybı görülebilir. Bu 

komplikasyonlardan kaçınmak için lateral osteotomiler diş köklerinin en 

az 5 mm uzağından yapılabilir, cerrahi öncesinde ortodontik olarak ön 

keser dişlerin kökleri birbirinden uzaklaştırılabilir veya vertikal osteotomi 

anterior nazal spinanın hemen altından yapılabilir (Woods ve diğerleri 

1997, Goddard ve Witherow 2011, Dergin ve diğerleri 2015). 

Literatürde daha nadir geçen komplikasyonlar ise; enfeksiyon, sinüzit, 

tinnitus, lakrimal kanalda hasar, burun kanaması, palatinal mukozanın 

perforasyonu ve infaorbital sinir ve dallarının hasarı olarak sıralanabilir 

(Alpern ve Yurosko 1987, Schimming ve diğerleri 2000, Dergin ve 

diğerleri 2015). 

Lanigan ve arkadaşları, pterygoid plakları ayırmadıkları bir vakada 

sfenoid sinüs tabanının ve tavanının kırılması sonucu görme problemi 

yaşayan bir vakayı bildirmişlerdir (Lanigan ve Mintz 2002). Chuah ve 

Mehra, pterygomaksiller osteotomiler sonrası gelişen bilateral lingual sinir 

parestezisi gelişen bir vakayı yayımlamışlardır (Chuah ve Mehra 2005). 

CDHMG sırasında maksilla yetersiz serbestleştirilmiş ise; asimetrik 

genişleme, ağrı, periodontal problemler, nazal septum deviasyonu, dişlerde 

devrilme, relaps karşımıza çıkabilir (Cottrell ve diğerleri 1999,  Betts 

2000). 

Genişletme apareyinin kendisine bağlı olarak gelişen problemler ise 

apareyin yetersiz genişlemesi, yapım aşamasındaki hatalara bağlı gelişen 

deformasyonlar ve orta palatal vidanın yerinden çıkması veya gevşemesi 

olarak özetlenebilir (Betts 2000). 
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BÖLÜM XXVII 

ÇENE KEMİKLERİNDE GÖRÜLEN KİSTİK LEZYONLARIN 

TANISI 

Hande Sağlam & Tuğba Arı & İbrahim Şevki Bayrakdar  

Esra Yeşilova & Elif Bilgir  

 

Giriş 

Epitelle sınırlı, içi sıvı dolu patolojik kaviteler kist olarak adlandırılır. 

Kistler çene kemiklerinde oldukça yaygın görülür. Bunun sebebi diş 

oluşumu sonrasında kalan çok sayıdaki odontojenik epitel artıklarıdır 

(ERTEM, 2012; White & Pharoah, 2014). Dental yapıların epitelinden 

kaynaklanan bu kistler odontojenik kistler olarak adlandırılır (ŞAHİN & 

ODABAŞI, 2018). 

Çenelerde görülen kistler genellikle asemptomatik olmakla beraber 

ağız içine akıntı, kötü tat ve ağrısız şişlikler veya diş ve dişetine ait 

sorunlarla semptom verebilirler. İleri olgularda ise trismus, ağrı, parestezi 

ve patolojik kırıklara rastlanabilmektedir. Ağrı daha çok enfekte dokularda 

belirgin olmaktadır (Ertaş, Tozoğlu, & Aktan, 2009). Çenelerde görülen 

kistlerin özellikle sürmemiş dişlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir 

(White & Pharoah, 2014). 

Çenelerde görülen lezyonlar benzer klinik ve radyolojik özellikler 

gösterebilmektedir, doğru tanıyı koymak oldukça zordur. (ERTEM, 2012) 

Bu nedenle cerrahi operasyonla elde edilen dokuların histopatolojik olarak 

doğru bir şekilde, detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir (ŞAHİN & 

ODABAŞI, 2018). 

Lezyonların tedavisinde enükleasyondan rezeksiyona kadar değişen 

cerrahi uygulamalar gündeme gelmektedir. Bu nedenle lezyonların benign, 

malign, agresif ya da kistik karakterde olup olmadığına karar verebilmek 

için benzer özellikleri gösteren lezyonlar için ait olduğu sınıfın 

belirlenmesi, hem lezyonları tanımlamak hem de tedavi planlamasına karar 

vermek için   önem teşkil etmektedir (AĞIR et al., 2008; Sumbh, Sumbh, 
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Jain, & Pagare, 2017). Odontojenik kistlerin sınıflandırılmasında 1992 ve 

2005 yıllarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan 

sınıflandırmalar kullanılmıştır. Ancak odontojenik kistlerin 

sınıflandırılmasında, WHO tarafından 2017'de yapılan bir güncellemeyle 

değişmiştir (ŞAHİN & ODABAŞI, 2018). Çalışmamız WHO tarafından 

2017 yılında yapılan güncellenme referans alınarak oluşturulmuştur. 

En son güncelleme ile odontojenik kistler, inflamatuar odontojenik 

kistler ve gelişimsel odontojenik ve nonodontojenik kistler olarak iki gruba 

ayrılmıştır. Daha önceki sınıflandırmada tümör olarak kabul edilen 

keratokistik odontojenik tümör ve kalsifiye kistik odontojenik tümör, 

2017'de sınıflandırmada odontojenik keratokist ve kalsifiye odontojenik 

kist olarak güncellenmiştir (Tablo 1). (ŞAHİN & ODABAŞI, 2018). 

Bu derlemede, çene kemiklerinde görülen kistik lezyonların; klinik ve 

histopatolojik görünümü, radyolojik bulgularla birlikte 

değerlendirilecektir. 

    Tablo 1 : WHO 2017 Sınıflamasına Göre Odontojenik Kistler (El-

Naggar, Chan, Grandis, Takata, & Slootweg, 2017) 

 

Odontojenik Kistler 

1. Gelişimsel Odontojenik Ve Nonodontojenik Kistler 

1.1. Dentigeröz Kist 

1.2. Odontojenik Keratokist 

1.3. Lateral Periodontal ve Botryoid Odontojenik Kist 

1.4. Gingival Kist 

1.5. Glandular Odontojenik Kist 

1.6. Kalsifiye Odontojenik Kist 

1.7. Ortokeratinize Odontojenik Kist 

1.8. Nazopalatin Kanal Kisti 

2. İnflamatuar  Odontojenik Kistler 

1.1. Radiküler Kist 

1.2. Kollateral İnflamatuar Kist 
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1. Gelişimsel Odontojenik Ve Nonodontojenik Kistler 

1.1. Dentigeröz Kist 

Dentigeröz kist, sürmemiş bir dişin kronu çevresinde oluşan, çenenin 

en yaygın görülen ikinci kistidir. Zayıflamış mine epiteli tabakalarına ya 

da sürmemiş dişin kronu ile epiteli arasına sıvı birikimi olduğunda başlar 

(Santosh, 2020). Sıvı birikiminin neden olduğu hidrostatik basınç, diş 

folikülünün genişlemesine ve kist oluşumuna neden olur (L. Martin & 

Speight, 2015). Klinik muayenede yüzde belirgin bir şişlik gözlenir. 

Hastaların ağrı ve benzeri şikayetleri yoktur (White & Pharoah, 2014). 

Radyografik Bulgular 

Dentigeröz kistlerin tanısında başlangıç değerlendirmesi gömülü dişin 

tespit edilmesidir (Harorlı, Akgül, & Dağistan, 2006). 

Radyografik olarak dentigeröz kistin merkezi etkilenen dişin kronunun 

üzerinde bulunur. En sık etkilenen dişler mandibular ya da maksiller 

üçüncü molarlardır. İkinci sıklıkta maksiller kanin dişlerde görülür. Kistin 

dişe mine-sement birleşiminden tutunması karakteristik bir özelliğidir 

(Santosh, 2020; White & Pharoah, 2014). 

Dentigeröz kistler, ilgili dişin sürmesini engelleyebilir, dişte yer 

değiştirmeye sebep olabilir. Mandibular üçüncü molar dişler ramusa doğru 

yer değiştirebilir. Maksillada bulunan dişler lokalizasyonlarına göre 

maksiller sinüse veya orbitaya doğru yer değiştirebilir (Harorlı et al., 

2006). 

Dentigeröz kistler enfeskiyon olmadığı sürece belirgin bir kortekse 

sahiptir. İç yapı dişin kronu dışında uniloküler radyolusenttir. Dentigeröz 

kistin tanısı kistin mine sement sınırına olan bağlantısının radyografik veya 

cerrahi olarak incelenmesine dayanır. En zor ayırıcı tanısı hiperplastik 

folikül ile yapılır. Foliküler aralığın boyutu 4mm’den büyükse lezyon kist 

lehine yorumlanır. Ayrıca odontojenik keratokist ve ameloblastik fibrom 

ile de ayırıcı tanısı yapılır. Dentigeröz kist bu lezyonlara göre daha fazla 

ekspansiyona sebep olur, dişleri rezorbe etme ihtimali daha fazladır. 

Ayrıca, odontojenik keratokist dişe daha apikalden tutunur. Kesin tanı 

histopatolojik değerlendirmeyle konulur (L. Martin & Speight, 2015; 

White & Pharoah, 2014). 

Histopatolojik Görünüm 

Histopatolojisi üzerinde ince, düzenli keratinleşmemiş tabakalı 

skuamöz epitelyum ile tipik bir gelişimsel kistinkidir. Dağınık mukozal 

hücreler görülebilir (Santosh, 2020). Mümkünse, makroskopik olarak, 

yumuşak doku kisti duvarı ile dişin mine sement sınırı ile arasındaki 

ilişkiyi kaydetmek önemlidir. Dentigeröz kistlerde mukoza metaplazisi 

(%24) ve hatta silya oluşumu (%11) tespit edilmiştir, bu yüzden diğer 
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odontojenik kistler, özellikle glandüler odontojenik kist ile karıştırılabilir 

(L. Martin & Speight, 2015; Meleti & Van der Waal, 2013). 

1.2. Odontojenik Keratokist 

Odontojenik keratokisti ilk kez 1956’da Philipsen tanımlamıştır. 

1963’de ise Pindborg ve Hansen kistin karakteristik özelliklerini 

anlatmıştır.(Özgenel, Özbek, Akın, & Kahveci, 2011) Odontojenik 

keratokist üçüncü en yaygın odontojenik kisttir (radiküler ve dentigeröz 

kistlerden sonra) ve maksillofasiyal bölgede meydana gelen tüm kistlerin 

yaklaşık %12'sini içerir. Erkeklerde daha fazla görülür. (L. Martin & 

Speight, 2015) 

Çok geniş aralıkta görülen bir yaş dağılımı vardır (8-82 yaş), ancak 

ortalama görüldüğü yaş üçüncü dekattır. (Bilodeau & Collins, 2017) 

Kistler bazen sürmemiş bir dişin çevresinde oluşur. Bazı nadir 

vakalarda çevre dokularda ekspansiyona neden olmakla birlikte genellikle 

belirti vermez. Sekonder enfeksiyonla birlikte ağrı oluşabilir. 

Aspirasyonda koyu, sarı, peynirsi bir materyal (keratin), kolesterol 

kristalleri görülebilir (White & Pharoah, 2014; Zachariades, Papanicolaou, 

& Triantafyllou, 1985). Multiple olarak görülen odontojenik keratokistler 

nevoid bazal hücreli karsinom (Gorlin-Goltz) sendromunun klinik 

özellikleri arasında ortaya çıkmış olabilir. Bu durum genellikle genç 

bireylerde (5 yaş sonrası 30 yaş öncesi) çok sayıda odontojenik keratokist, 

ciltte görülen multipl nevoid bazal hücreli karsinomlar, iskeletsel 

anomaliler, merkezi sistem anomalileri ve göz anomalileriyle birlikte 

izlenir (White & Pharoah, 2014). Yine sendroma bağlı çene ve dişlerde 

anomaliler, dudak-damak yarığı, yüksek arklı damak ve mandibular 

prognati gelişebilir (Harorlı et al., 2006). 

Radyografik Bulgular 

Genelde sınırları düzgün ve belirli, çoğunlukla uniloküler bazı 

vakalarda da multioküler görüntü verir. Keratokistlerde, korteksin aşırı 

inceldiği ve yer yer perfore olduğu durumlarda patolojik kırık meydana 

gelebilir. Kiste komşu dişlerin köklerinde rezorpsiyon izlenebilir (Harorlı 

et al., 2006; Zornosa & Müller, 2010). 

Odontojenik keratokistlerin en sık yerleşim gösterdiği bölge, korpus 

mandibulanın posterioru ve ramustur. Perikoronal bölgede lokalize olduğu 

durumlarda dentigeröz kistle ayırt edilmesi oldukça zordur (Harorlı et al., 

2006; White & Pharoah, 2014). 

Odontojenik keratokistlerde ekspansiyon çok nadir görülür. Büyük 

çoğunluğu belirgin bir kemik ekspansiyonuna sebep olmaz, bu durum tanı 

konulmasını zor bir hale getirir (Harorlı et al., 2006). 
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Ayırıcı tanı posterior ramus molar bölgeden dolayı dentigeröz kist 

dışında ameloblastomu da içerir (David, Sàndor, & Stoneman, 1998). 

Bununla birlikte, rezorpsiyon, dentijeröz kistlerde ve ameloblastomlarda 

odontojenik keratokistlerden daha fazla görülür. Mandibular kanin-

premolar bölgede gözlendiğinde ise, lateral periodental kist ile radyografik 

ayrımı zordur (Santosh, 2020). Enfeksiyon varlığı yoksa kortike bir sınıra 

sahiptir, içyapı genellikle radyolusenttir (White & Pharoah, 2014). 

Histopatolojik Görünüm 

Odontojenik keratokistler bazı kistlere veya odontojenik tümörlere 

radyografik olarak benzeyebilirler fakat histopatolojik olarak karakteristik 

bir görünüme sahiptir (Regezi, Sciubba, & Jordan, 2016). Odontojenik 

keratokist, keratinle dolu bir lümen, parakeratin üreten, yüzeyi dalgalı 

yapıda skuamöz epitel ile kaplıdır. Epitel bitişik bağ dokusu ile düz bir 

arayüze sahiptir. Bağ dokusu duvarında uydu kistler bulunabilir. Bazal 

hücreler hiperkromatiktir (L. Martin & Speight, 2015; Santosh, 2020). 

1.3. Lateral Periodontal Ve Botryoid Odontojenik Kist 

Gelişimsel Lateral Periodontal Kist 

Lateral periodontal kistler diş kökünün lateral yüzeyi ile ilişkili olarak 

ortaya çıkar. Genellikle asemptomatiktirler ve tesadüfi olarak bulunurlar. 

Odontojenik kistlerin sadece %0.4'ünü oluştururlar. Ağırlıklı olarak 

mandibular premolar bölge ve anterior maksillada bulunurlar. Genel olarak 

her iki cinste de aynı oranda görülürler. Geniş bir yaş aralığına (21-82) 

sahiptirler (L. Martin & Speight, 2015; ŞAHİN, ODABAŞI, & TOPRAK). 

Lateral periodontal kist, gingival kistin kemik içi varyantı olarak kabul 

edilmektedir (White & Pharoah, 2014). Gingival kistlerde etkilenen dişin 

üzerinde şişlik olduğu gözlenir, lateral periodental kistte ise şişlik olmaz, 

lezyon intraosseozdur (Santosh, 2020). 

Radyografik Bulgular 

Lateral periodental kist, belli bir kortikal sınırı ve dairesel ya da oval 

yapısı olan belirgin bir radyolusensi olarak görünür. İçyapı görünümü 

genellikle radyolusenttir. Küçük odontojenik keratokist, foramen mentale, 

küçük nörofibrom ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır (White & Pharoah, 2014). 

Ayrıca komşu dişlerin kökleri arasında gelişen lateral radiküler kist ile de 

aynı radyografik bulguyu verebilir. Lateral periodental kistte, radiküler 

kistlerin aksine ilgili diş vitaldir (Harorlı et al., 2006). 

Histopatolojik Görünüm 

Lateral periodontal kist, yetişkinlerin gingival kistine benzer histolojik 

bir görünüme sahiptir. Kist, non-keratinize skuamöz epitel ve enflamatuar 

reaksiyon gözlenmeyen bir bağ dokusundan oluşur. Bununla birlikte, bu 

lezyonların karakteristik bir özelliği epitelyal plakların yer yer 
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kalınlaşmalarıyla, şeffaf hücre değişimi olmasıdır (L. Martin & Speight, 

2015; Regezi et al., 2016). 

Botryoid Odontojenik Kist 

Botryoid odontojenik kist lateral periodontal kistin multiloküler bir 

varyantıdır (Chrcanovic & Gomez, 2019). Birçok odontojenik kist gibi, 

geniş bir yaş aralığında görülür. Santos ve ark. (2011) 10 botryoid 

odontojenik kist olgusunu incelemiş ve yaş aralığını 34-83 yıl, ortalama 

yaş 60 olarak bulmuşlardır. Vakaların %70'i erkeklerde görülmüştür. 

Lateral periodontal kistin bir varyantı olarak, premolar mandibular bölge 

ve ön maksillayı tercih ederek benzer bölgelerde yaygın olarak görülmesi 

şaşırtıcı değildir (L. Martin & Speight, 2015). 

Radyografik Bulgular 

Botryoid odontojenik kist, daha büyük boyutu ve multikistik doğası 

nedeniyle lateral periodontal kistten biraz farklıdır. Radyografik olarak 

benzer şekilde, bir diş kökünün lateral tarafında bulunurlar, ancak 

genellikle çok daha büyüktür ve multioküler bir görünüme sahiptirler (L. 

Martin & Speight, 2015). Bu yüzden botryoid odontojenik kistler, küçük 

bir ameloblastom gibi görüntü verebilir (White & Pharoah, 2014). 

Histopatolojik Görünüm 

Histolojik ve radyografik özellikler genellikle tanı koymak için 

yeterlidir. Histolojik olarak ince keratinleşmemiş tabakalı skuamöz epitel 

ile kaplanmış çok sayıda kistik boşluk görülür (L. Martin & Speight, 2015). 

Subepitelyal hiyalinizasyon ve berrak hücreler tespit edilir. Lateral 

periodental kist ile histolojik paternleri benzerdir. Botryoid odontojenik 

kistin multioküler görünümü ayırıcı tanıda önemlidir (Vidaković, Uljanić, 

Grgurević, Perić, & Manojlović, 2016). 

1.4. Gingival Kist 

Erişkin gingival kisti nadir görülen bir lezyondur ve sıklıkla lateral 

periodontal kist ile karıştırılır. Dental lamina artıklarından kaynaklanır. Diş 

eti üzerinde küçük pembe veya mavimsi şişlikler olarak gözlenirler (L. 

Martin & Speight, 2015). Genel olarak soliter unikistik olarak 

tanımlanmasına rağmen, multipl olarak da izlenmiştir (Brod, Passador-

Santos, Soares, & Sperandio, 2017). Sıklığın %0.2 ila %3 arasında 

değiştiği bildirilmektedir. Kadınlarda (K: E, 2: 1) daha sık görülür. 23 ila 

70 yıl arasında geniş bir yaş aralığında ortaya çıkabilirler. En çok 

mandibular premolar- kanin bölgesi veya anterior maksillada tespit 

edilirler. 

Radyografik görüntüleme genellikle yararsızdır, ancak kemikte 

erozyon olursa 'daire benzeri' oval veya yuvarlak defekt şeklinde 

izlenebilir (L. Martin & Speight, 2015). 



361 

 

Histopatolojik Görünüm 

Histolojik incelemede, ince ve yassı bir epitel ile kaplanmış, yer yer 

daha kalın olan ve şeffaf hücreler içeren kistik bir kavite görülür. Kist 

duvarı, genellikle herhangi bir enflamatuar reaksiyon göstermeyen yoğun 

bağ dokusunda oluşur (Chrcanovic & Gomez, 2019; L. Martin & Speight, 

2015). 

1.5. Glandüler Odontojenik Kist 

Glandüler odontojenik kist; mukus oluşturan hücreler gibi, tükrük bezi 

özelliklerini de taşıyan odontojenik epitel kökenli nadir görülen bir kisttir 

(White & Pharoah, 2014).  Bu kistler agresif davranış gösterebilir. Baskın 

olarak mandibular ön bölgede orta çizgiyi geçme eğilimi ile ortaya çıkar. 

Orta yaşlı yetişkinlerde sık görülür ve genç bireylerde nadirdir. Klinik 

olarak yavaş büyüme hızında asemptomatik bir şişlik olarak kendini 

gösterir. Lezyon agresiftir ve rekürrens potansiyeline sahiptir (Santosh, 

2020). Bu kistin agresif davranışı nedeniyle, tedavisinde enükleasyon veya 

küretaj gibi cerrahi tedavi kullanılır (Anchlia, Bahl, Shah, & Vyas, 2015; 

Santosh, 2020). 

Radyografik Bulgular 

Bu kist en çok mandibulanın anteriorunda; maksillada ortaya çıktığında 

da yine anterior bölgede ortaya çıkar. Genelikle düzgün ya da dalgalı 

olabilen bir kortikal sınırı vardır. İçyapı hem üniloküler hem de 

multioküler olabilir. Dış kortikal tabakalarda ekspansiyon ve kortekste 

perforasyon bölgeleri rapor edilmiştir (Kaplan, Gal, Anavi, Manor, & 

Calderon, 2005; White & Pharoah, 2014). Santral dev hücreli granuloma, 

solid tip ameloblastoma ve odontojenik keratokist ile benzer radyografik 

özellikler taşıması nedeniyle lezyona ait kriterlerin belirlenmesi önemlidir 

(Önem, Koca, Parlar, & Ünal). 

Histopatolojik Görünüm 

Histoloji, değişken görünümleri olan epitel ile kaplı enflamasyonsuz 

fibröz duvarı olan multiloküler kisti göstermektedir. Tipik olarak, 

genellikle mukus ve goblet hücreleri içeren küçük mikrokist veya duktus 

benzeri yapılardan oluşur (Fowler, Brannon, Kessler, Castle, & Kahn, 

2011; L. Martin & Speight, 2015). 
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1.6. Kalsifiye Odontojenik Kist 

Kalsifiye odontojenik kist zaman zaman agresif karakter gösterebilen, 

gelişimsel, nadir görülen bir kisttir (Zornosa & Müller, 2010). Tüm çene 

kistlerinin sadece %1’ini oluşturur (L. H. Martin & Speight, 2017). Hayalet 

hücreli tümör veya Gorlin kisti olarak da adlandırılır (White & Pharoah, 

2014). 

Görülme yaşı 10 ila 19 arasında artış gösteren, ortalama 36 yaş 

civarında görülen bir yaş dağılımı vardır. Değişken klinik davranışlar 

gösterir (kist ve tümör), bu nedenle kistik bir neoplazm olarak da tarif 

edilirler. Nüks gösterebilir. Tedavisi basit bir küretajdan ziyade daha 

kapsamlı bir cerrahi yaklaşımı gerektirir. Maksiller ön bölgede ve 

erkeklerde daha sık görülür. Kalsifiye odontojenik kist intraosseöz veya 

ekstraosseöz olarak bulunabilir. İntraosseöz form daha yaygındır, şişlik 

görülmeyebilir. Ekstraosseöz form genellikle yavaş büyüyen bir şişlik ile 

ortaya çıkar. Hasta bazen ağrıdan şikayetçi olabilir (Resende, Brito, Souza, 

Gomez, & Mesquita, 2011; White & Pharoah, 2014; Zornosa & Müller, 

2010). 

Radyografik Bulgular 

Kalsifiye odontojenik kistlerin %75’i birinci moların anteriorunda, 

özellikle kaninler ve kesicilerle ilişkili olarak gelişir. Sınırları kist benzeri 

belirgin korteksten, belirsiz ve düzensiz biçime kadar değişkenlik 

gösterebilir. İçyapının görüntüsü de değişkendir. Tamamen radyolusent 

olabilir veya radyoopak yapılar içerebilir (Santosh, 2020; White & 

Pharoah, 2014). Kalsifiye odonjenik kistin ayırıcı tanısında kistin hangi 

aşamada olduğu önemlidir. Erken aşamada tamamen radyolusent görüntü 

verebilir. Bu durumda eğer perikoronal bir pozisyonda ise dentigeröz bir 

kistten ayırt edilmesi oldukça zordur. Radyolusent-radyooapak mikst bir 

görüntü veren evrede ise; iç kalsifikasyonları olan adenomatoid 

odontojenik tümör, ameloblastik fibroodontom ve kalsifiye epitelyal 

odontojenik tümörü kapsayan diğer lezyonlar da dikkate alınmalıdır (Ogle 

& Santosh, 2019; White & Pharoah, 2014). 

Histopatolojik Görünüm 

Histopatolojik olarak kistik bir proliferasyon, fibröz bir kapsül ile 

kaplıdır (Ogle & Santosh, 2019). En önemli özelliği geniş sitoplazmalı, 

nükleus yeri boş hayal (ghost) hücreler izlenmesidir. Dentinoid madde 

üretimi vardır. Hayal hücreler ve dentinoid üzerinde kalsifikasyon alanları 

olduğu görülür (Bharatha et al., 2010; L. H. Martin & Speight, 2017). 

1.7. Ortokeratinize Odontojenik Kist 

Ortokeratinize çok katlı yassı epitel ile sınırlı gelişimsel bir kisttir. 

Önceden odontojenik keratokistin ortokeratinize bir varyantı olarak kabul 

edilirken son sınıflama ile birlikte tamamen ayrı bir lezyon olarak 
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değerlendirilmiştir. Genel olarak üçüncü ve dördüncü dekatlarda ve 

erkeklerde daha sık görülür. Genellikle ağrısız şişlik olarak kendini 

gösterir (Bilodeau & Collins, 2017; L. H. Martin & Speight, 2017). 

Radyografik Bulgular 

Radyografik olarak iyi sınırlı, uniloküler radyolusent bir lezyon olarak 

izlenir. En sık mandibula posterior bölgede rastlanır (Bilodeau & Collins, 

2017). Lezyonların yarısı gömülü bir dişle ilişkili olup bu da genelde 

dentigeröz kiste benzer bir görünüm oluşturmaktadır (Bilodeau & Collins, 

2017). Belirgin ekspansiyon ile birlikte dişlerde yer değiştirmeye sebep 

olur ancak, köklerde rezorpsiyona sebep olmaz. Nadiren birden çok kist 

varlığı rapor edilse de Gorlin Sendromu ile ilişkili bir kanıta 

rastlanmamıştır (L. H. Martin & Speight, 2017). 

Histopatolojik Görünüm 

Histopatolojik incelemede belirgin bir granüler hücre tabakası ile 

ortokeratinize tabakalı yassı epitel izlenir (L. H. Martin & Speight, 2017). 

Bazal hücreler hiperkromatik yapıda değildir. Kist enfekte olmadığı sürece 

bağ dokusu duvarı ile düz bir arayüzü vardır (Bilodeau & Collins, 2017; 

Cheng, Liang, Wright, & Teenier, 2015; Dong, Pan, Sun, & Li, 2010). 

1.8. Nazopalatin Kanal Kisti 

Bu kistler tipik olarak nasopalatin kanalında veya kanalın açıldığı 

damak yumuşak dokularında görülür. İnsiziv kanal kisti olarak da 

adlandırılır. Daha posteriorda görülürse median palatin kist olarak tarif 

edilir. Ağız boşluğunun en yaygın non-odontojenik kistidir. Bu kistin 

prevalansının popülasyonun %2.2 ila %11.6 arasında değiştiği 

bildirilmiştir. Nazopalatin kanalın embriyonik epitel artıklarının 

proliferasyon ve kistik dejenerasyona uğraması sonucu oluştuğu 

bilinmektedir (Ezirganlı, Köşger, & Kırtay, 2010; Philbert & Sandhu, 

2020). Nazopalatin kanal kisti erkeklerde kadınlara nazaran üç kat fazla 

görülür. Yaşamın dördüncü ve altıncı dekatlarında daha sık 

izlenmektedirler. Sekonder olarak enfekte olmadığı sürece hastanın ağrı 

şikayeti yoktur. En yaygın klinik bulgusu palatin papilin arkasında ağrısız 

şişliktir (AKAY, ATAK, & GÜNGÖR, 2017). 

Radyografik Bulgular 

Kalp şeklinde radyolusent görüntü önemli bir radyografik bulgusudur. 

İncelemede oval şekilde ve iyi sınırlı olduğu tespit edilir. Nazopalatin 

kanal kisti çoğunlukla nazopalatin foramende ya da kanal boşluğunda 

bulunur. Kist kemiğin labial korteksinde rezorpsiyon ve ekspansiyona 

sebep olarak, santral kesiciler arasında anteriora doğru ilerlerse, bazen 

anterior maksiller kist olarak ifade edilebilir (AKAY et al., 2017; White & 

Pharoah, 2014).. Geniş insiziv kanal, radiküler kist, santral dev hücreli 

granüloma, süpernumere dişe ait (meziodens) foliküler kist, primordial 
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kist, nazoalveolar kist, osteoitisin palatinal yönde fistülizasyonu, 

bukkonazal veya bukkosinüzal açıklıklar gibi lezyonlardan ayırıcı 

tanılarının yapılması gerekir (Escoda Francolí, Almendros-Marqués, 

Berini Aytés, & Gay Escoda, 2008). Nasopalatin kanal kistini geniş 

anatomik insiziv foramenden radyografik olarak ayırt etmek önemlidir, 6 

mm’ye kadar olan foramen boyutu eğer başka klinik bulgu ya da semptom 

yok ise normal foramen için üst sınır kabul edilir (Vasconcelos, de Aguiar, 

Castro, de Araújo, & Mesquita, 1999). Şüpheli durumlarda aspirasyon 

yapmak ya da altı ay aralıklarla foramenin boyutlarını radyografik olarak 

yeniden değerlendirmek gerekir (White & Pharoah, 2014). Ayırıcı 

tanısında radiküler kist ve periapikal granülom önemlidir. Lateral 

periodental kistte ilgili dişin vital olması teşhis koyma sürecinde önemli 

bir bulgudur (AKAY et al., 2017). 

Histopatolojik Görünüm 

Histopatolojik olarak, kist kavitesi epitel ile kaplı bağ dokusundan 

oluşur. Değişken bir epitele sahiptir. Strafiye squamöz epitel, psödostrafiye 

kolumnar epitel,basit kolumnar ve basit küboidal  epitel genellikle 

gözlenen epitel tipleridir. Nazal kaviteye yakınsa kist solunum epiteli, oral 

kaviteye yakınsa squamoz epitel tespit edileblir (AKAY et al., 2017). Kist 

duvarında birkaç sinir demeti, kan damarları ve mukoza hücreleri gözlenir  

(Shylaja, Balaji, & Krishna, 2013). 

2. İnflamatuar Odontojenik Kistler 

2.1. Radiküler Kist 

Radiküler kist en sık görülen odontojenik kisttir (Vaamonde, Burguete, 

Argota, & Ramos, 2015). Tüm odontojenik kistlerin %60'ından fazlasını 

oluşturular (Jones, Craig, & Franklin, 2006).  Genellikle dördüncü ve 

beşinci dekatlarda, geniş bir yaş aralığını etkiler. Radiküler kistlerin çoğu 

fark edilmez ve asemptomatiktir, ağrı genellikle sekonder enfeksiyon 

sonrasında olur. Bu kistler devital bir dişle ilişkilidir (Mortensen, Winther, 

& Birn, 1970). Büyüyen bir kist şişliğe neden olabilir (White & Pharoah, 

2014). 

Radyografik Bulgular 

Radyografik olarak, periferinde belirgin bir kortikal sınır vardır 

(Carrillo, Penarrocha, et al., 2008). Olguların çoğunda, radiküler kistin 

merkezi devital bir dişin apeksi ile ilişkilidir. Nadiren aksesuar bir kanal 

ağzından veya dişin mesial veya distal yüzeyinde ortaya çıkabilir 

(Bilodeau & Collins, 2017). Radiküler kistlerin çoğu (%60) maksillada 

bulunur.  İçyapısı çoğunlukla radyolusenttir. Bazen, uzun süreli kistlerde 

küçük partiküllü radyoopasiteler şeklinde kalsifikasyon gelişebilir. Küçük 

bir radiküler kistin, periapikal granülomdan ayrımı çok zordur. Yuvarlak 

biçim, belirgin kortikal sınır ve 2cm’den büyük olması kist için daha 
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karakteristiktir. Değerlendirilmesi gereken diğer lezyonlar ise, periapikal 

semental displazinin erken evresi, apikal skar ya da cerrahi defektlerdir. 

Ayırıcı tanıda hastanın hikayesi büyük rol oynar. Odontojenik keratokist 

ve lateral periodental kist ile ayırıcı tanısında ise dişlerin vitalitesi mutlaka 

değerlendirilmelidir (Bilodeau & Collins, 2017; Carrillo, Peñarrocha, 

Bagán, & Vera, 2008; White & Pharoah, 2014). 

Histopatolojik Görünüm 

Histolojik inceleme, non-keratinize skuamöz epitel ile kaplanmış 

enflamatuar bağ dokusu duvarı şeklinde izlenir. Epitel genellikle değişken 

kalınlıktadır (Regezi et al., 2016). Kist duvarında çeşitli özellikler 

görülebilir. Kronik inflamatuar lezyonların ortak bir özelliği olan 

kolesterol kristalleri, tüm radiküler kistlerin yaklaşık %50'sinde görülür. 

Makroskopik olarak kist içeriği kolesterol nedeniyle altın renkli ve ışıltılı 

olabilir. Hiyalin cisimleri radiküler kistlere özgüdür ve diğer herhangi bir 

odontojenik lezyonda nadiren görülür. Kistlerin yaklaşık %10'unda 

bulunurlar ve epitel içinde genellikle küçük nodüller oluşturan parlak 

eozinofilik cisimler olarak görülürler. Karşılaşılabilecek diğer önemli 

özellikler arasında mukoza metaplazisi (%40), siliyer epitel (%11) ve fokal 

keratinizasyon (%2) bulunur. Kist duvarı genellikle köpüklü histiyositlerin 

veya Russell cisimciklerinin fokal birikimlerini içerir (Martin III, 

Lumadue, Corio, Kalb, & Hood, 1993; L. Martin & Speight, 2015; 

McMillan et al., 1981). 

2.2. İnflamatuar Kollateral Kist (İnflamatuar Paradental Kist, 

Mandibular Bukkal Bifurkasyon Kisti) 

Kollateral kistler, vital bir dişin genellikle bukkalinde görülür ve tüm 

odontojenik kistlerin %2 ila %7'sini oluşturur. Geniş bir yaş aralığını 

etkiler, ancak genellikle 50 yaşın altında görülürler. Cinsiyetler arasında 

görülme sıklığı bakımından belirgin bir farkı yoktur. En sık yarı gömülü 

mandibular üçüncü azı dişleri (%60) ile ilişkili posterior mandibulada 

(%60) görülür (L. Martin & Speight, 2015). İlgili dişlerin bukkalinde sert 

bir şişlik izlenebilir (White & Pharoah, 2014). Kollateral kistlerin yaklaşık 

%35'i çocuklarda, genellikle yeni süren molar dişin bukkal tarafında 

görülür ve çocuk paradental kisti olarak adlandırılır. Klinik olarak lokal 

ağrı ve şişlik olabilir (Bharatha et al., 2010). Nadiren, üst kanin dişler ve 

alt premolarlar da dahil olmak üzere diğer bölgelerde sürmekte olan 

dişlerle birlikte ortaya çıkabilir (L. Martin & Speight, 2015). 

Radyografik Bulgular 

Kollateral kistlerin çoğunlukla kortikal bir sınırı vardır, içyapı 

radyolusenttir ve çoğu durumda periodental ligament aralığında genişleme 

olmaz (Santosh, 2020). Etkilenen dişin köklerinde rezorpsiyona ve dişte 

yer değişikliğine sebep olabilir (Bharatha et al., 2010). Kist bazen bilateral 



366 

gelişir ve etkilenen moların bifurkasyonunda yerleşiktir. Ayırıcı tanısında 

hastanın hikayesi ve radyografik bilgi önemlidir. Periodontal apse, 

Langerhans hücreli histiyositozis gibi inflamatuar periost yanıtı 

oluşturabilen lezyonlardan ayrımı yapılmalıdır. Dentigeröz kist ile ayırıcı 

tanısında ise, furkasyon yakınında başlaması ve kronu sarmıyor oluşu 

önemli bir bulgudur (White & Pharoah, 2014). 

Histopatolojik Görünüm 

İnflamatuar kökenlidir ve histolojisi radiküler kist ile çok benzerdir, 

spesifik özelliklere sahip değildir. Bağ dokusu duvarında değişken 

hiperplastik ve atrofik non-keratinize tabakalı skuamöz epitel ve yoğun 

kronik inflamatuar infiltratların bir astarı vardır (Bharatha et al., 2010; 

David et al., 1998; L. Martin & Speight, 2015). Bu histolojik görünüm 

radiküler bir kistten veya iltihaplı bir periodontal cep kistinden ayırt 

edilemez. Kist bir 'cep' olarak oluşur ve lümen genellikle periodontal 

dokulardaki bir açıklıktan ağız boşluğu ile devamlıdır (L. Martin & 

Speight, 2015). 

Kaynaklar 

AĞIR, H., ŞEN, C., IŞIL, E., ÜNAL, Ç., ÜSTÜNDAĞ, E., & KESKİN, 

G. (2008). "Çenenin odontojenik ve odontojenik olmayan kistleri: 

25 olguda deneyimlerimiz". The Turkish Journal of Ear Nose and 

Throat, 18(3), 157-165.  

AKAY, G., ATAK, N., & GÜNGÖR, K. (2017). "Çenelerin Non-

Odontojenik Kistleri". Turkiye Klinikleri Oral and Maxillofacial 

Radiology-Special Topics, 3(1), 7-12.  

Anchlia, S., Bahl, S., Shah, V., & Vyas, S. (2015). "Glandular odontogenic 

cyst: a rare entity revealed and a review of the literature". Case 

Reports, 2015, bcr2015211502.  

Bharatha, A., Pharoah, M. J., Lee, L., Tay, K. Y., Keller, A., & Yu, E. 

(2010). "Pictorial essay: cysts and cyst-like lesions of the jaws". 

Canadian Association of Radiologists' Journal, 61(3), 133-143.  

Bilodeau, E. A., & Collins, B. M. (2017). "Odontogenic cysts and 

neoplasms". Surgical pathology clinics, 10(1), 177-222.  

Brod, J. M. M., Passador-Santos, F., Soares, A. B., & Sperandio, M. 

(2017). "Gingival cyst of the adult: Report of an inconspicuous 

lesion associated with multiple agenesis". Case reports in 

dentistry, 2017.  

Carrillo, C., Peñarrocha, M., Bagán, J. V., & Vera, F. (2008). "Relationship 

between histological diagnosis and evolution of 70 periapical 

lesions at 12 months, treated by periapical surgery". Journal of 

oral and maxillofacial surgery, 66(8), 1606-1609.  

Carrillo, C., Penarrocha, M., Ortega, B., Martí, E., Bagán, J. V., & Vera, 

F. (2008). "Correlation of radiographic size and the presence of 



367 

radiopaque lamina with histological findings in 70 periapical 

lesions". Journal of oral and maxillofacial surgery, 66(8), 1600-

1605.  

Cheng, Y.-S. L., Liang, H., Wright, J., & Teenier, T. (2015). "Multiple 

orthokeratinized odontogenic cysts: a case report". Head and neck 

pathology, 9(1), 153-157.  

Chrcanovic, B. R., & Gomez, R. S. (2019). "Gingival cyst of the adult, 

lateral periodontal cyst, and botryoid odontogenic cyst: an updated 

systematic review". Oral diseases, 25(1), 26-33.  

David, L. A., Sàndor, G. K., & Stoneman, D. W. (1998). "The buccal 

bifurcation cyst: is non-surgical treatment an option?" Journal-

Canadian Dental Association, 64, 712-717.  

Dong, Q., Pan, S., Sun, L.-S., & Li, T.-J. (2010). "Orthokeratinized 

odontogenic cyst: a clinicopathologic study of 61 cases". Archives 

of pathology & laboratory medicine, 134(2), 271-275.  

El-Naggar, A., Chan, J., Grandis, J., Takata, T., & Slootweg, P. (2017). 

"Odontogenic and maxillofacial bone tumours". WHO 

Classification of Head and Neck Tumors, 9, 204-260.  

Ertaş, Ü., Tozoğlu, S., & Aktan, B. (2009). "Odontogenic cysts expanding 

to the maxillary sinus: a retrospective study". Turkiye Klinikleri 

Journal of Medical Sciences, 29(4), 845-850.  

ERTEM, D. S. Y. (2012). 38 Vakalık Seride "Çenelerdeki Kistlerin 

Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi". Atatürk Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2012(2), 138-142.  

Escoda Francolí, J., Almendros-Marqués, N., Berini Aytés, L., & Gay 

Escoda, C. (2008)." Nasopalatine duct cyst: report of 22 cases and 

review of the literature". Medicina Oral, Patología Oral y Cirugia 

Bucal, 2008, vol. 13, num. 7, p. 438-443.  

Ezirganlı, Ş., Köşger, H. H., & Kırtay, M. (2010). "Nazopalatin kanal kisti: 

bir olgu sunumu". Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Dergisi, 27(3), 195-199.  

Fowler, C. B., Brannon, R. B., Kessler, H. P., Castle, J. T., & Kahn, M. A. 

(2011). "Glandular odontogenic cyst: analysis of 46 cases with 

special emphasis on microscopic criteria for diagnosis". Head and 

neck pathology, 5(4), 364-375.  

Harorlı, A., Akgül, H. M., & Dağistan, S. (2006). "Dişhekimliği 

radyolojisi". In. 

Jones, A., Craig, G., & Franklin, C. (2006). "Range and demographics of 

odontogenic cysts diagnosed in a UK population over a 30‐year 

period". Journal of Oral Pathology & Medicine, 35(8), 500-507.  

Kaplan, I., Gal, G., Anavi, Y., Manor, R., & Calderon, S. (2005). 

"Glandular odontogenic cyst: treatment and recurrence". Journal 

of oral and maxillofacial surgery, 63(4), 435-441.  



368 

Martin III, R. W., Lumadue, J. A., Corio, R. L., Kalb, R. L., & Hood, A. 

F. (1993). "Cutaneous giant cell hyalin angiopathy". Journal of 

cutaneous pathology, 20(4), 356-358.  

Martin, L., & Speight, P. M. (2015). "Odontogenic cysts". Diagnostic 

Histopathology, 21(9), 359-369.  

Martin, L. H., & Speight, P. M. (2017). "Odontogenic cysts: an update". 

Diagnostic Histopathology, 23(6), 260-265.  

McMillan, M., Kardos, T., Edwards, J., Thorburn, D., Adams, D., & 

Palmer, D. (1981). "Giant cell hyalin angiopathy or pulse 

granuloma". Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, 52(2), 

178-186.  

Meleti, M., & Van der Waal, I. (2013). "Clinicopathological evaluation of 

164 dental follicles and dentigerous cysts with emphasis on the 

presence of odontogenic epithelium in the connective tissue. The 

hypothesis of “focal ameloblastoma”". Medicina oral, patologia 

oral y cirugia bucal, 18(1), e60.  

Mortensen, H., Winther, J., & Birn, H. (1970). "Periapical granulomas and 

cysts: An investigation of 1,600 cases". European Journal of Oral 

Sciences, 78(1‐4), 241-250.  

Ogle, O. E., & Santosh, A. B. R. (2019). Oral Diseases for the General 

Dentist, An Issue of Dental Clinics of North America E-Book (Vol. 

64): Elsevier Health Sciences. 

Önem, E., Koca, H., Parlar, M. K., & Ünal, T."Glandüler odontojenik kist: 

Olgu bildirimi". Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Dergisi, 28(3), 197-201.  

Özgenel, G. Y., Özbek, S., Akın, S., & Kahveci, R. (2011). "ÜÇ 

KUŞAKTA GÖRÜLEN ODONTOJENİK KERATOKİST". Türk 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast 

Surg), 18(3), 116-119.  

Philbert, R. F., & Sandhu, N. S. (2020). "Nonodontogenic Cysts". Dental 

Clinics, 64(1), 63-85.  

Regezi, J. A., Sciubba, J., & Jordan, R. C. (2016). Oral pathology: clinical 

pathologic correlations: Elsevier Health Sciences. 

Resende, R. G., Brito, J. A. R., Souza, L. N., Gomez, R. S., & Mesquita, 

R. A. (2011). "Peripheral calcifying odontogenic cyst: a case 

report and review of the literature". Head and neck pathology, 

5(1), 76-80.  

Santosh, A. B. R. (2020). "Odontogenic Cysts". Dental Clinics, 64(1), 105-

119.  

Shylaja, S., Balaji, K., & Krishna, A. (2013). "Nasopalatine duct cyst: 

Report of a case with review of literature". Indian Journal of 

Otolaryngology and Head & Neck Surgery, 65(4), 385-388.  

Sumbh, B., Sumbh, S. G., Jain, P., & Pagare, J. (2017). "Classification of 

odontogenic cysts: A review". IOSR J Dental Med Sci, 16, 79-82.  



369 

ŞAHİN, O., & ODABAŞI, O. (2018). "Clinical and histopathological 

evaluation of odontogenic cysts according to World Health 

Organization new classification of odontogenic cysts: A 

preliminary study". International Journal, 74(6/1).  

ŞAHİN, O., ODABAŞI, O., & TOPRAK, D. M. E. "LATERAL 

PERİODONTAL KİST: NADİR BİR OLGU SUNUMU". Atatürk 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 28(1), 88-90.  

Vaamonde, A. G., Burguete, A., Argota, N. B., & Ramos, M. M. (2015). 

"Simple diagnostic approach for mandible and maxilla lesions". 

ECR-2015 Electronic Poster Online System.  

Vasconcelos, R., de Aguiar, M. F., Castro, W., de Araújo, V. C., & 

Mesquita, R. (1999). "Retrospective analysis of 31 cases of 

nasopalatine duct cyst". Oral diseases, 5(4), 325-328.  

Vidaković, B., Uljanić, I., Grgurević, J., Perić, B., & Manojlović, S. 

(2016). "Botryoid cyst, a rare type of odontogenic cyst". Acta 

Clinica Croatica, 55(3.), 510-514.  

White, S. C., & Pharoah, M. J. (2014). Oral radiology-E-Book: 

Principles and interpretation: Elsevier Health Sciences. 

Zachariades, N., Papanicolaou, S., & Triantafyllou, D. (1985). 

"Odontogenic keratocysts: review of the literature and report of 

sixteen cases". Journal of oral and maxillofacial surgery, 43(3), 

177-182.  

Zornosa, X., & Müller, S. (2010). "Calcifying cystic odontogenic tumor". 

Head and neck pathology, 4(4), 292-294.  

 

 

 

 

 

 

 



370 

BÖLÜM XXVIII 

ORAL KAVİTE KANSERLERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ 

Mehmet Emrah Polat & Nesrin Saruhan 

 

Kanser, anormal hücrelerin olağan sınırların dışında çoğalarak vücutta 

komşu alanlara invazyon yapabilmesi ve/veya diğer organlara yayılım 

gösterebilmesiyle karakterize olan büyük bir hastalık grubu için kullanılan 

bir terimdir.(WHO, 2017) 

Oral kavite kanserleri (OKK) dünya çapında en sık görülen 

kanserlerden biridir ve görülme sıklığı açısından altıncı sırada yer 

almaktadır. OKK’lerinin morbidite ve mortalite oranı oldukça 

yüksektir.(Boring, Squires, Tong, & Montgomery, 1994; Parkin, Pisani, & 

Ferlay, 1993) 

Dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilen OKK 

multifaktöriyel bir etiyolojiye sahiptir. En önemli etiyolojik faktörler; aşırı 

alkol kullanımı, sigara, betel yaprağı çiğnenmesi, human papilloma virüs 

(HPV) enfeksiyonu ve ultraviyole ışınlara maruz kalma olarak 

sayılabilir.(Esen, 2018) Son yıllarda yapılan araştırmalarda, HPV-pozitif 

OKK insidansında artış bildirilmiştir.(Ang et al., 2010) 

OKK insidansının artmasından spesifik germline mutasyonları da 

sorumlu tutulmaktadır. Buna örnek olarak germline tp53 mutasyonu 

bulunan Li-Fraumeni sendromlu hastalardaki erken dönem OKK’lerine 

yatkınlık ve Fanconi anemisinde genç yaşlarda gözlemlenen ve agresif 

seyreden OKK’lerinin varlığı verilebilmektedir.(Kutler et al., 2003; 

McBride et al., 2014) Çoğunlukla X'e bağlı resesif geçiş gösteren ancak 

otozomal dominant ve resesif geçiş de gösterebilen,  deride atrofi ve 

pigmentasyon, tırnak distrofisi ve OKK’leri açısından en önemlisi de 

muköz membranlarda lökoplakinin görüldüğü multisistemik bir hastalık 

olan diskeratozis konjenita hastalarında OKK gelişme riskinin 1000 kat 

arttığı bildirilmiştir.(Li, Shen, Bavarian, Yang, & Bhattacharya, 2018; 

Scully, Langdon, & Evans, 2012) Ayrıca güneş ışınları kaynaklı 

ultraviyole dalga eğimlerinin dik olması sebebiyle ekvatora yakın 

bölgelerde dudak kanseri insidansının yüksek seyrettiği 

bildirilmiştir.(Engin K, 203) 

OKK’lerinin %90’nından fazlasını skuamöz hücreli karsinomlar (SHK) 

oluşturmaktadır bu nedenle de OKK genellikle SHK terimi ile eş anlamlı 

                                                           
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emrah POLAT, Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE. 

mehmetemrpolat@hotmail.com 
 Doç. Dr. Nesrin SARUHAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, TÜRKİYE. nsaruhan@ogu.edu.tr 

mailto:mehmetemrpolat@hotmail.com


371 

olarak kullanılmaktadır.(Engin K, 203) SHK’lar görülme sıklığı açısından 

değerlendirildiğinde; en sık %27,6 oranıyla dilde görüldüğü sonrasında 

%22,8 orofarinkste, %16,5 dudaklarda, %14 ağız tabanında, %9,1 

dişetinde, %4,1 sert damakta ve %3,5 bukkal mukozada görüldüğü 

bildirilmiştir.(National Cancer Institude. Surveillance epidemiology and 

end result program (SEER)) 

Evreleme 

OKK’lerinde en önemli prognostik prediktör olan evrelendirmede; 

Amerikan Kanser Ortak Komitesi’nin (American Joint Committee on 

Cancer; AJCC) tanımladığı altıncı sürüm evreleme sistemi ve tümör nod 

metastaz (TNM) evreleme sistemi kullanılmaktadır. Bu değerlendirme 

sistemi temel olarak primer tümörün boyutu ve lokal yayılımı (T), 

boyundaki lenf nodlarının boyutu ve sayısı (N) ve uzak metastaz (M) olup 

olmadığı üzerine kurulmuştur.(Çaylaklı et al., 2016)  TNM evreleme 

sistemine oral kavite kanserlerinin prognozunda etkili olabilecek invazyon 

derinliği, diferansiyasyon derecesi ve bazı histopatolojik özellikler gibi 

değişkenler alınmamıştır. Bu eksikliklere rağmen TNM evreleme sistemi 

değerini korumaktadır.(Haksever, 2013)TNM evreleme sistemi aşağıdaki 

tablolarda verilmiştir.(Kuru Demir, 2011; Ö., 2016) 

Primer Tümör (T) 

To Primer tümör yok 

Tis Karsinoma in situ 

T1 Tümör 2 cm veya daha küçük boyutta 

T2 Tümör 2-4 cm büyüklüğünde 

T3 Tümör 4 cm’den büyük 

T4a Tümör komşu dokulara yayılmış (kortikal 

kemik, derin dil kasları maksiller sinüs, deri 

gibi) 

T4b Tümör mastikatör boşluğu, pterigoid kemiği, 

veya kafa tabanını invaze etmiş ve/veya 

internal karotid arter tutulumu var. 

Lenf Nodları (N) 

Nx Değerlendirme yapılamadı 

No Lenf nodu metastazı yok 

N1 Tek, ipsilateral, 3 cm ya da küçük lenf 

nodu metastazı 
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N2a Tek, ipsilateral, 3 cm'den büyük 6 cm'den 

küçük lenf nodu metastazı 

N2b ipsilateral, birden fazla, 3-6 cm’lik lenf 

nodları 

N2c Bir veya daha fazla, bilateral veya 

kontrlateral, 6 cm’den küçük lenf nodu 

metazstazı 

N3 6 cm’den büyük lenf nodu metastazı 

 

 

Metastaz (M) 

Mx Uzak metastaz değerlendirilemiyor 

Mo Uzak metastaz yok 

M1 Uzak metastaz var 

 

 

Evreleme 

Grupları 

T N M 

EVRE 0 Tis No Mo 

EVRE I T1 No Mo 

EVRE II T2 No Mo 

EVRE III 

 

T3 

T1 

T2 

T3 

No 

N1 

N1 

N1 

Mo 

Mo 

Mo 

Mo 

EVRE IVA T4a 

T4a 

T1 

T2 

T3 
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EVRE IVB T1 

T2 

T3 
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T4b 
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N3 

N3 

N3 

N3 

N3 

N2 

N1 

No 

Mo 

Mo 

Mo 

Mo 

Mo 

Mo 

Mo 

Mo 

EVRE IVC Bütün T 

grupları 

Bütün N 

grupları 

M1 

 

OKK premalign faz sonrası gelişeceği gibi öncü bir lezyon olmadan da 

gelişebilmektedirler. Başlangıç halindeki bir OKK genellikle 

asemptomatik veya minimal fiziksel bulgulara sahiptir.(Grizzle, 

Srivastava, & Manne, 2011; WHO, 2005) 

Normal görülen mukozada displazik özellik taşıyabileceği gibi klinik 

olarak kırmızı (eritroplaki), beyaz (lökoplaki) ya da ikisinin karışımı  

(eritrolökoplaki) şeklinde görülebilmektedir. Kırmızı ve beyaz mukozal 

lezyonlar premalign lezyonlar olarak düşünülmelidir. Klinik olarak 

heterojen görünüm yüksek malignite riskinin habercisi olarak 

değerlendirilmelidir.(Scully, 2014; Speight, 2007) (Resim 1) 

Maynetik Rezonans Görüntüleme (MRG), radyasyon kullanmaksızın 

ve risk olmadan yumuşak dokuları yüksek kalitede ve her boyutta 

incelemeye imkan veren tekniktir.(Lenz, Greess, Baum, Dobritz, & 

Kersting-Sommerhoff, 2000) Son yıllarda yeni nesil görüntüleme 

yöntemlerinin geliştirilmesi ile birlikte görüntüleme yöntemlerinin malign 

neoplazmlarda uygulamalarının arttığı bildirilmiştir.(Prehn, Pasic, Harari, 

Brown, & Ford, 1998) MRG, ultrason, bilgisayarlı tomografi, sintigrafi ve 

PET gibi yöntemlerin klinik muayenede elde edilen verileri tamamlamak 

için kullanılması literatüre önerilmiştir.(Lenz et al., 2000) MRG’nin sadece 

tanı koymada değil yapılan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde de 

önemli bir yeri olduğu yine literatürde bildirilmiştir.(Kim et al., 2009) 
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Resim 1: OKK’nin klinik ve radyolojik görüntüsü 

OKK’lerinin erken teşhisinde diş hekimleri en etkili grubu 

oluşturmaktadır. Diş hekimlerinin aldığı detaylı anamnez ile birlikte klinik 

ve radyolojik muayene, oral kavite kanserlerinin erken teşhisinde oldukça 

önemli bir yer tutmaktadır. Erken teşhis hem hastaların hayatını 

kurtarmaktadır hem de hastaların yaşam kalitesini artırmaktadır. 

OKK’lerinin erken teşhis edilmesinde hem hastaların hem de diş 

hekimlerinin oldukça önemli bir yeri vardır.(Tanyeri, 2008) 

Vaka 1: Sağ mandibular bölgede gömülü diş şikayetiyle Ağız, Diş ve 

Çene Cerrahisi kliniğine başvuran 44 yaşında kadın hastanın yapılan klinik 

muayenesinde kanin dişinin diş etiyle ilişkili dokudan kabarık beyaz 

lezyon fark edildi. Yapılan klinik ve radyolojik muayenesi sonucunda 

hastadan insizyonel biopsi alındı ve erken SHK tanısı koyuldu (Resim 2). 

 

Resim 2: Sağ mandibular kanin bölgesinde SHK’un erken teşhisi 

OKK’lerinin sağ kalım oranının artırılmasındaki en önemli faktör erken 

teşhistir. Fakat maalesef halen pek çok OKK geç evrelerde teşhis 
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edilmektedir.(Ferlito, Shaha, Silver, Rinaldo, & Mondin, 2001; Scala, 

Moresco, Comandini, Monteghirfo, & Tomei, 1997) OKK’lerinin geç 

evrelerde teşhisi ya da hastaların yönlendirilmesindeki gecikmeler hastanın 

kendisinden ya da hekiminden kaynaklanabilmektedir.(Hollows, 

McAndrew, & Perini, 2000) 

Hastaların kendisinden kaynaklanan hataların başında, hastaların 

düzenli olarak diş hekimine kontrole gitmemeleri ve oral bölgede lezyon 

meydana geldiğinde hekimlerine gitmek yerine beklemeyi tercih etmeleri 

gelmektedir.(Alonge & Narendran, 2003; Hollows et al., 2000) 

Vaka 2: Sol mandibular posterior bölgede şişlik şikayetiyle Ağız, Diş 

ve Çene Cerrahisi kliniğine başvuran 47 yaşında kadın hastanın yapılan 

klinik muayenesinde oldukça büyük boyutlara ulaşmış solid kitle tespit 

edildi. Yapılan insizyonel biopsi sonucunda SHK tanısı koyuldu (Resim 

3). 

 

  

Resim 3: Hastadan kaynaklanan gecikme sonucunda sol 

mandibular posterior bölgede oldukça büyük boyutlara ulaşmış 

SHK’un intraoral ve ekstraoral görüntüsü 

 

OKK’lerinin geç teşhisindeki bir diğer faktör de hekimlerin yanlış 

teşhisi ya da hastaların yönlendirilmesindeki gecikmelerdir.(Alonge & 

Narendran, 2003) 

Vaka 3: 63 yaşında erkek hasta ağız açmada kısıtlılık ve sağ 

mandibular posterior bölgede şiklik şikayetiyle Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi kliniğine başvurdu. Hastadan alınan anamnezde hastanın sol 

mandibular 1. ve 2. büyük azı dişlerindeki sallanma ve o bölgedeki 

şişlikten dolayı diş hekimine gittiği ve diş hekiminin ilgili dişleri çekip o 

bölgeye 2 adet dental implant yaptığı öğrenildi (Resim 4). 5 ay sonra sol 

mandibular posterior bölgede şişlik, pü ve parestezi şikayeti ile kliniğimize 

başvuran hastanın yapılan klinik ve radyolojik muayenesi sonucunda sol 



376 

mandibular posterior bölgede mandibular kemiği destrükte ederek 

mandibula bazisine kadar uzanan, düzgün sınırlı olmayan, hiperemik ve 

ülsere lezyon teşhis edildi (Resim 5). OKK ön tanısıyla KBB polikliniğine 

yönlendirilen hastaya SHK teşhisi koyuldu.  

 

 

Resim 4: Hastanın ilk panoramik radyografisi 

 

 

Resim 5: Hastanın kliniğimize başvurduğunda yapılan klinik ve 

radyolojik muayenesi 
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OKK’lerinin tanı ve tedavisinde yaşanan gelişmelere rağmen maalesef 

hastaların yarısı ilk beş yılda kaybedilmektedir.(Boring et al., 1994; 

Langlais PR, 1998)  

Sonuç olarak; tüm bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda, 

OKK’lerinin erken teşhisi oldukça önemlidir ve bu süreçte hem hastalara 

hem de hekimlere oldukça büyük sorumluluklar düşmektedir. Hastaların 

kendi sağlıklarını ihmal etmemeleri ve düzenli olarak diş hekimine 

kontrole gitmeleri gerekmektedir. Diş hekimlerinin ise hastalardan detaylı 

bir anamnez alması ve hastaları hem klinik hem de radyolojik olarak 

muayene etmesi gerekmektedir. OKK’lerinin erken teşhisinde hekim ve 

hastanın iş birliğinin oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır. 
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BÖLÜM XXIX 

PEPTİT SCAFFOLD’LARIN  

REMİNERALİZASYON AJANI OLARAK KULLANIMI 

 

Nilüfer Üstün*1 

Çocuk diş hekimliğinde erken mine lezyonlarında mine doku yıkımının 

durdurulması ve tekrar remineralize edilebilmesine ilişkin koruyucu ve 

önleyici tedavi stratejileri önem kazanmıştır. Mine dokusunda 

remineralizasyonun oluşturulabilmesi ile diş yapısı güçlendirilmekte, sert 

dokuların bütünlüğü korunabilmekte ve girişimsel tedavi yöntemlerin 

uygulanması ile sonuçlanacak diş sert doku yıkımları önlenebilmektedir 

(54). 

Dünyada en sık görülen hastalıklardan biri olarak tanımlanan diş 

çürüğünün başlangıç periyodunda kaviteleşmeden durdurulması ve mine 

dokusunda mineral birikiminin tekrar oluşturulabilmesi için kritik pH’ın 

remineralizasyon lehine artırılması ve bir remineralizasyon ajanının 

uygulanması gereklidir (13,37). Başlangıç mine çürüğü lezyonlarının 

remineralizasyonu amacı ile çeşitli ajanlar uygulanmıştır; fluorid, amorf 

kalsiyum fosfat, kazein fosfopeptid-amorf kalsiyum fosfat, bitkisel bazlı 

ekstraktlar (kakao tohumu, meyan kökü, propolis, çay yaprağı ekstreleri...) 

nanohidroksiapatit, ksilitol bunlardan bazılarıdır (33,53). Araştırmacılar 

bir remineralizasyon ajanında bulunması gerekli bazı önemli özellikleri; 

diş yüzeyi altına diffüze olarak kalsiyum ve fosfat serbestlemesi, 

gereğinden fazla kalsiyum serbestlememesi, asidik pH düzeyinde etkili 

olabilmesi, tükürüğün remineralizasyon içeriğini arttırabilmesi olarak 

belirtmektedir (37). Farklı remineralizasyon ajanlarında farklı avantajlar 

ve dezavantajlar tanımlanabilmektedir (47). Örneğin, altın standart olarak 

kabul gören fluoridin topikal uygulamada mine dokusunda diffüze olarak 

demineralizasyonu inhibe ettiği ve mine çözünürlüğünü azalttığı; ancak 

fluorid uygulamalarının koruma potansiyellerinin minenin dış yüzeyinden 

itibaren ~30 µm ile sınırlı kaldığı belirtilmektedir (39).  

Güncel remineralizasyon yaklaşımlarında, ideal bir remineralizasyon 

ajanının mine matriks proteinlerine ve kristallerine benzer doku iskele 

yapısı oluşturabilmesi ve mineralizasyon gerçekleştirebilmesi 

yeteneklerine sahip olmasına ilişkin özellikler önem taşımaktadır (24, 25). 

Remineralizasyon ajanı içeriğindeki peptitlerin demineralize mine 

dokusuna nüfuz edebilmesi ve lezyon vücudunda mine rejenerasyonuna 

uygun olarak kendiliğinden oluşabilmesi nedeniyle günümüzde ‘self-

                                                           
 *
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assembling peptide’ bazlı remineralizasyon ajanlarının avantajlarının 

vurgulandığı görülmektedir (8). 

Self-assembling peptides (SAP) 

Self-assembling peptide scaffolds (SAP), kendiliğinden birleşen 

peptidler, peptid moleküllerin kovalent olmayan bağlar ile belli 

termodinamik koşullar altında spontane bir şekilde yapısal olarak 

kendiliğinden birleşmesi ya da düzenlenmesi ile meydana gelen yapısal 

oluşumlar olarak tanımlanmaktadır (50). Kendiliğinden düzenlenebilen bu 

yapıların örnekleri doğada da görülebilmekte; ipek, örümcek ağı, saçta 

bulunan keratin ve kolajen, hücredeki şaperon proteinler ve dişler ise örnek 

olarak belirtilebilmektedir (24). 

Belirli çevresel etkenlerin tetiklemesiyle hiyerarşik düzende 

kendiliğinden birleşen oligomerik β yaprak yapısındaki peptidler, birçok 

uygulamada potansiyel olarak önemli rolleri olan, yeni tanımlanmış bir 

biyopolimer jenerasyondur (1,2,3,4). Uygun çevresel koşullar altında, bu 

peptidler spontan olarak β yaprak yapısında tek boyutlu nanobantlar 

oluşturmaya başlamakta; birleşme devam ettikçe nanobantlar şeritler 

şeklinde sırasıyla fibrilleri, fibril çiftlerini ve fiberleri oluşturmakta; bu 

yapısal oluşum ise bir kenardan diğerine kenetlenecek şekilde 

düzenlenmektedirler (Şekil 1). Bu süreç iyi karakterize edilmiş olup 

reaksiyon, peptid yapısının temelini oluşturan intramoleküler H bağları ve 

spesifik yan zincirler arasındaki etkileşimlerle sürdürülmektedir (2,32). 

 

Şekil 1: Kendiliğinden birleşen yapılı bir fibriler ağın şematik gösterimi 

ve kendiliğinden birleşmiş fibrillerin peptidin primer yapısı ile olan ilişkisi. 

(a) Birleştirilen peptidin fibriller ağı. (b) Her fibril 4 şeritten meydana 

gelmektedir. Şeritlerin üzerindeki ince çizgilerin her biri β yaprak 

yapısındaki oligopeptidleri temsil etmektedir (2). 
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Bu reaksiyon tasarımı, peptid fibriler iskeletlerini kendiliğinden 

birleştiren potansiyel uygulamaların merkezinde yer almakta; bu tasarımla 

ortaya çıkan 3 boyutlu yapının yüzeyi molekülün kimyasal ve fiziksel 

özelliklerini belirlemektedir. Oluşan yüzey, 4 Glu kalıntısı içeren ve 

potansiyel bir Ca2 + bağlama bölgesi sunan negatif yük kümeleri içerir. Bu 

nedenle, peptid fiberler (ağırlıklı olarak anyonik) matriks proteinlerinin 

hidroksiapatit kristallerinin çökelmesini ve büyümesini kontrol ettiği 

bilinmekte olan ve memeli iskeletinde bulunan biyolojik makromolekülleri 

taklit edebilecek uygun bir yüzey sunmaktadır (8,24,25).  

Kendiliğinden birleşme mekanizmasının bağlı olduğu özellikler; 

kendiliğinden birleşme yolu, moleküler yapı ve peptit sekansı olarak 

sınıflandırılabilmektedir. Bu özelliklerdeki farklılıklara göre peptidlerin 

kullanım alanları çeşitlendirilebilmekte ve kullanım amaçlarına göre farklı 

agregatlar oluşturulabilmektedir. Kendiliğinden birleşme mekanizması 

tetikleyicileri ise enzim reaksiyonları, çevresel koşullardaki değişimler 

(sıcaklık, organik çözücü eklenmesi), pH değişimi şeklinde 

sıralandırılabilmektedir (44). 

Tüm bunlara ek olarak geliştirilen peptidlerin polimer yüzeyleri 

üzerinde bulunan spesifik fonksiyonel grupları arasındaki mesafe kontrolü 

β yaprak tabakalarının özellikleri ile elde edilebilmektedir. Çünkü β yaprak 

tabakaları, şeritler üzerindeki polimere özgün yan zincirler arası sabit 

mesafelerin oluşturulmasını sağlamaktadırlar. Bu mesafenin polimere 

özgün olması, iskelenin taklit ettiği dokuya benzerliği ile orantılı olarak 

‘’mirror effect’’ (ayna etkisi) kabiliyetinin artması anlamına gelmektedir. 

Tüm bu özelliklerinden dolayı kendiliğinden birleşen peptid (SAP) 

iskeleler biyomimetik-biyopolimerler olarak da kabul edilmekte ve 

malzeme bilimi, tıp ve nanoteknoloji alanlarında uygulanmaya başlanması 

heyecan verici umutlar sunmaktadır (31). 

1. SAP’ların remineralizasyon ajanı olarak kullanımı 

Diş minesi biyolojik bir seramik ve iskelet dokusunun en mineralleşmiş 

şekli olarak tanımlanabilmektedir. Mine matriks proteinlerinin, mine 

gelişimi sırasında hidroksiapatit kristal düzenini ve morfolojisini kontrol 

ettiği ve mine dokusunun fiziko-mekanik özelliklerini belirlediği 

bilinmektedir (24,42,48). Bunlara ek olarak, kendiliğinden birleşen 

supramoleküler yapılar oluşturan, kemikten farklı olarak diş sürmeden 

önce yıkılarak dokudan uzaklaştırılan mine ECM proteinlerinin de 

başlangıçtaki mineral depolanmasını ve kristal büyümesini kontrol ettiği 

de düşünülmektedir (42,48). 

Diş minesi karbonat, florid ve magnezyumun en yaygın hetero iyonik 

bileşeni olan hidroksiapatit kristallerinden oluşur (16). İyon çekirdekleri, 

hidroksiapatit kristalin büyümesi için stabilize edilirler ve çevredeki 

dağınık çekirdeklerin meydana getirdiği iyonlar ile oluşturulmuş kafes 
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yapı içine girmek için hareket ederler. Biyomineralizasyon sırasında 

hidroksiapatit kristallerin çökelmesinin kontrol edilebilmesi için bu 

çekirdeklerin gerekli spesifik iyonların çarpışmasıyla oluşturulması ve 

kristaller olgunlaşana kadar stabil kalabilmeleri gerekmektedir. 

Remineralizasyon aşamasında bu spesifik iyonları bağlayabilen ve kristal 

çekirdeklerini stabilize edebilen, bu şekilde gerekli aktivasyon enerjisini 

azaltan ECM proteinlerinin varlığı ise biyomineralizasyonun biyolojik 

kontrolünde önemlidir (8). 

SAP’ler uygun çevresel koşullar altında (pH, uygun sıcaklık vs.) 

organize olmaya başlayarak fibriler ağ oluşturmaktadırlar. Bu fibriler ağlar 

ECM’de bulunan biyolojik makromolekülleri taklit edecek şekilde 

iskeleye benzer yapılar oluşturabilmektedir. Bu makromolekül yapıdaki 

proteinlerin hidroksiapatit kristallerinin çökelmesini ve büyümesini 

kontrol ettiği bilinmektedir (7). Bu peptidlerin diş hekimliğinde 

kullanılmasının avantajları normal histogenezisi tekrarlayabilen, mine 

ECM proteinine benzer yeni biyoaktif maddelerin üretimini sağlayarak 

mineral birikiminin indüklenebildiği biyomimetik bir iskele yapısı 

oluşturmasıdır. Bu nedenle, dişhekimliğinde SAP’lerin kullanımı 

remineralizasyon tedavi stratejileri açısından umut veren yaklaşımlar 

olarak değerlendirilmektedir. 

Konuya ilişkin çalışmalar   

Robinson ve ark. nötral pH değerlerinde kendiliğinden bir β yaprak 

yapısı oluşturmak üzere bir araya getirilen anyonik sentetik peptidleri mine 

yüzeyaltı lezyonlarının in vitro olarak remineralize edilmesinde 

uygulamışlar ve anyonik peptidlerin mine demineralizasyonunu anlamlı 

olarak azalttığını belirtmişlerdir (Şekil 3), (38). 



384 

 

 

Şekil 2: (A) Robinson ve ark.’ın uyguladığı anyonik peptidlerin bir 

örneği olan peptit amfifili (PA)’in kimyasal yapısının görüntüsü. PA’da 

beş temel yapısal özellik bulunmaktadır: Bölge 1; moleküle hidrofobik 

özelliği katan uzun bir alkil kuyruk olmakta, peptid bölgesi ile kombine 

edildiğinde molekülü amfifil yapmaktadır. Bölge 2; oksitlendiğinde 

kendiliğinden birleşen yapıyı polimerize etmek için disülfür bağı 

oluşturabilen dört ardışık sistein kalıntısından oluşmaktadır. Bölge 3; daha 

katı yapıda olan bölge ile üç glisin kalıntısının oluşturduğu daha esnek 

bölge arasındaki hidrofilik grubun esnek bağlayıcı bölgesidir. Bölge 4; 

kalsiyum iyonlarıyla güçlü bir şekilde etkileşim kurmak ve hidroksiapatitin 

doğrudan mineralleşmesine yardımcı olmak için tasarlanmış tek bir 

fosforil serin kalıntısıdır. Bölge 5; hücre yapışma ligandını göstermektedir. 

(B) PA'nın moleküler modeli, dar hidrofobik kuyruktan daha büyük 

hacimli peptid bölgesine giden molekülün genel konik şeklini 

göstermektedir. (C) PA moleküllerinin silindirik bir iskele etrafında 

kendiliğinden birleşmesini göstermektedir (38). 
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Hartgerink ve ark. (2001), Chang ve ark. (2006)’larının yaptıkları 

laboratuvar çalışmalarında bir primere gereksinim olmadan hidroksiapatit 

çekirdekleri oluşturabilen, insan fosfoproteinine dayalı biyomimetik 

peptid varlığını bildirilmişler; bu peptidlerin farklı aminoasit 

zincirlerinden sentezlenmiş olup her iki peptidin de sentetik amfipatik 

yapıda olduğunu belirtmişlerdir. He ve ark.’larının yaptıkları bir diğer 

çalışmada (2003), hidroksiapatit nükleasyonunun, dentin ve kemiğin ECM 

proteni olan DMP-1’in (dentin morfogenetik protein-1) SAP’lerin 

katyonik β tabakalanmaları sonucu elde edilebildiği vurgulanmıştır 

(10,17,19). 

Peptit bazlı remineralizasyon çalışmalarında, P11-4 peptit formunun 

sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. P11-4, standart sentez prosedürü olan 

katı faz peptid sentezi ile laboratuvar ortamında sentezlenebilmekte; bir 

dizi aminoasit dizilimi sentezi ve molekül ağırlık analizi sonucu 

kendiliğinden birleşen anyonik bir özellik oluşturulabilmektedir (1). 

Birleştirilmiş P11-4, mineralize doku ECM’sindeki biyolojik 

makromolekülleri yansıtarak negatif yük alanlarına sahip iskeleye benzer 

yapılar oluşturabilmektedir (24). Normal mine histogenezisini tekrarlayan 

bir biyomimetik stratejide, P11-4 yan zincirlerinin anyonik gruplarının 

kendi kendine birleşmeyi takiben Ca++ iyonlarını çekeceği ve 

hidroksiapatitin herhangi bir primere ihtiyaç duymaksızın 

remineralizasyonunu sağladığı düşüncesi dikkat çekmektedir (8). 

Kirkham ve ark. 2007 yılında yaptıkları çalışmada düşük viskoziteli 

monomerik P11-4’ün remineralizasyon etkinliğini in vitro olarak 

incelemişler; P11-4’ün erken çürük lezyonlarının ('white spot') 

infiltrasyonunda in situ olarak mineral birikimini indükleyerek, normal 

histogenezi tekrar ortaya koyabilen bir biyoaktif iskele oluşturduğunu 

tespit etmişlerdir. Çalışmada, distile suda seyreltilip düşük viskoziteli 

olarak hazırlanmış P11-4 yapay olarak ortodontik tedavi gereksinimi 

nedeni ile çekilmiş sürekli dişlerin üzerinde hazırlanmış demineralize 

lezyon alanlarına uygulanmıştır.  Uygun çevresel ortamın oluşturabilmesi 

için inkübasyon solüsyonu çalışma boyunca 35 ͦC’de pH 8 olacak şekilde 

sabit tutulmuş; 5 gün süresince düzenli olarak toplamda 4-6 uygulama 

yapılmıştır (Şekil 4). 

Çalışmanın sonucunda, monomerik P11-4 içeren çözelti ile yapılan tek 

bir uygulamanın, 5 günlük pH döngüsü sonunda kontrol gruplarıyla 

karşılaştırıldığında, çürük benzeri lezyon üzerinde net mineral birikimini 

önemli ölçüde arttırdığı gösterilmiştir. Nötr pH değerinde artmış 

remineralizasyona yönelik güçlü bir eğilimin yanı sıra asidik ortamda da 

demineralizasyonun önemli ölçüde azalmasının değerli olduğu 

belirtilmiştir.   
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Şekil 3: Bu çalışmada kullanılan kendiliğinden birleşen bir peptid olan 

P11-4'ün dimerik antiparalel-β yaprak yapısı gösterilmektedir. P11-4: 

(Ace-Gln-Gln-Arg-Phe-Glu-Phe-Glu-Gln-Gln-NH2), (25). 

5 günlük döngü süresince P11-4 uygulamasının günden güne 

incelendiğinde de net mineral artışı gözlendiği; bu etki döngü süresinin 

artmasıyla azalmış olsa da lezyonlarda döngünün beşinci gününde bile net 

mineral artışı gösterdiği bildirilmiştir. Yapılan element analizi sonucu, 

lezyon bölgesinde Ca:P oranının anlamlı derecede arttığı, elektron 

difraksiyon analiz sonucu hidroksiapatit kristalizasyonu varlığı tespit 

edilmiştir.  Kirkham ve ark.’nın bu çalışmasının çevresel tetikleyicilere 

yanıt olarak kendiliğinden bir araya gelecek şekilde tasarlanmış, β yaprak 

yapısındaki peptid kullanımı ile üç boyutlu biyomimetik iskele 

oluşturabilmesinin ispatı olması açısından büyük önem taşıdığı; elde edilen 

çalışma bulgularının ise P11-4’ün ticari üretiminin yapılması fikrinin 

oluşmasına temel oluşturduğu görülmektedir (25).  

Brunton ve ark. 2013 yılında sınıf V mine lezyonlarına sahip 18-65 yaş 

arası sağlıklı bireylerin başlangıç çürüğü bulunan dişlerinde 

gerçekleştirdikleri çalışmada P11-4’ün tek seferlik uygulanmasının 

etkinliği ve klinik güvenliği araştırılmıştır. Çalışmada profilaksi patıyla 

temizlenen dişlere seyreltilmiş düşük viskoziteli P11-4 solüsyonu direkt 

lezyon üzerine tek damla olarak 30 saniye süre ile uygulanmış ve 

uygulanan solüsyonun penetrasyonu çıplak gözle kaybolana kadar 

beklenmiştir. Klinik kontroller 4. (G4), 8. (G8), 30. (G30) ve 180. günler 

(G180)’de 3 farklı parametre dikkate alınarak yapılmıştır. Bu parametreler; 

klinik fotoğraflardaki lezyonun görünümüne dayanarak renk, boyut ve 

ilerleme olarak sınıflandırılmıştır. Bireylerden 4. gün kontrollerine kadar 

uygulama yapılan dişin bulunduğu bölgeyi fırçalamamaları ve 

klorheksidin glukonat gargara yapılması istenmiş; ilk kontroller sonrasında 

da geleneksel ağız hijyeni prosedürlerine devam etmeleri istenmiştir. 

Çalışma sonucunda, P11-4'ün tek seferlik uygulanmasından 30 gün sonra 

lezyonlarda anlamlı bir iyileşme kaydedildiği; iyileşmenin G180’e kadar 

etkisini sürdürdüğü, G180 ve G30 bulgularının karşılaştırılmasında P11-
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4’in majör etkisinin G30 sonrası meydana geldiği bildirilmiştir. Lezyon 

boyutu ve ilerleyişi için tedaviden sonraki ilk sekiz gün içinde iyileşme 

eğiliminin arttığı ancak bu farkın G30'a kadar istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı tespit edilmiştir. Lezyonlara tek seferlik yapılan P11-4 

uygulamasının 6. aya (G180) kadar parametre değerlerinde iyileşmeye 

katkıda bulunduğu gösterilmiştir (8). 

 

 

Şekil 5: TEM (transmissyon elektron mikroskobu) mikrografisinde 

P11-4’ün uygulanması sonrası oluşan fibril yapısı incelenmiştir. (a) 

Demineralize alanın 35 ͦC’de 7 gün süreyle inkübe edildikten sonra aynı 

 Şekil 4: (a) Deney ve kontrol 

grubunun pH döngüsü sonrası 

total/net mineral miktarının 

karşılaştırılması.  

(b) Deney ve kontrol grubunun 

mineral değişiminin günden 

güne karşılaştırılması (25). 
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alana renksiz, seyreltilmemiş P11-4 çözeltisinin uygulandığı kesit 

görülmektedir. Oklarla gösterilen elektronların oluşturduğu yoğun tortular 

hizalanmış bir şekilde gözlemlenebilmektedir (ölçek çubuğu 250 nm’ye 

karşılık gelmektedir).  (b) 100 nm ölçek ile P11-4 fibrillerinin 

üranilasetatla boyanarak daha yakından incelendiği görüntülerde, 

fibrillerin sarmal bükümlü bireysel yapılar oluşturduğu tespit edilmiştir. 

(c) P11-4 jelinin mineralize çözeltide 35 ͦC’de 7 gün bekletildikten sonra 

üranilasetat ile boyanmış hali 1 µm ölçek ile gösterilmektedir. Fibriller, 

kollajen liflerini anımsatan bükülmüş demetler halinde görülmektedir. İn 

vitro mineralizasyonu takiben demetlerle ilişkili olan elektronların 

yoğunlaştığı bölgeler hidroksiapatit çekirdek yapılarının bulunduğu yeri 

yansıtabilmektedir. Fibril demetlerinin longitidunal kesitleri (siyah ok) ve 

aksiyal kesitleri (beyaz ok) oklar ile gösterilmektedir (25). 

Kind ve ark.’nın (2017) minenin yüzey altı lezyonlarında P11-4'ün etki 

mekanizmasını araştırdıkları çalışmada in vitro koşullarda oluşturulmuş 

yapay çürüklü dişlere, pH siklusu ardından P11-4 uygulanmıştır.  

Başlangıç ve tedavi sonrası ölçümlerin lazer floresans yöntemler ile 

yapıldığı, TEM (taramalı elektron mikroskopu) ile histolojik kesitlerin 

incelendiği ve µCT cihazı ile lezyon derinliğinin belirlendiği çalışma 

sonucunda, P11-4 liflerinin lezyon gövdesi boyunca oluştuğu ve 

hidroksiapatit kristallerinin çekirdek oluşumunu desteklediği 

gösterilmiştir. Sonuç olarak P11-4’ün minenin yüzey altı lezyonlarında 

rejenerasyon sağladığı belirtilmiştir (23). 

2014 yılında Momeni ve Gutenbrunner, pürüzsüz mine yüzeyinde 

yapay olarak oluşturulan lezyonlarda P11-4 peptidinin in vitro 

remineralizasyon etkinliğinin araştırılması amacıyla demineralize edilmiş 

diş yüzeylerine Curodont™ prepratını uygulamışlar ve lezyon 

yüzeylerindeki remineralizasyon etkinliğini değerlendirmişlerdir. 

Çalışmada, 40 adet çekilmiş dişin bukkal yüzeyleri demineralize edilerek 

işlem öncesi ve sonrası durumları iki floresans yöntem (DIAGNOdent ve 

VistaProof ) kullanarak tespit edilmiş; örneklerin yüzeyleri SEM (tarayıcı 

elektron mikroskobu) kullanılarak değerlendirilmiştir. Demineralize edilen 

yüzeyler 20 saniye %2’lik NAOH (sodyum hipoklorid) ile nemlendirilmiş 

ve sonrasında 20 saniye %37 fosforik asit uygulanmıştır. 30 örneğin 

kurutulan yüzeylerine 0,05 ml suda seyreltilmiş Curodont, 5 dakika süre 

ile uygulanmış ve örnekler 1, 8 ve 12. haftalarda kontrol edilmişlerdir. 

Çalışmanın sonucunda, yapay olarak oluşturulmuş mine lezyonlarında 

Curodont ile remineralizasyon oluşturulabildiğinin mümkün olduğu 

bildirilmiştir. 1. hafta sonrası deney ve kontrol grupları arasında 

remineralizasyon bulgularında anlamlı bir farklılığın olmadığı, gruplar 

arasındaki ölçüm farklılıklarının 8 ve 12 hafta sonra anlamlı olduğu 

belirtilmiştir. Yüzey örneklerinin SEM incelemesi sonucu demineralize 

alanda büyük ölçüde homojen bir oluşum ortaya çıktığı ve bu organize 
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oluşumun kristal benzeri yapılarla kaplı olduğu, mineralize olmuş mine 

yapısı ile çok benzer nitelikte belirtilmiştir (22). 

Chen ve ark. 2014 yılında yaptıkları çalışmada SAP’ların dentin 

yüzeyindeki mineralizasyonu teşvik etme yeteneğini araştırma amacı ile 

hazırlanan dentin disklerine SAP uygulanmış ve dentin mineralizasyonu 

SEM ile değerlendirilmiştir. Çalışmada dentin diskleri iki farklı pH değeri 

oluşturmak için TRIS tamponu (pH: 7,35) ve yapay tükürük (pH: 6,5) 

uygulanarak hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda, yapay tükürük grubu 

örneklerde daha belirgin olmak üzere her iki grupta da dentin tübülü 

çevresinde plaka benzeri yapılanma ve tübüllerin kalsiyum-fosfat 

iyonlarıyla tıkandığının gözlendiği; kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 

SAP’ların dentin üzerinde apatit oluşumunu açıkça teşvik ettiği 

bildirilmiştir (11). 

 

 

Şekil 6: Antiparalel β-yaprak konformasyonunu benimseyen P11-4 

peptidinin şematik gösterimi 

Takayashi ve ark. 2016 yılında yaptıkları çalışmalarında P11-4 içeren 

Curodont’un mine remineralizasyonu üzerindeki etkisini ultrasonik 

yayılım hızındaki değişikliklerin ölçülmesiyle tespit etmişler ve Curodont 

kullanımının mineyi remineralize etme kabiliyetine sahip olduğunu ileri 

sürmüşlerdir (43). 

Ceci ve ark. 2016 yılındaki yaptıkları in vitro çalışmada, alkolsüz bir 

içecek kullanılarak 30 adet çekilmiş dişte oluşturulan mine lezyonlarına 

uygulanan P11-4’ün (Curodont) etkinliğini atomik kuvvet mikroskopisi 

(AFM) ve SEM kullanarak araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, Curodont 

uygulanan örneklerde asit ataklar sonrası mine yüzeyinde diğer örneklerle 

karşılaştırıldığında anlamlı farklılıklar saptandığı; mine erozyonunda 

Curodont’un biyomimetik remineralizasyon etkisi gösterdiği ileri 

sürülmüştür (9). 

Silvertown ve ark. 2016 yılında gerçekleştirdikleri çalışmada erken 

çürük lezyonlarında P11-4’ün mine rejenerasyon etkinliğini Canary 

System ve Canary Lab cihazları kullanılarak fototermik radyometri ve 

lüminesans teşhis yöntemleri ile 7, 14, 30 ve 50. günlerde in vitro olarak 
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değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda, P11-4’ün tek seferlik 

uygulanmasının remineralizasyonu teşvik ettiği ve rejenerasyonu 

sağlayabildiği belirtilmiştir (41). 

Mine lezyonlarının mineralizasyonun yanı sıra dentin 

mineralizasyonunda da peptid esaslı bazı ajanların kullanımını araştıran 

çalışmaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Bazı araştırmacıların, dentin 

fosfoprotein (DPP) ile remineralizyon tedavileri üzerine odaklandığı 

dikkati çekmektedir. DPP dentin hücreleri tarafından sentezlenen ve dentin 

içerisindeki ECM’nin önemli bir nonkolojenik bileşenidir (20, 49). DPP 

dentin biyomineralizasyonunu çeşitli yönleriyle ilgilendirmektedir; dentin 

matriksinin kireçlenmesini organize edebilmekte, hidroksiapatit 

kristallerinin morfolojisini ve büyümesini düzenlemeye yardımcı olmakta 

ve mineralize doku stabilitesinin anahtar düzenleyicisi konumundadır. 

DPP'nin iskele bir destek ile birleştirilmesi in situ apatit kristali oluşumunu 

indükleyebilmektedir (30). 

İnsan DPP’si, hidroksiapatit oluşumunu teşvik ettiğine inanılan 

aspartat-serin-serin (DSS) dizininin sayısız tekrarlarını içerir (15). İn vitro 

çalışmalar DPP'nin kalsiyum fosfat içeren solüsyonlarda da apatit 

kristalleri oluşumunu indükleyebildiğini göstermiştir (35). Elde edilen 

bulgular çoklu DSS tekrarlarını taşıyan kısa peptitlerin tam uzunluklu 

DPP'nin işlevlerini arttırabildiğini göstermektedir (52). Ancak şimdiye 

kadar test edilen çoklu-DSS peptidlerine kıyasla 8 tekrar içeren bir peptidin 

(8DSS) mineral birikimi teşvikinde daha etkili olduğunu göstermektedir 

(6, 19, 36). 8DSS'nin insan minesinde mineral birikimini teşvik ettiği, 

ortamdan mineye kalsiyum ve fosfatın geçişini sağlayabildiği ve 

demineralize minenin yüzey özelliklerini geliştirdiği gösterilmiştir (21).    

Yang ve ark. 2014 yılında yaptıkları in vitro çalışmada, erken mine 

çürüğü lezyonlarının remineralizasyonunda ajan olarak 8DSS ve NaF 

kullanmışlardır. Yüzey tabakası ve lezyon gövdesinin farklı 

derinliklerindeki mineral kaybı, lezyon derinliği ve mineral içeriği 

oluşturulan pH döngüsünden önce ve sonra polarize ışık mikroskopisi ve 

transvers mikroradyografi ile analiz edilmiştir. Mine yüzeyinde 

oluşturulan çürük lezyonlarının 8DSS emilimi x ışını fotoelektron 

spektroskopisi ile doğrulanmıştır. Araştırmacılar 8DSS ile NaF kullanılan 

örnekler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını ve 8DSS'nin 

demineralize minenin remineralizasyonu için potansiyel bir ajan olduğunu 

bildirmişlerdir (51). 

2. SAP’ların diğer alanlarda kullanımı 

Son yirmi yılda, hücresel homeostazı ve doku tamirini kolaylaştıran ve 

uyarlanabilir biyofiziksel ve biyomekanik çevre oluşturabilmeleri 

nedeniyle SAP’ların farklı medikal alanlarda da kullanılması üzerine 

çalışmalara odaklanıldığı gözlenmektedir. Yüksek tanımlı yapıları ve 
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moleküler etkileşimleri sayesinde, SAP'ların ECM'nin doğal fibriler 

proteinlerine şekil, boyut ve gözeneklilik bakımından benzer fibriler 

nanoyapılar oluşturabildiği ve doğal ECM'ye benzer mikro ortamlar 

sağlamaları sayesinde de konak hücrelerin internal büyümesi ve 

farklılaşması için indüktör olarak ve nakledilen hücreler için taşıyıcı olarak 

kullanılabileceği bildirilmektedir.  Biyomedikal uygulamalar için şimdiye 

kadar tasarlanmış nanoyapılı iskele çeşitleri göz önüne alındığında her bir 

SAP’ın kullanılabileceği alanların farklılık gösterdiği ve peptid 

nanoparçacıklarının birleştirilmesine ilişkin çalışmalara ise son yıllarda 

yoğunlaşıldığı gözlenmektedir (12). Anyonik ve katyonik peptitlerin 

sudaki etkileşimleri sırasıyla parçanın iç ve dış tabakasında konumlanan 

birleştirilmiş peptid nanoparçacıklarının (CAPNs) oluşumuna yol 

açmaktadır. Çalışmalarda elde edilen bulgular SAP'ler ve CAPNs'lerin 

çeşitli dokular ve organlar için dolgu maddeleri veya iskele olarak 

mükemmel rejeneratif potansiyele sahip olduğunu desteklemektedir (5).  

Nakledilen hücre bağlanmasını in vivo olarak kolaylaştırması, 

çevresindeki rejenere dokuların büyümesini teşvik etmek için tasarlanmış 

mikro ortamlar oluşturması, hematom oluşumunu engellemesi ve 

yaralanmadan sonra akut enflamatuar cevabı azaltan hemostat çözeltileri 

olarak kullanılması kullanım alanlarının bazılarına örnek olarak 

verilebilmektedir. Bunlara ek olarak yara iyileştirici (29, 40), kemik dolgu 

maddesi (34), pulpa (14) ve kıkırdak dokusunun (18, 46) rejenerasyonunu 

sağlayan iskele yapısı olarak kullanılabilecekleri de belirtilmektedir. 

SAP’lerin 2014 yılında antimikrobiyal nanomateryaller olarak 

kullanımı gündeme gelmiştir. Laverty ve ark. negatif yüklü bakteri 

zarlarına nüfuz etme eğilimi ve göz ardı edilebilir sitotoksisite ve 

hemolitik özelliklere sahip, lizin bakımından zengin, katyonik, ultra kısa 

SAP'leri tasarlamışlardır. Ayrıca çalışmalar SAP mikro ortamlarında 

kemik iliği stromal hücrelerinin zayıf immün cevap ile kondrojenik 

farklılaşmasına olumlu etki edebileceğini göstermiştir (28). 

Tanşık ve ark. glikozaminoglikan (GAG) mimetik peptit 

nanofiberlerinin çeşitli büyüme faktörleri ile etkileşime girebileceği ve bu 

nanoyapıların osteoblastik hücrelerin osteojenik aktivitesini ve mineral 

birikmesini arttırabileceği düşüncesi ile 2016 yılında bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada, tavşan mezenkimal kök hücrelerinin 

(rMSC) in vitro osteojenik farklılaşmasını teşvik etmek ve bir tavşan tibial 

kemik defekti modelinde in vivo olarak kemik yenilenmesini ve 

biyomineralizasyon sürecini arttırmak için GAG-mimetik peptit 

nanofiberlerin potansiyelini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, onarılan 

kortikal kemiğin hacminin GAG-mimetik peptit jel ile enjekte edilen 

hayvanlarda daha yüksek olduğu ve GAG-mimetik peptit nanofiberlerin 

kemik rejenerasyonu için yeni bir biyoaktif platform olarak etkili bir 

şekilde kullanılabileceğini bildirmişlerdir (45). 
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Kyle ve ark. P11-4’ün doku mühendisliğinde kullanımını konu alan 

2010 yılında yaptıkları çalışmada P11-4’ün, fizyolojik koşullar altında 

kimyasal olarak sentezlenmiş peptidle özdeş fiziko-kimyasal özelliklere 

sahip kendinden destekli bir hidrojel oluşturduğunu ve primer insan dermal 

fibroblastları ile test edildiğinde mükemmel sitokompatibilite gösterdiğini 

belirtmişlerdir. Aynı zamanda bu çalışma, rekombinant peptid serisinin 

yüksek seviyelerinin, doku mühendisliğinde iskeleler gibi uygulamalar 

için basit bir prosedür kullanılarak saflaştırılabileceğini de göstermiştir 

(27). 

Sonuç olarak; 

 SAP’lerin minenin başlangıç lezyonlarında kullanımı 

düşüncesinin ortaya atılmasıyla mine remineralizasyonunda 

biyomimetik yaklaşım önem kazanmıştır. Peptidler uygun 

çevresel koşullar altında organize olmaya başlayarak fibriller ağ 

oluşturmakta ve bu fibriller ağlar ECM’de bulunan biyolojik 

makromolekülleri taklit edecek şekilde iskeleye benzer yapılar 

oluşturabilmektedir.  

 SAP’lerin mine ECM proteinlerine benzer yapıda organize 

olabilmeleri nedeniyle kristal çekirdek stabilizasyonu, aktivasyon 

enerjisinin azaltılması ve spesifik iyonların bağlanması gibi 

biyomimetik bir remineralizasyon için ihtiyaç olan özelliklere 

sahip olduğu düşünülmektedir. Normal histogenezisi 

tekrarlayabilen, mine ECM proteinine benzer yeni biyoaktif 

maddelerin üretimini sağlayarak mineral birikiminin 

indüklenebildiği bir biyomimetik iskele yapısı oluşturabilen 

SAP’lerin kullanımı, diş minesinin biyo-remineralinerazyonunu 

mümkün kılabilmesi açısından umut vadeden remineralizasyon 

tedavi stratejisi olarak değerlendirilmektedir. 

 Sonuç olarak; yaklaşık yirmi yıl boyunca incelenmekte 

olan SAP’ların bazı vakalarda ve klinik yaklaşımlarda tedavi 

prosedürü olarak başarı ile kullanılabileceği görülmektedir. 

Biyomimetik nano yapılı iskele olma potansiyeli ile SAP 

teknolojisinin gelecekte tıp ve diş hekimliği klinik alanlarında 

umut verici biyouyumlu tedavi stratejileri olacağı görülmektedir. 

Bununla birlikte, diğer tüm biyomimetik yapılar gibi, her bir yeni 

fonksiyonelleştirilmiş SAP dizisinin in vitro ve in vivo olarak 

sitotoksisite, güvenlik ve immünreaktivite açısından test edilmesi; 

yeni bir SAP iskelesi oluşturulma sürecinde klinik uygulamalarda 

orta ve uzun dönemler için materyalin kullanım stabilizasyonunu 

sağlayan yöntemlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi önem 

taşımaktadır. 
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BÖLÜM XXX 

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLARIN KULLANIMININ ORAL 

CERRAHİDEKI ÖNEMİ 

Onur Atalı 

Apiksaban 

Günlük medikal pratikte oral antikoagülanların damarlardaki trombozu 

engellemek ve tedavi etmek amacıyla kullanılması esastır. Oral 

antikoagülan kullanan hastaların diş tedavilerinde daha yüksek kanama 

riski taşıdıkları bilinmektedir. Klasik olarak, geniş alanda varfarin ve 

acenocumarol gibi dikumarinik antikoagülan ajanlarla tedavi edilmektedir 

(Mingarro-de-León & Chaveli-López 2013). Fakat bu antikoagülanların 

dezavantajları dozlarının her hastaya özel olarak ayarlanması gerekliliği, 

birçok ilaç ve bazı gıdalarla etkileşimlerinin olması ve International 

Normalized Ratio (INR) kullanarak periyodik monitörizasyon ihtiyacı 

sayılabilir (Bashir ve ark. 2015).  

Antitrombotik ajanların günümüzdeki araştırmalarında klasik oral 

tabletlerin bazı eksikliklerinin üstesinden gelmeye yönelik olarak ideal oral 

antikoagülanı bulmak için çalışılmaktadır. Bu duruma yönelik olarak son 

yıllarda apiksaban, rivaroksaban ve dabigatran adında yeni antikoagülan 

ajanlar bulunmuştur. Bu yeni jenerasyon ilaçların kullanımları esnasında 

periodik laboratuar testlerine ihtiyaç duyulmamaktadır ve diğer ilaçlar ile 

gıdalara karşı etkileşimleri daha az olmaktadır (Rillig ve ark. 2015, Imberti 
ve ark. 2012). Bununla birlikte, geleneksel tedavilerden daha maliyetli 

olması dezavantajdır (Barón Esquivias ve ark. 2015, Lanitis ve ark. 2014). 
 
Eylül 2012’de Avrupa İlaç Ajansı (EMA) non-valvuler atrial 

fibrilasyonu olup iskemik atak yaşamış 75 yaş ve üstü, arteriyel 

hipertansiyon, diabetes mellitus ve semptomatik kardiak yetersizliği olan 

yetişkinlerde sistemik pıhtı ve iktustan sakınmak için apiksaban 

kullanımına onay vermiştir (Budovich ve ark. 2013). Apiksaban 

koagülasyon faktörü Xa’yı inhibe ederek indirekt olarak trombinin neden 

olduğu pıhtı birikimini inhibe etmiş olmaktadır. Trombin oluşumunu 

önleyerek pıhtı oluşumunu engeller. Klasik dikumarinik antikoagülanlarla 

kıyaslandığında K vitaminine bağlı koagülasyon faktörlerini inhibe 

etmektedir.  

İlaç hızlıca absorbe edilmektedir ve kullanımından sonra 3-4 saatte 

maksimum konsantrasyonlarına ulaşmaktadır. İnsan plazma proteinlerine 

yaklaşık %8 oranında bağlanmaktadır ve 8-15 saatlik yarılanma ömrü 
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vardır. Genel olarak sitokrom CYP3A4/5 tarafından metabolize olmakta 

ve ilacın yaklaşık %27’si idrardan atılmaktadır. İlacın plazmadaki 

seviyeleri alınan doza bağlıdır ve bireyler arasında küçük varyasyonlar 

vardır (Frost ve ark. 2013a, Frost ve ark. 2013b). Apiksaban kullanımına 

bağlı kanamaların antidotu bulunmamaktadır (Steiner ve ark. 2013). 

Protamin, K vitamini yada plazma nakilleri antikoagülan etkisini 

değiştirmemektedir (Connors 2015, Escolar ve ark. 2013).   

Apiksabanın plazma seviyelerini gösteren laboratuar testleri genel 

kullanımda olmayıp aynı zamanda pahalı testlerdir. Genel olarak 

apiksaban kullanan hastalara cerrahi girişim yapmadan önce kanama riski 

için kontrol amaçlı istenen laboratuar testlerinin sonuçlarına güvenilirlik 

henüz bilimsel olarak kanıtlanmamıştır (Kanemoto ve ark. 2015). 

Apiksabanın sonuçlarını değiştirebileceği testler anti-faktör Xa aktivitesini 

değerlendirmek için yapılan kromojenik tahlil, protrombin zamanı ve aktif 

parsiyel tromboplastin zamanı olarak bilinir.  

Anti-faktör Xa aktivitesini değerlendirmek için yapılan kromojenik 

tahlil: Anti-faktör Xa aktivitesi doğrudan apiksabanın plazma 

konsantrasyonuna bağlıdır. Maksimum değerlere antikoagülanın 

maksimum konsantrasyonlarında ulaşılmaktadır (Osanai ve ark. 2015, 

Becker ve ark. 2011).   

Protrombin zamanı: Apiksaban kullanan hastalarda plazma 

konsantrasyonuna bağlı protrombin zamanında artış görülmekle birlikte 

minimal etkileri olmaktadır  (Kanemoto ve ark. 2014).  

Aktif parsiyel tromboplastin zamanı: Bu değerin artışı önemsizdir. Bu 

testin sonucunda elde edilen değer apiksabanın etkisini ölçmede uygun 

değildir (Cheung ve ark. 2015, Dale ve ark. 2016, Cuker ve ark. 2015, Dale 

ve ark. 2014).  

Kanama riski olan birçok dental tedavide apiksaban kullanımının geçici 

kesilmesi gerekebilmektedir. Bu nedenle yapılacak olan tedavinin kanama 

riski açısından işlem öncesi değerlendirilmesi çok önem arz etmektedir. 

Oral antikoagülan kullanan hastaların sistemik sorununa bağlı olarak 

tromboz oluşturma riski ve operasyon esnasında yaşanacak kanama riski 

nedeniyle bir uzman tarafından incelenmesi şarttır. İlacı kesmek için 

hastanın renal durumu çok önemlidir (van Ryn ve ark. 2010, Martinez-

Lopez ve ark. 2013).  

Yeni oral antikoagülanlara gore geleneksel ilaçlarda dental 

prosedürlerden önce antikoagülanların kesilmesi tartışmalı bir konudur 

(Spyropoulos ve ark. 2012). Kanama riskine gore dental prosedürleri iki 

gruba ayırmak mümkündür: düşük kanama riskli ile orta ve yüksek kanama 

riskli prosedürler.  
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Düşük kanama riskli invasiv prosedürler: Düşük kanama riski ve ilacın 

yarılanma ömrü değerlendirildiğinde, apiksabanın dental tedavi planlanan 

günün haricinde kullanımı düşünülmektedir. Prosedür apiksabanın son 

kullanımından 12 saat sonra veya doz atlandıysa 24 saat sonra 

planlanabilmektedir. Düşük riskli prosedürler olarak basit diş çekimleri, 45 

dakikadan daha kısa süren oral cerrahi işlemler ve kanamanın fazla 

öngörülmediği mukogingival cerrahi girişimler sayılabilir. İnvaziv bir 

girişimi yapmadan önce ilgili bölgede enflamasyon olduğunda hemoraji 

riski artacaktır.  

Birçok dental girişim invaziv olarak kabul edilmekle birlikte düşük  

kanama riskli durumlarda apiksabanın kesilmesine gerek yoktur. Bununla 

birlikte, apiksaban kullanımıyla ilgili ilacın kesilip kesilmemesi konusunda 

kesin bilgi öngören bilimsel çalışma bulunmamaktadır (Firriolo & Hupp 

2012). 

Orta ve yüksek kanama riskli olan invaziv prosedürlerde apiksaban 

kullanımına mutlaka ara verilmelidir. İlaç orta risk grubunda işlemden en 

az 24 saat ve yüksek risk grubunda da 48 saat önce kesilmelidir. Kısa 

kesinti süresi sayesinde düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı ile 

replasman terapisine ihtiyaç kalmaz. Eğer ilaç kesinti süreleri daha fazla 

uzarsa düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı şarttır (Firriolo & Hupp 

2012, Schulman & Crowther 2012, Little 2012).  

İnvaziv dental prosedürlerde eğer hastada böbrek fonksiyonları normal 

değilse apiksaban kesilme süresi uzatılmalıdır (Tablo 1). 45 dakikayı aşan 

oral cerrahi girişimler gibi üç yada daha fazla dişin aynı anda çekildiği 

cerrahi girişimler orta-yüksek risk grubu olarak değerlendirilmektedir 

(Spyropoulos ve ark. 2012, Firriolo & Hupp 2012, Schulman & Crowther 

2012, Little 2012, Cardona-Tortajada ve ark. 2009). Her türlü kanama riski 

taşıyan işlem öncesinde bir uzman tarafından lokal hemostatik ölçümler 

yapılmalıdır (Faraoni ve ark. 2014, Hankey ve ark. 2014, Lai ve ark. 2014, 

Dincq ve ark. 2014, Baron ve ark. 2013). 

Dental girişimlerin bitiminde ise yapılmış olan invaziv girişimin 

niteliğine gore apiksaban tedavisinin tekrar ne zaman başlayacağı 

belirlenir (Tablo 2) (Lai ve ark. 2014, Dincq ve ark. 2014, Baron ve ark. 

2013, Si eve ark. 2011). 
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Tablo 1: Apiksabanın kesilmesi için rehber 

 

Tablo 2: Operasyon sonrası apiksabanın yeniden başlaması için rehber 

 

Geleneksel antikoagülan kullanan hastalarda invaziv dental girişimler 

yapıldığı zaman daha fazla kanama riski olduğu bilinmektedir. Yeni 

antikoagülan olan apiksaban ise öngörülebilir farmakokinetik, diğer ilaçlar 

ve gıdalarla daha az etkileşim, kısa yarılanma ömrü ve periyodik analitik 

kontrollere ihtiyaç olmaması açısından daha avantajlıdır. Esas kullanım 

kısıtlılığı yaratabilecek durum ise büyük hemorajilerde etkin bir antidot 

olmamasıdır (Curto & Albaladejo 2016). 

Yeni antikoagülalarla ilgili olarak klinik deneyimler fazla yoktur fakat 

gelecekte artacağı düşünülmektedir. Hekimlerin yeni ilaçların varlığı 

konusunda bilgi sahibi olmaları ve sekonder etkiler farkettiklerinde bu 

durumu ilgili uzmanlara rapor etmeleri çok önemlidir. Sonuç olarak, 

bilimsel kanıtlara dayalı olarak dental girişim yapılan hastalarda işlem 

öncesinde protokollerin net olarak belirlenmesi için daha çok çalışmaya 

ihtiyaç vardır. 

Dabigatran 

Atriyal fibrilasyon en fazla görülen kardiyak aritmidir ve kalp krizinin 

ana etkenidir. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda kalp krizlerinin %80’i 

ölümle sonuçlanmaktadır. Bu hastalarda krizleri önlemede varfarin ve 

acenocoumarol gibi K vitamin antagonistleri çok etkindir. Bu sayede çok 

uzun yıllardır antikoagülan terapide kullanılmışlardır (Quintero Gonzalez 

2010, Zheng ve ark. 2014).Varfarin ve acenocoumarol antikoagülan 

etkilerini protrombin ve faktör X değerlerini azaltarak göstermekle birlikte 

heparin antitrombine bağlanarak ve trombini inhibe ederek etki etmektedir 

(Figür 1). 

Renal fonksiyon 

(keratin kleransı) 

ml/dak 

Düşük kanama riski 
Orta ve yüksek 

kanama riski 

>50  24 saat önce 48 saat önce 

30 - 50 48 saat önce 72-96 saat önce 

Düşük kanama riski Orta ve yüksek kanama riski 

İşlemden sonra operasyon günü 

apiksaban başlar 

Kabul edilebilir derecede 

hemostaz sağlanınca apiksaban 

başlar 
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Heparinin ana dezavantajı trombinde öngörülemeyen dolaylı bir 

inhibisyona neden olmasıdır. Varfarinin dar bir tedavi penceresi (bir ilacın 

canlı bir organizma üzerinde toksik veya öldürücü etkilere neden olmadan 

kullanılabilir aralığı), hastanın antikoagülasyon durumunu izlemek için 

ihtiyaç (INR takibi), çok sayıda gıda ve ilaç etkileşimleri,  pıhtılaşma 

proteinlerine direkt etkinin olmaması gibi dezavantajları vardır (Nishio ve 

ark. 2008, Golembiewski 2011, Cohen ve ark. 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 1. Heparin, varfarin ve dabigatranın iç ve dış koagülasyon yolları 

(Munoz-Corcuera 2016).  

 

Bu dezavantajlar doğrudan trombin inhibe ederek hareket eden yeni 

oral antikoagülanların geliştirilmesi için temel olmuştur (Zheng ve ark. 

2014, Nishio ve ark. 2008, Golembiewski 2011, Cohen ve ark. 2013, Kahn 

ve ark. 2012). Direkt trombin inhibitörü olan dabigatranın (Pradaxa, 

Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc., Ridgefield), Avrupa İlaç 

Ajansı tarafından 2008’de ve Gıda-İlaç Birliği (FDA) tarafından da 

2010’da valvular olmayan atriyal fibrilasyonu olan hastalarda sistemik 

emboliyi ve kalp krizini engellemek için kullanılması onaylanmıştır 

(Nishio ve ark. 2008).  Kanama kontrolü açısından dental işlemlerden önce 

dabigatran kullanan hastalarla ilgili bir rehber yoktur. Yapılan çalışmalarda 

dental işlemler öncesi özellikle lokal ve adjuvant hemostatik önlemler 

alındı ise de (sutur, jelatin süngerler, 2-5 gün %4.8’lik traneksamik asit 

gargaraları) dabigatranın kesilmesine gerek olmadığı yönünde görüş 

bildirilmiştir (Firriolo & Hupp 2012, Davis ve ark. 2013). Bununla birlikte 

eğer çok yüksek kanama riski görülüyorsa cerrahiden en az 24 saat önce 

renal fonsiyonlara gore dabigatran kesilebilir (Tablo 3).Çok hızlı etkili 

olan antikoagülan özelliği nedeniyle cerrahiden hemen sonra ilaca geri 

başlanması düşünülmez. Pıhtı oluşumu sonrası 24-48 saat sonra beklenip 

ilaca geri başlanması gerekmektedir.  
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2012’de yapılan bir çalışmada dabigatran kullanıp kanama 

komplikasyonları görülen hastalarla ilgili sistematik derleme 

yayınlamışlardır. Bu çalışmada diştaşı temizliği ve basit diş çekimlerini 

içeren minor oral cerrahi işlemlerinin ilacın son dozundan 10 saat sonra 

yapılabileceğini bildirmişlerdir (Weitz ve ark. 2012). 

Tablo 3: Cerrahi prosedürler öncesinde dabigatranın kullanım durumu  

  Cerrahi öncesi son doz alumina 

kadar ilaç kesilme zamanı 

Renal 

fonksiyon 

(keratin 

kleransı 

ml/dak 

Dabigatranın 

yarılanma 

ömrü (h) 

Standart 

kanama riski 

Yüksek 

kanama riski 

>80 13 (11-22) 24 saat 2-4 gün 

>50 to <80 15 (12-34) 24 saat 2-4 gün 

>30 to <50 18 (13-23) >48 saat 4 gün 

<30* 27 (22-35) 2-5 gün >5 gün 

* Dabigatran bu hastalarda kontraendikedir.   

2013’te yapılan bir derlemede ise yeni antikoagülanları kullanan 

hastalarda diş hekimlerine yönelik olarak hasta değerlendirme rehberi 

yapmak amacıyla önerilerde bulunmuşlardır. Dabigatran kullanıp en fazla 

3 diş çekimi, en fazla 3 adet implant, diştaşı temizliği, flep operasyonu, 

alveoloplasti ve kök ucu rezeksiyonunu içeren minor oral cerrahi 

prosedürler yapılacak olan hastalara dabigatranı kesmemekle birlikte 

operasyondan 3 saat sonrasına kadar kullanmamalarını, hekimlere ise lokal 

olarak kanama kontrolünü iyi yapıp, cerrahi travmayı minimize etmeye 

çalışmalarını, yaraları mümkün olduğunca suture etmelerini, lokal 

hemostatik ajan kullanmaları ile işlem sonrası için hastalara yazılı olarak 

postoperatif önlemler ile ilgili bilgilendirme yazısı vermelerini 

önermişlerdir (Van Diermen ve ark. 2013). 

2013’te yapılan bir başka derlemede ise klinik rehber hazırlanmıştır. Bu 

rehberde dental ofiste doğru klinik yaklaşımın antikoagülanlara bağlı eski 

kanamaların çok detaylı anamnezini alarak başladığını belirtilmiştir. 

Araştırıcılara göre az sayıda diş çekimleri ile lokalize periodontal cerrahi 

işlemleri kanama kontrolü yapılarak kanama değerlendirmesi açısından ilk 

seansta yapılmalıdır. Eğer cerrahi operasyon daha komplike ise yada fazla 

kanama bekleniyorsa, hastayı konsültasyona gönderdikten sonra ilacı 48 

saat kesmek düşünülebilir. Postoperatif iyileşme iyi ise, hasta ilacına 

operasyondan 1 gün sonra devam edebilir. Bütün bu rehber bilgileri sağlık 

sorunu olmayan hastalar için geçerlidir. Sağlık sorunu varlığında başka bir 

uzman yardımıyla ilaç 4-5 güne kadar kesilebilir (Cohen ve ark. 2013). 
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Konu ile ilgili olarak yapılan bir diğer çalışmada atravmatik diş çekim 

teknikleri kullanılması, her seansta çekilen diş sayısının 4’e kadar 

azaltılması ve lokal hemostazı sağlamaya yönelik kanama kontrollerinin 

yapılması önerilerek antikoagülanların kesilmemesi önerilmiştir. Bununla 

beraber, stenti olan, karaciğer yada böbrek yetmezliği olan, alkolik, 

sitotoksik ilaçlar kullanan ve pıhtılaşma problemi olan hastalar için 

mutlaka konsültasyon önerilmiştir (Kerr ve ark. 2013). 

Yayınlanan bir vaka raporunda dabigatran kullanıp aynı anda 8 adet diş 

çekimi ve preprotetik cerrahi (alveoloplasti ile maksiller tüberin 

şekillendirilmesi) yapılan hasta sunulmuştur. Bu vakada hasta dabigatranı 

prosedürden 24 saat önce bırakıp işlem sedasyon altında ve kanama 

durdurucu ajanlar yardımı ile yapılmıştır. Bu vakada aşırı kanama veya 

pıhtılaşma sorunları ile karşılaşılmadan optimal iyileşme görülmüştür 

(Romond ve ark. 2013). 

Bir diğer vaka serisinde tekli ve seri diş çekimleri yapılmış hastalar için 

rehber sunulmuştur. Periodontal tedavi, kanal tedavisi veya tekli diş 

çekimleri gibi düşük kanama riskli işlemlerde dabigatranı kesmemeyi 

önermişlerdir. Basit diş çekimlerinde karşılaşılabilecek postoperatif 

kanama kontrolünde mekanik başınç, dikiş atma ve lokal hemostatik ajan 

kullanımı önerilmektedir. Çoklu diş çekimlerinde ise cerrahiden 24 saat 

öncesinde risk durumunu değerlendirmek ve dabigatranı kesmek için 

hastalar doktorlarına yönlendirilmelidir.  Böbrek fonksiyonları yetersiz 

olduğunda ise ilacı kesmek için 48 saat öncesinde değerlendirmek 

gereklidir. Hasta antikoagülasyonunun durumunu belirlemede aktif 

parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) yada thrombin zamanı (TT) 

değerlendirilebilir (Breik ve ark. 2014). 

Operasyondan sonra lokal hemostaz sağlandıktan sonra dabigatrana 24-

48 saat sonra başlanabilir. 2014’te yayınlanan klinik rehber niteliğinde bir 

derlemede diş hekimlerinin yeni nesil antikoagülanlarla ilgili hem jenerik 

hem de marka adlarını ve olası ilaç etkileşimlerini bilmeleri ve invaziv 

cerrahi girişimlerden önce mutlaka hastalarını konu ile ilgili uzmana 

yönlendirmelerini önermişlerdir (Curtin ve ark. 2014). 

Dabigatranın karakteristiği 

Dabigatran doza bağlı nonlinear aPTT uzaması yaparken; TT, ekarin 

pıhtılaşma zamanı (ECT, Echis carinatus yılanının zehri ile yapılan test) ve 

INR değerlerinde ise süre uzaması linear olmaktadır. Dabigatranın plazma 

konsantrasyonu ile kan pıhtılaşmasının uzaması arasında yakın ilişki 

vardır. İlaç doğrudan plazma trombinine etki etmektedir. Yapılan 

çalışmalarda koagülasyon parametreleri üzerinde maksimum etkinin 

plazmadaki maksimum konsantrasyon ile sağlandığı bildirilmiştir (Nishio 

ve ark. 2008, Firriolo & Hupp 2012, Van Diermen ve ark. 2013). 
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Dabigatran vücuda dabigatran etexilate denilen prodrug olarak 

alınmakta ve gastrointestinal yol ile hızlı emilim olarak dabigatrana 

dönmektedir. İlacın yarılanma ömrü 12-17 saat olup %20’si karaciğerde 

metabolize olurken %80’i de böbreklerden atılmaktadır. Kreatinin kleransı 

<50 ml/dk olan hastalarda eliminasyon daha uzun sürede olup plazma 

seviyeleri artmaktadır. 

Ciddi renal yetmezliği olanlarda ise (kreatinin kleransı <30 ml/dk) 

dabigatran kullanımına çok dikkat edilmeli yada kontraendike olmalıdır 

(Little 2012, Nishio ve ark. 2008, Golembiewski 2011, Davis ve ark. 2013, 

Romond ve ark. 2013).  

Dabigatranın pik etkisi ilk dozdan 2 saat sonra başlamakta ve normal 

doz ile tedavide (günde 2 defa 150 mg) 3 gün sonra vücutta stabil duruma 

erişmektedir. Etki devamlılığı yaklaşık 22 saattir. İlacın en önemli avantajı 

koagülasyon testleri ve monitörizasyona gerek kalmaması ve böylelikle 

daha öngörülebilir ve stabil farmakodinami sağlamasıdır (Baron Esquivias 

2015, Frost ve ark. 2013b).  Bununla birlikte dabigatran ile tedavi olan 

hastalarda antikoagülasyon seviyesini net olarak tayin edebilecek bir 

yöntem bulunmamakta ve bu hastalarda koagülasyonun rutin 

monitorizasyonu için rehber bulunmamaktadır (Nishio ve ark. 2008, 

Firriolo & Hupp 2012, Van Diermen ve ark. 2013). 

Ayrıca, hastalarda pıhtılaşma seviyesini değerlendirebilecek en etkin 

laboratuar testinin hangisi olduğunu belirleyecek konsensus yoktur (van 

Ryn ve ark. 2010, Curtin ve ark. 2014). Dabigatran kullanan hastalarda acil 

durumlarda antikoagülan etkiyi belirlemede kullanılan en kolay ulaşılabilir 

laboratuar testleri aPTT ve TT’dir (van Ryn ve ark. 2010, Romond ve ark. 

2013). Bununla birlikte, bu ilacın antikoagülan etkisini ölçmek için en 

uygun ve hassas test ECT, dTT (seyreltilmiş trombin süresi) ve trombin 

inhibitörü Hemoclot ® (Hyphen BioMed, Neuville-sur-Oise, Fransa) 'dır 

(Steiner ve ark. 2013, Dale ve ark. 2016, Cuker ve ark. 2015). 

Avrupa'da dabigatran, total kalça veya diz protezi gibi ortopedik cerrahi 

sonrası venöz tromboemboli önlenmesi ve valvüler olmayan atriyal 

fibrilasyonu olan yüksek riskli hastalarda inme ve sistemik arteriyel emboli 

önlenmesi için onaylanmıştır (Quintero Gonzalez 2010, Sivolella ve ark. 

2015). 

2012 yılında yapılan bir çalışmada atriyal fibrilasyonu olan hastalarda 

yeni antikoagülanların (dabigatran, rivaroksaban, apiksaban) varfarine 

karşı etkinliği ve güvenliği hakkında, atriyal fibrilasyonu olan hastalarda 

yeni antikoagülanların varfarinden daha etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

intrakraniyel kanama riskinin daha az olduğu ve bu nedenle varfarinden 

daha yüksek bir güvenliğe sahip olduğu belirtilmiştir (Miller ve ark. 2012). 

Bununla birlikte, bir başka çalışmada  dabigatranın, hasta acil bir cerrahi 
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prosedüre tabi tutulduğunda kanama riskini arttığını belirlemişlerdir; acil 

olmayan vakalarda kanama riski hem dabigratran hem de varfarinde 

benzerdir (Healey ve ark. 2012). 

Dabigatran, ciddi yan etkiler ortaya çıkmadan tekli ve çoklu dozlarda 

iyi tolere edilir. Küçük yan etkiler arasında baş ağrısı, gastrointestinal 

rahatsızlıklar, periferik ödem, sırt ağrısı, artralji, nazofarenjit ve 

uykusuzluk sayılabilir (Nishio ve ark. 2008, Davis ve ark. 2013). Dispepsi, 

gastrit benzeri semptomlar ve aşırı duyarlılık reaksiyonları insidansı 

yüksektir (Little 2012,  Golembiewski 2011). 

Dabigatranın bilinen çok az ilaç etkileşimi vardır. Rifampisin, 

dabigatranın antikoagülan etkisini azaltır ve ayrıca deksametazon ve 

karbamazepin gibi diğer P-glikoprotein indükleyicilerini de yapabilir. 

Ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin, verapamil ve 

amiodaron olarak P-glikoprotein inhibitörleri antikoagülan etkisini artırma 

eğilimindedir. Diğer antikoagülanlar, antitrombolitik ajanlar, NSAII'ler, 

salisilatlar ve bazı bitkiler (yonca, anason gibi) ile kullanımı bir etkileşim 

oluşturmaz, ancak kanama riskini artırabilir ve bu nedenle kaçınılmalıdır. 

Dabigatran alan hastalarda ağrıyı kontrol etmek için kullanılabilecek 

ilaçlar opioidler veya asetaminofendir (Little 2012). 

Dabigatranın sabit dozlarda ilaç olarak avantajlarının hareket hızı, geniş 

terapötik pencere, diğer ilaçlarla veya gıdalarla etkileşime neden olma 

potansiyelinin düşük olması ve rutin hasta izleme ile öngörülebilir 

antikoagülan etkisi olduğu bildirilmiştir (Sivolella ve ark. 2015). 

Öte yandan, dezavantajları arasında dabigatran ile tedavi edilen hasta 

kesinlikle planlı dozlar almalıdır (Golembiewski 2011). Ek olarak, 

dispepsi, gastrit benzeri semptomlar ve aşırı duyarlılık (ürtiker, acele, 

kaşıntı ve anafilaktik şok) insidansı yüksektir (Gomez-Moreno ve ark. 

2013). Ayrıca, varfarin ile karşılaştırıldığında, hasta cerrahi bir işlem 

geçirdiğinde kanama riskinin daha yüksek olduğu görülmüştür (Healey ve 

ark. 2012). Büyük kanama durumunda, antikoagülan etkiyi tersine 

çevirecek herhangi bir terapi yoktur; bazı araştırmacılar son zamanlarda 

olası bir yöntem tanımlamış olsalar da, bir antikor fragmanı, dabigatranı 

doğrudan nötralize eden bir Dabi-Fab fragmanıdır (Schiele ve ark. 2013).  

Kanama içeren diş prosedürlerinden önce dabigatran ile 

antikoagüle edilen hastaların tedavisi 

Cerrahi işlem geçirmesi gereken dabigatran ile tedavi edilen bir 

hastanın nasıl yönetileceği konusunda fikir birliği yoktur. Bununla birlikte, 

tüm yazarlar, her vakayı, ameliyat sırasında kanama riski, embolizm (ilacı 

bıraktığımız takdirde) ve hastanın böbrek fonksiyonu göz önüne alınarak 

bireyselleştirmemiz gerektiği konusunda hemfikirdir. 
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2012 yılında yapılan bir çalışmada dabigatran alan hastalarda ve 

varfarin alan hastalarda cerrahi işlemlerden sonra kanama riskini (oral 

cerrahi dahil) karşılaştıran randomize bir klinik çalışma yürütülmüş ve her 

iki durumda da kanama komplikasyonlarının benzer olduğu sonucuna 

varılmıştır (Healey ve ark. 2012).  Bir başka çalışmada ise kanama riski 

olabilecek herhangi bir cerrahi işlemden önce dabigatranın kesilmesi 

gerektiği önerilmektedir. İlaç geri çekilme süresi, bu tür kanama riskine 

(standart veya yüksek) ve hastanın böbrek fonksiyonuna bağlıdır 

(Golembiewski 2011). 

Antitrombolitik ve varfarin veya acenocoumarol gibi antikoagülanlarla 

olanlardan farklı olarak, ilacın bırakılması konusunda açık eylem 

yönergeleri ve diş pratiğinde hastalarla alınan ameliyat öncesi ve sonrası 

önlemler; günümüzde dabigatran için sadece ilacın farmakolojik 

özelliklerine ve izole vaka raporları veya küçük hasta grupları ile 

deneyimlere dayanmaktadır (Cohen ve ark. 2013, Van Diermen ve ark. 

2013). 

İncelenen çalışmaların neredeyse tamamı, diştaşı temizliği veya küretaj 

gibi kanamaya neden olabilecek işlemler için herhangi bir makale ve 

spesifik öneri olmaksızın, diş çekimi sırasında hasta yönetimine 

odaklanmaktadır. Ameliyattan sonra küçük kanamanın meydana geldiği 

durumlarda, ilacın bir sonraki dozunun ertelenmesi ve önlemlerin alınması 

önerilir. Kanama şiddetli ise, hastane düzeyinde mevcut tedaviler arasında 

mekanik kompresyon, cerrahi müdahaleler, sıvı replasmanı, hemodinamik 

destek, aktif karbon alımı ve hemodiyaliz yapılabilir (Zheng ve ark. 2014). 

Ameliyattan önce ilacın kesilip kesilmeyeceğine karar vermek için, diş 

tedavisinden önce kanama riski ve hastanın böbrek fonksiyonu 

değerlendirilmelidir. Yapılacak tedavinin türüne bağlı olarak, hekim 

kanama riskini belirlemek için belirli değişkenleri göz önünde 

bulundurmalıdır. Diş çekerken, diş sayısı, çekimin zorluğu ve flep 

kaldırma ihtiyacı değerlendirilmelidir. Dental implant ihtiyacı durumunda, 

yerleştirilecek implantların sayısı ve operasyon zorluğu 

değerlendirilmelidir. Periodontal tedavide diş eti iltihabı, plak indeksi ve 

cep derinliği değerlendirilmelidir. Yumuşak doku biyopsisi yapılması 

gerekiyorsa, örnek alınacak anatomik alan, çıkarılacak dokunun büyüklüğü 

ve alanın dikilip dikilmemesi düşünülmelidir. Herhangi bir subgingival 

restorasyon gerçekleştirmek için gerekirse, kanama riskini azaltmak için 

restorasyondan önce diş eti iltihabının azaltılması tavsiye edilir. 

Dabigatran, atriyal fibrilasyonu olan hastalarda inme ve sistemik 

embolizmin profilaktik tedavisinde varfarine karşı uygun bir alternatiftir. 

Bu nedenle, postoperatif kanama riskinden kaçınmak için cerrahi ve 

periodontal prosedürleri gerçekleştirirken ve diş hekimliğinde yaygın 

olarak kullanılan diğer ilaçlarla potansiyel ilaç etkileşimlerini 
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değerlendirirken bunu dikkate almalıyız. Henüz iyi tasarlanmış klinik 

çalışmalar olmasa da, mevcut çalışmalar dabigatran alan her hastayı bireye 

özgü olarak tedavi etmeyi uygun görmektedir. Emboli, postoperatif 

kanama ve hastanın böbrek fonksiyonu riskini dikkate almak önemlidir 

(Munoz-Corcuera ve ark. 2016). 

Tüm prosedürler mümkün olduğunca minimal invaziv olmalı ve uygun 

lokal anti-hemolitik önlemler alınmalıdır. Bununla birlikte, tıpkı varfarin 

veya acenocoumarol ile tedavi edilen hastalar için olduğu gibi, bu 

hastaların tedavisi için ortak bir protokol belirlemek için daha detaylı ve 

iyi tasarlanmış çalışmalar yapılmalıdır. 
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BÖLÜM XXXI 

ÇOCUKLARDA BRUKSİZMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE 

AİLE FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ruhan Öner & Aslı Patır Münevveroğlu 

 

Giriş 

Bruksizm terimi, ilk kez 1907'de Marie Pietkiewicz tarafından tıbbi 

literatürde tarif edilen “la bruxomania” ifadesinin bir uyarlaması olarak 

belirtilmektedir. Bu kelime Yunanca “brychein” kelimesinden gelmekte ve 

dişlerin kenetlenmesi, sürtünmesi veya öğütülmesi anlamını taşımakta; 

“mani” terimi ise zorlama olarak tanımlanmaktadır (1). Günümüzde ise 

bruksizm; Amerikan Uyku Bozuklukları Birliği (American Sleep 

Disorders Association) tarafından, diş sıkma ve diş gıcırdatmanın 

görüldüğü, çiğneme sisteminin periodik, kalıplaşmış hareket bozukluğu 

olarak tanımlamaktadır. (2, 3). Diurnal bruksizm (Awake bruxism (AB)); 

gün boyu görülebilen yarı istekli diş sıkma aktivitesi olarak 

tanımlanmaktadır ve strese bağlı olarak gelişmektedir. Uyku bruksizmi 

(sleep bruxism- SB), dişhekimliğinde, nadir görülen orofasiyal hareket 

olarak; uyku tıbbında ise parasomnia olarak tanımlanmaktadır ve primer 

olarak uykunun hızlı göz hareketi fazında (REM- rapid eye movement) 

saptanmaktadır. SB, ilk süt dişi sürdükten 1 yıl sonra ortaya 

çıkabilmektedir ve genç populasyonda daha sık görülmektedir. (4). 

Bruksizm, genç jenerasyonda daha sık görülmekte ve yaşla birlikte 

görülme sıklığı azalmaktadır. (5, 6, 7). Bruksizm popülasyonda çok sık 

görüldüğü için normal bir davranış olarak kabul edilebilmekte ancak, 

hastada şiddetli ağız-diş problemi görüldüğünde, ses aile bireylerini 

rahatsız ettiğinde, uyku etkilendiğinde ya da ağrı oluştuğunda patolojik bir 

boyut kazandığı bildirilmektedir (4). Çocuklarda bruksizm prevalansı, 

bilgi edinme zorluğu, değerlendirme kriterlerindeki farklılıklar ve 

incelenen popülasyondaki farklılıklar nedeniyle büyük ölçüde 

değişmektedir. Literatürün sistematik olarak gözden geçirilmesi,% 5.9 ile 

49.6 arasında geniş bir yaygınlık aralığı bildirmektedir (3, 8, 9). 

Manfredini ve ark tarafından yapılan sistematik değerlendirmede; 

bruksizm sıklığının ülke ve yaşa göre değiştiği; Finlandiya’nın en yüksek 

sıklık oranına sahip olduğu (%40,6), en düşük sıklık oranının ise Hong 

Kong’da saptandığı (%5,9) bildirilmektedir (10).  

Bruksizmin, periferal ve santral faktörleri kapsayan multifaktöriyel 

etiyolojiye sahip olduğu bildirilmektedir (11, 12). Bruksizm oluşumunun, 
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merkezi sinir sistemi tarafından düzenlendiği ancak periferal sinir 

sisteminin de bruksizm üzerinde etkisi olduğu bildirilmektedir.16 Bu 

durum, ağız alışkanlıklarının, temporomandibuler hastalıkların (TMD), 

maloklüzyonların, hipopnenin, yüksek endişe seviyelerinin, kişilik 

özelliklerinin ve bunların yanında stresin periferal olarak bruksizmin 

ortaya çıkmasında etki edebileceğini göstermektedir (13, 14, 15).  

Bruksizm tanısı genellikle anamnez, klinik değerlendirme ve objektif 

polisomnografiye (uyku testi) dayanmaktadır (16). Yapılan literatür 

araştırmaları sonucunda, bruksizm tanısı koymak için uygulanan dişlerdeki 

aşınma, anksiyete, temporomandibuler hastalıklar vb. yöntemlerin büyük 

çoğunluğunun indirekt yöntemler olduğu bildirilmektedir. Ayrıca önemli 

olan noktanın, bu ölçümlerin her zaman bruksizm ile ilişkili olmadığına ve 

bu nedenle tanının atlanabileceği ya da yalancı pozitif veya yalancı negatif 

sonuçlar ile karşılaşılabileceği vurgulanmaktadır (17). Ancak, 

polisomnografinin güvenilir bir yöntem olmasına rağmen sadece 

bruksizmin aktif döneminde etkili olduğu; bu nedenle aktif fazda olmayan 

bir günde uygulandığında tanının yanlış olabileceği bildirilmektedir (18). 

Tüm bu nedenlerle, gece bruksizmi tanısını koymada en güvenilir 

yöntemin ebeveynlerden veya bakıcılardan alınan bilgiler olduğu 

vurgulanmaktadır. (19, 20, 21). Ancak, genellikle ebeveynlerin bruksizm 

hakkındaki bilgilerinin yetersiz olması nedeniyle tanı koymak zor 

olmaktadır (22). 

Ebeveynler arasında bruksizm hakkındaki bilgileri ölçmek önemlidir, 

çünkü bu bireyler sıklıkla geceleri çocuklarının odalarına girer ve bu 

nedenle çocukların alışkanlıkları hakkında en yakın bilgi kaynağıdır. Bu 

bilginin değerlendirilmesi, ebeveynlerin / bakıcıların yardım istemek için 

inisiyatif alabilmeleri için gerekli bilgileri sağlayabilecek eylemlerin 

oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, 

kliniğimize tedavi amacı ile başvuran çocukların ebevyenlerinin bruksizm 

hakkındaki farkındalıklarını değerlendirmektir. 

Materyal-method  

Çalışma, İstanbul Medipol Mega Üniversitesi Diş Hastanesi Çocuk Diş 

Hekimliği Polikliniği’nde Eylül-Kasım 2017 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma için etik kurul onayı İstanbul Medipol 

Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ ndan 

alınmıştır. Çalışma öncesinde bireyler araştırma hakkında bilgilendirilmiş 

ve bilgilendirilmiş onam formu imzalatılmıştır.  

Çalışmaya dahil edilme kriterleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

1. Aileleri çalışmaya katılmak isteyen ve anketi dolduran çocuklar 
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2. Başka bir medikal ya da mental sağlık problemi olmamak (uykuya 

bağlı epilepsi, uyku sırasındaki anormal hareket sayısındaki 

anormallik) 

3. Başka bir uyku bozukluğu (onbstruktif uyku apne sendromu) 

olmamak 

Çalışmaya bu kriterlere uyan 3-12 yaşları arasındaki çocuklar ve aileleri 

katılmıştır. Veriler, Serra-Negra ve ark. (23) tarafından Amerikan Uyku 

Tıbbı Birliği kriterlerine (19) göre tasarlanmış bir anket kullanılarak elde 

edilmiştir. Anket ilk olarak ana çalışmaya dahil edilmeyen 20 gönüllü ile 

yapılan bir pilot çalışmada test edilmiştir. Ebeveynler / bakıcılar, çocuk diş 

bakımı sırasında, bir kliniğe ayrılmış bir odada bir refakatçinin veya 

araştırmacının yardımı olmadan anketi doldurmuştur. Anket 16 maddeden 

oluşmaktadır. On öğe aşağıdaki objektif bilgileri ele almıştır: görüşmecinin 

çocukla olan ilişki derecesi; çocuğun cinsiyeti; çocuğun uyku özellikleri 

(yeterli veya değil); çocuğun uyku tipi, çocuğun yalnız uyup uymadığı; 

katılımcının bruksizmin ne olduğunu bilip bilmediği; katılımcının 

bruksizmi olup olmadığı; çocuğun bruksizmi olup olmadığı; 

cevaplayıcının bruksizm için yardım isteyip istemediği ve katılımcıların 

konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyip istemedikleri. Buna ek 

olarak, çocuğun yaşı, çocuğun uyku saatleri, bruksizm kavramı, bruksizm 

nedeni, yanıtlayanın yardım isteyip istemediği ve yardımın türü de ankette 

değerlendirildi. 

“Bruksizm nedir” değişkeni doğru, yanlış veya uygulanmadı olarak 

kategorize edilmiştir. Dişleri sıkma veya öğütme işlemi “doğru” ve diğer 

tüm cevaplar “yanlış” olarak değerlendirilmiştir. Çocuğun uyuduğu saat 

değeri ≤ sekiz saat ve> sekiz saat; çocuğun yaşı ≤ yedi yıl ve> yedi yıl 

olarak ikiye ayrılmıştır. “Bruksizm nedeni” değişkenlerine verilen yanıtlar; 

duygusal faktör (kaygı, sinirlilik, korku, stres, depresyon ve yorgunluk ile 

ilgili tüm cevaplar), diş problemleri (diş aşınması gibi yerel faktörlerle 

ilgili cevaplar) ve tıbbi problemler olarak sınıflandırılmıştır (nörolojik 

bozukluklarla ilgili cevaplar). 

İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 

2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanılmıştır. Çalışma verileri 

değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Ortalama, Standart 

Sapma, Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) yanı sıra niteliksel 

verilerin arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Chi-square testi 

kullanılmıştır. Anlamlılık p<0.01 ve p<0.05 düzeylerinde 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular 

Katılımcıların, %63,7’si (n=79) kadın iken, %36,3’ü (n=45) erkektir. 

Ebeveynlerin, %73,4’ü (n=91) anne iken, %21,0’i (n=26) babadır, %4,8’i 

(n=6) büyükanne veya dede ve % 0,8’i (n=1) ise diğer akraba grubundadır. 
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Çocukların, %54,8'i (n=68) 0-7 yaş aralığında iken, %45,2'si (n=56) 7-12, 

yaş aralığındadır ve %25,8'sinde (n=32) bruksizm var iken, %74,2'sinde 

(n=92) bruksizm yoktur. Ebeveynlerinin, %17,7'sinde (n=22) bruksizm var 

iken, %82,3'ünde (n=102) bruksizm   yoktur. Çalışmaya katılan 

ebeveynlerin, %53,2'si (n=66) doğru cevap vermiş iken , %15,3'ü (n=19) 

yanlış cevap vermiştir. Katılımcıların, %36,3’ü (n=45) dental sebeplerden 

problem yaşarken, %6,5'i (n=8) yüz bölgesi ve TME’de ağrı şikayeti 

yaşamıştır ve %5,6’sı (n=7) diğer alanlarda problem yaşadığını bildirmiştir 

(Tablo 1). Ebeveynlerin, %3,2'si (n=4) yardım alırken, %22,6'sı (n=28) 

yardım almamıştır. Katılımcıların, %95,2'i (n=118) bilgi edinmek isterken, 

%4,8'i (n=6) bilgi edinmek istememiştir. Çalışmaya katılan çocukların, 

%42,7'si (n=53) saat 20.00 ve öncesinde uyurken, %57,3'ü (n=71) 20.00 

sonrasında uyumaktadır. Ebevyenlerin, %73,4’ü (n=91) çocuğunun iyi 

uyuduğunu belirtirken, %26,6'sı (n=33) çocuğunun iyi uyumadığını; 

%66,9’u (n=83) çocuğun uyku biçiminin ajite (huzursuz) olduğunu 

söylerken, %33,1'i (n=41) çocuğun uyku biçiminin normal olduğunu 

bildirmiştir (Tablo 2 ve Tablo 3). 

Veriler değerlendirildiğinde; çocuk yaş grupları ile çocukta bruksizm 

arasında ; çocuk cinsiyet ile çocukta bruksizm arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05).  

Çocukta bruksizm ile akşam uyku saati arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Çocukta bruksizm ile akşam 

uyku saati arasında ve  istatistiksel tek başına uyuma arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05) (Tablo 4).  

Tartışma 

Bu çalışmada ailelerin bruksizm farkındalık düzeylerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bruksizmi bildiğini belirten bireylerin % 

49.4'ü bruksizmi doğru olarak tanımlamıştır. Anneler çalışmaya katılan 

başlıca ebeveynler (%73,4) olarak saptandı. Bu sonuç ta annelerin 

çocuklarının sağlığından öncelikle sorumlu olduklarını göstermektedir. 

Yirmi iki ebeveyn (% 17,7) ve 32 çocukta (% 25,8) bruksizm olduğu ve 

kız çocuklarda (%25.3) daha sık görüldüğü tespit edildi.   

Bruksizmin ne olduğunu bildiklerini söyleyen ebeveynlerin yüzdesi (% 

53.2), Serra-Negra ve ark. (23) ve Alves ve ark. (9) tarafından yapılan 

çalışmalarda bildirilen değerlerden daha düşüktür; bu iki çalışmada sırası 

ile ebeveynlerin % 95'i ve %67’si bruksizmin ne olduğunu bildiklerini 

bildirmiştir. Serra-Negra ve ark.’nın çalışmasında (23), katılımcıların 

%95,5'i parafonksiyonel alışkanlığı doğru olarak tanımlamıştır. Bunun 

aksine, bu çalışmaya katılanların sadece% 68.5'i ve Tavares Silva ve ark. 

(22) tarafından yapılan çalışmada yer alanların% 38,1'i bruksizmi doğru 

olarak tanımlamıştır. 
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Çocuklar arasındaki bruksizm sıklığı (% 25.8), aynı tanı kriterlerini 

kullanan diğer çalışmalarda (ebeveynlerden alınan veriler) belirtilen 

oranlardan daha düşüktür. Boston Çocuk Hastanesi’nde 854 ebeveyn / 

bakıcı ile yapılan bir çalışmada, çocuklarda % 38 oranında bruksizm 

görülmüştür (24). Belo Horizonte ‘de yer alan Minas Gerais Üniversitesi 

Federal Kliniği’nde 652 Brezilyalı çocukla yapılan bir çalışmada da benzer 

bir sonuç bulunmuştur (% 35.3) (25). Prevalans oranlarındaki bu fark, 

farklı örneklem boyutlarına, değerlendirilen yaş gruplarına ve bruksizm 

teşhis yöntemlerinden kaynaklanabilmektedir. (25, 26, 27).   

Bu çalışmada, bruksizmi olan 22 ebeveynin 8’inin çocuklarının bu 

parafonksiyonel alışkanlığı olduğu saptandı. Bruksizmi olan çocuklar 

arasında (n = 32), sadece dördünün ebeveynlerinin yardım almak istediği, 

iki ebeveynin yardım almak amacı ile diş hekimine danıştığı belirlendi. Rio 

de Janeiro’da yapılan bir çalışmada, bruksizmli çocukların ebeveynlerinin 

% 33,6'sının yardım almak istemediği; % 54,5'inin ise bu soruya cevap 

vermediği bildirilmiştir (22). Alves ve ark. nın çalışmasında (9) ise 

bruksizm ile ilgili olarak; en çok uzman bir dişhekimine danışıldığı (% 

10.4), bir doktor ve psikoloğa danışan ebeveyn oranının ise 0.7 olduğu 

bildirilmiştir Bu araştırmada da ebeveynlerin %3.2 sinin yardım aldığı (diş 

hekimi, doktor, psikolog); %74,2 sinin ise yardım almak ile ilgili soruyu 

cevaplamadığı saptandı. Ebeveynlerin bruksizmin ne olduğunu bilmesi, bu 

parafonksiyonel alışkanlığın tespit edilip ve tedavi edilmesi açısından son 

derece önemlidir. Bu parafonksiyonel alışkanlık bilinmediğinde, bireyler 

yanlış ilişkiler kurabilir ve parafonksiyonla ilgisi olmayan tedaviler 

bireylere uygulanabilir. Dahası, bilgi eksikliği ebeveynlerin duruma 

gereken önemi vermelerini önler ve bu da yetişkinlikte geri dönüşü 

olmayan sonuçlara yol açabilir. 

Nahás-Scocote ve ark. (28) 2-6 yaşları arasında 937 çocuğun katıldığı 

çalışmalarında ebeveynlere anket uygulamış ve çocukları klinik olarak 

değerlendirmişlerdir. Çalışmalarına dahil edilen çocuklardan tedirgin 

uyuyan çocuklarda, bruksizm görülme sıklığının diğer çocuklardan 2,4 kat 

fazla olduğu bildirilmiştir. Santo Amaro Üniversitesi Çocuk Diş Hekimliği 

Kliniği’nde 450 çocukla yapılan bir çalışmada, bruksizmin tedirgin uyuma 

ve kaygı ile ilişkili olduğu saptanmıştır (29). Uluslararası Uyku 

Bozuklukları Sınıflamasına göre, bruksizm uyku ile ilişkili bir hareket 

bozukluğu olarak kabul edilmektedir (30).  

Brezilyalı ebeveyn ve çocuklarla yapılan bir araştırmada, anne veya 

babadaki bruksizmin çocuktaki bruksizm ile anlamlı bir şekilde ilişkili 

olduğu saptanmış, bruksizmi olan 88 baba değerlendirildiğinde 66 çocukta, 

bruksizmi olan 104 anne değerlendirildiğinde ise 86 çocukta bruksizm 

olduğu belirtilmiştir (23). Bu verilerin sonucunda bu parafonksiyonel 

alışkanlığın kalıtsal faktörlere veya aile sorunlarına bağlı olabileceği 

düşünülmektedir.   
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SONUÇ 

Bu çalışmanın bulgularına dayanarak, ebeveynler arasında bruksizm 

hakkında bilgi, özellikle bu parafonksiyonel alışkanlığın etiyolojisi 

açısından yetersizdir. Bu bilgi eksikliği bireylerin yardım almasını 

engellemekte ve sonuçta bruksizmden kaynaklanan problemlerin 

artmasına neden olmaktadır. 
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Tablolar 

Tablo 1: Demografik Verilere Göre Dağılım 

 n % 

Cinsiyet Kız  79 63,7 

Erkek 45 36,3 

Ebeveyn Anne 91 73,4 

Baba 26 21,0 

Büyükanne/Dede  6  4,8 

Diğer  1  0,8 

Yaş 0-7 68 54,8 

7-12 56 45,2 

Çocukta  

Bruksizm  Durumu 

Var 32 25,8 

Yok 92 74,2 

Ebeveynde 

Bruksizm  Durumu 

Var 22 17,7 

Yok 102 82,3 

Bruksizmin Ne Olduğu 

Biliniyor Mu? 

Evet 85 68,5 

Hayır 39 31,5 

Bruksizm Konsepti    Doğru 66 53,2 

   Yanlış 19 15,3 

Cevap Yok 39 31,5 
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Bruksizmden 

Kaynaklanan 

Problemler 

Dental 45 36,3 

Yüz Bölgesi Ve Tme’de 

Ağrı 
8 6,5 

Diğer 7 5,6 

Bilmiyor 32 25,8 

Cevap Yok 32 25,8 

Yardım Aldınız Mı ?    Evet  4  3,2 

   Hayır 28 22,6 

Cevap Yok 92 74,2 

Bilgi Edinmek  

İster Misiniz? 

      Evet 118 95,2 

      Hayır  6  4,8 

Akşam Uyku Saati 20.00 Ve Öncesi 53 42,7 

20.00 Sonrası 71 57,3 

Çocuğunuz İyi Uyur 

Mu? 

      Evet 91 73,4 

      Hayır 33 26,6 

Çocuğun Uyku Biçimi        Ajite 83 66,9 

      Normal 41 33,1 

Tek Başına Uyuma 

Durumu 

       Evet 37 29,8 

       Hayır 87 70,2 
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Tablo 2: Çocukta Bruksizm ile Parametreler Arasındaki İlişki   

  Çocukta Bruksizm p 

Çocuk Yaş Grubu 

 Var Yok 

0,695 7 ≤ 19 (%27,9) 49 (%72,1) 

7 > 13 (%23,2) 43(%76,8) 

Çocuk Cinsiyet 
Kız 20 (%25,3) 59 (%74,7) 

0,999 
Erkek 12 (%26,7) 33(%73,3) 

Ebeveyn 

Anne 24 (%26,4) 67 (%73,6) 

0,301 
Baba 5 (%19,2) 21(%80,8) 

Büyükanne/Dede 2(%33,3) 4(%66,7) 

Diğer 1(%100,0) 0(%0,0) 

Akşam Uyku Saati 
20.00 Ve Öncesi 14 (%43,8) 39 (%42,4) 

0,999 
20.00 Sonrası 18 (%56,3) 53(%57,6) 

İyi Uyur Mu? 
Evet 24 (%75,0) 67 (%72,8) 

0,994 
Hayır 8 (%25,0) 25(%27,2) 

Tek Başına Mı Uyur? 
Evet 6 (%18,8) 31 (%33,7) 

0,172 
Hayır 26 (%81,2) 61 (%66,3) 

Uyku Biçimi 
Ajite (huzursuz) 18 (%56,3) 65 (%70,7) 

0,203 
Normal 14 (%43,7) 27 (%29,3) 

Chi-Square Testi  **p<0,01 
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Tablo 3: Bruksizm Bilme ile Konsept Arasındaki İlişki   

 

  Konsept p 

Bruksizm Bilme 

 Doğru Yanlış  Cevap Yok 

0,367 Evet 42 (%49,4) 13 (%15,3) 30 (%35,3) 

Hayır 24 (%61,5) 6(%15,4)  9(%23,1) 

 

 

Tablo 4: Ebeveynde Bruksizm İle Yardım Alma Durumu Arasındaki İlişki   

  Yardım Aldınız Mı? p 

Ebeveynde 

Bruksizm 

 Evet Hayır  Cevap Yok 

0,225 Evet 2 (%9,1) 5 (%22,7)  15 (%68,2) 

Hayır 2 (%2,0) 23(%22,5)  77 (%75,5) 
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BÖLÜM XXXII 

MOLAR İNSİZAL HİPOMİNERALİZASYONDA TEDAVİ 

YAKLAŞIMI 

 

Seher Gözde Uğur* & Mehmet Ünal 

 

Molar Insizal Hipomineralizasyon (MIH); bir veya daha çok daimi 

birinci molar dişinin etkilendiği, kesici dişlerin sıklıkla dahil olduğu ve 

genel bir dağılımın gözlenmediği gelişimsel mine mineralizasyon 

bozukluğunun klinik görüntüsünü açıklamak üzere ortaya çıkmıştır 

(Bodrumlu & Avşar 2019:7). Hipomineralizasyonun olduğu bölgeler, 

mine yüzeyi başlangıçta normal kalınlığında gelişmesine rağmen 

mineralizasyonun bozuk olmasından dolayı yumuşak ve pöröz yapıda, 

beyaz sarı yada kahverengi renk değişimi gözlenebilmektedir (Bekes 

2019:3). Opasiteler genellikle kuronların insizal veya cuspal 1/3ünde 

sınırlıdır, çok nadiren de servikal 1/3ünde gözlenebilir (Memiş, Saat, 

Sönmez, Öz 2010:83). Molar İnsizal Hipomineralizasyonu (MIH) 

adlandırmasının yanı sıra hipomineralize daimi birinci büyük azılar, 

idiopatik mine hipomineralizasyonu, dismineralize daimi birinci büyük 

azılar, florsuz hipomineralizasyon ve peynir büyük azı gibi terimlerle de 

bahsedilmiştir (Bekes 2019:3). 

MIH ‘la ilgili araştırmalar yaklaşık 40 yıl önce başlamıştır. Son yıllarda 

farklı toplumlarda yapılan araştırmalara göre MIH görülme sıklığı %2,4 - 

%25 arasında olduğu belirtilmiştir. Farklılığın sebebi araştırmalardaki 

indeks, kriter, metot ve yaş gruplarının değişkenliğinden olabileceği gibi, 

toplumların sahip olduğu sağlık sistemleri ve sosyo-ekonomik durumların 

çeşitliliği de neden olabilmektedir (Bekes 2019:3; Mec et. al. 2015:55; 

Allen et. al 2004:23) . 

MIH etiyolojisi tam olarak açıklanamamakla birlikte prenatal ve 

yaşamın ilk 3 yılını kapsayan dönemlerinde karşılaşılan sistemik, çevresel 

ve tıbbi durumlardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir (Özer & At 

2011:89). 

MIH değerlendirmesi için en uygun yaş 8’dir. MIH' dan etkilenen 

dişleri tanımlamak amacıyla sınırları belirli opasitelerin varlığı, sürmeyi 

takiben oluşan madde kaybının varlığı, atipik restorasyonların varlığı, 

                                                           
* (Araş Gör.); Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Pedodonti A.D: gozdeugur17@gmail.com 
 (Dr. Öğr. Üyesi);. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Pedodonti A.D: dtmehmetunal@gmail.com 
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erken çekilmiş olan büyük azı veya keser dişlerin varlığı ve büyük azı veya 

kesici dişlerin sürme bozuklukları değerlendirilmelidir (Bekes 2019:3). 

MIH’lı hastalar ağrı, hassasiyet, dişlerde abrazyon ve kötü estetik 

görünüm gibi problemlere sahiptirler. MIH vakalarının tedavisi çocuğun 

sağlığı ve psikolojisi için çok önemlidir. Çünkü dişlerdeki hassasiyet ve 

ağrı düzeyinin yüksekliğinden ötürü, çocuklar dişlerini fırçalamaktan 

kaçınmakta bu sebeple oluşan plak birikimiyle kötü ağız hijyenine bağlı 

çürük gelişmektedir. MIH’lı çocukların çoğunluğunda anterior dişlerde 

görülen hipomineralizasyonlar ve bunların şiddetlenmesi estetik kaygılara 

sebep olmakta çocuklar rahatça gülümseyemeyip toplumdan kendini 

soyutlama gibi problemlerle karşılaşılmaktadır (Ulusoy Yamak & 

Türkoğlu 2013:103; Chankanka et. al. 2010:97; Allen et. al. 2004:23).  

     MIH Görülen Dişlerde Restorasyonu Etkileyen Faktörler 

MIH’dan etkilenen dişlerin restorasyonunu etkileyen faktörler; diş 

yüzeyleri, ağrı varlığı, pulpanın durumu ve çocuğun tedaviye karşı 

tutumudur (Bekes 2019:3). 

Bunların tedaviye yaklaşım açısından önemli etkileri vardır; 

Diş yüzeyleri: Hipomineralizasyon, minedeki mineral içeriğinin 

azalması ve artmış protein içeriği etkili bir şekilde asitlemeyi ve adeziv 

bağlantıyı sınırlamaktadır. Bu artmış protein içeriğine çözüm olarak 

yapılan araştırmaların bazılarında asitlemeden sonra 60 saniye boyunca 

%5’ lik sodyum hipoklorit(NaOCl) uygulaması MIH’dan etkilenen 

dişlerde mine bağlantısını arttırdığı gözlenmiştir (Chay et. al. 2004:23; 

Sönmez & Saat 2017:42). Kraemer ve ark. yaptığı in vivo bir çalışmada ise 

sodyum hipoklorit uygulamasının bir etkisi olmadığı gözlenmiştir 

(Kräemer et. al. 2018:40). 

Ağrı: Özellikle şiddetli MIH vakalarında kronik ağrı görülür. MIH’dan 

etkilenen dişlerin neden olduğu ağrı genellikle sürdükten hemen sonra 

ortaya çıkar. Dişler soğuk-sıcak, diş fırçası teması gibi dokunsal etkilere 

duyarlıdır. Duyarlılığın sebebi mine-dentin birleşiminden yüzeye kadar 

uzanan pörozitelerden dolayı oluşan kronik pulpa iltihabı gibi 

görünmektedir. Hipomineralize mine ve dentin tabakaları, pulpa dokusunu 

ağız boşluğunda fiziksel, kimyasal ve termal uyaranlara karşı yeterince 

korumaz ve pulpa etkilenir. Hasta konforu için acil müdahale edilmelidir. 

Tedaviler için yapılan lokal anesteziler her zaman yeterli olmayabilir. 

Çocuklarda travmatik tedavilere sebebiyet vermemek için lokal 

anestezinin yetersiz olduğu vakalarda premedikasyon, postoperatif ağrı 

kontrolü yapılabilir. Bilinçsizce korku geliştiren çocuklarda sedasyon, 

genel anestezi tercih edilebilir (Bekes 2019:3; Özgül ve ark. 2013:5). 

Pulpa: MIH’lı dişlerin pulpa yapısı sağlıklı dişlerin pulpa yapısıyla 

benzer özellikler göstermektedir. Fakat MIH’lı dişler uzun süre tedavi 
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edilmediğinde, hipomineralize mine ve açıkta kalan dentin tabakası bakteri 

ve diğer irritanların pulpaya girişine zemin hazırlayarak pulpa geri 

dönüşümsüz olarak hasar görebilir (Bekes 2019:3; Jalevik et. al. 2002:24). 

Davranış: Çocuklara uyarlanmış tedavi protokolleri ve davranış 

yönetimi protokolleri, pediatrik diş hekimliğinde başarılı tedavi için temel 

ön koşullardır. Şiddetli MIH’ ı olan çocuklar aşırı hipersensitiviteden ötürü 

ağrı yaşadıkları için genellikle iyi uyum göstermezler. Bu çocuklara anlat-

göster-uygula, klasik koşullandırma, pozitif destek, modelleme, dikkati 

başka yöne çekme gibi teknikler kullanılabilir (Bekes 2019:3; Jalevik et. 

al. 2002:24). 

     MIH Görülen Çocuklarda Tedavi Yaklaşımı 

MIH'lı dişler için mevcut tedavi yöntemleri, koruyucu tedaviler, direkt 

ve indirekt restorasyonlar ve ekstraksiyona kadar geniş kapsamlıdır. 

Bununla birlikte, bu modalitelerin uygunluğu, bir dizi faktöre bağlı olarak 

değişir. Yaygın olarak tanımlanan faktörler, hipomineralizasyon derecesi 

(hafif-orta-şiddetli) ve yaygınlığına, hastaların yaşı, ebeveyinlerin sosyal 

durumu ve beklentisi, post-erüptif mine yıkımına (PEY), semptomların 

varlığına (hassasiyet varlığı/yokluğu) ve gelişmekte olan oklüzyona bağlı 

olarak farklılık göstermektedir. Mine defektleri çürüğün hızla ilerleyip 

yayılım göstermesinde çok etkilidir. Bu defektlere sahip dişlerin tedavisi 

oldukça güçtür. Bu nedenle var olan ve gelişebilecek defektleri önlemek 

oldukça önemlidir (Bekes 2019:3; Bodrumlu & Avşar 2015:7; Güner & 

Salcıoğlu 2016:28). 

Tedavi için altı basamaklı yaklaşım önerilmektedir:  

          1-Risk belirlenmesi  

2-Erken teşhis  

3-Remineralizasyon ve hassasiyetin azaltılması  

4-Diş çürüklerinin ve PEY’in önlenmesi 

5-Restorasyonlar ve çekimler  

6-Oral hijyen ve ağız bakım (Bekes 2019:3) 

MIH’lı dişlerden etkilenen çocuklara ve ebeveynlerine, çürük yapan 

şekerli, asitli içecek ve gıdalardan mümkün olduğunca uzak durulması, 

meyve suyu gibi şekerli içeceklerin pipetle tüketilmesi, ara öğün 

atıştırmalarının kesilmesi, probiyotik gıdaların tüketilmesi gibi çocuğun 

diyetinin karyojenitesini ve erosivitesini sınırlayan tavsiyelerde 

bulunulmalıdır. Çürük riskini ve diş hassasiyetini azaltmak için en az 1450 

ppm flor içeren diş macunu ile florlu gargaralar tavsiye edilebilir, 

hassasiyet giderici jel veya vernik hekim tarafından uygulanabilir (Bekes 

2019:3; Bilgin & Pınar Erdem 2016:334).Bunların yanı sıra fluorid 
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iyonoforezi, ozon ve lazer uygulamaları dentin hassasiyeti tedavisinde 

kullanılan diğer alternatif yöntemlerdir (Singal et. al. 2005:7) 

Hafif tipteki gelişimsel mine defektlerinin tedavisinde kullanılan 

yöntemlerinden biri de remineralizasyondur. Hem in vitro hem de in vivo 

çalışmalar, remineralizasyonun klinik olarak etkili olduğunu göstermiştir. 

Remineralizasyon ajanları olarak da fluorid, kazein, kazein fosfopeptit-

amorf kalsiyum fosfat (CPP-ACP), xylitol, nano hidroksiapatit (n-HAP), 

bikarbonat içeren ürünler kullanılabilmektedir (Bekes 2019:3; Güner & 

Salcıoğlu 2016:28) 

CPP-ACP flor ile etkileşime girdiğinde, kazein fosfopeptid ile stabil 

hale gelen amorf kalsiyum fosfat, diş yüzeyinde çözünür, 

remineralizasyonu başlatarak, asit ataklarına karşı dirençli kalsiyum, flor 

ve fosfat iyonlarının oluşumasını sağlar (William et. al. 2006:224; 

Reynolds 2005:1). Şu an kullanılmakta olan 3 farklı ajan bulunmaktadır: 

1. Topikal diş kremi :Tooth Mousse ve MI Paste, GC Corporation, 

Tokyo, Japan 

2.Şekersiz sakız :Recaldent Pty Ltd, Melbourne, Australia 

3. Pastil :Recaldent Pty Ltd, Melbourne, Avustralya, Adams/Cadbury 

Schweppes, Morris Plains, NJ (Bekes 2019:3; William et. al. 2006:224) 

Türkiyede piyasada CPP-ACP ürünü topikal olarak uygulanan diş 

kremi şeklindeki ajanlar bulunabilmektedir. (William et. al. 2006:224) 

 Hipomineralize molar dişlerde koruyucu uygulamalar yapılmadığında, 

çiğneme kuvvetleri ve asitli besinlere karşı bu dişler dayanıksız kalmakta 

ve dişlerde kolayca fraktürler oluşabilmektedir. Bunun sonucunda hızlıca 

ilerleyen diş çürükleri görülmektedir (Bodrumlu & Avşar 2015:7; William 

et. al. 2006:224; Mahaney 2001:5). 

MIH’lı dişlerin direkt restorasyonu için şunlar gereklidir: 

- Diş sert dokularının stabilizasyonu.  

- Termal ve ağrılı uyaranlara karşı iyi izolasyon (Mine pörozitelerinde 

en etkili sızdırmazlık için). 

- Yüzeylerin, cuspların vb. anatomik alanların rekonstrüksiyonu ve 

onarımı  

- Sağlam diş sert dokularının korunması (Bekes 2019:3) 

Restorasyonun tamamlanması için materyal seçimi de çok önemlidir. 

Çocuğun yaşına, kooperayonuna ve defektin şiddetine bağlıdır. MIH 

görülen dişlerin restorasyonu için kavite kenarlarının belirlenmesinde iki 

yaklaşım vardır; tüm defektif mine çelik rond kullanılarak kaldırılması ve 

frezde dirence rastlanana kadar sadece çok pöröz minenin kaldırılması. 
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Sadece çok pöröz mine kaldırılması koruyucu bir yaklaşımdır, fakat 

restorasyonlar marjinal kırılma riski altındadır (Bekes 2019:3; Ulusoy 

Yamak & Türkoğlu 2013:103; Bilgin & Pınar Erdem 2016:334; Güner & 

Salcıoğlu 2016:28). 

Hipomineralize Kalıcı Keser Diş Restorasyonları  

Kesici hipomineralizasyon, bireylerin özgüvenini sıklıkla etkileyen 

estetik ve duygusal olarak yıpratıcı bir durumdur. Tedavi yöntemleri, 

hipomineralizasyon derecesine ve yapı kaybına bağlı olarak 

ultrakonservatif ile invaziv tedaviler arasında değişebilir. 

Remineralizasyon, external vital bleaching, mikroabrazyon, rezin 

infiltrasyon ve makroredüksiyon ile estetik iyileşme sağlamak için 

kompozit tabakalama gibi tedavi yöntemleri kullanılabilir. Genellikle hafif 

vakalarda arka plan ve lezyon renkleri arasındaki kontrastı azaltmak için 

external bleaching ile noninvaziv bir tedavi tercih edilir. Etkilenen hastalar 

genellikle dişlerinin renginden hoşnutsuzdur. Hem normal hem de 

hipomineralize minenin kimyasal ve mekanik özelliklerini bozmadan 

%10'luk bir karbamid peroksit çözeltisi ile external bleaching tedavi 

yapılır.Bunu takiben uygunsa, mikroabrazyon ile birlikte tamamlanan 

CPP-ACP ile remineralizasyon tedavisi lezyona uygulanabilir. 

Mikroabrazyonla tedavi; %10 karbamid peroksit kullanarak gece boyunca 

bleaching yapılır. Transillüminasyon ile lezyon kontrol edilir, lezyonun 

kısmi yarı saydamlığını ortaya çıkarır ve bu da onu mikroabrazyon için bir 

aday yapar. Silika karbür parçacıkları içeren %6 hidroklorik asit çözeltisi 

uygulanarak tamamlanır. Bunlar başarısız olursa, TEGDMA monomer 

içeren rezin infiltrasyon tekniği ile etkilenen dişin önemli görsel ve 

fonksiyonel iyileşmesi sağlanabilir. Bu noktaya kadar bahsedilen teknikler 

non-veya minimal invazivdir. Son olarak, adeziv infiltrasyon tekniği 

defektif alanları ortadan kaldırmada tamamen başarılı değilse, konservatif 

makroredüksiyon ve estetik iyileşme sağlamak için kompozit tabakalama 

kullanılabilir (Bekes 2019:3). 

Hipomineralize Kalıcı Molar Diş Restorasyonları  

Restorasyon olarak kullanılabilecek materyaller şu başlıklar altında 

inceleyebiliriz: 

 Fissür örtücüler 

 Cam iyonomer simanlar (CİS) 

 Rezin modifiye cam iyonomer simanlar (RMCİS) 

 Rezin kompozitler 

 Poliasit modifiye kompozit rezinler (KOMPOMER) 

 Amalgam  

 Prefabrike metal kronlar (PÇK) 

 İndirek restorasyonlar  
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Fissür Örtücü 

Pit ve fissür örtücüler, diş çürümesine yol açabilecek bakteri biyofilm 

büyümesini önleyerek, fissür çürüklerini engellemek ve kontrol etmek için 

yaklaşık 50 yıldır kullanılmaktadır. Molar dişlerin oklüzal yüzeylerine 

uygulandığında, çocuklarda ve ergenlerde çürüklerin önlenmesinde etkili 

olurken, etkinlikleri sızdırmazlık, materyalin uzun ömürlülüğü ile 

yakından ilgilidir (Bekes 2019:3) 

MIH'dan etkilenmiş mine, düzensiz mine prizmaları, gözenekli-pörozlü 

yapı, düşük mineral içeriği, yapısı bozulmuş kristalitler, azaltılmış sertlik 

ve elastikiyet modülü ile karakterizedir. Bu değişen özellikler rezin fissür 

örtücü materyalinin mineye bağlanmasında zorluklar oluşturmaktadır 

(Bekes 2019:3; Jalevik et. al. 2005:40; Ekambaram et.al. 2017:94). 

MIH’lı dişlerde fissür örtücü uygulaması tamamen sürmüş nem 

kontrolü sağlanan, post erüptik bozulmanın oluşmadığı dişlere 

yapılmalıdır. Tam sürmemiş dişlerde, tükürüğün iyi izole edilemediği 

durumlarda cam iyonomer esaslı fissür örtücüler koruma amaçlı 

uygulanabilmektedir (Bekes 2019:3). 

Yapılan bir çalışmada fissür örtücülerin 5. veya 6. nesil bond 

sistemleriyle birlikte kullanımıyla yüksek oranda sızdırmazlık elde 

edilmiştir. Fragelli ve ark.’larının yaptığı prospektif bir çalışmada fissür 

örtücülerin uygulanmasından bir ay önce haftalık flor vernik uygulaması 

yapılmıştır. Fissür örtücü maddeleri “standart " etch ve seal tekniği ile 

uygulanmıştır. Flor vernik uygulamasıyla birlikte yapılan bu fissür 

örtücülerde sağlıklı molarlarda %62, MIH'lı molar dişlerde ise %72 

oranında retansiyon  saptanmıştır; ancak istatistiksel bir fark 

göstermemiştir (Bekes 2019:3; Fragelli et. al. 2017:30). 

Cam İyonomer Simanlar 

Cam iyonomer simanlar(CİS), Ca(Kalsiyum) veya Sr(Stransiyum) 

esaslı alümina (Al2O3), silika (SiO2) cam tozları, farklı poliasitler ve 

rezervuar görevi görmek üzere flor ilavesi ile elde edilmektedir. Cam 

iyonomer siman reaksiyonu 2 fazdan oluşur; ilk 10 dakika poliakrilat 

matriksin oluşumudur ve ikinci 24 saat dehidrasyona sağlayan asit baz 

reaksiyonunun devamıdır (Kanık & Türkün 2016:54). 

Cam iyonomer simanların biyolojik ve diş eti uyumları iyidir. Pulpaya 

irritan özellik göstermezler. Ayrıca florür içermelerinden dolayı 

antikaryojenik özellik gösterirler. Florür diş minesindeki hidroksiapatit 

kristallerinin hidroksil iyonuyla yer değiştirip floroapatit kristalini 

meydana getirir. Floroapatit çürüğe son derece dayanıklı bir kristaldir. 

Minenin CİS ile yapısına aldığı flor, restorasyon düşse bile 6 ay boyunca 

etkisi sürer (Köroğlu ve ark.2012:205).  
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CİS nemden çok etkilenir, nem kontaminasyonunda maddenin sertliği 

azalarak çözünmesi artar. Bunun yanı sıra aşırı kuruluğa karşı da 

duyarlıdır. Aşırı kurulukta fraktürler oluşur, renklenmeler ve kenar sızıntısı 

başlar. Çekme, gerilme kuvvetlerine ve abrazyona karşı dayanıklılıkları 

azdır. Renk stabilitesi ve estetik görünüm iyi değildir (Köroğlu ve 

ark.2012:205; Caughman et. al. 1990:513). 

Sonuç olarak; Cam iyonomer simanlar (CİS), kırılma 

dayanıklılıklarının yetersiz olması ve zayıf aşınma dirençleri nedeniyle 

stres altındaki alanlarda restorasyon materyali olarak tercih edilmemeli, 

fakat geçici restoratif materyal olarak kullanılabilir. İzolasyonun tam 

sağlanamadığı tam sürmemiş dişlerde MIH’dan dolayı oluşan hassasiyeti 

gidermek içinde kullanılabilir (Bekes 2019:3; Köroğlu ve ark.2012:205; 

Kaya & Tirali 2013:71).  

Rezin Moifiye Cam İyonomer Simanlar  

Geleneksel CİS’den daha gelişmiş materyallerdir. Gerilme ve baskı 

dayanımı daha yüksektir. Rezin Modifiye Cam İyonomer Simanın 

(RMCİS) büyük kısmı CİS ve yaklaşık %20 oranında da rezin restoratif 

materyal içermektedir. Genel özellik itibariyle CİS’e çok benzer özellikler 

taşır. RMCİS, CİS gibi florür rezervuarıdır ve biyolojik uyumu iyidir 

(Köroğlu ve ark.2012:205). Farklı olarak RMCİS’lar çift sertleşme 

mekanizmasına sahiptirler, CİS’te olduğu gibi asit-baz reaksiyonu ve buna 

ek olarak foto-kimyasal sertleşme de gösterirler. RMCİS, CİS e oranla 

içerisindeki rezinden dolayı fiziksel ve mekanik özellikleri daha iyidir 

(Bekes 2019:3; Köroğlu ve ark.2012:205; Kaya & Tirali 2013:71). 

Rezin Kompozitler 

Direk adeziv restorasyonlar, adeziv substratları içeren MIH'dan 

etkilenen klinik vakaların büyük çoğunluğunda en sık tercih edilen tedavi 

seçeneğidir. MIH’lı dişlere sahip çocuklar şiddetli ağrı yaşadıkları için oral 

hijyene çok dikkat edemezler ve dişler üzerinde biriken plak fazladır. Bu 

nedenle restorasyon yapılmadan önce lokal anestezi uygulanıp, diş yüzeyi 

plaktan temizlenmelidir. Çürüklerin yanı sıra, etkilenen minede sağlam 

mine elde edilene kadar temizlenmelidir. Geleneksel bir adeziv kompozit 

tabakalama tekniğiyle uygulanabilir veya bulk-fill kompozit ile tek 

aşamada da uygulanabilir (Bekes 2019:3). Kompozit, MIH’lı dişlerde 

defektli minenin iyi bir şekilde sınırlandığı, bir veya iki yüzeyle sınırlı 

olmayan, cuspları içermeyen ve supragingival sonlanan kavitelerin 

varlığında en iyi performansı gösterir (Fayle 2003:6). Bir veya daha fazla 

cusps içeren restorasyon varlığında, bir akışkan kompozit veya 

camiyonomer simanla birlikte adeziv kompozit uygulanabilir. Defekt ve 

restorasyon ne kadar geniş olursa, başarısızlık riski de o kadar artar. Ek 

olarak restorasyon marjinal kenarları hipomineralize mine içinde 

olduğunda, dokunun düşük mekanik direnci ve bu dokuya düşük bağlanma 
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dayanımı nedeniyle gelecekteki yapısal kayıp ve marjinal sızıntı olasılığı 

daha yüksektir (Costa Silva & Mialhe 2012:8). 

Poliasit Modifiye Kompozit Rezinler (Kompomer) 

Poliasit modifiye rezin kompozitler uygulanması kolay ve pratik, flor 

salınımı yapabilen, gerilme direnci CİS ve RMCİS’den daha iyi rezin 

kompozite kıyasla daha düşük olan restorasyon materyalleridir. 

Kompomerlerin daimi diş restorasyonlarında kullanımı okluzal stres 

içermeyen alanlarla kısıtlı olduğu için MIH’lı dişlerde de kullanımı 

kısıtlıdır (Bodrumlıu & Avşar 2015:7; Bilgin & Pınar Erdem 2016:334). 

Amalgam 

Gümüş bakır, kalay ve çinko materyallerinin farklı oranlarda cıva ile 

birleşmeleri sonucunda oluşan alaşıma amalgam denir. Amalgam genel diş 

hekimliği içinde en çok kullanılan daimi dolgu materyallerinden biridir. 

Dişe mekanik bağlanma gösterirler adeziv materyaller gibi dişe bağlantısı 

olmadığı için hazırlanan kavite önemlidir. Bu nedenle atipik şekillenmiş 

kavitelerde kullanımından kaçınılmalıdır (Bodrumlıu & Avşar 2015:7). 

Minenin azalmış sertlik ve elastikiyet özelliği nedeniyle, restorasyonlar 

için destek azalır. Bu düşük destekten ötürü çiğneme sırasında daha yüksek 

eğilme stresine dayanabilen restorasyonlar tercih edilmelidir. Amalgam, 

yüzeysel kavitelerde zayıf retansiyona sahip olması, geriye kalan diş 

yapısını koruyamaması ve bunun sonucunda restorasyonun kaybına sebep 

olabileceğinden en az tercih edilen materyaldir (Bilgin & Pınar Erdem 

2016:334; Güner & Salcıoğlu 2016:28). 

Prefabrike Metal Kronlar 

Paslanmaz Çelik Kron (PÇK), bireysel dişlere uyarlanan ve biyolojik 

olarak uyumlu bir bağlama ajanıyla simante edilen prefabrik metal 

kronlardır. PÇK’lar özellikle kompozit restorasyonları desteklemek için 

yeterli diş yapısı bulunmayan durumlarda, MIH’lı dişlerin erken ve geç 

posteruptif aşamalarında kullanılabilir. Bu restorasyon tekniği, hala geçici 

(“geçici " terimi, birkaç aydan on yıla ve ötesine kadar değişen herhangi 

bir zaman dilimini ifade eder.)orta vadeli çözüm olmasına rağmen, çoğu 

restorasyona göre kalıcı yaklaşımlar arasında yer almaktadır (Bekes 

2019:3). 

PÇK’lar çok uzun yıllardır genellikle süt dişlerinde kullanılmıştır. Fazla 

diş kaybını önler, hassasiyeti azaltır, cusp fraktürlerini önler ve kron 

yüksekliğinin korunmasına yardımcı olur (William et. al. 2006:32). Aynı 

zamanda pahalı olmaması, hazırlama ve uygulamasının kolay olması da 

önemli özelliklerindendir (Lygidakis et. al. 2010:75). Genel olarak, kalıcı 

dişlerde kullanım endikasyonları, kırılmış veya travmatize olmuş dişlerin, 

gelişimsel kusurları olan genç daimi dişlerinin geçici restorasyonunu içerir 

(Randall 2002:489). 
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PÇK’lar döküm kron restorasyonlar uygulanana kadar MIH’lı azı 

dişlerini koruyabilir (Radcliffe & Cullen 1991:8).  Ayrıca, bu kronlar, 

ekstraksiyonun gerekli olduğu kötü prognozlu dişlerde, ideal ekstraksiyon 

süresini beklerken erken aşamada uygulanabilir (Bekes 2019:3). 

Kalıcı molar için PÇK, ilk kalıcı molar dişin anatomisine yakından 

benzeyecek şekilde tasarlanmıştır. Kalıcı azı dişlerinde hazırlık esas olarak 

bir döküm metal kron ile aynıdır, ancak preperasyon miktarı daha azdır.(33) 

PÇK, komşu dişlerle iyi bir temas alanı oluşturmalı ve servikal olarak 

yerine oturmalıdır. Komşu diş olmadığında, taşkın kron konturunu 

önlemek için proksimal diş preprasyonu yinede yapılmalıdır. Bu prosedür, 

ikinci kalıcı molar sürmeden önce distal yüzeyde özellikle önemlidir. 

Herhangi bir undercut sürme yolunu değiştirebilir. Sağlam diş dokusunun 

minimum preparasyonunu sağlamak için olası bir alternatif, hazırlanmadan 

1 veya 2 hafta önce ortodontik ayırıcıların yerleştirilmesidir (Bekes 

2019:3). 

İndirek Restorasyonlar 

Yapılma şekillerine göre ilk kez 19. yüzyılda Philbrook tarafından 

tanımlanan inleyler, ağız dışında oluşturulan, kavitelere siman aracılığıyla 

uygulanan restorasyonlar olup kavitenin boyut ve şekillerine göre inley, 

onley ve overley olarak adlandırılır (Mahmoud &Yehya 2017). 

İndirekt restorasyon endikasyonları; 

- Aşırı harabiyete uğramamış, diğer dolgu materyalleriyle yapılacak 

restorasyonlar için tutuculuk sağlanamayan dişlerde, 

- Dişetinin altına uzanan kavitelerde,  

- Diğer dolgu materyallerine karşı aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyon 

gösteren hastalarda, 

- Farklı metallerden yapılmış restorasyonların olduğu ve galvanik akımın 

oluşabileceği hastalarda,  

- Kapanış ve oklüzyon bozuklukları nedeniyle oklüzyon düzenlemesi 

yapılacak vakalarda,  

- İleri derecede abrazyon veya atrizyon gösteren hastalarda (Bekes 2019:3). 

Kısa kron boyutu ve belirgin pulpa boynuzları nedeniyle küçük 

çocuklar için önerilmemektedir (Koch & Garcia-Codoy 2000:90). 

Preparasyon sırasında pulpa odasının geri dönüşümsüz olarak etkilenmesi 

durumuna dikkat gerektirir. Preparasyondan önce pulpa odasının yeterli 

değerlendirilmesi için radyografiler alınmalı ve preparasyon klinik olarak 

mümkün olduğu kadar minimal invaziv olmalıdır (Sabandal & Schaffer 

2016:56.). Sonuç olarak, bu yaklaşım geç karışık, daimi MIH’lı dişler için 

de düşünülebilir. Bu restorasyonlar için kompozit, seramik, metal 

alaşımları kullanılabilir (Bekes 2019:3). 
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Günümüzde, seramik veya kompozit esaslı indirekt restorasyonları 

üretmenin birçok yolu vardır. Geleneksel fabrikasyon restorasyonlar, 

bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) 

prosedürlerine karşı rekabet eder. Pediatrik diş hekimliği ile ilgili olarak, 

CAD / CAM restorasyonları çocuklarda kalıcı dişler için yaygın bir tedavi 

yöntemi haline gelmiştir. Bu teknolojiyi dijital gösterimlerin kullanımıyla 

birleştirmek de bir başka avantaj olabilir (Stines 2008:3). 

MIH vakalarında bu tedavi seçeneği için mevcut çalışmalar azdır. Metal 

alaşımları veya seramik kullanarak indirekt restorasyonların başarılı bir 

şekilde kullanılması çoğunlukla diğer mine defektleri (örneğin 

amelogenesis imperfekta) için yayınlanmaktadır. Zagdwon ve ark. yaptığı 

bir çalışmada ciddi mine defektlerinden (MIH dahil) etkilenen daimi 

dişlerde döküm kronlar (nikel krom alaşımı) ve paslanmaz çelik kronlar 

araştırılmıştır. Ortalama 17 aylık takipte iki tip restorasyonda kalite ve 

uzun ömür açısından anlamlı istatistiksel fark yoktur (Bekes 2019:3; 

Zagdwon et. al. 2003:42). Yapılan çalışmalarda genel olarak tedavi edilen 

çoğu dişte rekürrent çürük görülmemiş, dişler asemptomatik olarak 

belirlenmiş, dişeti iltihabı, dikey boyut kaybı gözlenmemiştir. 

Sonuç olarak; indirekt restorasyonlar, etkilenen azı dişlerinin 

sınırlandırılmış opasiteleri ve posteruptif yüzey kaybı ile restorasyonu için 

uygulanabilir. Vaka raporları, direkt kompozit restorasyonların 

endikasyonu aşıldığında indirekt restorasyonların alternatif olabileceğini 

göstermektedir (Bekes 2019:3 Ulusoy Yamak & Tüloğlu 2013:103). 

MIH’LI Dişlerin Tedavisinde Diş Çekimi 

Ekstraksiyon tedavisi için sadece MIH’lı dişlerin değil, aynı zamanda 

söz konusu hastanın tüm diş ve ortodontik durumunu da göz önünde 

bulundurmalı ve hastanın maksimum faydasını ve minimum yan etkilerle 

bireysel olarak optimal tedaviyi sağlamalıdır (Bekes 2019:3; Bodrumlu & 

Avşar 2015:7; Bilgin & Pınar Erdem 2016:334; Güner & Salcıoğlu 

2016:28). 

MIH’dan etkilenen azı dişlerinin doğru bir şekilde ekstraksiyon 

tedavisinin zamanlaması, başarısı için gerekli hatta belirleyicidir (Schopf 

2008). Molar ekstraksiyonundan sonra gerekli olan ortodontik boşluk 

kapanmasını kolaylaştırmak için, ortodontik açıdan en iyi yaş, anterior ya 

da posterior da belirgin bir çapraşıklık yoksa, 8 ile 11.5 yıl arasındadır 

(Onat & Tosun 2013:53; Thilander & Skagius 1970:42). Kronolojik ve 

dental yaştaki bireysel farklılıklar nedeniyle, molar ekstraksiyon 

zamanlaması, diş gelişimine ilişkin radyolojik bulgulara (panoramik 

radyografi) dayanmalıdır. MIH’lı diş kronun tamamen görünür durumda 

ve ikinci azı dişlerinin kök furkasyonunun radyografide ayırt edilir olması 

gerekmektedir (Bekes 2019:3; Kirschneck & Proff 2018:23). 
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Eğer MIH'dan etkilenen ilk azı dişlerin çekimi gecikirse yani ikinci azı 

dişleri tamamen sürdükten sonra sabit ortodontik tedavi kaçınılmaz 

olacaktır. İkinci azı dişlerinin spontan mesial hareketi, özellikle alt 

dentisyonda, esas olarak mesial devrilme ve rotasyon ile tam olarak 

gerçekleşmediğinden İkinci premolarların distale devrilmesi ve rotasyonu 

da mümkündür. Ayrıca, uzun vadede alveoler kemiğin atrofisi ile birlikte 

oklüzal bozukluklar, periodontal hasar ve büyük rezidüel ekstraksiyon 

alanlarının devam etmesi riski belirgin şekilde artmaktadır (Bekes 2019:3; 

Gill & Lee 2001:8). 

MIH’dan etkilenen ilk azı dişlerinin 8 yaşından önce erken 

ekstraksiyonu bazı problemler oluşturacaktır. Çünkü çapraşıklık varlığında 

ekstraksiyon alanı ikinci azı dişleri tarafından kullanılır ve çapraşıklığın 

hafifletilmesi için kullanılamaz. Çapraşıklığı olan hastalarda da, prematüre 

molar ekstraksiyonu problemlidir, çünkü premolar distal migrasyon 

rotasyonu meydana gelebilir, anteriorda istenmeyen diastema, ön dişlerin 

retroklinasyonu ve alveoler orta hat yer değiştirmesi meydana gelebilir. 

Prematüre molar ekstraksiyonu aynı zamanda dikey boyut eksikliğine de 

sebep olmaktadır. Ek olarak, 8 yaşından önce, üçüncü azı dişlerinin varlığı 

veya aplazisi değerlendirilememektedir (Bekes 2019:3) 

Sonuç 

Molar insizal hipomineralizasyon’un görülme sıklığı ve tedavi ihtiyacı 

incelendiğinde bu dişlerde hızlıca meydana gelen şiddetli yıkım dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle, her vakada uygun tedavi prosedürlerinin 

belirlenebilmesi için MIH teşhisinin doğru bir şekilde konulması yanında,  

koruyucu tedavi ve erken tedavi planlanmasının önemi çok büyüktür. 

MIH’dan şüphelenilen çocuklarda özellikle ilk molar ve keser dişleri 

sürene kadar takip edilmeli, hipomineralizasyon saptanan hastaların 

tedavisi için öncelikle ebeveyin ve çocuklar yeterince bilgilendirilip 

çocuğun yaş ve dişin durumuyla birlikte uygun tedavi planlanması biran 

önce yapılmalıdır. 
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BÖLÜM XXXIII 

BRUKSİZM VE DENTAL İMPLANT TEDAVİSİ 

Bruxism and Dental Implant Treatment 

 

Yakup Kantaci*

 

Kısmi veya tamamen dişsiz hastalarda yapılan protetik uygulamalarda 

yüksek başarı oranları elde etmek için implant destekli protezlerle 

rehabilitasyon diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. (Hashim, 

Cionca, Courvoisier, & Mombelli, 2016) İmplant tedavisinin başarısı pek 

çok faktöre bağlıdır. Özellikle zararlı parafonksiyonel kuvvetler implant 

başarısını etkileyen önemli faktörledendir. 

Oklüzal parafonksiyon; bruksizm, dudak ısırması, baş parmak emilmesi 

ve çenenin anormal postur bozukluklarını içermektedir. (Chrcanovic, 

Albrektsson, & Wennerberg, 2015) 

Parafonksiyonel alışkanlıkların görülme oranı toplumda çok sık olduğu 

için, parafonksiyonel alışkanlıkları olan hastalarda implantların 

kullanılması kaçınılmazdır. Ayrıca implant destekli protez ile rehabilite 

edilen hastalarda yeni kazanılan parafonksiyonel alışkanlığın sıklığında 

artış gözlendiği bildirilmiştir. (Kaptein, De Putter, De Lange, & Blijdorp, 

1999) Araştırmacılar bruksizmin implant uygulamalarının başarı oranını 

azalttığını belirtmiş ve bruksizmli bireylerde implant uygulamalarının 

kontrendikasyon olabileceğini düşünmüş, ancak bu konu günümüzde 

kesinlik kazanmamıştır. (Brignardello-Petersen, 2017; Sarmento, Dantas, 

Pereira-Cenci, & Faot, 2012)  

Bruksizm ve Etiyoloji 

Bruksizm, uyku sırasında ve/veya uyanıklık sırasında diş sıkma ve/veya 

gıcırdatma karakterize ile edilen, tekrarlayan bir çene-kas aktivitesidir. 

(Lobezzo F, Van der Zaag J, & Van Selms MKA, 2008) Bruksizmin 

görülme zamanı göz önüne alındığında; bruksizm gece ve/veya gündüz 

ortaya çıkabilir. (Winocur, Gavish, Voikovitch, Emodi-Perlman, & Eli, 

2003) Uyanıklık durumunda ortaya çıkan bruksizm diürnal bruksizm 

olarak adlandırılır. Bu durumda çene kasında istemsiz kasılma ve dişleri 

sıkma ön planda olup; dişleri birbirine sürtme veya gıcırdatma daha 

seyrektir. Bu tip genellikle gerginlik ve anksiyete durumlarında ortaya 

çıkar ve toplumun yaklaşık %20’ sinde görülür. Uyku esnasında görülen 
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ve bruksizm tipleri arasında en sık gözlenen nokturnal bruksizm, uyku ile 

ilişkili hareket bozukluğu olarak kabul edilmiş ve diurnal bruksizmden 

farklı olarak değerlendirilmiştir. Nokturnal bruksizmin, erişkin nüfusun 

yaklaşık %8’ inde görüldüğü düşünülmektedir. Ancak kişi bu durumun 

çoğu kez farkında olmadığından nokturnal bruksizmin gerçek görülme 

oranını bilmek zordur. (Lobbezoo & Naeije, 2001) 

Bruksizm varlığında; diş aşınmaları, temporomandibular eklem ile ilgili 

bozukluklar, baş ağrısı, masseter kası hipertrofisi, çiğneme kaslarında ağrı 

ve hassasiyet, dental ağrılar, dişlerde mobiliteler ve dental restorasyonların 

yanı sıra sabit ve çıkarılabilir protezlerle ilgili çeşitli problemler 

oluşabilmektedir. Bruksizmin etiyolojisiyle ilgili yapılan güncel 

değerlendirmelere göre nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte 

etiyolojik olarak multifaktoriyel kabul edilmektedir. (Johansson, Omar, & 

Carlsson, 2011) Önceleri, oklüzal ve iskeletsel faktörlerin, bruksizm için 

büyük risk faktörü olduğu düşünülmekteydi, ancak günümüzde, bu 

faktörlerle bruksizm arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. (Johansson 

et al., 2011) Bruksizmin risk faktörleri; düşük yaş, cinsiyet(kadın), tütün, 

alkol ve kafein kullanımı, psikososyal faktörler (stres ve kaygı gibi), uyku 

bozuklukları (örn; obstrüktif uyku apnesi), genetik ve ilaç kullanımı olarak 

belirtilmektedir. Ayrıca bazı yazarlar nokturnal bruksizm ile diürnal 

bruksizmin (uyanıklık sırasında oluşan) muhtemelen farklı etiyolojilere 

sahip olduğunu vurgulamıştır. 

Bruksizmi olan bireylerde, oklüzal yüzeylerde aşınmalar, restorasyon 

yüzeylerinde kırık, implant vidasında gevşeme veya abutment ve implant 

kırığı gibi çeşitli komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bruksizmi olan 

bireylerin implant destekli protezlerle rehabiltasyonunda çeşitli önlemler 

alınarak bruksizmin etkileri kontrol edilebilmektedir. (Sarmento et al., 

2012)  

Oklüzal Yük ve Ossointegrasyon İlişkisi 

Başarılı bir implant tedavisi için en önemli faktör, implant ve kemik 

arasında doğrudan bir bağlantının oluştuğu osseointegrasyonun varlığıdır. 

(Jemt T, Lindén B, & Lekholm U, 1992; Misch CE, 1990) 

Osseointegrasyon normal fonksiyonel yük altında, dental implantın 

etrafında, oklüzal yük dengeli bir şekilde dağıtıldığında gelişmektedir. 

(Duyck J et al., 1997) 

Bruksizmi olan bireylerde dental implant uygulamalarında implantların 

aşırı yüklenmesinin, marjinal kemik ve osseointegrasyon kaybına neden 

olup olmayacağına dair düşünceler bir tartışma konusu olmaya devam 

etmektedir. Bundan dolayı bruksizmli hastalarda implant tedavisi yönetimi 

bilimsel veriler daha çok klinisyenin görüşlerine dayalıdır. (Lobbezoo F, 

Brouwers JEIG, Cune MS, & Naeije M, 2006) Çünkü hastalar üzerinde 

etik nedenlerden dolayı aşırı yüklenmiş implantların başarısını 
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değerlendiren klinik kontrol denemeleri ile ilgili çalışmalar 

yapılamamaktadır. 

Aşırı oklüzal yüklemeden dolayı, osteointegre olmuş implantlarda 

başarısızlık oluşabilir. (Esposito, Hirsch, Lekholm, & Thomsen, 1998; 

Misch CE, 2002) Bu nedenle, daha yüksek başarı oranlarını yakalamak 

için, aşırı oklüzal yüklere karşı önlem alınması gerekmektedir. Ancak 

yapılan sistematik araştırmalar sonucunda osseointegrasyon kaybı ile 

oklüzal yükleme arasında nedensel bir ilişki bulunmamıştır. (Salvi & 

Bragger, 2009) Bununla beraber yapılan bir çalışmada kötü ağız hijyeni ve 

sigara kullanımının bruksizm, aşırı oklüzal yükleme ve kantilever 

kullanımı gibi faktörlere oranla kemik kaybı üzerinde daha fazla yıkıcı 

etkisi olduğu belirtilmiştir. (Engel, Gomez-Roman, & Axmann-Krcmar, 

2001) 

Bruksizmi olan hastaların hem sabit hem de hareketli implant destekli 

restorasyonlarda hem ossointegre implantlarda hem de implant üst 

yapılarında görülen komplikasyon insidansının daha yüksek olduğu ortaya 

konmuştur. (Adell R, Eriksson B, Lekholm U, Brånemark P, & Jemt T, 

1990; Lobbezoo F et al., 2006; Manfredini D, Bucci MB, Sabattini VB, & 

Lobbezoo F, 2011) Aşırı yüklenmiş dental implantlarda biyolojik veya 

biyomekanik komplikasyonlar oluşabilmektedir. (Lobbezoo F et al., 2006; 

Misch CE, 2002) Biyolojik komplikasyonlar erken ve geç dönemde 

oluşabilmektedir. (Tonetti & Schmid, 1994) Erken dönemde oluşan 

başarısızlık durumunda osseointegrasyon yetersizdir ve implantlar 

genellikle protetik yükleme öncesi kaybedilmektedir. Geç dönemde oluşan 

başarısızlık durumunda ise, osseointegrasyon sonrası patolojik kemik 

kaybı gözlenmektedir. (Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, & Eriksson 

AR, 1986) Biyolojik komplikasyonlar  olarak, peri-implant yumuşak 

dokuların ödemi veya bu dokularda kanama varlığı, peri-implanter cepten 

pürülan eksüdasyon, vertikal kemik kaybı, radyografik olarak gözlemlenen 

kronik enfeksiyon ve nekrotik yumuşak doku oluşumu ve ender olarak 

görülen ağrı semptomu rapor edilmiştir. (Berglundh, Persson, & Klinge, 

2002; Sarmento et al., 2012) Yine bu tür aşırı yüke bağlı olarak görülen 

mekanik komplikasyonlar; implant kırıkları, bağlantı vidasının ya da 

abutment vidasının gevşemesi veya kırılması, overdenture yapı 

komponentlerinin kaybedilmesi veya aşınması, üst yapı porseleninin ya da 

akrilik dişlerin aşırı aşınması, üst yapıda kırık ve çatlak oluşumu şeklinde 

belirtilmektedir. (Berglundh et al., 2002; Göthberg C, Bergendal T, & 

Magnusson T, 2003; Misch CE, 2002; Sarmento et al., 2012)   

Dental İmplant Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar 

Bruksizm alışkanlığına sahip bireyler, kuvvetlenen kaslar nedeniyle 

daha büyük çiğneme kuvvetlerine sahiptirler. Sıklıkla tekrarlayan 
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bruksizm atakları implantlar üzerinde birikmiş bir yorgunluğa yol açarlar. 

Toplumda büyük sıklıkta görülen bruksizm varlığında implant 

uygulamalarının planlanabilir ancak bruksizm varlığında biriken stresin 

azaltılması için alınması birtakım önlemlerin alınması gerekmektir. 

(Sarmento et al., 2012) 

Bruksizmi olan hastalarda implantlar üzerindeki stresi azaltan faktörler;  

 İmplantların uzunluğu, çapı ve sayısı 

 Protetik planlama, oklüzyon ve artikülasyona ait düzenlemeler  

 Oklüzal aparey kullanımı 

 Restoratif materyal seçimi 

 Botulinum toksini uygulanması şeklindedir. 

İmplantların Uzunluğu, Çapı ve Sayısı 

Bruksizmi olan hastalarda implant tedavisi uygulanmasının implant 

üst yapısında ve implant bileşenlerinde oluşabilecek mekanik 

komplikasyonların çözümü için direnci arttıracak yeterlilik mekanik 

tasarımların kullanılması önerilmektedir. (Johansson A, Omar R, & 

Carlsson GE, 2011) Biyomekanik olarak implantın uzunluğunun 

arttırılmasının oklüzal kuvvetlerin kemik üzerinde oluşturduğu stresleri 

azaltmak için neredeyse hiç etkili olmadığı kabul edilmektedir. (Goiato 

MC, Pesqueira AA, Dos Santos DM, & Moreno A, 2014; Misch Carl E & 

HL, 2004) Kısa implantların yüksek sağ kalım oranlarından dolayı kısa 

implantların kullanılabilirliği desteklenmektedir. (Anitua E, Orive G, 

Aguirre José J, & Andía I, 2008; Griffin TJ & Cheung WS, 2004) Ayrıca 

bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar, kısa implantların  daha uzun 

implantlarla eşit etkili olabileceğini göstermektedir. (Maló, De Araújo 

Nobre, & Rangert, 2007) Yapılan bir sonlu elemanlar stres analizi yöntemi 

çalışmasında 10 mm ve 12 mm' lik  implantlardaki uzunluk artışının 

biyomekanik açıdan oluşan stresleri anlamlı düzeyde etkilemediği 

belirtilmektedir. (Yokoyama, Wakabayashi, Shiota, & Ohyama, 2004). 

İmplantın boyunun uzatılması bir noktaya kadar etkilidir ve gerilmelerin 

çoğunlukla implantın boyun bölgesinde yoğunlaşmasından dolayı 

implantın boyundaki artışın gerilme dağılımına olumlu etkisinin 

olmayacaktır. (Lee JH, Frias V, Lee KW, & Wright RF, 2005) 

Dar çaplı implantların osseointegrasyon yüzeyini azaltmasından dolayı 

implant ve bileşenlerinin biyomekanik davranışı etkilenmekte olup, 

mekanik direnci arttırmak ve stresi azaltmak için geniş çaplı implant 

kullanılmasını kabul görmektedir. (Arιsan V, Bölükbaşι N, Ersanlι S, & 

Özdemir T, 2010; Klein MO, Schiegnitz E, & Al-Nawas B, 2014) 

İmplantın çapının arttırılmasının vertikal ve lateral kuvvetlere karşı oluşan 

direnci arttırıp ve kortikal kemikteki stresi azaltmaktadır. (Matsushita, 

Kitoh, Mizuta, Ikeda, & Suetsugu, 1990) Bruksizmi olan hastalarda dental 

implant başarısızlıkları üzerine yapılan meta analizin sonucuna göre; geniş 
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çaplı implant kullanımının implantın mekanik olarak direncini 

arttırmasından kaynaklı başarı oranını arttıracağı belirtilmektedir. 

(Chrcanovic BR, Kisch J, Albrektsson T, & Wennerberg A, 2016)  

Bruksizmi olan bireylerde implant sayısını arttırmanın biyomekanik 

faydaları mevcuttur. (Blanes, 2009) Ancak bu durumun dental implant 

tedavisinin maliyetini arttırma gibi dezavantajı bulunmaktadır.  

Protetik Planlama, Oklüzyon ve Artikülasyona Ait Düzenlemeler  

Bruksizmi olan bireylerin implant destekli rehabilitasyonunda oklüzal 

muayene detaylı bir şekilde yapılmalıdır. Mandibular gezinme hareketleri 

sırasında prematür ve posterior kontaklar dişler ve implantlar üzerinde aşırı 

yük oluşturma potansiyelini arttırmaktadır. Dolayısıyla implant destekli 

rehabilitasyonun ömrünü uzatmak için klinik değerlendirmenin önemi 

büyüktür. (Albrektsson T et al., 1986; Blanes, 2009) 

Lateral kuvvet bileşeni yüksek olan bruksizm hareketlerine karşı oklüzal 

temas noktaları olabildiğince merkezi yerleşim göstermeli, tüberküller 

oldukça sığ hazırlanmalıdır. (Misch, 2002) Oklüzal tablayı üst çenede 

palatinalden veya alt çenede bukkalden daraltmak lateral kuvvetlere karşı 

koruma sağlayacak, çiğneme kuvvetlerini azaltacaktır ve dil ve yanaklara 

yeterli alan sağlayacaktır. (Kim Y, Oh TJ, Misch CE, & Wang L, 2005; 

Misch CE, 2002) Horizontal bruksizme sahip bireylerde dişlerde aşırı 

aşınmalardan kaynaklı mandibulada geniş gezinme alanı oluşacağından 

oldukça sığ anterior rehberlik açısının verilmesi gerekmektedir. (McNeill 

C, 1997) Vertikal brukszimli bireylerde ise ön bölge dişlerin 

restorasyonunda fonetik sorunlara sebebiyet vermemek için dikey boyutun 

aşırı arttırılmasından kaçınılması gerekmektedir. (Oral K, 2012) 

Oklüzal Aparey Kullanımı 

Bruksizmi olan bireylerde üst yapı komponentlerinde kırık ve çatlak 

komlikasyonları çok sık gözlenmek olup komplikasyonu azalatmak için 

koruyucu oklüzal splint kullanımı önerilmektedir. Koruyucu oklüzal splint 

kullanmayan bireylerde kullananlara kıyasla protezlerdeki porselen 

kırıklarının görülme sıklığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. (Kinsel 

RP & Lin DJ, 2009)  

Bruksizmi olan bireylerde sert ve yumuşak splint kullanımı konusu 

halen tartışmalıdır. (List & Axelsson, 2010) Sert oklüzal plaklar 

parafonksiyonların neden olduğu zararları en aza indirmektedir. Yumuşak 

plak kullanımının kas aktivitesini arttırabileceği bildirilmektedir. (Okeson, 

1987) Yumuşak plak kullanımı ısırma gücünde azalma ve kas 

yorgunluğuna neden olurken sert oklüzal plak sonrasında kaslarda 

yorgunluk ve ısırma kuvvetinde modifikasyon gözlenmemiştir. (Narita, 

Funato, Ishii, Kamiya, & Matsumoto, 2009) Doğal dişlerin aksine 

implantlarda karşıt temas olmama durumunda uzama gözlenmez. Oklüzal 

splint üzerinde implantların olduğu kısımlarda temaslar kaldırılır. Böylece 



446 

mandibular gezinme hareketleri esnasında implantlara gelen yük 

azalmaktadır. (Sarmento et al., 2012) Hem maksilada hem de mandibulada 

implant destekli protez olduğu durumda, oklüzal ve mandibular gezinme 

hareketleri sırasında oklüzal splintlerin sadece anterior bölgesinde oklüzal 

temas yapılmalıdır. (Misch, 2002)  

Restoratif Materyal Seçimi 

Bruksizmi olan bireylerde materyal seçiminde bilimsel kesinlik 

bulunmamakla birlikte, kullanılan restoratif materyalin karşıt doğal dişteki 

aşınmaya olan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. (Komiyama et al., 

2012; Yip, Smales, & Kaidonis, 2004) Çoğu araştırmacı doğal diş 

aşınmasını en aza indirmek için restorasyonun oklüzal yüzeyinin yüksek 

soy metal içerikli  olmasını kabul etmektedir ve özellikle cilasız seramikler 

karşıt dişlerde ciddi aşınmalara sebep olabilmektedir. (Johansson A et al., 

2011) Materyal seçimi yapılırken oluşacak aşırı oklüzal yüklere karşı 

kırılma direnci yüksek materyal seçimi önem taşımaktadır. Zirkonyum 

oksit alt yapılı seramiklerin, yapılan laboratuar çalışmalarında mekanik 

özelliklerin artmasından kaynaklı bruksizme bağlı diş aşınmalarının 

tedavisinde kullanılabileceği düşünülmüş ancak yapılan çalışmalarda 

zirkonyum oksit alt yapılı sabit protezler ile yapılan restorasyolarda artmış 

oklüzal kuvvetlerin varlığında chipping olayının en sık gözlenen 

komplikasyon olduğu görülmüştür. (Schley et al., 2010; Vagkopoulou, 

2009) Günümüzde kullanımı artmaya  başlayan monolitik zirkonyumun 

üstün mekanik özellikleri, aşınma direncinin dişe çok yakın olması, 

feldspatik porselenlerde görülen karşıt diş aşındırmasının olmaması, 

veneer porselen ile zirkonyum alt yapı arasında görülen “chipping” denilen 

kopma ve kırılmalarla karşılaşılmamasından dolayı  klinik endikasyon 

sahası gittikçe genişlemiş ve bruksizmli bireylerde bir tedavi alternatifi 

olabileceği düşünülmektedir. (Abduo J, Lyons K, Waddell N, Bennani V, 

& Swain M, 2012) Buna ilaveten son zamanlarda diş hekimliği alanında 

kullanıma giren PEEK materyali testler sırasında 1200 N' na kadar olan 

dayanım değerlerine ulaştığı gözlemlenmiştir. (Bechir E et al., 2016) Bu 

durumda PEEK materyali bruksizmi olan bireylerde oluşan aşırı oklüzal 

kuvvetlere karşı kullanılabilecek bir alternatif materyaldir. (Schwitalla, 

Spintig, Kallage, & Müller, 2015) Restoratif materyal seçiminden başka 

kullanılan materyalin oklüzal kalınlığının arttırılması kemikte ve implant 

bileşenlerinde oluşan stresleri azaltılmaktadır. (Rekow, Harsono, Janal, 

Thompson, & Zhang, 2006) 

Botulinum Toksini Uygulanması 

Maksillofasiyal bölgede, botulinum toksininin kullanımı ile ilgili 

çalışmalar az olmasına rağmen sonuçları umut vericidir. (Mijiritsky et al., 

2016) İlk rapor Van Zandijcke ve Marchau tarafından bildirilmiştir. 

(Soğancı & Yağcı, 2016). Oklüzal yükleri azaltmak amacıyla botulinum 
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toksini uygulamaları bruksizimli hastalarda bir alternatif olarak 

düşünülmüştür. Dental implant tedavisinde immediat yükleme öncesinde 

profilaktik olarak botulinum toksininin uygulanmasın oklüzal kuvvetlerin 

azaltılması için faydalı olabilmektedir. (Ihde SKA & Konstantinovic VS, 

2007) 

Botulinum toksini uygulamasının avantajları; kas aktivitesinin 

zayıflamasına ve dental implant üzerinde koruyucu bir rol oynaması, 

oklüzal güçleri azaltması ve kontrol etmesi, erken yüklenen dental 

implantların başarıyla entegrasyonunu sağlaması, daha kısa boyda ve daha 

az sayıda implant uygulanması şeklindedir. (Ihde SKA & Konstantinovic 

VS, 2007)  

Kaslara doğru oranlarda doz uygulanması çiğneme ve konuşma 

etkinliği açısından önemlidir. Lateral ptergoid kasa toksin enjekte 

edildiğinde süperfasiyal kaslara diffüze olursa sabit gülümseme denilen bir 

komplikasyonla karşılaşılabilmektedir. (Chikhani & Dichamp, 2003) 

Bazı çalışmalar yalnızca uyku bruksizmi olan bireylerde botoks 

enjeksiyonu yapıldığında çenenin motor hareketlerinin sıklığında ve 

bruksizme bağlı olan ağrı seviyesinde azalma olduğunu göstermiştir. 

(Guarda-Nardini et al., 2008 (Guarda-Nardini et al., 2008) 

Sonuç  

Bruksizmi olan bireylerdeki diş eksikliklerinin dental implantlarla 

rehabilitasyonunda yeterli çapta, sayıda ve uzunlukta implant kullanımı ile 

oküzal düzenlemeler yapılması durumunda bruksizmli bireylerde oluşan 

stresler azaltılır ve mekanik komplikasyon riski azaltılabilir. Bruksizmli 

bireylerin dental implant tedavisi sonrasında gece uyku sürecinde gece 

plağı kullanması ve düzenli takibinin yapılması önem arz etmektedir. 

Ancak bruksizmi olan bireylerde implant tedavisi ile ilgili daha çok 

çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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BÖLÜM XXXIV 

POSTPARTUM RİSKLER VE KOMPLİKASYONLAR 

Funda Çitil Canbay & Elif Tuğçe Çitil 

 

Giriş 

Anne olmak ve doğum kadın için doğal bir yaşam deneyimi olsa da, 

doğum sonu dönemde bir takım riskler (kanama, enfeksiyon, 

tromboembolik durumlar, puerperal sespsis, vb.) meydana gelebilir 

(Gölbaşı, 2008: 790; Hayashi & Gambone, 2009: 146). Postpartum 

dönemde fizyolojik ve psikolojik değişimler yaşanmaktadır. Bu 

değişimlerin gerileyici nitelikte olup, yaklaşık altı hafta sürdüğü 

bilinmektedir. Bazı kaynaklara göre ise, değişimlerin bir yıla kadar 

uzayabileceği öngörülmektedir (Kirlek & Öztürk Can, 2016: 409). Doğum 

sonrası komplikasyonlar gebelikte olası risklerin belirlenerek 

önlenebileceği düşünülmektedir. Gebelikte önlem alınamamış ve doğum 

sonu diğer komplikasyonlar (puerperal enfeksiyonlar, tromboembolizm, 

preeklampsi ve eklampsi gibi) sonucu annelerin sağlığını olumsuz 

etkilemektedir (Say, et al. 2014; Rogers & Chang, 2008: 1559). 

Postpartum, puerperium, postnatal ve lohusalık olarak da adlandırılan 

doğum sonu dönemde başta üreme organları olmak üzere diğer sistemlerin 

gebelik öncesi durumuna dönüşünü içeren değişiklikler ile laktasyona 

hazırlanan göğüslerde bazı değişiklikler oluşur. Bu değişikliklere adapte 

olmayan lohusada bazı komplikasyonlar görülür (Oskay ve Serbest, 2015: 

536; Kirlek & Öztürk Can, 2016: 409). Bu komplikasyonlar göz önünde 

bulundurulduğunda, anne ve yenidoğana yönelik komplikasyonların 

önlenmesi, sağlığın iyileştirilmesi ve önerilerde bulunulabilmesi için 

sağlık profesyonellerinin sorumlulukları bulunmaktadır (Shaw & 

Kaczorowski, 2007). Doğum sonrası komplikasyonlar annelerin kaygı, 

stres ve depresyon düzeylerini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir (Nakic 

Rados, Tadinac & Herman, 2018: 44). Sağlık Bakanlığı (SB) doğum 

sonrası risk değerlendirilmesinin ve bakımının hastanede 3 kez ve 

taburculuktan sonra evde 3 kez olmak üzere iki evrede yapılmasını 

önermektedir (SB, 2018: 40). 

Postpartum Kanama 

Dünya genelinde şiddetli kanamaların en çok görüldüğü dönem 

postpartum dönemdir. Maternal mortalite nedenlerinin en büyük 

sorumlusu şiddetli kanamadır (Rogers & Chang, 2008: 1559). Postpartum 

                                                           
 ( Arş. Gör. Dr. ); Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, 

Erzurum-TÜRKİYE, e-mail: Midwifefunda23@gmail.com* 
 ( Dr. Öğr. Üyesi ); Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Ebelik Bölümü, Kütahya-TÜRKİYE, e-mail: midwifeelif23@gmail.com 



454 

kanamayı, doğum gerçekleştikten sonra 500 ml ya da daha fazla kan 

kaybedilmesi olarak bilinmektedir (WHO, 2012). Postpartum kanamada 

hemen müdahale edilirse hayat annenin hayatı kurtulabilir. Doğum sonu 

kanama doğum sonu ilk 24 saat içinde meydana geldiğinde erken, 24 

saatten daha sonra meydana geldiğinde geç postpartum kanama olarak 

sınıflandırılır (Kirlek& Öztürk Can, 2016: 429). Aşırı kanama, doğumun 

ekpulsiyon ya da postpartum döneminde görülebilir (Oskay ve Serbest, 

2015). Anemi yokluğunda, 500 ml’ye kadar olan kan kaybı normal kabul 

edilebilir ve kardiyovasküler yetmezliğe yol açmaz. Ciddi anemisi 

olanlarda (<5g/dl), bu miktarda kan kaybı kalp yetmezliğini tetikleyebilir 

(Rogers ve Chang, 2008). Postpartum kanamaların büyük çoğunluğu uterin 

atoniye bağlı olarak gelişmektedir. Kan kaybı genellikle erken postpartum 

periyotta ortaya çıkar (ilk 24 saatte). Gecikmiş postpartum kanama ise, 

doğumdan 24 saat sonra zaman zaman meydana gelir (Hayashi & 

Gambone, 2009: 150). Erken postpartum kanama uterus atonisi, üreme 

organlarında oluşan laserasyonlar ve üreme organlarındaki hematomlar 

gibi nedenlerin dışında uterus rüptürü, uterus inversiyonu, plasenta ve 

membran parçaları retansiyonu, plasenta akreata, inkreata ve perkreata gibi 

plasental implantasyon anomalileri ve koagülasyon anomalileri gibi 

durumları kapsar (Budowski ve Silver, 2008: 482). Pek çok neden 

postpartum kanamayı tetikleyebilir. Bunlar (Kaya & Sezer, 2017: 80; 

Baykal & Er Güneri, 2016: 293; Sağlık Bakanlığı, 2018);  

 Olası Kanama Nedenleri Risk Faktörleri 

Doğumun uzun sürmesi Fetal distres, uzamış membran rüptürü, 

enfeksiyon 

Postpartum hemaroji hikayesi Maternal hipotansiyon 

Çoğul gebelik Daha önceki plasenta previa 

Uterin infeksiyon  Koagülasyon bozuklukları (hemofili, 

Yaygın damar içi pıhtılaşma, idiopatik 

trombositopenik purpura 

Plasentanın elle çıkarılması Doğum kanalında laserasyonlar,  

İnişin durması Operatif doğum, forseps ya da vakum 

Maternal yorgunluk, anemi, 

malnütrisyon 

İlaçlarla doğumun yönetilmesi 

Mediolateral epizyotomi İleri yaş gebelikleri 

Preeklemsi Polihidroamniyos 

Kristal distal basınç, kontrolsüz 

traksiyon, genital yol travması 

Perineal ve kollum laserasyonu, uterin 

inversiyon, uterus rüptürü, 

malpozisyon, sezaryen  

Mesane distansiyonu, 

İntraamniyotik enfeksiyon Uterin 

relaksasyona yol açan ajanlar  

Anormal uterus kontraksiyonu 

 

Uterus subinvolüsyonu Loşia rubranın sürmesi ya da loşia 

karakterindeki değişimi ve pelvik 

ağrı, dolgunluk ve yorgunluk 
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Postpartum kanamanın risk faktörlerinin bilinmesi, kanama için 

hazırlıklı ve uyanık olunmasına ve etkin bir tedaviye olanak sağlayacaktır. 

Kanamanın yönetiminde ilk etapta erken önlem olarak damar yolu açılır ve 

Laboratuvar bulguları değerlendirilir. Sonrasında aşağıdaki işlem sırası 

takip edilir (Çitil Canbay, 2019: 95; Sağlık Bakanlığı, 2018: 30): 

 

 

Atoni kanamasında kanama çok yavaş ve sürekli devam eder. 

Doğumdan sonraki ilk 24 saatte uterus greyfurt büyüklüğünde, umblikus 

seviyesinde lokalize, loşia miktarı koyu kırmızı, miktarı orta düzeyde ve 

sert bir kıvamda hissedilmelidir. Kan vajinaya birikebilir ve uterusa 

dolabilir (Gölbaşı, 2008). Tedaviye bimanuel uterus masajıyla başlar ve bir 

el abdomenden bir el vajenden kompresyon yapılır. Bu yöntemle kanama 

durmazsa ve kontrendike bir durum yoksa uterotonik ajanlarla medikal 

tedaviye geçilir (Bukowski ve Silver, 2008). Bununla beraber (FIGO, 

2012; WH, 2012; Hayashi &Gmbone, 2009: 153; SB, 2014; Kaya & Sezer, 

2017: 81; Sağlık Bakanlığı, 2018: 30); 

 Çoğunlukla hidrasyon uygulamasında 1000 ml Ringer Laktat veya 

mayi içinde 10 IU oksitosin uygulanır. Uterus kontraksiyonlarını sağlamak 

ve plasental alandaki kanamayı kontrol etmek amacıyla uygulanır. WHO 

sağlık örgütü kanamayı önlemek için kanıta dayalı bilgiler ışığında 10 IU 

dozunda önermektedir. 

Postpartum 
kanamada 
etiyolojiyi 
saptarken;

Ekibe haber ver. 
Plasenta çıktı mı?

(çıkmadıysa: uterus 
masajı, uterotonikler 

ve plasentanın 
çıkarılması)

Uterus palpe ediliyor 
mu?

(uterus palpe 
edilmiyorsa, uterus 
inversiyonu varsa 

tedavi et)

Fundus sert mi?

( Sert değilse 
atoni belirtileri 
varsa tedavi et) 

Laserasyon var 
mı?

(varsa tamir et)

,Plasenta eklerinin 
retansiyonu var mı?

(Elle çıkarılır/kürete 
edilir)

devam ederse 
retansiyon, plasenta 

accreata, increata 
veya perkreata 
tedavisi uygula

Koagülapati var 
mı?

(varsa 
koagülopati 

tedavisi uygula)

Cerrahi tedavi 
varsa

Pelvik tampon 
embolizasyon 

yönünden 
değerlendir.
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 Bunun yanında ergot alkalloidleri (meterjin amp.) 0.2 mg İM 

uygulanır (IV uygulandığında hipertansiyona neden olabilir). Uterus 

stimülasyonu, postpartum ya da post abortus hemorojiyi kontrol etmek 

amacıyla uygulanır. Ergometrine veya methylergometrine kan basıncını 

yükselteceğinden; yüksek kan basıncı, kalp hastalığı, preeklampsi veya 

eklampsisi olan kadınlarda kontrendikedir. 

 Prostaglandinler; Misoprostol (Cytotec) (PGE1-oral, rektal ve 

vajinal) de kanamanın engellenmesinde kullanılabilir. Hangi yoldan 

verilirse verilsin 2 tableti postpartum oksitosin kadar etkilidir-titreme ve 

vücut ısısı artması yan etkileridir. Soğuk zincir gerektirmez bu yönden bazı 

acil durumlarda avantajlıdır. Astımı olanlarda, aktif kardiak, pulmoner 

veya renal hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.  

 Uterotonik ajanlara rağmen kanama devam ederse uygun 

kompresyon tekniklerini kanamayı durdurmada etkilidir. Bu yöntemler; 

eksternal kompresyon uygulaması (fundus masajı), Bimanuel abdominal 

aortaya baskı uygulama, Bimanuel uterus kontraksiyonu uygulamak 

(internal uterus masajı)  ve uterus tamponandı uygulamalarıdır (Kirlek ve 

Öztürk Can, 2016: 434; Bukowski ve Silver, 2008). Kompresyon teknikleri 

uygulandığı halde fundus yumuşaksa mesanenin dolu olduğu 

düşünülmelidir. Farmakolojik tedavi, masaj ve tamponant başarısız olursa 

laparotomi yapılarak uterin arter ligasyonu, hipogastrik arter ligasyonu ve 

histerektomi yapılır (Kirlek ve Öztürk Can, 2016: 435; Bukowski ve 

Silver, 2008).  

    Laserasyonlar ve Hematomlar 

Perine, vajen, serviks, rektal duvar ya da üretral bölgede meydana gelen 

laserasyonlar doğum sonu erken postpartum kanamaya neden olur. 

Laserasyonlar genellikle uygun bir epizyotomi ile önlenebilir. Gebelik 

esnasında üreme organlarındaki vasküler yapı arttığı için, laserasyon 

olduğunda kanama fazlaca olabilir. Laserasyonlara bağlı kanamalarda 

loşia daha parlak kırmızı olur. Uterus sert olduğu halde kanama varsa 

laserasyonlardan şüphelenilir. Laserasyondan şüphelenen ebe, anne 

litotomi pozisyondayken mevcut durumu olumsuz etkileyen yaralı 

dokuların erken tamirini sağlamalıdır. Laserasyon hatları ya da epizyo 

dıştan içe doğru sütüre edilir. Rektal tuşe ve perineal temizlik sonrası anne 

istirahate alınır (Delke, 2006: 162, 2008; SB, 2013: 108). Laserasyona 

müdahale eden sağlık profesyonelinin kullanacağı teçhizatların hazır 

bulundurulması, insan immünyetmezlik virüsü ve hepatit gibi viral 

etkenlere karşı etkin korunmak için uygun maske, önlük, eldiven, gözlük 

vb. malzemelerin kullanılması gerekmektedir (Delke, 2006: 164). 

Doğum yolunda cilt veya mukoza altına olan kanamalarla ortaya çıkan, 

genellikle üstte sağlam mukoza ve cilt tabakası olduğu halde, bir veya 

birkaç damarın yırtılması veya kopması sonucu gevşek doku arasında kan 
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birikmesi ile hematom oluşur. Hematomlar nadir görülse de, mortalite ve 

morbiditeye neden olmaktadır. Hematom hızla gelişmişse çok ağrılıdır. 

Doku distansiyonu artmıştır ve hasta analjezikle kontrol edilemeyen 

perine, vajina, mesane ve rektuma baskı ve ağrıdan yakınır. Perinenin 

gözle muayenesinde bölge gergin, şiş, mavimsi ya da koyu mavi renkte, 

sert ve sıcaktır. Hematom büyükse kitle görünümü halini alır (Gölbaşı, 

2008; Aydın ve ark, 2014: 58). Hematomun 3 cm ve üzerinde olması 

durumunda takip edilmesi gerektiği ve drenaj yöntemleriyle tedavi 

edilmesi önerilmektedir (Terzi ve ark, 2012: 49). 

Uterus Rüptürü 

Sezaryen ya da vajinal doğum sırasında uterusun kas dokusunun 

bütünlüğünün bozulmasıyla karakterize olarak uterus duvarının 

yırtılmasıdır. Uterus rüptürleri bebek ölümlerinden önemli ölçüde 

sorumludur. Maternal ölüm oranları son zamanlarda rüptür, erken tanı ve 

tedavi yöntemleriyle kontrol edilebilmektedir (Kirlek & Öztürk Can, 2016: 

437). Rüptürlerde ya uterin duvar tüm katlarıyla yırtılır, ya da bir kısmı 

yırtılmıştır. Yıltılma oranı daha önceden rüptür geçiren vakalarda daha 

belirgindir. Uterus rüptürü önceden var olan bir hasar ya da anomalinin bir 

sonucu olarak gelişebilir, travmayla bağlantılı olabilir, ya da daha önceden 

yaralanmamış uterusta doğum eyleminin komplikasyonu olabilir 

(Gunningham ve ark. 2005; Güney ve ark, 2005: 343). Uterus rüptürü 

gerçekleştiğinde fetüse giden kan miktarı azalır. Uterus rüptüründe, anne 

mortalite nedeni, erken dönemde kanama, geç dönemde ise enfeksiyondur. 

Çok hızlı hareket edilmeli, damar yolu açık tutulmalı, sıvı, elektrolit ve tam 

kan replasmanı yanında, laparatomi yapılması gerekir. Uzamış eylemde 

uygun antibiyotik uygulanmalıdır. Genellikle yapılan cerrahi müdahale, 

total histerektomidir. Az sayıda vakada, çocuk arzusu varsa, alt segment 

transvers lokal rüptürlerinde, yırtık kenarlarının reparasyonu da bazen 

mümkün olabilmektedir. Tedavide, eğer fetal ölüm yoksa biran önce 

laparatomi ile bebek çıkarılmalıdır. Ancak, bu oldukça nadir bir olaydır, 

uterin rüptürde perinatal mortalite oldukça yüksektir. Fetal ölüm plasenta 

ayrılmasıyla veya hipovolemi sebebiyle gerçekleşir (Sağlık Bakanlığı, 

2018: 3; Kirlek, & Öztürk Can, 2016: 437).  

Uterusun İnversiyonu 

Bir eldiven parmağının dönmesi gibi uterus gövdesinin serviksten dışarı 

doğru inmesi halidir. Plasentayı çıkarma esnasında dikkatsizce, hoyratça 

ve kontrolsüz olarak kordondan çekildiği vakalarda meydana gelebilir. 

Postpartum kanamalı hastaların batın muayenesinde uterus fundusunun 

kaybolduğu veya ters döndüğü anlaşılabilir (Bukowski ve Silver, 2008). 

Akut bir durum olup ve acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur. 

Müdahale edilmediği takdirde şok ve ölümle sonuçlanabilir. Tedavide 

uterus manuel olarak yeniden konumlandırılmalıdır (Bhalla ve ark, 2009: 
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14). Başlıca nedenleri (Gunningham ve ark. 2005; Bukowski ve Silver, 

2008; Bhalla ve ark, 2009: 14); 

 Plasentanın ayrılma belirtileri gelişmeden önce erken 

çıkarmaya çalışmak, 

 Krede manevrasını aşırı derecede uygulamak, Krede 

sırasında baskıya bağlı fundus servikse yönelir, 

 Plasenta çıkarken umbilikal kordun çekilmesi, 

 Alt uterus segmentleri ve serviksi içeren gevşek uterus, 

 Oksitosin kullanımı, 

 Fetal Makrozomi, 

 Umbilikal kordun kısa olmasıdır. 

İnversiyon tespit edildiğinde düzeltilene kadar oksitosin kesilir. Elle 

repozisyon başarılı olursa plasenta manuel çıkarılır. Bu aşamada elle halas 

ve repozisyon işlemi genel anastezi altında veya lokal ile yapılır. Eğer elle 

repozisyon başarısız olursa uterus gevşeticiler yardımıyla veya genel 

anastezi altında tekrar denenir. Bu işlem de başarısız olursa, laporoskopi 

endikasyonu vardır (Tews ve ark, 2001: 1039: Hayashi & Gambone, 2009: 

154).  

Plasenta Akreata, İncreata ve Perkreata 

Plasentanın bir kısmının ya da tamamının uterus duvarına 

(myometrium)  yapışık olma durumudur. Myometrial invazyon derinliğine 

göre üç derecede tanımlanmıştır. Akreata, desidua içinde yerleşmek 

yerine koryonik villuslar miyometriuma ulaşırlar. İnkreata, koryonik 

villuslar myometrium içine girmişlerdir. Perkreata, villuslar uterusun 

serozal yüzeyine ulaşır veya serozal yüzeyi de geçer (Rogers ve Chang, 

2008; Sungur & Kılıç, 2013: 143). Plasentanın yetersiz ayrılmasından 

ötürü bu durum ciddi postpartum kanamaya yol açabilir. Plasenta akreata 

tanısı doğum öncesi konulursa, sezaryen yapılması uygun olacaktır 

(Sungur & Kılıç, 2013: 143).  

Plasenta ve Membran Parçası Retansiyonu 

Plasenta retansiyonu hem erken hem de geç postpartum kanama nedeni 

olup uterus subinvolüsyonuna neden olmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2018: 

10). Fetusun doğumundan 30 dakika sonra bazen plasenta doğmayabilir. 

Ufak bir plasenta parçasının dahil uterusta kalması, kan damarlarının 

tümünün sıkışmasına neden olur ve involüsyon sürecini engeller (Gölbaşı, 

2008; Rogers ve Chang, 2008). Plasenta retansiyonuna neden olan 

faktörler (Mungan, 2007; Sağlık Bakanlığı, 2018: 33); 
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 Doğum eyleminin 3’üncü devresinde plasentanın ayrılması ve 

atılması için uterusta yetersiz kasılmaların gelişmesi 

 Plasentanın tamamen ayrılmadan çıkartılması 

 Desidual defektler plasentanın zor ayrılmasına neden olan 

faktörlerdir. 

Endometriumda kalan plasenta parçası doğum sonu erken dönemde 

uterus atonisine ve atoni kanamasına neden olurken, geç dönemde ise 

uterus subinvolusyonu ve enfeksiyon meydana gelebilir. Bu durumda 

manuel müdahale ile bu parçalar uterus içinden uzaklaştırılır. Bu işlem için 

genel anastezi uygulanması zorunludur.  Uterusun küretlenmesi ile 

temizlenmesi gerekebilir. Müdahale sonrası enfeksiyon ve kanama 

gelişebilir. Bu nedenle antibiyotik ve uterus kontraksiyonlarını stimüle 

etmek için oksitosin preparatları verilir (Hayashi & Gambone, 2009: 151; 

Sağlık Bakanlığı, 2018: 36). 

Amniyon Sıvı Embolisi 

Vajinal doğum eyleminde membranların spontan veya yapay olarak 

yırtılması sırasında ve sezaryen doğum sonrası 48 saat içinde ortaya çıkan 

bir durumdur. Doğum sonrasında akut meydana gelen annede solunum ve 

kardivasküler kollapsa neden olan ölümcül bir durumdur. Doğum sırasında 

anne dolaşım sistemine karışan amniyotik sıvı akciğer damarlarına 

ilerleyerek annede siyanoz, kanama bozukluğu, koma gibi belirtilere neden 

olabilir (Baykal & Er Güneri, 2016: 291; Jones, 2006: 182). Akciğer 

embolisi bulunan kadınlar çoğunlukla nefes darlığından şikâyet ederler 

(Jones, 2006: 182). Müdahalede ilk yapılması gerekenler, acil resusitasyon 

ve fetüsün doğumunu gerçekleştirmektir. Bu esnada yoğun bakım 

ünitesinin uygun olan bir yerde müdahale etmek ya da transfer etmek önem 

taşır (Baykal & Er Güneri, 2016: 291). 

Postpartum Tromboembolik Sorunlar 

Tromboz, derin ya da yüzeyel ven duvarında pıhtı oluşmasıdır. 

Tromboz, damar duvarındaki bir inflamasyona bağlı oluşursa trombofilebit 

adını alır. Yüzeyel trombofilebitler, doğum esnasında litotomi 

pozisyonunun kullanılmasından kaynaklanabilir. Trombüs bulunduğu 

yerden koparsa akciğere taşınarak pulmoner emboliye neden olurlar 

(Oskay & Avcı Serbest, 2015: 541).  

Gebelik öncesi fazla kiloların giderilmesi, doğum esnasında hoyratça, 

travmatize edici müdahalelerden kaçınmak, tromboflefit hikayesi bulunan 

kadınlara istemlenen heparinin uygulanması, kan ve sıvı kaybının yerine 

konulması ve erken ambulasyon ile tromboflebit önlenebilir (Taşkın, 2016: 

535). Kadınların çoğunluğu, vajinal doğum sonrası kısa bir süre sonra 

yataktan kalkabilecek güce erişirler. Sezaryen doğumlarda anestezi, 

cerrahi müdahale ve ağrı etkisiyle tramboembolizme yatkınlık söz 
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konusudur (Höbek Akarsu & Oskay, 2015: 90). Sezaryen sonrası vefat 

eden obezite tanılı bir annenin nefes darlığı belirtileri gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu nedenle annenin tıbbi hikâyesinin incelenmesi önem 

taşımaktadır (Çom ve ark, 2014: 755). Genel anestezi, epidural ya da spinal 

anestezi uygulanan sezaryen doğumu takiben anne ambule edilinceye 

kadar yatak içinde pasif egzersizler yaptırılabilir (Taşkın, 2016: 535).  

Postpartum Enfeksiyon 

Doğum sonrası altı hafta içinde meydana gelen üreme organlarının 

enfeksiyonları olarak tanımlanmaktadır. Doğum sonunda en fazla görülen 

enfeksiyonlar endometritis, üriner sistem enfeksiyonları ve mastittir 

(Kirlek & Öztürk Can, 2016: 445). Doğum sonrası enfeksiyonlar, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde anne ölümlerinin önemli bir nedeni olarak 

görülmektedir. Diğer taraftan, anne-bebek iletişimini engellemesi, 

doğumdan sonra hastanede kalınan gün sayısını arttırması ve tekrar 

hastaneye yatmaya neden olması açısından önemle ele alınması gereken 

bir durumdur (Gölbaşı, 2008). Postpartum enfeksiyonu belirtileri arasında 

ilk 24 saat boyunca ateşin 380C derece ve üzerinde seyretmesi ve ilk 10 

gün içinde en az iki gün sürer (Kirlek & Öztürk Can, 2016: 445). 

Postpartum dönemde sağlık profesyonelleri  (Yalçın, 2004: 93; Taşkın, 

2016: 533); insizyon yerine elle dokunmayı önlemeli, annenin ayakta duş 

almasını önermeli, kullanılan pedlerin temizliğine dikkat etmeli, haftada 

en az iki kez banyo yapmasının önermeli ve perine bölgesini kuru 

tutmasının önemini vurgulamalı ve perine bakımında temel kuralları 

öğretmelidir.  

Meme Ucu Problemleri 

Postpartum dönemde meme ucu problemleri hatalı emzirme, 

emzirmenin geciktirilmesi, meme ucu temizliğinin ihmali gibi nedenlerle 

meme ucu hassasiyeti, meme ucu travmaları (çatlama, kanama), 

engorjment (meme dolgunluğu), süt retansiyonu (süt kanallarının 

tıkanması), mastit ve abse meydana gelmektedir (Taşkın, 2016: 533: Oskay 

& Avcı Serbest, 2015: 545). Meme ucu problemlerinde tedavi prensibinde 

memeyi boşaltarak süt kanallarının tıkanmasını önlemektir. Meme 

absesinde tedavi seçeneği antibiyotik tedavisi ve absenin küçük bir 

insizyon tekniği ile boşaltılmasıdır. Abseli meme emzirtilmez, sağlıklı 

meme ile bebek beslenmesi sağlanır. Abseli meme elle sağılarak 

boşaltılması sağlanır (Taşkın, 2016: 534). Emzirmenin geciktirilmesi ve 

meme ucu problemleri gelişmesinin ve erken ek besine geçilmesi nedenleri 

arasında sezaryen doğum bulunmaktadır (Çitil Canbay, 2018: 3). Meme 

ucu problemlerindeki rahatsızlıkların giderilmesinde antibiyotikler, yeterli 

sıvı alımı, yatak istirahati, analjezikler kullanılmaktadır (Oskay & Avcı 

Serbest, 2015: 545). Öte yandan girişimsel bir araştırmada meme ucu 

problemlerinin giderilmesinde anne sütü uygulanmasının meme başı 
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ağrısını azalttığı, zeytinyağı uygulanmasının meme ucu çatlaklarını 

azalttığı tespit edilmiştir (Kirlek & Akdolun Balkaya, 2013: 26).  

Postpartum Duygu Durum Bozuklukları 

Gebelik ve postpartum süreç boyunca anksiyete, depresyon gibi 

belirtiler sıklıkla görülür. Doğum, önemli biyolojik değişikliklerin 

yaşandığı fizyolojik bir süreç olduğu kadar, erken gelişim dönemlerine 

ilişkin bastırılmış ve çözülmemiş çatışmaların yeniden gündeme geldiği 

karmaşık bir psikolojik süreçtir (Glover ve ark, 2008: 3). Doğum sonu 

dönemde kadınlar, fizyolojik ve anatomik değişikliklerin yanı sıra, annelik 

rollerinin ve sorumluluklarının üstlenildiği zor bir süreç yaşarlar. Gebelik 

ve doğum ile birlikte ortaya çıkan fizyolojik ve psikososyal değişimlere 

kolaylıkla uyum sağlarken, uyum sağlamayan kadınlarda çeşitli 

düzeylerde duygu durum bozuklukları gelişebilmektedir (Brockıngton, 

2008: 17). 

Postpartum hüzün 

Annelerin önemli bir bölümünü etkileyen ve en sık görülen doğum 

komplikasyonlarından biridir. Mizaçta labilite, eleştriye aşırı duyarlılık, 

ağlama, irritabilite, anksiyete, yorgunluk, uyku bozuklukları ve 

yoğunlaşma problemleri ile karakterizedir (Oskay & Avcı Serbest, 2015: 

548). Annelerin çoğunluğunu olumsuz etkileyen ve doğum sonu ilk hafta 

içinde yoğun olarak yaşanan annelik hüznü geçici bir durum olarak kabul 

edilmektedir (Doğan Yüksekol, 2013: 57). Annelik hüznü doğumdan sonra 

3-4 gün içerisinde ortaya çıkar 1-2 günden 1-2 haftaya kadar sürebilir 

(Oskay & Avcı Serbest, 2015). Yorgunluk, uyku bozukluğu, dikkatini 

odaklaştırma güçlüğü, yönelim azalması ve kısa süreli depresyon, ya da 

öfori halleri en sık rastlanan belirti ve bulgulardır. Postpartum hüzün geçici 

bir tablo olmakla birlikte, bu olguların dörtte birine yakını postpartum 

birinci yılda majör depresyon geliştirebileceği ileri sürülmektedir (Taşkın, 

2016: 537). 

Postpartum depresyon 

Doğum sonu depresyon, doğum sonu ilk yıl içinde görülebilen, kendini 

üzgün, endişeli, umutsuz ve yalnız hissetme gibi duygularla karakterize bir 

durumdur (Oskay & Serbest, 2015: 548) Doğum sonu depresyonunun 

belirtileri arasında, sıklıkla bedensel yakınmalar ve özellikle aşırı 

yorgunluk vardır. Değersiz hissetmek, anksiyete, karamsarlık, ağlamaklı 

hal ya da nedensiz ağlama, uyku bozukluğu, çocuk bakımı konusunda 

yetersizlik hissi ve çocuğun sağlığına ilişkin endişe duyma, iştah 

bozuklukları, konsantrasyon bozuklukları, ölüm ve intiharla ilgili 

düşünceler, cinsel istek azlığı gibi belirtiler de görülmektedir. Postpartum 

depresyon annenin sağlığını ve yaşam kalitesini düşürdüğü gibi, çocuğun 

da sağlığını tehdit eden bir durum olup önlem alınması gereken bir 
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durumdur (Aktaş ve ark, 2017: 11; Taşkın, 2016: 537).  Postpartum 

depresyonun risk faktörleri arasında; prenatal depresyon, anksiyete, 

geçirilmiş depresyon öyküsü, çocuk bakımına ilişkin yaşanan stresler, 

yetersiz sosyal destek, stres, annelik hüznü, olumsuz evlilik ilişkileri, 

düşük benlik saygısı, bebeğin huysuzluğu, annenin evlilikten 

memnuniyeti, sosyoekonomik durum, aile içi şiddet, kronik hastalıklar ve 

istenmeyen gebelik sayılabilir (Erdem & Çelepkolu, 2014: 103). 

Postpartum psikoz 

Postpartum psikoz ise; binde 1-2 sıklıkta görülmekte olup, genellikle 

kliniğe yatırılarak tedavi gerektirir. Genellikle doğumu takip eden 2-3 

hafta içinde başlar ve 2-3 ay kadar devam eder (Ayküz Çim, 2017: 133). 

Ruh halinde hızlı değişim, paronoya, davranış bozukluğu, hayal görme, 

karar vermede güçlük, işlevlerde bozulma gibi belirtileri içerir. Postpartum 

psikozu olan anne kendisi ya da bebeğine zarar verme düşüncelerine sahip 

olabilirler ve bazı anneler bu düşüncelerini eyleme dönüştürebilir dikkatli 

olunmalıdır. Anne gördüğü hayaller nedeniyle bebeğine bakmayı, 

emzirmeyi reddedebilir ya da bebeğine zarar vermek isteyebilir. Sağlık 

profesyonelleri annedeki psikolojik değişimler konusunda bu nedenle 

dikkatli olmalıdırlar  (Kirlek & Öztürk Can, 2016: 476: Taşkın, 2016: 537). 

Postpartum Psikiyatrik Sorunu Olan Kadınların Bakımı 

Rutin sağlık kontrolleri ve bağışıklama amacı ile bebeği ziyaret eden 

ebeler, anneyi doğum sonu depresyon açısından değerlendirmeyi 

kolaylaştırabilir (Tezel & Gözüm, 2005: 64). Çankaya ve arkadaşlarının 

(2017: 236) araştırmasında postpartum depresyonun maternal bağlanma 

düzeyini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Ziyaret sürecindeki 

devamlılık kadını olumsuz düşüncelerden uzaklaştırabileceği gibi anne 

bebek ilişkisini de kuvvetlendirebilir, kadının algıladığı sosyal desteği de 

güçlendirebilmektedir (Tezel & Gözüm, 2005: 64). Bu süreçte sağlık 

profesyonelleri kadına postpartum dönemde karşılaşabileceği değişimler 

hakkında bilgilendirmeli, annenin diğer annelerle görüşmesini sağlayarak 

sosyal destek sistemlerini geliştirmeli, annenin yaşam kalitesini arttırıcı 

önerilerde bulunmalı, annenin doğum sonrası uyumuna etki eden faktörler 

belirlenmeli, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlamalıdır (Oskay & 

Avcı Serbest, 2015: 550; Kirlek & Öztürk Can, 2015: 477; Taşkın, 2016: 

537; Güleç ve ark, 2014). 

Sonuçlar ve Öneriler 

Doğum sonrası komplikasyonların önlenebilir bir sorun olduğu 

görülmüştür. Ülkemizde postpartum dönemdeki bakım gereksinimlerinin 

öncelikli olarak ele alınması, anne-bebek sağlığının geliştirilmesine 

sağlayacağı yararlar bakımından önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 

ve Sağlık Bakanlığı Doğum Sonrası Yönetim Rehberlerinde riskli 
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durumların önlenmesinin önemi üzerinde durulmuş ve riskli durumlarda 

uygulamaların nasıl yapılacağı kanıta dayalı bilgiler ışığında 

vurgulanmıştır.  
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BÖLÜM XXXV 

TÜRKİYE’DE HALK ARASINDA KULLANILAN 

ANTİHELMİNTİK ETKİLİ BAZI BİTKİLER 

 

Hülya Özpınar* & Necati Özpınar 

 

 

Herhangi bir canlının, bir diğer canlıdan geçinerek, onun zararına 

yaşamını sürdürmesine parazitlik diyoruz. Parazitlik doğada son derece 

yaygın bir olaydır ve belki de dünyamızda özgür yaşayan canlılardan daha 

fazla parazit olarak yaşayanlar bulunmaktadır. Yeryüzündeki pek çok canlı 

grubunun özgür yaşayan temsilcileri yanında parazit yaşayan temsilcileri 

de olabilir. Bazı grupların ise tüm temsilcileri parazittir. Örneğin 

helmintlerin yassı solucanlar grubundan sestodlar gibi.  

Helmintler üç grupta sınıflandırılmıştır. Bunlar trematotlar, sestotlar ve 

nematotlardır. Bunlardan trematotlar ve sestotların vücutları sırt karın 

yönünde yassılaşmış olduğu için yassı solucanlar da denir. Nematotların 

vücutları silindir şeklindedir ve bunlara yuvarlak solucanlar da denir. Bu 

üç temel grubun dışında Annelida ve Acanthocephala gruplarında da 

insanda parazitoz meydana getiren cins ve türler bulunmaktadır (Özcel, 

Özbel, & Ak, 2007; Saygı, 2009). İnsan vücuduna yerleşen parazitler 

yaşamları boyunca konağı olan insan ya da hayvana zarar verme 

eğilimindedirler. Besinlerini konağından sağlayan parazit yerleştiği 

konağın yeterince beslenememesine sebep olur. Yeterince beslenemeyen 

konakta iştah sapmasının yanı sıra bağışıklık sisteminde zayıflama, anemi 

ve özellikle büyüme çağındaki çocuklarda gelişim gerilikleri 

gözlenebilmektedir (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2014). Buna ilaveten 

parazit yoğunluğuna bağlı olarak doku ve organları sıkıştırıp, tıkayarak da 

konağına zarar verebilmektedirler. Parazitin kendisinin ya da ürünlerinin 

hücrede veya dokuda yerleşmesi buralarda irkilmelere yol açar. Çeşitli 

organ ve dokularda yerleşmiş olan Schistosoma yumurtalarının, 

Trichinella spiralis larvalarının etrafında görülen kapsül ya da granülom 

oluşumları bunun örneğidir. Ek olarak vücuda giren parazit, dokularda 

ilerleyebilmek için proteolitik enzimler salgılar. Çengelli solucan 

larvasının deriden girmesi, amibin dokularda yayılması bu enzimler 

sayesinde gerçekleşir. Yine parazitlerin toksik etkileri ve immünopatolojik 

etkileri parazitin konağı üzerinde oluşturduğu zararlı etkilerdendir (Abbas 

ve ark., 2014; Özcel ve ark., 2007; Saygı, 2009). 

Helmintiasis, özellikle gelişmekte olan ülkelerde oldukça yaygın, 

birçoğu zoonoz, önemli paraziter hastalıklardandır. Helmint 
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enfeksiyonları, gelişme çağlarında fiziksel büyüme ve entelektüel gelişim 

geriliğinin en önemli nedenlerinden biridir (Bethony ve ark., 2006:1521). 

Bununla birlikte, eğitim, ekonomik kayıp ve halk sağlığı önemine rağmen, 

tıp ve uluslararası sağlık kuruluşları tarafından büyük ölçüde ihmal 

edilmektedir (Bethony ve ark., 2006:1521-1532). Yapılan çalışmalar 

helmint enfeksiyonlarının, infekte çocukların okul performansı ve ülke 

geleceğindeki etkilerinden söz etmektedir (Drake & Bundy, 2001:73-81). 

Bunun yanı sıra entelektüel gelişim açısından bu enfeksiyonların biliş ve 

eğitim başarısı üzerine zararlı bir etkisi olabileceği de bildirilmiştir (Drake 

& Bundy, 2001:73; Gatti ve ark., 2000:453; Tappeh ve ark., 2010:60).  

Türkiye’de paraziter hastalıkların prevalansı, ılıman bir iklime sahip 

olmasının yanı sıra özellikle kırsal bölgelerde çevresel ve kişisel hijyenik 

koşulların yeterince sağlanamaması, kanalizasyon ve altyapı sistemlerinin 

yetersizliği, sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması gibi birçok sebeplerle 

oldukça yüksektir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün verilerine göre 

helmint enfeksiyonları dünya çapında da en yaygın enfeksiyonlar 

arasındadır (WHO, 2020).  

Parazit enfeksiyonları hakkında yapılan çalışmalar ve yayımlanan 

makaleler şu ana kadar ihmal edilen bu konu hakkında insanların bilgi 

sahibi olmalarını sağlamıştır. Bu sebeple sınırlı sayıda etken madde içeren 

antihelmintik ilaçlara yönelmişlerdir.  İnsanların antihelmintik ilaçlara 

yönelmesi direnç gelişiminin de sebeplerinden olmuştur (Kaminsky ve 

ark., 2008:176; Özpinar, 2020:31; Smout, ve ark., 2010:885). Direnç 

gelişimini engellenmesinin önemli adımlarından biride parazite etkili yeni 

ilaç etken maddelerinin keşfidir.  

Bitkiler çok sayıda sekonder metabolit üretirler. Bu doğal 

metabolitlerin çoğu sadece belirli taksonlar tarafından üretilir. Bitkiler bu 

metabolitleri yaşadıkları ortama salmak suretiyle kendisine zarar 

verebilecek artropodlardan, bakteri veya mantarlardan ve hatta 

çevresindeki diğer bitkilerin büyümesini engelleyerek bu bitkilerin zararlı 

etkilerinden kurtulur. İnsanlar yüzyıllardır bitkilerden elde ettikleri özütleri 

ve karışımları birçok hastalık için tedavi aracı olarak kullanmışlardır ve 

hala da kullanmaya devam etmektedirler.  

Günümüzde de birçok ilaç etken maddesi yine bitkilerden izole edilerek 

tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle ilacına direnç geliştiren 

patojenlerin eradikasyonunda bitkilerden elde edilen ürünler oldukça 

önemlidir (Özpınar, 2020:34). Tıbbi bitkilerin antihelmintik aktiviteleriyle 

ilgili çalışmalar oldukça az olmasına rağmen antihelmintik etkileri ile 

bilinen bitkiler literatürde mevcuttur. Bu bitkilerden bazıları şunlardır; 

 

Daucus carota L. (Umbelliferae) 

 

Aydın’ da yöresel adı: Boldo, Hıltan. Aydın, Koçalan: Sapalan’da 

dallarından, Koçarlı: Çulhalar’da ise toprak üstü kısımlarından hazırlanan 
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infüzyon kullanılmaktadır (Tuzlacı & Sadikoğlu, 2007:25). Yapılan 

deneysel bir çalışmada, in vitro şartlarda bu bilgiden farklı olarak; havuç 

suyunun Ascaridia galli’ ye karşı doza bağlı olarak antihelmintik aktivite 

gösterdiği saptanmıştır (Rahayu & Sundari,2016: 40-44). 

Bitki iki yıllıktır. Gövde çoğunlukla dallanmış olup, 60-200 cm 

uzunlukta, setoz, hispit tüylü veya tüysüz bitkilerdir. Yapraklar oblong 

veya oblong-deltoit, 2-30 x 1-20 cm, 2-3-pennat, segmentler çok değişik 

ovattan linear-lanseolata kadar değişen şekillerdedir, dentat, pennatifit 

veya pennatisekt, tüylü veya tüysüz, nadiren etlidir. Umbella çukur, düz 

veya konveks; ışınlar 10 veya daha çok sayıda, çoğunlukla meyve 

zamanında içe doğru kıvrıktır. Brakte ışınlar kadar uzun veya daha kısa, 1-

2- pennatisekt, linear-subulat segmentli, çoğunlukla çiçek ve meyve 

halinde geri kıvrık; brakteol basit veya loplu, linear-lanseolattır. Sepaller 

küçük; petaller beyaz, pembemsi 6 veya sarımsı; genellikle umbellanın 

merkezindeki 1 veya çok sayıda çiçek koyu mor renktedir. Umbellanın 

merkezindeki çiçekler bazen verimsiz ve indirgenmiştir. Meyve 

elipsoitovoid; 2-4 mm; primer kostalar 2 sıra halinde 1-2 hücreli örtü tüylü, 

tüyler kısa, sağa veya sola açı yapacak şekilde eğimli; sekonder kostalar 

tek sıralı glochidate (çapalı) dikenli, dikenler tabanda birbiriyle birleşik 

değil ve merikarpın genişliğinden daha kısadır. Çiçeklenme zamanı, 

Haziran-Eylül ayları iken, habitatı; çayırlar, yeşillik alanlar, yamaçlar, kum 

tepeleri, tarlalar, yol kenarlarıdır. Yetişme yüksekliği ise 0-2000 m. dir 

(Davis, 1970).  

 

Foeniculum vulgarae Mill. (Umbelliferae) 

 

Antalya’da yöresel adı: Rezene. Antalya, Kumluca: Yenice’ de 

kurutulmuş yaprak toz haline getirilip, 1 bardak suya ½ kahve kaşığı 

eklenerek, günde 1-2 bardak içilerek kullanılmaktadır (Tuzlacı, 2006). Bu 

etnobotanik çalışmanın sonuçlarından farklı olarak bir laboratuvar 

çalışmasında, Foeniculum vulgarae meyvelerinden hazırlanan su ve 

ethanol ekstraktlarının in vitro şartlarda doza bağlı olarak antihelmintik 

aktivite gösterdiği tespit edilmiştir (Kumar ve ark., 2012: 225-230) 

Doğu Anadolu’ da doğal olarak yetişen, yaklaşık 1-1.5 m boyunda, 

büyük kümeler oluşturan, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Yaprakları çok 

parçalı, parçaları filiform, sarı renkli çiçeklere sahiptir. Meyveleri 6-10 

mm boyunda ve 1.5-4 mm kalınlıkta, silindir biçimli, genellikle biraz 

kıvrık, esmerimsi yeşil veya yeşilimsi sarı renkli, genellikle saplı, 

tüysüzdür. Merikarpta beş belirgin kosta ve her valekulumda birer geniş 

salgı kanalı yer almaktadır. Farklı bölgelerde kültürü yapılan bu tür, bahar 

kokulu ve hafif yakıcı lezzetlidir (Baytop, 1984, Hedge ve Lamond, 

1972:376-377; Tanker ve ark., 2019). 
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Hypericum androsaemum L. (Hypericaceae)  

 

Trabzon’ da yöresel adı: Libarga, Sarı çiçek. Giresun Dereli: Yeşiltepe’ 

de ve Trabzon Sürmene: Ormanseven’ de meyveleri doğrudan yenilerek 

kullanılmaktadır (Tuzlacı, 2007:25; Yazicioglu & Tuzlaci, 1996:307).  

Genel coğrafi yayılışı,  Batı ve Güney Avrupa ve Kafkasya,  Kuzey 

İran, Batı Suriye ve Kuzeybatı Afrika ve Türkiye’dir. Türkiye’ de, 

Marmara,  Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişmektedir 

(Güner & Aslan, 2012). 250-1300 m rakımları arasındaki orman kenarları, 

dere kenarındaki nemli ve gölgeli yerlerde yetişir. Botanik özellikleri ise 

30-90 cm boyunda çalı formunda bir bitkidir.  Yapraklar 2,5-9 cm, sapsız 

veya gövdeyi saracak şekilde, genişçe ovat ila ovat -oblong, obtus, 

yuvarlağımsı veya hemen hemen apikulat ya da hemen hemen akuttur. 

Sepaller 8-15 mm, belirgin şekilde eşit değilken, oblong – ovat veya 

genişçe ovattır. Petaller 6 - 12 mm, obovat iken, stamenler petallerden kısa 

ya da petalleri biraz aşabilir. Stillus ovaryumdan kısadır. Meyve bakka, 7 

- 12 mm, genişçe silindirik -elipsoid veya küre şeklinde, başlangıçta 

kırmızımsı, olgunlukta siyahtır (Akkemik, 2014). 

 

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus (Cupressaceae) 

 

Çanakkale’ de yöresel adı: Ardıç, Dikenli Ardıç. Çanakkale, Ezine: 

Üvecik’ te katranı dahilen kullanılmaktadır (Tuzlacı & Sadıkoğlu, 

2007:25). Ayrıca deneysel olarak, bitki meyvesinin ethanol özütlerinin 

güçlü bir antihelmintik olduğu tespit edilmiştir (Kozan ve ark., 2006:211-

216). 

Juniperus oxycedrus L.(Katran Ardıcı), Juniperus cinsinin en yaygın 

olan türüdür. Bir Akdeniz bitkisi olmasına rağmen, Trakya’ da ve 

Anadolu’ nun birçok yöresinde rastlanır. Bazen küçük bir ağaç formunda, 

bazen de sık bir çalıdır. Dioik,  yaprakları subulat, dala dik ve üçlü 

vertisillat( nodustan çevrel çıkan üç yaprak) dizilişli olup, üst yüzünde 

boyuna, beyaz iki çizgi görülür. Meyveleri bakka tipi olup, 6-9 mm 

çapında, küre şeklinde, kırmızımsı kahverengidir; tepesinde 3 karpelin izi 

belirgindir. Katran, ardıcın dallarının kuru distilasyonu ile elde edilir 

(Tanker ve ark.,2019). Türkiye’ de Juniperus oxycedrus L.’ nin iki alt türü 

bulunmaktadır: Kozalaklarının büyüklüklerinin karşılaştırılmasına 

dayanılarak adlandırılan bu iki alt tür: Juniperus oxycedrus L. subsp. 

oxycedrus ve Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa ‘ dır (Davis, 

1970). 
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Melilotus indica (L.) All.  (Leguminosae)  

 

Aydın’ da yöresel adı: Kokulu Yonca, Sarı Yonca. Aydın, Koçarlı: 

Haydarlı’ da çiçeklerinden hazırlanan infüzyon, günde 1-2 çay bardağı 

dolusu içilerek kullanılır (Tuzlacı & Sadıkoğlu, 2007:25).  

Bitki, 10 ila 50 cm. büyüyebilir. Stem yayılıcı ya da diktir. Çiçekler 2 

ila 3 mm. uzunluğundadır. Meyve tüysüz ve 2 ila 3 mm. uzunluğundadır. 

Yapraklar pinnat, üç yaprakçıklıdır. Yaprakçıkların kenarında keskin dişler 

vardır ve tabanda dardırlar. Çiçeklenme ince, kompakt, 1 ila 2 cm. 

uzunluğundadır. Kaliks 1 ila 1,5 mm., korolla 2,5 ila 3 mm. uzunluğunda 

ve sarı renklidir. Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında çiçek 

açar. Melilotus officinalis’ e benzer ancak iki tür arasındaki ana fark, M. 

indica’ nın korollasının daha küçük olmasıdır (Allioni, 1785). 

 

Mentha spicata L. (Labiatae) 

 

Antalya’da yöresel adı: Yaban Nanesi. Antalya, Kumluca: Yenice’ de 

yapraklarından hazırlanan infüzyon, günde 4-5 bardak dolusu içilerek 

kullanılmaktadır (Tuzlacı, 2006).  

30-100 cm uzunlukta, çıplak veya grimsi trikomlu, kuvvetli kokulu, çok 

yıllık ve otsu bir bitkidir. Yapraklar sivri uçlu, neredeyse sesil, çiçekler 

soluk mavi renkli, dalların ucunda, uzun ve dar başak durumunda 

toplanmış şekildedir. Su kenarı ve sulak yerlerde yetişir. Özellikle, Kuzey 

Batı ve Anadolu’da yaygın olarak bulunmaktadır (Baytop, 1984; Davis, 

1970) Sinonimleri Mentha viridis ve M. crispa olan M. spicata’ dır. 

Akdeniz Bölgesi, Güney ve Batı Avrupa, Rusya, Asya, Türkiye ve ABD' 

nin ılıman bölgelerinde yetişen bu türün dünyanın pek çok yerinde kültürü 

yapılır (Borisova ve ark., 1977:21). 

 

Mespilus germanica L. (Rosaceae)  

 

Giresun’ da yöresel adı: Muşmula, Töngel, İstanbul’da yöresel adı: 

Beşbıyık, Döngel, Muşmula. Giresun, Dereli: Meşeliyatak’ ta meyveleri aç 

karnına yenilerek kullanılır. İstanbul, Şile: Karacaköy’ de gövde 

kabuğundan hazırlanan dekoksiyon dahilen hayvanlarda kurt düşürücü 

olarak kullanılır (Tuzlacı, 2006).  

Yabani formları 2-3 m., dikenli, kültür formları ise 6 m yüksekliğe 

kadar varabilen dikensiz çalılardır. Yapraklar basit, laminanın alt yüzü 

tüylü, tam veya dişli kenarlıdır. Kışın yapraklarını döken bu türün  çiçekleri 

erdişi, beş parçalı ve beyaz ya da pembedir. Muşmula bitkisinin meyvesi, 

1,5–3 cm çapında değişebilen, küremsi veya armut şeklinde ve baş kısmı 

yapraksı sepallerle çevrilidir. Alt ovaryumdan türevlenen armut tipindeki 

meyve, genellikle, beş adet taşlaşmış tohuma sahiptir. Dış kısmın rengi 
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kahverengi, bazen de kırmızımsıdır. Meyveleri olgunlaşınca kurşuni renkli 

olur (Davis, 1970). 

 

Morus nigra L. (Moraceae) 

 

Muğla’ da yöresel adı: Ekşi Dut, Ekşi Kara, Ekşi Kara Dut, Ekşi Kara 

Dut Ağacı, Kara Dut. Muğla, Datça’ da meyveleri dahilen bağırsak 

solucanı ve tenya düşürücü olarak kullanılmaktadır (Tuzlacı, 2006). Yine 

İç Anadolu Bölgesi’ nde halk hekimliğinde bu türün, yaprakları, meyveleri 

ve hatta kök ve korteksi antihelmintik etki amacıyla tüketilmektedir (Akkol 

ve ark.,2015:4). 

Kalın sürgünlü, genişçe taçlı, 10 m'ye kadar uzunlukta ağaçlardır. 

Yapraklar genişçe ovattan oblong-ovata kadar değişen şekillerde, 7-12 cm, 

akuminat, tabanda az çok kordat, kabaca tek dişli , üstte seyrek, altta sık 

tüylü iken, petiyol 2-3 cm., pedunkul meyvenin yaklaşık l/2'si kadar 

uzunluktadır. Meyve 2-3 cm, koyu kırmızımsı-mor ekşimsi lezzettedir 

(Cullen & Davis, 1972). 

 

Origanum onites L. (Labiatae) 

 

Antalya’ da yöresel adı: Kekik. Antalya, Kumluca: Yenice’ de yapraklı 

ve çiçekli kısımlarından hazırlanan infüzyon, sabah aç karnına 1 bardak 

dolusu içilerek (8-10 gün), tenya düşürücü olarak kullanılmaktadır 

(Tuzlacı, 2006).  

Origanum onites, 65 cm boyunda, tüylü, ot formunda; yaprakları saplı, 

kordat, oval ya da eliptik, sivri, hafif tırtıklı ya da bütün; çiçek yaprakları 

obovat ya da eliptik, dişli ya da bütün; kaliks 2-3 mm uzunluğunda; korolla 

beyaz, 3-7 mm uzunluğunda bir türdür (Davis & Tan, 1988). Türkiye’ nin, 

Ege ve Akdeniz Bölgeleri’ nde doğal olarak yetişmektedir (Chishti ve ark., 

2013:170). 

 

Papaver rhoeas (Papaveraceae) 

 

Isparta’ da yöresel adı: Gelineli. Isparta, Eğirdir: Akbelenli’ de 

köklerinden hazırlanan dekoksiyon, dahilen (sabahları aç karnına) 

kullanılır (Tuzlacı & Erol, 1999:593).  

Bitki, 25-100 cm boyunda, tek veya çok gövdeli, taban yaprakları saplı, 

5-20 x 1- 7.5 cm, eliptik veya ovat, parçalanma genellikle pinnatisekttir. 

Gövde yapraklarının alttakileri kısa saplı, üst taraftakiler sapsız ve üç 

parçalı, 2.5-9 x 0.8-11 cm, ovat veya ovat-oblongdur. Çiçek sapı 10-35 cm, 

çoğunlukla yayık, bazen yatık setalı, sepal 2, oblong veya ovat, kenarları 

zarımsı, sık veya seyrek setalıdır. Petal 4, kırmızı, içteki ikisi geniş obovat, 

23-42 x 23-70 mm, dıştaki çift yarı dairemsi, 23-50 x 35-90 mm, tabanda 

çoğunlukla siyah lekelidir. Stamen çok sayıda, anter kahverengi, kapsula 
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çıplak, küremsi veya obovoit, tabanda rotundat, 7-15 x 3-11 mm, damarlar 

ve sap belirgin, tabla kapsula genişliğinde, ışın sayısı 7-20’ dir. Tohum 

böbrek şeklinde, 0.8-1 mm’ dir. Türkiye’ de oldukça yaygın bir tür olan 

Papaver rhoeas’ e yol ve tarla kenarı, çayırlıklar, orman altı, taşlık ve 

kayalık yamaçlar, kıraç yerler ve deniz kenarlarında rastlanabilir (Davis, 

1970). 

 

Pelargonium endlicherianum Fenzl. (Geraniaceae)  

 

Sivas Ulaş: Tecer’ de köklerinden hazırlanan dekoksiyon, dahilen 

kullanılır (Tuzlacı, 2006). Malatya ilinde doğal olarak yetişen bu türün 

yöresel adı: Zöhrecan’ dır. Bu bitkinin yapraklarından veya çiçeklerinden 

hazırlanan infüzyon veya da bu kısımların çiğ halde dahili olarak 

tüketilmesi, geleneksel halk tıbbında bağırsak kurtlarına karşı 

kullanılmaktadır (Tetik ve ark., 2013:331-346).Yine Kayseri’de (Develi, 

Kale, Küyükkünye) Pelargonium endlicherianum Fenzl. yöresel ad olarak 

‘solucan otu’ olarak adlandırılmaktadır, özellikle yuvarlak solucanları 

uzaklaştırmak için bu türün kök kısımlarının dekoksiyonu kullanılır (Sezik 

ve ark., 2001: 95-115). 

Bitki, 15-35 cm boyunda, tüylü rizomlu çok yıllıktır. Tabanda, stipula 

(kulakçık) ve kuru yaprak sapı olan yapraklar mevcuttur. Rozet yapraklar 

dairesel, 2.5-6 cm, petiol 9-10 cm, taban kordat, gövde yaprakları 1.8-4cm, 

petiol 1.5-6 cm ve helisel dizilişlidir. Bazal yapraklar uzun petiolat, yaprak 

şekli orbikular, yaprak kenarı krenat, çok kısa ve palmat loplu, gövde 

yaprakları alternattır. Çiçek durumu sapı (pedinkul) 6-7cm, tabanda 5 

küçük derin loblu yaprak yer almaktadır, umbella 4-7 çiçekten oluşmuştur. 

Pedisel 2.1-3.4 cm, mahmuz 11- 14 mm.’ dir. Çanak yapraklar doğrusal 

dikdörtgenimsidir. Öndeki petaller 2.5 x 1,2 cm, 3-3.5 kat diğerlerinden 

daha büyük, tabanda tırnaklı, geniş spatül şeklinde, tepede küçük girinti, 

dalgalı; koyu pembe-kırmızı ve damarlar morumsu renktedir. Arkadaki 

petaller 7x2 mm boyundadır. Stamenler 7, filamentler aşağıda konnat, 

anterler oynaktır. Ovaryum 5 karpelli, yoğun tüylü ovaryum gagası 1-

1.5cm boyundadır. Çiçeklenme zamanı Temmuz ayıdır. Taşlık, kayalık ve 

eğimli arazilerde yetişir. 1300-1500 m yüksekliklerde ve genellikle Orta 

Doğu ve Güney Anadolu ve Suriye’de yayılış gösterir (Davis, 1970; Tutel, 

1983). 

 

Picea orientalis (L.) Link. (Pinaceae)  

 

Trabzon’ da yöresel adı: Çam, Kara Çam, Ladin, Sakız Ağacı. Trabzon, 

Akçaabat: Işıklar’ da gövdesinden elde edilen terementi (250gr), 2 kg 

tereyağı, 2 lt süt ve 2 kg bal ile ateşte karıştırılıp hamur haline getirilir. 

Yemekten sonra dahilen (bir fındık büyüklüğünde) kullanılır (Yazıcıoğlu 

& Tuzlacı, 1996:307).  
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Boyu 60 m.’ ye kadar ulaşabilen bu türün, vatanı Doğu Karadeniz ve 

Kafkasya’ dır. 1000 m.’nin üzerinde geniş ormanlar oluştururlar ve ağaçlar 

sık dallı, piramit görünümündedir. Dallar gençken yukarı doğru, sonraları 

düz veya aşağıya doğru sarkıktır. Yapraklar oldukça kısa, 4-11 mm. kadar, 

sert, ucu küt, sık ve dala yatık dizilişlidir. Dişi strobiller (kozalaklar) 5-9 

cm kadar silindirik, kozalak pullarının tepesi yuvarlaktır. Tohumların 

rengi, koyu kahverengi olup, tohum kanatları oldukça incedir. Tohum 

büyüklükleri 4 mm kadardır (Tanker ve ark., 2019). 

 

Urtica dioica L. (Urticaceae) 

 

İstanbul’ da yöresel adı: Dalağan, Isırgan. İstanbul, Şile: Kızılcaköy’ de 

bitkinin tümünden hazırlanan dekoksiyon, dahilen kullanılır (Tuzlacı, 

2006). Yapılan deneysel bir çalışmada; U. dioica yapraklarından 

hazırlanan metanolik ekstraktın doza bağlı olarak antihelmintik aktivite 

gösterdiği tespit edilmiştir (Kataki ve ark.,2012:38-46) 

Ilıman bölgelerde, harabeliklerde ve duvar diplerinde sıkça rastlanan 

tür, 50-60 cm boyunda, çok yıllık dioik ya da poligamik; kökleri 

sürünücüdür. Yaprakları 2-3 cm ovat, dekussat dizilişli, kenarlar dentattır, 

yapraklar gibi gövde de tüylüdür. Çiçek durumu rasemoz, çiçekler 

küçüktür. Meyvedeki dişi periant segmentlerinin tüm yüzeyi tüylüdür 

(Tanker ve ark., 2019; Davis, 1982). 

 

Vibirnum opulus L. (Caprifoliaceae)  

 

Kayseri’de yöresel adı: Gilaboru. Kayseri, Gesi’ de meyvelerinden 

hazırlanan dekoksiyon dahilen kullanılır (Tuzlacı, 2006).  

Bazen bir çalı şeklinde, bazen de boyu 4 metreye kadar ulaşan küçük 

bir ağaçtır. Kuzey ve Orta Anadolu’ da nemli yerlerde yetişir; yaprakları 

ovat, 3 loblu; çiçekleri beyazdır. Bileşik korimbusda, dıştaki çiçekler 

verimsiz ve büyük, ortadakiler ise küçük fakat verimlidir,  İlkbaharda yeşil 

olan yaprakları sonbahara doğru açık kırmızı bir renk alır. Yeşilimsi sonra 

kan kırmızı bir renk alan bakka tipi meyvelerin çapı 0.8-1 cm olup, 

içerisinde sadece bir adet çekirdek bulunur. Meyvelerden 30-40 tanesi bir 

araya gelerek bir salkımı oluşturmaktadır. İnce ve düz yapıdaki kabuk, 

meyveye yapışık olarak bulunur. Olgunlaştıkça sulanan meyveler zayıf, 

sarkık, şemsiyemsi bir görünüm almaktadır (Tanker ve ark., 2019; Civelek, 

1997:44-45; Davis, 1972:544). 

 

Xanthium strumarium L. (Compositae) 

 

Balıkesir’ de yöresel adı: Solucan Otu. Balıkesir, Gönen: Balcı’ da 

yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen kullanılır (Tuzlacı & Aymaz, 

2001:323).  
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Türkiye’de İstanbul, Bolu, Adapazarı, Kastamonu, Kütahya, Samsun, 

İzmir, Manisa, Ankara, Erzurum, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, 

Denizli, Antalya, Adana, Mardin, vb.  pek çok ilde varlığı bildirilen bu tür; 

tek yıllık, 15-80 cm’ye kadar boylanabilen bir bitkidir. Gövde dikensiz, 

çok dallı, kısa kaba tüylü veya tüysüzdür. Yapraklar, geniş alternate 

(almaşlı) dizilimli, açık ya da koyu yeşil renkli, 3 yada 5 loblu, çıkıntılı 

damarlı, uzun saplı genellikle 5-15 cm uzunluğunda ve her iki yüzeyi de 

pürüzlü, üçgenimsi-yumurta ya da suborbiküler şekilde ve zayıf dikenlere 

sahiptir.  Erkek kapitulum, 1- serili fillarili, çiçek tablası palealı, çok 

çiçekli, korolla yeşilimsi, tubular, 5-dişli, filamentler monodelf ve serbest 

anterlidir. Dişi kapitulum, oval ve 2-hücreli (her boşluk bir çiçek içerir) , 

fillariler bitişik, sertleşmiş ve içeride düz ya da çengelli diken olarak 

değişmiş ve korolla bulundurmaz. Meyve 12-30 x 8-20 mm boyutlarında, 

elips şeklindedir, üst yüzeyi çengel şeklinde dikenciklerle kaplıdır ve uç 

kısımlarında iki boynuzumsu çıkıntı vardır. Meyve rengi grimsi 

kahverenginden kırmızımsı renge kadar değişen geniş bir renk skalasına 

sahiptir. (Davis, 1970) 
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BÖLÜM XXXVI 

HEDEFLENDİRME AMACIYLA KULLANILAN İLAÇ 

TAŞIYICI LİPİT-BAZLI NANOPARTİKÜLLER 

Nur Melisa Kara* & Ongun Mehmet Saka** 

Giriş 

Hedeflendirme ilk defa nerdeyse yüz yıl önce kemoterapinin kurucusu 

olan Paul Ehrlich tarafından sihirli mermi ifadesiyle ortaya atılan bir tedavi 

biçimidir. Ehrlich metilen mavisi ve tripan kırmızısı kullanarak boyaların 

hücrelerde farklı etkiler gösterdiğini bulmuştur ve bu sayede erken dönem 

boya kemoterapinin önünü açmıştır (Strebhardt ve ark., 2008). 

 

Şekil 1: Hedeflendirme ile kemoterapinin farkını açıklayan şekil    

Günümüzde ise hedeflendirme ilaç etken maddesinin sadece tedavi 

etmek istenilen organ veya dokulara ulaşmasını ve burada kümülatif olarak 

toplanmasıdır. Bunu yaparken de kullanılacak ilaç etken maddesinin 

kimyasal yapısı ve ilacın vücuda giriş şeklinin etkisini ortadan 

kaldırılmalıdır (Tüylek, 2017). 

Tablo 1: İlacın hedeflendirilmesinin nedenleri (Moghimi ve ark., 2001) 

Farmasötik Dayanıksız olması 

Çözünürlük sorunu olması 

Biyofarmasötik Absorbsiyonun düşük olması 

Membrana fazla bağlanması 

Farmakokinetik  

Farmakodinamik 

Yarılanma ömrünün kısa olması 

Dağılma hacminin büyük olması 

Klinik Terapötik indeksin düşük olması 

Anatomik/hücresel engellerin bulunuşu 

Ticari  İlacın hasta ve hekime yeni şekilde sunulması 

                                                           
*  (Eczacılık, 5. Sınıf Öğrencisi) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 
** (Dr. Öğr. Üyesi) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Bölümü, 

Ankara, TÜRKİYE, email:omsaka@gmail.com 
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İlaçların vücutta istenilen bölgelere hedeflendirilmesi yapılırken çeşitli 

mekanizmalar kullanılır. Bu mekanizmalar vücudun fizyolojik şartlarını 

kullanarak da gerçekleşebileceği gibi ilaç yüzeyinde çeşit modifikasyonlar 

yapılarak da gerçekleşebilir (Saka ve Bozkır, 2018). 

Artmış geçirgenlik etkisi ve alıkonması ve tümör dokusunun etrafının 

özellikleri kullanarak yapılan pasif hedeflendirme, ligant ve stimülan 

kullanarak aktif hedeflendirme, monoklonal hedefleme, hücresel 

hedefleme, nükleer hedefleme ve kombine hedefleme kullanılan 

hedeflendirme mekanizmalarındır (Attia ve ark, 2019; Kydd ve ark, 2017; 

Arias, 2011). 

İlaçların hedeflendirilmesinde kullanılan taşıyıcı sistemlemlerden biri 

de nanopartikül (NP)lerdir. Nano kelimesi yunanca metrenin milyarda biri 

anlamına gelen bir kelimedir. Nano (1x10-9) ile gösterilirken önüne 

geldiği kelimenin boyutunu ifade etmektedir. 

1. İlaç Taşıyıcı Sistemler (İTS) 

İTS’ler (İlaç Taşıyıcı Sistem) olarak uygulanan NP’ler 3-200 nm 

arasında boyutlandırılmış partiküller cihazlar veya çeşitli yapıların 

kullanıldığı sistemlerdir. Bu kullanılan yapılar polimer (polimerik 

partiküller, miseller veya denrimerler), lipitler (lipozomlar, katı lipit NP’ler 

ve nanoyapılı lipit partiküller), virüsler (viral NP’ler) ve organometalik 

bileşik (nanotüpler) olabilmektedir (Cho ve ark, 2008). 

 

Şekil 2: Nanotaşıyıcı sistem tipleri (Bharali,2009) 

Nanopartiküllerin çeşitli hazırlanma yöntemleri vardır. Bu yöntemler 

arasında emülsiyon polimerizasyonu, emülsiyon çözücü buharlaştırma 

yöntemi, emülsiyon çözücü difüzyon yöntemi, nanopresipitasyon yöntemi, 

faz ayrımı/koaservasyon yöntemi ve süper kritik akışkan yöntemi yer 
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almaktadır (Yadav ve ark, 2012; Makadia ve Siegel, 2011; Schubert ve ark, 

2011; Soppimath ve ark, 2001). 

Nanopartikül hazırlanırken genellikle polimerlerin kullanılmasına 

karşın özellikle son on yılda, lipitler suda çözünürlüğü düşük ilaçların 

verilmesi için taşıyıcılar olarak büyük ilgi görmüştür (Pouton, 2006). 

Ayrıca piyasada var olan polimerler ve çözücüler tarafından hazırlanan 

çeşitli yeni İTS’ler, yüksek üretim ve polimer maliyeti, toksisitesi ve 

vücuttaki polimer ve çözücünün alerjisi nedeniyle kullanımda hala çok 

sınırlı olması da lipitlere duyulan ilginin artmasında önemli bir etkendir 

(Muller ve Keck, 2004). Polimer ve çözücü tarafından hazırlanan yeni 

İTS’leri ile ilgili bu sorunların üstesinden gelmek için, birçok araştırmacı 

ilgilerini lipozomlar, transfersomlar, etozomlar, katı lipit NP’ler (SLN), 

nanoyapılı lipit taşıyıcıları (NLC), lipit ilacı gibi lipit bazlı nanotaşıyıcı 

sistemlere yöneltmiştir. 

Lipit bazlı nanotaşıyıclar düşük toksisite, gelişmiş biyoyararlanım, 

yüksek biyouyumluluk, yüksek ilaç yükleme verimliliği, gastro bağırsak 

yolundaki bozulmadan yüksek korunma, kontrollü salım davranışı, 

ölçeklendirilmesi ve sterilize edilmesi, doğrulanması kolay ve ayrıca çeşitli 

yollara ve uygulama bölgelerine göre ilaç verme için uygunluklarından 

dolayı özellikleri nedeniyle günümüzde önem kazanmıştır (Chime ve ark, 

2013; Liu ve ark, 2010). 

Çok yaygın olarak kullanılmaya başlanılan lipit NP’lerin 

sınıflandırılması aşağıdaki gibidir (Mehanna ve ark, 2012). 

A)  Vesiküler yaklaşımlar: 

1. Lipozom 

2. Etozomlar 

3. Transferzomlar 

 

Şekil 3: Vezikül Yapılı Lipit Nanopartiküller Sırasıyla Lipozom, Etozom, 

ve Transfersomların Şematik Gösterimi 
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B) Nonvesiküler yaklaşımlar: 

1. Katı lipit nanopartiküller (SLN'ler) 

2. Nanoyapılı lipit taşıyıcılar (NLC) 

3. Lipit ilaç konjugatları (LDC) 

 

Şekil 4: Nonvezikül Yapılı Lipit Nanopartiküllerin Sırasıyla SLN, NLC ve 

LDC’lerin Şematik Gösterimi 

A) Vesiküler Yaklaşımlar 

1. Lipozom 

Lipozomların yolculuğu 55 yıl önce bir İngiliz hematolog Alec D. 

Bangham ve meslektaşı R. W. Thorne tarafından Cambridge Üniversitesi 

Babraham Enstitüsü'nde (1965) yürütülen öncü araştırmalarla başlamıştır. 

1973'te Gregoriadis ise lipozom destekli ilaç dağıtımının potansiyelini 

bildirmiş ve nano ölçekli dağıtım araçları olarak yeni bir lipozom alanı 

haline gelmeye başlamıştır. O zamandan beri, lipozomlar, özellikle 

biyouyumlulukları ve ilaç bozulması ve toksisitesini azaltma veya önleme 

yetenekleri nedeniyle en güvenilir sistemik ilaç dağıtım sistemlerinden biri 

haline gelmiştir (Eroğlu ve İbrahim,2019; Priess ve Bothun,2011). 

Lipozomları oluşturan Fosfolipitler yapılarında içerdikleri hem 

hidrofobik hem de hidrofilik yapıları sebebiyle sulu ortamda bir araya 

gelerek lamel olarak adlandırılan karakteristik çift katmanlı bir yapı oluşur 

(Akbarzadeh ve ark 2013). Oluşan bu katmanların sayısı ve büyüklükleri 

oluşan lipozomların sınıflandırılmasında kullanılır (Akman ve ark,2009). 

Lipozomların avantajları arasında vücut hücre yapısına benzediği ve 

biyodegrable maddelerden oluştuğu için vücut tarafından yabancı madde 

olarak görülmesi zor olması, esnek bir yapıya sahip oldukları için yapıları 

kolay ayarlanabilmesi, dış yüzey özellikleri kolay ayarlanabilir olduğu için 

ilaç hedeflendirilebilmesi, vücutta çok az toksik etki oluşturması, lipofilik 

yapısı olduğu için yavaş ve uzun sürede salım yapması, içine konulan etken 

maddenin de vücutta oluşturduğu toksik etkileri azaltması, vücuda şekilli 

yollarla verilebilme imkânı sunması yer almaktadır (Akbarzadeh ve ark, 

2013; Mansoori ve ark, 2012; Akman ve ark, 2009;Saka ve Bozkır, 2018). 
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Lipit yapıda oldukları için çözünürlükleri düşük olması, fosfolipit 

içerdikleri için hücrelerin uğradığı oksidasyon ve hidroliz gibi 

mekanizmalara uğrama oranı yüksek olması, yarı ömürleri çok kısa olması, 

vücuda verilmeden önce veya verildikten sonra az da olsa içerisinde 

bulundurduğu etken maddeyi kaçırabilmesi ise de lipozomların 

dezavantajları arasında sayılmaktadır (Akbarzadeh ve ark, 2013; Mansoori 

ve ark, 2012). 

Lipozomlar “Tek Tabakalı Veziküller” ve “Çok Tabakalı veziküller 

(MLV)” olmak üzere ikiye ayrılır. Tek tabakalı veziküllerde “Büyük tek 

tabakalı vezikül (LUV)” ve “Küçük tek tabakalı vezikül (SUV)” şeklinde 

ikiye ayrılır (Akbarzadeh ve ark, 2013; Gradzielski, 2003). 

Lipozomları hazırken oluşan çok tabakalı vezikül yani MLV 

süspansiyonlarından sonikasyon, lipit filmin rehidrasyonu veya filtre ile 

kalıptan geçirme gibi teknikler kullanarak tek tabakalı ve istediğimiz boyut 

ve özelliklere sahip lipozomlar elde edilebilmektedir (Akbarzadeh ve ark, 

2013; Gradzielski, 2003). 

Onun dışında hangi büyüklükte ve yapısında bulunacak lamel sayısına 

göre seçilen hazırlanma yöntemleri genel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır 

(Akman ve ark,2009). 

 Lipozomların yapısını oluşturan fosfolipitlerin organik çözücüde 

çözündürülmesinden sonra lipitleri elde etmek için kurutulması  

 Lamel yapıların oluşması için fosfolipitlerin sulu ortam içinde 

dağıtılması 

 Elde edilen lipozomların analizleri (Akman ve ark,2009). 

Ayrıca lipozomların yapısında fosfolipitlerin yanı sıra sfingolipitler ve 

streoller de bulunmaktadır (Mansoori ve ark., 2012). 

2. Etozomlar 

Etozomlar, topikal ilaç iletimini arttıran yüksek alkol içeren lipit bazlı 

elastik veziküler sistemlerdir. Bu yüzden etozomlara etanolik lipozomlar 

da denir. Etozomların yapısında %20-%45 oran da bulunan etanol içinde 

lipitlerin ve ilacın çözünmesi etozomların hazırlanması sırasında 

gereklidir. Etozomlar hem oklüzif hem de kapsayıcı olmayan koşullar 

altında çeşitli ilaçların in vitro ve in vivo cilt iletimini iyileştirebilir ve 

birçok araştırmacı tarafından kanıtlanmıştır. Hidrofilik, lipofilik ve 

amfifilik ilaçlar her türlü etozom içine dahil edilebilir. Etozom için boyut 

aralığı onlarca nanometre ila mikron (μ) arasında değişebilmektedir 

(Prasanthi ve Lakshmi, 2012; Pandey, 2011; Bhalaria ve ark, 2009); Patel, 

2007; Dayan ve Touitou, 2000) 
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3. Transfersom 

Transfersom son derece uyarlanabilir, strese duyarlı ve karmaşık bir 

agregatlardır. Transfersomlar, karmaşık bir lipit çift tabakası ile 

çevrelenmiş sulu bir çekirdeğe sahip, kendi kendini düzenleyen ve kendi 

kendini optimize eden veziküllerdir. Transfersomlar ayrıca ultra-

dönüştürülebilir lipozomlar olarak kabul edilir. Bu, transfersomun çeşitli 

nakil bariyerlerini etkili bir şekilde geçmesini ve daha sonra noninvaziv 

hedefli ilaç dağıtımı ve terapötik ajanların sürekli salımı için bir ilaç 

taşıyıcı olarak hareket etmesini sağlar.Transfersomlar stratum corneum'a, 

yani cilde, hücre içi yoldan veya transselüler yoldan nüfuz eder (Prajapati 

ve ark., 2011; Cevc, 2004). 

Transfersom yanideforme olabilen lipit vezikülünün, oklüzif olmayan 

bir şekilde uygulandığında, bozulmamış ciltlerden geçtiği bildirilmiştir, 

çünkü oklüzif olmayan koşullar, transepidermal ozmotik bir gradyan 

oluşturmak için gereklidir. Ozmotik gradyan, cilt yüzeyi ile cilt içi 

arasındaki su konsantrasyonundaki farktan kaynaklanır ve ciltte elastik 

taşıma için itici güç oluşturur. Transfersomlar oldukça deforme olabilir ve 

bu özellik subkutan dokunun hücreler arası lipit yolundan hızlı nüfuz 

etmelerine yardımcı olur (Rai ve ark, 2017). 

Transfersomlar etken maddelerin cilde ve çapraz olarak kolayca ve çok 

tekrarlanabilir bir şekilde aktarmalarını sağlar ve bu öngörülebilir 

formülasyonlarla elde edilenden çok daha yüksek bir oranda gerçekleşir. 

Derideki ilaç dağılımını kontrol etmek için mükemmel bir araç sunar. 

Proteinler, insülin, DNA gibi transdermal kullanım imkanı çok olmayan 

ilaçları deriye nüfuz eden ilaç miktarını önemli ölçüde arttırdığı 

kanıtlanmıştır. Ayrıca uygulanması herhangi bir karmaşık prosedüre 

girmez ve tıkanık olmayan bir işlemle uygulanabilir ama çok kolay 

deforme olurlar (Rai ve ark,2017; Garg ve ark,2017). 

Transfersomların vezikül yapısını oluşturmak için kullanılan 

fosfolipitlere örnek olarak yumurta fosfotidil kolin, soya fosfotidil kolin, 

sipalmitoyl fosfotidil kolin verilebilir (Cevc, 2004). 

Esneklik sağlamak ve membran yumuşatıp stabilitesini ayarlamak için 

de Tween 80, Span 80 ve sodyum deoksilat gibi sürfaktanlar 

kullanılmaktadır. Solvent olarak etanol ve metanol kullanılırken 

hidratasyon ajanı olarak da pH’ı 7,4 olan fosfat tampon ajanı 

kullanılmaktadır. En son olarak da konfokal tarama lazer mikroskopisi 

(CSLM) çalışmaları için de Floresein- DHPE Nil kırmızısı, rodamin-123, 

rodamin boyaları kullanılmaktadır (Cevc, 2004). 

Transfersomların üretim yöntemleri arasında döner film buharlaştırma 

yöntemi, vorteks ve sonikasyon metodu, döner buharlaşma-sonikasyon 

yöntemi, ters faz buharlaştırma yöntemi, etanol enjeksiyon yöntemi, 



485 

donma çözülme yöntemi yer almaktadır. (Rai ve ark, 2017; Cevc ve 

Chopra, 2016a, b; Miatmoko ve ark, 2015: 5; Venkatesh ve ark, 2014; 

Singh, 2013) 

B) Nonveziküller Yaklaşımlar 

1. Katı Lipit Nanopartiküller (SLN) 

Katı lipit nanopartiküller yani SLN'ler, fizyolojik lipitin suya veya 

yüzey aktif cismi çözeltisinin sulu çözeltisi içinde dağıtılmasıyla 

hazırlanan 50 ila 1000 nm arasındaki kolloidal taşıyıcılardır. Bu nanolipit 

taşıyıcılar 1991 yılında keşfedilen ve emülsiyonlar, lipozomlar ve 

polimerik nano ve mikropartiküller gibi eski taşıyıcı sistemlere alternatif 

bir taşıyıcı sistem olarak kullanılmıştır (Kesharwani ve ark, 2016; Patil ve 

ark., 2016; De La Torre ve De Pinho, 2015; Jafar ve ark, 2015). 

SLN’lerin sulu formları lipitlerden oluşan birçok nanopartikülden daha 

dayanıklı olması, kullanılan lipitlerin vücutta var olan lipitler oldukları için 

kullanıldıktan sonra vücutta herhangi bir toksik etki oluşturmaması, ayrıca 

vücutta birçok bölgeye uygulanabilmesi SLN’lerin en büyük avantajıdır. 

Bunun yanı sıra polimerik nanopartiküllere göre daha kolay ve ucuz bir 

şekilde üretilebilmesi, kullanılacak etken maddenin salım profilini 

değiştirebilmesi, fabrika boyutunda büyük miktarlarda üretimi kolay 

olması, intravasiküler uygulama için steril edilmesi, stabiliteleri yüksek 

olmasına rağmen dondurarak ya da liyofilize edilerek de saklanabilmesi, 

hidrofobik bir maddenin biyoyararlanımını arttırırması, yüzey 

modifikasyonları sayesinde hedeflendirme yapılabilmesi de avantajları 

arasında yer almaktadır (Garud ve ark., 2012; Harde ve ark., 2011; 

Seyfoddin ve ark, 2010; Numanoğlu ve Tarımcı, 2006; Mehnert ve Mäder, 

2001). 

Diğer ilaç dozajlarına göre daha az etken madde taşıyabilmesi, 

hazırlanma sırasında oluşabilecek bazı hatalardan dolayı ve ilacın raf ömrü 

boyunca yapısının polimerik geçişi gerçekleşmesi ile etken madde dışarı 

sızma ihtimali, su miktarı çok yüksek (%70-99) olması, farklı kolloidal 

formları içerebilmesi, hidrofilik ilaçların yüzey modifikasyonu ile yüzeye 

adsorbe edilmesine bağlı olarak ilaç uygulandıktan sonra patlama etkisi 

oluşabilmesi, ayrıca parçacıkların yüzeyindeki ilaçların varlığı kimyasal 

parçalanmalarını arttırırken, merkeze doğru ilaç oryantasyonu parçalanma 

sürecini engellemesi de SLN’lerin dezavantajları arasında yer almaktadır. 

(Garud ve ark., 2012; Seyfoddin ve ark, 2010; Helgason ve ark., 2009; 

Numanoğlu ve Tarımcı, 2006). 

Katı Lipit Nanopartikül Tip 1 (Homojenik Matriks Model) Katı Lipit 

Nanopartikül Tip II (İlaçla Zenginleştirilmiş Kabuk Modeli) Katı Lipit 

Nanopartikül Tip III (İlaçla Zenginleştirilmiş Çekirdek Modeli) şeklinde 

SLN’ler sınıflandırılmıştır (Rawat ve ark, 2010). 
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Sıcak ve soğuk olarak ikiye ayrılan yüksek basınçlı homojenizasyon, 

ultrasonikasyon/yüksek hızlı homojenizasyon, solvent 

emülsifikasyon/buharlaştırma, çözücü emülsifikasyonu-difüzyonu, 

mikroemülisyon esaslı, çift emülsiyon, süperkritik akışkan gibi birçok 

yöntemle SLN’ler üretilebilir (Seyfoddin ve ark., 2017; Bhattacharjee, 

2013; Ekambaran ve ark., 2012; Mukherjee ve ark., 2009; Wissing ve ark., 

2004) 

Etkin maddenin yüklenişi demek etkin maddenin ilaç formunun matriks 

yapısı içerisine verilmesini ifade eder. (Mehnert ve Mäder, 2001). Lipidin 

yükleme kapasitesini etkileyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

 Eritilmiş lipidin çözünürlüğü 

 Etkin madde ile eritilmiş lipidin birbiri içinde 

çözünebilmesi ya da dağılabilmesi 

 Katı lipit matriksin kimyasal ve fiziksel yapısı 

 Lipit materyalin kristal yapısıdır (Ekambaram, 2012). 

SLN, lipitler, yağ alkolü, balmumu, trigliseritler ve yüzey aktif 

cisimlerinin bir kombinasyonu ile hazırlanır (Srivastava ve Khan, 2016; 

Reddy ve ark, 2015; Chen ve ark, 2015). 

SLN stabilitesini anlamak için bakılan en önemli parametrelerden biri 

oluşan SLN’lerin partikül büyüklükleridir. Partikül büyüklüğünü 

belirleyen en önemli parametre de zeta potansiyelidir. Zeta potansiyeli 

partiküllerin kümeleşmelerini engelleyerek partikül boyutunun sabit 

kalmasını sağlayan parametredir. Kullanılan lipit ve emülsifiye edici ajan 

tipine göre değişebilen zeta potansiyeli ±20 mV’un üstünde olduğu zaman 

partiküllerin uzun süre boyunca fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

koruyabilmektedir (Saka ve Bozkır,2018). 

2. Nano Yapılı Lipit Taşıyıcılar (NLC) 

SLN'lerin sınırlı ilaç yükleme kapasitesi, faz modifikasyonları sırasında 

ilaç atılma olasılığı ve sulu dispersiyonlarının yüksek su içeriği (%70-90) 

NLC'lerin kullanılmasına yol açmıştır ve ikinci nesil SLN olarak 

bildirilmiştir (Sawant ve Dodiya, 2008; Jores ve ark, 2004; Müller ve ark, 

2002; Mehnert ve Mäder, 2001). 

NLC’lar, katı ve sıvı lipitlerin kombinasyonudur. Hem sıvı hem de katı 

lipitlerin kombinasyonu nedeniyle bunlar daha az organize bir iç yapıya 

sahiptir, yüksek ilaç yükleme kapasitesi ve daha az ilaç çıkarma özelliği 

gösterir (Soni ve ark., 2015). NLC'lerin ana bileşenleri katı lipit, sıvı lipit, 

emülgatör ve sudur (Fang ve ark., 2013). NLC’lar kontrollü salım davranışı 

gösterir ve ilaca daha iyi kimyasal stabilite sağlar. Bu lipit taşıyıcılar, ölçek 

büyütme işlemine kolaylıkla gidebilirler (Selvamuthukumar ve 

Velmurugan, 2012). 
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NLC’lerin katı lipit nanopartiküllere göre daha yüksek bir çözünürlük 

gösterimesi, daha yüksek bir yükleme kapasitesine sahip olması, daha iyi 

bir salım profili sağlaması NLC’lere avantaj sağlamaktadır. Kontrollü 

salım sağlanması, nano yapılı lipit taşıyıcıların hazırlanması aşamasında 

yüksek konsantrasyonda ilaç kullanılsa bile ilacın atılmasını önlemesi, 

ilaca daha iyi kimyasal stabilite sağlaması, ölçek büyütme işlemine 

kolaylıkla gidebilmesi de avantajları arasındadır (Soni ve ark., 2015; 

Selvamuthukumar ve Velmurugan, 2012; Sawant ve Dodiya, 2008; Souto 

ve ark., 2006; Jores ve ark, 2004; Müller ve ark, 2002; Jenning ve ark., 

2000; Pouton, 2000). 

Yapılarının kusurlu, çoklu ve amorf olmalarına göre 3 sınıfta 

sınıflandırılan NLC’ler sıcak ve soğuk homojenizasyon, mikroemülsiyon, 

çözücü ayırma, emülsiyon sonikasyon, mebran sözleşmesi/tekniği,  solvent 

enjeksiyonu / solvent deplasman yöntemleri ile hazırlanmaktadır (Shah ve 

ark, 2016; Ranpise ve ark, 2014; Charcosset ve ark, 2005; Schubert ve 

Müller-Goymann, 2003; Lippacher ve ark, 2000). 

3. Lipit İlaç Konjugatları (LDC) 

Bir ilaç, bir lipitin karşılık gelen fonksiyonel grubuna bir ester, amid 

veya başka bir bağ yoluyla kovalent olarak bağlandığında, oluşan ürün bir 

LDC'dir; lipitik veya lipofilik ön ilaç olarak da bilinir (Hussain ve ark, 

2015; Sharma ve ark, 2012). Ön ilaçlar aktif olmadığından farmakolojik 

etki göstermek için aktif formlarına dönüştürülmeleri gerekir (Date ve ark, 

2019). 

LDC’ler biyoyararlanımı artırma yetenekleri, ilaç hedefleme ve 

bağırsak geçirgenliği, böylece kontrollü ilaç salımı sağlar. İlacın 

yaygınlığını, gastrointestinal duvarlardan geçirgenliğini ve GI ortamında 

stabiliteyi geliştirmek için iyi bir strateji gibi görünmektedir. LDC'lerin 

tasarımı için kullanılan lipitler düşük toksisite profiliyle biyouyumludur 

hem vücut hem de oda sıcaklığında katı olarak bulunur. Kovalent bağ 

oluşumu (eter veya ester oluşumu ile) veya yağ asitleri ile tuz oluşumu 

yoluyla katı konjugasyon nedeniyle hidrofilik ilaçları yükleme kapasitesi 

vardır. Terapötik indeksi ile yüksek potente sahip hidrofilik ilaçlar kolayca 

konjuge edilebilir (Date ve ark, 2019; Adhikari ve ark,2017; Muchow ve 

ark, 2008; Morel ve ark, 1998). 

Ayrıca maalesef LDC’lerin suda çözünürlüklükleri azdır. Değişik 

poliformizm çeşitleri vardır ve ön ilaç olduğu için metabolize edilmesi 

gerekmektedir. LDC'ler hidrolazlar, esteraz ve amidazlar gibi geniş 

substrat spesifik şehirlerine sahip enzimlere ihtiyaç duyar ve enzim 

doygunluğuna ve hasta yanıt değişkenliğine yol açabilirler (Jana ve 

Marathe, 2010; Muchow ve ark., 2008). 
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LDC'ler çeşitli yollarla sentezlenebilir. Hidrofilik ilaç, bir amid 

bağlantısı oluşturmak için serbest amino grubunu (mevcutsa) yağ 

asitlerinin serbest karboksilik asit grubu ile konjüge ederek lipofilik ön 

ilaca dönüştürülebilir. Bu reaksiyon, kimyasal reaksiyonları hızlandırmak 

için bir miktar pozitif katalizör ilave edilerek aktive edilebilir. Benzer 

şekilde, çözünmeyen bir sentetik dökme LDC'ler, eterler veya esterler bağı 

oluşturarak lipit ve ilaç grupları arasındaki diğer kovalent bağlarla da 

sentezlenebilir. Bir digliserit ile bir ester bağının doğrudan oluşumuna izin 

veren karboksil gruplarına (fenitoin gibi) sahip olmayan ilaçların, süksinik 

asit gibi spesifik aralayıcılar eklenerek gliseritlere bağlanması gerektiği 

zaten görülmüştür (Banerjee ve Kundu, 2018). 

Ayrıca yüskek basınçlı homojenizasyon, ultrasonifikasyon yüksek hızlı 

homojenizasyon, çözücü buharlaştırma yöntemi, çözücü emülsifikasyonu-

difüzyon yöntemi, süperkritik akışkan yöntemi, mikroemülsiyon esaslı 

yöntem, sprey kurutma yöntemi gibi yöntemlerde kullanarak LDC’lerin 

üretimi yapılmaktadır (Jyoti ve ark., 2013). 

Değerlendirme 

Özellikle kanser tedavisi başta olmak üzere birçok hastalıkların 

tedavisinde kullanılan hedeflendirme strateji tedavide kullanılan ilaç etken 

maddelerinin tüm vücuda dolaşmasını değil özellikle sağlıklı olmayan 

organ, doku hatta hücrelere gönderilmesidir. Hedeflendirme çeşitli 

mekanizmalar kullanarak ve çeşitli yüzey modifikasyonları gibi birçok 

yöntem veya birçok ilaç taşıyıcı sistem kullanılmaktadır. 

Kullanılan bu ilaç taşıyıcı sistemler arasında özellikle son zamanlarda 

kullanılan ve popüler olan taşıyıcı sistem ise nanopartiküllerdir. 

Polimerler, lipitler ve proteinler kullanılarak hazırlanan NP’lerin vücutta 

çeşitli kullanım alanları vardır. 

NP hazırlamada genellikle polimer maddesi kullanılmaktadır. Çok fazla 

polimer çeşidi olması polimeri kullanmayı sağlarken polimerin vücutta 

beklenmeyen çeşitli etkileri olmaktadır. Ayrıca yüksek üretim ve polimer 

maliyeti de polimerlerden uzaklaştırmayı hızlandırdı. 

Polimerlerden uzaklaşırken vücutta zaten var olan çeşitli yapı taşlarına 

yönelmek vücutta oluşabilecek toksik etkileri azaltmak için iyi bir 

yöntemdir. Proteinler üretim açısından maliyeti yüksek olduğu için 

lipitlere yönelme gerçekleşmiştir. Lipitler hem vücutta var olmaları hem 

de maliyeti daha az olmaları nedeniyle tercih edilmiştir. 

Bu araştırma özellikle son zamanlarda tercih edilen lipit yapılı NP’lerin 

çeşitleri ve bunların özellikleri anlatılırken lipit NP’lerin vücutta gerçekten 

etkili olduklarını gösterilmiştir. Lipit NP’lerin düşük toksisite, gelişmiş 

biyoyararlanım, yüksek biyouyumluluk, yüksek ilaç yükleme verimliliği, 

gastro bağırsak yolundaki bozulmadan yüksek korunma, kontrollü salım 
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davranışı, ölçeklendirilmesi ve sterilize edilmesi, doğrulanması kolay ve 

ayrıca çeşitli yollara ve uygulama bölgelerine göre ilaç vermesi gibi 

avantajları lipit nanopartikülleri daha çok ön plana çıkarmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Özellikle NP hazırlanmasında kullanılan polimerler ve polimerleri 

çözmek için kullanılan çözücüler yüksek üretim ve polimer maliyeti, 

toksisitesi ve vücuttaki polimer ve çözücünün alerjisi gibi birçok sebepten 

dolayı son zamanlarda kullanılmaktan vazgeçilmiş ve başka NP yapı 

maddesi arayışına yönelmesine neden olmuştur. 

Bu araştırma son zamanlarda NP yapı maddesi arayışında tercih edilen 

lipit yapılı NP’lerin ne oldukları, çeşitleri ve bunların özellikleri 

anlatılırken lipit NP’lerin vücutta nasıl etkili olduklarını gösterilmiştir. 

Bu arayışta özellikle lipit NP’lerin seçilmesinin nedeniysedüşük 

toksisite, gelişmiş biyoyararlanım, yüksek biyouyumluluk, yüksek ilaç 

yükleme verimliliği, gastro bağırsak yolundaki bozulmadan yüksek 

korunma, kontrollü salım davranışı, ölçeklendirilmesi ve sterilize edilmesi, 

doğrulanması kolay ve ayrıca çeşitli yollara ve uygulama bölgelerine göre 

ilaç vermesi gibi avantajlarıdır. 

Sonuç olarak bu avantajların yanı sıra özellikle de çok fazla lipit yapılı 

NP’ler hedeflendirme stratejisinde kullanılan önemli ilaç dozaj 

formalarıdır. Lipitlerin vücut yapısına uyumluğu nedeniyle özellikle 

kanser tedavisi gibi vücudun bağışıklık sistemin büyük ölçüde etkileyen 

hastalıkların tedavisinde kullanılırken tercih edilmektir. 
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BÖLÜM XXXVII 

TÜRKİYE’DE VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ 

Tutku Tunç & Gürkan Doğan 

 

Giriş 

Önemli bir sağlık sorunu olan viral hepatit enfeksiyonları, farklı 

gelişmişlik derecesine sahip toplumlarda, insanları değişik oranlarda 

etkilemektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde insanları HAV % 70-90 

oranında enfekte etmekte, HBV taşıyıcıların sayısının 400-500 milyon 

civarı olduğu belirtilmekte ve HCV’nin toplumun %3’ünü etkilediği 

bilinmektedir. İnsanların hepatit etkeni virüslerle karşılaşması sonucunda 

HAV ve HEV nadiren ölümcül olmakta ve kronikleşmemektedir. HBV, 

HCV ve HDV enfeksiyonları, virüsün tipine bağlı olarak farklı oranlarda 

kronikleşerek siroz ve HCC gibi ciddi komplikasyonlara neden   

olmaktadır 1. 

Ülkemizde ise hepatit A virüsünün hala endemik olduğu, hepatit B 

virüsüyle enfekte kişi sayısının yaklaşık 3 milyon, hepatit C virüsüyle 

enfekte kişi sayısının yaklaşık 700.000 olduğu ancak hala Güney Doğu 

Anadolu bölgesinde endemik olan hepatit D virüsüyle ilgili olguların yıllar 

geçtikçe azaldığı gözlenmektedir. 

Bu çalışmada viral hepatitlerin genel özellikleri, bulaşma yolları, 

patogenezleri, klinik bulguları, tanı, tedavi ve korunma yöntemleri 

hakkında bilgiler bulunmaktadır. Dünyadaki ve Türkiye’deki 

epidemiyolojik çalışmalar hakkında veriler toplanıp sonuçları 

değerlendirilmiştir. 

Viral Hepatitler 

Viral hepatit terimi karaciğere özel afinitesi olan bir grup virüsün neden 

olduğu karaciğer enfeksiyonunu tanımlar. Primer olarak karaciğeri 

etkileyen, hepatik hücre nekrozu ve enflamasyonuyla oluşan sistemik bir 

enfeksiyondur 2,3. Başlıca viral hepatit etkenleri; A, B, C, D, E ve G 

virüsleridir. Bu virüslerin hedef organları karaciğer olmakla birlikte, 

yapıları, replikasyon şekilleri, bulaşma yolları bakımından birbirlerinden 

farklılıklar gösterirler 2, 4. 
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Virüs adı 
Virüsün 

keşfi 

Virüs 

genomu 
Zarf Yayılma 

Hepatit A 

HAV 

1973’te 

dışkıda 

immün 

elektron 

 mikroskobu 

ile keşfedildi. 

ss RNA[+] Zarfsız Fekal-oral 

Hepatit B 

HBV 

1963’te 

virüse ait 

Avustralya 

antijeni 

keşfedildi. 

Parsiyel ds 

DNA 
Zarflı Parenteral 

Hepatit C 

HCV 

1988’de virüs 

izole edildi. 
ss RNA[+] Zarflı Parenteral 

Hepatit D 

HDV 

1977’de 

kronik 

HBV’li 

hastalarda 

keşfedildi. 

Ss RNA[-] Zarflı 
Parenteral 

 

Hepatit E 

HEV 

1983’te 

immün 

elektron 

mikroskobu 

ile keşfedildi. 

Ss RNA[+] Zarfsız Fekal-oral 

Tablo 1: Viral Hepatitlerin Özellikleri 

Türkiye’de Hepatit A Epidemiyolojisi 

Enfeksiyona ait bildirimler 2005 yılı itibariyle serolojik kanıtlara dayalı 

olarak yapılmaktadır. Buna göre; insanlar HAV ile çocukluk çağından 

itibaren karşılaşmaktadır. Anne sütünde bulunan maternal antikorlar 

sayesinde, bebeklerde olgu bildirimlerinin çok az olduğu, bununla beraber 

1-4 yaş itibariyle olguların artış gösterdiği tespit edilmiştir. En fazla olgu 

bildiriminin yapıldığı grup 5-9 yaş arası iken, 10-14 yaş arası ikinci sıklıkta 

olguların meydana geldiği gruptur 5. 
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Yıllar 
Yıl Ortası  

Nüfusu 

Vaka  

Sayısı 

Morbidite 

Hızı 

(100.000) 

Ölüm 

Sayısı 

Mortalite 

Hızı 

(1.000.000) 

2000 67.844.903 10.654 15.70 4 0.06 

2001 69.081.716 10.661 15.43 3 0.04 

2002 70.415.064 10.600 15.05 5 0.07 

2003 71.772.711 6.882 9,59 10 0.14 

2004 71.152.000 8.822 12.40 4 0.06 

2005 

 
72.065.000 9.229 12.81 2 

0.03 

2006 

 
72.974.000 7.137 9.78 5 

0.07 

2007 

 
70.586.256 8.277 11.73 3 

0.04 

2008 

 
71.517.100 7.063 9.88 3 

0.04 

2009 

 
72.561.312 4.943 6.81 0 

0.00 

2010 

 
73.722.988 2.787 3.78 2 

0.03 

2011 

 
74.724.269 3.894 5.21 0 

0.00 

 

Tablo 2: Akut HAV enfeksiyonu Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve 

Mortalite Hızları, Türkiye, 2000 – 2011, 6. 

Ülkemizde erişkinlerde yapılan çalışmalar total anti-HAV prevalansının 

%72,4 ile %100 arasında olduğunu göstermektedir 7. 
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Yıllar Şehir Sayı Pozitif %   

2001 

 
Ankara 450  94.9 

Erişkin 

hast. 

başvuru 

2001 

 
Ankara 1046  87.4 

Erişkin 

hast. 

başvuru 

2002 

 
Ankara 

294 

456 

242 

54 

214 

426 

228 

46 

72.7 

93.4 

94.2 

85.1 

 

15-30 y 

30-45 y 

45-60 y 

>60 y 

 

 

Toplam 

 

 1046 87.4 (914) 
3.8 

(40) 

 

>15 

 

2007 

 

Edirne 95 83 87.4 

 

Erişkin 

15-85 y 

 

 

2001 

 

Erzurum 82 80 97.6 

Tıp 

Fakültesi 

3. sınıf 

2006 İstanbul 740  84.1 

20-26 yaş 

Asker 

adayı 

2003 Manisa 

542 

88 

102 

104 

116 

66 

58 

 

486 

69 

84 

96 

113 

66 

58 

 

89.7 

78.4 

82.4 

92.0 

97.4 

100 

100 

 

Erişkin 

17-20 y 

21-25 y 

26-30 y 

31-40 y 

41-50 y 

>51 y 

2006 Manisa 

 

153 

221 

204 

211 

148 

112 

 

120 

183 

190 

202 

146 

100 

78 

82.8 

93.1 

95.7 

98.6 

100 

 

17-20 y 

21-25 y 

26-30 y 

31-40 y 

41-50 y 

>51 y 

 

Toplam 

 

 1049 953 90.8 

 

Tüm 

yaşlar 

Tablo 3: Erişkin kişilerde anti-HAV seropozitifliği 7. 
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2008 yılında yapılan çalışmada Türkiye’nin 5 farklı coğrafi bölgesinden 

seçilen 0-91 yaş arası 1173 kişide HAV IgG pozitifliği %64,4 olarak tespit 

edilmiştir. Bölgelere göre dağılım incelendiğinde Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu’da 5-9 yaş aralığında %80’den fazla, 14 yaş civarında %90’dan 

fazla pozitiflik tespit edilmiş; Orta ve Batı Anadolu bölgelerinde ise 5-9 

yaşta %50 den daha az olduğu ve bu bölgelerde seropozitifliğin %80’in 

altında olduğu bildirilmiştir [109]. Erzurum’da 1998 yılında yapılan bir 

çalışmada 30 yaş altı 450 kişide HAV IgG pozitifliği % 87,1 olarak 

belirlenmiştir 8. 

Verilen bilgiler değerlendirildiğinde, ülkemizde Hepatit A 

enfeksiyonlarına yaygın olarak rastlanıldığı görülmektedir. Buna karşın 

virüsle karşılaşma yaşının özellikle batı bölgelerinde ve sosyoekonomik 

düzeyi iyi olan bölgelerde ergenlik ve genç erişkin döneme doğru 

kaymakta olduğunu düşündürmektedir. 

Hepatit B Epidemiyolojisi 

Dünyadaki Durum 

Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin hepatit B virüsü ile karşılaşmış 

olduğu, yaklaşık 400 milyon kronik HBV enfeksiyonu olgusu olduğu ve 

her yıl yaklaşık 500-700 bin kişinin HBV ile ilişkili hastalıklar sonucu 

hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir 11. 2015 yılında hepatit B 

enfeksiyonu komplikasyonları (siroz ve hepatosellüler karsinom dahil) 

sonucu 887.000 ölüm gerçekleşmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1980-2007 arası 27 yıllık 

sürede yayınlanan çalışmalar gözden geçirilmiş ve 1990-2005 arası 

dönemde dünya genelinde kronik HBV enfeksiyonunun azaldığı 

belirtilmiştir. Bununla birlikte 1990’da 223 milyon iken, 2005’de 240 

milyon, 2017’de 257 milyon olmuştur. HBV enfeksiyonunun görülme 

sıklığı ve yaygın bulaşma şekli dünyanın farklı bölgelerinde değişiklikler 

göstermektedir 9. 

     

Şekil 1: Dünyadaki kronik hepatit B prevalansı 10. 
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Türkiye’de Hepatit B Epidemiyolojisi 

Türkiye HBV enfeksiyonu bakımından orta endemik bölgede yer 

almaktadır.  Türkiye’de viral hepatitlerle ilgili çalışmaların oldukça önemli 

bölümü üniversite hastaneleri ve eğitim hastanelerinde yapılmaktadır. Çok 

merkezli çalışma sayısı oldukça az olup çalışmaların büyük çoğunluğu 

yerel olarak yapılmıştır ve çoğu çalışmada yöntemler, hasta-çalışma grubu 

seçimleri farklı yöntemlerle yapılmıştır. Bu nedenle elde edilen verilerin 

birebir karşılaştırılması tam olarak mümkün değildir. Ülkemizde 2005 

yılından itibaren bildirim sisteminde yapılan değişiklikler sonucu viral 

hepatitlerin bildiriminin serolojik kanıta dayalı olarak yapılması 

uygulamasına geçilmiştir. Ancak bir kısım hastanede Enzim Immun 

Assay(EIA) cihazlarının bulunmayışı, vaka sayısının azlığı, bu tür test 

kitlerinin küçük kapasiteli hastanelere alınamayışı veya yeterli ekipman ya 

da nitelikli eleman bulunmaması gibi sebeplerle bildirim sistemi tam 

anlamıyla entegre olamamıştır. Yine de mevcut durumda yaygın olarak 

birçok hastanede bakılabilen HBV tetkikleri nedeniyle akut HBV 

bildirimlerinin önceki yıllara göre daha gerçekçi olduğu düşünülebilir 11. 

Ülkemizde hepatit B epidemiyolojisindeki değişim hakkında genel bir 

fikir edinmek amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı’na bildirilen akut hepatit 

olguları değerlendirilebilir. 

  

Tablo 4: 2000-2011 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı’na bildirilen B 

tipi hepatitlerin vaka ve ölüm sayıları, morbidite-mortalite hızları 6. 

 



503 

Bildirim verileri değerlendirildiğinde akut HBV bildirimlerinin sıfır yaş 

grubunda bile mevcut olduğu, 1-4 yaş grubunda artmaya başladığı, 5-9 

yaşta ve 10-14 yaş gruplarında bu artışın fazlalaştığı, 15-24 yaş ve 25-44 

yaş gruplarında en yüksek düzeye ulaştığı gözlenmektedir. 

Yenidoğanlarda ve 1-4 yaş grubundaki yıllar ilerledikçe görülen azalma 

1998 yılından beri uygulanmakta olan universal HBV aşılaması ve bunu 

takiben adolesan aşılamalarının yapılmış olmasıdır. 

Ülkemizin yıllar içindeki HBV prevalans değişimini izlemede birçok 

bölgeden kişinin verilerini kapsadığı ve bu nedenle ülke genelini kısmen 

de olsa yansıtabileceği için kan merkezi verileri de kaynaklar arasında yer 

alabilir. Türkiye’de 1989-2004 yılları arasındaki 16 yıllık verilerle kan 

donörlerinde HBsAg pozitiflik oranlarının ve yıllara göre değişiminin 

değerlendirildiği bir çalışmada toplam 6.240.130 donörde HBsAg 

pozitifliği %4.19 olarak saptanmış; bu oranların 1989 yılında %4.92, 1991 

yılında %5.23 iken 2004 yılında %2,1 olduğu bildirilmiştir 12. 

Türkiye Genelinde HBV Durumunu Yansıtan Geniş Kapsamlı 

Çalışmalar 

Türkiye’de 1999-2009 yılları arasında yayınlanmış olan HBsAg 

prevalansı ile ilgili toplam 129 çalışmanın dahil edildiği bir metaanaliz 

sonucu Türkiye’de toplumda HBsAg prevalansı %4,57 olarak hesaplanmış 

ve yaklaşık 3.3 milyon kronik HBV’li kişi olduğu tahmin edilmiştir. 

Bölgelere göre yapılan tahminlerde de ülkemizin batı bölgesinde 

popülasyon genişliği 30.429.631, tahmin edilen olgu sayısı 1.055.908 

(%3,47); İç Anadolu’da popülasyon genişliği 28.113.465, tahmin edilen 

yaklaşık olgu sayısı 1.366.314 (%4,86); Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 

popülasyon genişliği 12.974.004, tahmin edilen yaklaşık olgu sayısı 

871.854 (%6,72) olarak hesaplanmıştır 11. 

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından 2008-2011 

yılları arasında tüm ülkeyi kapsayan viral hepatit prevalans çalışmasında; 

23 ayrı bölgeden kırsal ve şehir içi alanlardan elde edilen adreslerde 5471 

kişiye ulaşılmıştır. Çalışmaya 18 yaş üzeri olan ve en az bir yıldır o bölgede 

yaşayan kişiler dahil edilmiştir. Alınan kan örneklerinde HBsAg, antiHBs, 

total anti HBc, anti HCV, anti HAV IgG, ALT ve AST çalışılmıştır. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde HBsAg pozitifliği %4, anti HBc total 

pozitifliği %30,6, anti HBs pozitifliği ise %32 olarak saptanmıştır. HBsAg 

pozitifliğinin batı bölgelerinde daha düşük olduğu ancak İç Anadolu, Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde belirgin olarak yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca HBsAg pozitifliğinin yaşla artış gösterdiği de 

bildirilmiştir 11. 
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Viral Hepatitle Savaşım Derneği tarafından 2008-2011 yılları arasında 

yapılan çalışma kapsamında ülkemizin tüm coğrafi bölgelerini ve birçok 

ilini kapsayan faaliyetlerde bulunulmuştur. Saptanan sonuçlar Tablo 10’da 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: VHSD saha çalışmasına katılanlarda HBsAg, anti HBs ve anti 

HCV pozitifliklerinin yıllara göre dağılımı 11. 

Bu çalışmada da HBsAg pozitifliği Güneydoğu ve Doğu Anadolu 

bölgelerinde en yüksek düzeyde saptanmıştır, bu bölgeleri İç Anadolu 

bölgesi izlemektedir. 

Hepatit C Epidemiyolojisi 

Dünyadaki Durum 

Dünyada 185 milyon kişide anti-HCV pozitifliği olduğu ve 1990 

yılından 2005 yılına kadar prevelansın %2,3’ten %2.8’e yükseldiği tahmin 

edilmektedir [116]. Daha yakın tarihli bir sistematik derlemede ise anti-

HCV pozitifliği 115 milyon (%1,6), kronik enfeksiyon (HCV RNA pozitif) 

ise 80 milyon (%1,1) olarak tahmin edilmiştir 13. Öncekilerden daha düşük 

çıkan bu oranlar insidansta azalmayla açıklanabileceği gibi gelişmiş 

serolojik tanı testleri neticesinde yanlış pozitif sonuçların azalması ile de 

açıklanabilir. Eğer bu azalma doğru ise Hepatit C tedavisine gereksinimi 

olan kişi sayısının önceki tahminlerden daha az olabileceği anlamına 

gelebilse de tedavi gereksinimi olan kişi sayısı hala yüksek seyretmektedir.  

Mısır’da farklı olarak genel popülasyonun %10-30’u HCV ile 

enfektedir. Japonya, Tayvan ve İtalya da yüksek prevalans gösteren ülkeler 

arasındadır. Bu bölgelerde hastaların yaş grubunun daha çok 40 yaş ve 

üzeri olduğu dikkati çekmektedir1. Orta ve Doğu Asya ile Kuzey Afrika 

ve Orta Doğu'da yüksek HCV prevalansı (>% 3,5) olduğu tahmin 

edilmektedir. Güney ve Güneydoğu Asya, Sahra altı Afrika, Orta ve Güney 

Latin Amerika, Karayipler, Okyanusya, Avustralya ve Orta, Doğu ve Batı 
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Avrupa'da prevalans % 1,5 -% 3,5’tir. Asya- Pasifik, Tropik Latin Amerika 

ve Kuzey Amerika'da ise prevalans düşüktür  (<% 1,5) 14. 

               

Şekil 2: Hepatit C virüs enfeksiyonunun dünyadaki prevalansı 15. 

Türkiye’de Hepatit C Epidemiyolojisi 

Ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi yaygınlığı, daha çok kan donör ve 

son yıllarda derneklerin yaptığı toplum taramaları ile araştırılmaktadır. 

Tablo 11’de görüldüğü gibi Kızılay’ın 2008-2012 yılları arasında asker ve 

sivil donörlerden topladığı 5.011.701 ünite kanda anti-HCV pozitifliği 

%0.03’tür. Değişik merkezlerden gelen (üniversite, eğitim, SSK, devlet vb. 

hastanelerin kan merkezleri) kan merkezi donör pozitiflik sonuçlarına göre 

1991-1999 yılları arasında toplanan 342.619 donörde bu oran %0,6, 2000-

2006 yılları arasında farklı merkezlerdeki donör taramalarında bu oran 

1.076.495 kişide %0,54 olarak gözlemlenmiştir. 

Yıl 

Toplam 

kan 

bağışı 

sayısı 

Askerlerden 

alınan kan 

bağışı sayısı 

Asker 

anti-

HCV 

pozitifler 

Sivillerden 

alınan kan 

bağışı 

sayısı 

Sivil 

anti-

HCV 

pozitifler 

Asker+sivil 

donör 

toplam 

pozitif sayı 

ve % 

2008 654.081 109.162 
18 

(%0.01) 
544.919 

189 

(%0.03) 

207 

(%0.03) 

2009 848.586 128.940 
31 

(%0.02) 
719.646 

281 

(%0.04) 

312 

(%0.04) 

2010 1.014.586 92.448 
15 

(%0.01) 
922.138 

300 

(%0.03) 

315 

(%0.03) 
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2011 1.276.212 101.221 
31 

(%0.03) 
1.174.991 

386 

(%0.03) 

417 

(%0.03) 

2012 1.218.236 69.723 
78 

(%0.1) 
1.148.513 

244 

(%0.02) 

272 

(%0.03) 

Toplam 5.011.701 501.494 
173 

(%0.03) 
4.510.207 

1400 

(%0.03) 

1573 

(%0.03) 

Tablo 6: Kızılay’ın 2008-2012 yıllarında topladığı kanlarda anti-HCV 

pozitifliği 16. 

Kızılay’ ın değişik bölgelerdeki kan merkezlerinden gelen anti-HCV 

pozitiflik oranları Tablo 12’de görülmektedir. Tablo incelendiğinde anti-

HCV seroprevalansının %0,22 ile %0,52 arasında olduğu görülmekte ve 

bu oranların gerçeği daha çok yansıttığı gözlemlenmektedir 17. 

Toplum taramalarında durum biraz farklıdır. Viral Hepatitle Savaşım 

Derneği (VHSD)’nin yaptığı tarama sonuçları ise Tablo 7’de 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 7: VHSD saha çalışmasına katılanlarda HBsAg, anti HBs ve anti 

HCV pozitifliklerinin yıllara göre dağılımı 17. 

VHSD Otobüs Projesi’nde ise toplam 36,554 kişide anti-HCV 

pozitifliği %0,9 olarak gözlenmiştir. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği 

(TKAD)’nin 2009 yılındaki çalışmasında (5465 gönüllünün %51’i kadın, 

%49’u erkek olup %73’ü kent, %27’si kırsal kesimden alınmıştır.) anti-

HCV değeri %0,95 oranında pozitif bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmada yaş 

dağılımına göre anti-HCV pozitifliğine de bakılmış olup özellikle 50 

yaşından sonra pozitifliğin arttığı görülmüştür 18, 19.  
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Grafik 1: TKAD toplum taramasında anti-HCV pozitifliklerinin yaşla 

dağılımı 17. 

Sonuç olarak bu veriler ışığında bu sonuçlar sevindirici olup HCV 

enfeksiyonunun belli risk grupları dışında ülke genelinde yaygın ve ciddi 

bir sorun oluşturmadığı gözlemlenmektedir. 

Hepatit D Epidemiyolojisi 

Dünyadaki Durum 

HDV enfeksiyonu sıklığının, HBV enfeksiyonlarının yaklaşık %5’i 

olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda dünyada 20 milyon kişinin Delta 

hepatit virüsü ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Defektif bir virüs 

olan Delta virüsü, son dönemlerde yapılan etkili HBV aşılaması ve 

toplumda artan farkındalık nedeniyle ciddi anlamda azalma göstermiştir. 

HDV enfeksiyonunun epidemiyolojisi kısmen HBV epidemiyolojisine 

benzemekle birlikte, bazı bölgelerde farklılıklar gösterebilmektedir. 

HDV enfeksiyonu tüm dünyada görülebilir ama Güney Avrupa, 

Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da endemiktir. Akdeniz ülkelerinde 

de HDV endemik olarak görülebilmektedir. Batı ülkelerinde oldukça nadir 

olup, olgular daha çok ilaç bağımlılarıdır. Uzakdoğu’da ise Batı ülkelerine 

benzer şekilde olgu sayısı azdır. 

Avrupa’da virüsün henüz eradike edilmediği ve endemik bölgelerde, 

özellikle de göçmenlerde olgu sayısının daha fazla olduğu 

vurgulanmaktadır. Bu anlamda Delta hepatiti Avrupa’da genel olarak 

azalmış olmakla birlikte, sorun henüz tümüyle ortadan kalkmış değildir 

[90,127,128,129]. Dünya genelinde HDV ile ilgili yapılan endemisite 

haritasında HBV taşıyıcılığı ve kronik HBV enfeksiyonu göz önüne 

alınmaktadır. Buna göre HDV sıklığı çok düşük endemisite alanlarında 

asemptomatik HBV taşıyıcılarında %0-2 ve kronik hepatit B’de <%1, 

düşük endemisite alanlarında asemptomatik HBV taşıyıcılarında %3-9 ve 

KHB veya sirozlularda %10-25, orta endemisite alanlarında asemptomatik 
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HBV taşıyıcılarında %10-19 ve kronik hepatit B’de %30-60 ve yüksek 

endemisite alanlarında asemptomatik HBV taşıyıcılarında %20 ve kronik 

hepatit B’de >%60 olarak tanımlanır 20. 

 

Şekil 3: HDV'nin dünyadaki prevalansı ve genomik dağılımı 21.  

Bu sınıflandırmaya göre ülkemiz HDV enfeksiyonu için orta endemisite 

alanında sayılmaktadır 20. 

Türkiye’de Hepatit D Epidemiyolojisi 

Ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki oranlar diğer bölgelerden 

yüksektir. Ayrıca ülkemizde HDV süper enfeksiyonu daha sık 

görülmektedir. Son yıllarda ülkemizde de delta hepatit olgularında batı 

bölgelerinde daha belirgin olmak üzere azalma mevcuttur. 

Değertekin H. ve ark. nın yapmış olduğu geniş çaplı bir araştırmada, 

ülkemizde 1980-2005 yılları arasında yapılan delta hepatiti ile ilgili 

çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda ülkemizde delta 

hepatitinde 1980 yılından 2005 yılına doğru bir azalma olduğu 

(%4,1&%2,9) ve yoğunlukla Güneydoğu Anadolu bölgesinde sorun 

olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu kapsamlı çalışmada delta pozitifliği 

saptanma oranları kronik HBV olgularında %20 (5961 olgu), sirotik 

olgularda %32,5 olarak saptanmış; 1416 akut viral hepatit olgusunda %3; 

766 akut HBV enfeksiyonunda %8,1, 6613 inaktif HBV taşıyıcı olguda 

%4,9, sirozlularda %32,52(11264 olgu), HCC olgularında ise %23 olarak 

bildirilmiştir 22. 

Değertekin H. ve arkadaşlarının yaptığı bir metaanalizde ülkemizde 

1980-2005 yılları arasında 20 farklı merkezden yapılan toplam 62 çalışma 

incelenmiş ve dışlama kriterlerinden sonra değerlendirmeye alınan 30 

çalışmada 5231 kronik HBV’li, 1503 sirozlu olgu olmak üzere toplam 

6734 olgu değerlendirilmiştir. Bu metaanaliz sonucunda da delta 

enfeksiyonunun asıl olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde problem 

olduğu; 1995 yılı öncesi ve sonrası dönem karşılaştırıldığında 1995 sonrası 
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dönemde olgu sayısında azalma olduğu, bu azalmanın özellikle batı 

bölgelerinde daha belirgin bulunduğu bildirilmiştir 23. 

Merkez Yıl Araştırmacı DeltaAntikor 

Pozitifliği 

Toplam 

Ankara 1991 Erbaş ve ark. %31,5 191 

Ankara 1992 Okçu ve ark. %21,8 51 

Ankara 1993 Özyılkan ve 

ark. 

%28,4 123 

İstanbul 1997 Ökten ve ark. %4,5 526 

Bursa 1997 Nak ve ark. %3,5 579 

Diyarbakır 1998 Değertekin ve 

ark. 

%20 120 

İzmir 1999 Ersöz ve ark. %4,7 1551 

Eskişehir 1999 Us ve ark. %15,6 77 

Ankara 2000 Görenek ve 

ark. 

%8,6 89 

İstanbul 2001 Tabak ve ark. %7 423 

İzmir 2001 Akarca ve ark. %6,1 526 

Elazığ 2001 Yalnız ve ark. %16,5 209 

İstanbul 2003 Ökten ve ark. %7 423 

Diyarbakır 2005 Yalçın ve ark. %32,1 168 

Tablo 8: Delta antikor pozitifliği 24. 

Tüm Türkiye’yi içeren iki önemli epidemiyolojik çalışma, Türk 

Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) ve Viral Hepatitle Savaşım 

Derneği (VHSD) tarafından yapılmıştır. TKAD tarafından 2008-2011 

yılları arasında gerçekleştirilen çalışmada (TÜRKHEP ÇALIŞMASI) ülke 

genelinde 23 ayrı bölgeden kırsal ve şehir içi alanlardan elde edilen 

adreslerde 5471 kişiye ulaşılmıştır. Çalışmaya 18 yaş üzeri olan ve en az 

bir yıldır o bölgede yaşayan kişiler dahil edilmiştir. Hastalardan elde edilen 

izolatlarda, HBsAg, Anti-HBs, total Anti-HBc, Anti-HCV, Anti HAV IgG, 

ALT ve AST çalışılmıştır. Buna göre, anti delta IgG pozitifliği % 2,7 

olarak saptanmıştır. 
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Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) tarafından gerçekleştirilen 

“Toplum Bilinçlendirme ve Hepatit Epidemiyolojisinde Değişimi 

Belirleme” faaliyeti olarak belirlenen “Otobüs projesi” 2009-2011 yılları 

arasında gerçekleştirilmiştir. 

VHSD Otobüs çalışmasının 2009 yılında gerçekleştirilen bölümünde 

yaşları 0-103 arasında (ort. 40,41+14,26) değişen toplam 29.960 kişiden 

kan örnekleri alınmıştır. Deneysel sonuçlara göre, HBsAg pozitifliği 

saptanan 1805 kişide anti delta IgG bakılmıştır ve toplam 43 kişide 

(%2,39) Anti-HDV pozitifliği saptanmıştır [133]. Çalışma sonuçlarına 

göre Anti-HDV pozitifliği saptanan 43 kişinin 35’i erkek, sekizi kadın olup 

yaşları 24-76 (Ort. 44) arasıdır. Sonuçlar değerlendirildiğinde HDV 

pozitifliğinin yaşla birlikte belirgin olarak arttığı gözlenmektedir 25. 

Sonuç 

Salgın yapan sarılıkların belgelenmiş tarihi Hipokrat dönemi 

metinlerine kadar uzanmakta, etkenin virüs olabileceği ise 20. yüzyılın 

başlarında ifade edilmektedir. Bugün viral hepatit tablosunun gelişiminden 

sorumlu ajanların varlığı bilinmekte olup, bu ajanların moleküler yapıları, 

oluşturdukları hastalıklar ve epidemiyolojik özellikleri tanımlanmıştır. 

Hepatit virüslerin bulaşma şekilleri birbirinden farklıdır. HAV hijyen 

kurallarına yeteri kadar önem vermeyen, su ve kanalizasyon sistemlerinin 

yetersiz olduğu, genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yüksek 

prevalans göstermektedir. HAV, virüsle enfekte olmuş kişilerin 

dışkılarının su ve gıda ile teması sonucu bulaşık su ve gıdanın kullanılması 

ile bulaşır. Bulaşma yolu fekal-oraldır. HBV ve HCV’de ise bulaşmada rol 

alan en büyük faktör virüs kaynağı taşıyıcılardır. Bulaşma virüsle bulaşık 

kan ve diğer vücut sıvılarının deri ve mukoza yoluyla geçmesi ile olur. 

Cinsel yolla bireyler arasında bulaş, anneden çocuğa doğum sırasında 

geçişi, aile içerisinde ortak eşyaların kullanımı, virüsten arındırılmamış 

cerrahi aletler vb. bulaş şekilleridir. Bulaşma yolları parenteraldir. HDV 

satellit virüs grubunda olup bu grup virüslerinin özelliği ancak kendine 

yardımcı (“helper”) bir virüsle enfekte olan konakta hastalık 

oluşturmasıdır.  

A tipi hepatitte kronikleşme görülmez. B, C ve D tipi hepatit 

enfeksiyonlarında ise sıklıkla kronikleşme görülür. Kronikleşen olguların 

bir bölümü siroza, siroza dönüşenlerin de bir kısmının karaciğer kanserine 

dönüşme oranı yüksektir. Hepatit B virüsü alındıktan sonra olguların %90-

95’i tamamen iyileşir. Diğer %5-10’luk bölümde sağlıklı taşıyıcılıktan 

kronik hepatit denilen tabloya kadar değişen durumlar ortaya çıkar. 

Tehlikeli olan durum kronik hepatit gelişmesidir ki bunların bir bölümünde 

(%25-40) 5-10 yıl içerisinde siroz gelişmektedir. Siroz gelişen olguların 

ise çok az bir bölümünde ise karaciğer kanseri gelişmektedir. Virüsün 

vücuda alındığı yaş da önem taşımaktadır. Erken yaşlarda alınan virüsler 



511 

kronikleşmeye o kadar fazla neden olmamaktadır. Yeni doğan bir çocuğa 

virüsün geçmesi sonucunda hastalığın kronikleşme oranı % 90’dır. Bu 

nedenle anneler mutlaka doğum öncesi dönemde taramalarını 

yaptırmalıdır. Çünkü B tipi viral hepatit aşılanma ile önlenebilir bir 

hastalıktır. C tipinde ise olguların kronikleşme oranı %85’den fazladır ve 

yaklaşık 20 yıl içinde bunların % 20’sinde siroz gelişmektedir. Siroz 

gelişen olguların %2-5'inde ise karaciğer kanseri gelişebilmektedir. 

Buradaki önemli ve sevindirici noktalardan biri de kronik C hepatiti 

gelişen hastalar normal yaşamlarını sürdürürler. B tipi hepatitten farklı 

olarak kronik hepatitten siroza ve sirozdan karaciğer kanserine dönüşüm 

oranı yıllık aralarla olmaktadır. 

Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülkemizi de 

yakından ilgilendiren önemli bir sağlık sorunudur. Bu tez çalışmasında da 

ülkemizde yapılan viral hepatitlerin epidemiyolojik çalışmaları hakkında 

bilgiler edinilmiş ve tedavileri, korunma yolları hakkında bilgiler 

verilmiştir. 

Hepatit A virüsü enfeksiyonu açısından Türkiye orta endemik bölge 

olarak tanımlanmaktadır. Orta endemik bölgelerde sero-pozitif 

bireylerdeki yaş ortalaması çocukluk döneminden büyüme dönemine veya 

yetişkin döneme kaymaktadır. Ülkemizde erişkinlerde yapılan çalışmalar 

total anti-HAV prevalansının %72,4 ile %100 arasında olduğunu 

göstermektedir. Yapılan bir başka çalışmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde 5-9 yaş aralığında %80’in üzerinde, 14 yaş üzerinde %90’ın 

üzerinde pozitiflik saptandığı; Orta ve Batı Anadolu bölgelerinde ise 5-9 

yaşta %50 den düşük olduğu ve bu bölgelerde seropozitifliğin %80’in 

altında olduğu bildirilmiştir.  Bu verilere bakılarak halen toplumumuzda 

yaygın şekilde virüsün dolaştığı görülmektedir. Ancak kronikleşme 

gözlenmemesi mortalite riskini en aza çekse de nadir de olsa fulminan 

hepatit tablosu görülebileceğinden hijyene dikkat edilmesi ve virüsün 

inaktive edilmesine yönelik tedbirler en etkili yöntemlerdir. HAV 

enfeksiyonuna karşı korunma aşı uygulaması ve pasif immünizasyon ile 

mümkündür. 

Hepatit B virüsü enfeksiyonu bakımından Türkiye orta endemik bölge 

sınıfında yer almaktadır. Bu sınıfta HBsAg pozitifliği %2-7 arasındadır. 

Türkiye’de yapılan çalışmalar sonucu ise bu oranın yaklaşık %4,5 olduğu 

düşünülmektedir. Yaklaşık 3 milyon kişinin kronik HBV’li olduğu 

düşünülmektedir. HAV enfeksiyonunun bölgesel yayılımında olduğu gibi 

HBV’de de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde HBsAg 

pozitifliğinin belirgin olarak yüksek bulunduğu saptanmıştır. HBV 

enfeksiyonu çok değişken bir klinik spektruma sahiptir. Virüs akut veya 

fulminan hepatit yapabildiği gibi, kronikleşerek siroza ve hepatosellüler 

karsinomaya sebep olabilir. HBV’ye karşı korunmanın çok önemli olması 

sebebiyle virüs ile karşılaşmamış herkesin aşılanması önerilmektedir. 
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Türkiye’de hepatit B aşısı 1998 yılında sıfır yaş grubunda rutin aşı 

programına alınmıştır. 2008 yılından itibaren de 0, 1 ve 6. aylarda 

uygulanmaktadır. Ancak erişkin aşılaması yeterli seviyede değildir.  

Hepatit C virüsü enfeksiyonu epidemiyolojisinde ülkemiz anti-HCV 

pozitifliği bakımından ortalama %1’lik dilimde yer almaktadır. Bu oran 

yaklaşık 700.000 insana tekabül etmektedir. Bu rakam HBsAg 

pozitifliğiyle karşılaştırıldığında sevindirici olabilir ancak akut HCV 

enfeksiyonu geçiren kişilerde kronikleşme oranı %’85’lere kadar 

ulaşmaktadır. . HCV ile enfekte hastalarda kronik hastalık riski %80’lere 

ulaşmaktadır. Kronikleşen hastaların yaklaşık %20’sinde siroz, siroz 

gelişenlerin de yıllık %1-4’ünde HSK gelişmektedir. Bu oranlar mortalite 

riskiyle doğru orantılı olduğundan ve de HCV’ ye yönelik koruyucu bir 

aşının henüz geliştirilememiş oluşu nedeniyle etkenin bulaşını önlemeye 

yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Hepatit D virüsü enfeksiyonu epidemiyolojisi açısından ülkemiz orta 

endemik bölge içerisinde yer almaktadır. HDV enfeksiyonunun sıklığının 

HBV enfeksiyonlarının yaklaşık %5’i olduğu kabul edilmektedir. 

Epidemiyolojisi de kısmen HBV’ ye benzese de bölgeden bölgeye 

farklılıklar gösterebilmektedir. Ülkemizde de son yıllarda HDV 

enfeksiyonu bakımından belirgin oranlarda azalma gözlenmektedir. Ancak 

burada da esasen Güneydoğu bölgesinde sorun olduğu gözlenmektedir. 

Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda delta pozitifliği ortalama %2,5 

bulunurken Güneydoğu’da %30’lara kadar çıktığı gözlenmektedir. Sonuç 

olarak delta enfeksiyonu son yıllarda azalma göstermesine rağmen, halen 

önemini sürdüren bir hastalıktır. Hepatit B enfeksiyonuyla savaş 

uygulamalarında yaygın aşılama ve müdahalelerin steril koşullara uygun 

yapılması önem taşır. Enjeksiyon güvenliği, halkın bilinçlendirilmesi gibi 

farklı aşamalarda yürütülen kampanyaların başarısı arttıkça HBV 

enfeksiyonunun yanı sıra delta virüs enfeksiyonunun da azalacağı 

tartışmasız doğrudur. Bu yüzden bu yöndeki çalışmalara ağırlık verilmesi 

ve halen HBV enfeksiyonu olan olguların delta virüs enfeksiyonu 

yönünden de izlenmesi uygun olacaktır. 
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BÖLÜM XXXVIII 

İNVAZIV ALTERNARIA ENFEKSIYONU; 

KÖK HÜCRE NAKLI HASTASINDA SINÜZIT VE RETROBUKKAL 

TUTULUM 

Gülşen İskender & Nilgün Karabıçak 

 

Giriş 

Dünyada son yirmi yılda mantar enfeksiyonlarının insidansı ve bu 

enfeksiyonlara neden olan mantarların çeşitliliği artmaktadır. Bu artışın bir 

çok nedeni olmasına rağmen, önde gelen nedenler ve risk faktörleri arasında; 

solid organ ve hematopoietik kök hücre nakli (HKHN), kemotrapütik ilaçların 

kullanımı, doku nekroz faktörü antagonistleri (örn; TNFα antagonistleri) gibi 

çeşitli kronik inflamatuar hastalıkta kullanılan immün modifiye edici ajanlar, 

kortikosteroid kullanımı, diyabet ve edinilmiş bağışıklık yetmezliği 

sayılabilir ( Lockharta, S. R. & Guarnerb J., 2019, Pastor F. J & Guarro J, 

2008). Mantar enfeksiyonları immunyetmezlikli hastalarda mortalite ve 

morbiditenin başlıca nedenlerindendir. Aspergilloz, fusariosis ve 

mukormikoz gibi çevresel ortamdan edinilen enfeksiyonlar ve kandidiyaz 

gibi sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların yanısıra bu hastalarda nadir 

görülen fırsatçı mantarlar da invaziv enfeksiyonlara neden olabilmektedir 

(Morrison V.A & Weisdorf  D.J, 1993). Melaninli (dematiaceous) küflerin 

neden olduğu fırsatçı enfeksiyonlardan olan phaeohyphomycoses de bu nadir 

mantar enfeksiyonlarındandır. Melaninli mantarlardan kaynaklanan 

enfeksiyonlar son yıllarda özel bir önem kazanmıştır. Bu enfeksiyonların 

insidansı özellikle transplant merkezlerinde artmaktadır ( Pastor F. J & 

Guarro J, 2008). Alternaria, insan enfeksiyonunda sıklıkla rol oynayan 

melaninli hyphomycettir. Alternaria'nın dünya çapında bir dağılımı vardır 

birçok tür, toprak, bitkiler ve havada bulunur, bazıları bitki patojenleridir. 

Alternaria normal insan ve hayvan derisinde ve konjonktivada da yer 

almaktadır. Bu mantarlar genelde bütünlüğü buzulmuş deri, mukoza veya 

inhalasyon yoluyla alınıp, sinonazal, deri/derialtı dokular ve derin organ 

tutulumlarına sebep olabilmektedirler( Yu H., 1965,  Nema HV ve Ark. 

1966). 

Burada hematopoietik kök hücre nakli yapılmış bir hastada gelişen 

Alternaria kaynaklı invaziv maksiller sinüzit ve bukkal bölge tutulumu ve kısa 

literatür değerlendirilmesi sunulmaktadır. 

                                                           
 ( Uzm.Dr): Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. Ankara. email: 

golshan1669@hotmail.com 
 ( Doç.Dr): Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikoloji Referans Laboratuvarı. Ankara. 

email: nilgunkarabicak@yahoo.com 
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Vaka: 

18 yaşında erkek hasta aplastik anemi tanısıyla allojenik HKHN yapıldı.  

Hastada bir ay önce diş çekimi hikayesi vardı ve mastoidit tanısı ile iki 

haftadır karbapenem ve daptomisin tedavisi alıyordu. allojenik HKHN’nin 5. 

gününde diş çekimi yerinde ülserasyon ve yanakta ödem ve kızarıklık gelişti 

(Şekil 1). Hastadan maksillofasiyal bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi, 

sonucunda; sağ maksiller sinüs ve retrobukkal bölgede fungal sinüzit ile 

uyumlu yoğun dansite artışı saptandı (Şekil 2). Tedaviye lipozomal 

amfoterisin B (L Amp B)5 mg/kg/iv eklendi. Kulak- Burun -Boğaz (KBB) 

kliniğince ülsere bölge ve maksiller sinüs tabanı debridmanı ve sinüs drenajı 

yapıldı, kültür ve patolojik inceleme için doku örneği gönderildi. Laboratuvar 

bulguları; WBC:0,04 × 103/µl, nötrofil: 0,03 ×103/µl, RBC: 2,27× 103/µl, Plt: 

56 × 103/µl, Hb: 6,4g/dl ,Hct:18,5, haftada 2 kez takip edilen galaktomannan 

(GM) negatifti. Tedavinin 7. gününde doku kültüründe küf mantarı üremesi 

saptandı ileri tetkik ve tanımlama için referans mikoloji laboratuvarına 

gönderildi. Hastanın kliniğinde gerileme olmayınca tedaviye posakonazol 

4x200 mg eklendi ve L Amp B dozu 8 mg/kg/iv’e yükseltildi. Patolojik 

incelemede; nekrotik materyal içerisinde ve sınırında, kalın, septası tam 

seçilemeyen geniş açılanma gösteren hifa yapıları ve anjioinvazyon izlendi 

(invaziv fungal sinüzit) (Şekil 3). Hastada iki hafta sonra nötrofil engraftmanı 

gelişti, ikili antifungal ile lezyonda gerileme başladı. Referans 

laboratuvarında üreyen küf mantarı Alternaria.spp olarak tanımlandı (Şekil 4 

ve5). Antifungal MIC değerleri; amfoterisin B; 0,5 mg/ml, itrakonazol: 

0,25mg/ml, posakonazol: 0,125 mg/ml, vorikonazol:0,5 mg/ml ve 

anidulafungin:0,25 mg/ml şeklinde idi (Tablo 1). Hastada mükerrer nekrotik 

bölge debridmanları yapıldı. L Amp B altı haftaya tamamlanıp stoplandı, 

posakonazole devam edildi. Tedavinin dördüncü ayında yapılan kontrol 

BT’de sağ maksiller sinüste sadece mukozal kalınlaşma saptandı. Tedavinin 

9. Ayında bukkal yaranın tam iyileşmesi sağlanınca posakonazol stoplandı, 

KBB tarafından sinüs tabanı için graft operasyonu planlandı.  
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Şekil 1:Hastada diş çekimi yerinde gelişen ülserasyon ve yanakta   

            ödem ve kızarıklık 

 

 

Şekil 2: Maksillofasiyal BT: sağ maksiller sinüs ve retrobukkal  

             bölgede; fungal sinüzit ile uyumlu yoğun dansite artışı  
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Şekil 3: Patolojik incelemede; nekrotik materyal içerisinde ve  

              sınırında kalın, septası tam seçilemeyen geniş açılanma  

             hifa yapıları ve anjioinvazyon izlendi 

 

Şekil 4: Yünsü mantar kolonilerinin patates dekstroz agarda  

              yüzey görünümü 
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Şekil 5: Biyopsi örneğinin lactophenol cotton blue boyası ile  

             mikromorfolojik görünümü 

 

Tablo 1: Üreyen Alternaria.spp. antifungal duyarlılık sonucu 

 

 

Tartışma 

Burada immunyetmezlikli hastada Alternaria etkenli akut invaziv fungal 

sinüzit ve retrobukkal bölge enfeksiyonu sunulmuştur. Hasta başarılı bir 

şekilde hızlı tanı, etkin cerrahi debridman ve antifungal tedavi ile tedavi 

edildi. Akut invaziv fungal sinüzit/rinosinüzit; submukozal dokuya ilerleyen, 

genellikle anjiyoinvazyon ile birlikte olan, vasküler trombüs, enfarktüs ve 

nekroz ile sonuçlanan mantar enfeksiyonu olarak tanımlanır (Das A ve Ark., 

2009). Bu hastalıkta hızlı tanı kritik önem taşımaktadır, çünkü mantarlar 

çoğalarak orbita ve kraniyal bölgeler gibi  hayati organlara invazyon 

göstrebilir ki bu durumda mortalite oranı önemli ölçüde yüksektir (Montone 

KT ve Ark. 2011). 

Alternaria türleri melaninli mantarlar olup doğada geniş dağılım 

göstermektedir. Bu mantarlar insanda farklı klinik sendromlarla ilişkili olup 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montone%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montone%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
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immün sistemi normal bireylerde nadiren invaziv enfeksiyona neden 

olmaktadır ve genellikle allerjik solunum yolu hastalıkları, sinüs, travma 

sonrası göz veya deri ve derialtı enfeksiyonlarına yol açmaktadır. İmmün 

yetmezlikli hastalarda fırsatçı patojenler olarak ortaya çıkmakta ve invaziv 

enfeksiyonlara neden olabilmektedir (Shugar MA ve Ark.,1981, Bush RK, & 

Prochnau JJ., 2004, Pastor F. J & Guarro J, 2008).  

Alternaria yüzlerce türü kapsayan çok büyük ve karmaşık bir mantar 

cinsidir. İnsanlarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olabilen alt türleri; 

Alternaria alternata, A. tenuissima, A. infectoria ve A. chartarum'dur. Klinik 

örneklerden en sık; Alternaria alternata ve A. infectoria türleri izole 

edilmiştir.(Pastor F. J & Guarro J, 2008, Demirci M, ve Ark., 2015). 

Yakın zamana kadar Alternaria izolatlarının tanımlanması morfolojik 

olarak yapılmıştır ve  kullanılan en önemli tanı kriterleri; konidiya morfolojisi 

ve konidiyal zincirlerin oluşumu (veya olmaması) olmuştur. Histolojik 

değerlendirmede düzensiz esmer, melaninli hifalar şeklinde görülmekte ki 

pratik olarak phaeohyphomycosis yapan diğer küflerden ayırt 

edilememektedir. Tanıda altın standart kültürdür,  Alternaria çoğu rutin 

mantar kültür vasatında üretilebilmektedir. Patates-havuçlu agar kullanılarak 

klinik örneklerden iyi bir izolat elde edildiği bildirilmiştir (Pastor F.J & 

Guarro J., 2008).  

Günümüzde moleküler tekniklerin kullanımı, uzman olmayanlar 

tarafından bile Alternaria spp. gibi nadir patojenik mantarların 

tanımlanmasını kolaylaştırmıştır. Moleküler yöntemler internal transcribed 

spacer (ITS) bölgesinin sekanslama analizine dayalı olarak yapılmaktadır (de 

Hoog GS, & Horre´ R., 2002). Diğer bir yöntem insitu hibridizasyon (ISH) 

yöntemidir, bu yöntem akut invaziv fungal rinosinüzitte mantarları etkili bir 

şekilde tanımlayabilir. Spesifik mantar patojenleri için ISH, negatif kültürlü 

örneklerde tür tanımlamasına yardımcı olmaktadır (Montone KT ve Ark. 2011 

). 

Bizim hastada tanıda moleküler yöntemler kullanılamamış ve tanı, 

histopatolojik inceleme ve kültür ile konulmuştur dolaysıyla tür tayini 

yapılamamıştır. 

İnsandaki Alternaria kaynaklı enfeksiyonlar bağışıklık sisteminin normal 

olduğu bireylerde nadir olup genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış 

hastalarda görülmektedir. Gelişen enfeksiyonlar deri/deri altı tutulumu, göz 

tutulumu , invaziv veya noninvaziv rinosinüzit, onikomikoz ve en şiddetli ve 

ciddi formu olan pulmoner tutulum şeklinde rapor edilmiştir. Daha nadir 

olarak, granülomatöz akciğer hastalığı, yumuşak damak perforasyonu ve 

yaygın hastalık görülebilmektedir (Pastor F. J &Guarro J., 2008). Alternaria 

kaynaklı deri/derialtı enfeksiyonları genellikle ekstremitelerde oluşmakta, 

başlıca risk faktörleri organ nakli ve Cushing sendromudur (Sharma B. ve 

Ark.,2017). Genellikle hastalar travmayı hatırlamasalar da detaylı sorgulama 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montone%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nachamkin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nachamkin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
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ile travma hikayesi ortaya çıkmaktadır. Yapılan bir vaka sunumunda tedaviye 

refrakter chronic lymphocytic lukemia tanılı bir hastada arı sokması sonrası 

elinde deri/derialtı Alternaria enfeksiyonu rapor edilmiştir. Alternaria türleri, 

bal arısı polen örneklerinin % 49- % 93'ünden izole edilebilmiştir 

(KpodzoD.S ve Ark., 2011). Başka bir vaka bildirimine göre immün 

yetmezliği olmayan 49 yaşında bir hastada göz travması (zeytin yaprağı 

batması) sonrası Alternaria keratiti gelişmiş ve vorikonazol ile tedavi 

edilmesine rağmen korneal skar oluşmuştur (Monno R. ve Ark.,2015). 

Aspergillus, fungal sinüzitin en yaygın nedeni olsa da Alternaria gibi diğer 

mantarlar da daha az sıklıkla etken olabilir. İnvaziv sinüs tutulumu en sık 

HKHN hastalarında tespit edilmektedir  (Schell WA, 2000,  Chakrabarti A. 

ve Ark.,1992, Pastor F. J & Guarro J., 2008). İran’da immunyetmezliği 

olmayan kronik sinüzitli 162 hasta üzerinde yapılan bir araştırmada; 12 

hastada (%7,40) etken mantar olup, Alternaria türleri %5.56 oranla en sık 

izole edilen mantarlar olmuştur (Naghibzadeh B. ve Ark.2011). Alternaria 

spp. dahil olmak üzere nadir mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonların 

görülme sıklığı, özellikle nakil merkezlerinde artmaktadır (González-Vela 

MC. ve Ark,2014, Ferreira Ide S. ve Ark., 2013). Kök hücre nakli yapılmış 

16 yıllık bir hasta serisinde yapılan bir araştırmada, Alternaria, lokalize 

invaziv sinonazal enfeksiyona neden olma eğilimi gösterdiği görülmüş, 

vakalar agresif multidisipliner yaklaşım ile başarılı bir şekilde tedavi 

edilebilmiştir (Morrison VA.& Weisdorf  DJ.,1993). Burada sunulan hasta da 

aplastik anemi tanısıyla allojenik HKHN yapılmış immün sistemi baskılanmış 

hasta idi. 

Alternaria'nın antifungal duyarlılığına bakıldığında ; amfoterisin B, 0.032-

16 mg⁄L arasında değişen MIC'lerle değişken in vitro aktivite göstermekte, 

flucytosine in vitro aktivitesi neredeyse sıfırdır, azoller arasında flukonazol da 

hiçbir aktivite göstermemekte, ketokonazol MIC ≤0.5 mg⁄L -  ≥2 mg ⁄L 

arasında değişmektedir, genel olarak, itrakonazol, vorikonazol ve 

posakonazol ≤0.5 MIC değeri ile iyi aktivite gösteren antifungallerdir, 

terbinafine ve caspofungine duyarlı olup micafungine karşı dirençlidir. Klinik 

olarak en yaygın iki Alternaria spp., yani A. alternata ve A. infectoria'nın 

antifungal duyarlılıkları arasında önemli farklılıkların olup olmadığı tam 

olarak bilinmemektedir (Pujol I ve Ark, 2000, Sabatelli F ve Ark., 2006). 

Burada sunulan vakada antifungal MIC değerleri; amfoterisin B; 0,5 mg/ml, 

itrakonazol: 0,25mg/ml, posakonazol: 0,125 mg/ml, vorikonazol:0,5 mg/ml, 

ve anidulafungin:0,25 mg/ml şeklinde idi. Alternaria türlerine karşı uygun 

tedavi standardize edilmemiştir ve tartışma konusu olmaya devam etmektedir. 

Mevcut çalışmalara göre, en iyi sonuçlar cerrahi müdahale ile birlikte 

sistemik azol antifungal tedavisi ile elde edilmektedir. (Sečníková Z. ve 

Ark.2014). Bizim vakada , agresif debridman ve lipozomal amfoterisin B + 

posakonazol ikili antifungal tedavi ile sağaltım sağlanmıştır. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monno%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25794328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naghibzadeh%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21808461
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Vela%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24440281
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Vela%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24440281
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferreira%20Ide%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23381982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morrison%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8443305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weisdorf%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8443305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Se%C4%8Dn%C3%ADkov%C3%A1%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24112410
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Sonuç 

Alternaria gibi nadir mantarlar, yaygın olarak çevrede bulunurken 

bağışıklığı baskılanmış konakta patojen olarak gösterilmiş ve invaziv 

enfeksiyonları bildirilmiştir. Alternaria nedenli rinosinüzit, immün sistemi 

normal olan  insanlarda da tanımlanmış olmasına rağmen, vakaların çoğunu 

immün sistemi baskılanmış hastalar özellikle, hematopoietik kök hücre nakli 

yapılmış hastalar oluşturmaktadır. Tanı ve uygun tedavinin zamanında 

başlanabilmesi için enfekte dokuların agresif debridmanı, patolojik 

incelemesi, kültür ve antifungal duyarlılık testleri önem taşımaktadır. Genel 

olarak antifungal tedavilere iyi yanıt göstermekte, cerrahi debridman 

antifungal tedavi ile birlikte başarı şansını artırmaktadır. 

 

Kaynaklar 

Bush RK, Prochnau JJ. , (2004), “Alternaria-induced asthma”, J Allergy Clin 

Immunol, 113, 227–234 

Chakrabarti A, Sharma SC, Chander J., (1992), “Epidemiology and 

pathogenesis of paranasal sinüs mycoses”,Otolaryngol Head Neck 

Surg, 107, 745–750. 

Das A, Bal A, Chakrabarti A, et al. (2009),Spectrum of fungal rhinosinusitis: 

histopathologist’s perspective. Histopathology.,54,854-859  

de Hoog GS, Horre´ R. (2002), “Moleculartaxonomy of the Alternaria and 

Ulocladium species from humans and their identification in the routine 

laboratory. Mycoses”, 45,259–276 

Demirci M, Baran N, Uzum A, Orgen Calli A, Yurtsever S.G, Demirdal T.,( 

2015, May),” Cutaneous Alternariasis in a Patient With Renal 

Transplant”,Jundishapur J Microbiol., 8(5), e19082 

Ferreira Ide S, Teixeira G, Abecasis M., (2013,Feb), “ Alternaria alternata 

invasive fungal infection in a patient with Fanconi's anemia after an 

unrelated bone marrow transplant”,Clin Drug Investig. ,33 Suppl 1,33-

6 

González-Vela MC, Armesto S, Unda-Villafuerte F, Val-Bernal JF., (2014, 

Oct),” Cutaneous infection with Alternaria triticina in a Bilateral lung 

transplant recipient”,Actas Dermosifiliogr., 105(8), e51-4. 

KpodzoD.S, CalderwoodM.S., RuchelsmanD.E., AbramsonJ.S.,PirisA, 

WinogradJM.,KottonCN.,( 2011, July), “ Primary subcutaneous 

Alternaria alternata infection of the hand in an immunocompromised 

host”, Medical Mycology, 49, 543–547 

Lockharta, S.R, Guarnerb J., (2019), “ Emerging and reemerging fungal 

infections”, Seminars in Diagnostic Pathology,36, 177–181 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferreira%20Ide%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23381982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teixeira%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23381982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abecasis%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23381982
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23381982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Vela%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24440281
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Armesto%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24440281
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Unda-Villafuerte%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24440281
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Val-Bernal%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24440281
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24440281


 
 

523 

Monno R, Alessio G, Guerriero S, Caggiano G, Capolongo C, De Vito 

D, Sanguinetti M, (2015, Jul), “Alternaria is an Infrequent Cause of 

Keratitis: A Case Report and Review of the Literature”, Eye Contact 

Lens., 41(4), e14-7 

Montone KT, LiVolsi VA, Lanza DC, Kennedy DW, Palmer J, Chiu 

AG, Feldman MD, Loevner LA, Nachamkin (2011 Feb), In situ 

hybridization for specific fungal organisms in acute invasive fungal 

rhinosinusitis. IAm J Clin Pathol., 135(2),190-9) 

Morrison V.A &WeisdorfD.J, (1993,Feb), “Alternaria: A Sinonasal Pathogen 

of Immunocompromised Hosts”, Clinical Infectious Diseases , 16, No. 

2, 265-270 

Naghibzadeh B, Razmpa E, Alavi Sh, Emami M, Shidfar M, Naghibzadeh 

G, Morteza A., (2011 Feb), Prevalence of fungal infection among 

Iranian patients with chronic sinusitis. Acta Otorhinolaryngol Ital., 

31(1), 35-8 

Nema HV, Ahuja OP, Bal A, Mohapatra LN.,(1966), “Mycotic flora of the 

conjunctiva”,Am J Ophthalmol, 62, 968–970 

Pastor F. J &Guarro J  (2008, Aug), “Alternaria infections: laboratory 

diagnosis and relevant clinical features”, Clin Microbiol 

Infect. 14(8),734-46 

Pujol I, Aguilar C, Gene ´ J, Guarro J.,( 2000), “In vitro antifungal 

susceptibility of Alternaria spp. and Ulocladiumspp”, J Antimicrob 

Chemother, 46, 337–338 

Sabatelli F, Patel R, Mann PA et al. (2006), “In vitro activities of 

posaconazole, fluconazole, itraconazole, voriconazole, and 

amphotericin B against a large collection of clinically important molds 

and yeasts”, Antimicrob Agents Chemother; 50, 2009–2015 

 Schell WA. (2000), “Unusual fungal pathogens in fungal rhinosinusitis”, 

Otolaryngol Clin North Am, 33, 367–373 

Sečníková Z, Jůzlová K, Vojáčková N, Kazakov DV, Hošková L, Fialová 

J, Džambová M, Hercogová., (2014, May-Jun), “ The rare case 

of Alternaria alternata cutaneous and pulmonary infection in a heart 

transplant recipient treated by azole antifungals”,  J Dermatol Ther., 

27(3), 140-3 

Sharma B, Kamble U, Ghosh G, Prasad A,Chowdhary A, (2017, October),” 

Invasive Rhinosinusitis due to Alternaria alternata and Rhizopus 

arrhizus Mixed Infection: A Case Report and Review”. Int J Infect., 

4(4), e42127 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monno%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25794328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alessio%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25794328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerriero%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25794328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caggiano%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25794328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Capolongo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25794328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Vito%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25794328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Vito%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25794328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanguinetti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25794328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25794328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25794328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montone%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LiVolsi%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lanza%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kennedy%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palmer%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chiu%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chiu%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feldman%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loevner%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nachamkin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nachamkin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nachamkin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nachamkin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21228359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naghibzadeh%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21808461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Razmpa%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21808461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alavi%20Sh%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21808461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Emami%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21808461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shidfar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21808461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naghibzadeh%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21808461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naghibzadeh%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21808461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morteza%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21808461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21808461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18727797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18727797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Se%C4%8Dn%C3%ADkov%C3%A1%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24112410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C5%AFzlov%C3%A1%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24112410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Voj%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24112410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kazakov%20DV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24112410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ho%C5%A1kov%C3%A1%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24112410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fialov%C3%A1%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24112410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fialov%C3%A1%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24112410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C5%BEambov%C3%A1%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24112410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hercogov%C3%A1%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24112410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hercogov%C3%A1%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24112410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hercogov%C3%A1%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24112410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24112410


 
 

524 

Shugar MA, Montgomery WW, Hyslop NE.,(1981), “Alternaria 

sinusitis”,Ann Oto lRhinol Laryngol, 90, 251–254. 

Yu H. (1965), “Studies on fungi of the normal skin”, Acta Dermatol (Kyoto), 

60, 126–174 

 



525 

BÖLÜM XXXIX 

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLI BİREYLERİN 

HASTALIĞA UYUMLARI VE YAŞAM KALİTELERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Assessment of illness adaptation and quality of life among patients with 

chronic obstructive pulmonary disease 

 

Arzu Sıdar Dilbaz* & Özden Dedeli Çaydam 

 

Giriş  

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zararlı partikül ve gazlara 

karşı hava yollarında ve akciğer parankiminde kronik inflamatuvar yanıt 

ile karakterize, ilerleyici ve sürekli hava yolu kısıtlılığına neden olan, 

önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH, dünyada ölüm nedeni 

olarak dördüncü sırada yer alan ve yüksek morbidite ve mortaliteye sahip, 

öncelikli bir toplum sağlığı sorunudur (Abul ve Özlü 2013). KOAH’lı 

bireyler yılda birkaç kez atak geçirmektedirler. Atak KOAH’da morbidite 

ve mortaliteyi arttırmaktadır. Atağa bağlı hastane mortalitesi %11 

civarındayken 1 yıllık mortalite %43’lere kadar çıkmaktadır (Umut 2008).  

Kronik solunum sistemi hastalıkları içinde KOAH neden olduğu 

mortalite ve morbiditeye ek olarak, sosyoekonomik kayıplar ve yaşam 

kalitesi bozulmaları ile oldukça geniş boyutlu bir sağlık sorununu 

oluşturmaktadır. Küresel boyutlu değerlendirmelerde, KOAH neden 

olduğu yeti yitimi ve doğumda beklenen yaşam süresinde azalma 

sonucunda, bulaşıcı hastalıklar, yaralanmalar, kardiyovasküler hastalıklar 

ve kanserlerden sonra beşinci sırada yer aldıkları görülmektedir (Arsava 

Ergan ve Çöplü 2007). Günümüzde farmakolojik ve nonfarmakolojik 

tedavi yöntemleri uygun hastalarda doğru kullanımla hastaların 

semptomları, solunum fonksiyonları ve alevlenmeler üzerinde olumlu 

etkileri olduğu, hastalıkla ilgili sağlık giderlerini azaltarak yaşam kalitesini 

de arttırdığı gösterilmektedir. Kronik hastalıkların yönetiminde çok 

boyutlu ve önemli bir sorun olan tedavi uyumu, KOAH’lı bireylerde de 

oldukça sık görülmektedir (Oğuzülgen ve ark. 2014; Çalıkoğlu 2015). 

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerde yapılan çalışmalarda tedavi 

uyumsuzluğunun %40 ile %60 arasında değiştiği, önerilen inhaler 

tedavilerin yanlış kullanım oranlarının ise %4 ile %95 arasında değiştiği 

bildirilmiştir (Lavorini ve ark. 2008; Restrepo ve ark. 2008; Souza ve ark. 

2009). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tedavi uyumsuzluğu nedenlerini, hasta 

ilişkili, hastalık ilişkili, tedavi ilişkili, sosyoekonomik ve sağlık sistemi 
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ilişkili olmak üzere beş başlık altında toplamıştır. Kronik obstrüktif akciğer 

hastalığında tedavi uyumsuzluğu birkaç başlık altında toplanmaktadır. 

Bunlar kasıtsız/bilmeyerek tedaviye uymama ve kasıtlı/bilerek tedaviye 

uymamadır. Tedavi uyumsuzluğunun birçok nedeni olmakla birlikte 

genellikle çok yaşlı, sigaradan vazgeçmemiş, hafif ya da orta şiddette 

KOAH’ı olan, çoklu tedaviler alan, yalnız yaşayan, depresyonu olan, 

ekonomik kaynakları sınırlı, hastalığın ve semptomların gereğince 

farkında olmayan, bilişsel ve kültürel sınırlılıkları olan, ilaca ya da hekime 

güvenmeyen KOAH’lı bireylerde tedavi uyumsuzluğun sık görüldüğü 

belirtilmektedir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında tedavi 

uyumsuzluğunun hasta, ailesi, sağlık bakım ekibi ve sağlık giderleri 

üzerine birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bunlar, tekrarlayan hastane 

yatışları, hastane yatışlarının uzaması, semptomların kötüleşmesi, artan 

alevlenme, bağımlılığın ve bakım gereksinimlerinin artması, artan bakım 

yükü ve maliyetler ve yaşam kalitesinde azalmadır (Oğuzülgen ve ark. 

2014; Deniz ve ark. 2014; Çalıkoğlu 2015).  

Son yıllarda, birçok kronik hastalıkta yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesinin, yaşam süresini uzatmaktan daha önemli olduğu da 

düşünülmektedir (Özkan 2006). Kronik hastalıklarda semptom yönetimi 

ve tedavinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için hastalık uyumunun 

önemli olduğu, hastalık uyumu arttıkça yaşam kalitesinin de olumlu 

etkilendiği bildirilmiştir (Restrepo ve ark. 2008; Hacıhasanoğlu 2009; Gün 

ve Korkmaz 2014; Demirkol ve Tamam 2016; Acaroğlu ve Yılmaz 2016). 

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerde ilerleyici dispne, egzersiz 

kapasitesinde azalma, fiziksel inaktivite, kondisyon kaybı, solunum 

fonksiyonlarında azalma, hastalığın ilerlemesi gibi hastalığa ait 

güçlüklerin yanı sıra hastalık sürecinin günlük yaşam aktivitelerine 

getirdiği kısıtlılıklar, emosyonel, bilişsel, ekonomik ve sosyal 

sınırlılıkların da yaşam kalitesini azalttığı bildirilmektedir. Bu bağlamda, 

KOAH tedavisinde amaç, atakları önlemek, semptomları azaltmak, iyilik 

halini sağlamak, yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini 

iyileştirmektir (Akyil ve Ergüney 2012). Kronik obstrüktif akciğer 

hastalığında tedavi ve bakımı düzenleyen ve uygulayan sağlık 

profesyonellerinin hasta ve yakınlarına ilaç uygulamaları ve tedavi 

hakkında yeterli bilgi vermesi, tedavi ve bakım uygulamalarını düzenli 

aralıklarla kontrol etmesi, gerektiğinde tedavi ve bakım planlarını 

değerlendirerek uyumu ve değişiklikleri belirlemesi önerilmektedir 

(Oğuzülgen ve ark. 2014; Deniz ve ark. 2014; Çalıkoğlu 2015). Bu 

çalışmada amaç, KOAH’lı bireylerin hastalık uyumlarının ve yaşam 

kalitelerinin değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem  

Kesitsel tipteki araştırma, Haziran 2017 – Haziran 2019 tarihleri 

arasında Manisa ilinde bir üniversite hastanesinin göğüs hastalıkları 
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servisinde yatarak sağlık bakım hizmeti alan 208 kronik obstrüktif akciğer 

hastalıklı birey ile yürütüldü.  Araştırmanın evrenini; üniversite 

hastanesinin göğüs hastalıkları servisinde yatarak sağlık bakım hizmeti 

alan KOAH’lı bireyler oluşturdu. Araştırmanın yürütüldüğü tarihler 

arasında bu servise toplam 449 hasta yattığı belirlendi (N=449). Evrenin 

tamamının örneklem büyüklüğü ve araştırmaya dahil olma kriterlerine 

uygun bireylerin çalışmaya alınması planlandığından her hangi bir 

örnekleme yöntemine gidilmedi. Ülkemizde KOAH prevalansı %4,2 

olarak bildirilmiştir (Hasnaoui ve ark. 2012). Araştırmanın sonuçlarının 

güvenilir olmasına ve istatistiksel analizin yapılabilmesine yetecek bir 

örneklem büyüklüğüne karar vermek için %4,2 sıklık, %2 sapma, %95 

güven düzeyinde örnekleme alınacak birey sayısı hesaplandı (n=208). 

Araştırmaya dahil olma kriterlerine uygun 208 KOAH’lı birey ile çalışma 

yürütülmesine karar verildi.  

Araştırmaya dahil olma kriterleri;  

-18 yaş üzeri,  

- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı almış,  

-Kanser tanısı olmayan,  

-Altı ay ve üzeri KOAH tanısı olan,  

-Araştırmanın yürütüldüğü hastanenin göğüs hastalıkları servisinde 

yatarak tedavi ve bakım hizmeti alan,  

-Hastanın ölçeklerdeki ifadeleri anlama yetisine sahip,  

-Günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayıcı her hangi bir bedensel, ruhsal 

ve zihinsel engeli olmayan,  

-Çalışma hakkında bilgi verildikten sonra kendi rızası ile araştırmaya 

katılmayı kabul etmesidir.  

Araştırmanın verileri, Hasta Tanıtım Formu, Uyum Değerlendirme 

Formu ve St. George Solunum Anketi ile toplandı.  

Hasta Tanıtım Formu 

Hastaların sosyodemografik özellikleri ve KOAH öyküsüne ilişkin 

bilgilerin bulunduğu araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda 

hazırlanan bir 17 soruyu içeren anket forumdur (Özkan 2006; Akyıl ve 

Ergüney 2012; Deniz ve ark. 2014).  

Uyum Değerlendirme Formu 

Akyıl ve Ergüney (2012) tarafından Roy’un Adaptasyon Modeli’ne 

dayalı geliştirilen Uyum Değerlendirme Formu; KOAH’lı bireyin 

Fizyolojik Uyumunu, Benlik Kavramına Uyumunu ve Rol Fonksiyonuna 

Uyumunu içeren toplam 35 sorudan oluşmaktadır. Üçlü likert tipten oluşan 
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bu soru formunda fizyolojik uyum açısından hastalığın hangi fonksiyonları 

ve algıları etkilediğine dair sorulan 10 soruya verilen cevaplar “hiç”, 

“bazen”, “çok” etkilendi şeklinde tanımlanmıştır. Hiç cevabına 0, bazen 

cevabına 1, çok cevabına 2 puan verilmektedir. Toplamda en düşük 0, en 

yüksek 20 puandan alınabilmektedir. Benlik kavramı uyumuna ait sorular; 

10 tanesi fiziksel benlik, 9 tanesi kişisel benlik olmak üzere toplam 19 

sorudan oluşmaktadır. Buna ek olarak Uyum Değerlendirme Formunda 

Rol fonksiyonuna uyumu içeren 6 soru mevcuttur. Benlik kavramı ve rol 

fonksiyonu uyumu sorularına verilen yanıtlar “katılmıyorum”, “biraz 

katılıyorum”, “tamamen katılıyorum” şeklinde yanıtlanmaktadır. 

Katılıyorum cevabına 0, biraz katılıyorum cevabına 1, tamamen 

katılıyorum cevabına ise 2 puan verilmektedir. Benlik kavramında toplam 

puan en düşük 0, en yüksek 38 puan, rol fonksiyonu uyumundan ise en 

düşük 0, en yüksek 12 puan alınmaktadır. Tüm alt boyutlar için yüksek 

puan alınması uyum sağlanamaması olarak değerlendirilmektedir. Ölçeğin 

Cronbach Alpha değerleri; Fizyolojik Uyum alt ölçeği için 0,91, Benlik 

Kavramı-Fiziksel Benlik Uyumu alt ölçeği için 0,86, Benlik Kavramı- 

Kişisel Benlik Uyumu alt ölçeği için 0,88 ve Rol Fonksiyonu Uyumu alt 

ölçeği için 0,87 olarak bildirilmiştir (Akyıl ve Ergüney 2012). Bu 

çalışmada ölçeğin Cronbach Alpha değerleri; Fizyolojik Uyum alt ölçeği 

için 0,92, Benlik Kavramı-Fiziksel Benlik Uyumu alt ölçeği için 0,88, 

Benlik Kavramı- Kişisel Benlik Uyumu alt ölçeği için 0,82 ve Rol 

Fonksiyonu Uyumu alt ölçeği için 0,89 olarak bulundu. Uyum 

Değerlendirme Formu’nun araştırmada kullanılabilmesi için ilgili izin 

yazardan elektronik posta alındı.  

St. George Solunum Anketi 

St. George Solunum Anketi (St. George’s Respiratory Questionnaire, 

SGRQ) solunum hastalıkları için özgül ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin 

ölçümünde kullanılması önerilen bir ölçektir. Türkçe formunun geçerlik ve 

güvenirlik çalışması 2013 yılında Polatlı ve ark. (2013) tarafından 

yapılmıştır. SGRQ hastada üç alana bölünmüş 50 maddeyi 

değerlendirmektedir. Bunlar semptomlar (8 madde), aktiviteler (16 

madde), hastalığın etkileri (26 madde). Her maddede yanıtın ampirik 

olarak bir ağırlığı vardır. Semptomlar sorgulanırken hastanın solunum 

rahatsızlığı ile öksürük, balgam, göğüste hışıltı ve nefes darlığı düzeyi 

sorgulanmaktadır. Aktivite komponenti, nefes darlığına neden olabilen ya 

da nefes darlığı nedeniyle kısıtlanan fiziksel aktivitelerle ilgilidir. Etki 

komponenti ise iş, meşguliyet, sağlığını kontrol altında tutma, panik, 

medikasyon ve yan etkileri ile günlük yaşam aktiviteleri sırasında 

rahatsızlık gibi faktörleri kapsamaktadır. Ölçeğin üç bölümü ayrı ayrı 

puanlandırılarak toplam puan hesaplanmaktadır. Toplam puan 0-100 

arasında değişmektedir. Puanlar sıfıra yaklaştıkça iyilik durumunun ve 

yaşam kalitesinin arttığını, yüze yaklaştıkça en üst düzeyde özürlülüğün 
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olduğunu ve yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiğini göstermektedir. 

Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,88, alt boyutları için Cronbach Alpha 

değerleri; semptom ölçeği için 0,88, his (etki) alt ölçeği için 0,81, aktivite 

için 0,81 olarak bildirilmiştir (Polatlı ve ark. 2013). Bu araştırmada ölçeğin 

Cronbach Alpha değeri 0,94, alt boyutları için Cronbach Alpha değerleri; 

semptom ölçeği için 0,89, his (etki) alt ölçeği için 0,86, aktivite için 0,88 

olarak bulundu. St. George Solunum Anketi’nin araştırmada 

kullanılabilmesi için ilgili izin yazardan elektronik posta alındı.  

Veri Toplama Yöntemi 

Araştırma verileri çalışmanın yürütüldüğü tarihler arasında araştırmaya 

dahil olma kriterlerine uygunlar KOAH’lı bireyler ile yüz yüze görüşme 

tekniği kullanılarak gündüz mesai saatleri içerisinde birinci araştırmacı 

tarafından toplandı. Her bir görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

 Araştırma verileri bilgisayara girildikten sonra, verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistiksel analizler ve korelasyon analizleri yapıldı. Bulgular, 

sayısal ve yüzdelik dağılım, ortalama (Ort) ve standart sapma (SS) şeklinde 

gösterildi. Anlamlılık α=%95 güven aralığında p<0,05 olarak kabul edildi.  

Araştırmanın Etik Yönü  

Araştırmaya başlanmadan önce göğüs hastalıkları anabilim dalı 

başkanından ve etik kuruldan ilgili izinler alındı. Araştırmada insan 

olgusunun kullanımı bireysel hakların korunmasını gerektirdiğinden 

çalışma süresince İnsan Hakları Helsinki Deklerasyonu’na sadık kalındı. 

Bulgular  

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Bireylerin Sosyodemografik 

ve Klinik Özellikleri İle İlgili Bulgular  

Araştırmaya katılan KOAH’lı bireylerin sosyodemografik özellikleri 

Tablo 1’de gösterildi. Araştırmaya katılan KOAH’lı bireylerin 

sosyodemografik özellikleri incelendiğinde; yaş ortalamasının 

65,23±11,04 (42-87) yıl olup büyük çoğunluğunun (%76,0) erkek hastalar 

olduğu belirlendi.  
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Tablo 1.  Araştırmaya katılan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı 

Bireylerin Sosyodemografik Özellikleri (n=208)  

Özellikler Sayı % 

Cinsiyet  

Kadın  50 24,0 

Erkek  158 76,0 

Medeni  

Evli  183 88,0 

Bekar  25 12,0 

Eğitim Düzeyi  

Okuryazar  7 4,7 

İlkokul  50 33,3 

Ortaokul  21 14,0 

Lise  39 26,0 

Yüksekokul ve üstü  33 22,4 

Çalışma Durumu  

Çalışan  47 22,6 

Çalışmayan  161 77,4 

Sosyal Güvence  

Var  200 96,2 

Yok  6 3,8 

Gelir Durumu  

Gelir giderden az  40 19,2 

Gelir gidere eşit  167 80,3 

Gelir giderden fazla  1 0,5 

Yaşadığı kişiler  

Yalnız  12 5,8 

Eşim  103 49,5 

Eşim ve çocuklarım  68 32,7 

Çocuklarım  19 9,1 

Diğer  6 2,9 

TOPLAM  208 100,0 
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Araştırmaya katılan KOAH’lı bireylerin sigara kullanıma özelliklerine 

göre dağılımları Tablo 2’de verildi. 

 

Tablo 2. Araştırmaya katılan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı 

Bireylerin Klinik Özellikleri (n=208) 

Özellikler  Sayı  %  

Tanı (Yıl)  

6 Ay-1 Yıl  62 29,8 

2-5 yıl  30 14,4 

6-10 yıl  44 21,2 

10 yıl ve üzeri  72 34,6 

Evreleme  

GOLD 1  28 13,4 

GOLD 2  40 19,2 

GOLD 3  64 30,8 

GOLD 4  76 36,6 

Tedavi Tipi#  

Damardan ilaç tedavisi  154 74,0 

Ağızdan ilaç tedavisi  192 92,3 

Maske ile solunum 

yolundan ilaç tedavisi  

194 93,3 

Kontrole Düzenli Olarak Gitme  

Evet  199 95,7 

Hayır  9 4,3 

Tedaviyi Düzenli Olarak Kullanma  

Evet  201 96,6 

Hayır  7 3,4 

TOPLAM  208 100,0 

 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Bireylerin Uyum 

Değerlendirme Formu’ndan Aldıkları Puanlar  

Araştırmaya katılan KOAH’lı bireylerin Uyum Değerlendirme 

Formu’ndan aldıkları puanlar Tablo 3’te verildi. 

Tablo 3. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Bireylerin Uyum 

Değerlendirme Formu’ndan Aldıkları Puanlar (n=208) 

Uyum Değerlendirme 

Formunun Alt Boyutları  

Min.-Maks. Puan Ort± Ss 

Fizyolojik Uyum  1-20 10,09±5,43 

Benlik Kavramına Uyumu  1-33 11,71±6,68 

Rol Fonksiyonuna Uyumu  0-12 6,24±3,75 
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Not: Min=Minimum, Maks=Maksimum, Ort=Ortalama, Ss=Standart 

sapma 

Çalışmaya katılan KOAH’lı bireylerin uyum değerlendirme formundan 

aldıkları puanlar değerlendirildiğinde, hastaların en yüksek puanı Benlik 

Kavramı Uyumu alt boyutundan (11,71±6,68) en düşük puanı ise Rol 

Fonksiyonu Uyum (6,24±3,75) alt boyutundan aldıkları görüldü. 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Bireylerin St. George 

Solunum Anketi’nden Aldıkları Puanlar  

Çalışmaya katılan KOAH’lı bireylerin St. George Solunum Anketi’den 

aldıkları puanlar Tablo 4’te verildi.  

Tablo 4. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Bireylerin St. George 

Solunum Anketi’nden Aldıkları Puanlar (n=208) 

St. George Solunum Anketi 

ve alt boyutları  

Min.-Maks. Puan Ort± Ss 

Semptomlar  26,5-96,0 63,4±25,5 

Hastalığın Etkileri  17,9-99,3 54,1±24,8 

Aktiviteler  19,1-100 67,0±28,8 

Toplam SGRQ  25,9-97,7 69,9±26,2 

Not: Min=Minimum, Maks=Maksimum, Ort=Ortalama, Ss=Standart 

sapma, SGRQ= St. George Solunum Anketi 

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerin St. George Solunum 

Anketi’nden aldıkları toplam puanının 69,9±26,2 olduğu belirlendi. St. 

George Solunum Anketi’nden hastaların aldıkları puanlar 

değerlendirildiğinde, hastaların en yüksek puanı Aktiviteler alt boyutundan 

(67,0±28,8) aldıkları belirlendi.  

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Bireylerin Uyum 

Değerlendirme Formu’ndan Aldıkları Puanlar İle St. George 

Solunum Anketi’nden Aldıkları Puanlar Arasındaki Korelasyonlar  

Tablo 5. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Bireylerin Uyum 

Değerlendirme Formu’ndan Aldıkları Puanlar ile St. George Solunum 

Anketi Aldıkları Puanlar Arasındaki Korelasyonlar (n=208) 

St. George 

Solunum Anketi 

ve alt boyutları 

Uyum Değerlendirme Formu 

Fizyoloj

ik 

Uyum 

Benlik 

Kavramı 

Uyumu 

Rol 

Fonksiyonu 

Uyumu 

Semptomlar  r=0,38 

p=0,000

** 

r=0,49 

p=0,000*

* 

r=0,35 

p=0,000** 

Hastalığın Etkileri  r=0,76 r=0,82 r=0,75 
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p=0,000

** 

p=0,000*

* 

p=0,000** 

Aktiviteler  r=0,73 

p=0,000

** 

r=0,70 

p=0,000*

* 

r=0,74 

p=0,000** 

Toplam SGRQ  r=0,59 

p=0,000

** 

r=0,69 

p=0,000*

* 

r=0,57 

p=0,000** 

Not: SGRQ= St. George Solunum Anketi, *p<0,05, **p<0,01 

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerin Uyum Değerlendirme 

Formu’nun fizyolojik uyum, benlik uyumu, rol fonksiyonu uyumu alt 

boyutlarından aldıkları puan ile SGRQ’ nun toplam puanı arasındaki 

ilişkiler değerlendirildiğinde pozitif yönde anlamlı korelasyon olduğu 

belirlendi (p<0,01). KOAH’lı bireylerin SGRQ’ nun alt boyutlarından 

aldıkları puanlar ile Uyum Değerlendirme Formu’nun fizyolojik uyum, 

benlik uyumu, rol fonksiyonu uyumu alt boyutlarından aldıkları puanlar 

arasındaki ilişkiler aşağıda belirtildi.  

Semptomlar alt boyutundan alınan puan ile fizyolojik uyum, benlik 

uyumu, rol fonksiyon uyum alt boyutlarından alınan puanlar arasında 

pozitif yönde anlamlı korelasyon olduğu belirlendi (p<0,01).  

Hastalığın Etkileri alt boyutundan alınan puan ile fizyolojik uyum, 

benlik uyumu, rol fonksiyon uyum alt boyutlarından alınan puanlar 

arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon olduğu bulundu (p<0,01).  

Aktiviteler alt boyutundan alınan puan ile fizyolojik uyum, benlik 

uyumu, rol fonksiyon uyum alt boyutlarından alınan puanlar arasında 

pozitif yönde anlamlı korelasyon olduğu tespit edildi (p<0,01). 

Tartışma  

Kronik solunum sistemi hastalıkları içinde KOAH neden olduğu 

mortalite ve morbiditeye ek olarak, sosyoekonomik kayıplar ve yaşam 

kalitesi bozulmaları ile oldukça geniş boyutlu bir sağlık sorununu 

oluşturmaktadır. KOAH gelişiminde en önemli risk faktörünün sigara 

kullanımı olduğu erkeklerde ve 45-65 yaş arası yetişkinlerde daha sık 

görüldüğü bilinmektedir (Kocabaş 2010). Araştırmamıza katılan KOAH’lı 

bireylerin yaş ortalamaları 65,23 (42-87) yıl olup büyük çoğunluğu 

(%76,0) erkek idi. Ülkemizde KOAH’lı bireyler ile yapılan çalışmalarla 

karşılaştırıldığında hastalarımızın özelliklerinin benzer olduğu söylenebilir 

(Göçmen ve ark. 2009; Akoğlu ve ark. 2013; Oğuzülgen ve ark. 2014; 

Deniz ve ark. 2014; Yenilmez ve ark. 2018).  

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında hava akımı obstrüksiyonu 

ilerleyici ve geri dönüşümsüz olduğundan tedavide amaç, atakları ve 

tekrarlı hastane yatışlarını önlemek, semptomları azaltmaktır. Dolayısı ile 
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KOAH’ta bireylerin genel iyilik hallerinin sağlaması ve yaşam 

kalitelerinin arttırılması yaşam sürelerinin uzatılmasından daha önemli 

olduğu düşünülmektedir. KOAH’lı bireylerde hastalığın günlük yaşam 

aktiviteleri, fonksiyonel ve iyilik hali üzerine etkisini, tedavi sonuçlarının 

değerlendirilmesi için yaşam kalitesinin ölçümü sıklıkla kullanılmaktadır. 

Yaşam kalitesi, KOAH’lı bireylerin hastalığını ve uygulanan tedavilerin 

fonksiyonel etkilerini nasıl algıladığı ile ilişkilidir (Akbay ve ark. 2001; 

Hacıhasanoğlu 2009; Gün ve Korkmaz 2014; Mert ve ark. 2011). KOAH’lı 

bireylerde komorbid durumların, beslenme durumunun, semptomların 

şiddetinin, artmış ilaç kullanımının, tedavi uyumunun, hastalık algısının ve 

hastalık uyumunun yaşam kalitesini olumsuz etkilediği gösterilmiştir (İnal 

İnce ve ark. 2000; Güner ve Atak 2001; Akbay ve ark. 2001; Özkan 2006; 

Akyil ve Ergüney 2012; Yüceege ve ark. 2014; Büyükkoyuncu Pekel ve 

ark. 2018).  

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerin hastalık uyumu ve yaşam 

kalitelerini değerlendirdiğimiz çalışmamızda, hastalık uyumlarında en sık 

etkilenen alanların sırası ile Benlik Kavramına Uyumu, Fizyolojik Uyumu 

ve Rol Fonksiyonuna Uyumu olduğu ve yaşam kalitelerinde ise en çok 

etkilenen alanların sırası ile aktiviteler, semptomlar ve hastalığın etkileri 

olduğu görüldü. Buna ilave olarak KOAH’lı bireylerin fizyolojik uyum, 

benlik uyumu, rol fonksiyonu uyumları azaldıkça yaşam kaliteleri ve genel 

iyilik hallerinin azaldığı bulundu. Literatürde KOAH’lı bireylerin yaşam 

kaliteleri (İnal İnce ve ark. 2000; Güner ve Atak 2001; Akbay ve ark. 2001; 

Özkan 2006; Polatlı ve ark. 2013; Yüceege ve ark. 2014), hastalık uyumu 

(Akyil ve Ergüney 2012) ve tedavi uyumlarını (Karakurt ve ark. 2005; 

Çörtük ve Kiraz 2014; Deniz ve ark. 2014; Oğuzülgen ve ark. 2014; Turan 

ve ark. 2016) değerlendiren birçok çalışma bulunmakla birlikte hastalık 

uyumu ve yaşam kalitesini bir arada değerlendiren bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Bu nedenle bulgularımız bu kavramları ayrı değerlendiren 

literatür sonuçları ile tartışıldı.  

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerde semptomlar, ilaç 

kullanımı, fiziksel değişimler bireyin benlik saygısı ve benlik kavramını 

olumsuz etkilemektedir. Benlik saygısı azalan birey kendisini değersiz 

hissedebilmekte ve işe yaramaz olduğunu düşünebilmektedir. Fonksiyonel 

kapasitedeki azalma, bağımlılık, sosyal rol fonksiyonlarda değişiklik, 

sosyal izolasyon benlik kavramını da olumsuz etkileyebilmektedir (Kelly 

ve Lynes 2008; Tel ve Tel 2012). Çalışmamızda KOAH’lı bireylerin 

hastalık uyumunda en çok benlik kavramına uyumlarının olumsuz 

etkilendiği bulundu. Bu bulgu, literatürde KOAH’lı bireylerde benlik 

kavramı, beden imajı, benlik saygısı ve kendilik algısını değerlendiren 

araştırma bulguları ile paraleldi (Kara ve Mirci 2004; Ninot et al. 2007; 

Akyil ve Ergüney 2012). Bir çalışmada KOAH’lı bireylerde dispne 

şiddetinin hastaların rol performansında, beden imajında, benlik 
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saygısında ve kendilik algısında bozulmaya neden olduğu bildirilmiştir 

(Ninot et al. 2007). Başka bir çalışmada ise KOAH’lı bireylerin 

%26,7’sinin rol performansında, beden imajında, benlik saygısında ve 

kendilik algısında bozulma riski olduğu gösterilmiştir (Kara ve Mirci 

2004).  

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi uzun süreli tedavi ve bakım 

gereksinimi olan hastalarda hastalığa fizyolojik uyumun sağlanması sağlık 

davranışları ve hastalık prognozunu belirleyen tedavi başarısını da 

etkilemektedir (Akın ve Durna 2006; Ekenler ve Arslan 2019; Gökçek ve 

ark. 2019). KOAH’lı bireylerde akciğer ve solunum fonksiyonlarında 

bozulma egzersiz kapasitesi ve fonksiyonel kapasiteyi de olumsuz 

etkilemektedir (Akbay ve ark. 2001). KOAH’ın süreğen, ilerleyici ve 

yineleyen bir hastalık olması nedeni ile hastaların fonksiyonel 

durumlarında bozulma günlük yaşam aktivitelerinin azalmasına neden 

olmaktadır. Hastalarda kronik yorgunluk, hastalığın ilerleyen 

dönemlerinde günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmek isterken dispne 

ve hipoksemi meydana gelebilmektedir. Hastanın ev dışındaki aktivitelere 

katılımını da sınırlandırabilmektedir. Bu nedenle hastaların fizyolojik 

uyumlarının sağlanmasının sosyal yaşama uyum sağlayabilmeleri için de 

önemli olduğu vurgulanmaktadır (Özkan 2006; Afşar ve ark. 2012; Uysal 

2014; Yenilmez ve ark. 2018; Türk ve Üstün 2018; Gökçek ve ark. 2019). 

Çalışmamızda KOAH’lı bireylerin fizyolojik uyumlarının olumsuz 

etkilendiği bulundu. Bu bulgu, literatürde KOAH’lı bireylerde günlük 

yaşam aktiviteleri, fonksiyonel durum, fiziksel aktivitelere katılımı 

değerlendiren araştırma bulguları ile paraleldi (Akbay ve ark. 2001; Afşar 

ve ark. 2012; Özkan 2006; Akyil ve Ergüney 2012; Yenilmez ve ark. 2018; 

Gökçek ve ark. 2019).  

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile birlikte meydana gelen fiziksel 

ve fonksiyonel değişiklikler, bireylerin aktivite yapma yeteneklerinin 

azalmasına, güç kayıplarına, mesleki ve sosyal rollerini sürdürmelerini 

olumsuz etkilemektedir. Yaşanan hastalık deneyimleri, sosyal ortamlarda 

kabul görmeme hastaların utanma, anksiyete, sosyal izolasyon ve suçluluk 

yaşamalarına da neden olmaktadır (Özmen 2008; Korkmaz ve Tel 2010; 

Tel ve Tel 2012; Türk ve Üstün 2018). Çalışmamızda KOAH’lı bireylerin 

rol fonksiyonu uyumlarının olumsuz etkilendiği bulundu. Bu bulgu, 

literatürde KOAH’lı bireylerde fiziksel rol, emosyonel rol, sosyal 

fonksiyon ve rol fonksiyonları uyumunu değerlendiren araştırma bulguları 

ile paraleldi (İnal İnce ve ark. 2000; Güner ve Atak 2001; Ninot et al. 2007; 

Aras ve Tel 2009; Akyil ve Ergüney 2012). Literatürde, KOAH’lı 

bireylerde gelişen beden görünümünde, aile içi ve sosyal rollerde 

değişimin, fiziksel ve psikolojik olarak başkalarına bağımlı olma 

duygusunun rol performansında azalmaya neden olduğu gösterilmiştir 

(Ninot et al. 2007; Aras ve Tel 2009). KOAH’lı bireylerde KF-36 
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kullanılarak yürütülen araştırmalarda da en sık etkilenen alt boyutun 

fiziksel rol fonksiyon ve emosyonel rol fonksiyonun olumsuz etkilendiği 

gösterilmiştir (İnal İnce ve ark. 2000; Güner ve Atak 2001).  

Kronik hastalıkların hastalar üzerine biyopsikososyal etkilerinin 

belirlenmesinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi giderek önem 

kazanmaktadır. Özellikle solunum fonksiyonlarında ilerleyici, geri 

dönüşümsüz hasar sonucunda kısıtlılık ve fiziksel kayıplara neden olan 

KOAH’ta yaşam kalitesinin en önemli belirteçlerinin fonksiyonel durum 

ve genel sağlık durumu olduğu bilinmektedir (Özkan 2006; Afşar ve ark. 

2012; Polatlı ve ark. 2013). KOAH’lı bireylerin yaşam kalitelerini SGRQ 

ile değerlendirdiğimiz çalışma sonuçlarımız literatürde KOAH’lı 

bireylerin yaşam kalitelerini SGRQ kullanılarak değerlendiren 

çalışmaların sonuçları ile karşılaştırıldığında hastalarımızın puanlarının 

bazı araştırma sonuçlarından düşük (Akbay ve ark. 2001; Göçmen ve ark. 

2009) bazı araştırma sonuçlarından daha yüksek (Starkie et al. 2011; 

Morishita-Katsu et al. 2016; Müllerova et al. 2017; Yüceege ve ark. 2014; 

Polatlı ve ark. 2013) olduğu görüldü. Bu durum örneklem grubumuzun 

ilgili çalışmalardan (Akbay ve ark. 2001; Göçmen ve ark. 2009; Yüceege 

ve ark. 2014; Morishita-Katsu et al. 2016) daha büyük olması, örneklem 

grubunun yaş ortalamasının bu çalışmalardaki (Starkie et al. 2011; 

Müllerova et al. 2017; Göçmen ve ark. 2009; Yüceege ve ark. 2014; Polatlı 

ve ark. 2013; Akbay ve ark. 2001) örneklem grubundan daha yüksek 

olması, hastalarımızın büyük çoğunluğunun 10 yıldan daha uzun süredir 

KOAH tanılı olması ve KOAH evresinin GOLD 4 olması ile açıklanabilir. 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı bireyin uyum kapasitesini değiştiren 

başlıca stresörlerden olmakla birlikte, beraberinde getirdiği tedaviler, 

ilaçlar, tekrarlı hastane yatışları ve maliyetin azalması aile ilişkilerinde 

bozulma, beden imajında değişiklik, yaşam biçiminde bozulma, rol 

değişiklikleri ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olabilmektedir (Tel ve 

Tel 2012; Özdemir ve Taşçı 2013). Çalışmamızda hastalık uyum 

değerlendirme formunun fizyolojik uyum, benlik uyumu, rol fonksiyon 

uyum puanları arttıkça SGRQ‘nun puanları da artmakta idi. Bu bulgu, 

KOAH’lı bireylerin fizyolojik uyum, benlik uyumu, rol fonksiyonu 

uyumları azaldıkça yaşam kaliteleri ve genel iyilik hallerinin azaldığını 

gösterdi. KOAH’ın neden olduğu fiziksel semptomlar, sosyal izolasyon ve 

duygusal sorunlar bireylerin baş etme gücünü azaltarak, hastalık uyumunu 

zorlaştırmakta ve yaşam kalitelerini de olumsuz etkilemektedir (Gökçek ve 

ark. 2019).  

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerde hastalığın kötüleşmesi, 

tekrarlı hastane yatışları, tedavilerin yetersizliği ve öz bakım kaybı gibi 

faktörler hasta ve ailesinin rollerini, beklentilerini ve yaşam hedeflerini 

değiştirebilmektedir. Dolayısı ile KOAH’lı bireylerin rol 

fonksiyonlarındaki değişiklikler hem hastalar hem de ailelerinin yaşam 
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kalitelerini olumsuz etkilemektedir (Sıdar Dilbaz ve ark. 2015). 

Araştırmamızda hastalık uyum değerlendirme formunun rol fonksiyon 

uyumu alt ölçeğinden alınan puanlar arttıkça SGRQ‘nun semptomlar, 

aktiviteler ve hastalığın etkileri alt boyutlarının puanlarının arttığı bulundu. 

Bu bulgu, KOAH’lı bireylerin rol fonksiyonu uyumları azaldıkça hastalık 

semptomlarının, günlük yaşam aktivitelerinin ve hastalık etkilerinin 

olumsuz etkilendiğini gösterdi. KOAH’lı bireylerde dispne, alevlenmeler 

ve malnütrisyonun önlenmesi için inhaller tedavi, tıbbi beslenme tedavisi, 

tıbbi beslenme tedavisi ve oksijen desteği gibi birçok ileri tedavilere 

hastaların fizyolojik uyum sağlamaları gerekmektedir. Bağımlılığın 

artması, sosyal aktivitenin kısıtlanması, aile ve toplum içinde beklenen 

rolleri yerine getirememe rol fonksiyonuna uyumlarında da bozulmaya 

neden olmaktadır (Kuzulu ve ark. 2017; Türkmen ve Üstün 2018).  

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerde hipoksi ve hiperkapni 

nedeni bilişsel fonksiyonlarda azalma, kontrol kaybı, bağımlılık, 

mortalitenin artması, önemli rollerin ve arkadaşlığın kaybı, seksüel 

yetenek kaybı, geleceğin belirsizliği, yaşamın anlam ve amacının kaybı, 

benlik kavramında azalmaya neden olarak genel iyilik halini de olumsuz 

etkilemektedir (Korkmaz ve Tel 2010; Tel ve Tel 2012; Özdemir ve Taşçı 

2013). Araştırmamızda KOAH’lı bireylerin hastalık uyum değerlendirme 

formunun benlik kavramı uyumu alt ölçeğinden alınan puanlar arttıkça 

SGRQ‘nun semptomlar, aktiviteler ve hastalığın etkileri alt boyutlarının 

puanlarının arttığı bulundu. Bu bulgu, KOAH’lı bireylerin benlik kavramı 

uyumları azaldıkça hastalık semptomlarının, günlük yaşam aktivitelerinin 

ve hastalık etkilerinin olumsuz etkilendiğini gösterdi.  

Araştırmamızda KOAH’lı bireylerin hastalık uyum değerlendirme 

formunun fizyolojik uyum alt ölçeğinden alınan puanlar arttıkça 

SGRQ‘nun semptomlar, aktiviteler ve hastalığın etkileri alt boyutlarının 

puanlarının arttığı bulundu. Bu bulgu, KOAH’lı bireylerin fizyolojik 

uyumları azaldıkça hastalık semptomlarının, günlük yaşam aktivitelerinin 

ve hastalık etkilerinin olumsuz etkilendiğini gösterdi. Bütün kronik 

hastalıklarda olduğu gibi KOAH’ta da hastalığa fizyolojik uyumun 

sağlanması semptom yönetimi, ilaçların etkin kullanımı, 

komplikasyonların önlenmesi ve genel iyilik halinin sürdürülmesi 

açısından önemlidir (Türten Kaymaz ve Akdemir 2016; Kuzulu ve ark. 

2017). KOAH’ta fizyolojik uyumun azalması hastalık semptomlarının, 

alevlenmelerin, tekrarlı yatışların artmasına ve genel iyilik halinin 

bozulmasına neden olmaktadır (Akyil ve Ergüney 2012). Buna ilave olarak 

kronik hastalıklarda fizyolojik uyumunun arttırılmasının hastalık nedeni 

ile meydana gelen duygusal durum ve stresle baş etmeyi sağlayarak yaşam 

kalitesini de arttırdığı gösterilmiştir (Yorulmaz ve ark. 2014).  

Literatürde hastalık uyumunun sağlık hastalık algısı, sosyal çevre, 

sosyal ilişkiler, sağlık bakımı ve fiziksel durumdan etkilendiği 
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belirtilmektedir. KOAH’lı bireylerde fiziksel durumda bozulma, 

bağımlılığın artması, endişe, öfke, korku ve depresif duygu durumlar, aile 

ve toplum içinde rol fonksiyonlarında değişimlere neden olabilmektedir. 

KOAH’lı bireylerde aile ve çevreden gelen desteğin hastalıkla baş etme ve 

hastalık uyumunda önemli olduğu vurgulanmaktadır (Kuzulu ve ark. 2017; 

Türten Kaymaz ve Akdemir 2018). Araştırmamızda KOAH’lı bireylerin 

hastalık uyum değerlendirme formunun rol fonksiyonu uyumu alt 

ölçeğinden alınan puanlar arttıkça SGRQ‘nun semptomlar, aktiviteler ve 

hastalığın etkileri alt boyutlarının puanlarının arttığı bulundu. Bu bulgu, 

KOAH’lı bireylerin rol fonksiyonu uyumları azaldıkça hastalık 

semptomlarının, günlük yaşam aktivitelerinin ve hastalık etkilerinin 

olumsuz etkilendiğini gösterdi. KOAH’la birlikte meydana gelen fiziksel 

ve fonksiyonel değişiklikler, aktivite yapma yeteneklerinin azalmasına, 

güç kayıplarına, mesleki ve sosyal rollerini sürdürmelerini olumsuz 

etkilemektedir. Yaşanan hastalık deneyimleri, sosyal ortamlarda kabul 

görmeme hastaların utanma, anksiyete, sosyal izolasyon ve suçluluk 

yaşamalarına genel iyilik hallerinin bozulmasına da neden olmaktadır 

(Özmen 2008; Korkmaz ve Tel 2010; Tel ve Tel 2012; Türten Kaymaz ve 

Akdemir 2016; Kuzulu ve ark. 2017). Hastalık bireyin sosyal 

etkileşimlerini, rollerini, sorumluluklarını ve sosyal kabul edilebilirliğini 

olumsuz etkileyebilmektedir. KOAH’ın önemli belirtilerinden olan dispne 

ve inatçı öksürük bireyin konuşmasını engelleyerek iletişim güçlüğü 

yaşamasına ve sosyal etkileşimini sürdürmede önemli bir engel oluşturarak 

sosyal izolasyona neden olmaktadır. Bu durumda, hastaların ayrıcalıklı ya 

da en çok önem verdiği bireylerden (eş, sevgili, çocuklar gibi yakın aile 

üyeleri) ya da destek sistemlerini oluşturan bireylerden (diğer aile üyeleri, 

arkadaş, evcil hayvanlar) hastalık sürecinde sevgi, doyum gibi 

ihtiyaçlarının karşılanması böylece psişik bütünlüğünün sağlanması 

önerilmektedir (Özmen 2008; Korkmaz ve Tel 2010; Tel ve Tel 2012).  

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerin hastalık uyumlarının 

arttırılması, tedavi ve yaşam şekline uyumunun sağlanması, hastaların 

hastalıklarını yönetebileceklerine olan inançlarının arttırılması, dolayısı ile 

de genel iyilik hallerinin sürdürülmesi için önemlidir. Yapılan çalışmalarda 

hastalık uyumu daha iyi olan ve daha az duygusal yanıtı olan KOAH’lı 

bireylerin daha yüksek yaşam kalitesine sahip oldukları gösterilmiştir 

(Ulubay ve ark. 2009; Tel Aydın ve ark. 2012; Weldam ve ark. 2014; 

Tiemensma ve ark. 2016). 

Sonuç ve Öneriler  

Araştırma sonuçları, KOAH’lı bireylerin hastalık uyumlarında en sık 

etkilenen alanın benlik kavramına uyum, yaşam kalitelerinde ise en çok 

etkilenen alanının aktiviteler olduğunu ve fizyolojik uyum, benlik uyumu, 

rol fonksiyonu uyumları azaldıkça yaşam kalitelerinin de olumsuz 

etkilendiğini gösterdi.  
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Bu bulgular doğrultusunda;  

•  Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerin hastalık uyumlarının 

her izlemde değerlendirilmesi,  

•  Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerin yaşam kalitelerinin her 

izlemde değerlendirilmesi,  

• Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerin yaşam kaliteleri ve 

genel iyilik hallerini olumsuz etkileyebilen fizyolojik, sosyal ve 

psikososyal uyumla ilgili sorunların belirlenmesi önerilmektedir.  
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BÖLÜM XL 

ÖZEL DURUMLARDA AĞRI: ÇOCUKLARDA YANIK AĞRISI 

Pain in Special Conditions: Burn Pain in Children 

Emine Beyaz* 

Giriş 

Çocuklar yanıklar, travma, akut yaralanmalar, akut başlangıçlı 

hastalıklar, aşı uygulamaları, kan alma, damar yolu açma, pansuman 

değişimi ya da lomber ponksiyonu, göğüs tüpü takılması, kemik iliği 

aspirasyonu, ameliyat, biyopsiler, kalp kateterizasyonu gibi daha stresli 

işlemlere ya da kronik hastalıklara bağlı çeşitli şekillerle ağrı 

yaşamaktadırlar (Büyükgönenç ve ark., 2013; Brand  and Thorpe, 2016). 

Ağrı, çocukların sık yaşadıkları, majör sağlık problemlerinden biridir 

(Hasanpour et all., 2006; Huguet et all., 2010; Büyükgönenç ve ark., 2013). 

Acil bakım gerektiren sorunlar arasında önemli yer tutan yanık 

travmaları, her yıl tüm dünyada ve ülkemizde insan yaşamını ciddi şekilde 

etkilemeye devam etmekte, etkilediği insanlarda fiziksel ve psikolojik 

sorunlara yol açmaktadırlar. Son yıllarda hem gelişmiş hem de gelişmekte 

olan ülkeler için çocuk ölüm nedenleri arasında travmalar üst sıralarda yer 

almaktadır (William and Hauda, 2003). Çocuklar için yanık travması ciddi 

bir hastaneye yatış gerektirip, yıllarca devam eden rehabilitasyon sürecini 

içermektedir (Öster ve ark., 2014). 

2. Tanım 

Deri vücudu enfeksiyondan koruyan ısı ve sıvı kaybını önleyen bir 

bariyer gibi görev görür. Bu bariyerin ortadan kalkması enfeksiyona yol 

açar, ısı ve sıvı dengesi bozulur (Kuyumcu ve ark., 2011). Deri ve/veya 

derialtı dokularda; ısı, soğuk, elektrik, radyasyon veya kimyasal ajanlara 

maruz kalarak oluşan akut hasarlanmaya yanık denir. Yanıklar basit 

yaralanma gibi görülürken bazı tipleri yaşamı tehdit etmektedir (Diler ve 

ark., 2012; Uzun ve Erdim, 2015). 

Oluşan hasar deri ve derialtı dokularda olmasına rağmen yanığın 

derinliği, yüzey alanı, neden olan ajan ve takip sürecinde oluşabilecek 

enfeksiyon, metabolik durumlar gibi nedenlerle tüm organizmayı etkileyen 

oluşturduğu fizyopatoloji ile prognozu belirleyen çok kapsamlı bir 

travmadır (Zor ve ark., 2009). 

Pediatrik yanıklar; çocuk cerrahisi, plastik ve rekonstriktif cerrahi, fizik 

tedavi ve rehabilitasyon, çocuk enfeksiyon hastalıkları gibi birçok bilim 
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dalını içeren multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Çocukluk 

çağında en sık karşılaşılan yanıklar termal yanıklardır ve genellikle ev 

kazaları sonucunda meydana gelirler (Peck, 2011; Diler ve ark., 2012). 

3. Etyoloji 

Yanıklar, çocukluk döneminde sıklıkla görülen kaza tiplerinden olup 

sıklıkla ev kazaları sonucu meydana gelir (Barış, 2006). Yanıkların 

nedenleri ve seyri yetişkinlerde ve çocuklarda farklılık göstermektedir. 

Yanıklar özellikle üç yaş altındaki çocuklarda sıklıkla sıcak sıvılara bağlı 

gelişirken, daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde ateşe bağlı yanmalar, 

radyasyona bağlı yanıklar, kimyasal yanıklar, elektrik yanıkları vb. 

şeklindedir Yanık, özellikle dört yaş altı çocuklarda ve 55 yaş üstü 

erişkinlerde, daha büyük bir sorun olup ölüme neden olabilmektedir 

(Erkek, 2013; Kinghton, 2015).  

Türkiye’nin yapılan çeşitli çalışmalarda yanıkta en sık neden sıcak 

sıvılar iken en çok etkilenen yaş grubu çocuklardır (Özkurt ve ark., 2012; 

Sözen ve ark, 2016; Özkaya ve ark., 2014). Türkiye’de çocukluk çağı yanık 

olgularında etiyoloji genellikle kaza olup ihmale bağlı yanık olgularının 

%6-20 oranında görüldüğü bildirilmektedir (Zor ve ark., 2009).  

4. Yanıkta Etkilenen Çocukların Yaş Dağılımı 

Yanık riski yaşa bağlıdır; 5 yaşın altındaki çocuklarda ve erkeklerde 

yanık daha fazla görülür. Çocuklarda üst ekstremiteler en sık yanan 

bölgelerdir (%71), bunu baş ve boyun (%52) izler. Çocuklarda en çok 

haşlanma şeklinde yanıklar (%75-80), en az oranda da inhalasyon yanıkları 

görülür (Kılıç ve ark. 2013). 

Oyun çocukluğu dönemi (1-3 yaş), yanık yaralanmalarında en riskli 

dönemdir. Motor gelişimin çok hızlı olduğu bu dönemde, alev, sıcak yüzey 

ya da sıcak sıvılar gibi termal ajanlarla temas sonucu yanıklar meydana 

gelmektedir (Bolışık ve Özalp, 2016). Yanıkla gelen çocukta ağrı, doku 

perfüzyonunda değişiklik, doku bütünlüğünde bozulma, enfeksiyon 

olasılığı, etkisiz termoregülasyon, fiziksel harekette yetersizlik, beden 

imajında bozulma gibi birçok sorunla karşılaşılabilir (Kılıç ve ark. 2013). 

5. Yanık Türlerinin Sınıflandırılması 

Klinik olarak yanıklar Amerikan Yanık Derneği (American Burn 

Association) tarafından yanık nedeni, derinliği ve yaygınlığına göre 

sınıflandırılır. Yanık yarasının özelliği; ısı derecesi ve temas süresine göre 

değişir. Yanık yarası; yanık yapan etkenin şiddeti, temas süresi, temas 

yüzeyi, yanığın oluştuğu vücut bölgesinin damarlanma (dolaşım) ve sinir 

ağlarının fazlalık durumuna bağlı olarak değişik ağırlık ve büyüklükte 

meydana gelir. Deri katlarının bir kısmının yanması birinci ve ikinci 

derece, tüm katlarının yanması ise üçüncü ve dördüncü derece yanıkları 

oluşturur (Kılıç ve ark. 2013). 
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Yanığın derecesine göre çocuğun muayene bulguları, ağrıya yönelik 

tedavi ve bakım yaklaşımları da değişmektedir (Tablo 1.) 

6. Yanık Fı̇zyopatolojisi  

Yanıkta, deri değişiklikleri vücut savunmasını aşan ısıya maruz kalma 

ile meydana gelir. Vücutta fizyolojik olarak proteinler 450C’de geri 

dönüşsüz olarak denatüre olduğundan yanıklarda doku nekrozu 

görülmektedir (Kinghton 2015). Yanıkta hasar oluşumu, yakıcı ajanın 

sıcaklığı, temas süresinin uzunluğu ve etkilenen doku tipine göre değişir. 

Yanıkta, deride farklı hasar türleri oluşmaktadır. Bunlar; 

nekroz/koagülasyon, iskemi/staz ve hiperemi alanıdır.  

Nekroz/Koagülasyon alanı (Tam kat hasar); Derinin en içteki 

hasarıdır. Yapısal proteinlerin koagülasyonuna bağlı geri dönüşsüz doku 

kaybı vardır. Doku kaybı nedeniyle yanık iyileşmesinde greftleme 

yapılması gerekir.  

İskemi/Staz alanı (Derin parsiyel hasar); Deride, inflamatuar 

reaksiyonla oluşan hasardır. İskemi alanında doku perfüzyonu orta 

derecede etkilenmektedir. İnflamatuar reaksiyonla oluşan vasküler stazda 

damar dışına sıvı kaçışı vardır. İskemi alanında lokal inflamasyonun 

kontrolü önemlidir, 14-21 gün içerisinde iyileşme görülür. 

Hiperemi alanı (Yüzeyel parsiyel hasar); Yanık yarasının en dış 

çevresinde inflamasyona bağlı görülen vazodilatasyonla oluşan hasardır. 

İyileşme 7-10 gün içerisinde görülür (Uzun ve Erdim, 2015; Kinghton, 

2015; Jeschke, 2015). 

7. Yanığın Sistemlere Etkisi 

Yanık alanı toplam vücut yüzey alanının %30 ve üzerine çıkarsa yanık 

bölgesinden salınan sitokinler ve diğer inflamatuar mediyatörler sistemik 

cevap oluşturur (Hasanpour et all., 2006). Yanığın sistemler üzerindeki 

etkisi yanığın genişliği, derinliği, nedeni, hastanın yaşı, hastanın tıbbi 

hikayesi ve yanık yarasının yeri ile ilgilidir. (Uzun ve Erdim, 2015; 

Kinghton, 2015; Jeschke, 2015). Yanığın sistemle üzerindeki etkisi aşağıda 

açıklanmıştır; 

Deri; deri bütünlüğünde bozulma, ödem, yara yeri enfeksiyonu, yara 

iyileşmesinin gecikmesi  

Solunum sistemi; hipoventilasyon, hiperventilasyon 

     Metabolik değişiklikler; hipermetabolizma, metabolik asidoz, negatif 

nitrojen dengesi, hiperglisemi, insülin direnci, istirahat enerji tüketiminin 

artması, kas protein yıkımı, kilo kaybı  

     Gastrointestinal sistem; perisaltik harekette azalma, paralitik ileus, 

ince bağırsak mukozal atrofi, intestinal permiabilitede artma, gastrik 

motilitede azalma, gastrik dilatasyon, peptik ülser, stres ülseri, karaciğer 

fonksiyon bozukluğu  
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     Kardiyovasküler sistem; kardiyak out-putta düşme, sistemik vasküler 

dirençte artma, hipoksemi, hematokritte yükselme, trombozis, hipovolemi, 

dehidratasyon  

     Üriner sistem; idrar outputunda azalma, glomerüler filtrasyon hızında 

azalma, akut tübüler nekroz  

İmmün sistem; hücresel/hümoral immün yanıt baskılanması, nötrofil, 

makrofaj, T ve B lenfositlerin aktiviteleri ve üretiminin baskılanması, IgA, 

IgG ve IgM baskılanması, nötrofillerin diapedez, kemotaksis ve fagositoz 

fonksiyonlarında bozulma, sespsis, multiorgan yetmezliği (Uzun ve Erdim, 

2015; Kinghton, 2015). 

8. Anamnez  

Yanığın hikayesinde; yanığın oluş şekli, maruz kalma süresi, etken 

maddeye (alev, sıvı, gaz, kimyasal ajanlar vb.) yönelik sorgulama yapılır. 

Hastanın fizik muayenesinde yanığa eşlik eden genel muayene bulguları 

ile ilgili daha ayrıntılı değerlendirme yapılır. Özellikle kimyasal yanıklarda 

da nedene yönelik antidot tedavisi gerekebileceğinden yanığın hikayesi 

önemli rol oynar (Özkaya ve ark., 2014). 

9. Yanıklı Çocuğa Yaklaşım  

İlk muayenede yanan giysiler çıkarılır. Çocuğun üzerinde bulunan 

eşyalar/aksesuarlar ödem riskine karşı turnike etkisi yapabileceğinden 

çıkarılır.  

Yanık yarası derinliği ve genişliği bakımından değerlendirilir. Yanığın 

derinliği derinin ve deri altı dokuların hangi katmanına kadar hasar 

oluştuğu hakkında bilgi vermektedir (Özkaya ve ark., 2014). Yanık 

sınıflandırılması aşağı tabloda verilmiştir (Tablo 3.) 

9.1. Yanık Genişliğinin Değerlendirilmesi 

Yanık yüzdesinin hesaplanmasında yaşa uyarlanmış vücut yüzey alanı 

grafiklerinden yararlanılmalıdır (Barış, 2006). Ancak pratikte en fazla 

kullanılan 9’lar kuralıdır (Zor ve ark., 2009). Pratik hesaplamada, hastanın 

parmakları bitişik olarak elin ayası ile birlikte yüzeyi, toplam vücut yüzey 

alanının %1’i olarak kabul edilebilir. Çocuklar için Lund Browder 

sınıflaması gibi daha hassas diyagramların kullanılması daha uygun 

olacaktır (Sağlık Bakanlığı, 2012). Yanık yüzdesi de hesaplandıktan sonra 

tedavinin planlanması yapılır. 

9.2. Yanık Derinliğinin Değerlendirilmesi 

Yanık derinliğini, yakıcı ajanın sıcaklığı ve maruz kalma süresi 

etkilemektedir. Derinliği tanımlamak için yüzeyel parsiyel, derin parsiyel 

ve tam kat terimleri kullanılır. Güneş yanığı gibi yüzeyel yanıklarda 

genişlik ve derinlik dikkate alınmaz (Uzun ve Erdim, 2015; Kinghton, 

2015; Jeschke, 2015). 
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10. Tedavi  

Aktif tedavi, yanıklı çocukta sağ kalımı ve tam iyileşmeyi sağlamaya 

yönelik olmalıdır. Ciddi yanıkların tedavisinde öncelik resüsitasyon, sıvı 

tedavisi, damar yolu sağlanması, yara iyileşmesi ve ağrı tedavisi olmalıdır. 

Geniş yanıklı olgulara birçok cerrahi müdahale yapılması gerekmektedir. 

Ciddi yanıklı çocuklarda preoperatif değerlendirmede yanığın yeri ve 

genişliği, fizyolojik anormallikler ve uygulanan ilaç tedavisi göz önünde 

bulundurulmalıdır (Barış, 2006).  

Yanık bakımı ve tedavisi, acil, akut ve rehabilitasyon fazı olarak 

sınıflandırılır 

10.1. Acı̇l Faz Yönetı̇mı̇ 

Acil faz dönemi, yaralanmanın başlangıcından sıvı tedavisi 

başlayıncaya kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Acil faz yönetiminde 

amaç; hipovolemik şok, enfeksiyon ve hipotermiyi önlenmek ve etkili 

solunum, yeterli dolaşım, yeterli beslenme, aseptik yara bakımı, anksiyete 

ve ağrı kontrolünü sağlamaktır. Acil faz yönetiminde hastane öncesi ve acil 

serviste yapılması gereken girişimlerin amacı, yanık nedeninin 

uzaklaştırılması, ısı kaybının önlenmesi ve hastanın etkilenme düzeyinin 

belirlenmesidir. Hastada yanık nedeninin uzaklaştırılmasında, yaranın 

yıkanması ve fırçalanması gerekir. Ayrıca, hastanın kıyafetleri serum 

fizyolojik ile ıslatılmalı ve sonrasında hastanın kıyafetleri ve takıları 

nazikçe çıkartılmalıdır. Isı kaybının önlenmesi için yara temiz bir örtü ile 

kapatılmalı ve hasta battaniye ile örtülmelidir. Hasta acil servise 

kabulünden sonra fiziksel/emosyonel tükenmişliği azaltmak için 

duş/banyo 20 dakika ile sınırlandırılmalıdır. Hastanın etkilenme düzeyinin 

belirlenmesi için hasta baştan ayağa muayene edilmelidir. Hastanın tıbbi 

özgeçmişi, önceden var olan hastalıkları, kullandığı ilaçlar, alkol/madde 

kullanımı, alerjiler, tetanoz aşılama durumu, en son yediği yemek ve içeçek 

değerlendirilmelidir.  

10.2. Akut Faz Yönetı̇mi 

Akut faz dönemi, diürezin başlamasından yaranın kapanmasına kadar 

geçen süreyi kapsamaktadır. Akut faz yönetiminde amaç, spontan diürez 

ve sıvı dengesinin sağlanması, yaranın kapatılması, bir hafta ile birkaç ay 

boyunca oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi, optimal ağrı tedavisi 

ve beslenmenin sağlanmasıdır. Akut dönemde parsiyel kat yanıkların 

üzerindeki eskar ince yapıdadır ve pansuman değişiminde canlı yara 

yatağından ayrılabilir. Tam kat yaralar daha kalın skara sahiptir ve canlı 

dokudan ayrılmaz. Bu nedenle tam kat yaraların daha fazla debride 

edilmesi gerekir (Kinghton, 2015). Yanık yarasında pansumanın üç amacı 

vardır: Drenajın absorbsiyonu, ağrının yönetilmesi ve yaranın çevreden 

izolasyonu ve korunmasıdır (Zor ve ark., 2009). 
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Akut faz yönetiminde girişimler, sıvı tedavisi, sıvı kaybına ve verilen 

sıvılara göre planlanmalıdır. Hastanın günlük kalori gereksinimi, ağrısı, 

anksiyetesi ve yara durumunun değerlendirilmesi gerekir. Bu fazda, 

yapılması gereken diğer girişimler yaranın cerrahi yönetimi, psikososyal 

bakım ve fiziksel aktivitenin sağlanmasıdır (Yapıcı ve ark., 2016). 

10.3. Rehabı̇lı̇tasyon Fazı Yönetı̇mı̇  

Rehabilitasyon faz dönemi, yaranın kapanması ile başlayan hastanın 

fiziksel ve sosyal durumunun en üst düzeye ulaştırıncaya kadar geçen 

süreyi kapsamaktadır. Bu fazda ayrıca yara kapandıktan sonraki aylarda 

vazelin, kakao yağı, zeytinyağı gibi doğal nemlendiricilerin kullanılması, 

yaranın uzun süre güneş ışınlarından korunması ve çok sıcak suyla temas 

etmemesi, deriyi esnek tutmak, kuruluk ve kaşıntıları önlemek için yaraya 

su bazlı kremlerin uygulanması önerilmektedir.  Bu fazın yönetiminde 

amaç, yaranın kapanmasını devam ettirmek, skar tedavisi, gücün tekrar 

kazandırılması, hastada optimal fonksiyonel ve kozmetik 

rekonsrüksüyonun sağlanması, psikososyal işlevsellik durumunun tekrar 

kazandırılmasıdır. Yanık yarasının tedavisinde bir ay içinde kan akışının 

artmasıyla kırmızılaşma ve hipertrofi oluşmaktadır. Yanık yarasında, 

iyileşmiş deri hala çok frajildir ve yeni oluşan dokunun travmadan 

korunması önemlidir (Uzun ve Erdim, 2015; Kinghton, 2015). 

11. Ağrının Değerlendirilmesi 

Ağrı, farklı bireyler tarafından birçok şekilde yorumlanabilen, ancak 

vücutta ağrıyı yöneten mekanizmaların henüz tam olarak anlaşılamayan 

zararlı bir uyarıcıdır (Taddio et all., 1995; Beyer et all., 1990). Sıklıkla 

fiziksel nedenlerle (iltihaplanma süreçleri ve ağrı mesajlarının nosiseptif 

iletimi gibi) ilişkili olmasına rağmen, bu deneyim tamamen özneldir ve 

ağrının objektif ölçümünü zorlaştırmaktadır (Bonham, 1996, McGrath  and 

Gillispie, 2001). 

Yanıklı çocuklarda ağrı birçok nedenden kaynaklanabilir. Yanık 

hasarının oluştuğu sırada yani epidermis hasara uğradığından dolayı ağrı 

reseptörleri hava akımına maruz kalarak son derece şiddetli bir ağrı oluşur. 

Ayrıca yanık alanında oluşan eksuda ve eksudanın içinde bulunan 

potasyum, prostoglandin gibi maddeler de ağrı reseptörlerini uyararak 

ağrıya neden olmaktadır (Gümüş ve Karman Özlü, 2017).  

Pansuman değişiklikleri sırasında hastanelerde çocukların ağrı 

yönetimi yetersiz olarak bildirilmekte ve genellikle çocuklar tarafından 

hastaneye yatış bu süreçte en üzücü kısım olarak tanımlanmaktadır (Taddio 

et all., 1995; Beyer et all., 1990). Yanık bakımı ağrılı bir işlem olduğu için 

ve pansuman değişimi sırasında hareket düzeyini en üst düzeyde 

tutabilmek için bakıma başlamadan en az 30-60 dakika önce istemde yer 

alan analjezikler çocuğa verilmelidir. Düzenli olarak hasta çocuğun ağrı 
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şiddeti ve verilen analjeziklerin etkinliği izlenmelidir. Yapışan pansuman 

materyali ılık serum fizyolojik ile ıslatılır ya da su banyosundan 

yararlanılır. Ilık su banyosu aynı zamanda eklemlerin daha rahat hareket 

etmelerini de sağlayarak, ağrıyı azaltmaya yardımcı olur (Şahiner ve ark., 

2014; Kılıç ve ark., 2013; Kanan, 2012). 

Yara kapanması aşamasında ise, tedavilerin uygulanma aşamasında, 

epitelizasyon aşamasında, skar oluşumu aşamasında farklı ağrı tipleri 

ortaya çıkmaktadır (Çevik, 2003). Ciddi yanıklar sırasında veya sonrasında 

görülebilen şiddetli ağrı, dış görünümde önemli değişiklikler, uzuv 

kayıpları, deformiteler, bu yaralanma türünün diğer yaralanmalardan farklı 

değerlendirilmesine neden olmaktadır (Yorgancı 2000).  

Yanığı olan çocukların yaşadığı prosedürel ağrı, sağlık profesyonelleri 

ve ebeveynler için genellikle üzücüdür. Bu nedenle, çocuklarda ağrının 

giderilmesine yönelik non-farmakolojik stratejiler üzerine yapılan bir 

araştırmada, nonfarmakolojik stratejilerini ağrı yönetimini kolaylaştırması, 

çocuklarda yan etki ve komplikasyonları azaltması, ve pansuman 

değişikliklerine katılan çocuk-ebeveyn-sağlık çalışanları iş birliğine 

olumlu bakış açısı kazandırması bakımından desteklemektedir. 

Yanıklı hastada ağrının değerlendirilmesi, ağrılı hastanın tanı ve 

tedavisinde önemli bir basamaktır (Beltramini et all., 2017). Yanık 

yaralanması olan çocuklar, başlangıçta yanık yarası, daha sonra pansuman 

değişikliği ile ilgili bunu izleyen süreçte ise iyileşme aşamasında ilgili 

tedaviye bağlı olmak üzere birçok önemli fiziksel ve duygusal travmaya 

maruz kalırlar. Akut yanıkları olan çocukların bakımıyla ilgilenen sağlık 

profesyonelleri, prosedürel ağrıyı azaltmak için mevcut en iyi yöntemleri 

kullanmalıdır. Ağrı belirti ve davranışlarının sekonder semptomlara yol 

açarak kalıcı hale gelmemesi için yeterli ve uygun ağrı yönetimi şarttır 

(Das et all., 2005). Ayrıca, iyi tedavi edilmeyen ağrı, morbidite ve hatta 

mortalite riskini artıran ciddi fizyolojik ve psikolojik sonuçlar 

doğurabilmektedir (Merskey ve Bogduk, 1994; Godambe et all., 2003). 

Yetersiz yönetilen ağrı, yanık travması sonrası stres ve madde bağımlılığı 

gibi uzun vadeli önemli sonuçlara yol açabilir. (Whiteside et all., 2016; 

Archer et all., 2016).  

Yanık gibi büyük bir travma ile hastaneye yatırılmış ve tedavisi 

süresince bir çok kez ağrıya maruz kalan çocuğun ağrısının hafifletilmesi 

daha sonraki hastane deneyimleri ve ağrı deneyimi açısından önemlidir. 

Yanık tedavisi gören çocukların ağrılarının giderilmesi ve anksiyetelerinin 

azaltılması çocuğun tedaviden başarılı çıkmasını, kendi kendini kontrol 

etmeyi başararak güçlü bir ego geliştirmesini sağlayacaktır. Çocuğun ağrılı 

işlem deneyimi diğerlerini de etkileyeceği için en iyi ağrı giderme 

yöntemleri seçilmelidir. Bu yaklaşım işlem sırasındaki ağrıyı gidermenin 

yanı sıra, işlem öncesi ve sonrası hazırlıkları da içermelidir. Çocuğun, 
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hemşirenin sorumlu olduğu ağrı giderme yöntemlerini bilmesine ve 

uygulamasına gereksinimi vardır (Kocaman, 1994). 

Ağrıya bağlı beslenme ya da uykuda etkilenme durumu değerlendirilir. 

Etkilenen uzuv üzerine basıyı önlemek için, örtüler temas etmeyecek 

şekilde örtülür. Çocuğun, ağrı duygusunu kontrol edebilmesi için özbakım 

faaliyetlerine katılmasına, giyinmesine izin verilir. Aile merkezli bakım ve 

etkili başa çıkmayı sağlamak için, çocuk ve ailesi yanık yarasının 

özellikleri ve ağrı kontrolündeki rollerini geliştirme konusunda eğitilir Bu 

nedenle günlük ağrı değerlendirilmesi yapılmalı ve ağrı kontrol altına 

alınmalıdır. Ağrı yönetiminde nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, 

opioidler (morfin, hidromorfin, meperidin) anestezik ajanlar (ketamin), 

benzodiazepinler, psikotrop ilaçlar, sedatifler (klonidin), anksiyolitikler ve 

topikal analjezikler kullanılabilir. Banyo, pansuman değişimi ve majör 

işlemden 30 dakika öncesinde hastaya analjezik verilmelidir. Hemşire 

ayrıca, ağrı yönetiminde nonfarmakolojik yöntemleri (zihinsel betimleme, 

kendi kendine konuşma, nefes alma ve gevşeme egzersizleri, progresif kas 

relaksasyonları, hipnoterapi, müzik dinletme, hayal kurma tedavisi, grup 

ve bireysel psikoterapi, desensitizasyon, akupunktur) uygulamalıdır. 

Nonfarmakolojik yöntemler yanık hastasında psikolojik desteği de 

sağlayacağından analjeziklerle birlikte ya da tek başına mutlaka 

uygulanmalıdır. Ayrıca bu yöntemlerin ağrı yönetimini kolaylaştırması, 

çocuklarda yan etki ve komplikasyonları azaltması, ve pansuman 

değişikliklerine katılan çocuk-ebeveyn-sağlık çalışanları iş birliğine 

olumlu bakış açısı kazandırması bildirilmiştir. 

Son yirmi yılda uygun ağrı değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, 

çocuklarda ağrı yönetiminde iyileşmeye yol açmıştır. Hemşirenin çocuğun 

yaş grubuna göre en uygun ağrı değerlendirme aracı kullanması 

gerekmektedir (Beltramini et all., 2017). Yanıklı çocuğu değerlendirmede 

kullanabilecek ağrı skalaları sunulmuştur (Tablo 2.) 

 

Tablo 2. Yanıklı Çocuğu Değerlendirmede Kullanabilecek Ağrı 

Skalaları 

Yaş Skala 

Preterm 

Term 

yenidoğanlar 

Preterm 

yenidoğanlar 

0-18 ay  

0-7 yaş  

0-1 yaş 

- Prematüre Bebek Ağrı Profili (PIPP) 

 

-Neonatal Yüz Kodlama Sistemi 

-EVENDOL Ağrı Skalası 

-Yenidoğan Bebek Ağrı Skalası 

(NIPS) 
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6 yaşından 

küçük 

çocuklar 

1-7 yaş  

0-7 yaş  

1 ay-7 yaş  

- Children’s Hospital of Easter of 

Ontario Pain Scale (CHEOPS) 

- EVENDOL Ağrı Skalası 

- FLACC Ağrı Skalası 

6 yaşından 

büyük 

çocuklar 

 - Visuel Analog Skala (VAS)  

- Sayısal değerlendirme skalası 

(Numerical Rating Scale NRS)  

- Sözel değerlendirme skalası (Verbal 

Rating Scalas- VRS)  

- Gözden Geçirilmiş Yüzler Ağrı 

Ölçeği (FPS-R)  

- Poker Fişler Ağrı Ölçeği 

Kaynak: (Beltramini et all., 2017). 

12. Komplikasyonlar 

Yanık, sıvı dengesizliği, hipotermi, şok, yara enfeksiyonu gibi 

sorunlara neden olabilmektedir. Yanık hastalarında mortaliteyi arttıran en 

önemli faktör enfeksiyon gelişmesidir. Yapılan çalışmalarda yanık 

yarasında, P aeruginosa (Özkurt ve ark., 2012; Polat ve ark., 2010; Tekin 

ve ark., 2012). Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) ve 

Acinetobacter sp. ve Esherichia coli ürediği belirtilmiştir (Polat ve ark., 

2010; Tekin ve ark., 2012). 

13. Yanık Tedavisinde Hemşirenin Rolü 

Donanımlı yanık merkezlerinde hemşirenin de yer aldığı 

multidisipliner ekibinin iş birliği ve uyum içinde çalışması; hastaya 

bütüncül bakım verilmesi, hastanın optimal sağlık durumunu sağlanması, 

tam bir iyileşme ve rehabilitasyon sağlanması, fiziksel aktivitenin 

arttırılması, hastaya psikososyal destek sağlanması 

enfeksiyon/komplikasyonları önlenmesi, yara bakımında aseptik 

tekniklere dikkat edilmesi bakımından önemlidir. Yanık hastaları 

hemşirelerden, bilgi gereksinimlerinin zamanında karşılanması, günlük 

aktivitelerine yardımcı olunması ve taburculuk öncesi eğitim verilmesi ile 

ilgili beklentileri olduğu belirtilmektedir (Uzun ve Erdim, 2015; Şahin ve 

ark., 2014). 

Eksremite, el, yüz vb. fonksiyonel bölge yanığı olan hastaların öz 

bakımlarını yerine getirmede zorlandıkları ve psikososyal sorunlar 

yaşadıkları için desteklenmesi önemlidir (Uzun ve Erdim, 2015). Sağlık 

profesyonelleri çocuklarda ağrı kontrolünü etkileyen faktörleri ve 

çocuğun/ailenin bireysel gereksinimlerini dikkate alarak çocuğun ağrısını 

yakından takip etmeli, değerlendirmeli ve uygun hemşirelik girişimlerini 

planlamalıdır. 
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Özetle 

Acil bakım gerektiren sorunlar arasında önemli yer tutan yanık 

travmaları, her yıl tüm dünyada ve ülkemizde insan yaşamını ciddi şekilde 

etkilemeye devam etmekte, etkilediği insanlarda fiziksel ve psikolojik 

sorunlara yol açmaktadırlar. Çocuklar için yanık travması ciddi bir 

hastaneye yatış gerektirip, yıllarca devam eden rehabilitasyon sürecini de 

beraberinde getirmektedir. Çocuğun günlük yaşam aktivitelerine uyumunu 

devam ettirmek ve oluşan metabolik, fiziksel ve psikolojik sorunları 

ortadan kaldırmak için ağrı kontrolü önemlidir. Sağlık profesyonelleri 

çocuklarda ağrı kontrolünü etkileyen faktörleri ve çocuğun/ailenin bireysel 

gereksinimlerini dikkate alarak ağrının geçirilmesine ekip yaklaşımı ile 

katkı sağlamalıdır.  

Ağrı yeterince geçirilmediği zaman yaşam kalitesini düşürmekte, 

iyileşme sürecini geciktirmekte ve bakım maliyetini artırmaktadır.  Gerek 

klinik tablonun hastadan hastaya değişkenlik göstermesi, gerekse 

kompleks ağrıların ileride kronik ağrı sendromlarına yol açması konunun 

zorluğu kadar önemini de göstermektedir. 

Bu sebeple yanık; tanısı, müdahalesi ve tedavisi doğru yönlendirilerek 

oluşabilecek komplikasyonların bir miktar önlenebilmesi nedeniyle birinci 

basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

Tablo 1. Yanığın derecesine göre çocuğun muayene bulguları, ağrıya 

yönelik tedavi ve bakım yaklaşımları 

Sınıflandı

rma 

Derinlik Muayene 

Bulguları 

İyileş

me 

Süresi 

Ağrı 

Kontrolü 

Yara 

Bakımı 

Yüzeysel  

(1. derece) 

Yüzeyel 

Epidermis 

hasarlı 

Yüzeyel, 

ödemli, 

Eritemli, 

basmakla 

kaybolan, 

Vezikül 

yok, ağrılı 

4-5 

gün 

İbuprofen 

Asetaminof

en 

Aloe Vera 

içeren 

kremler, 

Yumuşatıcı 

nemlendiric

iler, 

antihistami

nik 

Yüzeysel 

kısmi 

kalınlık  

(2. derece) 

Epidermis 

ve orta 

dermiş 

hasarlı 

Pembe-

kırmızı 

nemli, 

kılcal 

dolumla 

birlikte 

renginde 

ağarma, 

Vezikül, 

Veziküller 

10-14 

gün 

Pansuman 

değişikliği

nden 30 

dakika 

önce 

narkotik 

Parafin 

emdirilmiş 

dokumalar 

yaraya 

yapışmayar

ak 

pansuman 

değişimind

e ağrıyı 
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bozulup 

patladığınd

a ağrı 

azaltacaktır

. 

Basitrasin 

veya petrol 

jölesi ve 

yapışmayan 

gazlı bez ile 

günde iki 

kez 

sabunlama 

ve su 

değişimi, 

Uzun vadeli 

ticari 

pansumanla

r Mepilex 

Ag veya 

Aquacel Ag  

Antibiyotik

li kremler 

doğrudan 

(örn. gümüş 

sülfadiyazi

n, 

mupirosin, 

nitrofurazo

n) veya 

parafin 

emdirilmiş 

tüllerin 

altına 

uygulanabil

ir. 

 

Derin 

kısmi 

kalınlık  

(2. derece)  

Derin 

dermiş 

hasarı 

Büller 

kırmızı 

renk, deri 

basmakla 

solmaz, 

künt duyu 

hissi, ağrılı 

yara, 

kapiler 

dolum 

yoktur 

3-8 

haftad

a skar 

bırakar

ak  

Pansuman 

değişikliği

nden 30 

dakika 

önce 

narkotik, 

İbuprofen 

Asetaminof

en 

Acticoat 

(Smith & 

Nephew, 

Kanada) 

Belirsiz 

kalınlık ve 

tam kalınlık 

yanıklarını

n erken 

eksizyonu 

ve grefti 

için cerrahi 

konsültasyo

n, 

enfeksiyon, 
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maliyet ve 

ölüm 

oranlarını 

azaltır. 

Fiziksel 

terapi ve 

mesleki 

terapi 

Tam 

kalınlık (3. 

derece) 

Epidermis

,dermis ve 

epidermal 

eklerin 

tamamı 

hasarlı 

Beyaz, 

mumsu, 

kösele gibi 

Kıl 

köklerinin 

yokluğu 

Duyusuz 

Haftal

ar/ 

aylar 

İbuprofen 

Asetaminof

en 

Deri 

greftlemesi 

konsültasyo

n gereklidir 

4. derece Epidermis

,dermis ve 

epidermal 

eklerin 

tamamı, 

deri altı 

dokular, 

kas, 

tendon, 

kemik 

hasarı 

Duyusuz, 

Etkilenen 

ekstremited

e hareket 

kaybı 

Aylar Narkotikler 

İbuprofen 

Asetaminof

en 

Kapsamlı  

Cerrahi 

girişim 
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BÖLÜM XLI 

GÖÇLERİN ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİLERİ  

VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 

                                   

Evrim Kızıler 

Giriş 

Göç, insanlık tarihinin tüm dönemleri boyunca var olan gerek gönüllü 

ya da zorunlu gerekse kısa ya da uzun süreli olsun; bireyler üzerinde 

yadsınamaz bir etkiye sahip olan önemli sosyal bir olgu olarak 

değerlendirilmektedir. Günümüz koşullarında küreselleşen dünya 

düzeninde bilim ve teknolojideki gelişmelerin; insanların, kurumların, 

hizmetlerin ve sermayenin ülkelerin sınırlarını aşacak biçimde etkileşimine 

imkân tanıması gibi nedenlerle göç olgusunun önemi ve göç eden kişi 

sayısı artmış durumdadır. Çocuklar son dönemde göç hareketleri içerisinde 

büyük bir grubu oluşturmakta ve gerek sayısal üstünlüklerinden gerekse 

korunmaya muhtaç durumlarından dolayı özellikli grupta yer almaktadır. 

Yetişkin koruması ve savunuculuğuna ihtiyaç duyan çocuklar bu süreçten 

en fazla etkilenen grubu oluşturduklarından sağlık sorunlarına ve çözüm 

önerilerine daha fazla önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu 

makalede göç olayının çocuk sağlığı açısından önemi ve etkilerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Göç  

Göç, insanlık tarihinin tüm dönemleri boyunca var olan, tüm 

toplumlarda karşılaşılan ve toplumları etkileyen oldukça eski bir olgudur 

(Sağlam, 2006). En genel ifade ile, bir yerden başka bir yere yapılan, 

sosyo-kültürel, politik ve bireysel dinamiklerden etkilenen, kısa orta veya 

uzun süreli, geri dönüşlü veya sürekli yerleşim şeklinde olabilen kapsamlı 

bir olgu olarak ifade edilebilir (Akıncı ve ark, 2015). Böyle bir tanımlama 

göç kavramına ilişkin kapsayıcı bir bakış açısı sunsa da göç sürecinin 

karmaşık yapısını yansıtmaya yeterli değildir. Göç ve yeniden yerleşme 

süreci göçmenlerin arkalarında bıraktıkları geçmiş yaşantıları kapsayan 

aynı zamanda gelecek yaşamı ve nesilleri etkileyen uzun bir süreçtir. 

Dolayısı ile göç olgusu, sonuçları açısından toplumsal yaşamda önemli 

değişikliklerin habercisidir.  

Rakamlarla Göç 

Göç olgusu toplumların değişmeyen gerçeğidir. Tarih boyunca insanlar 

çeşitli nedenlerle her daim hareket halinde olmuşlardır. Türkiye 1990’lı 

yıllara kadar daha çok göç veren kaynak ülke konumunda iken 1990’lı 
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yıllarda Türkiye’nin uluslararası göç arenasındaki konumunda değişim 

yaşanmış; sadece göç veren değil aynı zamanda göç alan hedef ülke 

konumuna geçmiştir.  Yapılan araştırmalar ülkemizde göç olgularının 

artma nedenlerinin ulaşım ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen 

gelişmeler, işsizlik, geçim sıkıntısı, düşük yaşam standartları, iklim 

koşulları, tarım topraklarının parçalanarak geçim faaliyeti olmaktan 

uzaklaşması, terör olayları ve yanlış politikalar olduğunu vurgulamaktadır 

(Polat, 2007; Öztürk ve Altuntepe, 2008; Yıldız ve Alaeddinoğlu, 2011; 

Yılmaz, 2014). Ayrıca Türkiye’nin jeopolitik ve coğrafi konumu gibi 

nedenler de göç eden kişi sayısını arttırmış durumdadır (Aksoy, 2012). 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara 

Yardım Fonu (UNICEF) 2015 yılı verilerine göre Avrupa’ya geçen mülteci 

ve göçmen nüfusun beşte birini çocuklar oluştururken (UNICEF, 2015); 

2016 yılında UNICEF göçmenlerinin yarısının çocuklardan oluştuğunu ve 

en fazla çocuk göçmenin de Türkiye’de bulunduğunu bildirmiştir 

(UNICEF, 2016). UNICEF 2016 raporuna göre tüm dünyada; çoğu ülke 

içi ya da ülkeler arası çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda 

kalan; çatışmanın, şiddetin travmasını derinden yaşayan, denizde boğulma, 

kötü beslenme, susuzluk, kaçırılma, tecavüz ve cinayet gibi en zorlu 

tehditlerle karşı karşıya olan “köklerinden koparılmış” yaklaşık 50 milyon 

çocuk bulunmaktadır.  

Göç Nedenleri ve Sonuçları 

Göç tarihsel süreç içerisinde ele alındığında, bireylerin kendi 

topraklarını terk edip farklı yerlere göç etmelerinin temelinde içinde 

bulunulan dönemin koşulları ve toplumların kültürel özellikleri gibi çeşitli 

unsurların olduğu görülmektedir (Gümüş, 2015). Bu doğrultuda göç, nüfus 

problemleri, kötü ekonomik koşullar, iş imkanlarını yetersizliği, 

yoksulluk, savaş, terör, açlık, etnik ve siyasi baskılar, doğal afetler gibi itici 

faktörler nedeniyle zorunlu olabildiği gibi; iyi eğitim ve iyi istihdam 

olanakları, özgürlük, güvenlik, iyi ekonomik koşullar gibi çekici faktörler 

nedeniyle gönüllü göç şeklinde de olabilmektedir (Aksoy, 2012; Aydın ve 

ark, 2017). Bunların yanı sıra iklim değişiklikleri, deprem, sel baskınları, 

toprak kaymaları gibi doğal afetler de bireylerin göç etmelerinin önemli 

sebeplerindendir. 

Göç gerek gönüllü veya zorunlu gerekse kısa ya da uzun süreli olsun; 

sıklıkla barınak bulamama, sağlıksız alt yapı ve konut, temiz içme ve 

kullanma suyuna ulaşamama, yetersiz gıda ve hijyen ve sağlık hizmetlerine 

ulaşımda güçlükleri de beraberinde getiren, bireyler üzerinde yadsınamaz 

bir etkiye sahip olan önemli sosyal bir olgu olarak değerlendirilmektedir 

(Aksoy, 2012). Hele ki; birey veya grupların kendi istek ve tercihlerine 

bağlı olmaksızın güvenlik ilişkili nedenler ve zorlayıcı faktörler sonucunda 
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gerçekleşmişse; aniden ve tümüyle hazırlıksız olarak vatanından/ 

mekânından ayrılmanın travmatik etkisi daha fazla olmaktadır.  

Göç, başka bir yere yerleşmek maksadıyla yapıldığından ekonomik ve 

kültürel alanlarda da önemli sorunlara neden olmaktadır. Ani değişen 

nüfus hareketleri göç alan yerlerde konut ve barınma ile ilgili sıkıntılara ve 

işsizlik oranlarının artmasına neden olurken kentlerde hırsızlık, gasp ve 

öngörülemeyen birçok toplumsal sorun ortaya çıkmaktadır. Göçmenler 

genellikle düşük statüde ve düşük ücretle, vasıfsız eleman, çoğu zaman 

kaçak işçi olarak çalışmakta ve bu nedenle de maddi güçlükler ve 

beklentilerinin çok altında yaşam koşullarıyla mücadele etmek zorunda 

kalmaktadırlar (Kızmaz, 2018).  Ayrıca gittikleri bölgelerde eğitim, yaşam 

tarzı, kültürel ve ekonomik birçok farklılıkla karşılaşan göçmenler göç 

sonrasında gelecekle ilgili belirsizlik, etnik ve dini kimlik sorunları, sosyal 

dışlanma ve kültürel uyum sorunları yaşamakta; bu farklılıklar zaman 

zaman çatışmalara da yol açmaktadır (Gül ve Kolb, 2009; Peltokorpi, 

2010; Demirbaş ve Bekaroğlu, 2013; Tuzcu ve Bademli, 2014). 

Göç Olgusunun Neden Olduğu Sorunlar 

Çocuklar büyüme ve gelişme süreçlerinin devam etmesi ve ebeveyn 

savunuculuğuna ihtiyaç duymaları nedeniyle fizyolojik, psikolojik ve 

sosyal yönden en fazla etkilenen gruptur. Göçlerin neden olduğu ağır 

travmalar ve yaşanan kötü ortamları erişkinler bile güçlükle kabullenirken 

aile üyeleri arasında en savunmasız grubu oluşturan çocukların gelişiminde 

derin ve çoğu zaman kalıcı izler bırakabilmektedir (Polat ve Evliyaoğlu, 

2008). Göç esnasında özellikle yanında biri bulunmayan çocuklar bedensel 

ve psikolojik sağlıklarını tehlikeye sokacak durumlarla karşılaşma 

açısından daha fazla risk altındadır. Göç kavramı çocuk sağlığını temel 

haklarından ruh sağlığı boyutlarına kadar farklı boyutlarda 

etkileyebilmektedir (Aydın, 2017; Topçu ve Beşer, 2006).  

Göç ̧ olgusu, “Çocuk Hakları Bildirgesinin temeli olan yaşama, 

korunma, gelişme ve katılım haklarında “boşluk” yaratan, çocukların 

bedensel, ruhsal, sosyal gelişimlerini etkileyen bir durumdur. Diğer 

taraftan sağlıklı olma hakkı, “İnsan Hakları Sözleşmesi” tarafından “yaşam 

hakkı” maddesi kapsamında evrensel bir hak olarak tanımlanmaktadır. 

Herkes, sağlıklı olmak hakkına sahip olmakla birlikte, sağlık hizmetinden 

yararlanma hakkına da sahiptir. Taraf devletler kendi yetkileri altında 

bulunan mülteci, yoksul ve göçmen çocukların haklarının sağlanması için 

de gerekli bütün önlemleri almakla sorumludurlar. 

Göç eden çocuklar öncelikle yabancı oldukları bir kültürün yaşama 

ilişkin kurallarını ve alışkanlıklarını hızlıca öğrenerek adapte olmak 

zorundadır. İkinci olarak, göç sırasında ve sonrasında yaşadıkları tüm 

travmalarına rağmen ayakta kalmaları gerekir. Göç eden ailelerin 

üstesinden gelmek zorunda olduğu istihdam, eğitim, sağlık, barınma, 
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yabancılaşma ve güvenlik gibi sorunlar doğrudan çocuklara yansımakta ve 

göçmen çocukları hem aile içerisinde hem de ev sahibi toplumun çocukları 

karşısında dezavantajlı hale getirmektedir. Göç etmenin, mülteci, 

sığınmacı ya da vatansız olmanın getirdiği sorunlar birbirini doğurup 

beslemektedir. Örneğin ekonomik sorunlar yoksulluğu getirmekte ve 

sağlık hizmetlerine ve sosyal kaynaklara erişimlerini etkilemekte ve 

çocuklar dar bir çemberde gelişimlerini tamamlamaya çalışmaktadırlar. 

Göçmen çocukların yaşadıkları sorunlar her ne kadar karmaşık bir tablo 

oluştursa da bu tabloyu netleştirmek için sağlık sorunları, eğitim sorunları, 

yoksulluk ve çocuk işçiliği, ruhsal sorunlar ve suça itilmiş çocuklar 

başlıkları altında incelenmiştir. 

Göç ve Sağlık Sorunları 

Hangi nedenle olursa olsun evinden ayrılmanın getirdiği stres ve 

sürecin neden olduğu yorgunluk, göç eden toplumun ekonomik durumun 

yetersiz olması, beslenme bozukluğu, hijyen ve yetersiz altyapı olanakları 

ile çocuğun bakımında aksamalar olması göçmenlerin sağlık sorunları 

yaşama riskini artırmaktadır (Akıncı ve ark, 2015; Trani ve Cannings, 

2013; Gözübüyük ve ark, 2015). Ayrıca göç eden çocuklara özellikle temel 

sağlık hizmetlerinin bir parçası olan aşılama hizmetlerinin yeterli düzeyde 

uygulanamaması da göç ettikleri ülkelerde salgınlara neden olabilmektedir 

(Çalım ve ark, 2012; Gümüş, 2015). Bu salgınlar yalnızca göç eden 

çocukları değil aynı zamanda göç alan toplumlardaki çocukları da aşı ile 

önlenebilir hastalıklara maruz bırakmaktadır (Gözübüyük ve ark, 2015). 

Çocukların sağlık güvencelerinin olmaması, ekonomik koşulların 

yetersizliği ya da tedaviye ulaşamama nedeniyle taşıyıcılık devam 

edebilmekte ve salgın riskini sürekli gündemde tutabilmektedir (Gümüş, 

2015).  

Diğer taraftan sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmama ve hizmet 

alımı sırasında dil sorunu yaşama gibi nedenler de sağlık hizmetlerine 

erişimde sorun yaşamalarına neden olmaktadır (Topçu ve Beşer, 2006). 

Esin ve ark. çalışmalarında göçmenlerin %50’sini 0-9 yaş grubu çocukların 

oluşturduğunu; bunların  %99,6’sının kimlik kartı bulunmadığı için sağlık 

güvencesinin olmadığı ve okul çağında olmalarına rağmen okula 

gitmediklerini, 0-15 yaş arası çocukların yalnızca %8,5’inin aşı kartı 

olduğunu belirtmektedir (Esin ve ark,2014). 

Çocukların sağlıklı gelişimi ve bulaşıcı hastalıklardan korunmaları 

sağlıklı beslenmeye bağlıdır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü anne 

sütünün önemini vurgulamakta; kontrol dışı yapılan mama bağışlarının 

anne sütü ile beslenmeyi olumsuz etkilediği belirtmektedir (DSÖ, 2017). 

Göç eden çocuklarda karşılaşılan temel sağlık sorunlarının 

malnütrisyonlar, büyüme/gelişme yetersizlikleri ve anemiler olduğu 

düşünüldüğünde (Aydın, 2017) çocukların temiz içme ve kullanma suyuna 
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sahip olması ile sağlıklı ve kaliteli besin alımının sağlanmasının sağlığın 

korunması için oldukça önemli olduğu anlaşılacaktır (Kara ve Nazik, 

2018). Yaşları 5-18 arası değişen 64 Sudanlı çocukta yapılan bir çalışmada 

çocukların üçte birinin kemik yoğunluğunun ve kemik mineral içeriğinin 

zayıf olduğu belirlenmiştir (Alasagheirin ve Clark, 2018). UNICEF’ in 

(2016) verilerine göre Suriyeli 2200’den fazla çocuğa beslenme taranması 

yapılmış, hemen hemen hepsinin beslenmesinin yetersiz olduğu, genelde 

karbonhidrat ağırlıklı beslendikleri, %45’inde orta düzeyde akut 

malnütrisyonu olduğu tespit edilmiştir (Vatansever, 2016).  

Göç ve Eğitim Sorunları  

Eğitim; bireyi, belli bir amaç doğrultusunda yönlendiren, bireyi 

toplumsal rollere hazırlayan, kendine yetebilecek ve biyo-psiko-sosyo-

kültürel yönden kendini gerçekleştirebilecek bütüncül bir yaklaşım sunan, 

bilgi ve beceri kazandıran, kişilik ve bilişsel gelişimini destekleyen 

süreçleri içermektedir (Gencer, 2017). Dolayısıyla çocukların gelişim 

sürecinde de eğitim önemli bir yere sahiptir. Ayrıca eğitim hakkı “Çocuk 

Hakları Sözleşmesi” ile devletlerin her çocuğa tanıdığı bir haktır (Aydın 

ve ark, 2017).  

Ne yazık ki; göçmen çocukların çok azı eğitimlerini sürdürebilmekte, 

okul yerine aileye katkıda bulunmak için kayıt dışı olarak çocuk işçi 

konumuyla çalışma hayatında yer almaktadırlar (Yıldız  ve  Alaeddinoğlu,  

2011). Son yıllarda özellikle Suriye’den yoğun göç alan ülkemizde 

UNICEF verilerine göre Ocak 2019 tarihinden itibaren yaklaşık 400 bin 

çocuğun hala okula kayıtlı olmadığı bilinmektedir dolayısıyla bu 

çocukların “kayıp kuşak” haline gelmemesi için önlemlerin alınması 

önemlidir (“UNICEF Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar Raporu”, 2019). 

Benzer şekilde Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları 

Merkezi (HÜGO)’nin araştırma sonuçları 6-17 yaş arasındaki 910.000 

kadar Suriyeli mültecinin yalnızca %51’lik kısmının eğitim alabildiğini 

göstermektedir.  

Eğitimine devam edebilen çocuklar ise yaşadıkları ani ve zorlu göç 

süreçleri, farklı sosyal yapı ve farklı kültürel özelliklere sahip olmaları, 

ortak bir dili paylaşmamaları nedeniyle dil engeli ve iletişim sorunları gibi 

nedenlerle okula uyum sağlamakta zorlanmaktadır (Gözübüyük, 2015). 

Eğitimin erişilebilir ve eğitim kurumlarının ulaşılabilir olması göçmen 

çocukların yaşadıkları sosyalleşme, toplumsallaşma ve aidiyet sorunlarının 

etkisini azaltabilir.  Çocuklar için eğitim hakkından yoksun kalma ve 

dışlanma yetişkinlikte oluşacak sosyal sorunların zeminini 

hazırlamaktadır. Eğitimlerini sürdürememiş kişiler kaliteli işgücü, yeterli 

gelir, barınma ve sosyal güvenlikten yoksun kalmakta; sonuçta suça 

eğilimli ve yaşadığı topluma yabancı bireyler haline gelmektedir (Sürüel, 

2008). 
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Göç ve Çocuk İşçiliği 

Göç eden ailelerin çeşitli nedenlerle göç ettikleri bölgede istihdam 

olanaklarından yararlanamaması, ekonomik açıdan sıkıntı ve sorunlar 

yaşamalarına neden olmaktadır (Kaştan, 2015). Bu durum sıklıkla 

çocukların zorunlu süre kadar eğitimini sürdürmesi ve daha sonra aileye 

katkıda bulunması amacıyla ekonomik hayata katılmalarının önemli bir 

nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle mevsimlik tarım işçiliği, 

tekstil sektörü, inşaat işçiliği, hizmet sektörü, kağıt toplama, seyyar 

satıcılık, çobanlık gibi işlerde çocuk emeğinin kullanılması ile (IOM- 

Göçmen Çocuk Raporu, 2012), çocuklar sağlık hizmetlerinden 

faydalanma, beslenme, barınma, eğitim ve oyun oynama gibi temel birçok 

haktan mahrum kalmaktadır (Topsakal ve ark., 2013; Lordoğlu  ve  Etiler,  

2014; Özservet ve Sirkeci, 2016; Kara ve Nazik, 2018). Çocukların 

gelişimi için önemli ve temel haklarından biri olan oyun oynama haklarının 

gerçekleştirilememesi çocukların sağlıklı ruhsal gelişimini tehlikeye 

sokmaktadır (Özservet ve Sirkeci, 2016; Şen ve Kahraman, 2012).  Ayrıca 

ağır işlerde ucuz işgücü olarak çalıştırılmakta, cinsel ve ekonomik 

istismara ve şiddete maruz kalmaktadırlar (Harunoğulları, 2016; 

Türkay,2016). Bu durumda çocuğun kişilik ve sosyal gelişimi doğrudan 

etkilenmekte, yalnızca çocukluk çağında değil; ilerleyen dönemde de ağır 

psikolojik yıkımlara neden olmaktadır. Aynı zamanda göç eden ailelerde 

ekonomik güçlükler, iş bulamama ve açlık riskinin, yüz kızartıcı suçlara 

zemin oluşturan başlıca faktörlerden olduğu bildirilmektedir. Çevresel 

koşullar ve yaşam güçlüklerinden dolayı özellikle işi olmayan gençlerin 

uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına düşmeleri de bir başka sorun olarak 

gündeme gelmektedir. Ayrıca dilencilikle geçimlerini sürdürmeye 

çalışanlarla birlikte suçlara karışanların sayılarındaki artışlar da önde gelen 

sosyal konular arasında yer almaktadır. 

Göç ve Çocuk Suçluluğu: Suça İtilen Çocuklar 

Çocuk suçluluğunu tek bir nedene dayandırmak mümkün değildir. 

Toplumsal rollerini ve sosyal sorumluluklarını henüz keşfetme ve öğrenme 

sürecinde olan çocuklar özellikle içinde yer aldıkları ve etkileşim içinde 

bulundukları sosyal yapı ve sosyal unsurlar başta olmak üzere kişilik 

özellikleri, bilişsel gelişimi, aile yapısı, okul, akran grubu, çevre koşulları 

gibi birçok etmen nedeniyle suça sürüklenmektedir (Baysan ve ark, 2017; 

Güngör, 2018).  

Göçlerle birlikte değişen aile yapılarının, artan ekonomik sorunların ve 

aile içi şiddetin çocuğu sokağa ittiği; buna bağlı olarak suçluluk oranının, 

madde kullanımının ve çeşitli ruhsal problemlerin arttığı bilinmektedir 

(Kızmaz ve Bilgin, 2010).  Literatürdeki bazı çalışmalar, göçler ile çocuk 

suçluluğu arasında doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir (Erkan ve 



565 

Erdoğdu, 2006; Gönültaş ve Hilal, 2012). Erkan ve Erdoğdu (2006), suç 

işlemiş ve suç işlememiş çocukların aile ilişkileri ve saldırganlık 

davranışlarını karşılaştırmak ve çocukları suça iten sosyo-demografik 

özellikleri ortaya koymak amacıyla yaptıkları çalışmada kırsal alandan 

kentsel alana göç eden çocukların daha fazla suça eğilimli oldukları, göç 

eden ailelerin çocuklarının etmeyenlere göre saldırganlık eğilimlerinin 

yüksek olduğunu saptamışlardır (Erkan ve Erdoğdu, 2006). Akduman ve 

ark. (2019) tarafından yapılan çalışma bulgularına göre, suça sürüklenen 

ergenlerin büyük çoğunluğunun göç yaşayan çocuklar olduğu ifade 

edilmiştir (Akduman ve ark, 2019). Göç sonrasında ortaya çıkan kültür 

çatışmaları en çok genç kuşakları etkilemektedir. Özellikle önyargılar ve 

kültürel uyumsuzluklar nedeniyle göç eden kişilerin soyutlanması genç 

popülasyonda akran ilişkilerini bozmaktadır. Çocuk ve özellikle 

adölesanların bu uyumsuzluklara tepki olarak kendini kanıtlama ve 

otoriteye başkaldırma gibi tepkilerinin çocuk suçluluğunda etkili olduğu 

düşünülmektedir (Akduman ve ark, 2019). 

Göç ve Ruhsal Sorunlar 

Göç eden bireyler yaşamlarının her alanına ilişkin uyum güçlükleri 

yaşayabilmekte ve bu uyum güçlükleri sonuçta bir takım ruhsal 

problemlere neden olmaktadır. Birinci sosyalleşme sürecini tamamlamış 

olan 6-14 yaş arasındaki çocuklar göç ettiği yerlerde kolay asimile 

olamazken; daha küçük yaştaki çocukların iki kültür arasında kalan sorunlu 

çocuklar oldukları, hiçbir kültürde kendini güvende hissetmedikleri ileri 

sürülmektedir (Aydın ve Şahin, 2010). Özellikle göçün zorlayıcı 

nedenlerle istemsiz olarak gerçekleştiği durumda sonuçları daha travmatik 

olmakta (Polat, 2007); bireylerde post-travmatik stres bozukluğu, 

anksiyete ve depresif semptomlar görülebilmektedir (Aker ve ark, 2002).  

Göçün çocuk yaşamında travmatik olmasının en önemli nedeni 

kayıplarla dolu bir yaşantı olmasıdır. Bazı çocuklar için ebeveyn ve birincil 

düzeyde yakın olan aile üyelerinin kaybı, kendisinin ya da yakınlarının 

başına işkence ya da kötü̈ muamele gelmesiyle oluşan güvende olduğu 

duygusunun kaybı, Maslow’a göre temel ihtiyaçlardan biri olan güvenli bir 

barınak olması gereken evin kaybı, arkadaş ve diğer sosyal çevrenin kaybı, 

eğer daha önce yaşadığı yerde okula gidiyorsa okulun kaybı, ve 

sosyalleştiği mekandan uzaklaşmanın getirdiği kültürel kayıplar olarak 

örneklendirilebilir. Harunoğulları (2016) Suriyeli çocuklarla yürüttüğü 

çalışmasında ebeveyn varlığının önemine dikkati çekerek; ebeveyn 

desteğinden, ilgisinden ve korumasından yoksun olan çocukların fiziksel 

ve ruhsal açıdan birçok sorun yaşadıklarını vurgulamıştır (Harunoğulları, 

2016). 

Göçmen çocuklarda özellikle göç sürecine ilişkin yineleyici düşünceler, 

uyku bozukluğu ve tekrarlayan kabuslar yaygındır. Küçük yaştaki 
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çocuklarda öfke, anksiyete ve yabancılarla kalınca aşırı tepki verme gibi 

durumlar görülürken, tüm çocuklarda konsantrasyon ve bellek sorunları, 

geleceğe güven ve umudun kaybı, plan yapamama ve aile üyelerini 

kaybedip kendisi sağ kalanlarda suçluluk duygularına rastlanmaktadır 

(Polat, 2007). 

Yapılan araştırmalar göç sonrası çocukların daha fazla uyum sorunları 

ve kimlik karmaşası yaşadıkları; öfke ve düşmanlık duygularının yoğun, 

özgüvenlerinin düşük olduğu ve içe yönelim eğilimi ile anksiyete, 

depresyon ve psikotik bozukluklar gibi çeşitli ruhsal sorunlar gösterdikleri 

belirlenmiştir (Aker ve ark, 2002; Polat, 2007; Gün ve Bayraktar 2008; 

Polat ve Uluocak, 2009). Göç yaşamış ve yaşamamış çocuklarda görülen 

ruhsal problemlerin incelendiği bazı çalışmalarda göç edenler çocuklarda 

en fazla sırasıyla akademik başarısızlık, tırnak yeme ve enürezis gibi 

problemler geliştiği bulunmuştur (Polat, 2007). Ayrıca araştırmalarda bu 

çocukların kişiler arası ilişkilerde aşırı duyarlılık gösterme, sigara ve alkol 

bağımlılığı gibi riskli davranışlar ve öz kıyım eğilimi gibi özelliklerinin 

daha fazla bulunduğu saptanmıştır (Polat, 2007; Erkan ve Erdoğdu, 2012; 

Demirbaş ve Bekaroğlu, 2013; Yılmaz, 2014). Bu davranış ve uyum 

sorunları ile psikolojik problemler göçmen çocukları önemli bir şekilde 

dezavantajlı ve iki misli bağımlı hale getirmekte ve hayattaki değişikliklere 

karşı incinebilirliğini arttırmaktadır.  

Göçmen Çocukların Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde 

Hemşirenin Rolü  

Göçün çocuklar üzerindeki etkilerine ve yaşanan sorunlara kalıcı 

çözümler üretebilmek ancak sorunların multidisipliner bir yaklaşımla ele 

alınması ve devamlılığı olan etkili politikalar oluşturulması ile 

gerçekleşebilir. Göç olgusunun çocuk yaşamına ve sağlığına olumsuz 

etkileri ele alındığında, dünya çocuklarının sağlıklarının geliştirilerek 

sürdürülmesinde temel sağlık ve hemşirelik hizmetleri oldukça önemlidir. 

Göç sürecinin neden olduğu kayıplar ve baş etme, anne sütünün ve 

beslenmenin önemi, olumsuz çevre koşullarında yaşama, yetersiz hijyen 

ve bağışıklama, çocukların büyüme gelişme süreci, sağlık hizmetlerine 

ulaşım gibi konularda ebeveyn ve çocukların eğitimi ve ulaşılabilir sağlık 

hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında hemşirelere görevler düşmektedir. 

Öncelikle göçlerin doğası gereği kayıplarla ilişkilendirilmesi nedeniyle 

göç eden bireyler öncelikli ve özel grup olarak kabul edilmeli, göçmenlerin  

psikolojik destek ve sosyal yönlendirmeye ihtiyaç duyan bireyler oldukları 

unutulmamalıdır.  

İster ailesiyle ister tek başına göç etmiş olsun, tüm göçmen çocuklara 

bireysel olarak yaklaşılmalı, aile yapısını bilerek ona yönelik yaşam 

koşulları oluşturulmalıdır. Olumsuz çevre koşullarında yaşamanın bebek 

ve çocuk ölüm oranları üzerine etkisinin farkında olunmalı çevre koşulları 
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çocuğun gereksinimlerine göre düzenlenmelidir. Hemşireler, aynı 

zamanda göçmen çocukların her türlü yaşama, eğitim, barınma ve korunma 

haklarının savunucusu olarak, ailelere istismar farkındalığı yaratmaya ve 

şiddeti önlemeye yönelik eğitimler vererek çocukları ihmal ve istismarın 

her türlüsünden korumakla yükümlüdürler. 

Hemşireler; bireylerin kültürel farklılıklarına değer verir ve kültürel 

farklılıklar doğrultusunda bireylerin sağlığını doğrudan etkileyebilecek 

bağışıklama, beslenme ve barınma gibi değişkenleri değerlendirir (Gümüş, 

2015). Çocuk sağlığı alanında çalışan hemşirelerin, çocukların 

bağışıklığını yakından izlemesi gerekmektedir. Tüm göçmen çocukların 

bağışıklama durumlarının sorgulanması ve aşılanmalarının sağlanması 

hem göçmen hem yerli çocukların sağlığı açısından yaşamsal öneme 

sahiptir. Aşılanmamış çocukların bu hizmete ücretsiz olarak erişmesini 

sağlamak hemşirelerin önemli görevlerindendir. Ayrıca düzenli sağlık 

taramalarıyla göçmen çocukların kilo boy yüzdelerini takip etmeli ve 

malnütrisyon ve obezitenin önlenmesi için yeterli gıdaya erişiminin yanı 

sıra etkili emzirme ve anne sütüne ilişkin eğitim ihtiyacı belirlenerek, 

destek olunmalıdır. Bu süreçte hemşireler çocukların fiziksel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal büyüme ve gelişme takibini yaparak normalden 

sapmaları uygun şekilde yönlendirmelidir.  

Ayrıca sosyalleşmenin ve bulunduğu yerin kültürüne uyumun 

sağlanması amacıyla iletişim ve sorun çözme becerileri, ailede şiddetin 

önlenmesi, davranış, beslenme, dil ve giyim gibi konularda göçmenleri 

desteklemelidir. Hemşireler toplumda her alanda göçün çocuk ve aile için 

etkileri konusunda farkındalığını arttırarak toplumun önyargılarını 

gidermeye çalışmalıdır.  

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak, günümüzde tüm toplumları belirli oranlarda etkileyen 

göç küresel bir sorundur. Antropoloji, sosyoloji, tıp, hemşirelik, eğitim 

bilimleri ve hukuk gibi farklı disiplinleri ilgilendiren göç olgusunun 

korunmaya en fazla gereksinimi olan çocuklar üzerindeki etkileri 

multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu doğrultuda sağlık 

profesyonelleri tarafından sağlanan disiplinlerarası iş birliği ile, çocuk 

sağlığının korunması ve geliştirilmesi desteklenmeli, çocuklara sağlıklı, 

mutlu bir yaşam sağlanmalıdır. Sağlık ekibi içerisinde önemli rolü olan 

hemşirelerin de bu konuya duyarlı olmaları önemlidir. Hemşireler göç 

eden çocukların sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda 

destek olmalı, mevcut ve potansiyel sağlık risklerini belirlemeli, göç eden 

çocuklar başta olmak üzere çocuk sağlığının geliştirilmesine katkı 

sağlamalıdır. 
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BÖLÜM XLII 

EL HİJYENİ: ENFEKSİYON KONTROLÜNÜN TEMELLERİNE 

GERİ DÖNÜŞ 

 

Fatma Birgili & Nezihe Bulut Uğurlu 

 

    Giriş  

     El hijyeni enfeksiyon kontrol faaliyetlerinin en önemli unsurlarından 

biri olarak kabul edilir. Sağlıkla ilişkili enfeksiyonların artan yükünün 

ardından, hastalığın şiddetinin ve tedavinin karmaşıklığının artması, sağlık 

bakım uygulayıcılarının patojen enfeksiyonlara kullandıkları çoklu ilaca 

direnç oluşması, el hijyeni gibi basit önlemlerle enfeksiyon önleme 

tedbirlerinin temeline geri döndürmektedir (Mathur, 2011). Sağlık bakım 

profesyonellerinin elleri, hastane enfeksiyonlarının taşınmasında en 

önemli yoldur. Bu nedenle el hijyeni hastane enfeksiyonlarının 

önlenmesinde en etkin, en ucuz, en pratik yöntemdir (Akyol, 2007; Barrett 

ve Randle, 2008). Bunun nedeni, yeterli bilimsel kanıtın, uygun şekilde 

uygulanması durumunda, el hijyeninin sağlık bakım kuruluşlarında 

enfeksiyonun çapraz bulaşma riskini önemli ölçüde azaltabileceği 

gözlemini desteklemesidir (WHO, 2010). El hijyenine uyum ile hastane 

enfeksiyonlarında yaklaşık %30-50 oranında düşme olduğu 

belirtilmektedir (Birgili ve ark., 2019; Boyce ve Pittet, 2002; Çelik ve 

Koçaşlı, 2008). Ancak birçok çalışmada sağlık personelinin el hijyeni 

uyum oranlarının düşük olduğu bildirilmektedir (Demir ve ark., 2013; 

Erasmus, Daha ve Brug, 2010). 

     ABD'de ciddi nozokomiyal enfeksiyonlar yılda 99.000 hasta ölümüne 

neden olmaktadır. Araştırmalar, sağlık çalışanları el temizliği 

uygulamalarına karşı büyük ölçüde olumlu tutumlar belirtirken, 

gözlemlenen uyum oranlarının % 30'un altında olduğunu göstermiştir. 

Avrupa'da, yılda meydana gelen tahmini beş milyon hastane kaynaklı 

enfeksiyon, 13 ila 24 milyar dolar maliyetle 50.000 ila 135.000 arasında 

kabul edilebilir ölüm oranına sahiptir (Yalçın, 2003; McGuckin, Waterman 

and Govednik 2009; Mathur, 2011; Huis et al, 2012). 
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1. El Hijyeni Uygulamalarının Öneminin Tarihçesi  

     El yıkamanın hasta bakımındaki önemi 19. yüzyılın başlarında 

kavramsallaştırılmıştır (Labarraque, 1829; Semmelweis, 1923; Rotter,  

 

1997). Labarraque, el dekontaminasyonunun puerperal ateş ve anne 

ölüm insidansını önemli ölçüde azaltabileceğine dair ilk kanıtı sağlamıştır. 

Semmelweis, 1840'larda Viyana'daki Büyük hastanede çalıştı. Hastanede 

alternatif gün kabul politikası ile iki doğum kliniği vardı. İlk kliniğe, tıp 

öğrencileri ile birlikte doğrudan otopsi odalarından doğum odasına geçen 

ve puerperal ateş nedeniyle ortalama anne ölüm oranı yaklaşık % 10 idi. 

Ebelerin katıldığı ikinci klinikte ise anne ölüm oranı sadece % 2 idi. 

Semmelweis’in bu duruma şaşırdı, otopsi yaparken bir öğrencinin neşter 

tarafından yanlışlıkla kesilmiş olan meslektaşı Jokob Kolletschka'nın 

ölümünden sonra 1847'de bir atılım yaptı. Otopsisi, puerperal ateşten ölen 

kadınlara benzer patolojik bir durum gösterdi. Semmelweis bazı 

“bilinmeyen kadavra materyali” nin puerperal ateşe neden olduğu 

sonucuna vardı. Otopsi odasından ayrılanlar için klorlu kireçle el yıkama 

politikası uyguladı ve ardından anne ölüm oranı ikinci kliniğe benzer 

şekilde on kat düştü. Böylece, mikropların henüz keşfedilmediği ve 

hastalık mikrop teorisinin tanımlanmadığı bir dönemde, neredeyse 

kontrollü bir çalışma yürüttü (Semmelweis, 1923). 1950'lerde 

Staphylococcal salgınlarının ardından yapılan başka bir dönüm noktası 

çalışmasında, Mortimer ve arkadaşları (1966), doğrudan temasın 

Staphylococcus aureus'un hemşirelerin ellerinin ana iletim yolu olduğunu 

gösterdi. Ayrıca hastaların temasları ile elde yıkamanın, bebeklerin 

Staphylococcus aureus bulaşma oranını azalttığını saptamışlardır. 

     1975 ve 1985'te Center for Disease Control and Prevention (CDC), 

hastanelerde el yıkama uygulamaları hakkında, öncelikle antimikrobiyal 

olmayan sabunlarla el yıkamayı savunan kılavuzlar yayınladı; invaziv 

prosedürler yapmadan önce ve sonra veya yüksek riskli hastaların bakımı 

sırasında antimikrobiyal sabunla yıkama önerildi. Alkol bazlı çözeltiler 

sadece lavaboların bulunmadığı durumlarda önerildi ( Steere ve Mallison, 

1975; Garner ve Favero, 1986). 1995 yılında, Hospital Infection Control 

Practices Advisory Committee (HICPAC) komitesi çoklu ilaç kullanımına 

dirençli patojenler için enfekte hastaların odalarından ayrılmadan el 

temizliği için antimikrobiyal sabun veya susuz bir antiseptik ajan 

kullanımını savundu. 2002 yılında, CDC el hijyeni için revize edilmiş 

kılavuzlar yayınladı (Boyce ve Pittet, 2002). Bu kılavuzdaki önemli bir 

değişiklik, her hasta teması (kirli olmayan tip) arasında ellerin 

dekontaminasyonu için alkol bazlı el ovmalarının kullanılması ve gözle 

görülür şekilde kirlenmiş veya kirli ellerin temizlenmesi için sıvı sabun ve 

su kullanılması önerisidir. Enfeksiyon kontrolü (EPIC) çalışmasındaki 

(Pratt ve ark., 2001) süreçlerin ve göstergelerin değerlendirilmesinin bir 
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parçası olarak Thames Valley Üniversitesi tarafından el yıkamanın 

sistematik olarak gözden geçirilmesi, doğrudan hasta temasının patojenler 

tarafından elle kontaminasyona neden olduğuna dair iyi bir kanıt olduğu 

sonucuna varmıştır. EPIC çalışma aynı zamanda alkol bazlı antiseptik el 

losyonları %70'lik alkole nazaran üstünlüğünü göstermiştir (Pratt ve ark., 

2001; Stone, 2001). 

     Hastane enfeksiyonlarının yükünün artmasıyla, hastane 

enfeksiyonlarının azaltılmasında el hijyeninin rolünü destekleyen sınırlı 

etkili antimikrobiyal seçenekler kanıtı ile DSÖ, küresel bir el hijyeni 

kampanyası başlatmıştır. 2005 yılında, dünya hasta güvenliği (Allegranzi 

ve ark., 2007; Magiorakos ve ark., 2009) ittifakının bir parçası olarak ilk 

Global Hasta Güvenliği Mücadelesi “Temiz Bakım Daha Güvenli 

Bakımdır” . 2006 yılında, "Sağlık Bakımında El Hijyeni" konulu gelişmiş 

taslak kuralları yayınlamış ve uygulama araçları grubu geliştirilmiş ve test 

edilmiştir (WHO, 2010). İlk Küresel El Yıkama Günü 15 Ekim 2008'de 

gözlendi. Bu ilerlemeyi hızlandırmak için bir DSÖ Hasta Güvenliği 2009 

girişimi kurulmuştur. Bu girişim, Nisan 2009 itibariyle, taahhütlerini 

kaydeden toplam 3,863 sağlık kuruluşunu, küresel olarak 3,6 milyondan 

fazla personele etkili bir şekilde eşitledi. 5 Mayıs 2009'da DSÖ, hasta 

güvenliği çalışma programının “YAŞAMI KAYDET: Ellerinizi 

Temizleyin”  aşamasına dayanarak el hijyeninin önemini vurguladı ve el 

hijyeni ile ilgili kılavuz ve araçlar başlattı (Allegranzi ve ark., 2007; 

Kilpatrick, Allegranzi ve Pittet, 2009; WHO, 2010). 

     Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen mevcut 

koronavirüs hastalığından (COVID-19) sorumlu olan yeni koronavirüs 

(SARS-CoV-2) şimdi Çin dışındaki 113 ülke ve bölgeye yayıldı (Huang et 

al., 2019; WHO, 2019). DSÖ, sağlık çalışanlarından öksürme veya 

hapşırma sırasında hastalardan burun ve ağızlarını bir doku veya dirsekle 

örtmelerini istemelerini, COVID-19'dan şüphelenilen hastalara maske 

sağlamalarını ve uygun el hijyenini yapmalarını şiddetle tavsiye etmiştir 

(WHO, 2020). Alkol bazlı el dezenfektanı ile el hijyeni, COVID-19 çapraz 

iletimine karşı en etkili, basit ve düşük maliyetli prosedürlerden biri olarak 

dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır (WHO, 2020). Proteinlerin 

denatüre edilmesiyle alkol, koronavirüsler dahil zarflı virüsleri etkisiz hale 

getirir ve bu nedenle en az % 60 etanol içeren alkol bazlı el dezenfektan 

formülasyonlarının el hijyeni için etkili olduğu kanıtlanmıştır (Kamming, 

Gardam  ve Chung, 2003). Buna göre, salgınlar ve artan talep 

dönemlerinde, ticari olarak üretilen alkol bazlı el dezenfektanı yokluğunda 

veya eksikliğinde, WHO formülasyonu yerel olarak üretilebilir (WHO, 

2020). Sağlık çalışanları DSÖ'nün el hijyeni için 5 Momentumuna 

uymalıdır: bir hastaya dokunmadan önce, temiz veya aseptik 

prosedürlerden önce, vücut sıvısına maruz kalma veya riskten sonra, bir 
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hastaya dokunduktan sonra ve hasta çevresine dokunduktan sonra (WHO, 

2020). 

2. Ellerin Normal Florası 

Normal insan cildin de bakteriler kolonize halindedir. Ciltte bulunan aerop 

bakteri sayıları vücudun bölgelerine göre (102-106 cfu/cm2) farklılık 

göstermektedirler (Erol, 2009). Normal cilt florası geçici ve kalıcı flora 

olarak ikiye ayrılmaktadır: 

     Geçici flora: Kontaminant flora olarak ta adlandırılan geçici floradaki 

mikroorganizmalar günlük yaşam aktivitelerini yaparken cilde bulaşırlar, 

ancak deride yaşam süreleri kısadır. El yıkama ile yok edilebilir ve tekrar 

oluşmayan floradır (Günaydın, 2013; Mann, 2017; Oraler, 2018). 

     Kalıcı flora: Bu mikroorganizma topluluğu ellerde inatçı 

kolonizasyonlar oluşturular. Bu mikroorganizmaların çoğu derinin üst 

tabakalarında, %10-20’si ise daha derin tabakalara yerleşebilmektedirler. 

Bu floraya ait bakteri sayısı elleri akan su altında su ve sabun ile ovarak 

yıkayarak azaltılabilir, ancak tamamen ortadan kaldırılamazlar (Oraler, 

2018; Günaydın, 2013). El yıkama, günlük yaşam aktiviteleri içinde sadece 

kişinin kendi sağlığı için değil, aynı ortamda birlikte çalıştığı kişilerin 

sağlığı için de oldukça önemlidir. Başta sağlık sektörü olmak üzere, 

toplumdaki tüm sektörlerde çalışanların el yıkamaya gereken önemi 

vermemesi toplumun sağlığını tehdit eden ciddi sorunların ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir (Öztürk, Saraçoğlu ve Bostancıoğlu, 

2017; WHO, 2020). 

     Dört tip el yıkama yaklaşımı bulunmaktadır: Bunlar; 

     1. Sosyal el yıkama: Sosyal el yıkama, sosyal yaşamda günlük yaşam 

aktiviteleri içinde el temasını gerektiren kirli ya da kontamine tüm rutin 

işlemlerden sonra yapılmaktadır. Sosyal el yıkamada;    

 eller su ve sabun kullanılarak yıkanır. 

 eller önce su ile ıslatılır, sabun ile köpürtülerek en az 15 saniye 

süre ile ellerin tüm yüzeyleri ve parmakları kuvvetlice ovularak 

yıkanır.  

 eller su ile iyice durulanır ve tek kullanımlık havlu ile kurulanır 

(Çağlar, Yılmaz ve Şavaşer, 2018; Şen ve ark., 2013). 

2.Hijyenik el yıkama: Hijyenik el yıkamada sabun yerine antibakteriyel 

etkinliği olan ajanlar (iyodofor, klorheksidin glukonat, triklosan, 

kloroksilenol) kullanılmalıdır ve amaç sadece ellerin temizlenmesi değil 

aynı zamanda temiz kalmasını sağlamaktır. Hijyenik el yıkamada; 

 musluk tek kullanımlık havlu ile açılmalı 

 eller ılık su ile ıslatıldıktan sonra 3-5 ml tercih edilen ajan alınarak 

en az 15 saniye ovarak yıkanmalıdır.  
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 ellerin iç yüzeyleri, ellerin dış yüzeyleri, parmak araları, baş 

parmak arası, avuç ortası ve bilekler friksiyon yapılarak 

yıkanmlıdır.  

 Eller suyun altında iyice durulanmalı ve tek kullanımlık kağıt 

havlu ile kurulanmalıdır.  

 Musluk kağıt havlu ile kapatılmalıdır.  

 Kullanılan ürün alkol bazlı kendiliğinden kuruyan antiseptik ise 

avuç içine tercih edilen miktarda solüsyon sıkılır, tüm el yüzeyine 

yayılıp eller kuruyana kadar yaklaşık 15-25 saniye ovuşturulur 

(Persil Özkan ve Sevim, 2016; Günaydın, 2013). 

     

 

          Şekil 1. Hijyenik el yıkama 

(https://www.uysisguvenligi.com.tr/hijyenik-el-yikama-talimatlari) 

     DSÖ’ne göre ellerin ıslatılmasından başlayarak kurulanmasına kadar, 

tüm el yıkama prosedürü için 40-60 saniyelik bir el yıkama süresi olması 

gerektiğini belirtmektedir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ise elleri 

sabunla birlikte yıkamak için en az 20 saniye olması gerektiğini söylemiştir 

(Appiah-Brempong, Harris, Newton ve Gulis, 2017). El Hijyeni;  

 Eller görünür biçimde kirli veya proteinli bir materyalle kontamine 

olmuş ise, 

 Yemeklere dokunmadan önce ve sonra, 

 Tuvaletten önce ve sonra, 

 Dış ortamdan eve gelindiğinde 

 İnsanlarla el temasından sonra 

 Yatmadan önce 

 Sabah kalkınca 

 Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra 

https://www.uysisguvenligi.com.tr/hijyenik-el-yikama-talimatlari
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 Hayvanlara dokunduktan sonra 

 Yemek hazırlamadan önce  

 Hasta temasından önce ve sonra, 

 İnvaziv bir prosedüre başlamadan önce,  

 Kan, vücut sıvıları ile temas ettikten sonra,  

 Eldivenleri giymeden önce ve çıkardıktan sonra,  

 Bakım sırasında kontamine bir hasta vücut bölgesinden temiz bir 

yere geçerken,  

 Hastaya yakın cansız nesnelerle veya tıbbi ekipmanlarla temas 

ettikten sonra (Bowman ve ark., 2019; Üner ve ark., 2009; Güler, 

2004) 

     3.El dezenfeksiyonu: El dezenfeksiyonu, antiseptik özelliği olan bir 

dezenfektan aracılığıyla ellerdeki geçici floranın hızlı ve etkili bir biçimde 

yok edilmesi olarak tanımlanır. Bunun için genellikle alkol içerikli el 

dezenfektanları kullanılmaktadır. Avuç içine 3-5 ml dezenfektan konulur 

ve eller kuruyana kadar ovulur (Canturan, 2014). 

     4.Cerrahi el yıkama: Cerrahi el antisepsinde yaygın olarak antiseptik 

özelliği olan klorheksidin veya povidon iyot içeren sabunlar kullanılır. 

Cerrahi el yıkamanın amaç; geçici floranın yok edilmesi ve kalıcı floranın 

azaltılmasıdır. Bütün invazif girişim ve cerrahi müdahalelerden önce 

uygulanır.   

 

Şekil 2. Cerrahi el yıkama (https://www.slideserve.com/santa/el-hijyeni) 

Cerrahi el yıkamada; 

 Yıkama süresi en az 2-6 dakikadır. 

 Eller ve dirseklerin 5 cm üstüne kadar kollar yıkanır ve steril havlu 

ile kurutulur.  

 Ellerde yüzük, bilezik gibi takılar olmamalı ve tırnaklar kısa 

olmalıdır.  

https://www.slideserve.com/santa/el-hijyeni


578 

 İlk yıkamada eller steril tek kullanımlık fırça ile tırnak araları 

fırçalanır (Tanner, Dumville, Norman ve Fortnam, 2016; 

Günaydın, 2012). 

3. El Hijyeninin Önemi 

     Uygun el hijyeni, hastane enfeksiyonlarının prevalansını ve 

antimikrobiyal direncin yayılmasını azaltmanın en önemli, en basit ve en 

ucuz yoludur (Boyce ve Pittet, 2002; Larson, 1988; Smith, 2009; WHO, 

2010).  Birkaç çalışma el yıkamanın yoğun bakım ünitelerinde (Peacock, 

Marsick ve Wenzel, 1980; Thompson, Cabezudo ve Wenzel, 

1982)  çalışan sağlık bakım profesyonellerinin ellerinde meydana gelen 

metisiline direçli stafilaccocus aureus (MDSA) taşımayı ortadan 

kaldırdığını göstermiştir . El yıkamaya uyumluluğun artışı MDSA 

oranlarında düşüşe neden olduğu bulunmuştur (Pitet,2000). Ayrıca 

sağlıkla ilişkili Klebsiella sp. enfeksiyonlarının el hijyenindeki iyileşme 

ile azaldığı belgelenmiştir (Boyce ve Pittet, 2002; Larson, 1988; WHO, 

2010). Kanıt temelli çalışmalarda el hijyeni uygulamalarına bağlılık 

ellerde patojenlerin edinim oranlarını azaltmış ve sonuçta bir hastanede 

hastane enfeksiyonlarının oranlarını anlamlı oranda azalttığı belirlenmiştir 

(Larson, 1999; Larson, 1988;  Larson ve ark., 2000; Maki, 1989; 

Mortimer ve ark., 1962; Pitet, 2000). 

4. El Hijyen Uyumu ve El Hijyen Uyumunu Etkileyen Faktörler 

     El hijyeni bireysel, çevresel ve sağlık bakım hizmetleri ile ilişkili birçok 

unsurdan etkilenmektedir (WHO, 2009). El hijyeni uyumu; el hijyeninin 

doğru zamanda, uygun yöntemle, doğru şekilde ve doğru sürede 

uygulanması olarak tanımlanmıştır. El hijyeni; sadece el yıkamak ve el 

ovalamak olarak düşünülmemelidir. Yöntemlerin hepsini doğru şekilde 

yapmak el hijyeni uyumu olarak tanımlanmıştır (Tosun, 2012). El hijyeni 

uyumu yönteminin doğru uygulanmasıyla hastane enfeksiyonlarının 

yaklaşık %30-50 oranında azaltılabileceği gösterilmiştir. El hijyenine 

uyma davranışı da, karmaşık bir konudur (Birgili & Uğurlu, 2019; Rotter, 

2004; Randle, Clarke ve Stor, 2006). Literatürde, pek çok çalışma, sağlık 

bakım profesyonellerinin el hijyeni oranlarına odaklanmıştır. 

Araştırmalara göre sağlık bakım hizmeti verenlerin el hijyeni uyum 

oranları % 5 ile% 81 arasında değişmektedir (Boyce ve Pittet, 2002). Kanıt 

temelli kılavuzlar, genel el hijyeni ve sağlık hizmetleriyle ilgili spesifik el 

hijyeni önlemleri için yayınlanmıştır (Boyce ve Pittet, 2002; Kleinpell, 

Munro ve Giuliano, (2008). Sağlık çalışanlarının elleri aracılığı ile 

hastadan hastaya patojen bulaştırmalarındaki en önemli etken, el yıkama 

veya el antisepsisinin yetersiz olmasıdır (Pittet ve ark., 2004).  

     El yıkama uyumunu artırmayı hedefleyen stratejiler içerisinde sağlık 

çalışanlarının eğitimi en kritik basamağı oluşturmaktadır (Akyol, 2007). 

Ayrıca, eğitim programlarının düzenli ve sürekli olması da uyumun 
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artırılmasında büyük önem taşımaktadır. Erasmus ve arkadaşlarının (2010) 

hasta bakımında el hijyeni rehberlerine uyumla ilgili 96 çalışmayı 

sistematik olarak inceledikleri çalışmada, sağlık personelinin el hijyeni ne 

uyum oranının %40 olduğunu ve el hijyenine uyumun artırılmasına yönelik 

araştırmalara ve eğitime gereksinim olduğunu ortaya koymuşlardır 

(Erasmus, Daha ve Brug, 2010). Her ne kadar Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezleri ve Enfeksiyon Kontrol ve Epidemiyoloji Uzmanları Derneği 

(Larson, 1995; Wendt, 2001)  el yıkamanın hastane infeksiyonlarını 

önleme konusunda en önemli yaklaşım olduğunu belirtse de sağlık 

profesyonelleri arasında el  yıkama uyum oranı % 50'den düşüktür. El 

yıkamaya ilişkin yapılan pek çok araştırmada el yıkama oranları farklı 

bulunsa da tüm araştırmaların ortak noktası başta hekimler olmak üzere 

sağlık çalışanlarının el yıkama oranlarının beklenenden düşük olduğudur 

(Pittet ve ark., 2004; Larson, Aiello ve Carcillo, 2004; Moret, Tequi ve 

Lombrail, 2004: Aiello, Malinis, Knapp ve Mody, 2009). Bu düşük el 

yıkama uyumluluğunun ardındaki nedenler, el yıkamayı davranış olarak 

uygulama eksikliğini içerir. Bunlar; Sağlık çalışanlarının bireysel 

özellikleri, el hijyeni konusundaki bilgi eksiklikleri, mesleki deneyimleri, 

cinsiyetleri, el hijyeninin yararını, el hijyeni engelleri ve enfeksiyon 

hastalıklarının ciddiyetini algılama biçimleri, iş yoğunluğu, el hijyeninin 

dermatolojik etkileri, rol modeli eksikliği v.b. faktörler bireyin el hijyenine 

uyma davranışını etkileyebilen faktörler olarak sıralanabilir (Pittet ve ark., 

2004; Kampf, ve Kramer, 2004; Kretzer ve Larson, 1998; Lam, Lee ve Lav 

2004).   

5. Kötü El Hijyeni Uygulamama Nedenleri 

     Sağlık kurumlarının çoğunda, önerilen el yıkama uygulamalarına uyma 

kabul edilemez derecede düşüktür ve nadiren el hijyeninin belirtildiği 

durumlarda uygulamama durumu %40'ını aşmaktadır (Pittet, Mourouga ve 

Perneger, 1999; Trampuz ve Widmer, 2004). El hijyeni tutumları, 

davranışları ve inançları yansıtır. El hijyeni davranışlarını etkilediği tespit 

edilen / kendini bildiren bazı faktörler Tablo 1'de listelenmiştir . 

Tablo 1. El hijyenine uyumu etkileyen faktörler 

Sağlık bakım 

uygulayıcıları ile 

ilişkili faktörler 

Klinik faktörler Çevresel/  kurumsal 

davranışlar/ diğer faktörler 

Doktorların durumu  Yoğun bakım ünitesinde 

çalışma 

önlük / eldiven giymek (eldiven 

kullanımının el hijyeni 

ihtiyacını ortadan kaldırdığı 

inancı) 

Hemşirelerin durumu  hafta içinde yoğun 

çalışma 

El hijyeni ürünlerinin ciltte 

tahrişe ve kuruluğa neden 

olması 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3249958/table/T2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3249958/table/T2/
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Erkekler  çapraz iletim riski 

yüksek faaliyetlerde 

bulunursa 

lavabolar uygunsuz yerlerde 

yerleştirilmiş ise lavabo sıkıntısı 

Su ve kağıt havlu eksikliği 

Süpervayzır ya da 

hemşireler arasında rol 

model eksikliği 

personel eksikliği, aşırı 

hasta sayısı, yetersiz 

zaman 

hastalardan enfeksiyon alma 

riskinin düşük olması inancı 

El hijyenini düşünmeyi 

unutmak 

hastaların ihtiyaçları 

önceliklidir 

yönerge protokolü bilgisi 

eksikliği 

 el hijyeni 

uygulamalarının sağlık 

çalışanlarının hastalarla 

ilişkilerini etkilemesi 

el hijyeninin değerine dair 

şüphe duyulması 

  El hijyeni önerileri ile 

uyuşmama 

kurumsal öncelik eksikliği 

bireysel veya kurumsal düzeyde 

el hijyeni tanıtımına aktif 

katılım eksikliği 

Rakip olmayan ödüllendirici 

perakendecilerin idari yaptırım 

eksikliği 

El hijyeni kurallarına uyanları 

ödüllendirecek yada, 

uymayanları  cezalandıracak 

şekilde idari yaptırım eksikliği 

Kaynak: Boyce ve Pittet, 2002;  Erasmus ve ark., 2009; Pittet, 2001; Sax ve ark., 2007; 
Schneider ve ark., 2009; WHO, 2010 

 

     El hijyenine uyma davranışı da, karmaşık bir konudur. Bu faktörlerden 

birçoğu bilgi, tutum, uygulama, inanç ve algı gibi bireysel faktörler olup, 

bunların belirlenmesi, el hijyenine uyma davranışının artırılmasında 

önemli yere sahiptir (Pittet ve ark., 2004; Hugonnet ve Pittet, 2000; Barrett 

ve Randle, 2008). Çelik ve Koçaşlı'nın (2008) yaptığı bir araştırmada, 

hemşirelik öğrencilerinin el yıkama alışkanlıkları, hastalara temas önce ve 

sonrasında % 80.2, yemeklerden önce ve sonra % 26.9 ve el yıkamayı 

hatırladıkları zaman % 17.6 oranında olduğunu belirtilmektedir. Aynı 

çalışmada, bakım faaliyetleri sırasında hasta ile temas sayısı ile el yıkama 

sıklığı karşılaştırıldığında, hemşirelik öğrencileri ellerini hasta ile temas 

sayısından daha düşük oranda yıkadıkları ve sonuçların istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu bulunmuştur. Çalışan hemşirelerin ve öğrenci hemşirelerin 

el hijyeni bilgi ve uyma davranışları çok çalışılmasına rağmen, el hijyenine 

ilişkin algı ve inançları çok fazla çalışılmamıştır. Birgili ve Uğurlu’nun 

2019 yılında yaptıkları çalışmada hemşirelik öğrencilerinin el hijyeni 

inançları, el hijyeni uygulamaları ve el hijyeni önemini konusunda 

algılarını belirlemişlerdir. Bu çalışmaya göre; hemşirelik öğrencilerinin 
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öğrencilerin el hijyeni inançları ölçeğinden aldıkları puanlar 

değerlendirilmiş ve en yüksek puanın “Tuvalete gittikten sonra ellerin 

temizlenmesi enfeksiyon hastalıklarının geçişini azaltabilir” (ort=4.70) 

sorusuna verildiği görülmektedir. Bunu sırasıyla “Yara bakımı yaptıktan 

sonra el hijyenini uygulamak enfeksiyondan koruyabilir” (ort=4.57), “El 

hijyeni benim için kişisel yaşamımda bir alışkanlıktır” (ort=4.53), 

“Hastane kaynaklı enfeksiyonun önlenmesi sağlık bakım çalışanının 

rolünün değerli (önemli) bir parçasıdır” (ort=4.50) cevapları yer 

almaktadır. En düşük puanları ise “Çalışırken önerilen durumlarda el 

hijyenini dikkat etmek gerektiğini hatırlamak zordur” (ort=2.53), 

“Hastamın gereksinimleri öncelikli olduğu için önerilen durumlarda el 

hijyenini her zaman gerçekleştirmeyebilirim” (ort=2.62)” sorularına 

verildiği görülmektedir. Aynı çalışmada hemşirelik öğrencilerinin el 

hijyeni uygulamaları envanterine verdikleri yanıtlar değerlendirilmiştir. 

Buna göre öğrencilerin en yüksek puanla “Kan ve vücut sıvıları ile temas 

ettikten sonra ellerimi yıkarım” ort=4.81 şeklinde yanıt verdiklerini 

saptamışlardır. Bunu sırasıyla “Tuvalete gittikten sonra ellerimi yıkarım” 

ort=4.78, “Yara bakımı yaptıktan sonra ellerimi yıkarım“ ort=4.77, “Bir 

hastanın sekresyonları ile temas ettikten sonra ellerimi yıkarım” ort=4.76, 

uygulamalarının izlediği belirtilmektedir. En düşük puanları ise 

öğrencilerin “Hastaya temas etmeden önce ellerimi yıkarım” ort=4.52, 

“Bir hasta ile fiziksel temasdan sonra ellerimi yıkarım” ort=4.61” 

maddelerinden aldıkları vurgulanmaktadır. Öğrencilerin el hijyeninin 

önemini algılamalarının belirlenmesi amacıyla uygulanan el hijyeni önemi 

ölçeğinde ise; en yüksek puanın “Klinik uygulama yaptığım kurumlarda el 

hijyeninin önemi vurgulanmalı” ort=4.64, en düşük puanı “El hijyeninin 

önemi klinik süpervayzırlar tarafından vurgulanmalı” ort=4.56 görüşünde 

olduklarını saptanmıştır (Birgili ve Uğurlu, 2019). 

6. Hasta Bakımı Sırasında El Hijyeni Endikasyonları 

    1.Gözle görülür şekilde kirli veya proteinli malzeme, kan veya diğer 

vücut sıvılarıyla kontamine olduğunda ve Bacillus 

anthracis'e maruz kaldığından şüpheleniliyorsa veya 

kanıtlanmışsa ellerinizi sabun ve suyla yıkanmalıdır (çünkü bu gibi 

durumlarda ellerin yıkanması ve durulanması fiziksel olarak tavsiye edilir, 

çünkü alkoller, klorheksidin, iyodoforlar ve diğer antiseptik ajanlar 

sporlara karşı zayıf aktiviteye sahiptir), 

     2.Tuvaletten sonra, eller antimikrobiyal olmayan su ve sabunla veya bir 

antimikrobiyal su ve sabunla yıkanmalıdır (Govt. of Australia, 2004; 

Boyce ve Pittet, 2002; CDC, 1998; Larson, 1988; WHO, 2010). 

     3.Yemekten  önce ve sonra  eller su ve sabunla yıkanmalıdır 

     4.Aşağıda açıklanan diğer tüm klinik durumlarda, eller görünür şekilde 

kirlenmediğinde, elleri dekontamine etmek için rutin olarak alkol bazlı bir 
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el ovma kullanılmalıdır (Govt. of Australia, 2004; Boyce ve Pittet, 2002; 

CDC, 1998; Larson, 1988; WHO, 2010). 

     5.Hastalara doğrudan temas etmeden önce.  

     6.Merkezi intravasküler kateter yerleştirirken steril eldiven takmadan 

önce.  

     7.Kalıcı üriner kateterler, periferik vasküler kateterler veya cerrahi bir 

prosedür gerektirmeyen diğer invaziv cihazları yerleştirmeden önce.  

     8.Cilt bütünlüğü bozulmamış hastanın cildi ile temas ettikten sonra 

( örn. nabız veya kan basıncı ölçerken veya bir hastayı kaldırırken). 

     9.Kan ve vücut sıvıları veya atıkları ile temas ettikten sonra, 

     10.Hastanın hemen yakınında cansız objelerle (tıbbi ekipman dahil) 

temas ettikten sonra.  

     11.Eldivenleri çıkardıktan sonra.  

     12.Hasta bakımı sırasında kontamine bir vücut bölgesinden temiz bir 

vücut bölgesine geçişte. 

     DSÖ “YAŞAM TASARRUFU: Ellerinizi Temizleyin” programı 

(WHO, 2010), hastaları, sağlık çalışanlarını ve sağlık bakım ortamını 

patojenlerin yayılmasına karşı korumak ve böylece hastane enfeksiyon 

oranlaeını azaltmak için anahtar olarak “El Hijyeni İçin 5 Adım” 

yaklaşımını güçlendirir. Bu yaklaşım sağlık çalışanlarını ellerini 

temizlemeye teşvik eder: bir hastaya dokunmadan önce, temiz / aseptik 

prosedürlerden önce, vücut sıvısına maruz kalma / riskten sonra, bir 

hastaya dokunduktan sonra ve hasta çevresine dokunduktan sonra (WHO, 

2010). 

7. El Hijyeni İçin Kullanılan Ajanlar 

     Table 2. El hijyeni için kullanılan ajanlar ve özellikleri 

Ajan El hijyeni ajanlarının 

özellikleri 

Etkileri  

S
a

b
u

n
 

 

Sabunlar sodyum ya da potasyum 

hidroksidin yağ asidi 

esterlerinden oluşan deterjan 

bazlı maddelerdir. Kalıp sabun 

formuna ilaveten, sıvı ya da kağıt 

gibi ince formlarda da tek 

kullanımlık hali mevcuttur.  

Temizlik özelliği deterjan özelliğine 

bağlıdır ve deriden kirleri ve organik 

maddeleri uzaklaştırır, bu esnada 

bakterilerin de bir kısmı uzaklaştırılmış 

olur. 



583 

A
lk

o
l 

 

Alkol bazlı el antiseptikleri, 

protein denatürasyonu yoluyla 

etkili olur. İzopropanol, etanol, 

n-propanol veya bunlardan 

herhangi ikisinin kombinasyonu 

şeklinde bulunmaktadır. %60-

95’lik konsantrasyonları en 

yüksek etkilidir. Alkolün yanıcı 

olması nedeniyle kullanılırken ve 

depolanırken dikkatli olunması 

gerekmektedir. 

Alkol gram-pozitif ve gram-negatif 

mikroorganizmalara, mikobakterilere ve 

birçok virüse karşı güçlü ve hızlı 

öldürücü etkilidir. Özellikle zarflı 

virüsler alkollere karşı çok duyarlıdır. 

İçerikteki alkol miktarının daha yüksek 

olması ile su oranı azaldığından, 

denatürasyon özelliği azalır. Ellerde 

kuruluk ve dermatit oluşturma riskini 

azaltmaya yönelik içeriğe ilave edilecek 

yumuşatıcılardan yararlanılabilir.  

K
lo

rh
ek

si
d

in
 

Bakterilerde hücre duvarını 

inhice eder, sitoplazmik 

membranı bozar. Derinin stratum 

korneum tabakasına bağlanarak 

altı saat gibi uzun bir süre kalıcı 

etkinlik yaratır. 

Geniş spektrumlu bir ajandır. 

Klorheksidin gram-negatif 

mikroorganizmalara ve funguslara 

etkilidir, gram-pozitif bakterilere karşı 

etkisi daha azdır ve tüberküloz basiline 

minimal etkilidir. Bakterilerin 

sporlarına etkisi yoktur. İn vitro olarak 

herpes simpleks virüsü, insan 

immünyetmezlik virüsü, 

sitomegalovirüs, respiratuar sinsityal 

virüs ve influenza virüs gibi zarflı 

virüslere etkin olmasına karşın, 

rotavirüs, adenovirüs ve enterovirüs gibi 

zarfsız virüslere etkisi daha azdır. 

Antibakteriyel etkisi alkollerden daha 

zayıftır, ancak  yüzeylere olan 

afinitesinden dolayı kalıcı etkisi çok 

güçlüdür.  

T
ri

k
lo

sa
n

 

Bakterilerin sitoplazmik 

membranı üzerine ve protein, yağ 

asitleri ve ribo nükleik asit 

sentezi üzerine etki eder. 

Triklosanın bakterisidal etkinliği 

kısa süreli ve orta derecelidir. 

Gram-pozitif bakteriler (metisiline 

dirençli stafilaccocus aureus dahil) 

üzerine etkin iken, gram-negatif 

mikroorganizmalara ve özellikle 

Pseudomonas aeruginosa üzerine zayıf 

etkilidir. Bakteri sporları, 

mikobakteriler ve virüslere karşı düşük 

aktivite gösterir. Derideki organik 

materyalden az da olsa etkilenir ve 

inaktive olur. 

H
ek

sa
k

lo
ro

fe
n

 

Heksaklorofen klorlanmış bir 

bisfenoldür. Heksaklorofenin  

yan etkilerinin toksik olması 

nedeniyle sık kullanılmayan bir 

üründür. Heksaklorofen, 

nörotoksik bir ajandır. “Food and 

Drug Administration” 1972 

yılında bebek banyosunda 

kullanımı konusunda uyarıda 

bulunduğu gibi, yanık 

hastalarında da 

kullanılmamalıdır. 

Bakteriyostatik etkinliğiyle, 

Stafilaccocus. aureus ve diğer gram-

pozitif bakteriler üzerine çok etkilidır, 

ancak, gram-negatif 

mikroorganizmalara, funguslara ve 

mikobakterilere karşı daha az etkindir. 

Yüksek konsantrasyonlarda hücre 

membranlarını tahrip ederek 

sitoplazmayı presipite eder. Daha düşük 

konsantrasyonlarda ise sadece esansiyel 

enzimlerin yapısını ve aktivitesini 

bozar. 
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İy
o

d
in

 v
e 

İy
o

d
o

fo
rl

a
r
 

Perioperatif alanda cilt 

antiseptiği olarak da kullanılan 

iyodoforlar, iyi tolere edildiği ve 

direnç gelişimi bildirilmediği 

için günümüzde el ve cilt 

antisepsisinde perioperatif 

dönemde, cerrahi yara ve cilt 

enfeksiyonlarının tedavisinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bakterilerin sporlarına da etkili 

olup, geniş spektrumlu etkiye 

sahiptir. Ancak, bakteri 

sporlarına etkisi yavaştır. Bu 

nedenle el dezenfeksiyonunda 

önemi yoktur. 

Hücre duvarına penetre olur, 

bakterilerde elektron transportunu 

bozar. Gram-pozitif ve gram-negatif 

mikroorganizmalara bakterisidal 

etkinlikleri vardır. Sporlar, 

mikobakteriler, funguslar ve virüslere 

karşı alkollerden daha düşük aktivasyon 

gösterir. Ancak, metisiline dirençli 

stafilaccocus aureus ve vankomisine 

dirençli enterekoklar üzerine  oldukça 

güçlü aktivasyona sahiptir. Deri için 

irritan olduğundan, özellikle allerjik 

kişilerde dermatitlere neden olabilir. 

Eğer deri antiseptiği olarak kullanılacak 

ise, deri üzerinde kuruduktan hemen 

sonra silinmeli ve deriden 

uzaklaştırılmalıdır. Derideki kan ve 

mukus gibi organik maddelerden 

kolaylıkla etkilenir ve inaktive olur. Bu 

nedenle kirli ellerin ajan kullanılmadan 

önce mekanik olarak yıkanması 

önemlidir. 

P
a

ra
-K

lo
ro

-

M
et

a
-K

si
le

n
o

l 

Bakterilerde hücre duvarının ve 

membranların yapısını bozarak 

etki gösteren bir bileşiktir. 

Sitoplazmada presipitasyon 

etkisi gösterir. Antimikrobiyal 

etkinlik hızı orta ya da düşük 

düzeydedir. 

Gram-pozitif bakterilere daha güçlü, 

gram-negatif bakterilere, 

mikobakterilere ve bazı virüslere ise 

daha az etkinlik gösterir. Gram-negatif 

bakteriler arasında direnç gösterdiği 

bildirilmiştir. 

Kaynak; Erol, 2009; Mathur, 2011 

8. Sağlık Kuruluşları İçin El Hijyen Ajanlarının Seçimi 

     Ürün seçimi için ana belirleyiciler antimikrobiyal profil, kullanıcı 

kabulü ve maliyettir (CDC, 1998; Kampf G, Kramer, 2004; WHO, 

2010).  Kontaminasyon sonrası el hijyeni ürünleri en azından bakterisidal, 

fungisidal (maya) ve virüidal (kaplanmış virüsler) aktiviteye sahip 

olmalıdır. Sağlık çalışanlarının elleri rutin hasta bakımı sırasında sıklıkla 

kanla kontamine olduğundan, el hijyeni için bir ajanının kaplanmış 

virüslere karşı minimum aktivite spektrumuna sahip olmalıdır (Kampf G, 

Kramer, 2004). Yüksek riskli servislerde veya salgınlar sırasında 

mantarlara (küfler dahil), mikobakterilere ve bakteri sporlarına karşı ek 

aktiviteye sahip olması da göz önünde bulundurulmalıdır. Ameliyat öncesi 

el hijyeni en azından bakterisidal ve fungisidal (maya) olmalıdır, çünkü 

çoğu sağlık çalışanının elleri maya taşır ve cerrahi bölge enfeksiyonları da 

bir salgın sırasında mayaların elle taşınması ile ilişkilendirilmiştir (Kampf 

G, Kramer, 2004).  

     Hastane yöneticileri ayrıca kullanıcılar tarafından ürünün kabul 

edilebilirliğini (koku, his, cilt tahrişi) ve alerjenik potansiyelini dikkate 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mathur%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22199099
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almalıdır (CDC, 1998; Kampf G, Kramer, 2004; WHO, 2010).  El hijyeni 

ürünlerinin maliyetini karşılaştırırken, sadece 4-5 hastane enfeksiyon 

insidansının ortalama şiddetine bağlı olarak hastane maliyetinin ,hasta 

bakımı alanlarında kullanılan el hijyeni ürünleri için yıllık bütçenin 

tamamına eşit olabileceği bulunmuştur (Boyce, 2001; Boyce ve Pittet, 

2002). 

     El hijyeni uygulamasının geliştirilmesindeki kilit unsurlardan biri, 

sabun ve su ile yıkamak yerine alkol bazlı bir el ovma ürünü 

kullanılmasıdır. Alkol bazlı el ovma ürünü daha az zaman gerektirir, 

mikrobiyolojik olarak daha etkilidir ve cildi sabun ve su ile geleneksel el 

yıkamadan daha az tahriş edicidir (Boyce JM, Pittet, 2002; Trampuz ve 

Widmer, 2004; WHO, 2010).  Yoğun bakım ünitelerinde, alkollü el 

dezenfeksiyonuna geçmek, el hijyeni için gerekli süreyi 1,3 saatten (veya 

toplam hemşirelik bakım süresinin% 17'sinden) 0,3 saate (veya toplam 

hemşirelik bakım süresinin% 4'üne) düşürür (Trampuz ve Widmer, 2004; 

Voss ve Widmer, 1997). 

9. Sonuç  

     El ile temas, soğuk algınlığı gibi hafif koşulları, ancak aynı zamanda 

daha şiddetli veya hayatı tehdit eden hastalıklar yayabilir. Bulaşıcı 

hastalıklar çok genç, yaşlı, önceden var olan bir hastalığı olan ve bağışıklık 

sistemi zayıf olan insanlar için özel bir risktir. 

     Ellerini yıkatan sağlık bakım profesyonelleri  sadece hastalanmalarını 

önlemekle kalmaz, aynı zamanda başkalarına bulaşma riskini de azaltır. 

Başkalarıyla temas etmeden önce ellerini düzgün bir şekilde yıkamazlarsa, 

hastalarına değil aynı zamanda aile üyelerine de bulaşabilirler (Pittet, 

Allegranzi ve Joyce 2009). 

     Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, tüm sağlık personelinin bir 

hastanın odasına girerken ve odadan çıkarken ellerini dekontamine 

etmesini açıkça şart koşmaktadır (CDC, 2002; CDC 2003). 

     Araştırmalarda tutarlı bir şekilde hedeflenen el yıkamaya yönelik 

algılanan engeller erişilemez veya uygunsuz bir şekilde yerleştirilmiş 

lavabolar ve dağıtıcılar, unutkanlık, ağır iş yükü, kılavuzların cehaleti ve 

bilimsel bilgi eksikliğidir. Dağıtıcıları her yatağın hemen yanına 

yerleştirmek, soruna bir çözümdür veya el yıkamalarının önemini 

vurgulayan büyük posterlerin görsel görüntüsünü kullanmak, personele 

ellerini yıkamayı hatırlatır (Magiorakos ve ark., 2009; Aiello ve ark., 2008; 

Aiello ve ark., 2010; Allegranzi ve Pittet 2009). 

     Rutin el hijyeni tavsiyelerine uymak için, sağlık çalışanları ideal olarak 

bakımın nerede ve ne zaman verildiğini, yani bakım noktasında ve 

belirtilen anlarda ve önerilen teknik ve zamanı takip ederek el hijyeni 

uygulamalıdır. 
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BÖLÜM XLIII 

SUYUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Mustafa Said Erzeybek & Seda Yavaş 

 

Babillilerin, Hindlilerin, Asur ve Zerdüştlülerin Suya kutsal 

yaklaşımları günümüzde bile bilinmektedir. Termal suların tedavide 

kullanımına dair bilgiler 8 -10 bin yıla dayanmaktadır. Çinliler 4000 yıl 

önce termal sularla tedaviyi benimsemişlerdir. Hipokrat, İbni Sina, Galen 

Suyun insan sağlığındaki önemini arz etmekle eserlerinde termal kaplıca 

sularının faydalarından bahsetmişler. Hippokrat “De Natura Homines” adlı 

eserinde doğal kaynaklarla tedavinin esaslarını açıklamıştır. 

Mistizmin değer kazandığı çağlarda yer altı termal suları Yaratanın 

sihirli iksiri olarak kabullenilmiş. Yunan mitolojisinde, Heredotun 

selnamelerinde kaplıcalar hakkında  

geniş bilgiler vardır. Hellenler, Etiler, Frikliler, Romalıların şifalı kaplıca 

sularından yararlandıkları hakkında Hommerus bilgi vermektedir  

İslam kültüründe de su hayati önem taşıyan bir unsur olmuştur. 

Hindliler de yıkanmanın ibadet geleneği olduğu, kutsal Ganj nehrinde 

yıkanma törenleri, ayinleri yaptıkları tarih boyunca bilinen ve günümüzde 

de sürdürülen bir gelenektir.  

İslamda temizlik anlayışı ile imanın temel unsuru olmuştur. Suyun 

tedavi yönü Farabinin, Zahravinin, Biruni ve Razinin eserlerinde geniş yer 

almıştır. Sebastiyan Kneipp ömrünün 30 yılını su ile tedavi yöntemlerine 

adamış ve suyun insan sağlığındaki önemini vurgulamıştır. Tarih boyu 

doğayla baş başa yaşama özelliği diğer halklara nispeten Türklerde daha 

uyumlu daha seçkin olmuştur. 

Doğal tedavi yöntemleri Türk milletinin eski yapıtları ve 

mitolojilerinde öz yerini günümüze kadar koruyup saklamıştır. Şifalı 

sularla tedavi kültürü Anadolu’dan Avrupa’ya yayılmıştır.(Ayçeman, 

www.madoted.org, 2015) 

Selçuklu ve Osmanlı (Bursa) kaplıca mimari yapıtları bunun 

örneklerindendir. Bugün “kimyasal zehirlenme” çağı olan asrımızda 

doğaya dönüş, termal kaynaklardan yararlanmaya ilgi her geçen gün 

artmakta ve bu gibi doğal tedavi yöntemlerinin kullanım alanı 

                                                           
 (Dr.); Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Kütahya-TÜRKİYE, 

e-mail: msaid.erzeybek@dpu.edu.tr 
 Aqua Terapist, e-mail: sedasnm8@gmail.com 
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genişlenmektedir. Bu ortamlar aynı zamanda sosyal birliktelik ve 

eğlenmek için de önem taşırdı. 

SPA (Su ile gelen güzellik)genel anlamda; sağlığı, zindeliği, estetik ve 

güzelliği, iyileşmeyi su ve suyun iyileştirici gücüyle kazanma denebilir.  

Suyun sağaltım gücü bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biri ve 

suyun tedavi amaçlı kullanımı tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. 

Klinikler, termal bölgelerin ve özel havuzların yardımıyla dünya çapında 

bir gelişim yaşandı. Günümüzde su - beden çalışmalarının en etkileyici / 

saygın gelişimi suda gerçekleşmiştir.  

Stress karşı hormonlarının üretimini artıran, bağışıklık sistemini 

güçlendiren, kan dolaşımını hızlandıran su, migren, hemoroit, omurga 

rahatsızlıkları, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve varise ilaç oluyor. 

Üstelik suyla tedavi şekilleri bir değil, iki değil. Yıkama, basınçlı su, su 

sesi (Osmanlılar da su sesinden faydalanarak, psikolojik rahatsızlıkları 

tedavi ediyorlardı), buhar banyosunun yine kassal gerginliği azalttığı 

bilinmektedir. 

Aquatik su terapisi (35 derecelik havuzda) çocuk sahibi olmayan 

kişilerde özellikle düzenli alınan seanslarla çocuk sahibi olma yolunda 

etkin bir yol, yöntem olduğu (bu sürece katkı) yaptığı tespit edilmiştir. 

Özellikle 1-8 yaş arası bebek ve çocuklarda algı, farkındalık, bakış unsuru 

gibi durumları geliştirdiği bilinmektedir. (Seda Yavaş,2019) 

Suyla tedavi altı başlık altında toplanabilir: 

1-Hidroterapi: Her birimiz aslında farkında olmadan hidroterapi 

uyguluyoruz. Örneğin korktuğumuzda su içmek, yanık üzerine buz 

koymak, yüzmek, yüz yıkamak, duş almak, banyo yapmak, hepsi birer 

klasik hidroterapi metodu. 

2-Oturma banyoları: Hemoroit ve varis tedavisinde kullanılıyor. Rahim 

kasılmalarından kaynaklı sancıları hafifletiyor. 

3-Basınçlı suyla yapılan bir tür masaj özellikle romatizmaya iyi geliyor. 

4 -Sıcak kompresler ve soğuk sargılar: Sıcak kompresler ağrıları 

azaltıyor. Soğuk sargılar ise ateşi düşürmeye yaradıkları gibi, burkulma ve 

incinmelere de uygulanıyor 

5 -Buharla tedavi: Üst solunum yolu enfeksiyonlar’ın da, bazen 

kaslarda ağrı olması durumunda sauna ve hamama girilmesi öneriliyor. 

6-İçerdikleri mineraller ve elementlerle tedavi edici özelliğe sahip olan 

kaplıcaları unutmamak gerekiyor. Türkiye, sahip olduğu kaplıcalar 

sayesinde bu alanda bir cennet sayılabilir. 
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Suda yapılan bedensel çalışmaların formudur. Sıcak su (35) havuzlarda 

yapılan gerdirme (esneklik), acupressure hareketlerle etkinliğini ispat bir 

yöntemdir. 

 

                           Aquatik su terapisi uygulaması 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Resim.1 

Aquatik su terapisi nedir? 

“Derin Rahatlama, Etkin Şifa” 

Hafif sıcak su içerisinde, terapist tarafından, zarif ve akışkan 

hareketler, esnetmeler ve acupressure teknikler su üzerinde süzülen alıcıya 

uygulanır. Bu durum seansı alan kişiler üzerinde tekrar hayata gelmiş gibi 

bir iyileşme ve yenilenme hissi meydana getirmektedir. Fizik tedavi 

yöntemlerinden farklı olarak 35 derece sıcaklıkta, geniş hareketlere uygun 

bir havuzda terapist tarafından uygulanır. Suyun iyileştirici gücü ile stresi 

ortadan kaldırarak, stres nedenli hastalıkların iyileştirilmesi için önemli bir 

kapı aralamaktadır. Wellness (esenlik, zindelik) ve 

gevşeme terapileri arasında artan bir popülariteye sahip aquatik su 

terapisi dünyada bir çok gelişmiş ülkede, bir çok lüks sağlık, wellness, 

termal, oteller, spa ve rehabilitasyon merkezinde uygulanmaktadır. 

Aquatik su terapisi, zihin, beden ve psikolojik olarak varlığımızın her 

yönünü etkiler. Sevgi(su) içinde, güvenli ellerde (terapist) gevşemenin 

zirvelerine yapılan bir yolculuktur 
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              0-1 yaş arası Aquatik su terapisi uygulaması 

 

 

 

 

 

                                             

 

Resim.2 

Aquatik su terapisi sonrası edinilen deneyimler; 

Sıcak su içerisinde alınan seans sizin için ne ifade ediyor? 

Seansı alan kişiler ilk defa yaşadıkları bu deneyimle bulutların 

üzerindeymişçesine hissettikleri huzur ve hazzın,  mutluluk, sevgi ve 

güven duygularına dönüştüğünü  şu şekilde 

ifade etmektedirler.  Kendilerini suyun kollarına bırakan kişiler bazen su 

ile bütünleşme, bazen havada süzülme hissini yaşarlar 

Seanstan sonra duygularını ilginç cümlelerle ifade eden bazı 

alıcılarının görüşleri: 

 Yeniden doğmuş gibiyim. 

 Sanki anne karnına geri dönmüş gibiyim. 

 Uzay’da boşlukta süzülüyorum sanki. 

 Zihnimin tüm olumsuzlukları ortadan kalktı. 

 Uyku problemlerim azaldı. 

 Huzur, sakinlik, rahatlama, gevşeme sağladı. 

 İnanılmaz bir deneyim anlatılmaz yaşanır. 

 Sırt, bel, boyun ağrılarım azaldı. 

Aquatik su terapisi ile terapist suyun yardımı ile su içindeki alıcıya 

yumuşak salınım hareketleri uygular. Omurganın rahatça hareket etmesini 

sağlar. Alıcıyı yeni bir iletişim ve güven düzeyine ulaştıran seans,  her 

halimizi etkileyen bir terapi olarak etkin bir yöntemdir. 

Aqautik su seansında ağrıya neden olan gerginlikler biter, fiziksel ve 

özellikle duygusal tıkanmalar açılır ve hayat enerjisi kolaylıkla tekrar 

akmaya başlar. Vücut ısısına uygun sıcaklıktaki havuzda yapılan aquatik 

su seansından sonra kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedersiniz. 
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Aquatik su terapisi ve içsel seyahatimiz; 

İnsanın kendini en iyi hissettiği zaman anne karnındaki yaşamıdır. 

Anne karnındaki tasasız ortamda, suyun saran, rahatlatan, sevgi ve güven 

veren hissi insanın hep özlediği bir duygudur. Suyla buluştuğumuz çok 

özel zamanlarda bu özlemi hep hissederiz. Su aynı zamanda bize asıl içsel 

derinlerimize seyahat sağlar. 

Fizyolojik yenilenmenin zinde bir beden ve zihnin temelinde hayata ve 

kendine duyulan güven duygusu çok önemlidir. Sahip olduklarından dolayı 

duyulan şükran duygusunun kalp sağlığımızı olumlu etkilediği 

kanıtlanmıştır. Beden, zihin ve psikolojik olarak varlığımızın her yönünü 

yenileyici özel bir zaman dilimi olan Aquatik su seansında yapıcı / olumlu 

duygu yoğunluğu yaşanır. Terapistin sevgi veren kolları ve suyun sıcacık 

(hipnotik)  ortamında olumlu duygu yoğunluğunda geçer. Böylece 

bedensel ve psikolojik tıkanmalar hafifçe suya salınır.  

Stress, Endişe, Kaygıyı Suya Bıraktıran Yöntem; 

Aquatik su terapisti uzmanları tarafından gerçekleştirilen esnetme 

hareketleri sayesinde kaslar gevşiyor, eklemler rahatlıyor.Salınım 

hareketleri kan ve lenf dolaşımını destekliyor. Bağışıklık sistemi 

yenileniyor. 

 

                            Aquatik su terapisi uygulaması 

 

 

 

 

 

                                    

 

Resim.3 

Sinir hatlarımız üzerinde belli noktalara uygulanan basınç akupressurun 

olumlu etkilerini yansıtıyor. Su, beden ve psikolojimiz üzerindeki gerilimi 

alıyor. Buna bağlı olarak kaslardaki ağrı dağılıyor ve dolaşım güçleniyor. 

Yaşam enerjimiz artıyor. (Tüfekcioglu ve ark.,2010) 
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                          Aquatik su terapisi uygulaması 

 

 

 

 

 

 

 

Resim.4 

Suyun sesi derinlerdeki gerilimlerinizi azaltır. Su ortamına verilen 

sakinleştirici müzik de kullanılabilmektedir. Böylesine dış dünyadan izole 

olmuş bir ortama fiziksel ve duygusal sorunlarınız giremez. Su direnci size 

seans boyunca masaj yapmaya devam eder.  

Aquatik Suyun iyileştirici gücünün bazı faydaları; 

 Azalan kas gerilimi 

 Azalan ağrı 

 Beden farkındalığında artış 

 Hareket genişliğinde artış 

 Azalan stres /anksiyete 

 Gelişmiş solunum hareketi 

 Artan enerji, daha az bitkinlik 

 Daha iyi postür/duruş 

 Gelişmiş uyuma düzeni 

 Duyguların salınımı ve keşfi 

 Bütünsel olarak tam bir iyi olma hali 

 Kan dolaşımı dolayısıyla kas basıncı üzerine olumlu etki 

 Zindelik ve Yorgunluktan arınma 

Aquatik su terapisinden kimler faydalanabilir? 

 Yaşlı nüfus (Ağır kronik hastalığı olmayanlar) 

 Ampüte olan vatandaşlar, gaziler, askerler 

 Obez (BMI 30 ve üzeri) olan vatandaşlar 

 Özellikle implantı, protezi olan vatandaşlar 
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 Engelliler (MS, ALS, SP)’ lerde dahil 

 Sağlıklı insanlar 

 Çocuklar 

 Sinir kas bağlantılı düzensizlikler 

 Yumuşak doku fonksiyon bozuklukları 

 Omurga rahatsızlıkları 

 Kronik baş ağrısı olanlar 

 Osteoatrit’li hastalar 

 Kronik bitkinlik 

 Hiperaktivite 

 Stres / anksiyete bağlantılı düzensizlikler 

 Depresyon 

 Mental ve fiziksel travmalar 

 

Aquatik su terapisinden kimler faydalanmaz? 

 Açık yara varlığı olanlar 

 Ateşli hastalığı olanlar 

 Enfeksiyon (iltihaplı) olanlar 

 Kalp damar sorunu olanlar 

 Kanser varlığı olan hastalar 

Aquatik su terapisinin insan vücudunda oluşturduğu etkiler 

 Kas geriliminizi azaltır  

 Enerji ve gücünüzü arttırır  

 Stres ve gerginliğinizi azaltır  

 Dolaşım ve solunumunuzu güçlendirir  

 Lenfatik sisteminizi uyarıp vücudunuzun toksinlerden temizlenmesini 

kolaylaştırır  

 Ağrılarınızı azaltır  

 Uyku kalitesindeki artış ile sizi yeniler 

 Olumsuz duygular salınır ve olumlu duygular canlanır. (Tüfekcioglu ve 

ark.,2018) 

 

Aquatik su terapilerinin iyileştirme gücücün etki alanları; 

 Güven ve Sevgi Yoğunluğu (olumsuz duyguların suya bırakılması) 

 Yüzerlik (Yerçekimsizlik) 

 Su Isısı 

 Suda Çözülmüş Mineraller 
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 Su Direnci  

 Su Sesi 

 Esnetmeler 

 Salınım Hareketleri 

 Rahatlatıcı Su İçi Müzik 

 Yenilenme İsteği 

 

 Sakinlik ve Huzur hali 

 

Aqutik su terapileri için havuzun özellikleri; 

Havuz su terapisi için inşa edilir.  Havuzun bir kenarında geniş dip 

basamakları ve tutamaklar ile seans alan kişinin havuza rahat girişi 

sağlanır.  

 Su seansı için ideal su sıcaklığı 35 derecedir.  

 37 derece üzerindeki sıcaklıktaki havuzlarda su seansı uygulanamaz. 

 Açık havuzlarda sürgülü örtü sistemleri ile güneş ışınları filtre edilir ve 

katılımcılar korunabilir. 

 Terapi Havuzunun Yanında,  toplantı, yemek odaları ve duşlara yer 

verilir.  

 Havuz Estetik bir görünüme sahip olmalıdır. 

 Termal özellikleri uygun olan sularda daha etkili sonuçlar alınmaktadır. 

 Diğer havuzlarda kimyasalların kullanılmaması önerilir. Bunun için ozon 

ve ultraviyole sistem tavsiye edilir.  

Su içi egzersiz programları son on yıllarda muazzam bir genişlemeye 

sahiptir. Suyun iyileştirici gücünden gerek egzersiz bütünsel olarak 

faydalanılmaktadır. Çünkü fiziksel uygunluğun iyileştirilmesinde çeşitli 

faydalar bu programlara bağlanıyor. Her fiziksel uygunluk bileşeni için, en 

az sekiz haftalık süreleri olan programlar için tutarlı ve önemli gelişmeler 

yapılan çalışmalarla belirtilmiştir. Bununla birlikte, kronik uyarlamalar 

egzersiz seansı sırasında uygun akut yanıtların sonucudur. Bu nedenle, 

fiziksel uygunluğu iyileştirmek egzersiz programı su içinde 

ayarlanmalıdır. (Tiago M.ve ark., 2009). Su tedavisini eklem esnekliğini 

ve fonksiyonel yeteneğini artırmanın yanı sıra ağrı ve günlük görevlerdeki 

zorluğu azaltmanın etkili bir aracı olarak desteklemektedir.( Mary S. 

Templeton ve ark., 1996) 

Yapılan bir araştırmada kalça veya diz osteoartriti olan yetişkinlerde su 

içi egzersizin faydalı kısa süreli etkileri bulunmuştur. Su içi uygulamaların 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barbosa%20TM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24149524
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yaralanmaya neden olmadığını göstermektedir. Bu hastalar için hastalık 

yönetimi ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgilenen hemşireler, 

hastalar için su dersleri önermeyi veya uygulamayı düşünmelidir.( Tsae‐

Jyy Wang ve ark.,2006) 

Su içi uygulamaların iyileştirme üzerine etkisi özellikle yaşlı nüfus 

açısından son derece önemlidir. Yapılan çalışmalarla suyun kara 

egzersizlerine göre özellikle güven açısından kara egzersizlerine göre daha 

etkin bir yöntem olduğu belirtilmiştir.  

Sonuç olarak su içi uygulamalar gerek salınımsal hareketler 

(iyileştirici) ,esneklik kazandırma, stress, kaygıyı, endişeyi azaltmada ve 

suyun sağaltım gücü açısından birçok tesis, kurumda havuz ihtiyacını 

doğurmaktadır.(Erzeybek,2012) 
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BÖLÜM XLIV 

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN SAĞLIĞI 

Gender and Women’s Health 

 

Ezgi Atalay & Ayten Dinç 

 

Giriş 

 

 “Cinsiyet” ve “toplumsal cinsiyet” terimleri günlük hayatta 

kullanımlarıyla benzer anlam taşıdığı düşünülse de aslında birbirinden 

farklı anlamlara karşılık gelmektedir (Alan, 2010; Springer, Stellman & 

Jordan-Young, 2011). Cinsiyet (sex), toplumu biyolojik, fizyolojik ve 

genetik yönden kadın ve erkek olarak ayırırken, toplumsal cinsiyet 

(gender) kavramı ise sosyal çevrenin kişilere yüklediği ve onlardan 

beklediği işler ve davranışla birlikte toplulukların bireyleri ne şekilde idrak 

ettiğini anlatır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet psikolojik, etkileşimli, 

kurumsal ve kültürel araçlarla ilişkilidir ve dinamik olarak sürekli değişim 

ve gelişim içerisindedir (Wood & Eagly, 2010). 

 

1. Cinsiyet 

İngilizce karşılığı ‘‘sex’’ olan cinsiyet terimi, insanlarda ve 

hayvanlarda kromozomlar, gen ifadesi, hormon fonksiyonu ve cinsel 

anatomi gibi fiziksel ve fizyolojik özelliklerle ilişkili olan bir dizi biyolojik 

özellik ile tanımlanır (Heidari, Babor, De Castro, Tort, & Curno, 2016). 

Çoğunlukla üreme işlevleri ile bağlantılı olarak, insanlar arasındaki 

farklılıkları, “kadın” ve “erkek” şeklinde katagorize ederek ifade 

etmektedir (Ryan, 2007). Kısaca cinsiyet, fiziki açıdan kadınları 

erkeklerden erkekleri de kadınlardan ayıran biyolojik ve fizyolojik 

özellikler olarak tanımlanmaktadır (Coen & Banister, 2012). Ayrıca 

cinsiyet teriminin doğal ve biyolojik temellere dayandığı ve bu yüzden 

değiştirilmesinin mümkün olmayacağı ve her durumda aynı kalacağı 

belirtilmiştir (Zeyneloğlu, 2008). 

 

2. Toplumsal Cinsiyet 

İngilizce karşılığı “gender” olan toplumsal cinsiyet, cinsiyet teriminin 

aksine erkek ve kadın arasında toplumsal olarak yapılandırılmış erkek ve 

kadınları birbirinden ayıran farklılıklar vurgular (Scott & Marshall, 2009). 

Dolayısıyla toplumsal cinsiyet terimi kadın ve erkek arasında meydana 

gelen bireysel, kurumsal, yapısal ve kültürel farklılıklar ile ilişkilidir. 
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 (Öğr. Gör.) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri 
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Toplumsal cinsiyet kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkilerin yanı sıra 

kültüre bağlı sözleşmeler, roller ve davranışlarla ilgili bir toplumsal yapıya 

işaret eder. Eril ya da dişil doğulur,  kız çocuğu ve erkek çocuğu kadın ve 

erkek olmak sürecinde sosyalleşir. Bu süreçteki azımsanacak derecedeki 

cinsiyet farklılıkları önemli hale gelir ve var olan çok sayıdaki benzerlik 

önemsiz hale gelmektedir (Pincha, 2009).  

Toplumsal cinsiyet, kadın, erkek ve cinsiyetine göre farklı insanların 

sosyal olarak yapılandırılmış rollerini, davranışlarını ve kimliklerini ifade 

eder. İnsanların kendilerini ve birbirlerini nasıl algıladıklarını, nasıl 

davrandıklarını, etkileşimlerini ve toplumdaki güç ve kaynakların 

dağılımını etkiler. Toplumsal cinsiyet genellikle yanlış bir ikili (dişi / 

erkek) faktör olarak kavramsallaştırılır. Gerçekte, bireylerin kendilerini 

nasıl tanımladıklarını ve cinsiyetlerini nasıl ifade ettiklerini tanımlayan bir 

dizi cinsiyet kimliği ifadesidir. (Heidari, Babor, De Castro, Tort, & Curno, 

2016). 

1970'li yıllarda feminist akademisyenler, kadın ve erkek arasındaki tüm 

farklılıkların biyolojik olmayacağını ve bu farklılıkların biyoloji tarafından 

açıklanamayacağı gerçeğine dikkat çekmişlerdir. Bunun için toplumsal 

cinsiyet terimini kullanmışlardır. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet terimleri 

arasında yapılan bu ayrım, zamanla kadın ve erkek arasındaki farklılıkların 

doğal olarak gelişmesine ve değişmesine neden olmuştur (Short, Yang, & 

Jenkins, 2013). 1972 yılında yayımladığı  ‘’Sex, Gender and Society’’ 

kitabıyla Toplumsal cinsiyet terimini sosyolojiye kazandıran Oakley 

(1972) literatüre önemli katkılarda bulunmuş, cinsiyet ve toplumsal 

cinsiyet terimleri arasındaki farkı açıkça ortaya koymuştur. Bu farklılığı 

açıklarken kadınlık ve erkeklik arasındaki toplumsal durumun eşit 

olmayan ayrımına gönderme yapılmıştır (Oakley, 1972). Günümüzde ise 

bu alanda yapılan çalışmaların sayısı önceki yıllara göre sayıca artış 

göstermektedir. 

 

3. Cinsiyet Kimliği  

‘‘Cinsiyet kimliği’’ (gender identity), kişinin kendini erkek veya kadın 

olarak algılaması olarak tanımlanabilir. Çocuklarda cinsiyet kimliği, “Siz 

erkek misiniz? Kız mı?” sorusunu güvenilir bir şekilde cevaplayabilme 

becerisiyle ilgilidir (Shechner, 2010). Bireyin kendisini belirli bir 

cinsiyette hissetmesi ve kendini kadın ya da erkek olarak algılaması kişilik 

ve davranışlarına yansıyan bir durumdur. Bazı durumlarda çocukların 

kendilerini kız çocuk ve ya erkek çocuk olarak tanımlayabilmesi, fiziksel 

özelliklerini kabul etmesi, benlik noktasında tereddüt etmemesi ve bu 

durumdan da endişe duymaması anlamına gelir (Özsungur, 2010). 

Cinsiyet kimliği, ergenlikten önce, yaşamın ilk evrelerinde oluşmaya 

başlar ve 4 yaşlarına kadar kazanılması beklenir. Yapılan bir gözlem 

çalışmasında 82 çocuktan oluşan örneklem gurubu 9-21 aylık süreç de 12 

ay boyunca, cinsiyete duyarlı nesnelere verdiği tepkiler, aileleri tarafından 
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izlenmiştir. Bunun için belirli aralıklarla günlükler tutulmuş ve çocukların 

görüntüleri kayıt altına alınmıştır. Çocuklar ortalama olarak 19 aylıkken 

cinsiyet etiketleri kullanmaya geçmiştir.17 aylıkken mevcut olan cinsiyet 

farkındalığı 21. ayda iki kattan fazla artış göstermiştir. Yapılan çalışmada 

kızlar ve erkekler cinsiyet etiketlemenin geliştirilmesinde benzer kalıplar 

göstermelerine rağmen, kızlar erkeklerden daha erken bir şekilde 

etiketlemeye başlamışlardır (Zosuls, Ruble, Tamis-LeMonda, Shrout, 

Bornstein, & Greulich, 2009).  

Bireylerin tercih ettiği cinsel yönelim daha çok ‘’cinsel kimlik’’ ile 

ifade edilir (Oflas, 2017). Nitekim cinsel kimliğin kazanılması biyolojik, 

çevresel ve ailesel faktörlere bağlı olarak zihinsel ve bilişsel yeterlilikler 

ile şekillenir. Bazı durumlarda çocuğun, biyolojik cinsiyeti yerine ailesinin 

onun için uygun gördüğü cinsel kimliği geliştirmesi veya kişinin biyolojik 

özellikleri nedeniyle kendini mutsuz görmesi ve hormon tedavisi görerek, 

cinsiyet değiştirmek istemesi ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle cinsel 

kimlik gelişim sürecinde biyolojik ve psikolojik etkenlerin büyüklüğü tam 

anlamıyla netleştirilememiştir (Kantoğlu, 2017).  

 

4. Toplumsal Cinsiyette Eşitlik ve Hakkaniyet Kavramı 

Toplumsal cinsiyette eşitlik, bireylerin kadın veya erkek oldukları için 

ayrılmaması, kaynaklara erişme, fırsatları değerlendirme ve aldığı hizmet 

bakımından eşit olması anlamına gelir (Uguz & Topbaş, 2017).  

Toplumsal cinsiyette hakkaniyet, kadın ve erkeğin farklı güçler ve 

gereksinimlere sahip olduğu düşünülerek, sorumluluk ve kazancın 

dağılımında adaletli olunması anlamına gelir (Akın & Demirel, 2003).  

 

5. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

Rol, bireylerin sahip oldukları konum ve statüsüne uygun olarak 

kendisinden beklenen davranışlar olarak tanımlanabilir. Bireylerin sahip 

olduğu rolü kendine görev edinebileceği davranışlardır. Kişiler toplum 

içerisinde sadece bir rol değil birçok role sahiptirler. Bir kadın, iş 

yaşamında kendisinden beklenen yöneticilik rolünü başarılı bir şekilde 

yerine getirirken ev yaşamında anne ise annelik rolünü benimsemesi 

kendisinden beklenir. Beklenen bu davranışlar rolü yerine getiren kişi için 

ve beklenti içine giren kişiler için aynıdır. Toplumsal cinsiyet rolleri, 

bireylerin toplum içinde kişilik özellikleri, tutumları ve davranışları ile 

kültürel ve tarihsel bağlamda, kadın ve erkeklerin sosyal rolleriyle 

ilişkilendirilen bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet rolündeki temel 

kavramlar erkeklik ve kadınlık kavramlarıdır. Erkek ve kadından beklenen 

davranışlar bireyde de tutarlı bir şekilde olması beklenir (Shechner, 2010).  

 

6. Toplumsal Cinsiyet Rollerinde Etkili Olan Faktörler 

Literatürde toplumsal cinsiyet rollerinin kazanılmasını etkileyen 

faktörler olarak kişinin aile ortamı, kişinin anne ve babasının eğitim 
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seviyeleri, annesinin çalışıp çalışmama durumu, kardeş sayısı ve arkadaş 

çevresi, eğitim yuvaları ve haberleşme araçları olduğu belirtilmektedir. 

Aile, toplumsal cinsiyet rollerinin kazanılmasında etkili olan faktörler 

arasında en önemli olanıdır. Daha anne karnındayken çocuğun cinsiyetine 

göre roller biçilmeye başlanırken, doğumu takip eden günlerde çocukların 

kız veya erkek olmasına bağlı olarak aileleri ve toplum tarafından 

cinsiyetlerine uygun bir şekilde etiketleme yapılmaktadır (Soy, 2017).   

Aile toplumsal cinsiyet rollerinin gelişiminde önemli rol oynadığını 

çocuklarına koydukları isimler ile de göstermektedir. Örneğin erkek 

çocuklarına ‘’ Savaş, Kaan, Eren, Zeki, Arslan’’ gibi isimler koyulurken, 

kız çocuklarında ‘’Sevgi, Gül, Ezgi, Güneş, Duygu’’ gibi isimler tercih 

edilmekte ve bu isimler cinsiyet rollerini güçlendirmektedir. Çocuklar için 

seçilen ve onların oynaması beklenen oyuncaklar da toplumsal cinsiyet 

rollerinin biçimlenmesini sağlamaktadır. Örneğin erkek çocuklar için 

oyuncak arabalar, iş makinaları tercih edilir ve tamir setleri ile tamir 

yapması, oyuncak silahlar tercih edilip bunlarla oynaması beklenir. Kız 

çocukları ise narin bebeklerle oynarlar, onları giydirir, besler ve uyuturlar, 

oyuncak mutfak setleri ile yemek pişirirler ve daha çok ev içinde oynaması 

beklenmektedir (Bayhan, 2013).  

Kişilerin nasıl bir ailede yetiştiği, aile tipi yani çekirdek ve ya geniş aile 

olma durumunun da cinsiyet rolleri üzerine etkileri vardır (Gok, 2013). 

Geniş aile ortamında büyüyen erkeklerin daha çok geleneksel cinsiyet 

rollerine sahip olduğu belirtilmektedir (Alan, 2010). Ayrıca ailelerin genel 

olarak çocuklarından beklentisi kendi cinsiyet rollerine uymalarıdır ve aksi 

bir halde aileler için endişe duyulacak bir durum oluşmaktadır (Gander & 

Gardiner, 2004). 

Ebeveynlerin eğitim seviyesi arttıkça çocukların daha çok eşitlikçi 

tutumlara sahip olduğu belirtilmektedir. Ayrıca öğrenciler üzerine yapılan 

çalışmalarda anneleri bir işte çalışanların toplumsal cinsiyet rollerine 

yönelik eşitlikçi tutum benimsediği belirtilmektedir (Zeyneloğlu, 2008). 

Okul, toplumsal cinsiyet rollerini etkileyen faktörlerden olan aileden 

sonra gelen en önemli unsurdur. Okul etkeni çocukların birbirleri ile olan 

duygu ve düşünce aktarımı yoluyla güçlenir. Toplumdaki eğitim 

konusundaki sahip olunan düşünce ele alındığında çocukların 

sosyalleşmesi üzerine farklı etkileri olduğu görülmektedir. Örneğin erkek 

çocukları sosyalleşmeye daha çok itilirken kız çocukları geri planda 

tutularak, onlara daha çok ailevi sorumluluklar yüklenmektedir (Kuzgun 

& Sevim, 2004). 

Yapılan araştırmalarda ders kitapları incelenmiş ve toplumsal cinsiyete 

ilişkin yargıların ders kitapları içeriğinde mevcut olduğu tespit edilmiştir 

(Kalaycı & Hayırsever, 2014). Kitaplarda tanımlanan kadınlar çocukları ve 

eşiyle ilgilenen, her türlü ev işi (temizlik, ütü, yemek, bulaşık) yapan 

bireyler olarak yer alırken, erkekler karar verme yetisine sahip ve hayatın 

her alanında aktif rol oynayan bireyler olarak ifade edilmektedir. Böylece 
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kadınlar anne ve eş rolleriyle kısıtlanırken erkekler sosyal ve kamu 

alanında daha çok aktifleşmeye yönlendirilmiş olurlar (Esen & Bağlı, 

2002). 

Kitle iletişim araçları kişilerin toplumsal cinsiyet rollerinin 

benimsemesi noktasında önemli bir yere sahiptir.  Çoğu zaman erkek 

egemen ideoloji ile yayınlar yapılmakta, kadınlar genelde cinsel obje 

olarak gösterilmektedir (Çınar, 2013).  

 

7. Toplumsal Cinsiyete İlişkin Tarihsel Süreç 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği insanoğlu tarihi kadar eskiye 

dayanmaktadır. Yerleşik ilkel hayata geçiş ile kadının bakım ve annelik 

rolünün kamudan sosyal hayata geçmesi bir nevi yaşanan eşitsizliğin 

temeli niteliğindedir. Ardından ilk çağ, orta çağ ve yeni çağda derebeylik 

idaresi, insanların sınıflandırılması, skolastik fikirler ve tek tanrı inancının 

görülmesi, kapital ve felsefik yaklaşımlar bu eşit olmayan durumları daha 

da arttırmıştır. Tıp biliminin ortaya çıkmasıyla ise kadının çocuk ve yaşlı 

bakımı gibi rolleri değişmiş, insanları tedavi eden kadın sihirbaz ve kötü 

niyetli kimse şeklinde etiketlenip öldürülmüştür. Durumun anlaşılması ve 

örgüt şeklinde çaba, 1789 yılında belirli bir kadın tarafından verilmiş olup 

yazılı olarak kadın hakkını müdafaa eden ilk belgeyi “Kadının Yurttaşlık 

Hakkı Beyannamesi” adıyla 1791 yılında hazırlanmıştır. “I. Kadın 

Hareketi” olarak adlandırılan ve Fransa’da başlayan bu mücadele dünya 

genelinde yankı bulmuş ve kadınların hukuki anlamda haklarına eriştikleri 

“1948 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne” 

kadar devam etmiştir. 1960 sonrasında “II. Kadın Hareketi” adıyla insan 

haklarının normal yaşama aktarılması ve vaat edilenlerle gerçekler 

arasındaki farklı kapatmak yeniden mücadele başlamıştır (Coşkun & 

Özdilek, 2012). 

1972 yılında ise ilk kez sosyolog Ann Oakley tarafından ortaya atılan 

‘‘Toplumsal Cinsiyet’’ kavramı iki cinsiyet arasındaki farklılıkları ortaya 

koyarken kadının erkek karşısındaki güç dengesizlikleri ve eşitsizliklerin 

üzerinde durmuştur (Karakaya H. , 2018). 

Türkiye’deki cinsiyetçi eşitlik hareket tarzının temelini Cumhuriyet 

reformlar meydana getirmektedir. O zamanlarda, kadınlar ve erkeklerin 

denk olması icap ettiği düşüncesiyle yapılan reformlar ile bir taraftan 

çağdaş bir devlet meydana getirirken diğer taraftan köklü bir sosyal 

değişiklik meydana getirilmiştir. Bu dönemde meydana gelen yenilikler, 

toplumun yeniden yapılanmasını sağlaması yanında kadına sosyal 

yaşamda pek çok haklar sağlamıştır (Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, 

2009).  

Türkiye 1985 yılında “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW – The Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women)’ni” imzalamıştır.  2010 yılı 

Kasım ayı itibariyle taraf ülke sayısı 186’ya ulaşmış olan CEDAW 
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Sözleşmesinin ana amacı, sosyal hayatın her alanında denkliği tesis etmek 

için kadın ve erkek davranış ve görevlerine karşı peşin verilen hükümleri 

ve basmakalıp bütün yargıları ve davranışları engellemektir (Ökten & 

Tüysüz , 2017). 

2000’li yıllara gelindiğinde ise Pekin’de 5. BM Genel Kurulu özel 

oturum gerçekleştirilmiş ve “Kadın 2000: 21. Yüzyıl İçin Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma, Barış” gibi konular gündeme gelmiştir. 

Günümüzde ise çok sayıda sivil toplum kuruluşu kadınların hakları 

konusunda savunuculuk üstlenmiş durumdadır (Coşkun & Özdilek, 2012). 

 

8. Dünyada ve Ülkemizde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine 

İlişkin Göstergeler 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği dünyanın birçok yerinde görülmekle 

birlikte bu eşitsizlikler toplumdaki ilişkilerin yapısından ve ideolojik 

olarak ataerkilliği benimsemekten kaynaklanmaktadır. Toplumsal cinsiyet 

bağlamında dünyadaki verilere bakıldığında, sonuçların kadınların 

aleyhine olduğu anlaşılmaktadır. Dünya da var olan 3.1 milyar yoksul 

insanın %70’ini kadınlar oluşturmakta ve okuma yazma bilmeyen 900 

milyon nüfusun 2/3’ü kadınlar oluşturmaktadır. Benzer meslek mensubu 

olan kadınlara, erkeklere göre %30-40 daha düşük ödeme yapılmakta ve 

gelişmekte olan ülkelerde yönetici oranları bir kadın yöneticiye karşın yedi 

erkek yönetici şeklinde belirtilmektedir (Dinç,2013). Dünya Ekonomik 

Forumu’nun 2017 yılında yayınlamış olduğu “Küresel Toplumsal Cinsiyet 

Uçurumu Raporu’na (Global Gender Gap Report)” bakıldığında, Türkiye 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği yönünden, toplamda 144 ülke arasında 131. 

sırada yer almaktadır. Türkiye’yi Moritanya, Fildişi Sahili, Mısır, Ürdün, 

Fas, Lübnan, Suudi Arabistan, Mali, İran İslam Cumhuriyeti, Çad, Suriye, 

Pakistan ve Yemen gibi ülkeler takip etmektedir (WEF, 2017). 

Türkiye’de aile kavramı ve geleneksel erkek cinsiyet rolünün, çalışma 

ve eğitim hayatı gibi birçok konuda kadınların yaşamları üzerine etkileri 

bulunmaktadır. Kadınlara genel olarak ev içinde eş annelik gibi görevler 

yakıştırılmakta, çalışan kadınlarda ise erkeklere oranla daha düşük özellikli 

işlerde ve ücretle çalışmaktadır. Okuma yazma oranları ve akademik kadro 

istatistikleri Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önemli 

göstergelerini yansıtmaktadır (Bingöl, 2014).  

Türkiye’de kadın ve erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliğinin eğitim 

alanındaki yansımalarına bakıldığında 25 yaş ve üzerinde okuma yazma 

bilmeyenlerin oranı erkeklerde %1.6 iken kadınlarda bu oran %8.5’dır. 

Yüksekokul veya fakülte mezunu nüfus oranı ise erkeklerde %18.8 ve 

kadınlarda %14.2 şeklinde olduğu belirtilmektedir. Yükseköğretim 

istatistikleri sonuçlarına göre; 2016 yılında erkek akademisyen oranı 

%56,9 iken kadın akademisyenlerin oranı %43,1 olduğu saptanmıştır 

(TUİK, 2018).  
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Türkiye İstatistik Kurumu 2016 verilerine göre, Türkiye’de işgücüne 

katılma oranı erkeklerde %72 iken kadınlarda bu oran sadece %32.5’tir. 

Çalışan kadınların sektör dağılımında ise kadınların %28.7’si tarım, 

%55.4’ü hizmet ve % 15.9’u ise sanayi sektöründe çalışmaktadır (TUİK, 

2018). 

Bir ülkedeki demokratik yaşamın önemli göstergelerden biri de 

kadınların siyasal katılımıdır. Bu sayısal olarak kadınların daha çok 

olmasının yanı sıra, onların istek ve gereksinimlerinin belirli bir seviyede 

aktarılmasının yöntemi şeklinde değerlendirilmektedir (Dinç , 2013) 

Türkiye’de siyasi anlamda bakıldığında kadın düşük seviyede temsil 

edilmektedir. Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu raporunda Türkiye 

kadınlarının parlamentoda temsil edilme durumları değerlendirildiğinde 

144 ülke arasında 118. Sırada bulunmaktadır. (WEF, 2017).‘‘1935 yılında 

milletvekili oranı %4.6 iken, 1950’lerde %0.6 ya kadar düşüş göstermiştir. 

Uzun vadede bu şekilde seyreden kadın parlamenter miktarı, 2007 genel 

seçimlerinde %9.1’e, 2011 yılında yapılan seçimde %14.3’e, 

2018’’seçimlerinde ise ancak %17’ye ulaşabilmiştir (Kader, 2018).  

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017’de yayınlamış olduğu Küresel 

Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda, Suriye toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği yönünden, toplamda 144 ülke arasında 142. sırada yer almakta, 

Suriye’yi Pakistan ve Yemen takip etmektedir. Kadınların parlamentolarda 

temsil oranlarına dikkate alındığında Suriye, 144 ülke arasında 130. sırada 

yer almaktadır (WEF, 2017).  

Türkiye’deki Suriyeli kadınların eğitim durumları incelendiğinde, 

okuryazar olmayanların oranı %20,9 seviyesindedir. Ayrıca ilkokul 

mezunu olanların oranı %35,1 ortaokul mezunu olanların oranı %19,8, 

liseyi bitirenler %10 ve üniversite ve üzerindeki seviyede olanlar %6,2 

oranındadır. Erkeklerin eğitim durumuna bakıldığında, okuryazar 

olmayanların oranı %14,4 seviyesindedir. Ayrıca ilkokul mezunu olanların 

oranı %33,8 ortaokul mezunu olanların oranı %22,6 lise bitirenler %12 ve 

üniversite ve üzerindeki seviyede olanlar %10,5 oranındadır. Suriyeli 

erkekler ile kadınların eğitim durumu her seviyede kıyaslandığında 

erkeklerde kadınlara göre oransal olarak artış gözlemlendiği 

belirtilmektedir (AFAD, 2014).  

 Suriye’de nüfus içerisindeki işsizlik oranına bakıldığında bu oranın 

%8,3 olduğu ve kadınlarda yüksek olduğu gözlenmiştir. Özellikle 15-24 

yaş arası genç kadınlarda görülen işsizlik oranı %33,1 seviyesindedir 

(Suriye Ülke Raporu, 2012). Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

tarafından Türkiye’de yaşayan Suriyelilere yönelik yapılan araştırmada, 

kadınların son bir aylık çalışma durumları incelenmiş ve yaklaşık %91’inin 

çalışmadığı belirlenmiştir (AFAD, 2017).  

Kamplarda yaşayan Suriyeli kadınların ülkelerindeyken, ev kazancına 

dağılımına bakıldığında, kadınların %37’si 0-100 Amerikan Doları gelire 
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sahipken, %40’ı 100-200 Amerikan Doları gelire sahip olduğu 

belirtilmektedir (AFAD, 2014).  

 

9. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 

Toplumsal cinsiyet, kültüre, çevre koşullarına, sosyal ve ekonomik 

durumlara bağlı olarak ülkeden ülkeye, hatta aynı ülkede yerleşim 

yerlerine göre değişmektedir. Bu değişikliklerin evrensel özelliği, 

kadınların aleyhine kurgulanmış olmasıdır (Yıldırım, Ergüt, & Camkıran, 

2018). Toplumsal cinsiyete yönelik yapılan çalışmalar da genellikle 

kadınlar üzerine durulmaktadır. Kadınların iş yaşamında zamanla artarak 

yer almaları, bilimsel literatürün genişlemesi ve zamanın gereği olan birey 

rollerinin değişime uğraması ile toplumsal cinsiyet ve kadın konularına pek 

çok bakış açısı geliştirilmiştir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyetin kadınlara 

yüklemiş olduğu roller ve sorumluluklar çoğu araştırmanın konusu haline 

gelmiştir (Ünlü, 2017). 

Toplumsal cinsiyet rollerine yönelik erkeklerin geleneksel yöndeki 

tutumları kadınların toplum içerisindeki pozisyonunu negatif yönde 

etkilemektedir. Dolayısıyla toplum içerisinde kadın erkeğin gerisinde 

kalmış, istenilen pozisyon ve değeri alamamıştır. Geleneksel anlamda 

kadınlara, erkeklere yardımcı olan, öfkelenseler de göstermeyen, hayır 

demeyen ve insanların mutluluğu ve rahatı için çalışan ve hayatın içinde 

aktif olmayan roller biçilmiştir. Bunun neticesinde ise kadınlarda kendine 

güvenmeme, pasif ve başkaları tarafından yönlendirilmek zorunda 

bırakılmıştır. Bunun tam tersinde ise erkekler yaşamı yönlendiren, gücün 

sahibi ve evin reisi olarak yetiştirilmektedir (Coşkun & Özdilek, 2012).  

Toplumsal cinsiyet rollerinin kadınların günlük yaşamına hem ev içinde 

hem de ev dışında etkisi bulunmaktadır. Kadınlar dışarıda bir iş sahibi 

olsalar da ev yaşamında kadınlık rolüyle ev işleri yapmak zorunda 

kalmaktadırlar. Ayrıca kadınlık rolleriyle ilişkilendirilen bakım verme 

hizmetleri, kadınları iş yaşamında da hemşirelik, sekreterlik, öğretmenlik 

gibi meslekleri tercih etmelerine neden olmuştur.  (Akın & Demirel, 2003).  

Bazı durumlarda kadınların iş yaşamına katılma çabaları sosyal olarak 

gelişmek, özgüven sahibi olmak ve genel tutumlarında düzelme gibi 

isteklerinden kaynaklanmaktadır. Ancak iş yerinde de kadınlara yönelik 

yapılan cinsiyet ayırımcılığına dayanan tutumlar devam etmektedir. 

Kadınların daha düşük ücretlerde çalıştırıldığı, kariyerinde ve yönetim 

süreçlerinde belirli bir seviyeye kadar yükselebildiği, belirli seviyeden 

sonra yükselemediği göze çarpmaktadır.  

Toplumsal cinsiyet rolleri açısından kadın ve erkeğin arasındaki 

farklara bir başka örnek, kadınların evlenmeden önce cinselliği yaşamamış 

olması, bekârken aileden ayrı yalnız yaşamaması, geç saatlerde tek başına 

sokağa çıkmaması, şiddet gördüğünde bunu saklaması gibi görevler 

beklenmektedir. Ayrıca kadınlar erkek çocuk doğurduklarında 

değerlerinin ve statülerinin artacağı beklenmektedir (Kahraman, 2010).  
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10. Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık İlişkisi  

Kadın ve erkeğin arasındaki biyolojik, sosyokültürel ve ekonomik 

bağlamdaki farklılıklar, sağlığa ilişkin deneyimlerini farklı kılmaktadır. 

Toplumsal cinsiyete yönelik analizler kadın ve erkek arasındaki farklı güç 

dağılımlarını belirlerken aynı zamanda kadınların sağlıklarına etkilerini 

değerlendirmektedir. Kadınların sağlıklarını koruyacak şartları 

oluşturmada ve kontrolünü sağlamada daha az rol alırken, buna karşın 

evde, toplum içinde ve sağlık hizmetlerinde temel sağlık hizmeti sunanlar 

çoğunlukla kadınlardır. Sağlık alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, 

kadının sağlık hizmetlerine ulaşmada yaşadığı zorlukları, bu zorlukların 

üstesinden gelme yollarını ve bu durumun kadının sağlığını nasıl 

dezavantajlı kıldığını irdelemektedir. Kadınların erkeklerden farklı olan 

ihtiyaçlarına sağlık sisteminin verdiği cevabı anlamak için biyolojik 

özelliklerinin yanı sıra etnik yapı, yaş, sosyal sınıf ve toplumdaki yeri gibi 

özelliklerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca toplumsal 

cinsiyet, sağlık hizmeti veren kişilerin kadına karşı olan tutumlarını da 

etkileyebilmektedir (Türmen, 2003). 

Kadınların doğumdan sonra beklenen yaşam süresi erkeklere göre daha 

uzundur. Kadınların daha uzun yaşıyor olması kaliteli bir yaşam sürdüğü 

anlamını taşımamakta ve çoğu toplumda kadınların erkeklere oranla daha 

fazla stres ve hastalık yaşadıkları belirtilmektedir (Özvarış, 2008). Yaşam 

süreleri boyunca kadınlar ve erkekler cinsiyetlerine özel olarak bazı 

hastalıklar için risk altındadırlar. Örneğin kadınlar meme ve rahim ağzı 

kanseri için erkekler ise prostat kanseri için ayrı taramalara ihtiyaç 

duyarlar. Fakat kadın ve erkeğin üreme sorunlarıyla ilgili yükleri 

incelendiğinde kadınların daha fazla yaşadıkları ve üreme çağında bu 

oranın arttığı belirtilmektedir (Başar, 2017).     

Toplumun her alanında mevcut olan toplumsal cinsiyet ayrımcılığı 

nedeni ile kadınlar eşlerinden izin almadan hastaneye gidemeyen, kadın 

hekim olmadığı takdirde muayene olamayan ve aile planlaması gibi birçok 

hizmetten yararlanamamaktadır (Coşkun & Özdilek, 2012). Tıbbi 

girişimlere bakıldığında ise kadınlar erkekle aynı cevabı vermeyebilir. 

Örnek verecek olursak anjiyoplastide kadınların arter yapıları erkeklere 

göre daha küçük olduğu için daha fazla risk taşımakta ve az başarılı 

olunabilmektedir. Bu nedenle etkili ve uygun hizmet vermek, kadına ve 

erkeğe verilen hizmetin tamamıyla aynı olacağı anlamına gelmemektedir 

(Coşkun & Özdilek, 2012).  

 

10.1.  Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığında Toplumsal Cinsiyet 

Kadının toplumdaki statüsü, sağlık algısından hizmet alma durumuna, 

hizmetlere erişimden cinselliğin yaşanmasına ve doğurganlık 

davranışlarına kadar kadın sağlığı ile ilgili bütün alanları doğrudan 

biçimlendirmektedir. Kadınlar jinekolojik sorunlar, infertilite, doğum 



614 

kontrolü, güvenli annelik gibi konularda üreme sağlığı hizmetlerinden 

yeterince yararlanamamaktadır (Türmen, 2003).  

Kadın sağlığında, erişkinlik (15-49 yaş arası)  veya doğurganlık dönemi 

olarak adlandırılan dönem, gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonların en 

sık yaşandığı dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu dönemde, 

istenmeyen gebelikler/isteyerek düşükler, cinsel yolla bulaşan 

infeksiyonlar, anemi/malnütrisyon, paralı seks, cinsel taciz-istismar, 

şiddet, anne ölümleri önemli üreme sağlığı sorunlarındandır (Akın & 

Özvarış, 2006). 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin etkisiyle bazı toplumlarda cinsellik 

kadın için evlilikle ilişkilendirilirken aynı durum erkekler için geçerli 

değildir. Ayrıca kadına yüklenen ‘’namus’’ rolü her türlü durumda kadının 

suçlu bulunmasına neden olmaktadır. Kadınlar üzerine oluşturulan bu 

baskı kızlık zarı kontrolü, ergen gebelikler ve sağlıksız koşullarda düşükler 

gibi birçok sağlık sorununa neden olmaktadır (Şimşek, 2011).  

Üreme sağlığı hizmetleri, kadın ve erkeğin ihtiyaçlarına cevap verici 

nitelikte olmalıdır. Ancak üremeye ait hastalıkların neticeleri iki cinsiyet 

arasında oldukça farklı seyretmekte ve kadınların hayatlarını direkt olarak 

etkilemektedir. Bu durumun nedenleri ise; gebelik ve doğum sorunlarını 

yalnız kadınların yaşaması, üreme organları yapısı ile cinsel yolla bulaşan 

hastalıkların kadınlarda daha çok sekel bırakması, infertilite her iki 

cinsiyetten kaynaklanabiliyor olmasına karşın çoğu zaman kadına 

yüklenmesi, kontraseptif kullanma oranını kadınlarda daha fazla olması ve 

kadınların kullanmış olduğu yöntemlerin risklerinin daha fazla olması 

olarak sıralanabilir (TC. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, 

2008).  

Kadınların yaşadıkları bir başka sorun ise genital matilasyon yani kadın 

sünnetidir. Kadın dış genital organlarının kültürel veya dinsel sebeplerden 

dolayı farklı düzeylerde kesilmesidir (Koyun, Taşkın, & Terzioğlu, 2011). 

Genellikle Afrika ülkelerinde (Somalı, Sudan, Etiyopya) yaygın olan bu 

uygulama çoğu zaman sağlıksız koşullarda ve sağlık personelini dışındaki 

kişilerce uygulanmaktadır. Genital mutilasyon sonucu kadınlar ağrı, 

kanama, üriner veya genital enfeksiyonlar, doğum problemleri, ruhsal 

sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilirler (Yeni, 2004).  

Akyüz ve arkadaşlarının üreme çağındaki (15-49 yaş) kadınların, 

toplumsal cinsiyetin üreme sağlığı hizmetlerinden faydalanılması üzerine 

etkilerini araştıran çalışmasında; eğitim düzeyi düşük kadınlarda ev 

içerisinde son sözü erkeğin söylediği ve rızasız evlendirilen ve ev 

ekonomisine katkısı bulunmayan kadınların sağlık kuruluşuna giderken 

eşlerinden izin aldığı belirtilmektedir. Ayrıca gelir durumu iyi olan 

ailelerin doğumlarını hastane ortamında yaptırdığı görülmüştür. Kısacası, 

toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kadınların üreme sağlığına ve 

hizmetlerden faydalanmasına olumsuz etkileri olduğu bildirilmektedir 

(Akyüz, Şahiner, & Bakır, 2008). 



615 

 

10.2.  Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Kadın Ruh Sağlığı 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sonucu olarak yaşanan bir başka olguda 

kadınlara yönelik yaşanan şiddet olaylarıdır. Bu durum cinsiyete dayanan, 

kadını incitip zarara uğratan, özel hayatında veya toplum içerisinde baskı 

uygulayarak özgürlüklerini elinden alan ve fiziksel, ruhsal ve cinsel 

kayıplara neden olabilen her türlü davranıştır (Koyun, Taşkın, & 

Terzioğlu, 2011). Şiddet olarak sayılabilecek davranışlar içerisinde, 

vurma, tokat, dövme gibi fiziksel müdahaleler, aşağılama, küçük düşürme 

gibi psikolojik tacizler, cinsel ilişkiye zorlama ve zor kullanma, kadını aile 

ve sosyal ortamlardan ayırma, davranışlarını kısıtlama ve yardım almasını 

engelleme gibi davranışlarda da bulunmaktadır (Özvarış, 2008). Ayrıca 

kadınının aile rızası dışında yaşadığı ilişki, ailenin namusunun kirlendiği 

gerekçesiyle, kadının hayatına son verilmesi de namus cinayeti ve kadına 

yapılan toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin en dramatik örneklerindendir 

(Dinç , 2013). Birlikteliği olan kişilerde erkeğin kadına ve kadının erkeğe 

şiddet uygulaması olası bir durumdur. Fakat eşler arasındaki şiddet 

oranlarına bakıldığında büyük bir bölümünü erkeğin kadına uyguladığı 

şiddet oluşturmaktadır (Erbaydar, 2008). Savaşlar dışında da kadınların 

birçoğu şiddeti en yakınlarından görmektedirler ve bu durum şiddetin 

olumsuz etkilerini arttırmaktadır. Aynı zamanda kadına yüklenen 

toplumsal cinsiyet rollerini kabullenmesi, yapılan şiddeti de kabullenmesi 

anlamına gelmektedir (Şimşek, 2011). 

Kadına şiddet uygulamayı normal gören ve uygulayabileceğini düşünen 

ereklerin yanı sıra bu durumu kabullenen de birçok kadın mevcuttur. 

Şiddet üzerine yapılmış bir araştırmada kadınların ortalama üçte biri 

gördükleri şiddetin nedeni olarak kendilerinin yapmış olduğu 

davranışlardan kaynaklandığını belirtmişlerdir (Günay, Giray, Harç, 

Köksal, & Sarı, 2006). Kocaya karşı çıkmak Türk kadınları arasında 

fiziksel şiddete maruz kalmak için en büyük neden olarak görülmekte ve 

eğitimsiz, kırsal bölgede yaşayan, genç yaşta ve fazla çocuk sahibi kadınlar 

şiddeti daha çok içselleştirmektedir (Erbaydar, 2008).  

Şiddet kadınları fiziksel, sosyal ve duygusal anlamda yaşamını her 

alanda etkileyerek; depresyon, kötü beslenme, travma sonrası stres 

bozukluğu, madde kullanımı, fiziksel engellilik, kronik hastalıklar, güvenli 

olmayan cinsel ilişki ve bulaşıcı hastalıklar, hatta intihar girişimi ve ölüme 

neden olacak sonuçlar doğurmaktadır. Bu durumlara ek olarak kadınların 

gebelik sürecinde gördükleri şiddet ise yaşamı tehdit edebilmektedir. 

Ayrıca vasıfsız ve bir erkeğe bağlı olarak çalışan, ayrıldığında başka iş 

olanağı olmayan ve boşanmış kadınlar genellikle işyerlerinde cinsel tacize 

maruz kalarak, iş hayatına dâhil olma konusunda olumsuzluklar 

yaşamaktadırlar (Çiçeklioğlu & Saçaklıoğlu, 1996).  

Biyolojik ve sosyal faktörlerin yanı sıra psikolojik etmenler de 

toplumsal cinsiyet, kadınların ruh sağlığı ve hastalıkları üzerine önemli bir 
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etkiye sahiptir. Kadın ve erkeklerin arasında ruhsal sağlık problemleri 

görme oranlarında ciddi bir farklılık olmamasına karşın depresyon, 

anksiyete kadınlarda daha fazla iken madde kullanımı ve anti-sosyal 

davranışlar erkeklerde daha fazla görülmektedir. İntihar oranlarına 

bakıldığında bu oran erkeklerde fazla iken intihar girişiminde bulunma 

oranı kadınlarda daha fazladır (Türmen, 2003). Toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddet durumu, örneğin kızlık zarı muayenesi kadınların kendi bedenleri 

üzerindeki söz sahipliği etkisini ortadan kaldırır ve kadınlarda ruhsal 

problemlere yol açabilir (Şimşek, 2011). Yapılan çalışmalarda fiziksel ve 

psikolojik şiddete maruz kalan kadınların %20’si intihar girişiminde 

bulunmaktadır (Türmen, 2003).  

 

10.3.  Bulaşıcı ve Kronik Hastalıklarda Toplumsal Cinsiyet 

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) infertilite, morbidite ve 

mortalitenin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır (Koyun, Taşkın, 

& Terzioğlu, 2011). Cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından; seks 

işçileri, evli ve bekâr kadınlar ciddi risk gruplarını oluşturmaktadır 

(Şimşek, 2011). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar için özellikle de HIV’in yayılması ve görülme sıklığında önemli 

bir yere sahiptir. Heteroseksüel yaşanan cinsel ilişki ile HIV’e maruz 

kalma ihtimali erkeklere oranla kadınlarda daha fazladır. Bunun nedenleri 

ise erkeklerin menisinin, kadınların vajinal sekresyonuna göre daha çok 

virüs bulundurması ve kadının vajina mukus alanının daha geniş yapıya 

sahip olması söylenebilir. Burada etkili olan faktör kadının erkeğe kıyasla 

biyolojik olarak daha duyarlı olmasından kaynaklanmaktadır. Cinsel ilişki 

esnasında enfeksiyonların erkekten kadına bulaşma riski, kadından erkeğe 

bulaşma riskine oranla iki kat daha fazladır (Dinç , 2013). Toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği açısından düşünüldüğünde ise biyolojik farklılıkların 

yanı sıra korunmasız cinsel ilişki ve özellikle kayıt dışı çalışan seks işçileri 

özellikle de hem zorunlu sağlık kontrollerinden yoksun hem de kondom 

kullanma konusunda ısrarcı olmadıkları için en riskli grubu 

oluşturmaktadır. Bununla beraber kayıt dışı seks işçileri ile cinsel ilişki 

yaşayan evli erkeklerin eşleri de risk altında bulunmaktadır. Kadınların 

ekonomik bağlılığı ve zorla girilen cinsel ilişki ve kadının hayır 

diyememesi bu riski artırmaktadır (Şimşek, 2011). 

Kadınların erkeklere oranla daha uzun yaşamaları nedeniyle çoğu 

toplumda kadınların daha çok kronik rahatsızlık ve strese maruz kaldığı 

düşülmektedir. “Özellikle daha uzun yaşayan kadınlarda kronik 

hastalıklar, osteoporoz, diyabet, hipertansiyon, artrit, iskemik kalp 

hastalığı, inme, alzheimer, demans, sakatlık gibi durumların arttığı 

bildirilmektedir” (Coşkun & Özdilek, 2012). 

 

10.4.  Kadınların Yaşadıkları Sağlık Sorunları İle İlgili Araştırma  
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Bu bölümde, araştırma konusuyla ilgili yapılan çalışmaya kısaca 

değinilmiştir. 

Şahiner ve Akyüz (2010) toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kadınların 

üreme sağlığına ve hizmetlerinden faydalanmasına etkisini araştıran 

çalışmaları, jinekoloji polikliniğine başvuran üreme çağındaki (15-49 yaş), 

250 evli kadın ile yürütülmüştür. Çalışmada, kadınların eğitim seviyesi 

%52’si ilkokul, %13,6’sı ortaokul ve %29,2’si lise ve üzeri olarak 

bildirilirken, eşlerinin eğitim seviyesi ise %36’sı ilkokul, %10’u ortaokul 

ve %52,4’ü lise ve üzeri olarak bildirilmiştir. Çalışmaya katılan kadınların 

eğitim seviyelerinin eşlerinin eğitim seviyelerine göre anlamlı oranda 

düşük olduğu ve kadınların %81,2’sinin çalışmadığı belirlenmiştir. Lise ve 

üzeri eğitim seviyesi olan kadınların son gebeliklerinde doğum öncesi 

bakım alma oranlarının daha yüksek olduğu, doğumlarını bir sağlık 

kuruluşunda yaptıkları ve jinekolojik bir rahatsızlık durumunda eğitim 

seviyesi düşük olanlara göre daha yüksek oranda jinekolojik muayeneye 

gittikleri belirtilmektedir. Aynı çalışmada kadınların eğitim durumu ile son 

gebeliklerini planlama ve etkili kontraseptif yöntem kullanma (p>0.05) 

durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Aile 

içi kararlarda eş uyumu olan kadınların gebeliklerini planlı 

gerçekleştirdikleri, daha yüksek oranda doğum öncesi bakım aldıkları ve 

doğumlarını bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirdikleri belirtilmektedir ( 

p<0.001). Çalışmada toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yapılmadığı 

durumlarda kadınların üreme sağlığının olumlu etkilendiği görülmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Genellikle toplumun sahip olduğu yargılar ile çocuklar kız ve erkek 

olarak ayrılarak aile içinde cinsiyet anlamında eşit olmayan davranışlar 

desteklenmektedir. Eşitsizliğin ölçümünde kullanılan en temel 

belirleyiciler öğrenim, gelir, meslek ya da yapılan iştir. Bu eşitsizliğin 

sonucu olarak kadınlar okumakta, meslek sahibi olmakta ve para 

kazanmada daha çok eksiklikler yaşamaktadırlar. Toplumsal cinsiyete 

bağlı olarak yaşanan eşitsizlikler sonucu kadınlar olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Bu eşitsizliğin en belirgin göstergesi ise kadınların 

yaşadıkları sorunlarıdır.  

Toplumsal cinsiyet bağlamında kadınların toplumsal statüsündeki 

iyileşme sektörler arası işbirliği ile sağlanmalıdır. Ayrıca toplumsal 

cinsiyetin kadın sağlığı üzerine etkilerinin daha iyi anlaşılması için sağlık 

alanındaki tüm araştırmalara bu konu dâhil edilmeli ve çok yönlü olarak 

değerlendirilmelidir. 
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BÖLÜM XLV 

BAFF rs2893321, TNFAIP3 rs7749323, IL-4R-ALFA GEN 

VARYASYONLARI VE MYASTHENİA GRAVİS GELİŞİMİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ 

Nevra Alkanlı* & Arzu Ay 

GİRİŞ 

Myasthenia Gravis (MG), nöromusküler kavşağın postsinaptik 

membranında otoantikorların aracılık ettiği otoimmün bir hastalıktır. 

Egzersiz ile artan yorgunluk ve kas zayıflığı ile karakterize olan MG, 

oküler kasların fokal etkilenmelerinden vücuttaki tüm kasların 

etkilenmelerine kadar geniş bir yayılma gösterebilmektedir. MG’nin 

başlıca semptomlarından biri yorgunluk olarak bilinmektedir ve hastaların 

büyük çoğunluğunda bu belirgin semptom ortaya çıkmaktadır. MG’de 

görülen diğer semptom ise genellikle oküler kaslarda başlayan ve hastalık 

ilerledikçe proksimal ekstremite kaslarında da ortaya çıkan kas kuvvet 

kayıplarıdır. Ayrıca MG’de boyun kaslarının, bulber kaslarının ve solunum 

kaslarının da etkilenebildiği bilinmektedir. Otoimmün bir hastalık olan 

MG, antikorların asetilkolin reseptörlerine (AChR) veya nöromusküler 

kavşakta, postsinaptik membranda fonksiyonel olarak ilişkili olan 

moleküllere bağlanması sonucunda ortaya çıkmaktadır ve nöromusküler 

kavşakta, nöromusküler iletim işlevinde bozulma meydana gelmektedir. 

Aktivite ile artarak dinlenme ile azalabilen özellikli kas zayıflığı ve 

yorgunluğu MG’nin temel klinik özellikleri arasında yer almaktadır 

(Ceren, 2019).  

MG insidansı ve prevalansı coğrafi ve etnik farklılıklara göre 

değişebilmektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da çocukluk döneminde 

MG görülme sıklığı oldukça düşük iken; Asya ülkelerinde çocukluk 

çağında hastalığa yakalanma oranı daha fazladır. Özellikle 55 yaş üstü 

bireylerde MG insidansı ve prevalansının arttığı belirlenmiştir (Ceren, 

2019).  

MG genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı 

multifaktöriyel bir hastalıktır (Ceren, 2019). Hastalığın 

patogenezinde etkili olabilecek genetik faktörlerden biri de genetik 

varyasyonlardır. 

                                                 

* (Dr. Öğr. Üyesi); T.C. Haliç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye nevraalkanli@halic.edu.tr 
 (Dr. Öğr. Üyesi); Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Edirne, 

Türkiye, arzuay78@yahoo.com 
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BAFF, TNFAIP3, IL-4Rα genlerinde ortaya çıkan genetik varyasyonlar 

sonucunda romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus (SLE), Graves 

hastalığı, egzema, astım, tiroid hastalığı, psöriyazis (sedef hastalığı), 

otoimmün aplastik anemi, pernisiyöz anemi gibi inflamatuar hastalıklar ya 

da otoimmün hastalıkların gelişebileceğini gösteren çalışmalar 

bulunmaktadır. 

Farklı ırk ve popülasyonlar arasında sınırlı sayıda gerçekleştirilmiş 

çalışmalarda da farklı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak MG gelişimi ve 

BAFF, TNFAIP3, IL-4Rα genleri arasındaki ilişkinin araştırılması için 

daha kapsamlı ve geniş popülasyonlar ile gerçekleştirilmiş çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır (Deng, 2019: 168; Yang, 2017: e6798; Jiang, 2019: 

529). 

Bu bölümün amacı, MG hastalığının mekanizması hakkında genel bilgi 

verilmesi ve bu hastalığın patogenezinde etkili olabilecek genetik 

faktörlerden BAFF rs2893321, TNFAIP3 rs7749323, IL-4Rα gen 

varyasyonlarının MG gelişimindeki rollerinin incelenmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Myasthenia Gravis, BAFF rs2893321 gen 

varyasyonu, TNFAIP3 rs7749323 gen varyasyonu, IL-4Rα gen 

varyasyonu, PZR 

Nöromusküler Kavşak ve İletim 

Miyelinli motor nöronlar ve iskelet kası arasındaki bağlantıyı sağlayan 

yapı nöromusküler kavşak olarak adlandırılmaktadır. Presinaptik nöron 

terminali, sinaptik aralık ve postsinaptik kas lifi son plağı nöromusküler 

kavşağı oluşturmaktadır (Ceren, 2019). 

Miyelinli motor nöronlar hedef kasa ulaşırken miyelinsiz terminal 

liflere ayrılmaktadırlar. Bu terminal liflerde sodyum ve potasyum kanalları 

bulunmaktadır. Nöron terminalinde sinaptik asetilkolin salınması 

sonucunda postsinaptik membranda son plak potansiyeli üretilmektedir. 

Presinaptik membranda bulunan transmembran voltaj kapılı kalsiyum iyon 

kanalları iyon seçici proteinlerdir ve membran potansiyelindeki indüklenen 

potansiyel değişikliklere yanıt olarak açılmaktadırlar (Ceren, 2019). 

Sinir terminali ve postsinaptik membran arasındaki boşluk olarak 

bilinen sinaptik aralık içerisinde asetilkolini hidrolize eden, 

asetilkolinesteraz enzimi ve postsinaptik asetilkolin reseptör oluşumunda 

rol oynayan karmaşık protein dizisi bulunmaktadır (Ceren, 2019). 

Postsinaptik yapıda reseptör yoğunluğu yüksektir ve bu yapı AChR’leri 

kümeleyen kıvrımlardan oluşmaktadır. Bu kıvrımlar içerisinde voltaj 

kapılı sodyum iyon kanalları yer almaktadır. Motor son plakta bulunan bazı 

proteinler de nöromusküler iletimde önemli bir rol oynamaktadırlar 

(Ceren, 2019). 
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Sinaptik İletim 

Aksiyon potansiyelinin sinir terminaline ulaşması sonucunda 

presinaptik membran depolarize olmaktadır ve ekstrasellüler sıvıdan 

kalsiyum iyonları nöron terminaline geçmektedir. Bu kalsiyum kanalları 

sinaptik veziküllerden sinaptik aralığa asetilkolin salınımını 

tetiklemektedirler. Asetilkolin sinaptik aralığa yayılmakta ve postsinaptik 

membranda bulunan AChR’ye ulaşmaktadır. Asetilkolinin AChR’ye 

bağlanması ile kas liflerinde sodyum iyon girişi başlamaktadır. Son plak 

potansiyeli olarak adlandırılan bu iyonların girişi sonucunda kas liflerinde 

depolarizasyon gerçekleşmektedir. Son plak potansiyelinin membran 

kıvrımlarında voltaj kapılı sodyum iyon kanallarını aktive etmesi 

sonucunda iyonların girişi artmakta ve kas lifi boyunca aksiyon 

potansiyelinin yayılması sağlanarak kas kontraksiyonunun oluşumu 

gerçekleşmektedir (Ceren, 2019). 

 

Myasthenia Gravis 

Nöromusküler bileşke, sinir ve kas arasında biyoelektriksel faaliyetin 

geçişi için özelleşmiş bir yapıdır. Nöromusküler bileşke; presinaptik bölge, 

sinaptik aralık ve postsinaptik kas membranı olmak üzere farklı 

bölgelerden oluşmaktadır. Presinaptik bölgeden kalsiyum aracılı 

asetilkolin salınımı ve asetilkolinin postsinaptik membrandaki AChR’ye 

bağlanması sonucunda nöromusküler ileti gerçekleşmektedir. 

Nöromusküler kavşak hastalıkları olarak bilinen hastalıklar; presinaptik, 

sinaptik ve postsinaptik bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkmaktadırlar 

(Nalbantoğlu, 2015: 230-247). 

MG, nöromusküler ileti bozuklukları arasında yer alan ve postsinaptik 

bozukluklara bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. MG, otoimmün bir 

hastalık olarak bilinmektedir ve nikotinik AChR’ye karşı oluşan 

antikorlardan dolayı nöromusküler iletim bozukluğundan 

kaynaklanmaktadır. Genç yaşlardaki kadınlarda daha sık gözlenen MG, 

ileri yaşlardaki kadınlar ve erkeklerde eşit oranda gözlenmektedir 

(Nalbantoğlu, 2015: 230-247). 

MG; oküler klinik form ve jeneralize klinik form olmak üzere iki klinik 

formdan oluşmaktadır. MG oküler klinik formu; güçsüzlük, göz kapakları 

ve ekstraoküler kaslar ile belirgin formdur. Jeneralize klinik formda ise, 

oküler klinik formda gözlenen belirtilere ek olarak bulber, ekstremite ve 

solunum kaslarında ortaya çıkan farklı derecelerdeki güçsüzlük dikkati 

çekmektedir. Miyastenik güçsüzlük olarak bilinen bu güçsüzlük hali 

sabahın erken saatlerinde oldukça azdır. Ancak günün ilerleyen saatlerine 

doğru bu güçsüzlük halinin arttığı ve durumun kötüleşebildiği 
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gözlenmektedir. Değişken ve ilerleyici bir hastalık olan MG; tek başına 

ortaya çıkabildiği gibi; tiroid hastalığı, romatoid artrit, SLE, psöriyazis 

(sedef hastalığı), otoimmün aplastik anemi, pernisiyöz anemi gibi çeşitli 

otoimmün hastalıklar ile de birlikte görülebilmektedir (Nalbantoğlu, 2015: 

230-247).  

MG hastalarında miyastenik kriz ve kolinerjik kriz olmak üzere iki tip 

kriz görülebilmektedir. Hastaların bir bölümünde ilk üç yıl içerisinde ağır 

solunum yetmezliğine bağlı olarak miyastenik kriz ortaya çıkmaktadır. 

Miyastenik krizin solunum ve bulber disfonksiyonu sonucunda akut 

alevlenme ile karakterize olduğu bilinmektedir. Kolinerjik kriz ise 

asetilkolinesteraz ilaçların aşırı dozda alınması sonucunda ortaya çıkan bir 

durumdur (Nalbantoğlu, 2015: 230-247). 

Antikorlar aracılığı ile oluşan bir otoimmün hastalık olan MG’nin 

oluşumunda en yaygın olan antikorlar, çizgili kaslarda postsinaptik 

nikotinik AChR’ye karşı oluşan anti-AChR antikorlarıdır. AChR 

antikorları, B lenfositleri tarafından yapılmasına rağmen; otoimmün yanıt 

oluşumunda T lenfositleri de gerekmektedir. Anti-MuSK olarak bilinen 

diğer antikor da MG hastalarında bulunmaktadır ve bu antikorların sinaps 

oluşumu sırasında AChR kümelenmesini sağlayan kasa spesifik tirozin 

kinaza karşı oluştukları bilinmektedir (Nalbantoğlu, 2015: 230-247). 

MG gelişen hastalar; klinik özelliklerine, başlangıç yaşlarına, tipik 

patolojilerine ve otoantikorlarına göre sınıflandırılmaktadırlar (Yang, 

2017: e6798). 

 

Myasthenia Gravis Patofizyolojisi 

MG’de nöromusküler kavşakta bulunan proteinlere karşı antikorlar 

gelişmektedir. MG’de yaygın olarak bulunan antikorlar AChR’lere karşı 

geliştirilmektedir ve böylece nöromusküler iletim engellenmektedir 

(Ceren, 2019). 

AChR antikorlarının nöromusküler iletimi bozmasında üç farklı 

mekanizma olduğu düşünülmektedir. Bu mekanizmalardan birincisi; 

membran ortak kompleksinin aktivasyonu ve postsinaptik membran 

yıkımıdır. Postsinaptik membranda oluşan hasar sonucunda postsinaptik 

aksiyon potansiyel üretimi azalmaktadır. İkinci önemli mekanizma; 

AChR’lerinin çapraz bağlanmasıdır. Bu reseptörlerin antikorlar tarafından 

çapraz bağlanması sonucunda, reseptörlerin degradasyonu artmakta ve 

sonuç olarak toplam asetilkolin reseptör sayısı azalmaktadır. Üçüncü 

mekanizma da asetilkolin bağlanma bölgesindeki blokajdır. Bu durumda 

asetilkolinin AChR’lere bağlanması engellenmektedir. Nöromusküler 

kavşakta AChR kayıplarını telafi etmek için kas lifi farklı AChR alt 

birimleri sentezlenmektedir (Ceren, 2019). 
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AChR’lere karşı antikor gelişmemiş olan MG hastalarında ise 

nöromusküler kavşakta bulunan diğer proteinleri hedefleyen antikorlar 

tespit edilmiştir. Agrin kaynaklı AChR kümelenmesinde etkili bir protein 

olan kas spesifik kinaz (MuSK) agrin ile doğrudan etkileşime 

geçememekte, agrin reseptörü olan LDL reseptör ilişkili protein 4 (LRP4) 

ile etkileşmektedir. Ayrıca LRP4’e karşı gelişen antikorlar da son plakta 

AChR kümelenmesinin azaltılmasını sağlamaktadır ve böylece LRP4 / 

MuSK etkileşimi de engellenmektedir. Sonuç olarak nöromusküler iletim 

bozulmaktadır (Ceren, 2019). 

 

Myasthenia Gravis Gelişimi ve BAFF rs2893321 Gen Varyasyonu 

MG’nin patogenezi açıklanmış olsa da, bu hastalığın altında yatan 

mekanizma tam olarak aydınlatılamamıştır. MG, B hücre aracılı bir 

hastalık olarak bilinmektedir. Normal adaptif immün yanıtları koruyan B 

hücreleri; T hücre fonksiyonunda, inflamatuar sitokin üretiminde ve 

antikor oluşumunda önemli rol oynamaktadırlar. MG gelişen hastaların 

büyük çoğunluğunda AChR’nin otoantijen olduğu bilinmektedir ve 

AChR’ye karşı antikorlar tespit edilebilmektedir. AChR-negatif hastalarda 

genellikle nöromusküler bağlantı proteinlerine karşı antikorlar 

bulunmaktadır ve LRP4 ile MuSK bu bağlantı proteinleri arasında yer 

almaktadır (Deng, 2019: 168).  

B-lenfosit aktive edici faktör (BAFF), B hücresi farklılaşması ve 

gelişiminde etkili olan önemli bir faktördür ve MG progresyonunda da rol 

oynamaktadır. Tümör nekroz faktörü ailesinin önemli bir üyesi olan BAFF, 

B hücresi farklılaşması ve gelişiminde etkilidir (Deng, 2019: 168). BAFF 

Reseptör Geni (TNFRSF13C geni) kromozom 22q13.2 üzerinde 

lokalizedir (Tablo 1). 
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Tablo 1: BAFF Reseptör, TNFAIP3, IL-4R genlerinin lokasyonları ve 

yapıları  

 

Gen 

Sitogenik 

Lokasyon 

 

Gen Yapısı 

 

BAFF 

Reseptör 

Geni 

(TNFRSF13

C geni) 

 

 

 

 

22q13.2 

 

 

 

 

TNFAIP3 

Geni 

 

 

 

6q23.3 

 

 

 

 

 

 

IL-4R Geni 

 

 

 

16p12.1 

 

 

 

 

B hücre proliferasyonu ve olgunlaşması, BAFF ile uyarılmaktadır ve B 

hücre membranlarındaki BAFF reseptörüne bağlanmaktadır. BAFF 

dengesinin oldukça önemli olduğu bilinmektedir (Deng, 2019: 168). 

Hayvan modelleri ile gerçekleştirilmiş bazı çalışmalarda, BAFF 

azalması sonucunda B hücre eksikliğinin ortaya çıktığı belirlenmiştir. 

Buna karşın; BAFF aşırı ekspresyonunun ise B hücre çoğalmasını 

kolaylaştırdığı ve böylece serum antikor düzeylerinin yükselmesine neden 

olduğu saptanmıştır. BAFF ekspresyonunda ortaya çıkan dengesizlikler 

sonucunda da romatoid artrit, SLE, primer biliyer siroz gibi çeşitli 

otoimmün hastalıklar gelişebilmektedir. Serum BAFF düzeylerinin 

yükseldiği MG hastalarında BAFF pozitif olarak düzenlenmiş anti-AChR 

antikor bulunmaktadır (Deng, 2019: 168).  

BAFF gen varyasyonlarının MG’ye yatkınlıkta genetik risk faktörleri 

olabilecekleri düşünülmektedir. Otoimmün hastalıkların fenotipleri ve 
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oluşumları ile ilişkili olan BAFF gen varyasyonlarından biri, BAFF 

rs2893321 gen varyasyonudur. Bu gen varyasyonu ve Graves hastalığı, 

otoimmün tiroid hastalıkları gelişimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Çin-Han popülasyonu ile gerçekleştirilmiş bir çalışmada, 

BAFF rs2893321 gen varyasyonunun AA genotipinin MG’li hastalarda 

sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu ve 

dolayısıyla bu gen varyasyonunun MG yatkınlığı ile ilişkili olabileceği 

belirlenmiştir (Deng, 2019: 168). BAFF rs2893321 gen varyasyonunun 

genotip dağılımları Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2: BAFF, TNFAIP3, IL-4Rα gen varyasyonlarının genotipleri 

Gen Varyasyonları Genotipler 

 

BAFF rs2893321 

AA 

GA 

GG 

 

TNFAIP3 rs7749323 

AA 

GA 

GG 

 

IL-4Rα rs1805010 

AA 

GA 

GG 

 

IL-4Rα rs2107356 

CC 

CT 

TT 

 

Myasthenia Gravis ve TNFAIP3 rs7749323 Gen Varyasyonu 

MG’nin iyileştirilmesine yönelik çeşitli tedaviler 

gerçekleştirilmektedir. Bu tedavilerde amaç; kas zayıflığının 

iyileştirilebilmesi, hastalık remisyonunun sağlanabilmesi, ilaca bağlı yan 

etkilerin en aza indirilebilmesi ve MG’nin progresyonunun 

yavaşlatılabilmesi ya da önlenebilmesidir. MG tedavisinde 

asetilkolinesteraz inhibitörleri ve kortikosteroidlerin immün modüle edici 

ajanları kullanılmaktadır. Bunun dışında MG iyileştirilmesine yönelik 

immünosüpresif tedavi de uygulanmaktadır. NF-kB sinyal yolağı 

inhibitörü olarak bilinen A20 de MG tedavisinde kullanılabilmektedir 

(Yang, 2017: e6798).  

MG’de önemli rol oynayan genetik faktörlerden biri olan tümör nekroz 

faktörü α-indüklenmiş protein 3 (TNFAIP3, A20), nükleer faktör kB (NF-

kB) için merkezi bileşenlerin ubikutin ekleyerek proteinin yapısını 

değiştirme durumunun modülasyonunu sağlayarak inflamatuar yanıtların 
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kısıtlanmasında etkili olmaktadır (Yang, 2017: e6798). TNFAIP3 Geni 

kromozom 6q23.3 üzerinde lokalizedir (Tablo 1). 

TNFAIP3 geninin A20 proteinini kodladığı ve bu proteinin otoimmün 

hastalıkların patogenezinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu yüzden 

TNFAIP3 geni otoimmün hastalıklara genetik yatkınlıkta önemli bir faktör 

olarak düşünülmektedir (Yang, 2017: e6798).  

Daha önce gerçekleştirilmiş çeşitli genetik çalışmalarda, TNFAIP3 

geninde ortaya çıkan genetik varyasyonlar ve SLE, romatoid artrit, 

psöriyazis (sedef hastalığı), Crohn hastalığı ve diğer otoimmün hastalıklar 

gibi çeşitli otoimmün hastalıkların gelişimi arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu saptanmıştır. Kuzey Han-Çin popülasyonu ile gerçekleştirilmiş bir 

çalışmada, TNFAIP3 rs 7749323 gen varyasyonunun geç başlangıçlı MG 

gelişiminde genetik bir risk faktörü olabileceği belirlenmiştir (Yang, 2017: 

e6798). TNFAIP3 rs7749323 gen varyasyonunun genotip dağılımları 

Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Myasthenia Gravis ve IL-4Rα Gen Varyasyonu 

MG, T hücresine bağımlı bir antikor aracılı otoimmün nöromusküler 

bozukluktur. Th2 sitokinlerinden biri olarak bilinen IL-4’ün MG 

patogenezinde etkili olabileceği düşünülmektedir. B hücreleri için güçlü 

bir büyüme ve farklılaşma faktörü olarak bilinen IL-4 otoantikor üretimini 

uyarmaktadır. Ayrıca IL-4, düzenleyici T hücresi olarak bilinen Treg 

fonksiyonlarının pozitif modülasyonunda da etkilidir (Jiang, 2019: 529). 

IL-4’ün üç tip IL-4R kompleksine bağlanarak işlevini gerçekleştirdiği 

bilinmektedir. IL-4R geni kromozom 16p12.1 üzerinde lokalizedir (Tablo 

1). Tip 1 IL-4R kompleksi; T hücreleri, NK hücreleri, bazofiller ve mast 

hücrelerinde bulunmaktadır. Tip 2 IL-4R kompleksi lenfoid olmayan 

tümör hücrelerinde bulunmaktadır. Tip 3 IL-4R kompleksi ise B hücreleri 

ve monositlerde bulunmaktadır. Tip 1 IL-4R kompleksinin önemli 

birimleri arasında IL-4Rα ve IL-2Rγc- yaygın zinciri yer almaktadır. Tip 2 

IL-4R kompleksi ise IL-4Rα ve IL-13Rα1 olmak üzere iki alt birimden 

oluşmaktadır. Tip 3 IL-4R kompleksi bu üç zinciri de içermektedir. IL-4Rα 

önemli bir bileşiktir ve bu üç komplekste de yer almaktadır. IL-4, IL-

4Rα’ya bağlanmakta ve hücre tipine göre komplekslerde bulunan diğer iki 

zincirden birini almaktadır. Böylece heterodimer kompleksi oluşmakta ve 

transdüksiyonun başlaması sağlanmaktadır (Jiang, 2019: 529) (Figür 1). 
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 Tip 1 IL-4R                    Tip 2 IL-4R                   Tip 3 IL-4R                

 

 T hücreleri                   Solid tümörler                  B hücreleri 

NK hücreleri                  Fibroblastlar                   Monositler 

                                                                                       TF-1 

Figür 1: IL-4R kompleks tipleri 

Daha önce gerçekleştirilmiş bazı çalışmalarda MG hastalarında sağlıklı 

kontrollere nazaran IL-4 düzeylerinin anlamlı derecede azaldığı 

belirlenmiştir. IL-4 bakımından genetik eksikliği olan fareler ile 

gerçekleştirilmiş bazı çalışmalarda da, AChR ile aşılama yapılan bu 

farelerde uzun süreli kas zayıflığının geliştiği saptanmıştır. Bazı 

çalışmalarda IL-4R’nin anti-AChR antikoruna maruz kaldığı ve 

miyositlerde upregüle edilebildiği belirlenmiştir. IL-4’ün ayrıca 

konsantrasyonuna bağlı olarak insan tümör hücre dizilerinde hücresel 

çoğalmayı desteklediği de bilinmektedir. IL-4R bolakajı sonucunda, bazı 

tümörlerde in vivo lenfatik ve hematojen metastazların anlamlı derecede 

azaldığı gösterilmiştir. IL-4, antiapoptotik moleküllerin ekspresyonunu IL-

IL-4R 

IL-2Rγc 

 

IL-4Rα 

IL-13Rα1 

IL-4Rα 

 

IL-13Rα1 

IL-4Rα 

 

IL-2Rγc 
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4R kompleksi aracılığıyla arttırarak tümör hücreleri üzerinde önemli bir 

sağkalım faktörü olarak işlev görmektedir (Jiang, 2019: 529). 

IL-4Rα geninde ortaya çıkan genetik varyasyonların romatoid artrit, 

SLE, Graves hastalığı, egzema, astım gibi inflamatuar hastalıklar ya da 

otoimmün hastalıklar ile ilişkili olabileceğini gösteren çalışmalar 

bulunmaktadır. Pal ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiş bir 

çalışmada, IL-4Rα rs1805010 gen varyasyonunun GG genotipinin MG 

hastalarında sağlıklı kontrollere kıyasla anlamlı derecede daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca IL-4Rα rs2107356 gen varyasyonunun artmış 

IL-4R ekspresyonu ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. IL-4Rα alt 

biriminin ekstrasellüler domainindeki bir mutasyon olarak bilinen IL-4Rα 

rs1805010 gen varyasyonu, STAT6 transkripsiyon faktörünü anormal 

derecede aktif tutmakta ve dolayısıyla IL-4 sinyalizasyonunu 

arttırmaktadır. Çin-Han popülasyonu ile gerçekleştirilmiş bir çalışmada, 

IL-4Rα rs1805010, IL-4Rα rs2107356 gen varyasyonlarının MG gelişimi 

için genetik risk faktörleri olabilecekleri belirlenmiştir (Jiang, 2019: 529). 

IL-4Rα rs1805010 ve IL-4Rα rs2107356 gen varyasyonlarının genotip 

dağılımları Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

SONUÇ 

MG patogenezinde çevresel ve genetik faktörler birlikte rol 

oynamaktadırlar. MG gelişiminde önemli rol oynayan genetik faktörler 

arasında gen varyasyonları da yer almaktadır ve bu gen varyasyonlarını 

araştırmayı amaçlayan çeşitli çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu çalışmalarda elde edilen farklı sonuçların; çalışmalardaki hasta ve 

kontrol gruplarının farklı seçim kriterlerinden, çalışmaların farklı ırk ve 

popülasyonlar ile gerçekleştirilmelerinden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. MG gelişimi ile ilişkili olduğu düşünülen BAFF, 

TNFAIP3, IL-4Rα genlerinin ve bu genlerde ortaya çıkan BAFF 

rs2893321, TNFAIP3 rs7749323, IL-4Rα genetik varyasyonlarının 

belirlenmesi, MG patogenezi hakkında genel bilgi edinebilmemizi ve 

hastalığın erken tanısında, progresyonunda etkili olabilecek yeni ilaçların 

ve tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesini sağlayacaktır. MG gelişimi ve 

hastalık ile ilişkili olduğu düşünülen BAFF rs2893321, TNFAIP3 

rs7749323, IL-4Rα gen varyasyonları arasındaki ilişkinin araştırılmasına 

yönelik sınırlı sayıda yapılmış çalışmalar, daha geniş popülasyonlar ile 

gerçekleştirildiğinde farklı sonuçların elde edilebileceği düşünülmektedir.  
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BÖLÜM XLVI 

VİTAMİN D VE DİYABET 

Özge Meryem Öztürk 

 

D vitamini, çok çeşitli fonksiyonlara sahip, steroid yapıda yağda 

çözünen bir hormon ailesi üyesidir (Santoro, Lucisano & Gagliostro & 

Alibrand & Benvenga & Ientile &  Bellinghieri & Buemi & Caccamo, 

2015:25). Ana fonksiyonu kalsiyum metabolizması etkileriyle kemik 

sağlığı üzerine olsa da, son çalışmalar doğuştan veya adaptif immun 

yanıt ile  hücresel büyüme ve farklılaşma modülasyonu üzerine etkileri 
olduğunu da göstermektedir (Aranow, 2011:59). 

D vitamininin iki ana kaynağından birisi, kolekalsiferol (D3 

vitamini) üretimine yol açan güneş ışığına maruz kalma iken, ikincisi 

ise gastrointestinal emilim ile alınan ergokalsiferol( D2 vitamini) dur. 

Kolekalsiferol ve ergokalsiferolun aktive olabilmesi için bazı metabolik 

basamaklar gereklidir. İki inaktif molekülden karaciğerde, 

hepatositlerin endoplazmik retikulumunda, sitokrom P450 (CYP) liver-

25-hydroxylase (CYP2R1) enzimi tarafından 25.karbon üzerinde 

hidroksilasyon sonucu25-hidroksivitamin D (kalsidiol) üretilir (Jones 

& Kottler & Schlingm, 2017: 46). İkinci hidroksilasyon basamağında  

ise böbrek proksimal tübül mitokondrilerinde 1-alfa-hidroksilaz 

(CYP27B1)  enzimi ile kalsidiol  aktif formu olan kalsitriole çevrilir. 

Kalsitriolün etkilerine kalsitriol reseptörü veya NR1I1 olarak da bilinen 

VDR( nükleer vitamin D reseptör) aracılık eder (Moore & Kato &  Xie 

& Mangelsdorf &Schmidt & Xiao &  Kliewer, 2006:58). CYP27B1, 

paratiroid hormonu (PTH) ve fibroblast büyüme faktörü-23 (FGF23) 

olmak üzere iki hormonun kontrolündedir. PTH, CYP27B1 üzerinden 

D vitamin üretimini uyarırken; FGF23, CYP27B1 yoluyla kalsitriol 

sentezini azaltır (Galitzer &  Ben-Dov & Lavi-Moshayoff, & Naveh-
Many &  Silver, 2008: 17). 

Dolaşımdaki D vitaminleri olan 25  OH vitamin D ve 1,25  OH 

Vitamin D’nin büyük kısmı D vitamini bağlayıcı proteine (DBP) ve 

daha az  oranda da  albüminine bağlıdır. Çok küçük bir miktar serbest 

form olarak bulunur (Christakos &  Dhawan & Verstuyf & Verlinden 

&  Carmeliet,2016: 96) . D vitamini ve 25 OH vitamin D'nin serum 

konsantrasyonları, 1,25 OH vitamin D'nin 100 katından fazladır. 

Ayrıca, DBP bağlanma katsayıları ve hücre zarlarından pasif difüzyon 

                                                           
 (Dr.); Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Biyokimya Bölümü; İzmir, Türkiye, 
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potansiyelleri de bu iki D vitamini metabolitleri arasında farklılık 

gösterir.(Hollis & Wagner , 2013: 98)  Buna göre, hangi D vitamini 

metabolitinin veya D vitamini metabolit-DBP kompleksinin VDR 

aktivasyonu için en önemli olduğunu ve bir kişinin  D vitamini 

durumunun değerlendirilmesi için hangisinin ölçülmesi gerektiğini 

söylemek zordur (Jorde & Grimnes,2018:111). Bu amaçla,  ölçülmesi 

daha kolay ve daha uzun yarılanma  ömrüne sahip olduğu için  

geleneksel olarak serum 25 OH vitamin D seviyeleri ölçülmektedir. 25 

OH vitamin D seviyeleri güneşe maruz kalma ve D vitamini alımı ile 
güçlü bir şekilde ilişkilidir (DeLuca , 2004: 80). 

ABD'deki Endokrin Derneği yetişkinlerde 30 ng / mL'den fazla 

serum 25 OH vitamin D konsantrasyonlarına ulaşılmasını 

önermektedir. Bu sebeple, D vitamini eksikliği olan tüm yetişkinlerin 8 

hafta boyunca haftada bir kez 50.000 IU D2 veya D3 vitamini veya 

günlük 6000 IU D2 veya D3 vitamini eşdeğeri ile tedavi edilmesini ve 

30 ng / mL'nin üzerindeki seviyeleri takiben de 1500-2000 IU/gün 

idame tedavisi verilmesini önermektedir (National Kidney Foundation, 

2003: 42). 

Diabetes mellitus (DM) ; insülin sekresyonu ve/veya insülinin etki 

bozukluklarından kaynaklanan, özellikle hiperglisemi ile karakterize, 

karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması bozuklukları, hızlanmış 

aterosklerozla birlikte mikrovasküler ve makrovasküler 

komplikasyonlarla seyreden kronik, metabolik bir hastalıktır 

(American Diabetes Association, 2012:35). Karbonhidrat, lipid ve 

protein metabolizmasındaki bu bozuklukların  temel nedeni  insülinin 

hedef dokularda etkisinin yetersiz olmasıdır. Yetersiz insülin varlığının  

primer nedeni; beta hücre insülin salgısının bozulmasıdır. Diğer 

nedenler ise insüline doku cevabında azalma (periferik dokularda 

insülin direnci) ve karaciğerde glukoz üretiminin artmasıdır. DM tüm 

dünyada artan insidansı nedeniyle muhtemelen gelecekte de  en önemli 

mortalite ve morbidite nedeni olmaya devam edecektir. DM etiyolojik 

faktörlere bağlı olarak 4 gruba ayrılır (Fauci & Braunwald & Kasper & 
Hauser & Longo & Jameson , 2008:17). 

1.Tip 1 DM (Genellikle mutlak insülin eksikliğine sebep olan β-hücre 
yıkımı vardır) 

2.Tip 2 diyabet 

3.Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) 

4.Diğer spesifik diyabet tipleri 
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Yapılan pek çok çalışma düşük düzey vitamin D varlığı ile DM 

gelişimi arasındaki bağlantıyı göstermektedir (Afzal &Bojesen & 

Nordestgaard,2013:59), (Schöttker & Herder &Rothenbacher & Perna 

& Müller & Brenner, 2013:28), (Tsur & Feldman & Feldhammer & 

Hoshen & Leibowitz & Balicer, 2013:36 ). Hatta <15 ng/mL  25 OH 

vitamin D düzeylerine sahip olan diyabetik hastalarda mortalite 

oranının, >30 ng/mL 25 OH vitamin D düzeylerine sahip diyabetik 

hastalara oranla %53 atmış olduğu saptanmıştır (Navaneethan & Schold  

& Arrigain & Jolly  &  Jain & Schreiber & Simon & Srinivas & Nally 

, 2011: 58). Tip 2 DM gelişimi üzerine vitamin D’nin etkileri 

konusunda pek çok neden gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda 1.25 OH 

vitamin D’nin insülin sekresyonunu indükleyebildiği belirtilirken 

(Cade &Norman, 1986: 119),  bazı çalışmalarda da vitamin D’nin anti-

inflamatuvar etkileri sayesinde insülin direncini engelleyebildiğinden 

bahsedilmektedir (Palomer & González-Clemente & Blanco-Vaca & 

Mauricio, 2008: 10). Flores ve ark. yeterli vitamin D seviyelerinin, 

insülin sekresyonu ve insülin reseptör tirozin fosforilasyonu nedeniyle, 

glukoz homeostazının düzenlenmesiyle ilişkili olduğunu göstermişler 

(Flores, 2005: 18). 34 yıllık takiple yapılan bir çalışmada, D 

vitamininde 20 nmol / L azalma,  % 16 oranında artmış T2DM riski 

bildirilmiştir (Afzal & Brøndum-Jacobsen & Bojesen & 

Nordestgaard,2014:2). Bazı çalışmalarda ise D vitamini tedavisinin 

diyabetik hastalarda açlık kan glukozu , HbA1c , HOMA.IR , LDL 

kolesterol, trigliserit ve total kolesterol düzeylerini azalttığı 

gösterilmiştir (Tang  & Li &Li & Zhang & Song & Li, 2018:2018), 

(Barzegari & Sarbakhsh & Mobasseri & Noshad & Esfandiari & 

Khodadadi & Gargari , 2019: 13). Ayrıca yüksek doz vitamin D 

resplasmanının, insülin duyarlılığını artırarak, prediyabetik erişkin 

bireylerde DM’a ilerleme riskini azalttığı belirtilmiştir (Niroomand & 

Fotouhi & Irannejad &  Hosseinpanah  ,2019: 148) Ancak literatürde, 

yüksek doz  D vitamini ile plasebo  arasında insülin duyarlılığı ve 

diyabet gelişimi açısından anlamlı fark olmadığını gösteren bir 

çalışmada mevcuttur (Davidson & Duran &  Lee & Friedman,2013:36) 

(Jorde & Sollid & Svartberg & Schirmer & Joakimsen &  Njølstad, 
2016:101).  

D vitamini aktivasyonu için gerekli olan 1α hidroksilaz B ve T 

hücreleri ile antijen sunan hücrelerde üretilir (Bikle , 2009: 94).  Bu 

nedenle bu hücreler aktif D vitaminini lokal olarak sentezleyebilirler. D 

vitamininin immünmodülatör etkileri göz önüne alındığında, otoimmün 

bir hastalık olan Tip 1 DM’un, hem patogenezinde hem de  tedavisinde 

D vitamininin rol oynayabileceği düşünülmüştür (Altieri & Muscogiuri 

& Barrea & Mathieu & Vallone & Mascitelli , 2017: 18). Tip2 DM’ye 
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benzer şekilde Tip 1 DM hastalarında da D vitamini düzeyleri düşük 

saptanmıştır (Littorin & Blom & Schölin & Arnqvist & Blohmé & 

Bolinder , 2006: 49), (Shen & Zhuang & Ji, 2016): 60). Yapılan bir 

çalışmada,  maternal serum 25 OH vitamin D düzeyleri ile doğum 

sonrası bebeklerde tip1 DM gelişimi arasında ilişki bulunamamıştır 

(Thorsen & Mårild & Olsen & Holst & Tapia & Granström  , 2018: 

187). Benzer şekilde neonatal vitamin D düzeyleri  ile, Tip 1 DM 

gelişim riski arasında da anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (Jacobsen & 

Thorsen & Cohen & Lundqvist & Frederiksen & Pipper , 2016: 59).  

Ayrıca yeni tanı almış tip 1 DM hastalarıyla DM olmayan benzer yaş 

kontrol grubu kıyaslandığında tip 1 DM hastalarında anlamlı düşük D 

vitamini sonuçları olduğu görülmüş ve yeni tanı almış hastalarda D 

vitamini takviyesinin olumlu sonuçlar yaratabileceği bildirilmiştir 

(Shen & Zhuang & Ji, 2016: 60). Kajbaf ve ark. vitamin D nin  DM’lu 

hastalarda kullanılan insülin dozu ile C peptid yanıtı üzerine olumlu 

etkilerinin olabileceği öne sürülmüştür (Kajbaf & Mentaverri & Diouf 

& Fournier & Kamel & Lalau, 2014: 2014). 

Diyabetin komplikasyonları temel olarak akut ve kronik 

komplikasyonlar olarak ikiye ayrılır. Ayrıca kronik komplikasyonlar da 

mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlar şeklinde 

gruplanmaktadır. Makrovasküler komplikasyonlar arasında 

kardiyovasküler hastalıklar, serebrovasküler hastalıklar ve periferik 

damar hastalıkları yer alırken; mikrovasküler komplikasyonlar arasında 

Diyabetik nefropati (DN), Diyabetik retinopati (DR), ve diyabetik 

nöropati yer almaktadır. DR, hiperglisemi ya da insülin yetersizliği 

sonucu ortaya çıkan, retinada kapillerlerin, venüllerin ve arteriyollerin 

tutulduğu spesifik bir anjiopati ve buna eşlik eden nöropati olarak 

tanımlanır (Dyck & Kratz & Karnes & Litchy &, Klen & Pach 

& Wilson & O'Brien & Melton,1993:43(4)) Diyabetik noropatide ise  

akson dejenerasyonu, myelinli ve myelinsiz liflerde kayıp söz 

konusudur (Bayraktar, 2000). DM’un en önemli komplikasyonlarından 

biri olan DN aynı zamanda da son dönem böbrek hastalığının en sık 

nedenidir. DM’un kronik komplikasyonları birçok organ sistemini 

etkileyebilmekte ve diyabetle ilişkili mortalite ve morbiditenin büyük 

bir kısmından sorumlu tutulmaktadır. DN,  DM'li kişilerin yaklaşık üçte 
birini etkilemektedir (Reutens & Atkins , 2011:  170). 

DN hastalarıyla kontrol grubu karşılaştırmasında 25 OH vitamin D 

düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı düşük saptanmış ve bu 

düşüklük  yüksek açlık kan glukozu ve HbA1c düzeyleri ile korele 

olarak saptanmıştır  (Xiao & Wang & Hou &  Han & Ren & Hu, 2016: 

44). Ayrıca  25 OH vitamin D seviyeleri ile DN hastalarındaki 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wilson%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8469345
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mikroalbumin ve kreatinin seviyeleri arasında negatif korelasyon 

saptanmıştır.(Ray & Beatrice & Ghosh & Pramanik & Bhattacharjee & 

Ghosh & Raychaudhury &  Mukhopadhyay & Chowdhury , 2017: 11). 

Diyabetik ve diyabetik olmayan  kronik böbrek hastalığı olan iki grup 

arasında  yapılan çalışmada, DN hastalarında D vitamini eksiklik oranı 

%93.1 iken DN’ si olmayan grupta %78.9 olarak bulunmuş ; DN 

hastalarında  25 OH vitamin D ortanca değeri  8.5 ng/mL iken kontrol 

grubunda bu değer 13.9 ng/mL olarak saptanmıştır. Ayrıca bu 

çalışmada 25 OH vitamin D düzeylerinin, renal komplikasyon gelişme 

riski yüksek olan hastaları tanımlamak için,  10.5 ng/mL cut-off değeri 

ile birlikte DN tanısı için kullanılabileceği bildirilmiştir (Peng &  Li, 

2015: 47) 

Renin anjiotensin aldosteron(RAA) inhibisyonu ile üriner albümin 

atılımının azalması böbrek fonksiyonlarının korunması ile ilişkilidir 

(Brenner & Cooper & de Zeeuw & Keane & Mitch & Parving &  

Remuzzi & Snapinn & Zhang & Shahinfar,  2001: 345), (Lewis & 

Hunsicker & Clarke & Berl & Pohl & Lewis &  Ritz & Atkins & Rohde 

& Raz,  2001: 345). Sistemik RAA bileşenleri,  DM da down regüle 

iken renal anjiotensin düzeyleri 1000 kat yüksek  saptanmıştır 

(Nishiyama & Seth, D & Navar,  2002: 39). Anjiotensin II, renal 

kortikal hasara neden olan renal inflamasyon artışı ile glomerüler 

kapiller basınç ve permeabilite artışına neden olurken; renal 

hemodinamiğindeki değişiklikler ile birlikte proteinüri ye neden olur 

(Lin & Phillips & Manning,  2009: 3), (Gilbert & Krum & Wilkinson-

Berka &Kelly,  2003: 20). Bazı araştırmacılar vitamin D tedavisi ile 

albüminüride azalma sağlanabileceğini göstermişlerdir (Jørgensen & 

Winther & Povlsen & Ivarsen,  2012: 13), (Zhang &Zhang & Ning & 

Deb & Kong & Li, 2008: 105).  

Diyabetin diğer bir komplikasyonu olan DR tüm dünyada körlüğün 

önde gelen nedenleri arasındadır. Temel olarak proliferatif (PDR) ve 

non proliferatif diyabetik retinopati(NPDR) olarak  ikiye ayrılır. NPDR  

tüm diyabet tiplerinde en sık görülen retinopati şeklidir. Arterioler 

tıkanma, sert eksuda ve makula ödemi meydana gelmektedir. Tip 2 

diyabetiklerde görmeyi en çok bozan makula ödemidir ve retinopatinin 

her evresinde görülebilmektedir. Daha sonra kapiller ve terminal 

arteriollerde  oluşan  iskemi  sonucu  proliferatif faza geçiş olmaktadır 

(Bayraktar, 2000).  PDR’de ise karakteristik olarak neovaskülarizasyon 

ve skarlar meydana gelmektedir. Asıl görme kaybı ile sonuçlanan iki 

önemli komplikasyonu vitreus hemorajisi ve retina 

dekolmanıdır.(Bayraktar, 2000) . Yapılan çalışmalarda D vitamini 

eksikliğinin DM’ lu hastalarda diyabetik retinopati gelişimi için risk 
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faktörü olabileceği savunulmuştur (Bener &  Eliaçık  &  Cincik 

& Öztürk & DeFronzo & Abdul-Ghani, 2018: 2018), (Yuan & Zhou 

& Zhao & Zhang & Cai & Shu & Qi & Yang , 2019:51) . Başka bir 

çalışmada ise gruplar NPDR, PDR ve retinopatisi olmayan gruplar 

şeklinde ayrılmış; tüm diyabetik hastalarda D vitamini eksikliği 

saptanmıştır ( serum 25 OH  vitamin D seviyesi < 20 ng / mL). Aynı 

çalışmada ayrıca DR olan grupta olmayan gruba göre D vitamini 

düzeyleri anlamlı düşük bulunmuştur (Afarid & Ghattavi & Johari , 

2020. :15(2)). Başka bir çalışmada da DR şiddeti arttıkça, 25 OH 

vitamin D konsantrasyonlarının orantısal olarak azaldığı 

saptanmıştır.(Nadri & Saxena & Mahdi & Kaur & Ahmad & Garg 

& Meyer , 2019: 5) Diyabetik hastalarda mikrovasküler ve 

makrovasküler komplikasyonlar ele alınarak yapılan çalışmada tüm 

DM lu hastalarda 25 OH vitamin D düzeyleri kontrol grubuna göre 

anlamlı yüksek bulunurken, yine DN, DR ve nöropati 

komplikasyonlarından en az birine sahip DM’lu hastalarda  

komplikasyonu olmayan DM  hastalarına göre  25 OH vitamin D 

düzeyleri anlamlı düşük saptanmıştır . Aynı çalışmada tüm DM 

hastalarında,  25 OH vitamin D ile HbA1c düzeyleri negatif korele 

saptanmış sonuç olarak da  diyabet ve komplikasyonlarının gelişiminde 

D vitamininin rolü olabileceğini düşünmüşlerdir (Senyigit, 2019:13(2). 

Yapılan başka bir çalışmada  25 OH vitamin D nin düşük düzeyleri DR  

prevelans artışı ile ilişkili olarak saptanmış olsa da mikrovasküler 

koplikasyonlar  açısından 25 OH vitamin D düzeyleri ile nedensel bir 

ilişki kurulamamıştır (Wang & Zhang & Chen & Fang & Zhang 

& Wang & Li & Xia & Wang & Lu , 2019:25(8)). DR’li hastalarda D 

vitamini takviyesinin  etkisinin incelendiği bir çalışmada 3 aylık D 

vitamini takviyesine rağmen vitamin D düzeylerinin anlamlı düşük 

olduğu bildirilmiştir (Richter & Závorková & Vetvicka & Liehneová 
& Kral & Rajnohova Dobiasova , 2019: 16(4)). 

Sonuç olarak, serum D vitamini düzeyleri ile diyabet  ve diyabetin 

komplikasyonları arasında bağlantılar mevcuttur. D vitamini takviyesi 

diyabet gelişimi ve komplikasyonlarının ilerlemesini önlemek için 

yararlı gibi görünse de daha güçlü kanıtların elde edilmesine ihtiyaç 
vardır. 
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BÖLÜM XLVII 

NÖTROFİL – LENFOSİT ORANI (NLR)’NİN KLİNİK 

TANISAL ÖNEMİ 

 

Sibel Kulaksızoğlu 

 

İnflamasyon, fiziksel, kimyasal, immünolojik, genetik ve biyolojik 

bozukluklar gibi ekzojen ve endojen uyarılara karşı dokuda oluşan hasarı 

sınırlandırma ve dokuyu koruma amaçlı oluşan bir reaksiyondur. 

İnflamasyon hayati öneme sahip bir savunma mekanizmasıdır 

(1). Genellikle, akut inflamatuar yanıt sırasında hücresel ve moleküler 

olaylar ve etkileşimler, yaklaşan yaralanmayı veya enfeksiyonu etkili bir 

şekilde en aza indirir. Bu hafifletme süreci, doku homeostazisinin 

restorasyonuna ve akut inflamasyonun çözülmesine katkıda 

bulunur. Bununla birlikte, kontrolsüz akut inflamasyon kronik hale 

gelebilir ve çeşitli kronik inflamatuar hastalıklara neden olabilir (2). Doku 

hasarına yanıt olarak, vücut, etkilenen dokuları iyileştirmeyi amaçlayan bir 

kimyasal sinyalleşme kaskatı başlatır. Bu sinyaller lökosit kemotaksisini 

genel dolaşımdan hasar alanlarına aktive eder. Bu aktive edilmiş lökositler 

tarafından inflamatuar yanıtı indükleyen sitokinler üretilir (2,3). 

İnflamatuar yanıt, aktif hale gelmiş makrofajlar, monositler ve diğer 

hücreler, doku hasarı ve enfeksiyonuna karşı reaksiyona aracılık 

eder. Doku hasarı bölgelerinde, hasarlı epitelyal ve endotelyal hücreler, 

nötrofiller ve monositleri bölgeye çeken kemokinler ve büyüme faktörleri 

ile birlikte inflamatuar kaskadı tetikleyen faktörleri serbest bırakır (4). Bir 

yaralanma bölgesine çekilen ilk hücreler nötrofiller, ardından monositler, 

lenfositler (doğal öldürücü hücreler (NK hücreleri), T hücreleri ve B 

hücreleri) ve mast hücreleridir (5). Monositler makrofajlara ve dendritik 

hücrelere farklılaşarak kemotaksis yoluyla hasarlı dokulara alınır. 

Vücuttaki mikroorganizmaları hedef alan nötrofiller konakçı hücrelere ve 

dokulara da zarar verebilir (6). Nötrofiller, inflamatuar yanıtın anahtar 

aracılarıdır ve T hücrelerini aktive etmek ve monositleri ve dendritik 

hücreleri çekmek için antijen sunan hücreleri programlarlar (7).   

Homeostatik koşullar altında, nötrofiller dolaşıma girer, dokulara göç 

eder, burada işlevlerini tamamlarlar ve son olarak bir gün içinde 

makrofajlarla ortadan kaldırılır (8). Nötrofiller, bağışıklık sisteminin 

önemli efektör hücreleridir. Mikrobiyal enfeksiyon belirtileri için 
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organizmayı tarar ve istilacı patojenleri öldürür (9), bağışıklık sistemini 

etkileyen ve düzenleyen birkaç sitokin ve diğer inflamatuar faktörler 

üreterek yanıt verirler (10). Günümüzde nötrofillerin sitokin 

üreten transkripsiyonel olarak aktif kompleks hücreler (11) olduğu kabul 

edilmektedir (12). Komşu hücrelerin aktivitelerini modüle eder ve 

inflamasyonun çözülmesine katkıda bulunur (13), uzun süreli bağışıklık 

yanıtları için makrofajları düzenler (14), kanser dahil olmak üzere çeşitli 

hastalıklara aktif olarak katılır (15,16), doğuştan gelen bağışıklık 

sisteminde rol oynarlar (17).  

Nötrofillerin primer granüllerinde; myeloperoksidaz, katepsin-G, 

Proteinaz 3, Lizozim, Defensin  gibi enzimler, sekonder granüllerde; 

lizozim, laktoferrin, kollajenaz, sitokrom b558, alkalin fosfataz ve 

plazminojen enzimler, tersiyer granüllerde; jelatinaz, lizozim, asetil 

transferaz, asit fosfataz, sitokrom b558 enzimleri bulunur. Adezyondan 

sorumlu sekretorik veziküller; Alkalin fosfataz, sitokrom b558, plazma 

proteinleri gibi bileşenleri içerir. Katepsin-G, defensin ve 

miyeloperoksidaz gibi enzimler güçlü oksidatif ve proteolitik etki 

göstererek fagosite edilmiş yabancı materyali veya etkeni yıkan protein 

yapısında enzimlerdir. Katepsin-G, serin endopeptidaz benzeri aktivite 

gösterir, heparini bağlar, proteinlerin yıkımı ve gram negatif bakteri 

yıkımında rol oynar (18,19).  

Enfeksiyona eşlik eden periferik doku iltihabı, inflamasyon bölgesinde 

drene olan lenf düğümlerine T lenfosit akışında bir artışa neden olur. T 

lenfositleri, yalnızca bir patojen veya diğer iltihaplanma nedenleri ile 

bağışıklık sistemini aktive eden yabancı bir peptit varlığında tamamen 

aktive olur (20). T lenfositleri tarafından üreten sitokinler güçlü 

inflamasyon uyarıcısıdır (21). Makrofajlar, hem hücre teması hem de 

Interferon-gama salgılaması yoluyla tip 1 yardımcı T lenfositleri (Th1 

hücreleri) tarafından aktive edilir. T lenfositleri olgunlaşma süreci timusta 

gerçekleşir (22). Antijen eliminasyonundan sonra, bu hücrelerin bir kısmı 

ölmesine rağmen, bellek hücreleri olarak kalır. Bellek hücreleri, antijenle 

yeniden karşılaştıktan sonra hızlı bir tepki vermelerini sağlayan 

fonksiyonel özellik gösterir. Bu nedenle, adaptif bağışıklık tepkisi birey 

için iki ana avantaj sunar. Bir yandan, istilacı patojene karşı spesifik bir 

bağışıklık yanıtı oluşturmaya izin verir, öte yandan, bir dizi bellek hücresi 

oluşturulur, böylece aynı patojen tarafından yeniden enfeksiyona karşı 

korunma sağlanır (23). 

Akut inflamatuar durum uzun sürdüğü zaman lenfosit ve makrofaj 

hakimiyeti olan kronik inflamatuar duruma dönüşür.  Bu düşük dereceli ve 

daha uzun süren inflamasyon özellikle yaşlanma sırasında yaygındır ve bu 

nedenle “iltihaplanma” olarak adlandırılır. Ayrıca, bu fenomen kronik 

enfeksiyonlarda, otoimmünite hastalıklarında, diğer kronik inflamatuar 

patolojilerde veya kanserde de görülebilir. Özellikle T lenfositler 
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proinflamatuar sitokin üreterek sürecin devam etmesine katkıda bulunur 

(24). 

Günümüzde kanser, astım, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, 

otoimmün, nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar gibi birçok hastalığın 

etyopatogenezinde inflamasyonun etkisi gösterilmiştir (25,26,27). Birçok 

hastalıkla ilişkisi gösterilen inflamasyonun literatürde yapılan çalışmalarda 

en çok bakılan parametreler arasında; eritrosit sedimantasyon hızı, 

prokalsitonin, natriüretik peptidler, ADA (Adenozin Deaminaz), NO 

(Nitrik Oksit), CRP, fibrinojen, metalik metaloproteinaz-9 (MMP-9), 

monosit kemotaktik protein-1 (MCP-1), rezistin, lipoprotein ile bağlantılı 

fosfolipaz 2, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17 tümör nekroz faktörü alfa 

(TNF-alfa) ve beta-fibroblast büyüme faktörü (bFGF) gibi parametrelerle 

gösterildiği görülmektedir. Fakat inflamasyonu göstermede bu belirteçler 

hem maliyet açısından hem de rutinde kullanımının pratik olmaması 

nedeniyle rutin çalışmada pek tercih edilmemektedir (21,24,28). Son 

yıllarda günümüzde inflamasyon belirteci olarak Nötrofil/Lenfosit Oranı 

(NLR) parametresi kullanılmaya başlanmıştır (29). NLR inflamasyonun 

değerlendirilmesinde rutin kullanıma uygun olmasından dolayı oldukça sık 

kullanılan bir belirteç haline gelmiştir. NLR ile yapılan çalışmalarda birçok 

hastalıkla ilişkisi gösterilmiştir (26,27,28,29). Son yapılan çalışmalarda, 

interlökin-17, C-reaktif protein (CRP) ve diğer pro-inflamatuar sitokinler 

ile NLR arasında anlamlı bir korelasyon olduğu gösterilmiştir (30). Daha 

da önemlisi, NLR doğuştan ve kazanılmış iki farklı bağışıklık yolunu 

gösteren, rutinde sık kullanılan hemogram testi parametrelerinden 

hesaplanan bir orandır. Nötrofiller, ilk savunma hattını başlatan ve çeşitli 

inflamatuar aracıların salgılanması yoluyla fagositik ve apoptotik etkiler 

gösteren inflamatuar aracı iken, lenfositler bağışıklık sisteminin 

düzenleyici, koruyucu bileşenini temsil eder. NLR her iki bağışıklık 

yolunu yansıttığından ve IL ‐ 6, TNF-alfa veya CRP gibi yaygın olarak 

kullanılan diğer belirteçlerden daha bilgilendirici olabilir (1,21,24). 

Spesifik olarak, NLR düzeylerinin akut bakteriyel menenjit, Crohn 

hastalığı, alerjik rinit, Ailesel Akdeniz Ateşi ve çocuklarda obezite gibi 

birçok spesifik inflamasyonla ilişkili durumlarda sağlıklı kontrol grubuna 

göre anlamlı düzeyde yüksek bulunduğu ile ilgili çalışmalar mevcuttur 

(31,32,33,34). 

Kanser ve NLR  

Kanser hastalığı etyopatogenezinde inflamasyonun önemi 

bilinmektedir (15).  Ayrıca yapılan çalışmalarda kanser hastalarında 

inflamasyonun sağ kalım süresi ile de ilişkili olduğu gösterilmiştir. Kanser 

hastalarında birçok sitokin ölçümü ile ispatlanan inflamasyonun 

belirlenmesinde son yıllarda kullanılan NLR ile birçok kanser hastalığı 

arasında anlamlı bir ilişki bulan çalışmalar mevcuttur. Kolon, özofagus, 

pankreas, akciğer, tiroid kanseri gibi birçok çeşitli tümörlerde ve hastalığın 
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farklı aşamalarında NLR'nin prognostik değeri araştırılmıştır (15,16). 

Kanserli hastalarda, özellikle yüksek CRP ve hipoalbüminemi ile, NLR 

arasında önemli ilişkiler bulunmuştur (35,36). Bu konuda yapılan 

çalışmalar halen devam etmektedir. Kolorektal kanser tanısı alan 

hastalarda yapılan on bir çalışmanın dördünde NLR'nin hastalığın 

prognozu ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Yine yapılan bir çalışmada ileri 

evre, cerrahi yapılamayan üst gastrointestinal malignitesi olan hastalarda, 

NLR'nin istatiktiksel olarak anlamlı düzeyde hastalığın prognozu ile ilişkili 

olduğu bildirilmektedir (36). Bir diğer çalışmada kolorektal tümörlerde 

NLR ve tümör evresi arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur (35). Benzer şekilde başka bir çalışmada NLR, 

kemoterapi gerektiren hasta grubunda daha tutarlı bir şekilde prognozla 

ilişkili olduğu bildirilmektedir (36). 

Özellikle NLR düzeyi yüksek hastalarda, plazmasındaki pro-

inflamatuar sitokinlerin de etkisiyle, tümör dokunun agresif 

davranmasında tümöre mikro ortam oluşturabileceği düşünülmektedir. 

Son zamanlarda, bir dizi çalışmalar NLR ile birlikte dolaşımdaki sitokin 

düzeylerini değerlendirmiştir (15,16). Bu çalışmalardan Motomura ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada yüksek NLR düzeyine sahip hastalarda 

IL-17 düzeylerinin de yüksek bulunduğu bildirilmektedir (13) ve bir diğer 

çalışmada NLR yüksek hastalarda makrofajların peritümöral 

infiltrasyonunda bir artış ile birlikteliği bulunmuştur (37). Kantola ve 

arkadaşlarının çalışmasında ise, NLR artşının, dolaşımda IL-1, IL-6, IL-7, 

IL-8, IL-12, MCP-1, trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGFBB) 

konsantrasyonlarındaki artışla ilişkili olduğunu bildirilmiştir (38). Bu 

çalışmalarda da belirtildiği gibi, yüksek sitokin konsantrasyonları ve artan 

tümör makrofaj infiltrasyonunun, NLR düzeylerindeki artışla ilişkili 

olduğu düşünülmektedir. Pro-inflamatuar sitokinlerin tümör-konakçı 

etkileşimlerinde tümör davranışını etkileyebilecek önemli bir rol 

oynadığına dair artan kanıtlara rağmen, bu ilişkilerin anlaşılabilirliği 

açısından daha ileri araştırmalar gerekmektedir (39). 

NLR'nin tümör tedavisine yanıtı göstermede belirteç olabileceği ile 

ilgili çalışma verileri mevcuttur. Bir çalışmada akciğer kanseri tanısı olan, 

kemoterapi alan hastalarda NLR değerlerinin hastalığın prognozu ile 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, kötü prognoza 

sahip hastaların yüksek NLR değerlerinin tedavi sonrası anlamlı düzeyde 

azalması; NLR’nin tedaviye yanıtta önemli bir belirteç olabileceğini 

göstermektedir. Bu veriler,  NLR değerlerinin klinisyenlerin hem tedaviye 

başlamada hem de tedaviye yanıtı değerlendirmesinde yardımcı olması 

açısından oldukça önemli olduğunu göstermektedir (39). Yine NLR’nin 

agresif kemoterapinin gereksiz olduğu hastaları tanımlamada önemli bir 

gösterge olabileceği ile ilgili veriler mevcuttur (39). 
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Rutin olarak yaygın ölçülebilen NLR testinin, yardımcı tedavi 

gerektiren veya klinik olarak cerrahi müdahaleye uygun görünmediği 

kanser hastalarını belirlemede biyobelirteç olarak kullanılabileceği 

belirtilmektedir. Kanserli hastalarının prognozunu belirlemede NLR ve 

akut faz reaktanlarından birinin veya kombine kullanılması gerektiği 

belirtilmektedir (35,36,39). 

Nörotoksisite ve NLR 

İnflamasyon nörotoksisite arasındaki ilişki bilinmektedir. İnflamasyon 

beyinde iskemik ataklardan nörodejeneratif hastalıklara kadar birçok 

nöropsikiyatrik hastalıklarda rol oynamaktadır (40). Özellikle iskemik 

ataklardaki inflamatuar süreçte, iskemik dokulardan salınan kemokinler ve 

sitokinler, periferik dolaşımdaki lökositlerin iskemik bölgelere 

infiltrasyonuna neden olur (41,42). Periferik dolaşımdaki nötrofiller, 

iskemik beyin tahribatında rol oynamaktadır (41,43,44). Nötrofillerin 

sıçanlarda geçici orta serebral arter oklüzyonundan 6 saat sonra beyne 

girmeye başladığı gösterilmiştir (45). Şu ana kadar yapılan birçok çalışma, 

iskemik beyin bölgelerine nötrofil infiltrasyonu iskemik beyin hasarını 

arttırdığı göstermişlerdir (41,43,44). İnfiltre nötrofiller, iskemik hasardan 

sonra serbest oksijen radikallerine ve iskemi bölgelerinde doğrudan 

hücresel nekroz ve apoptoza neden olan serbest radikal kaynaklarından 

biridir (46). Daha da önemlisi, nötrofillerin iskemik inmenin erken 

evresinde 24 saat içinde önemli bir matris metalloproteinaz-9 (MMP9) 

kaynağı olduğu gösterilmiştir. MMP9 pozitif nötrofil infiltrasyonu, kan 

beyin bariyerinin parçalanmasına neden olarak, ödem ve iskemik inmenin 

hemorajik transformasyonuna neden olduğu gösterilmiştir 

(47).  İnflamatuar yanıt sırasında, ayrıca lenfositler iskemik bölgelere sızar 

ve iskemik inmeden sonra beyin hasarına aracılık eder (42).  

Şizofreni hastalığında da inflamasyonun rol oynadığı, nötrofil sayısının 

arttığı (48), şizofreni hastalarında tedaviye yanıtla ilişkili olarak nötrofil 

sayısının azaldığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (49). Psikoz 

hastalarında, anterior insulada ve sol Heschl girusu arasında yüksek 

nötrofil seviyeleri ve talamus gri maddesinde genel bir azalma 

gözlenmiştir. Lenfosit alt popülasyonu ile ilgili olarak, yakın zamanda 

yapılan bir meta-analizde şizofrenideki bağışıklık hücrelerinin klinik 

duruma göre değişebileceği sonucuna varılmıştır. CD4 / CD8 oranının 

psikozda arttığı ve akut nükste antipsikotik tedaviyi takiben önemli ölçüde 

azaldığı bilinmektedir. Beyin gelişiminin erken aşamalarında 

iltihaplanmaya maruz kalmanın hücre farklılaşması, hayatta kalma ve diğer 

çeşitli işlevler gibi süreçlere müdahale edebileceği, erken genetik ve / veya 

çevresel faktörler ile psikoz gelişimi arasında ortak bir yol oluşturabileceği 

düşünülmektedir (49). Tam kan testi verilerinden kolayca hesaplanabilen 

yeni, ucuz, rutin için uygun ve tekrarlanabilir sistemik inflamatuar belirteç 
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olan NLR’nin, nöropsikiyatrik hastalıklarda inflamasyonun göstergesi 

olabileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur (48).  

Major depresyon, panik bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu hastalıklarında da inflamasyon etyopatogenezde suçlanmakta 

ve NLR düzeylerinde anlamlı yüksekliğin hastalık etyopatogenezini 

desteklediği bildirilmektedir (49,50).  İnflamatuar olaylar sonucu, 

doğrudan kan-beyin bariyerini geçebilen veya sitokine özgü taşıyıcılar 

yoluyla beyne taşınabilen sitokinler indüklenir (51). Ayrıca periferik 

sitokinlerin vagal afferent liflerin aktivasyonu yoluyla merkezi sinir 

sistemi yapılarını dolaylı olarak etkileyebileceği gösterilmiştir. 

Sitokinlerin, beyindeki triptofan metabolizmasında ve dopaminerjik 

yolaklarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda önemli bir rol 

oynadığı bildirilmiştir. Lökositler iltihaplanmaya aracılık etmede merkezi 

bir rol oynar ve bu nedenle farklı lökosit popülasyonlarındaki değişiklikler 

iltihaplanma sırasında bağışıklık sisteminin dinamik tepkisini yansıtır (52), 

NLR nöroimmün hastalıklarda hastalığın prognozunun bir göstergesi 

olarak, kan sayımı ile ölçülebilen, ucuz, tekrarlanabilir, kronik düşük 

dereceli inflamasyonun yeni göstergesi olarak kabul edilen ve önerilen bir 

testtir (53).  

Ateroskleroz ve NLR 

Aterosklerozun patogenezinde inflamasyonun önemli bir yeri vardır 

(54). Yapılan çalışmalarda koroner arter hastalığı ve periferik arter 

hastalığında iskemi riski olanlarda NLR düzeylerinin daha yüksek olduğu 

bildirilmiştir (55). Yüksek NLR düzeylerinin endotel disfonksiyonu ve 

kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili olduğu belirtilmektedir (54). Son 

çalışmalarda NLR’nin, akut koroner sendrom, miyokardiyal enfarktüsü, 

inme, iskemik felç, hemorajik felç ve geçici iskemi krizi gibi vasküler 

hastalıklarda mortalitenin potansiyel bir prediktörü olduğu bildirilmektedir 

(56). Akut iskemik strok hastalarında, yüksek NLR artan infarkt boyutu, 

yüksek mortalite ve kötü prognozla uyumlu olduğu vurgulanmaktadır 

(57). Buna ek olarak, son çalışmalar, başvuru sırasındaki NLR'nin 

endovasküler inme tedavisinin etkisini değerlendirmede ve akut 

intraserebral kanama sonrası doksan günlük prognozu belirlemede önemli 

bir parametre olduğunu belirtmektedir (54). 

Otoimmün Hastalıklar ve NLR 

Otoimmün hastalıklar otoantikorların aşırı üretimine, immün 

kompleksi birikimine, inflamatuar sitokin salınmasına ve sonunda doku 

hasarına neden olmaktadır. Oto-antijenler tarafından tetiklenen ve hem 

çevresel hem de genetik faktörler tarafından sürdürülen kronik inflamatuar 

süreç, tüm otoimmün hastalıklar için ortak bir özelliktir (58). Bu nedenle, 

sistemik lupus eritramatozis (SLE), romatoid artrit (RA) gibi otoimmün 

hastalıkların patofizyolojik süreci karmaşık olmasına rağmen, inflamasyon 
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otoimmün hastalıklarda da önemli bir rol oynamaktadır. Hakkında oldukça 

sık araştırma yapılan RA hastalığı sinovyal sıvıyı infiltre eden T helper 

hücrelerinin aktivasyonu ile oluşan otoimmün bir hastalıktır. Aktive olan 

T hücreleri, lenfokinler salgılanması ile lökosit ve makrofajların eklemde 

başlattıkları inflamasyon, kıkırdakta ve eklemde hasara, erozyon ve 

dekstrüksiyona neden olmaktadır (59). Otoimmün hastalıklarda 

inflamasyonu belirlemede; yapılan çalışmalarda CRP, eritrosit 

sedimantasyon hızı (ESR), interferon ve IL-6 gibi birçok farklı 

inflamasyon belirteci kullanılmıştır. Son zamanlarda ise NLR ve 

trombosit-lenfosit oranı (PLR) değerlerinin çok sayıda otoimmün 

hastalığın prognozunu belirlemede belirteç olarak kullanılabileceği 

bildirilmektedir (60).  

Sonuç olarak, birçok hastalığın etyopatogenezinde suçlanan 

inflamasyonu belirlemede son yıllarda biyolojik belirteç olarak sık 

kullanılan NLR; rutinde kullanıma oldukça uygun, kolay ve ucuz bir 

laboratuvar parametresidir. NLR kanser, nörotoksisite, kardiyovasküler, 

otoimmün hastalıklar gibi inflamasyonun rol oynadığı birçok hastalıkta 

inflamasyonu belirlemede, yapılan tedavilerin etkinliği ve hastalığın 

prognozunu değerlendirmede yol gösterici bir parametre olarak 

kullanılmaktadır.  
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BÖLÜM XLVIII 

SERBEST DNA (CELL-FREE DNA/CFDNA) 

 

Sonay Temurhan & Çiğdem Kekik Çınar 

 

Serbest DNA (cfDNA), hem normal hem de hastalıklı hücrelerden 

türetilebilen kan, balgam, idrar ve BOS gibi vücut sıvılarında bulunan 

hücre dışı tek ve/veya çift zincirli nükleik asitlerdir (1). 

1962’de Nobel Ödülü alan çift iplikli DNA molekülünün keşfinden 

önce 1948’de ilk olarak iki Fransız bilim adamı Mandel ve Metais, 

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastalarında plazmada hücre dışı 

nükleik asit varlığını gösterdi (2,3). 1977’de Leon, dolaşımdaki 

cfDNA'nın kanser hastalarında da mevcut olduğunu keşfetti (4). 

1980’lerin sonunda kanserli hastaların plazmasında bulunan bu serbest 

nükleik asitlerin tümör hücrelerinden kaynaklanabileceği ve metastaz, 

onkogen ve mutasyonlarla ilişkili olabileceği belirtildi (5-7). 1997 yılında 

Lo ve ark., annenin (maternal) plazma ve serumundaki cfDNA’da Y 

kromozom dizilerini saptamalarıyla maternal DNA’nın küçük bir 

yüzdesinin fetüsten kaynaklandığını gösterdiler. cfDNA ilk olarak fetus 

için noninvaziv prenatal testlerde kullanıldı (8). Teknolojik gelişmeler 

cfDNA'ya olan ilgiyi artırdı ve böylece farklı kanser türleri hakkında 

araştırma yayınlandı (9). 

Dolaşımdaki DNA çeşitleri, total dolaşımdaki serbest DNA (cfDNA), 

dolaşımdaki tümöre özgü DNA (ctDNA), dolaşımdaki mitokondriyal 

DNA (mtDNA) olmak üzere üç gruba ayrılabilir. Serbest DNA başlıca 

nükleer DNA ve mtDNA içerir. Bazı çalışmalarda ayrıca küçük 

kromozom dışı dairesel DNA (eccDNA), mikroDNA ve tek sarmallı (ss), 

viral, bakteriyel veya gıdadan türetilen DNA'lar da dahil edilir (10). 

Serbest DNA yaşamının üç ana bileşeni, salım, biyolojik aktivite ve 

klirensdir. Dolaşımda cfDNA serbest, eksozomların içinde, histonlara 

bağlı (nükleozomlar), transkripsiyonel faktörlerle korunur veya bağışıklık 

ile ilgili bileşenlerin (NET'ler gibi) bir parçası olabilir. Dolaşımdaki 

seviyesi, salımı ve klirens işlemleri arasındaki bir denge ile belirlenir. 

Sağlıklı bireylerde dolaşımdaki cfDNA düzeyleri düşüktür çünkü 

apoptotik hücreler ve cfDNA hızla temizlenir. Maligniteler, kronik 
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enflamasyon veya aşırı hücre ölümünde klirens yetersiz kalır ve cfDNA 

birikir (10). 

Yeni sentezlenen nükleik asitler, veziküller ve eksozomlar gibi aktif 

hücresel salgılarla, apoptoz, nekroz, otofaji ve mitotik veya mitokondriyal 

yıkım mekanizmaları ile kan dolaşımına dahil olurlar. Apoptotik hücre 

ölümü sırasında, cfDNA ile çevrili veziküller ve eksozomlar dolaşıma 

girer. Nekrotik hücre ölümü sırasında parçalanan DNA, dolaşım içine 

daha uzun parçaların girmesine neden olur. Kanser hastalarının kanında 

dolaşan ctDNA, tümör hücreleri tarafından farklı formlarda ve farklı 

seviyelerde salınır. Bu durum tümör mikro-çevresindeki hücrelerden veya 

antitümör yanıtında yer alan hücrelerden kaynaklanabilir. Fizyolojisi ve 

salım hızı hala tam olarak anlaşılmamıştır. Tümör yükü ve tümör hücresi 

çoğalma oranı bu olaylarda önemli bir rol oynayabilir. Tümör 

hücrelerinin hızlı replikasyon özelliği ile hücrelerden hızla salınırlar. 

Tümör hücre tipleri birden fazla cfDNA formunu (tek iplikli hem de çift 

iplikli DNA) hücre dışına serbest bıraktığı gösterilmiştir (10-12). 

Serbest DNA'nın uzunluğu, hamilelik, kanser, karaciğer ve/veya 

kemik iliği transplantasyonu, SLE, inme, otoimmün bozukluklar ve 

miyokard enfarktüsü gibi bazı fizyolojik veya patolojik durumlarda 

sağlıklı gruplardan farklıdır. Daha önce 1998'de jel elektroforezi ve 

elektron mikroskopisi (EM) ile tanımlanmıştır. Ekstrakte edilen 

cfDNA'nın jel elektroforezi ile ayrılması 160bp, 180bp ila 1000bp 

arasında değişen merdiven paternleri göstermiştir. Bu fragmanların 

boyutu, nükleozomlardaki (yaklaşık 147bp) çoklu DNA uzunluklarından 

kaynaklanmaktadır ve ağırlıklı olarak mono ve oligonükleozomlara 

karşılık gelmektedir. Bu özellik kaspaza bağlı bölünmenin 

karakteristiğidir; sonuç olarak, sağlıklı ve hasta bireylerde bulunan 

cfDNA'ların çoğunun apoptoz sırasında salındığı varsayılmaktadır. Gebe 

kadınların plazmasında fetüse ve babaya ait her bir kromozomun 

frekansları incelendiğinde, 1000bp'den büyük cfDNA'lar tespit edilmiştir 

Kanser hastalarında cfDNA, kanser hücreleri, tümör mikroçevresindeki 

hücreler ve kanser dışı hücreler de dahil olmak üzere birçok kaynaktan 

gelen hücrelerden en belirgin şekilde apoptoz, nekroz ve aktif sekresyon 

gibi farklı mekanizmalar yoluyla serbest bırakılabilir. Bu farklı 

mekanizmalar tarafından üretilen cfDNA'nın fiziksel özellikleri önemli 

ölçüde değişmektedir. Giacona ve ark., pankreas kanseri hastalarından 

elde edilen cfDNA fragmanlarının, sağlıklı kontrollere kıyasla daha güçlü 

merdiven paternleri sergilediğini bulmuşlardır. Jiang ve ark., 

hepatoselüler karsinom hastalarından alınan plazma DNA moleküllerinin, 

anormal olarak kısa veya uzun olduğunu bulmuşlardır. Nekroz tarafından 

üretilen rastgele ve daha büyük cfDNA'ların varlığı, hücre nekrozunun da 

bir cfDNA kaynağı olduğunu göstermektedir Apoptoz, hücre dışı mono- 

(166bp) ve poli-nükleozomların (332bp, 498bp) varlığına neden olur. 
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Nekroz, nükleer kromatin toplanması ve spesifik parçalanma ile 

sonuçlanır ve tipik olarak 10,000bp'den daha büyük cfDNA fragmanları 

üretir. Mitokondriyal DNA da bu mekanizmalar tarafından salınabilir ve 

tipik olarak 40 ila 300bp arasında değişir. Aktif hücresel sekresyonlardan 

türetilen cfDNA'nın 1000 ve 3000bp arasında değiştiği, ekstra 

kromozomal dairesel DNA'dan kaynaklanan cfDNA'nın 30 ila 20,000bp 

arasında olduğu gösterilmiştir. Salınım yoluyla dolaşıma giren 

eksozomlar, 150 ila 6000bp arasında değişen DNA taşırlar. Buna ek 

olarak, son kanıtlar, kanda 166bp'den daha küçük DNA fragmanlarının 

varlığını göstermiştir ki bu, yukarıda bahsedilen cfDNA tiplerinin 

herhangi birinin degrade ürünlerini temsil edebilir. Bu nedenle hücre dışı 

cfDNA seviyeleri, hücrelerden salım hızına oldukça bağlıdır (13-21). 

Serbest DNA konsantrasyonu, sağlıklı bir kişide plazmada, ml’de 10 

ile 30 ng arasındadır. Konsantrasyonları yaşla birlikte her yıl ml’de 0.6 ng 

oranında artar. Bununla birlikte, cfDNA'ların plazma konsantrasyonları, 

kaynaklarına ve sağlık durumlarına bağlı olarak değişebilir (22,23).  

cfDNA konsantrasyonu, enflamasyon, diyabet, doku travması, sepsis ve 

miyokard enfarktüsü gibi malign olmayan patolojik süreçlerde artabilir. 

Bununla birlikte, dolaşımda mevcut cfDNA seviyeleri hücre dışı 

veziküller ve birkaç serum proteini ile birleşmesi veya ayrılması, pH ve 

sıcaklığa bağlı olarak da değişmektedir. Hastalarda kandaki cfDNA 

konsantrasyonu  ml’de 0-5 ng kadar düşük miktarlarda  veya ml’de 1000 

ng’ı geçen  yüksek miktarlarda olabilirken  sağlıklı kişilerde  ml’de 0-100 

ng aralığında kalmaktadır. Ayrıca kan ctDNA düzeylerinde farklı tümör 

tiplerine sahip hastalarda belirgin bir varyasyon vardır. ctDNA’daki 

değişkenlik tipik olarak tümör yüküne atfedilse bile aslında tümör 

metabolizmasını da yansıtabilir. Örneğin, ileri pankreas, yumurtalık, 

kolorektal, gastroözofageal, meme, melanom ve diğer bazı maligniteleri 

olan hastalarda ctDNA saptama sıklığı, primer beyin, böbrek ve tiroid 

kanseri olan hastalara göre daha yüksektir (13,24). Khier ve Lohan, bu 

değişkenliğin tümör lokalizasyonu ile açıklanabileceğini; örneğin, kan-

beyin bariyeri ve bazı organları çevreleyen kapsüller ctDNA'nın vücut 

sıvılarına salınmasını sınırlandırabileceğini bildirmişlerdir (25-27). 

Serbest DNA kopya sayısı varyasyonları (CNV) her zaman karmaşık 

bozuklukların ortaya çıkması ile ilişkilidir. İleri prostat kanseri 

hastalarında idrarda tespit edilen cfDNA-CNV'sinin tümör yükü ile 

önemli ölçüde ilişkili olduğu ve tedavi sonrası CNV değişiminin 

hastalığın prognozunu ve genel sağkalımı yansıttığı gösterilmiştir (28,29). 

Serbest DNA mutasyonu hem evrim hem de kanser gibi süreçlerde 

hayati bir rol oynar. cfDNA'da mutasyon saptanması, noninvaziv tümör 

tanısının daha yüksek duyarlılık ve özgüllükle önceden sağlanabileceğini 

göstermektedir. İleri derecede akciğer kanseri olan birçok hasta 

cfDNA'larında EGFR C797S mutasyonu taşıyanların AZD9291 
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tedavisine dirençli olduğu, EGFR L858R mutasyonlarının ise yeni bir 

prognostik belirteç olduğu kanıtlanmıştır. Melanomda, cfDNA'daki 

BRAF mutasyonu, primer lezyondan daha erken tespit edilmiştir. 

Pankreatik duktal adenokarsinom için cfDNA'da KRAS mutasyonu yeni 

bir tanı belirteci olarak bildirilmiştir (13,30-41).  

Sonuç olarak, standart görüntüleme yöntemleri tipik olarak sadece 

hastalığın ileri evrelerinde tümör tespiti sağlar. Kanser teşhisi için “altın 

standart”, potansiyel komplikasyon riski ile ilişkili invaziv bir prosedür 

olan doku biyopsisidir (30,42). Ayrıca, tümörlerin biyopsi için 

erişilebilirliği sınırlıdır ve tümör içi heterojenliği veya tümör evrimi 

sırasında yeni alt klonların ortaya çıkmasını yansıtmaz (43,44). Alternatif 

olarak, “likid biyopsi” bu eksikliklerin üstesinden gelen umut verici bir 

yaklaşımdır (45,46). 

Epigenetik modifikasyonlar, DNA metilasyonu, histon modifikasyonu 

gibi DNA sekanslarını değiştirmeden gen ekspresyonunu etkileyen 

kalıtsal moleküler olaylardır. DNA metilasyonu, DNA dizisindeki sitozin 

kalıntılarına metil grubunun eklenmesini ifade eder. Tümör hücre 

dizilerinde kantitatif DNA metilasyon analizi ilk kez 1999 yılında yapıldı 

ve metilasyon analizinin kanser tanısı için noninvaziv biyobelirteç olarak 

kullanma olasılığı doğmuştur. Kastrasyona dirençli prostat kanseri 

hastalarında GSTP1 ve APC için cfDNA metilasyon seviyesinin tedaviye 

yanıtı ve prognozu yansıtan bir belirteç olarak kullanılabileceği, cfDNA 

epigenetik paterni meme kanseri için erken tanısal belirteç olabileceği 

gösterilmiştir. Küçük hücreli olmayan Akciğer kanseri (NSCLC) 

hastalarının plazmasından elde edilen cfDNA'daki BRMS1 geni promotor 

bölgesinin yüksek düzeyde metillendiği gösterilmiş ve prognostik bir 

biyobelirteç olabileceği ifade edilmiştir (47-49). 

Fizyolojik koşullarda, NETosis (Nötrofil Ekstracelüler tuzak 

aktivasyonu) tarafından kana salınan DNA, antimikrobiyal bağışıklık 

yanıtlarına katılır. Patolojik durumlarda ise DNA salımı inflamasyona yol 

açabilir veya hatta metastazları ve metastatik niş oluşumunu teşvik 

edebilir. NETosis tarafından salınan DNA, vasküler disfonksiyonu 

kolaylaştırır ve kanserli hastalarda trombotik komplikasyonları indükler. 

NET'lerin kesin rolü sitokinler ile tanımlanabilir (10). 

Greft sağkalımı, başarılı cerrahi yöntemlerin yanı sıra yeni nesil 

immünsüpresif ilaçların kullanımı ve transplantasyon öncesi ve sonrası 

titiz ve dikkatli takip ile son yıllarda önemli ölçüde uzamıştır. İlaç 

seviyelerini ayarlamak ve tedavi sürecini yönetmek, kullanılan az sayıda 

biyokimyasal ve immünolojik takip belirteci ve doku biyopsisi ile elde 

edilebilen veriler ile sınırlıdır. Her ne kadar Granzyme B ve perforin gibi 

biyobelirteçlerle umut verici çalışmalar olsa da, bu çalışmaların sonuçları 

rutin klinik uygulamaya henüz yansıtılmamıştır (50). Birçok biyobelirteç 
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adayı arasında, cfDNA'lar nakil uygulamasında umut verici bir aday 

olarak düşünülebilir. Solid organ nakillerinde önemli bir komplikasyon 

olan rejeksiyonda, antikorlar tarafından oluşturulan allogreft hasarının bir 

sonucu olarak dolaşımda donöre bağlı cfDNA'lar (dd-cfDNA) tespit 

edilebilir (51). Renal ve kalp transplantasyonu olan hastaların 

serumlarında grefte ait dd-cfDNA’nın saptanması, akut rejeksiyon tanısı 

için belirteç olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. Akut hücresel 

rejeksiyon tanısında, özellikle kalp transplantasyonunda, plazma dd-

cfDNA’ların artmış oranda tespiti endomiyokardiyal biyopsilere alternatif 

olabileceği fikrini ortaya atmıştır (52). Solid organ nakillerinde,  dd-

cfDNA'ların saptanma olasılığı, greft sağkalımını doğrudan etkileyebilen 

hastaya erken tedavi imkanı verebilen son derece önemli bir test gibi 

görünmektedir (53-55). Özellikle antikor aracılı rejeksiyon için çok 

önemli bir tanı kriteri olan donöre özgü antikor (DSA) pozitifliğinin 

varlığında cfDNA'ların immünolojik testlerle birlikte 

değerlendirilmesinin klinisyene büyük destek sağlayabileceği ifade 

edilmiştir (56). Hematopoietik kök hücre nakillerinde, verici ve alıcı 

cfDNA oranları arasında önemli farklılıklar gösterilmiştir (57). Akciğer 

nakli alıcılarının dolaşımında görülen çok küçük cfDNA'ların donöre 

özgü mitokondriyal DNA'lar olduğu saptanmış, klinik yaklaşımın ve 

takip kriterlerinin cfDNA'ların yapısına, büyüklüğüne ve kaynaklarına 

göre oluşturulabileceği fikri ortaya çıkmıştır (58).  

Maternal plazmadan izole edilen fetal cfDNA'ların analizleri, cinsiyet 

ve cinsiyete bağlı hastalıkları, kan uyuşmazlığını ve çeşitli kromozomal 

anormallikleri tanımlayabilir (59). Fetal cfDNA kaynağının önemli bir 

kısmı plasental sinsityotrofoblast hücrelerinin apoptozundan, bir kısmı da 

fetal eritroblastlardan gelmektedir (60-62). Uygun alınıp saklanmayan bir 

örnekteki maternal lökositlerin parçalanması fetal cfDNA’yı önemli 

ölçüde seyreltir. Bu amaçla iki farklı tüp kullanılabilir. Maternal kan, 

EDTA içeren tüplere alınıp 6 saat içinde santrifüj edilmeli ve elde edilen 

plazma -80 derecede muhafaza edilmelidir.  Özel DNA tüpleri kullanılır 

ise (Cell-Free DNA BCT) örnek, oda sıcaklığında beş güne kadar 

bozulmadan saklanabilmektedir. Trizomi 18, 21 ve 13'ün cfDNA 

analizinin doğum öncesi tanıda yüksek pozitif tahmin değeri olan çok iyi 

bir alternatif olduğu kabul edilmektedir (63-65).  cfDNA analizi hızlı ve 

invaziv olmayan bir yöntem olma avantajına sahiptir. Annenin 

plazmasındaki fetus DNA'sının saptanmasından sonra, fetal cfDNA'larla 

yapılan testler, yüksek riskli invaziv yöntemlere bir alternatif olarak 

yerini almıştır (66).  

Serbest DNA, apoptoz veya nekroz hücrelerinden üretilir ve doku içi 

ile aynı genetik varyasyonları içerir. cfDNA'da meydana gelen, SNP'lerin 

ve mutasyonun hastalık teşhisi ve izlenmesinde genetik bir biyobelirteç 

olarak kullanımı yaygındır. Dolaşımdaki cfDNA'da prenatal taramada 
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SNP tespiti yaygın olarak kullanılmaktadır. Y kromozomunda SRY veya 

TSPY (Testis-specific Y-encoded protein 1) geninde bulunan SNP 

saptanmasının, fetal cinsiyet tayini için oldukça uygulanabilir noninvaziv 

prenatal tanı belirteci olduğu kanıtlanmıştır (67-69). 

Serbest DNA dizi analizinden elde edilen veriler, plazmada yarılanma 

ömürlerinin genellikle 20-30 dakika olduğunu göstermiştir. Bununla 

birlikte, yapısal farklılıklar nedeniyle, bazı fragmanlar 2 saate kadar 

dolaşımda kalabilmektedir. Fetal cfDNA'lar gebelik haftasına bağlı olarak 

yaklaşık 16 dakika dolaşımda kalırlar. cfDNA'larının konsantrasyonları, 

venöz kanın santrifüjlenmesi ile plazma fraksiyonundan DNA izolasyonu 

ile kolayca elde edilir (70-72).  

Likid biyopsi, invaziv değildir ve kolayca tekrarlanır. Dolaşımdaki 

tümör hücrelerini, cfDNA'yı, eksozomları ve benzerlerini tespit ederek 

hastalığa ait dinamik değişikliklerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. 

İntra-uterin anomalilerin erken tespitini, hastalık ilerlemesini, ilaç 

tepkisini ve prognostik izlemeyi mümkün kılar. Enstrümantal 

yöntemlerden daha düşük bir tümör yükü gerektirir ve daha iyi 

performans gösterir. Tümörlerin kökeni, agresifliği ve metastatik 

potansiyeli ile ilişkisini belirlemek için önemlidir (73-75). 

Serbest DNA’nın biyobelirteç olarak kullanımının zorlukları da vardır. 

İlk olarak, cfDNA saptama yöntemi tek tip değildir ve standartlaştırma 

süreci yapılmamıştır. İkinci olarak, cfDNA seviyesi çok düşük olabilir, 

bu nedenle duyarlılık ve özgüllüğü arttırmak için saptama teknolojisinin 

geliştirilmesi gerekir. Bununla birlikte, bireysel cfDNA'lar binlerce baz 

çifti taşıyabilir (>20-30kb). Serbest DNA'nın esas olarak nükleer ve 

mitokondriyal DNA'dan oluşan heterojen bir karışım olduğu 

unutulmamalıdır. Nükleik asitlerin içeriği ve profili farklılık gösterebilir; 

cfDNA serbest, oksitlenmiş, hasar görmüş veya hasar görmemiş olabilir. 

Her bir cfDNA fraksiyonu ele alınmalı, DNA salım mekanizmalarının 

katkıları göz önüne alındıktan sonra, değerlendirme yapılmalıdır (76).  

Günümüzde cfDNA, doğum öncesi tarama için bağımsız bir belirteç 

olarak kullanılmaktadır ve hastalık prognozu ve izleminde, özellikle 

kanserde uygulanabilir değere sahiptir. Serbest DNA konsantrasyonu 30 

ng/ml’nin üzerinde olduğunda, boyutu kısa saptandığında, merdiven 

paterni gösterdiğinde ve mutasyonlar rapor edildiğinde, hastalara ileri 

tetkik önerilmelidir (77-79). 
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BÖLÜM XLIX 

KRONİK YARALARIN İYİLEŞME SÜRECİNDE 

BAKTERİLERİN ROLÜ 

Yusuf Özay & Zozan Sürek 

1.Giriş ve Amaç 

 Kronik yaralar diyabetik ve geriatrik hastalar tarafından orantısız bir 

şekilde karşılanan önemli morbidite ve ekonomik yüke neden olmaktadır.1 

Kronik yaralar;  diyabetik ayak (diyabetik ülser, nöropatik, iskemik, nöro-

iskemik), venöz ülser (ulcus cruris venosum, venöz bacak yarası, varis 

ülseri), basınç yarası (bası yarası, basınç ülseri, dekübitis yarası, yatak 

yarası),  arteriyel yetmezlik yarası (aterosklerotik, vaskülitik) ,radyasyon 

hasarı ve ameliyat sonrası yaralar olarak sınıflandırılır.2 Yara iyileşmesi 

genel bir terim olarak düşünülemez. Yaraların, pıhtılaşma, iltihaplanma, 

matris sentezi ve biriktirme, anjiyogenez, fibroplazi, epitelizasyon, kasılma 

ve yeniden modelleme gibi çeşitli iyileşme süreçleri vardır.3 

 Kronik yaralarda; diyabet, basıya maruz kalma, dolaşım bozukluğu 

(arteriyel veya venöz) ve   enfeksiyon altta yatan etyolojik faktörler vardır. 

Yaranın mikrobiyoloji açıdan ön değerlendirilmesi için yarada 

enfeksiyonun varlığı ve şiddeti gözlenmeli, altta yatan bir patolojinin olup 

olmadığı sorgulanmalı, lezyon yeri ve durumuna göre mikrobiyal etiyoloji 

belirlenmeli, uygun mikrobiyolojik örnekleme planlanmalıdır.4 Bakteriyel 

kolonizasyon, kronik yara enfeksiyonlarıyla ilişkisi ve yeni yara 

tedavilerinin hedefleri olarak klinisyenlerin dikkatini çekmektedir. 

Bakteriyel kolonizasyon tüm kronik yaralarda meydana gelmesine 

rağmen, yara kolonizasyonu ile invaziv enfeksiyon arasındaki ayrım iyi 

tanımlanmamıştır. Bakteriyel kolonizasyonun yara iyileşmesi üzerindeki 

varsayılmış etkisi, kolonileşen bakteriyel türlere ve nispi yüke bağlı olarak 

zararlıdan faydalıya değişir.5 Yara kolonizasyonu tipik olarak doğada 

polimikrobiyaldir (yani, birden fazla bakteri türünden oluşur)6; dolayısıyla, 

geniş spektrumlu antibiyotikler bakteri kolonizasyonunu değiştirebilir, 

ancak ortadan kaldırmaz.  

1.1 Bakterilerin Rolü: 

 Yara iyileşmesinde bakterilerin rolünü belirlemek için, bir yara 

içindeki organizmaların tam panoplisini tanımlamak gerekir. Nükleik asit 

amplifikasyonu, pyrosequencing gibi hızlı DNA sekanslama ve 16S 

ribozomal klon kütüphanelerinin geliştirilmesi gibi genomik araçlar, 

kronik yaraların mikrobiyolojisinin anlaşılmasını sağlamıştır ve kronik 
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yaraların tedavisinde antimikrobiyal ajanların kullanımına yaklaşımım 

kökten değiştirebilir. Bu yeni teknolojiler, titiz veya ekilemez çok sayıda 

organizmayı tanımladıkları için, bir yaradaki floranın tam olarak 

araştırılmasını kolaylaştırır. Bu temel bilgiler, kronik yaralardaki 

bakterilerin tedavisi için test edilebilir hipotezler ve kanıta dayalı 

algoritmalar geliştirmek için klinik seyir ile ilişkilendirilebilir. Kronik 

yaralar cilt, oral mukoza,  enterik yol ve çevreden türetilen çeşitli endojen 

mikroorganizmalar tarafından kolonize edilir. Yaralardaki mikrobiyal 

popülasyon, normal ciltte bulunanlardan önemli ölçüde farklıdır; kronik 

yaralar tipik olarak aerobik ve anaerobik bakterilerin bir karışımıyla çeşitli 

bir polimikrobiyal topluluğa sahiptir. Mikrofloranın, kronik yaranın altta 

yatan etiyolojisinden de etkilendiği görülmektedir, çünkü aerobikin 

anaerobik bakterilere oranı, yaranın venöz, diyabetik veya basınç 

ülseri olmasına bağlı olarak değişebilir.7 

 Gram-pozitif anaerobik kokların yara iyileşmesini durdurabildikleri 

veya durdurabilecekleri çeşitli mekanizmaları vardır. Bu 

bakteriler , hiyalüronidaz , jelatinaz vekollajenaz dahil olmak 

üzere , hücre dışı matrisdevir ve iltihabınınartmasına neden 

olabilecek çeşitli hidrolitik enzimleri serbest bırakır.8 Ayrıca 

fibroblastların,keratinositlerin ve endotel hücrelerinin proliferasyonunu 

inhibe ettiği gösterilen kısa zincirli yağ asitlerini de salgılarlar. Kısa 

zincirli yağ asitleri, anaerobik organizmalarla ilişkili kötü kokunun etken 

maddesi olabilir ve ayrıca diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda yara 

iyileşmesini yavaşlatan çok büyük yaralarla 

ilişkili hiperlipidemiye katkıda bulunabilir.9 Aşağıda (Tablo 1) yara 

iyileşme sürecine etkisi olan çeşitli bakteri isimleri verilmiştir. 

Tablo 1.1. Yara iyileşmesi ile ilgili bakteriler ve olası ilişkileri 

Yara İyileşmesi ile 

İlgisi Bakteriler 

Olası İlişkiler 

Streptococcus spp. Kronik diyabetik yaralarda iyileşme insidansı 

yüksektir. 

Staphylococcus 

aerueus 

Kronik diyabetik yaralarda insidansı 

yüksektir.Kolonizasyon yara iyileşmesi 

sürecine zarar verebilir.Yaradan kolayca 

kültüre olabilir. 

Staphylococcus 

epidermidis 

Kronik diyabetik yaralarda insidansı 

yüksektir.Kolonizasyon yara iyileşmesi 

sürecine zarar verebilir.Yaradan kolayca 

kültüre olabilir. 

Enterococcus spp. Kronik diyabetik yaralarda insidansı yüksektir. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/oral-mucosa
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/decubitus
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/decubitus
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hyaluronidase
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/gelatinase
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/collagenase
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/extracellular-matrix
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hydrolase
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/fibroblast
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/keratinocyte
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/endothelial-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/short-chain-fatty-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/keratinocyte
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hyperlipidemia
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Peptostreptococcus 

spp. 

Kronik diyabetik yaralarda insidansı yüksektir. 

Bacteroides spp. Kronik diyabetik yaralarda insidansı yüksektir. 

Prevotella spp. Kronik diyabetik yaralarda insidansı yüksektir. 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Kronik diyabetik yaralarda insidansı 

yüksektir.Germ-free fare yarasına aşılanması 

ile yara iyileşmesi 

hızlanmıştır(reepitelizasyon, epitel hücre 

farklılaşması ve neo-vaskülerizasyon).Yaradan 

kolayca kültüre olabilir. 

Lactobacillus spp GI kanalda,yara iyileşmesi sürecinde hücre 

göçü ve epitelyal restitüsyonun 

düzenleyebilen,ekstraselüler sinyal regüle 

edici kinazların fosforilasyonunu indükler. 

Lactobacillus reuteri 

strain RC-14 

Bakteri suşuna özgü özgü davranış şeklinde 

diğer türlerin (örneğin,staphylococcus aureus) 

kolonizasyonunu engeller. 

Escherichia coli GI kanalda gelişen durum,epitelyal hasara 

bağlı olarak artan inflamasyon ortamında 

oluşabilir.Yaradan kolayca kültüre olabilir. 

Klebsiella 

pneumoniae 

GI kanalda gelişen durum,epitelyal hasara 

bağlı olarak artan inflamasyon ortamında 

oluşabilir. Farelerde bulaşıcı spontan kolitin 

indüklenmesinde önemlidir. 

Proteus mirabilis Farelerde bulaşıcı spontan kolitin 

indüklenmesinde önemlidir. 

Corynebacteria spp. Yaradan kültürlenebilir. 

Propionbacteria spp. Yaradan kültürlenebilir.Ancak sağlıklı ciltte 

bulunduğundan dolayı daha düşük düzeyde 

bulunur. 

Neisseria spp. Çoğunlukla yarada bulunan zor gelişen ve 

anaerobik bakteri 

Campylobacteria spp. Çoğunlukla yarada bulunan zor gelişen ve 

anaerobik bakteri 

Clostridiaceae Çoğunlukla yarada bulunan zor gelişen ve 

anaerobik bakteri 

 Tüm yaralar bakterilerle kolonize edilir, ancak sömürgecileri istila 

eden organizmalardan ayırmak şu anda zordur. Ayrıca, sağlam yeni 

moleküler genomik teknikler bakterilerin sadece %1'inin kültürde 

yetiştirilebildiğini göstermiştir; anaerobların standart kültür yöntemleri 

kullanılarak tanımlanması özellikle zordur. Mikrobiyal genomik 

yöntemler kullanan son çalışmalar, kronik yaraların çok çeşitli 

mikroorganizmalara ev sahipliği yaptığını göstermiştir. Kronik yara içinde 
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iltihaplanmayı teşvik eden çeşitli faktörler de vardır. Nekrotik doku ve 

düşük oksijen gerginliğinin kombinasyonu, yaradaki fakültatif veya 

zorunlu anaerobların çoğalmasını teşvik eder. Bu enflamatuar yanıt , 

sitotoksik enzimlerin, matris metaloproteinazların ve serbest oksijen 

radikallerinin sürekli salımını teşvik eder.10 Bu proenflamatuar 

ajanlar hücre dışı matrisi bozar, hücre göçünü engeller ve yaranın 

kapanmasını önler.11 Sonuç olarak, bakteri çoğalması ve kolonizasyonun 

yara iyileşmesini geciktirdiğine inanılmaktadır.  

1.2 Tanımlama:  

Geleneksel olarak, yaradaki bakteriler kültüre dayalı yöntemler 

kullanılarak tanımlanmıştır; bununla birlikte, bu yöntemler karmaşık 

polimikrobiyal toplulukların karakterizasyonu için yetersizdir, çünkü 

birçok mikrop kültürlenemez. Bakteriyel vajinoz da dahil olmak üzere 

kültürlenemeyen veya titiz bakterilerle ilişkili artan sayıda kronik durum 

ve hastalık vardır 12; Whipple hastalığı 13; ve reaktif artrit.14Bu nedenle, 

kronik yaralarda titiz ve kültürlenemeyen bakterilerin rolünü daha iyi 

tanımlamak önemlidir. Bazı gruplar bakteriyel yara topluluklarını analiz 

etmek için kültürden bağımsız yöntemler kullanmış ve toplu olarak, bu 

gruplar yara bakterileri hakkında aşağıdaki gözlemleri bildirmiştir.15 

Birincisi, bakteri türlerinin sayısı ve oranı bireysel yaralar arasında büyük 

ölçüde değişebilir. İkincisi, kültüre dayalı yöntemlerle belirlenen bakteri 

çeşitliliği, 16S rRNA genine dayalı amplikon pirosequencing ile elde 

edilenlerden önemli ölçüde daha düşüktür. Böylece, bakteri 

topluluklarının yaralardaki karmaşıklığı tarihsel olarak hafife 

alınmıştır. Yaygın olarak izole edilen organizmalar 

arasında Staphylococcus, Corynebacterium ve Propionibacterium 

bulunur. ( Propionibacterium türleri sağlıklı ciltlere kıyasla genellikle 

yaralarda daha düşük seviyelerde bulunur). Yara bakterileri listesinde 

kayda değer olan titiz ve / veya anaerobik organizmalar Neisseriaceae, 

Campylobacteriaceae ve Clostridiaceae'dir. Proteobakteriler genellikle 

yaralarda tanımlanır ve büyük ölçüde Pseudomonadaceae, 

Enterobacteriaceae, Oxalobacteraceae ve 

Neisseriaceae ailelerine aittir. Bu kültürlenemeyen organizmaların 

çoğunu türler düzeyinde tanımlamak için ek çalışmalar 

yapılmalıdır. Üçüncüsü, bakteri grupları, farklı yaralar arasında farklılık 

gösterebilirken, bireysel bir yara içindeki farklı bölgelerdeki bakteri 

toplulukları, farklı yaralardan olanlara göre önemli ölçüde daha 

benzerdir.16 Son olarak hem kültüre hem de kültüre dayalı olmayan analizin 

güvenilirliği büyük ölçüde kullanılan örnekleme yöntemine 

bağlıdır. Örneğin, bazı örnekleme teknikleri kronik yaralarda yaygın olan 

anaerobik bakterileri tespit etmez.17Bu nedenle, insan mikrobiyomunu 

incelerken, seçilen örnekleme tekniklerinin olabildiğince tarafsız ve 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/matrix-metalloproteinase
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/sustained-drug-release
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/extracellular-matrix
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/wound-closure
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/wound-closure
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kapsamlı olmasını sağlamak için önemli kontrollerin mevcut olması 

gerekir. 

1.3 Biyofilmlerin Kronik Yaraya Etkisi 

 Biyofilmlerin yara enfeksiyonu ve iyileşmeyen, yani kronik yaralar ile 

ilişkisinde özellikle araştırma ilgisi vardır. Artık kronik yaraların çoğunda 

biyofilm bulunduğuna dair güçlü kanıtlar var. 2008'den beri kullanılan özel 

mikroskopik teknikler, çeşitli araştırma gruplarının kronik yaraların%60 

ila%90'ının, akut yaraların sadece%6'sına karşı biyofilm olduğunu 

göstermesine izin vermiştir. Birçok çalışma kronik yaraların sıklıkla 

polimikrobiyal flora içerdiğini doğrulasa da bu organizmaların 

iyileşmemeye doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı konusunda 

tartışmalar devam etmektedir. Büyük olasılıkla, bireysel bakterilerin 

kendilerinin iyileşmeyen yaralardan doğrudan sorumlu olmadığı 

görülmektedir. Daha ziyade, bir yarada dört veya daha fazla farklı bakteri 

türünün varlığı ve iyileşmeyen arasında doğrudan bir korelasyon vardır, bu 

da karışık mikrobiyal popülasyonların patolojinin nedeni olduğunu 

düşündürür. Bir biyofilmin varlığını doğrulamak için en güvenilir yöntem, 

örneğin parlak alan, floresan yerinde hibridizasyon (FISH) ve çevresel 

tarama elektron mikroskobu (ESEM) gibi özelleşmiş 

mikroskopidir. Yüzey yara kültürleri toplam yara mikrobiyotasını yanlış 

yönlendirmeyi hafife alır. Derin debride dokunun histolojik boyanması 

biyofilmlerin kanıtını gösterir. Şimdi, numuneler iki saat içinde işlenirse, 

kronik yaralardaki mikrobiyal türlerin çoğunun anaerobik bakteriler (derin 

swabbing teknikleri biyopsilere benzer bulgular verir) olduğu kabul 

edilmektedir. Geleneksel (yara kültürü yöntemi) kültürlerin sınırlamaları 

vardır çünkü tüm mikroplar (biyofilm içindeki organizmalar) kültürde 

izole edilemez veya tespit edilemez. Bu nedenle, en etkili yöntemler 

molekülerdir.18 

 Kronik yaralar bir biyofilm ve topikal antibiyotiklerin yara yatağına 

ulaşmasını önleyerek yara iyileşmesini engelleyen anaerobik bakterileri 

içeren yoğun bir mikroorganizma popülasyonu içerir. Biyofilm içindeki 

çekirdek algılaması biyofilm oluşumunu teşvik ederken RNA'yı inhibe 

eden peptit gibi eksojen topikaller biyofilm oluşumunu engeller. Biyofilm, 

IL-1B, IL-6, kemokin ligandı (CXCL) 1 ve 8 sitokinlerinin ekspresyonunu 

arttırır. Biyofilmdeki bakteri, güçlü bir nötrofil kemoatraktan olan IL-8 

seviyelerini arttırır. Ek olarak, biyofilm TNF-α seviyelerini arttırır ve IL-

6, MMP-3 ve vasküler endotelyal büyüme faktörünü (VEGF) 

azaltır. Nükleotid bağlayıcı oligomerizasyon alanı içeren protein 2 

(NOD2), bir konakçı yanıtı uyarır ve kronik yaralarda yüksek oranda 

eksprese edilir. Yara yatağına vaskülatür kaybı ayrıca bağışıklık ile ilişkili 

faktörlerin göçünü ve eksojen terapötiklerin verilmesini önler. Fibroblast 

göçü biyofilm oluşumu ile engellenir Yarayı epitelize etmek için yara 

yatağının dış bölgesindeki hiper-proliferatif epidermise dikkat edin. Her ne 
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kadar kronik yaralarda inflamasyon mevcut olsa da normal işleyen 

fibroblastların ve makrofajların toplam sayısı düşüktür, bu da iyileşmeyi 

önler. Yeşil yazı tipi, yara iyileşmesi için eksojen bir tedaviyi temsil 

eder. Her ne kadar kronik yaralarda inflamasyon mevcut olsa da normal 

işleyen fibroblastların ve makrofajların toplam sayısı düşüktür, bu da 

iyileşmeyi önler. Yeşil yazı tipi, yara iyileşmesi için eksojen bir tedaviyi 

temsil eder. Her ne kadar kronik yaralarda inflamasyon mevcut olsa da 

normal işleyen fibroblastların ve makrofajların toplam sayısı düşüktür, bu 

da iyileşmeyi önler. Yeşil yazı tipi, yara iyileşmesi için eksojen bir tedaviyi 

temsil eder.19 

 

Şekil 1.3 Mikrobiyom, Yara İyileşmesi ve Yara İyileşmesi Bozukluğu. 

(A) S. epidermidis tarafından lipoteikoik asit üretimi iltihabı 

azaltır.Keratinositler, S. epidermidis, S. aureus, patojenik bakteri için 

koruma sağlayan A grubu streptokoklara yanıt olarak anti-mikrobiyal 

peptidleri (Amper) eksprese eder. Probiyotiklerle (Örn. Lactobacillus 

reuteri) takviye, mekanizma bilinmemekle birlikte yara iyileşmesini 

hızlandırır.S. epidermidis'e yanıt olarak CD8 + T hücreleri, Toll benzeri 

reseptör (TLR) yoluyla hızlı keratinosit ilerlemesini arttırır. Ek olarak, 

Pseudomonas, büyüme faktörü beta-aktif kinaz 1 (TAK1) sinyalini 

dönüştürerek epitelizasyonu ve kan damarı büyümesini hızlandırır. S. 
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aureus'un fazlalığı, interlökin (IL-17) azaltan ve daha sonra yara 

iyileşmesini destekleyen süperantijenler (sarkma) üretir. (B) kronik yaralar 

bir biyofilm ve topikal antibiyotiklerin yara yatağına ulaşmasını önleyerek 

yara iyileşmesini engelleyen anaerobik bakterileri içeren yoğun bir 

mikroorganizma popülasyonu içerir. Biyofilm içinde çekirdek algılama 

biyofilm oluşumunu teşvik ederken, RNA inhibe eden peptid gibi eksojen 

topikaller biyofilm oluşumunu engeller. 

1.4 Diyabetik Ayak Ülseri 

 Kronik diyabetik yaralar en ciddi sağlık sorunlarından biridir.  420 

milyon diyabet hastasının yaklaşık%15-20'si ( Dünya Sağlık Örgütü 

[WHO], 2016 ) yaşamları boyunca, çoğunluğu kronikleşmeye, özellikle alt 

ekstremitelerde gelişen cilt yaraları geliştirir. Genellikle diyabetik ayak 

ülseri (DFU) olarak tanımlanırlar ve tedavisi çok zordur ve doğrudan 

terapötik prosedürleri ve hasta bakımını uygulamak için genellikle 

hastaneye yatış gereklidir. Diyabetik kronik yaraların ortaya çıkmasıyla 

ilişkili birkaç faktör vardır ve bazıları hastanın kontrolü altındadır. 

Periferik nöropatilere, kötü hijyen alışkanlıklarına, cilt bütünlüğünün 

düzenli olarak izlenmemesine ve lezyonların erken saptanmasının yanı sıra 

belirli bölgelerdeki uzun süreli baskıya yol açan zayıf bir glisemik 

kontrolün yanı sıra, özellikle ayaktaki yaraların ortaya çıkmasını ve 

ilerlemesini topluca desteklediği bilinmektedir. Düzgün kontrol edilirse, 

bu faktörler aslında yaralanmayı veya yara ilerlemesini önleyebilir.20 

Hastanın doğrudan kontrolü altında olmayan fizyolojik faktörler de sıklıkla 

yara etiyolojisi ve kronikliğe ilerlemede rol oynar. Daha sonra cilt 

hassasiyeti kaybı ile azalan innervasyon, hastanın cilt lezyonlarını 

zamanında hissetmesini önler. Düşük vaskülarizasyon ayrıca yeterli doku 

oksijenasyonunu ve beslenmesini engeller ve bağışıklık bileşenlerinin ve 

hücrelerin yaralı bölgelere erişilebilirliğini azaltır ve yeterli bir bağışıklık 

tepkisini daha da bozar.21 Tipik olarak, derideki bir ihlal, etkilenen cilde 

kolayca erişen yabancı mikropların veya komensal ciltteki bakteri 

topluluklarının patojenle ilişkili moleküler modellerine (Pamp) yanıt 

olarak bağışıklık hücreleri (makrofajlar ve dendritik hücreler) tarafından 

üretilen yerel bir enflamatuar sinyal kaskadını tetikler.22 Artan histamin ve 

diğer vazodilatörler seviyeleri, lezyona daha fazla mikrobiyal erişimi 

önlemek için şişme ve ısıtma tepkilerini ortaya çıkaran bölgeye daha 

yüksek lokal kan akışını ve plazma akışını teşvik eder. Kompleman ve 

antikorlar dahil olmak üzere diğer plazma molekülleri, büyümelerini 

kontrol etmek ve müteakip fagositoz ve yıkımlarını sağlamak amacıyla 

mikrobiyal hücreleri tıkamaya başlarlar.23 Plazmin, trombositler ve 

koagülanlar gibi diğer bileşenler, kan salınımını ve yabancı bileşenlerin 

daha fazla girişini önlemek için lezyonda bir fibrinojenik doku ağı 

oluşturur. Bu fibrotik doku aynı zamanda doku rejenerasyonu için iskele 

olarak işlev görür.24 Bununla birlikte, son kanıtlar cildin bağışıklık 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2017.01791/full#B99
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2017.01791/full#B99
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tepkisinin tamamen kontrol altında olmadığını göstermektedir. Naik ve 

ark. (2012), stafilokoklar tarafından üretilen lipoteikoik asidin (LTA), Toll 

benzeri bir reseptöre bağlı yolla cilt iltihabını inhibe ettiğini bildirdi. Başka 

bir çalışma, kompleman bileşen C5a reseptör inhibisyonunun ciltteki 

bakteri topluluğunun çeşitliliğini azalttığını ve kommensal mikrobiyotanın 

derideki bazı kompleman genlerinin ekspresyonunu düzenleyebileceğini 

ve böylece bağışıklığını düzenleyebileceğini göstermiştir.25 Her iki çalışma 

da cildimizin bağışıklık tepkisinin düzenlenmesinde doğrudan mikrobiyal 

katılımı vurgulamaktadır. Bağışıklık sistemimiz ve vücuttaki bakteriler 

arasındaki bu etkileşimin artık cilt sağlığı-hastalık dengesinde önemli 

etkileri olduğu kabul edilmektedir. 

 Özellikle DFU'nun klinik prognozu olan ve olmayan diyabetik hastalar 

arasındaki karşılaştırmalı çalışmalar, DFU prognostik mikrobiyal 

imzaların çözülmesine yardımcı olacaktır. Potansiyel olarak iyi teşhis 

belirteçleri olmasının yanı sıra,yönlendirilmiş antibiyoterapinin 

uygulanması, bu imzalar yeni terapötik stratejilerin geliştirilmesine de izin 

verebilir. Bağırsak kronik inflamatuar hastalıklar bağlamında bağırsakta 

bulunan bakterilerin düzenlenmesi ile ilgili şu anda araştırılmakta olana 

benzer şekilde, cilt lezyonlarını önlemek için faydalı yeni bir bakteri 

topluluğu bileşimine doğru potansiyel olarak patojenik ciltteki bakteri 

topluluğunu modüle etmek için prebiyotikler, probiyotikler veya 

simbiyotik formülasyonlar bir olasılık olabilir.  

 Yara iyileşmesi, kan pıhtılaşması ve hemostazın sürdürülmesi, enfekte 

patojenlere ve hücre döküntülerine karşı immünolojik yanıt, hasarlı 

dokunun yeniden epitelizasyonu, skar dokusu oluşumu ve sonuçta doku 

yeniden modellenmesini içeren karmaşık ve sıralı bir süreçtir.26 Yara 

iyileşmesinin başarılı olması için, her fazdaki çeşitli işlemlerin senkronize 

olarak gerçekleşmesi gerekir, böylece cilt bariyeri hızla yeniden kurulur ve 

enfeksiyon ortadan kaldırılır. Bununla birlikte, bazı diyabetik hastalarda, 

yara iyileşmesi bozulur, farklı fazlar senkronize olarak ortaya çıkmaz, 

iyileşmeyen başarısız ülserlere yol açar.  

 Son zamanlarda, mikrobiyal biyofilm mimarisi ve mikrobiyom analizi 

üzerine yapılan çeşitli çalışmalar, mikropların yara kronikliğinde önemli 

rolünün farkındalığının artmasına izin vermiştir ve yara biyofilm 

mikrobiyotasının kontrolüne odaklanan çalışmalar hızla gelişmektedir. 

 Bazı aratırmacılar özellikle umut verici sonuçlarla mikrobiyal 

biyofilmlerin bozulmasına yönelik in vitro ve in vivo yeni nesil 

antimikrobiyal yara örtülerini geliştirmiş ve başarıyla test etmişlerdir.27 

AMP'ler ve bunların sentetik türevleri, son zamanlarda, ilaca direnç 

fenomenlerini teşvik etmeden, yara bölgesindeki patojenleri öldürmek için 

potansiyel alternatifler olarak ortaya çıkmıştır. AMP'ler doğal olarak 

konakçı tarafından PAMP'lere bağışıklık tepkisinin bir parçası olarak 
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salgılanır ve bu nedenle ortak mikroplarımızla birlikte yaşar ve gelişir, 

terapötik kullanımlarının ilaç direncini arttırması beklenmez.28 

 Edinilen bilginin yaradaki bakterilerin bileşimi üzerine uygulanması, 

kronik mikrobiyota ile ilişkili hastalıkları kronik olmayan, bozucu olmayan 

bir duruma geri döndürmek için probiyotikler veya prebiyotikler kavramını 

kullanarak yenilikçi terapötik yaklaşımlar tasarlamak için de 

kullanılabilir.29 Fekal transplantlar, Clostridium difficile bağırsak 

enfeksiyonlarını tedavi etmek için klinikte giderek daha fazla kabul 

görmektedir, bu nedenle mükemmel sonuçlarla, diğer zayıflatıcı 

enfeksiyonlara benzer yaklaşımlar, DFU da dahil olmak üzere yakın 

gelecekte bir gerçeklik haline gelebilir.30 Aslında, deride bakteri nakli 

kanıtları zaten atopik dermatit için test edilmektedir.31 Ciltteki bakteri 

gruplarını modüle etmek için kullanılan faj tedavisi, sağlıklı bireylerde 

akne hastalarına kıyasla faj genlerinin daha yüksek taşınması göz önüne 

alındığında bir seçenek olarak kabul edilmektedir.32 

 Diyabetik ayak enfeksiyonlarının mikrobiyolojik çalışmaları 

genellikle polimikrobiyal flora gösterir ve çoğu çalışma S. aureus, 

koagülaz negatif stafilokoklar, Streptococcus spp., Corynebacterium spp 

ve Enterobacteriaceae'yi diyabetik ülserlerden izole etmiştir.33 İzole edilen 

anaerobların yüzdesi çalışmaya bağlı olarak değişir, ancak anaerobik 

kolonizasyon miktarındaki farklılıklara rağmen, tüm çalışmalarda baskın 

anaeroblar aynıydı: Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp., Prevotella 

spp. ve Bacteroides spp.34 Oldukça fazla sayıda diyabetik ülserin anaerobik 

bakteriler tarafından kolonize edildiğini ve anaerobların yara iyileşmesini 

geciktirmedeki rolünün genellikle göz ardı edildiğini belirtmek 

önemlidir.35 Bakterilerin bireysel kronik yaralar arasındaki yüksek 

çeşitliliği ve aşırı değişkenliği, küçük kohort çalışmalarında tutarsız 

bulgulara yol açtığından, klinisyenlerin uygun ampirik tedavileri 

seçebilmeleri için çok sayıda kronik yaranın aynı sekans ve biyoinformatik 

yöntemlerle değerlendirilmesi gereklidir. Bir çalışmada, kronik diyabetik 

ayak ülseri (N 5 910), venöz bacak ülseri (N 5 916), dekübitüs ülseri (N 5 

767) ve iyileşmeyen cerrahi yaralardan (N 5 370) elde edilen örneklerde 

bulunan bakteriyel toplulukların bileşimini analiz etmek için 16S rDNA 

pyrosequencing kullanılmıştır. Yara örnekleri, sırasıyla tüm yaraların %63 

ve %25'inde yüksek oranda Stafilokok ve Pseudomonas türü içeriyordu; 

bununla birlikte, geleneksel olarak komensalistik olarak kabul edilen 

anaerobik bakteri ve bakterilerin yüksek prevalansı da gözlendi. Sonuçta 

ne hasta demografisinin ne de yara tipinin kronik yara mikrobiyomunun 

bakteriyel kompozisyonunu etkilemediğini göstermektedir. Toplu olarak, 

bu bulgular ampirik antibiyotik seçiminin yara tipine dayanması veya 

değiştirilmesi gerekmediğini göstermektedir. Ayrıca, sonuçlar genel olarak 

kronik yara üzerindeki bakteri topluluklarının daha net bir şekilde 
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anlaşılmasını sağlar; bu yeni bilginin zamanla klinik olarak uygulanması, 

iyileştirilmiş yara iyileşme sonuçlarına çevirisinde yardımcı olabilir.36  

1.5 Kronik Yaralar için Tedavi Yaklaşımları: 

 Klinisyenler kronik yara bakımı için antibiyotik kullanırlar, ancak 

optimal kullanımları ve yararları belirsizliğini korumaktadır.37 Sistematik 

incelemeler, yara iyileşmesinde antibiyotik tedavisinin yararına dair çok az 

kanıt bulmuştur.38 Kronik yaralar için antibiyotik kullanımı genellikle daha 

dirençli bakteri türlerinin seçimi ile ilişkilidir. Birçok Pseudomonas türler 

antibiyotik basıncına uyum konusunda son derece etkindir ve bazı 

antibiyotiklerin aslında psödomonal biyofilm oluşumunu indüklediği, 

belki de Pseudomonadaceae  tarafından kronik yaraların artmış 

kolonizasyonunu açıkladığı görülmektedir.39 Bununla birlikte, kronik 

yaraları olan hastalar, metisiline dirençli S. aureus ve antibiyotiğe dirençli 

Pseudomonas gibi antibiyotiğe dirençli organizmalar yaralarda daha 

yaygın hale gelse de, yaş ve cinsiyetle eşleşmeyen yara olmayan 

hastalardan daha fazla antibiyotik tedavisi almaya devam etmektedir.40  

Kronik yaralarda antibiyotik kullanımının etkisinin değerlendirilmesi, 

etkili, kanıta dayalı bir rejim oluşturmak ve uygunsuz antibiyotik 

kullanımını en aza indirmek için çok önemlidir.41 Kronik yaraların en etkili 

tedavi yöntemini belirlemek için, bakterilerin varlığı ile gecikmiş yara 

iyileşmesi arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir. Ayrıca, bakteriler 

arasında var olan metabolik ilişkileri ve bir yara içindeki bakterilerin 

morfolojik düzenini belirlemek önemlidir. Spesifik bakteri türlerinin veya 

yüksek bakteriyel yükün yara iyileşmesini engelleyebileceğine dair artan 

kanıtlar vardır.42 

 Antimikrobiyal yaklaşımlar (örn., Antibiyotikler ve antiseptikler), 

enfekte olmuş yaraların, ülserlerin ve yanıkların tedavisinde on yıllardır 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte, artan sayıda meta-analiz bu 

yaklaşımların terapötik değeri ile ilgili soruları gündeme getirmiştir. Daha 

yeni bulgular, vücudun, patojenlere karşı savunmasının bir parçası olarak 

mikrobiyom olarak bilinen dış yüzeylerinde aktif bir bakteri, mantar, virüs 

ve akar ekosistemine ev sahipliği yaptığını 

göstermektedir. Antimikrobiyaller bu sistemi bozar ve böylece vücudun 

seçtiği stratejiye karşı çalışır. Son zamanlarda, yeni bir teknoloji olan 

mikro gözenek parçacık teknolojisi (MPPT) 

tanımlanmıştır; antimikrobiyal değildir, bunun yerine bağışıklık sistemini 

inhibe etmek için silah bakterilerini ve mantar kullanımını bozan, 

bağışıklık sisteminin iyileşmesine izin veren pasif bir immünoterapi görevi 

görür. Klinik bulgular MPPT'nin antibiyotiklere ve antiseptiklere göre 

%60 daha hızlı yara enfeksiyonlarını ortadan kaldırdığını ve 

antimikrobiyallere cevap vermeyen kronik yaraların iyileşmesini 

desteklediğini göstermektedir. Bu etkiler antimikrobiyal etki olmadan elde 

edilir ve yara enfeksiyonları için antibiyotiklerin ve antiseptiklerin sınırlı 
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terapötik yararları göz önüne alındığında, yara bakımında antimikrobiyal 

yaklaşımların kullanımını ve mikrobiyal yükün azalmasının enfeksiyonda 

azalmaya yol açacağı dogmasını sorgulamak geçerlidir. Bunun yerine, yara 

iyileşmesinde antimikrobiyallerden ve bağışıklık sistemini ve 

mikrobiyomu destekleyen tedavilere doğru bir paradigma kayması 

düşünmenin zamanı gelebilir.43 

2.Tartışma ve Sonuç 

 Yara iyileşmesi oldukça koordineli ve karmaşık bir süreçtir ve kesilirse 

yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Konak faktörlerindeki kombinasyonla birlikte, 

bir yara yatağındaki mikroorganizmaların sadece yara iyileşmesini 

bozmakla kalmayıp aynı zamanda durgun, kronik yaralara yol 

açabileceğine inanılmaktadır. Yaradaki bakterilerin antibiyotik ve 

mekanik müdahaleye karşı inatçı olan bir biyofilm olarak kronik yaralarda 

devam ettiği varsayılmaktadır. Yetiştirme temelli yöntemler, yaralarda 

bulunan patojenlerin tanımlanması için altın standarttır. Bununla birlikte, 

bu yöntemler titiz organizmalara karşı önyargılıdır ve kronik yaralardaki 

mikrobiyal çeşitliliğin tamamını kapsamaz. Bu nedenle, spesifik mikroplar 

ve bozulmuş iyileşme arasındaki bağlantı yavaş kalır. Bunun nedeni 

kısmen yerel enfeksiyon ve daha spesifik olarak biyofilm oluşumu, teşhis 

etmek zordur. Bu, biyofilm oluşumunun iyileşmeyi geciktirip 

geciktirmediğini ve kalıcı ve kronik enfeksiyona yol açıp açmadığını 

anlamaya yönelik araştırma çabalarına yol açmıştır. Kültür temelli 

tahminlerle ilişkili zorlukları ortadan kaldıran, yüksek verimli sekanslama 

analizindeki ilerlemeler, kronik yaraların, birden fazla bakteri ve mantar 

türü içeren karmaşık, çeşitli mikrobiyomlara ev sahipliği yaptığını ortaya 

çıkarmıştır. 

 Kronik yaraların mikroflorası, daha önce şüphelenilenlerden çok daha 

karmaşıktır. Sadece daha önce gerçekleştiğinden daha fazla yara yaşayan 

mikroorganizma türü değil, aynı zamanda bu mikroorganizmaların 

planktonik bakteri popülasyonlarından oldukça farklı olan karmaşık 

yapılarda yaşadıkları da açıktır. Kronik yaralardaki mikroorganizmaların 

çoğu biyofilmlerde bulunur ve doğal ortamlarda ve kronik enfeksiyonlarda 

nispeten az bakteri planktonik formda bulunur. Bu bilgilerin önemli klinik 

ve terapötik etkileri vardır. Antimikrobiyaller , planktonik bakterileri 

öldürmede mükemmeldir, ancak biyofilmlerdeki enfeksiyon nidüsünü 

ortadan kaldıramazlar. Sonuç olarak, birçok kronik yara aynı 

mikroorganizmalarla tekrar tekrar enfekte olur. Kronik yaraları uygun bir 

şekilde tedavi etmek için, normal derideki ile karşılaştırıldığında lezyonun 

florasını anlamak ve yaradaki biyofilmlerin bileşimini belirlemek 

gerekir. Mikroorganizmaların patofizyolojideki rolünü 

kavrayabilme ait gecikmiş yara iyileşmesi mevcut bakteri türlerinin 

spektrumunu tanımlamalı ve farklı ekolojik sistemlerin yara iyileşmesi ile 

nasıl ilişkili olduğunu belirlemeliyiz. Bakteriler ve biyofilmler içinde 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antiinfective-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pathophysiology
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/wound-healing-impairment
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meydana gelen iletişim arasındaki sinerjistik ilişkileri de anlamamız 

gerekir. 
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BÖLÜM L 

DİŞİ ÜREME SİSTEMİNDE NÖROTROFİNLERİN ROLÜ 

 

Mehmet Ekici & Tuğra Akkuş & Hacer Baş 

 

Giriş 

Nörotrofinler nöronal ve nöronal olmayan hücrelerin proliferasyonu, 

farklılaşması, hayatta kalma ve ölümünü etkileyen protein ailesidir. 

Nörotrofin ailesi sinir büyüme faktörü (NGF), beyin kaynaklı nörotrofik 

faktör (BDNF), nötrotrofin-3 (NT-3), nörotrofin-4/5 (NT-4/5) ve 

nörotrofin 6 (NT-6)’dan oluşmaktadır (Skaper, 2018). Bu nörotrofinlerden 

dişi üreme sisteminde NGF ve BDNF; gebelik, fötal/plasental büyüme ve 

gelişme (Mayeur ve ark., 2011, Zheng & Shao 2012), folikül gelişimi ve 

olgunlaşması (Seifer ve ark., 2002; Spears ve ark., 2003), ovaryum, 

ovidukt ve uterus gibi anatomik yapıların fonksiyonunda ve ovulasyonda 

(ovulasyon başlatıcı faktör olarak) fizyolojik rolleri tanımlanmıştır 

(Kershaw-Young ve ark., 2012, Adams ve ark., 2016). Ancak nörofinlerin 

dişi üreme sisteminde fizyolojik rolleri henüz tam olarak bilinmemektedir.  

Nörotrofinler ve Reseptörleri 

İlk karakterize edilen NGF, 1951 yılında civciv embriyolarında 

sağkalım faktörlerinin araştırılması sırasında Rita Levi-Montalcini 

tarafından keşfedildi (Levi-Montalcini, 1987). Nörotrofinler, biyolojik 

eylemlerine aracılık etmek için iki farklı reseptör kullandıkları için 

özgündür. Biyolojik NGF aktivitesi, hedef hücrelerin yüzeyinde eksprese 

edilen iki reseptör molekülü arasındaki orana bağlıdır. Bu reseptörler; 

trozin kinaz (Trk) reseptörleri ve tümör nekrozis alfa (TNF-α) reseptör üst 

ailesinin üyesi olan p75 reseptörüdür (Şekil 1) (Bibel & Barde 2000, 

Rabizadeh & Bredesen 2003). Reseptör p75, yaygın bir şekilde eksprese 

edilmekte ve tüm nörotrofinleri bağlamaktadır.  Buna karşın Trk 

reseptörleri farklı nörotrofinlere (Örn; TrkA NGF’ye, TrkB BDNF ile 

NT4’e ve TrkC ise NT3’e) selektif affinite gösterebilmektedir. 

Nörotrofinlerin Trk reseptörlerine bağlanmasından sonra, Ras/mitojenle 

aktifleştirilen protein kinaz (MAPK), fosfoinositid-spesifik fosfolipaz C-

γ1 (PLCγ1) ve fosfoinositid 3-kinaz/rapamisinin protein kinaz B memeli 
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hedefi (PI3K/Akt-mTOR) dahil olmak üzere birkaç hücre içi sinyal 

yolunun aktivasyonunu tetiklemektedir (Chao ve ark., 2003). Yolların her 

biri farklı fakat örtüşen hücresel tepkilere aracılık eder. Reseptör TrkA/p75 

oranındaki değişiklikler, patolojik koşullar sırasında meydana gelen 

nöronal hücrelerde hayatta kalma ve apoptotik yolların aktivasyonundaki 

dengesizliğe katkıda bulunabilir (Zampieri & Chao 2006). Her ne kadar 

nörotrofinler ovaryum innervasyonunun geliştirilmesi ve sürdürülmesi için 

gerekli olsa da, ovaryum sinirlerinin aracılığı olmadan ovaryum somatik 

ve germ hücrelerinin işlevlerini zar ötesi reseptörleri aracılığıyla doğrudan 

düzenleyebildikleri iyi bilinmektedir (Dissen ve ark., 2004). Hayvan 

çalışmaları tarafından desteklenen kanıtlar, innerve edilen sıçan 

ovaryumunun, innervasyon tarafından uyarılan ve düzenlenen NGF 

üretebildiğini ve salgılayabildiğini göstermiştir (Lara ve ark., 1990). 

Rhesus maymun ovaryumunda, prepubertal gelişim sırasında ovaryum 

innervasyon yoğunluğunda iki kat artış meydana gelmiştir ve NGF'nin 

ovaryum gelişimine ve üreme kapasitesine katkıda bulunan ovaryum 

sempatik nöronlarının gelişimi üzerinde trofik etkiler gösterdiği öne 

sürülmüştür (Schultea ve ark 1992).  

Doğumdaki primordiyal foliküllerin (kemirgenlerde doğumdan birkaç 

gün sonra) sayısı ovaryumda maksimum ovaryum rezervi olarak 

tanımlanır (Findlay ve ark., 2015). Bu primordiyal foliküller, çevreleyen 

mikro ortamda belirli uyaranlarla aktivasyona kadar bir havuzda hareketsiz 

bir durumda kalır. Aktivasyon üzerine primordiyal folikül, oosit büyümesi, 

teka hücre takviyesi ve granuloza hücre farklılaşması ile birlikte primer 

foliküle dönüşür (Kerr ve ark., 2013). Yeni şekillenmiş primordiyal 

folikülün primer foliküle farklılaşması için NGF gerekli bir nörotrofindir 

(Dissen ve ark., 2001, Chaves ve ark., 2013). Primer ve sekonder folikül 

sayısı azalan nakavt farelerinin NGF içermediği saptanmıştır (Dissen ve 

ark., 2001). Kültüre edilmiş yenidoğan ovaryumlarına NGF eklenmesinin 

farelerde primordiyal foliküllerin aktivasyon hızını arttırdığı doğrulamıştır 

(Paredes ve ark., 2004). Kültürlenmiş sıçan ovaryumlarında NT-3, 

primordiyal foliküllerin büyüyen foliküllere ilerlemesini aktive eder 

(Nilsson ve ark., 2009). Ayrıca NT-3, hücre iskeleti ve plazma zarının 

oluşumu ile ilgili çeşitli hedef genleri artırarak primordiyalden primer 

folikül geçişini destekler (Nilsson ve ark., 2009). 

Nörotrofinler, foliküler gelişim için gerekli olan sempatik innervasyon 

ve trofik destek sağlar (Dissen ve ark., 2002). Foliküler büyüme üzerindeki 

NGF'nin destekleyici etkisinin altında yatan mekanizmalar arasında sadece 

mezenkimal hücreler üzerinde proliferatif bir sinyal değil, aynı zamanda 

FSH reseptörlerinin (FSHR) indüksiyonu da bulunur. Bu etki kısa bir süre 

sonra (8 saat) ortaya çıkar ve cAMP'den bağımsız hücre içi yollarla aracılık 

ettiği görülmektedir (Romero ve ark., 2002). Nöronal sistemlerde daha 

önce yapılan çalışmalar, NGF'nin kendi başına cAMP birikimini 

indüklememesine rağmen, adenilat siklaz uyarıcı ajanların hücresel 
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tepkiler üzerindeki etkisini etkin bir şekilde kolaylaştırdığını göstermiştir 

(Heidemann ve ark., 1985). Bu durum cAMP aracılı hücre içi yolak ile 

NGF'nin, hücresel farklılaşmayı indüklemek için iş birliği içinde hareket 

edebileceğini düşündürmektedir. Neonatal ovaryumda NGF, diğer 

aktivatörler tarafından adenilat siklazın aktivasyonuna cAMP yanıtını 

etkilemeden cAMP birikiminin FSHR mRNA seviyeleri üzerindeki 

etkisini güçlendirir (Romero ve ark., 2002). Bu nedenle NGF sadece 

primordiyal foliküllerin büyümesini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı 

zamanda büyüyen foliküllerin gonadotropin duyarlı yapılara ilk 

biyokimyasal farklılaşmasını teşvik eder (Romero ve ark., 2002). 

Gelişmekte olan foliküllerin germ ve somatik hücrelerinde nörotrofinlerin 

ve reseptörlerin varlığı, bunların foliküler gelişim veya erken foliküler 

büyümenin kontrolüne dahil olduklarını göstermektedir. Önceki 

çalışmalar, TrkB'ye bağlı sinyaller gibi oosit kaynaklı büyüme faktörü 

(GDF-9) ve granüloza hücre ürün kiti ligandının (KL) foliküler oluşumu 

etkilemediği, ancak folikül büyümesinin başlaması için gerekli olduğunu 

göstermiştir (Dong ve ark., 1996). Ayrıca, TrkB eksikliği olan farelerde 

olduğu gibi, GDF-9 null mutantları granüloza hücre proliferasyonunda bir 

kusur gösterir, ancak apoptotik hücre ölümünde artış göstermez (Elvin ve 

ark., 1999). Ayrıca, aralıklı TrkB reseptörleri ve GDF-9'un ekspresyonu ilk 

primer foliküllerde belirginleşir ve daha sonra belirgin bir şekilde artar 

(Elvin ve ark., 1999). Ovaryum TrkB reseptörlerinin aktivasyonu, 

granüloza hücrelerinde GDF-9 ve oositte KL ile aktive edilenlere paralel 

olarak işlev gören tanımlanamayan yollar yoluyla folikül büyümesini 

düzenler (Elvin ve ark., 1999). İn-vitro çalışmalar, NGF hücre apoptozunu 

azalttığını ve apoptoz ile ilişkili genleri aşağı regüle ederek fare 

ovaryumunda foliküler büyümeyi arttırdığını göstermiştir (Roh & Pi 

2013). Erken foliküler büyümenin antimüllerian hormonunun (AMH) 

inhibitör kontrolü altında olduğu gösterilmiştir (Durlinger ve ark., 2002). 

AMH üretiminin kontrolünde TrkB sinyallemesinin bir rol oynayıp 

oynamadığı henüz belirlenmemiştir. Kültür ortamına NT-3 'ün eklenmesi 

in-vitro sığır teka hücrelerinde (Dissen ve ark., 2000) hücre çoğalma hızını 

artmıştır. 

Ovulasyonda NGF önemli rol oynamaktadır. Ovaryum, TrkA gen 

ekspresyonundaki çarpıcı artış ve gonadotropinlerin ilk preovülatör 

dalgalanmasına eşlik eden ve onu takip eden NGF mRNA seviyelerinde 

eşzamanlı artış ile benzer şekilde davranır (Dissen ve ark., 1996). 

İçeriğindeki TrkA mRNA artış dikkat çekicidir (>100 kat); en az 8 saat 

sürer, esas olarak foliküler duvar ve interstisyel bez hücrelerinde gözlenir 

ve buna immünoreaktif TrkA proteininde karşılık gelen bir artış eşlik eder. 

In-vitro ve in-vivo çalışmalar TrkA ekspresyonundaki bu preovülatör 

artışın LH'ye bağlı bir fenomen olduğunu göstermiştir. Proöstrus LH 

dalgalanması, prostaglandin salınımının preovülatör artışında rol oynayan 

sitokin olan interlökin-1β (IL-1β) (Hurwitz ve ark., 1991) ovaryum 
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sentezini uyarır. Ovaryum hücrelerinde IL-1β'nın TrkA ve NGF gen 

ekspresyonunu arttırdığını ve doğal IL-1β reseptör antagonisti IL-1α'nın 

bu etkiyi önlediğini göstermiştir (Dissen ve ark., 1996). Ortaya çıkan IL-

1β; prostaglandin E2 (PGE2) artışı, NGF etkilerinin nötralizasyonu ve Trk 

reseptörlerinin tirozin kinaz inhibitörü K-252α ile farmakolojik blokajı 

azalmıştır (Dissen ve ark., 1996). Ovaryum NGF-TrkA ligand/reseptör 

kompleksinin aktivasyonunun, ovulasyon mekanizmasının gerekli bir 

bileşeni olduğu, PMSG'nin neden olduğu ovulasyonun NGF antikorlarının 

veya Trk aktivitesinin bir blokörü ile inhibe edildiği bildirilmiştir (Dissen 

ve ark., 1996).  

 

 
 

Şekil 1. Nörotrofinler, Trk ve p75 reseptör aktivasyonu. Nörotrofin 

bağlanması, her bir reseptörün dimerizasyonu ile sonuçlanır. Nörotrofinler 

spesifik Trk reseptörlerine seçici olarak bağlanırken, tüm nörotrofinler 
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p75'e bağlanır ve her reseptör birkaç sinyal yolunu aktive eder (Chao ve 

ark., 2003). 

Nörotrofik faktörlerinin ikinci üyesi olan BDNF, merkezi sinir 

sisteminde önemli bir rol oynar ve sinaptik plastisite, nörogenez ve nöronal 

korumayı teşvik etmektedir. Bir protein olan BDNF, amino asit sekansının 

yaklaşık %50'sini NGF, NT-3 ve NT-4/5 ile paylaşır (Skaper, 2018). 

Günümüze kadar NT-6 sadece balık gibi memeli olmayan türlerde 

belirlenmiştir (Götz ve ark., 1994). Ortamda BDNF aktivitesini TrkB’ye 

bağlanarak gösterir. Reseptör TrkB aktivasyonu intraselüler alanda tirozin 

kinaz aktivitesini başlatır ve mitojenle etkinleşen protein kaskadı, 

fosfolipaz C-γ ve fosfotidilinositol-3-kinaz gibi farklı yolakları stimüle 

etmesine ve düzenlemesine neden olan otofosforilasyonu artırmaktadır. 

Temel olarak sinir sisteminde eksprese edilse de NGF’den daha geniş 

alanda aktiftir (Fiore ve ark., 2003). İnsan plesantasının birkaç bölgesinde 

BDNF ve TrkB immunohistokimyasal olarak belirlenmiştir ve reprodüktif 

dokuda foliküler gelişimden implantasyon ve plasentasyona kadar gebelik 

sırasında önemli fonksiyonları yerine getirmektedir (Kawamura ve ark., 

2005, Kawamura ve ark., 2007, Kawamura ve ark., 2009, Kawamura ve 

ark., 2011). Nörotropin olan BDNF ve TrkB (NTRK2) arasındaki etkileşim 

sadece nöronal gelişim, farklılaşma, büyüme, bu iki nörotropin yolunun 

aktivasyonunu değil, aynı zamanda anjiyogenez (Kermani ve ark., 2005), 

proliferasyon (Tervonen ve ark., 2006), adezyon (Zhou ve ark., 1997) ve 

apoptoza direnç (Wang ve ark., 2005) indükleme yeteneğine de sahiptir. 

Bu yolakların her biri ayrılmaz bir şekilde üreme ile bağlantılıdır, ancak 

nörotrofinlerin uterus ekspresyonunu düzenleyen mekanizmalar 

bilinmemektedir.  

Yetişkin yumurtacı tavuk ovaryumunda BDNF ve TrkB tanımlanırken 

(Jensen & Johnson 2001) NT-4 ekpresyonu rodent oositlerinde 

belirlenmiştir (Dissen ve ark., 1995). Ovaryum sadece 4 nörotrofin (NGF, 

BDNF, NT-3 ve NT-4/5) içermez aynı zamanda herbirinin reseptörlerini 

(p75, TrkA, TrkB ve TrkC) eksprese etmektedir (Dissen ve ark., 1995). 

Perinatal sıçan ovaryumlarında p75 reseptörlerinin hücresel lokalizasyonu 

spesifik monoklonol antikor kullanılarak ağırlıklı olarak mezenşimal 

hücrelerde gösterilmiştir (Dissen ve ark., 1995). Reseptör p75’deki artışın 

aksine, NGF mRNA ve TrkA mRNA'nın ovaryumda folikülogenez 

sırasında azaldığı görülmektedir (Dissen ve ark., 1995). Bu azalma NGF 

ve TrkA reseptörü için seçicidir çünkü NT-4/5 mRNA ve TrkB'yi kodlayan 

mRNA seviyeleri, bu anda artmaktadır. TrkB ligandı olan NT-4/5’nin 

tersine BDNF ekspresyonu fötal 18. günden neonatal 4. güne kadar düşük 

seviyede kalması bu fazda ovaryum gelişimini NT-4/5 TrkB bağımlı sinyal 

yolağı aracılığı ile başlattığını göstermektedir (Dissen ve ark., 1995). Bu 

sonuçlarla uyumlu olarak, gebeliğin ortasında (13-21 haftalık) insan fötal 

ovaryumda NT-4/5 ve BDNF mRNA ekspresyonları da bulunmuştur 

(Anderson ve ark., 2002).  
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Ağırlıklı olarak BDNF 9 ila 12 haftalık gebe annelerin fötal 

ovaryumundaki primordiyal foliküllerin somatik hücrelerinde eksprese 

edilmiştir (Childs ve ark., 2010). Ayrıca BDNF fötal ve yetişkin ovaryum 

oositlerinde ve granuloza hücrelerinde (sadece örneklerin az bir kısmında) 

tespit edilmiştir (Streiter ve ark., 2016). İmmunohistokimyasal olarak 

BDNF kumulus hücrelerinde belirlenmiş, ancak antral folikülün granüloza 

hücrelerinde düşük seviyede tespit edilmiştir (Seifer ve ark., 2006, Streiter 

ve ark., 2016). Bununla birlikte TrkA, TrkB, TrkC ve p75 dahil olmak 

üzere tüm nörotrofin reseptörleri, insan ovaryumlarının antral 

foliküllerinde tespit edilmiştir (Seifer ve ark., 2006). İnsanlara LH ve hCG 

uygulaması BDNF sekresyonunu in-vitro fertilizasyondan elde edilen 

kumulus hücreleri kültüründe sırasıyla 4 ile 14 kat artırması kumulus 

hücrelerinde gonadotropinlerin BDNF üretimini artırdığı sonucuna 

varılmıştır (Feng ve ark., 2003). 

Nörotrofinlerin ovaryum folikül düzeneğine katılımı, insan fötal 

ovaryum korteksinde nörotrofinlerin ve p75 reseptörlerinin 

tanımlanmasıyla desteklenmiştir (Anderson ve ark., 2002; Abir ve ark., 

2005). Özellikle hem NGF mRNA hem de protein, birinci primordiyal 

folikülün oluşmasından önce insan ovaryumunda eksprese edilmiştir (Abir 

ve ark., 2005). Protein NT-3 fötüs ve kadınların oositlerinde ve preantral 

folikülün granüloza hücrelerinde tanımlanmıştır (Oron ve ark., 2011). 

Fetüslerden ve kadınlardan elde edilen ovaryum dokularının 

ekstraksiyonlarında NT-4 transkriptleri belirlenmiştir (Harel ve ark., 

2006). Nörotrofin BDNF'ye benzer şekilde, NT-4 esas olarak 21 haftalık 

fötüs ovaryumundaki oositlerde ve bazı granuloza hücrelerinde 

belirlenmiştir (Harel ve ark., 2006). Hayvan çalışmaları ovaryum folikül 

düzeneğinin düzenlenmesinde nörotrofinlerin kritik bir rolünü 

desteklemektedir. Farelerde BDNF ve NT-4'ün tükenmesi, foliküler 

organizasyonda bozulmaya, oosit ölümüne ve anormal ovaryum 

yapılarının artmasına neden olduğu gösterilmiştir (Ojeda ve ark., 2000, 

Spears ve ark., 2003). Azalmış primordiyal folikül sayısı NGF veya TrkA 

içermeyen farelerde bildirilmiştir (Kerr ve ark., 2009). nakavt farelerde 

TrkB artan sayıda kapsüllenmemiş oosit görülmüştür (Kerr ve ark., 2009). 

Sıçan ovaryumunda foliküler gelişim sırasında NT-3 mRNA veya TrkC 

mRNA'da önemli bir değişiklik saptanmamıştır (Dissen ve ark., 1995). Her 

iki mRNA'nın, 18 günlük fötal ovaryumda eksprese edilmesi, insan fötal 

ovaryumunda değişmeyen bir NT-3 ve TrkC mRNA içeriğinin saptanması 

ile tutarlı bir bulgu kesin olarak ifade edilmiştir (Anderson ve ark., 2002). 

Yedi günlük fare ovaryumunda BDNF ve NT-4/5 ve bunların TrkB 

reseptörlerini ekprese eden hücre tipleri immunohistokimyasal olarak 

gösterilmiştir (Paredes ve ark., 2004). Çalışmada primordiyal folikülde, 

büyümeyen primer folikülde ve büyüyen primer ve sekonder foliküllerde 

düşük immunoreaktivite bildirilmiştir. Erken foliküler büyümenin 
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kontrolüne NT-4/5 ve BDNF'nin dahil edilmesine ilişkin mevcut çizim 

Şekil 2' de gösterilmektedir.  

 

 
 

Şekil 2. Nörotrofinlerin (NGF, NT-4/5 ve BDNF) ve ilgili 

reseptörlerinin (erken foliküler gelişimde TrkA ve TrkB) öne sürülen 

rolleri. TrkA reseptörleri yoluyla etki eden NGF, yeni oluşan primordiyal 

foliküllerin (bir tam veya eksik düzleştirilmiş granüloza hücresi tabakası) 

birincil foliküllere (bir küboidal granüloza hücresi tabakası) ve bu 

foliküllerin ikincil foliküllere (iki veya daha fazla granüloza hücresi 

tabakası) büyümesini kolaylaştırır. NGF, granüloza hücrelerinde bulunan 

TrkA reseptörleri üzerinde ve dolaylı olarak mezenkimal hücrelerde 

eksprese edilen TrkA reseptörleri yoluyla etki ederek bu etkiyi gösterebilir. 

Bu hücrelerin çoğalması foliküler montajdan önce belirgindir ve 

nörotrofinlerin varlığını gerektiriyor gibi görünmektedir. Folikül 

büyümesini teşvik etmenin yanı sıra, NGF ayrıca sekonder foliküllerde 

FSH reseptörlerinin oluşumunu indükler, granüloza ve mezenkimal 

hücrelerde bulunan TrkA reseptörleri tarafından aracılık edilmesi 

muhtemel bir etki. Birincil foliküllerin sekonder foliküllere büyümesi için 

NT-4/5 ve BDNF'nin TrkB reseptörleri vasıtasıyla etki etmesi gerekli 

görünmektedir. Bu etkinin granüloza hücrelerinde ve oositlerde düşük 

seviyelerde bulunan tam uzunlukta TrkB reseptörlerinin aktivasyonu veya 

büyüyen oositlerde yüksek oranda ifade edilen kesilmiş TrkB reseptörleri 

yoluyla uygulanıp uygulanmadığı belirsizdir. TrkB reseptör 

sinyalizasyonu, FSH reseptörlerinin oluşumu için de gereklidir, çünkü 
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TrkB eksikliği olan fareler, FSH reseptörü mRNA'nın azaltılmış bir 

ekspresyonuna sahiptir (Dissen ve ark., 2004).  

 

Oosit olgunlaşmasında intra-ovaryan regülatör olarak tanımlanan 

epidermal büyüme faktörü (EGF), insülin-benzeri büyüme faktörü I (IGF-

I), activin-A, inhibin A ve heparin bağlayan büyüme faktörü gibi spesifik 

büyüme faktörleri in-vitro çalışmalarda sığır oosit gelişimini desteklediği 

bildirilmektedir (Stock ve ark., 1997; Rieger ve ark., 1998; Ikeda ve ark., 

2000). Ovaryumun gelişmesinde, fonksiyonunda ve oosit olgunlaşmasında 

nörotrofinlerin rolleri giderek netlik kazanmaktadır. Rodentlerde TrkB 

ekpresyonu doğumu takip eden birkaç günde ovaryumda primordiyal 

folikülün normal oluşumunda (Spears ve ark., 2003) ve erken folikül 

gelişimi esnasında oositin hayatta kalması için merkezi bir rol oynadığını 

göstermektedir.  Sıfır mutasyon NGF geni taşıyan farelerde primordiyal 

folikül gelişim geriliği gösterilmiştir (Dissen ve ark., 2001). Seifer ve ark 

(2002), insan periovulatör ovaryumunda hem BDNF hem de NT-4/5'in, 

kumulus ooforusunun granüloza hücreleri tarafından üretildiğini ve oosit 

olgunlaşmasını indükleyebildiğini gösteren, NGF-TrkA modülüne ek 

olarak, ovulasyon süreci ayrıca bir BDNF–NT-4/5-TrkB sinyal 

kompleksinin düzenleyici etkisi altında bildirmiştir. Bu bulgular göz önüne 

alındığında, memeli ovulasyonunun periovulatör folikülün farklı anatomik 

bölgelerinde koordineli olarak hareket eden farklı nörofinlerden etkilenen 

bir süreç olduğu sonucuna varılabilir. Foliküler duvardaki TrkA 

reseptörlerinin NGF'ye bağlı aktivasyonu foliküler ruptura yol açan 

olayların artmasına katkıda bulunurken, TrkB reseptörlerinin oositlerde 

BDNF–NT-4/5 tarafından üretilen kumulus hücrelerinde aktivasyonu oosit 

olgunlaşmasını kolaylaştırabilir (Dissen ve ark., 2004) (Şekil 3).  
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Şekil 3. Ovaryum nöroendokrinotropik kompleksinin (nörofinler, 

sinirler ve lokal nörotransmiter kaynakları) farklı bileşenlerinin 

foliküler büyüme ve ovulasyondaki rolü. ADAMTS1, trombospondin 

motifli disintegrin ve metalloproteinazlar; AMHR, antimüllerian hormon 

reseptörü; FIGα, germ hattı α'daki faktör; IGF-I, insülin benzeri büyüme 

faktörü-I; IGF-IR, insülin benzeri büyüme faktörü-I reseptörü; PG'ler, 

prostaglandinler; PGR, prostaglandin reseptörü; PR, progesteron 

reseptörü; VIPR, vazoaktif intestinal peptit reseptörü (Dissen ve ark., 

2004). 

Beta NGF 

Dokularda NGF ilk olarak 7S NGF olarak bilinen ∼140,000 KDa'lık 

yüksek moleküler ağırlıklı bir kompleks olarak bulunmuştur (Varon ve 

ark., 1967). Aktif nörotrofik faktör β-NGF (2.5S NGF) ve iki serin 

proteinaz (α-NGF ve γ-NGF) içine ayrılabilir (Bax ve ark., 1997). Sinir 

büyüme faktörü beta, faktörün biyolojik aktivitesinden sorumlu bir 

homodimerdir ve her biri yaklaşık 14.500 kDa'lık moleküler ağırlığa 

paralel olarak monte edilen iki özdeş alt birimden oluşur (Angeletti & 

Bradshaw 1971). Üreme sisteminde β-NGF’nin endokrin, otokrin ve 

parakrin hücre sinyalini içeren birçok fizyolojik rolü tanımlanmışır. Bu 

bağlamda devegillerde ovaryum, ovidukt, uterus ve ovulasyonda 

[ovulasyon başlatıcı faktör olarak rol alır (OIF)] fizyolojik rolleri 

tanımlanmıştır (Kershaw-Young ve ark., 2012; Adams ve ark., 2016). 

Provoke ovulasyon görülen lama, alpaka ve deve gibi hayvan türlerinin 

seminal plazmasında OIF varlığı rapor edilmiştir (Pan ve ark., 2001; 

Adams ve ark., 2005). LH salınımını tetikleyerek ovulasyonu provoke 

eden bir protein olan OIF, lama ve alpakalarda luteotrofik özelliklere 

sahiptir (Adams ve ark., 2005). Son zamanda çalışmalar OIF’nin sığır, at 

ve domuz gibi spontan ovulatör hayvanların seminal plazmasında da var 

olduğunu göstermiştir (Bogle ve ark., 2011).  Seminal plazmadan elde 

edilen OIF/NGF, LH salgılanma şeklini değiştirerek ve periovulatör 

dönemde ve korpus luteum gelişiminin erken aşamalarında doku 

vaskülarizasyonunu artırarak luteotrofik bir etki uyguladığı rapor 

edilmiştir (Ulloa-Leal ve ark., 2014; Ratto ve ark., 2019).  

Tavşan ve birçok türde β-NGF, foliküllerin teka, granuloza ve kumulus 

hücrelerinde üretilmektedir (Streiter ve ark., 2015, Maranesi ve ark., 2018) 

Bu nörotrofinin ovaryum tarafından lokal üretimi, folikülogenez 

adımlarının kontrolü (Dissen ve ark., 2001) folikül düzeneği, primordiyal 

folikül aktivasyonu, foliküler büyüme (Ojeda ve ark., 2000) ve 

steroidogenez (Chang ve ark., 2019) gibi önemli olaylara katılımını 

gösterir. Ovaryum çevresinde meydana gelen olaylarda β-NGF'nin rolü de 

önemlidir. Bu nedenle TrkA mRNA'nın periovulatör foliküllerin teka 

hücrelerinde arttığı ve buna çeşitli türlerde (sıçan, koyun, insan) LH'nin 

preovulatör salınımına bağlı β-NGF mRNA içeriğinde bir artış eşlik ettiği 
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gözlemlenmiştir (Dissen ve ark., 1996, Barboni ve ark., 2002, Palumbo ve 

ark., 2013). Bu nedenle, TrkA reseptörü ile etkileşime girdiğinde, β-NGF 

ovulasyon uyarımına dahil olan sinyallerden biri olabilmektedir 

(Mayerhofer ve ark., 1996). Foliküler duvarın hücresel ayrılması folikülün 

rupturunu ve olgun oositin salınmasını tetikler. Koyun in-vitro deneysel 

çalışmalarında oosit olgunlaşması sırasında β-NGF ilavesi tek başına ve 

parakrin faktörler ile kombine oosit bölünmesini ve embriyo gelişme 

oranını artırdığını bildirmektedir (Wang ve ark., 2018). Bununla birlikte 

inek ve domuzlarda in-vitro bu mümkün olmamıştır (Flood ve ark., 1993; 

Papp ve ark., 2005). Garcia ve ark (2018), 25 IU eCG enjeksiyonun tavşan 

primordiyal oositlerde, primer foliküllerde ve sekonder folikülün 

granüloza ve teka hücrelerinde β-NGF’nin immunohistokimyasal 

ekspresyonunu artırdığını bildirmişlerdir. Ancak antral folikülde 

immunoreaksiyon görülmemiştir. Tavşanlarda ovulasyondan sonra (GnRH 

uygulamasından 7 gün sonra) korpus luteumda β-NGF yoğun ekspresyonu 

bu nörotrofinin ovaryumda lokal üretimini göstermektedir. Korpus 

luteumda TrkA yoluyla gelişen β-NGF'nin güçlü bir luteotrofik rolü, 

devegil hücreleri için tanımlanmıştır (Silva ve ark., 2017). Nörotrofinin, 

vasküler endotelyal büyüme faktöründe bir artış göstererek aromataz 

(Silva ve ark., 2017) ve steroidojenik enzimlerin (Valderrama ve ark., 

2019) ekspresyonunu düzenleyerek progesteron sekresyonunu arttırıp 

korpus luteum anjiyogenezi ve vaskülarizasyonu (Pieper ve ark., 2009) 

etkilediği iyi bilinmektedir. Bu sonuçlar ovaryum folikül düzeneğinin 

büyük olasılıkla bu nörotrofinlerin ve bunların karşılık gelen 

reseptörlerinin sinerjistik ve tamamlayıcı etkileri tarafından indüklendiğini 

göstermektedir (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. Ovaryum folikülogenezinin düzenlenmesinde rol oynayan 

nörotrofik faktörleri gösteren şema. NGF (kırmızı renkte), BDNF (yeşil 

renkte), NT-3 (mor renkte), NT-4 (sarı-kahverengi renkte) ve nörotrofinler, 
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her birinde foliküler gelişime katılır ve düzenler. Foliküler düzeneği, 

primordiyal folikül aktivasyonu, foliküler büyüme, steroidogenez, oosit 

olgunlaşması, ovulasyon ve korpus luteum oluşumu dahil olmak üzere 

tanımlanmış aşamalar. Her nörotrofik faktörü takip eden düz çizgiler, 

insanlarda yapılan çalışmalardan elde edilen verileri temsil ederken kesikli 

çizgiler, hayvan modellerinden elde edilen verileri temsil eder (Chang ve 

ark., 2019).  

 

Başlangıçta endoplazmik retikulumda pre-pro-proteinler olarak 

sentezlenen nörotrofin öncüleri, sinyal peptidinden ayrılır ve pro-

nörotrofinlere dönüştürülür. Hücreden serbest bırakılmadan önce pro-

nörotrofinler, trans-Golgi ağındaki olgun formlarına dimerize olan 

proprotein konvertaz subtilisin/kexin (PCSK) enzimleri tarafından 

proteolitik olarak işlenir (Lessmann & Brigadski 2009). Hem pro- hem de 

olgun nörotrofinler biyolojik etkilerini aşağıdaki ana reseptör tiplerine 

bağlanarak başlatırlar: yüksek afiniteli transmembran Trk reseptörleri ve 

düşük afiniteli bir p75 nörotrofin reseptörü. Wessels ve ark (2014), fare 

uterusunda östrojenin BDNF ve reseptörü ile NGF reseptörü üzerine 

etkisini incelemiştir. Elde ettikleri bulgularda östradiolün BDNF ve NGF 

reseptörünün uterusta düzenlemesini, özellikle östrus siklusu sırasında ve 

ovaryektomi sonrası östradiol uygulaması arasında çarpıcı farkı ortaya 

koymuşlardır. Bu çalışmada östrojen siklusunda, BDNF, NTRK2 

ekspresyonu değişmemiş, NGF reseptörlerinde proöstrustan diöstrusa 

geçişte 11 kat düşmüş olarak bulmuşlardır. Ovaryektomi uygulanan 

farelerde östradiol uygulaması diğer tedavilerle karşılaştırıldığında 

BDNF'nin uterus ekspresyonunu 6 kattan fazla, pro-BDNF ve NGF 

reseptörünü de 5 kat arttığını bildirmişlerdir. NTRK2 ovaryum 

hormonlarından etkilenmemiş olduğunu, NGF reseptörleri esas olarak 

diöstrüsta veya progesteron uygulanan ovaryektomize farelerin epitelyal 

hücrelerde belirlenmiştir.  Buna karşılık, NGF reseptörleri, östradiol 

uygulanan ovaryektomize farelerde stromal lokalizasyona geçtiğini 

göstermişlerdir. Tavşanlarda p75, ovulasyondan önce/sonra sekonder ve 

preantral folikülün teka internasında nadiren de antral folikülde 

immunohistokimyasal olarak belilenmiş ve bununda ovaryum 

fonksiyonunda önemli rol oynadığı gösterilmiştir (García García ve ark., 

2018). Yer sincabının yumurtalık fonksiyonlarındaki mevsimsel 

değişikliklerin düzenlenmesinde NGF ve reseptörleri TrkA ile p75’in rol 

oynadığı bildirilmiştir (Li ve ark., 2014a). Tavşan, bıldıcın, inek, hamster 

ve keçi gibi birçok hayvan türünde dişi üreme sisteminin ovidukt, 

infindibulum, ampulla ve istmusunda β-NGF ve reseptörleri eksprese 

edilmiştir (García García ve ark., 2018; Ren ve ark., 2005; Weng ve ark., 

2009; Li ve ark., 2014b; Maruccio ve ark., 2016). Önceki çalışmalarda β-

NGF'nin tavşanlarda in vitro erken embriyo gelişimini doğrudan etkilediği 

ve kültür ortamındaki 100 ve 1,000 ng/mL NGF dozlarının, kuluçka 
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blastosist oranını arttırdığı bildirilmiştir (Pei, 2010). Maranesi ve ark 

(2016), β-NGF'nin nitrik oksit sentaz (NOS) ve PGE2-9-ketoredüktaz 

(PGE2-9-K) aracılık ettiği uterusta prostaglandin (PG) sentezinde (PGF2α ve 

PGE2) fizyolojik bir rol oynadığını öne sürmüştür. Prostaglandinler 

luteotrofik/luteolizis olaylarını etkileyebilmektedir ve PGE2 oosit 

olgunlaşmasında ve ovulasyonda anahtar mediatördür (Sugimoto ve ark., 

2015).  

Patofizyoloji  

Foliküler gelişim ve oosit yeteneğinin düzenlenmesinde nörotrofinlerin 

önemli rolleri göz önüne alındığında, nörotrofin sisteminin düzensizliğinin 

ovaryum fonksiyonunu olumsuz etkileyebileceğini ve üreme patolojisine 

veya insan ve hayvanlarda infertiliteye yol açabilmektedir. Fertil 

kadınlardan elde edilen klinik veriler; plazma BDNF düzeylerinde, 

östradiol ve progesteron ile pozitif korelasyon yaş ile negatif korelasyon 

gösteren siklik bir değişiklik olduğunu ortaya koymuştur (Begliuomini ve 

ve ark., 2007; Pluchino ve ark, 2009). Dolaşımdaki BDNF 

konsantrasyonları menstrüel siklus boyunca değişir ve menopozdan sonra 

düşer (Begliuomini ve ark., 2007). Bu durum östrojenlerin BDNF 

ekspresyonunun düzenlenmesinde rol oynadığı önerisini desteklemektedir.  

Nörotrofinler ile preeklemsi arasındaki ilişki birkaç çalışma ile ortaya 

konmuştur (D’Souza ve ark., 2014) ve nörotrofik faktörlerin fetus-plasenta 

ünitesinde meydana gelen anjiyojenik süreç üzerindeki rolü rapor 

edilmiştir. D’Souza ve ark (2014) normotansif gebe kadınlara göre 

preeklamsiyalı kadınlarda maternal BNDF seyiyesi daha düşük 

bulmuşlardır. Ayrıca normal doğum yapan preeklamsiyalı kadınlarda 

kordon kanında BDNF seviyesini erken doğum yapanlara göre daha 

yüksek bulmuşlardır. Buna karşın, gebelik boyunca maternal kanda 

BDNF’nin tersine NGF konsantrasyonunun değişmediği rapor edilmiştir 

(D’Souza ve ark., 2015). Ancak preeklampsi tanısı alan annelerden doğan 

yenidoğanlardan elde edilen kordon kan örneklerinde NGF 

konsantrasyonu artmış olarak bulunmuştur. Bu durum preeklampsili 

annelerde NGF'nin fetus-plasental dolaşımda olası telafi edici bir rol 

oynadığını göstermektedir. Gebe kadınların serumunda NGF artışı, 

oksitosin aracılı bir yanıt olduğunu düşündürmektedir (Luppi ve ark., 

1993). Bununla birlikte normal ve preeklamsiyeli plasentanın farklı 

bölgelerinde NGF ve BDNF ekspresyonları oldukça farklı olduğu 

görülmüştür (Sahay ve ark., 2019). Nedeni belli olmayan infertilite dışında, 

infertilitenin altında yatan nedeninin, ovulasyon indüksiyonuna yanıt 

olarak BDNF ve NGF'nin etkilemediği sonucuna varılmıştır (Sadeu ve 

ark., 2011). 

Nörotrofinler, endometriyal kök hücre nörogenezine (Shoae Hassani ve 

ark., 2011) ve normal plasental gelişime katıldıkları endometriyal 

fizyolojide önemlidir (Kawamura ve ark., 2009; Wessels ve ark., 2016). 
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Bununla birlikte, nörotrofinlerin aşırı ekspresyonu, erken ovaryum 

yetmezliği (Dorfman ve ark., 2014), endometriyal kanser (Bao ve ark., 

2013) ve endometriyozis (Barcena ve ark., 2013, Wessels ve ark., 2016) 

ile ilişkilendirilir. Endometriyozisli kadınlarda kontrol grubuna göre 

dolaşımdaki BDNF konsantrasyonu artmış, cerrahi operasyon sonrası artan 

BDNF konsantrasyonları azalmıştır (Giannini ve ark., 2010).   

İnsan ovaryumunun preantral foliküllerinde TrkA proteini esas olarak 

oositlerde, bazı stroma hücrelerinde ve fetüs ve kadınlardan elde edilen 

ovaryum örneklerinin granüloza hücrelerinde tespit edilmiştir (Abir ve 

ark., 2005). Fetal oositlerin ve oogonia'nın çoğunda TrkA sitoplazmada 

bulunur, ancak çekirdekte bulunmaz (Abir ve ark., 2005). Ek olarak, 

incelenen tüm fetal ve yetişkin ovaryumlarda TrkA mRNA transkriptleri 

tanımlanmıştır (Abir ve ark., 2005). Ovaryum kanserinin epitel 

hücrelerinde NGF ve TrkA reseptörlerinin çok olması, NGF'nin Vasküler 

Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) ekspresyonunu arttırma kabiliyeti ile 

birlikte, NGF'nin ovaryum kanserinde otokrin rolünü kuvvetle 

göstermektedir (Campos ve ark., 2007). 

Amniyotik sıvıda NGF, BDNF ve NT-3 tespit edilebilir ve gebelik 

yaşına göre değişir. Amniyotik sıvıda NGF ve BDNF seviyeleri, merkezi 

sinir sistemi anormallikleri, uterustaki enfeksiyöz hareketlerin varlığı için 

bir belirteç olabilir (Marx ve ark., 1999). Ayrıca ovaryum rezervi azalmış 

kadınlarda BDNF ekspresyonunun azalması ovaryum yaşını ve folikül 

kalitesini yansıtabilir. Çok sayıda çalışma ileri kronolojik yaşı ile birlikte 

BDNF seviyesinde azalmayı göstermiştir (Begliuomini ve ark., 2007; 

Buyuk & Seifer 2008). Ancak BDNF (AMH aksine), ovaryum 

fonksiyonunu yansıtmamaktadır veya kanser indikatörü olarak 

kullanılabilir (Aslam ve ark, 2011). 

Gebelik sırasında NGF ve reseptörlerinin fötal-maternal arayüzünde 

immün-endokrin etkileşimde dengenin kurulmasında merkezi bir rol 

oynamaktadır. Fare çalışmalarında NGF ekpresyonunun implantasyon 

sonrası erken aşamada desidual dokuda pik yaptığını ve sonrasında giderek 

azaldığı rapor etmiştir (Kanai-Azuma ve ark., 1997). İlginç bir şekilde 

CBA/J x DBA/2J stres kaynaklı immünolojik abort modelinde desidual 

NGF ve NTRK1'in (TrkA) ekspresyonu önemli bir şekilde artış göstermiş 

(Tometten ve ark., 2004) ve erken gebelik sırasında strese maruz kalmanın 

zararlı etkileri bu farelerde NGF sinyalinin bir anti-NGF antikoru ile 

spesifik olarak bloke edilmesiyle ortadan kaldırılabileceği bildirilmiştir 

(Tometten ve ark., 2006). Strese maruz kalan gebeliklerde NGF 

üretimindeki bu lokal artış, iki aşamayı içeren nörojenik inflamasyon ile 

ilişkili olabilir: i) Strese maruz kalma, lokal NGF üretiminin artmasına ve 

inflamatuvar nöropeptitlerin (P maddesi, Taşikinin öncüsü 1 (TAC1)) 

desidual sensörik sinirlerden salınmasına ve lökosit fırtınasına neden 

olabilmektedir. ii) NGF ekprese eden immun hücreler tarafından NGF 

düzeyinin artışı TAC sinir ipliklerindeki yoğunluğu artırmakta ve Th1 
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sitokinleri ile fötal rezopsiyona neden olan adezyon moleküllerinin artış 

gösterdiği yangısal bir çevre ile sonuçlanmaktadır (Tomettan ve ark., 

2006).  Bu nedenle, fetal–maternal arayüzde kontrollü NGF ekspresyonu, 

başarılı gebelik sonuçlarını belirleyen desidualizasyon ve plasentasyon 

gibi fizyolojik olaylar için önemli görünmektedir (Frank ve ark., 2014). 

Farelerde öngörülemeyen kronik stres, antral foliküllerde BDNF 

ekspresyonunu azaltmakta ve olgun oosit sayısını ve BDNF ile eksojen 

tedavi ile tersine çevrilen blastosist embriyo oluşumunu azaltmıştır (Wu ve 

ark., 2012). Üç farklı keçi ırkında, NGF geninde daha büyük yavru boyutu 

ile ilişkili tek bir nükleotid polimorfizmi (SNP; A705G) tespit edildi, bu da 

NGF'nin keçi yavru boyutu için bir işaretleyici olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir (An ve ark., 2013). 

Polikistik ovaryum sendromu (PKOS) patogenezinde NGF ve BDNF, 

yer alan iki nörotrofik faktördür. Hem foliküler sıvıda hem de plazmada 

BDNF düzeyleri PKOS'lu kadınlarda sağlıklı kadınlardan daha yüksek 

bulunmuştur (Russo ve ark., 2012). Sıçanlarda, ekzojen steroid kullanımı, 

NGF ve p75 reseptörü sentezinde bir artışa neden olarak çoklu foliküler 

kistlerin ortaya çıkmasıyla karakterize edilen polikistik ovaryumlara yol 

açmıştır (Lara ve ark., 2000). Farelerde, ovaryuma yönelik NGF'nin 

transgenik aşırı ekspresyonu, insan PKOS'un hem üreme hem de metabolik 

özelliklerini temsil eden bir ovaryum kistik morfolojisine neden olmuştur 

(Wilson ve ark., 2014). 

İnsanlarda NGF ve TrkA, epitelyal ovaryum kanserde yüksek oranda 

eksprese edilmiş ve kanser hücresi çoğalması, migrasyonu, istilası ve 

anjiyogenez dahil olmak üzere epitelyal ovaryum kanserin gelişimi için 

çok önemli olan süreçlerle ilişkili olduğu rapor edilmiştir (Vera ve ark., 

2014). Endotelyal hücrelerde TrkA aracılı NGF'nin neden olduğu 

anjiyogenez, epitelyal ovaryum kanserin gelişimini ve ilerlemesini 

destekler (Julio-Pieper ve ark., 2006; Vera ve ark., 2014). İn-vitro 

çalışmalar, NGF'nin, bir tümörün metastatik potansiyeline katkıda bulunan 

VEGF ekspresyonunu artırdığını göstermiştir (Julio-Pieper ve ark., 2006; 

Tapia ve ark., 2011). Bu çalışmalar NGF'nin ovaryum kanseri için bir 

biyobelirteç olarak uygulanabileceğini düşündürmektedir. 

Sonuç 

Son zamanlarda, lokal olarak üretilen büyüme faktörlerine ve oosit ile 

onun destekleyici folikül hücreleri arasında molekül içi sinyale büyük ilgi 

duyulmaktadır. İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan klinik çalışmalarla 

desteklenen kanıtlar, intraovaryan nörotrofinlerin ovaryum folikül 

düzeneğine, primordiyal folikül aktivasyonuna, foliküler büyüme ve 

gelişmeye, steroidogenez, oosit olgunlaşması, ovulasyon ve korpus 

luteuma kadar ovaryum fonksiyonunun düzenlenmesinde önemli rol 

oynadığını düşündürmektedir. Normal ovaryum fonksiyonu ve foliküler 

gelişim, bu nörotrofik faktörler ile bunların karşılık gelen reseptörlerinin 
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sinerjistik ve tamamlayıcı etkilerine dayanır. Bu intraovaryal büyüme 

faktörlerinin düzensizliği, azalmış ovaryum rezervi, PKOS, 

endometriyozis ve hatta ovaryum kanseri gibi infertilite veya ovaryum 

hastalıklarının gelişmesine yol açabilir. Dişi üreme sisteminde bu 

nörotrofik faktörlerin varlığı, işleyişi ve ekspresyonu, eylemleri ve altta 

yatan moleküler mekanizmaları hakkındaki anlayışımız genişledikçe, 

infertilite ve ovaryum patofizyolojisi olan hastaların yönetimi için yeni 

teşhis ve terapötik uygulamaların yanı sıra oosit kalitesinde iyileşme 

gelişecektir. Sonuç olarak nörotrofinler olası terapotik ajan geliştirilmesi 

ve üreme fizyolojisinin kontrol edilebilmesi adına önemli bir bileşendir.   
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BÖLÜM LI 

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA ÖZGÜ SAĞLIĞI KORUMA 

VE GELİŞTİRME 

 

Meltem Kürtüncü & Aylin Kurt 

 

Giriş 

Çocuklara verilecek sağlık bakım hizmeti çocukların bilişsel, sosyal, 

fiziksel ve ahlaki gelişim düzeyine göre farklılık göstermektedir. Çünkü 

bulunduğu yaş dönemi nedeniyle gereksinimleri o yönde değişmektedir. 

Bu nedenle çocuk ile çalışacak sağlık profesyonelinin farklı yaş 

gruplarındaki çocukların ihtiyaçlarını ve büyüme-gelişme dönemi 

gereksinimlerini bilerek normalden sapmaları görebilmesi ve ebeveynlere 

bu yönde danışmanlık sağlayabilmesi gerekmektedir. Sağlık 

profesyonelleri yaş gruplarına uygun olarak sağlığı koruma ve 

geliştirmede dikkat edilmesi gerekilen durumları bildiğinde daha etkili ve 

doğru yöntemler ile çocuklara tedavi ve bakım hizmeti verebilmektedir. 

(Arıkan, Çelebioğlu, & Tüfekci, 2018) 
 

Yaş Gruplarına Uygun Olarak Sağlığı Koruma ve Geliştirmede 

Dikkat Edilmesi Gerekilen Durumlar  
 

0-1 Yaş Grubu Çocuklar İçin Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar 
 

Temel İhtiyaçların Karşılanması 

Yaşamın ilk yılının temel işlevi çocukların temel ihtiyaçlarının 

karşılanması, ona yönelik bakım verilmesidir. 0-1 yaş dönemi 

Erikson’un psikososyal kuramına göre temel güvene karşı güvensizlik 

dönemidir. Bu dönemde bebeklerin temel gereksinimlerinin karşılanması 

ile güven duygusu sağlanmaktadır. (Arıkan, Çelebioğlu, & Tüfekci, 

2018) 
 

Bansal ve James (2016) doğum sonrası dönemde olan 50 anne ile 

yaptıkları çalışmada; yenidoğan bakımı hakkında annelerin %68’inin 

ortalama, %12’sinin iyi ve %20’sinin düşük düzeyde bilgi sahibi 

oldukları bildirilmektedir. Taş Arslan ve Turgut (2013)’un prematüre 

bebek dünyaya getiren 102 anne ile yaptıkları görüşmeler sonucunda; 

annelerin evde bebek bakım gereksinimlerinin banyo, beslenme, kucağa 

                                                           
 (Doç. Dr.); Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik 
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alma-tutma konularında olduğu ve banyo yaptırma, pamukçuk bakımı 

konularında kendilerini yeterli algılamadığı belirtilmektedir. 
 

Batman ve Şeker (2019)’in yaptığı çalışmada; “kuvezdehayatvar.com” 

linkli web tabanlı eğitim ile prematüre doğum yapan annelerde bebek 

bakımına yönelik kaygıyı azaltmayı planladığını bildirilmektedir. Eğitim 

kapsamında sitede erken doğan bebeğin tanımı, ebeveyn-bebek iletişimi, 

bebeğin tutulması, bebeklere dinletilebilecek müzikler, emzirme 

teknikleri, süt sağma ve süt saklama teknikleri, mama hazırlama 

yöntemleri, bebek banyosu, erken doğan bebeklerde sık görülen sağlık 

sorunları ve onlara yönelik girişimler, büyüme-gelişme evreleri, aşı 

takvimi hakkında bilgiler ve annelerin merak ettiklerini soru 

sorabilecekleri ayrı iletişim formlarının olduğu bildirilmektedir. Amiri ve 

ark. (2017) doğum sonrası 276 anne ile deney kontrol araştırma olarak 

yenidoğan beslenmesine yönelik eğitimin annelerin üzerindeki etkisinin 

incelendiği çalışmada; evde hizmet alan grupta emzirme oranı %84.8, 

doğumdan sonra hizmet almayan gruptaki emzirme oranı ise %64.7 

olarak tespit edildiği bildirilmektedir. 
 

Bebeklerin gereksinimleri karşılanırken bebekle nazik ses tonu ile 

konuşmak, şarkı söylemek, kucaklamak, hafifçe sallamak, bebek masajı 

ya da gevşek kundak yapmak, bebek masajı ya da gevşek kundak 

yapmak, gerginliği azaltarak bebeğin rahatlamasını sağlamaktadır. Parlak 

renkli yumuşak oyuncaklar vermek, resimler göstermek, aynaya 

baktırmak, müzik dinletmek ve kucaklanarak etrafa dolaştırılmak 

uyaranlar yoluyla gelişiminin devam etmesini sağlamaktadır. 

(Arıkan,Çelebioğlu, & Tüfekci, 2018) 
 

Bağlanma 

Bağlanma sürecinin gebelik döneminden başlatılması ve sonrasında 

bebeklik döneminde güçlendirilmesi beceri ve alışkanlık haline 

dönüştürülmesi gerekmektedir. Anne-bebek arasındaki bağın gelişmesi ve 

sürdürülmesi için erken dönemde yapılacak girişimlerden biri doğum 

sonrası ile yarım saat içinde emzirmenin başlatılmasıdır. Çünkü bu 

dönemde Freud’un psikoseksuel kuramına göre bebeğin en önemli haz 

kaynağı ağızdır. Hemşireler özellikle oral doyumu etkileyecek oral 

beslenmenin kesilmesi, kusma, kötü tadı olan ilaçlar, ağız operasyonları 

gibi durumlarda bebeğe az miktarda su, mama, yalancı emzik vererek ya 

da dokunsal uyaranları kullanarak bebekleri rahatlatabilir. (Arıkan vd., 

2018) Yapılan deneysel bir çalışmada; preterm bebeklerde abdominal 

masaj ile beslenme toleransının arttığı, gastrik rezidüel volümün ve 

kusma sıklığının azaldığı ve defakasyon sayısının arttığı bildirilmektedir. 

(Shaeri, Ghadami, Valiani, Armanian, & Rarani, 2017:4503) 
 

Ten-tene temas anne-bebek bağlanmasını güçlendiren en etkili, kolay 

yöntemlerden biridir. Mohammed ve ark. (2017) 180 doğum yapan kadın 
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ile yaptıkları çalışmada; doğum sonrasında erken dönemde bebek ile 

kurulan ten tene temasın yenidoğanlarda ısı artışı, annelerde doğum 

sonrası kan kaybının azalması ve memnuniyetin artması üzerinde olumlu 

etkisinin olduğu bildirilmektedir. Rasul ve ark. (2017) 2500 gr’dan düşük 

doğum ağırlığına sahip 120 preterm bebek ile yaptıkları çalışmada; 

anneleri tarafından kanguru bakımı sağlanan bebeklerde daha uzun süre 

emme ve diğer çalışmaya benzer şekilde ısı artışı gözlendiği 

bildirilmektedir. Ayrıca aynı çalışmada 1500 ile 2500 gr arasındaki uzun 

süre kanguru bakımı sağlanan ve emmesi iyi olan bebeklerde mortalite ve 

morbidite oranlarının azaldığı belirtilmektedir. Böylece hastaneden 

taburculuğun daha kısa sürede gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır. 
 

Kolik Ağrısı/Huzursuzluk 

0-1 yaş dönemi bebeklerde ailelerin en sık yaşadığı sıkıntılardan biri 

de bebeğin tüm gereksinimlerinin karşılanmasına rağmen sürekli 

ağlamasıdır. Yenidoğan ve süt çocukluğu dönemindeki ağlamaların 

sebebi genellikle kolik ile ilişkilidir. Yilmaz ve Arikan (2015) 72 kolik 

yenidoğan ve anneleri ile yaptıkları çalışmada; kolda ve battaniye ile 

sallanan bebeklerde koliğin ve ağlama süresinin azaldığı, kolda ve 

battaniye ile sallama yöntemlerinin arasında fark olmadığı 

bildirilmektedir. Nahidi ve ark. (2017) 12 haftadan küçük yenidoğanlarda 

kolik ile ilişkili bulguların azaltılmasında kolik masajının sallamaya göre 

daha etkili olduğu, ağlama süresi ve sayının azaldığını belirtmektedir. 

Yenidoğan maketleri üzerinde masaj teknikleri hakkında eğitim verilen 

40 anne ile yapılan çalışmada; eğitim alan annelerin çocuklarının 

bakımına katılımına daha istekli oldukları ve masaj ile ten tene temas da 

gerçekleştirildiği için aradaki duygusal bağın güçlendirildiği 

vurgulanmaktadır. (Shoghi, Sohrabi, & Rasouli, 2018:34) 
 

Güvenlik 

0-1 yaş dönemi çocukların güvenlik açısında değerlendirileceği 

konulardan biri ani bebek ölümü sendromudur. 3 tane ulusal surveyans 

araştırmanın değerlendirildiği ve nedeni açıklanamayan bebek 

ölümlerinin 0.1 olarak bildirildiği çalışmada; vakaların çoğunluğunun     

kazayla asfiksiye sebep olma, kardiyak hastalık, yenidoğan pulmoner 

hipertansiyon ve ani bebek ölümü sendromu nedeniyle olduğu 

belirtilmektedir. Aynı çalışmada, 24 vakanın 1-19 aylar arasında bakım 

sağlayan kişilerin göğüslerinde gerçekleştiği bildirilmektedir. (Lutz, 

Elliott, & Jeffery, 2016:493) 
 

Pease ve ark. (2017) 20 anne ile yaptıkları kalitatif çalışmada; ani 

bebek ölümü sendromu risk faktörleri olarak annenin yaşı, gebelik 

boyunca sigara kullanımı, üç ve daha fazla sayıda çocuk sahibi olma ve 

ani bebek ölümü sendromu hakkında bilgi eksikliğini bildirmektedir. 

Aynı çalışmada annelerin bebekleriyle aynı yatakta uyuduğu ve 
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bebeklerini yatakta besledikleri zaman panik olduklarını ifade ettikleri 

belirtilmektedir. Benzer şekilde Gözün Kahraman ve Ceylan (2018) 0-3 

yaş grubu çocuğu olan 325 anne ile yaptıkları çalışmada, küçük 

çocukların emme ya da sallanma gibi ebeveyn desteği ile uykuya 

geçtikleri bildirilmektedir. Bu nedenle ailelere bilgi vermek hayati önem 

taşımaktadır. Sunny ve ark. (2017) 0-1 yaş arası bebeği olan 40 anne ile 

yaptıkları çalışmada annelerin bebeğin güvenli bir şekilde uyuyabileceği 

alanların düzenlenmesi hakkındaki bilgi düzeyleri bakıldığında; annelerin 

%80’nin ortalama, %17.5’nin zayıf ve %2.5’nin iyi derece olduğu 

bildirilmektedir. Ani bebek ölümü sendromuna yönelik ailelere eğitim 

verilerek vaka sayılarının azaltılması mümkündür. 
 

Çınar ve ark.(2015) 0-1 yaş arası bebeği olan 372 anne ile yaptığı 

çalışmada; annelerin en sık kullandığı geleneksel uygulamaların başında 

bebeği uyutmak için ayakta sallama gelmektedir. Annelerin %68.6’sının 

bebek bakımında geleneksel uygulama yaptığı, bu uygulamaları aile 

büyüklerinden öğrendiği bildirilmektedir. Aynı çalışmada eğitim düzeyi 

yüksek olan ve çalışan annelerin, daha az geleneksel uygulama 

başvurudukları ve bebek bakma deneyimi olanların daha çok geleneksel 

uygulamaya başvurduğu vurgulanmaktadır. Geleneksel uygulamalar 

bebeklerde özellikle yeni doğanlarda ani bebek ölümü sendromu (Pease 

vd, 2017:e000113) ve sarsılmış bebek sendromu (Akkuzu, Kalkan, 

Demir, Paslı, & Duyan Çamurdan, 2018:35) gibi vakalara neden 

olabilmektedir. Bu nedenle annelere geleneksel uygulamaların kullanımı 

yerine kanıta dayalı uygulamalar konularında eğitimler verilerek bilgi 

düzeyleri arttırılmalı ve bebeklerine verdikleri bakım kalitesi 

yükseltilmelidir.  
 

 

1-3 Yaş Oyun Çocukluğu Dönemi İçin Dikkat Edilmesi Gereken 

Durumlar 
 

Temel Gereksinimlerin Karşılanması ve Güven Sağlanması 

0-1 yaş döneminde olduğu gibi bu dönemde de çocuğun yeme, uyuma, 

oyun hijyen gibi gereksinimlerinin karşılanmasında alıştığı sistemin 

devam ettirilmesi önemlidir. Tedavi ve bakım uygulamalarının çocuğun 

rutinleri doğrultusunda düzenlenmesi, yemeği reddetmek ve inatlaşma 

gibi eğilimlerini ortadan kaldırmanın yanı sıra stres yaşaması ve güven 

duygusunun sarsılmasını da engellemektedir. (Arıkan vd., 2018) Bebeklik 

dönemiyle aynı şekilde bakım sağlayan kişilerin olması ve değişmemesi 

ayrılık ve yabancı anksiyetesinin engellenmesi için önemlidir. Özellikle 

hastanelerde ameliyat sonrası ağrı gibi akut durumlarda ebeveynler 

tarafından sağlanan bakımın çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğu 

vurgulanmaktadır. (Lim, Mackey, Liam, & He, 2012:860) 
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Tuvalet Eğitimi 

Oyun çocukluğu döneminin en önemli konularından biri tuvalet 

eğitimidir. Tuvalet eğitimi için çocuğun fizyolojik ve psikolojik olarak 

hazır olması gerekmektedir. (Arıkan vd., 2018) Bunun dışında etkileyen 

faktörlere örnek olarak Önen ve ark. (2012) beş yaş altı 861 çocuk ile 

yaptıkları çalışmada; gelir düzeyi düşük olan ve çekirdek ailelerde diğer 

gruplara göre tuvalet eğitimine başlama yaşı daha düşük bulunduğu, 

gecekonduda oturanlarda, apartmanda oturanlara göre daha uzun 

bulunduğu bildirilmektedir. Aynı çalışmada çocukların %25.4’ünde yakın 

dönemde süreci etkileyebilecek travmatik bir olay saptandığı, bu grupta 

eğitim süreleri daha uzun olduğu belirtilmektedir. Hastaneye yatmak gibi 

çocuk çocuğun rutinlerinin değişebileceği durumlarda tuvalet eğitimine 

ara verilmeli, anne ve babalara tuvalet eğitiminde kullanılacak yöntemler 

ve çocuğun eğitime hazır olup olmadığına yönelik danışmanlık 

sağlanmalıdır. 
 

Kazalar 

1-3 yaş dönemi çocuğunun motor ve dil becerileri gelişmiştir ve bu 

nedenle çevresini keşfetmeye başlamaktadır. Temel gereksinimlerinin 

bazılarını kendisi gerçekleştirmeye ve bağımsız hareket etmeye 

çalışmaktadır. (Arıkan vd., 2018) Örneklemini bir-altı yaşları arasında 

çocuğa sahip 300 annenin oluşturduğu çalışmada çocukların %46.7’sinin 

en az bir kez ev kazası geçirdiği, dört-altı yaş grubunda olan çocukların 

daha fazla ev kazası geçirdiği ve en sık yaşanan ev kazasının düşme 

olduğu bildirilmektedir. Aynı çalışmada annelerin çocuklar ev kazası 

geçirdiğinde en sık yaptıkları uygulamalar; nerdeyse tüm uygulamalarda 

hastaneye gitme, elektrik çarpmalarında ise buz-krem uygulama ve evde 

pansuman yapma olarak belirtilmektedir. (Kahriman & Karadeniz, 

2018:283) Çocuğun mümkün olduğunca aktif olmasına izin verilirken, 

çevre düzenlemesi ve gerekli uyarılar yapılarak düşme, yaralanma, 

zehirlenme gibi kazalara maruz kalması önlenmelidir. 
 

 Oyun 

Hareket yeteneği artan çocuğun otonomisi gelişmekte ve bencil 

olmaya başlamaktadır. Bu nedenle çocuk ile iletişim kurulurken daha çok 

seçenek sunmaya çalışmalı, evet ya da hayır şeklinde cevapların 

verilebileceği kapalı uçlu sorular sorulmamalıdır. Özellikle engellendiğini 

hissettiklerinde inatlaşmakta ve negatif tepkiler verebilmektedirler. 

(Arıkan vd., 2018) Hemşireler çocuk ile iletişime geçerken oyun 

kullanabilir. Oyun, çocuğun duygularını dışa vurmasına fırsat verir, 

hastanede atravmatik bakımın etkin verilmesini sağlamakta, çocuğun 

etkili baş etme yöntemleri geliştirmesine yardımcı olmaktadır. (Bekmezci 

& Özkan, 2015:81) Hastanede oyun maske, eldiven, bone gibi tıbbı araç 

ve gereçler kullanılarak oyuncak bebekler, oyuncak hayvanlar ve kuklalar 

ile oynanarak çocuğun ilgisi çekilmeye çalışılmaktadır. (Çelebi, Aytekin, 
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Küçükoğlu, & Çelebioğlu, 2015:378) Buyuk ve Bolışık'ın (2015) 

terepötik oyunun ameliyat sonrası ağrı üzerindeki etkisini araştırdıkları 

çalışmada, oyun oynatılan gruptaki çocukların oynatılmayan gruplardaki 

çocuklara göre daha az ağrı deneyimledikleri bildirilmektedir. Benzer 

şekilde Ullan ve ark. (2014) ameliyat sonrası dönemdeki 1-7 yaş arası 95 

çocuk ile randomize kotrollü olarak gerçekleştirdiği çalışmada, oyun 

oynatılan gruptaki çocukların oynatılmayan gruptaki çocuklara göre daha 

az ağrı deneyimledikleri belirtilmektedir. Vijaya (2014) ameliyat sonrası 

2-5 yaş arasındaki 30 çocukta oyun terapisinden sonra çocukların 

ağrılarında anlamlı derece azalma olduğunu belirtmektedir. 
 

3-6 Yaş Okul Öncesi Dönemi İçin Dikkat Edilmesi Gereken 

Durumlar 
 

Cinsel Gelişim 

Bu dönemdeki çocuk Freud’a göre cinsel kimliğin ve sağlıklı 

gelişimin temellerinin atıldığı fallik dönemdedir. Çocuk anatomik ve 

cinsler arasındaki farklılıklar konusunda meraklıdır ve araştırır. Çocuk 

cinsel kimliğini araştırırken anne ve babası ile özdeşim kurmaktadır. 

Çocuk kendi cinsinden ebeveyni ile özdeşim kurmakta ve cinsiyetine 

ilişkin roller sergilemeye başlamaktadır. (Arıkan vd., 2018) Yağan Güder 

ve Güler Yıldız (2016) sekiz çocuk ve ailesi ile birebir görüşmeler, 

yaptığı çalışmada; çocukların kadına ve erkeğe ilişkin biçtikleri rolleri 

etkileyen faktörler annelerinin ev hanımı olması, şiddete uğraması ve 

çocukların bu durumu görmesi şeklinde bildirilmektedir. Otoriter baba 

figürüne sahip olmayan, karşı cinsiyetten kardeşi olan ve karşı cinsiyete 

özgü oyuncaklara sahip olan alınan çocukların daha az kalıplaşmış görüş 

belirttikleri bildirilmektedir. (Yağan Güder & Güler Yıldız, 2016:424) 
 

Kastrasyon Korkusu 

Çocukta beden bütünlüğünü kaybetme korkusu vardır. İnvazif 

uygulamalarda vücut içi sıvıların o delikten akacağına inanabilir. Bu 

nedenle iğne delikleri ve insizyon bölgelerinin hemen kapatılması 

önemlidir. Okul öncesi dönem çocuklarında beden bütünlüğü ile ilgili 

endişelerden biri de kastrasyon korkusudur. Özellikle sünnet işlemlerinin 

geleneksel bakış açısı doğrultusunda gerçekleştirilmesi çocukların bu 

korkuyu yaşamasına neden olabilmektedir. (Arıkan vd., 2018) Ailelerin 

sünnet hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının incelendiği çalışmada; 

üç-altı yaş arası ile altı yaş ve üzeri dönemde çocuğunu sünnet ettirenlerin 

çocuğun korkmayacağını düşündükleri için bu yaş dönemini tercih 

ettikleri bildirilmektedir. Aynı çalışmada, ailelerin yarısı 3-6 yaş arasını 

sünnet ettirilme yaşı için uygun dönem olarak belirttiği bildirilmektedir. 

(Top, Esüntimur, Uykan, & Pekdemir, 2008:116) 
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Ceza ve İtaat Kavramı 

Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre 3-6 yaş döneminde 

çocuklar ceza ve itaat eğilimindedir. Bu nedenle hastalık ve hastaneye 

yatırılmayı yaptıkları kötü bir davranışa verilen ceza olarak algılayıp 

suçluluk yaşayabilmektedirler. Çocuklar, kendilerine kural koyan, 

kısıtlayan sağlık çalışanlarını ve onlara izin veren ebeveynlerini 

suçlamaktadır. Bu aşamada çocuklara yapılacak işlemler öncesinde bilgi 

verilmeli, kullanılan malzemelere dokunması incelemesi için fırsat 

verilmelidir. Gelişim dönemi nedeniyle zaman, büyüklük, yükseklik, 

genişlik gibi kavramları anlayamaması nedeniyle çocuklara bilgi 

verilirken somut örnekler verilmelidir. Oyun aracılığıyla iletişim 

kurulabilir. (Arıkan vd., 2018) 
 

6-12 Yaş Okul Dönemi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar 
 

Okul Fobisi 

Bu dönem çocuğunun baş etmesi gereken en önemli konu okula 

hazırlıktır. Okula başlamadan önce sosyal etkileşimi az olan, anneye aşırı 

bağımlı yetiştirilmiş çocukların okula uyumu zor olmaktadır. Uyum 

dönemi 2-3 hafta sürmekte, çocuk anneden ayrılamaz ve okula gitmek 

istemezse, okula gitme saatlerinde karın ağrısı, mide bulantısı, ateş 

yükselmesi gibi belirtiler gösterebilmektedir. Bu durumda, çocukta okul 

fobisi geliştiği düşünülmelidir. (Arıkan vd., 2018) 
 

Solunum Yolu Hastalıkları 

Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda solunum yolu hastalıkları 

sıkılıkla görülmekte ve alerjik hastalıkların atakları sıklaşmaktadır. 

(Arıkan vd., 2018) Örneğin örneklemini 6-7 yaş arasında olan 480 

çocuğun oluşturduğu çalışmada; allerjik hastalıklar ile ilişkili risk 

faktörleri incelendiğinde, erkek cinsiyet, ebeveyn de astım öyküsü, 

ebeveyn de atopik egzama öyküsü, evde hamam böceğinin görülmesi 

durumları bildirilmektedir. (Topal, Kaplan, Türker, Kutlutürk, & 

Gözükara Bağ, 2017:129) 
 

Kazalar 

Çocukların okullarda kaza geçirme durumlarının incelendiği bir 

çalışmada; çocukların yarısından fazlasının okulda kaza geçirdiği, 

kazaların çoğunun düşme olduğu bildirilmektedir. Aynı çalışmada; 

öğrencilerin en fazla sınıfta ve bahçede kaza geçirdiği belirtilmektedir. 

İlk müdahaleyi çoğunlukla sınıf öğretmeninin yaptığı bildirilmektedir. 

(Akçay & Yıldırımlar, 2018:48) Okul dönemi çocuğun yaşadığı 

sorunların çözümünde okul sağlığı hemşiresinin önemi büyüktür. Okul 

sağlığı hemşiresi; sağlık risklerinin erken tanılanması ve gerekli 

önlemlerin alınmasında, öğrencilerin sağlık durumlarının 

değerlendirilmesinde ve tedavisinde, öğrencilere ve ailelere doğru sağlık 

bilgilerinin aktarılmasında yetki ve sorumlulukları vardır. 
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12-18 Yaş Adölesan Dönemi İçin Dikkat Edilmesi Gereken 

Durumlar 
 

Riskli Davranışlar 

Hayatın bu dönemi yüksek orada risk alma, güçlü duygular, keşfetme 

ve sosyal etkileşim gibi karakteristik davranışları içermektedir. 

Adölesanlarda riskli davranışların tespit edilmesi ve bu yönde girişimler 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Adölesan döneminde olumlu sağlık 

davranışlarına sahip olma ve bunu alışkanlık edinme kişilerin ileride 

sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından önem taşımaktadır. (Akyel, Kayış, & 

Yüncü, 2018:134) 
 

Öfke ve şiddet, adölesanların yaşamındaki önemli tehdit unsurlarından 

biridir. Alkol-madde kullanımı, medya, düşük sosyo-ekonomik düzey, 

psikiyatrik bozukluklar, geçmişte şiddet öyküsünün varlığı gibi nedenler 

risk faktörleri arasında sayılabilmektedir. Şiddetin kökenine hedeflenen 

ve hemşire, bakıcı, okul ve diğer toplum birimlerini de içine alan önleme 

programlarının yürütülmesi önemlidir. (Arıkan vd., 2018) 
 

Erdamar ve Kurupınar (2014) 545 ortaöğretim öğrencisi ile yaptıkları 

çalışmada; öğrencilerinin %10.8’inin sigarayı bir kez denediği, ve bu 

öğrencilerin %27.4’ünün sigara içmeye devam ettiği, öğrencilerin 

%35.2’sinin en az bir kez alkol kullandığı bildirilmektedir. Aynı 

çalışmada cinsiyet, sınıf düzeyi ve madde bağımlısı arkadaşa sahip olma, 

okul türü, kendinden memnun olma, okul türü ve kendinden memnun 

olma alkol ve sigara kullanmayı etkileyen faktörler olarak 

gösterilmektedir. Akkuş ve ark. (2017) 1997 lise öğrencisi ile yaptıkları 

çalışmada; akademik başarısı düşük olan, okula devam sorunu yaşayan, 

polisle başı derde giren, alkol-sigara gibi madde kullanan arkadaşı olan 

ya da psikolojik tedavi almış öğrencilerde sigara-alkol kullanımının 

yüksek olduğunu belirtilmektedir. Karataş, ve ark. (2017) örneklem 

grubunu 7-12. sınıf 54928 öğrencinin oluşturduğu çalışmada; erkek 

öğrencilerde, çalışanlarda, baskıcı bir aileye sahip olanlarda ve şiddete 

tanıklık edenlerde sigara ve/veya diğer maddeleri kullanma oranının 

yüksek olduğunu vurgulanmaktadır. 
 

Beslenme Problemleri 

Adölesanlardaki sorunlu davranışlardan biri de beslenme 

bozukluğudur. Uzdil ve ark. (2017) liseye giden 100 kız öğrenci ile 

yapılan çalışmada; beden kütle indeksinin artışının yeme tutumunu 

olumsuz etkilediği bildirilmektedir. Yıldırım ve ark. (2017) 1263 lise 

öğrencisi ile yaptıkları çalışmada; eğitim görülen okul, cinsiyet, sağlık 

algısı, beden kitle indeksi ve aile tipi yeme tutumu ile ilişkili, özel okulda 

eğitim görmek, kadın olmak, kötü düzeyde sağlık algısına sahip olmak ve 

beden kitle indeksine göre şişman olmak olumsuz yeme tutumu için risk 
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faktörleri olarak bildirilmektedir. Habib ve ark. (2015) 14-21 yaş arası 

416 adölesan ile yaptığı çalışmada; adölesanlarda beden kitle indeksinin 

yüksek olması özgüven ve hayat kalitesi etkilediği vurgulanmaktadır.  
 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 

Karaaslan ve Çelebioğlu (2018) 449 lise öğrencisi ile yapılan 

çalışmada; öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta 

düzeyde olduğu bildirilmektedir. Kız öğrencilerin sağlık sorumluluğunun 

erkek öğrencilerden daha yüksek; fiziksel aktivite açısından erkek 

öğrencilerin kız öğrencilerden daha aktif olduğu belirtilmektedir. Bir 

meslek yüksekokulunda 480 öğrenci ile yapılan çalışmada; kız 

öğrencilerin sağlık sorumluluğu, beslenme, stres yönetiminin erkeklere 

göre yüksek olduğu bildirilmektedir. (Vural & Bakır, 2015:36) Sumen ve 

Oncel (2017) yaptıkları sistematik derlemede; sosyodemografik 

özelliklerden; erkek, uzun sure yaşadığı yer köy olan, genel sağlık algısı 

iyi, anne ve baba eğitimi yüksek, gelir durumu iyi, aile ilişkisi iyi, 

çekirdek aileye sahip, sosyal güvencesi olan, anne ve babası çalışan, spor 

yapan, sosyal aktivitelere katılanların sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarının daha iyi olduğu bildirilmektedir. 
 

Sağlığı geliştirme programları planlanırken sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarını etkileyen faktörlerin dikkate alınması önemlidir. (Sumen & 

Oncel, 2017:74) Yapılan bir sistematik derlemede; çocuk-ergen ruh 

sağlığını koruma ve iyileştirmeye yönelik yapılandırılmış eğitim 

programı, bireysel görüşme programı, sınav esnasında öğrencilere 

aromaterapi uygulaması ve bu çalışmaların çocuk ve ergen ruh sağlığı 

üzerinde olumlu sonuçları olduğu bildirilmektedir. (Yılmaz & Türkleş, 

2015:107) Kürtüncü ve ark. (2015)14-19 yaş arası lise öğrencilerine 

verilen riskli davranışları önleme eğitimlerinin sonucunda; şiddet, 

toplumsal konumla ve trafikle ilgili risk alma, alkol-madde kullanımı, 

beslenme tutumu, hijyen, uyku, egzersiz gibi konularda olumlu etkisinin 

olduğu bildirmektedir. 
 

Sonuç 

Çocukların sağlığını koruma ve geliştirmede dikkat edilmesi gereken 

durumlar yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. Çocukların 

gereksinimleri ya da verilen bakıma karşı tepkisi bilişsel, sosyal ve ahlaki 

gelişimine göre değişmektedir. Bu nedenle çocuklara sağlık bakım 

hizmeti verirken yaş gruplarına dikkat edilmeli ve bu yönde girişimlerde 

bulunulmalıdır. 
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BÖLÜM LII 

DOLAŞIMDAKİ SERBEST DNA’LAR 

 

Şenay Balcı & Duygu Can & Lülüfer Tamer 

 

 

1. Tarihçe 

20. yüzyılın başları itibari ile özellikle kalıtım ve hastalıklarla ilgili 

birçok fenomene yeni açıklamalar getirilmiştir. Özellikle yapılan üç keşif 

öne çıkmaktadır. 1928'de Fred Griffith, Streptococcuspneumoniae 

bakterilerine karşı aşı geliştirmek amaçlı yaptığı deneyde, yüksek ısıya 

maruz bırakılan ve hücreleri ölen patojenik suşlardan, patojenik olmayan 

suşlara patojenik özelliğin aktarımını göstererek tranformasyon prensibini 

ortaya koymuştur  (Griffith,1928).1944'te Avery ve arkadaşları, bu 

prensipten yola çıkarak, bu patojenite kazanımının genetik materyal 

aktarımı ile ilişkili olabileceğini göstermekle birlikte, DNA’nın hücre 

dışındaki varlığını da ortaya koymuşlardır (Avery ve ark., 1944) . 1948'de 

Mandel ve Metaís sağlıklı ve hasta insan plazmasında hücresiz DNA 

(cfDNA; cell free DNA) bulunduğunu keşfetmişlerdir (Mandel & Metais, 

1948). Bu gelişmelerin ardından 1966’da Tan ve arkadaşları, sistemik 

lupus eritematozuslu hastaların kanında, sağlıklı kontrollere göre artmış 

cfDNA’ya rastlamışlardır (Tan ve ark, 1966). 1973'te Koffler ve ark. aynı 

hastalık grubunun dışında lösemi, romatoid artrit ve malign tümör olan 

hastalarda da artmış cfDNA seviyeleri olduğunu tespit etmişlerdir (Koffler 

ve ark, 1973). 

Bu bilgiler doğrultusunda, kan örneklemesinin göreceli non-invaziv 

olması nedeniyle, cfDNA'nın kantitatif analizinin tanısal değeri 

araştırılmaya başlanmıştır (Bronkhorst ve ark, 2015). 1977'de Leon ve 

ark. farklı kanser türlerinde, hasta plazmasında cfDNA oranının sağlıklı 

kontrollere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermişlerdir. 

Ayrıca bu hastalarda radyoterapi sonrası, klinik durumda düzelme ile 

birlikte cfDNA düzeylerinde anlamlı bir düşüş olduğu da görülmüştür. Bu 

fenomenin metastaz olan hastalarda daha fark edilebilir olduğu 

belirtilmiştir (Leon ve ark, 1977). Stroun ve arkadaşları ise (Stroun ve ark, 

1987,1989), kanser hastalarının plazmasında, kontrol hastalarında 
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bulunmayan ve ekstrakte edilebilir miktarlarda DNA bulunduğunu ifade 

ederken, tümör kaynaklı ve moleküler özelliklerini taşıyan cfDNA’yı “sıvı 

biyopsi” olarak tanımlamışlardır. Takip eden çalışmalarda, yalnızca kanser 

hücrelerinin, saptanabilir miktarlarda cfDNA fragmentlerinin dolaşım ve 

diğer biyolojik sıvılarda bulunduğunu doğrulamakla kalınmamış, aynı 

zamanda bu fragmentlerin, köken aldıkları tümörün karakteristiği olan 

genetik ve epigenetik değişikliklerini de taşıdığını ortaya konulmuştur 

(Stroun ve ark, 1989; Wang ve ark, 2003; Jiang ve ark, 2006; Holdenrieder 

ve ark, 2008). Bu sonuçlar, daha pahalı ve invaziv tarama yöntemlerinin 

yerine, cfDNA'nın hastalığın saptanması ve tedavi izlenmesinde 

kullanılabilecek potansiyel bir biyobelirteç olabileceğini gösteren ilk 

verilerdir (Bronkhorst ve ark, 2015).  

2. Serbest DNA Özellikleri; Yapı, Köken, Fragman Boyutları, 

Klirens, Numune Alma, Saklama ve İşleme protokolleri 

Serbest DNA (cell free DNA; cfDNA), hücre nekrozu veya 

programlanmış hücre ölümü (apoptoz) vb. gibi nedenlerden dolayı 

dolaşımda olan plazma veya serum numunelerinin saflaştırılması 

sonucunda elde edilen, hücreden bağımsız, çıplak, çift sarmal yapılı 

DNA’dır (Pehlivan ve ark, 2010). 

cfDNA, birçok insan vücut sıvılarında bulunmasına rağmen, moleküler 

orijini tam olarak anlaşılamamıştır. cfDNA'nın büyük bir kısmının 

apoptozdan kaynaklandığı gösterilmiş olsa da, apoptoz dışında birçok 

mekanizma ile de dolaşıma salındığı görülmektedir. Dahası, bu 

mekanizmaların her biri, bireye özgü olan oldukça çeşitli biyolojik ve 

çevresel faktörlerle düzenlenmektedir. Kişiye özgü bu değişkenler ise 

yaşa, cinsiyete, etnik kökene, vücut kitle indeksine, beslenme 

alışkanlıklarına, fiziksel aktivitelere, sigara kullanımına,  oksidatif stres ve 

ilaç kullanımı gibi birçok faktöre bağlanmaktadır (Aucamp ve ark, 2018).  

Ekzojen cfDNA kaynakları hariç tutulduğunda, dolaşımdaki cfDNA’lar 

için olası kaynaklar ve ortak kökenli mekanizmalar önerilmiştir. İlk olarak, 

cfDNA'nın, tümör ve dolaşım arasındaki arayüz hücrelerinin lizisi sonrası 

dolaşıma katıldığı görüşü bildirilmiştir. Ancak bu görüş onaylanmamıştır. 

Çünkü, kanser hastalarının kanındaki cfDNA konsantrasyonunun mevcut 

hücrelerin kütlesinden daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Stroun ve ark, 

2001). Önerilen ikinci mekanizmada, cfDNA'nın tümör 

mikrometastazlarının ve dolaşımdaki kanser hücrelerinin yıkımından 

kaynaklanabileceği önerilmiştir. Fakat bu görüşünde, kolerektal kanser 

(CRC) hastalarından izole edilen cfDNA'daki spesifik 

mutasyonların, mikrometastatik hücrelerdeki mutasyonlarla 

ilişkilendirilememesi nedeniyle doğru olmadığı kanıtlanmıştır (Bevilacqua 

ve ark, 1998). Bu bilgiler doğrultusunda, cfDNA oluşumunu 

açıklayabilecek üç olası kaynak olarak; apoptoz , nekroz ve aktif hücresel 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/body-mass-index
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/oxidative-stress
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/programmed-cell-death
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/necrosis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cellular-secretion
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sekresyon önerilmektedir. Hatta son yıllarda yapılan in vitro çalışmalarda, 

apoptoz ve nekrozdan ziyade aktif olarak salınan cfDNA’ların, hücreler 

arası haberleşmede etkili olduğu ve hedef hücre genomuna entegre olarak 

geçici cevaplar oluşturduğu bildirilmiştir. (Thakur ve ark, 2014). 

Piroptoz, otofaji, fagositoz, NETosis ve mitotikkatastrof gibi farklı 

hücre ölüm mekanizmalarının da cfDNA için kaynak olabileceği görüşleri 

de bulunmaktadır (Bronkhorst ve ark, 2019). 

Kökenleri hakkında kesin bir bilgi bulunmayan cfDNA’ların, yapısı ve 

fragman boyutları hakkında da kabul görmüş bir veri bulunmamakla 

birlikte, hücreden salınım mekanizmasıyla ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda histonlarla aralarında bağlantı 

olduğu ve ~50 bp ile 150 kbp arasında değişen fragman uzunluklarına 

sahip oldukları gösterilmiştir. Apoptotik parçalanma sonucu oluşan 

cfDNA’lar, karakteristik merdiven düzeni gösterirler (Bronkhorst ve ark, 

2019; Stephanie ve ark, 2014). Apoptoz ile üretilen cfDNA'nın 

çoğunluğunun tipik büyüklüğü ˜166 bp'dir ki, kor partikülünde bulunan 

147 bp DNA'ya ve iki nüklozom korunu birbirine bağlayan histon H1 

proteinine karşılık gelir. Bununla birlikte, nükleaz etkisine bağlı olarak 

apoptoz ile, di-, tri- veya poli-nükleozomları temsil eden daha uzun DNA 

fragmanları da oluşabilir (Mouliere ve ark, 2018). 

Yapılan farklı deneysel çalışmalarda, wild tip cfDNA'ya kıyasla tümör 

türevli cfDNA’ların daha küçük fragman boyutları (90 bp kadar kısa) 

olduğu gösterilmiştir. Bu farklılığın nedeni olarak farklı dokulardaki farklı 

nükleozom sarmalları ya da nükleaz etkisi veya farklı ekstraksiyon 

yöntemleri olarak gösterilmektedir (Bronkhorst ve ark, 2019). 

Apoptozun aksine, nekroz kaynaklı cfDNA fragmanları 10.000 bp'den 

daha büyük ve düzensiz şekilde ortaya çıkmaktadır.  Radyoterapi sonrası 

cfDNA seviyelerinde azalma olması, nekroz kaynaklı cfDNA varlığını 

düşündürse de, bu azalmanın sebebi sağlıklı hücrelerdeki cfDNA salım 

yollarının radyasyona bağlı inhibisyonundan kaynaklanabileceği de iddia 

edilmektedir (Bronkhorst ve ark, 2019). 

Hücresiz mitokondriyal DNA (cf-mtDNA) da hücresel klirens veya 

onarım işlemleri sırasında dolaşıma salınabilir. Apoptoz sonucu dolaşıma 

katılan düzgün kesilmiş otozomal cfDNA'nın aksine, cf-mtDNA'nın daha 

parçalanmış olduğu gösterilmiştir ve genellikle fragman uzunluğu 40 ila 

300 bp arasında değişmektedir (Bronkhorst ve ark, 2019). 

Hücre ölüm mekanizmalarından başka aktif olarak salınan cfDNA 

fragmanları ise 1000-3000 bp aralığındadır (Bronkhorst ve ark, 2019). 

CfDNA'nın aktif salınmasındaki mekanizmalar belirsizliğini korurken, 

genomik instabilitenin bir sonucu olarak, cfDNA’nın salınmasının 

mümkün olduğu görüşü de bulunmaktadır (Kumar ve ark, 2017). Bu 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cellular-secretion
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görüşe paralel olarak, ilk kez insan kanında ekstra kromozomal dairesel 

DNA bulunduğu bildirildi (Zhu ve ark, 2017). Bu DNA molekülü türleri 

kromozomal instabilitenin neden olduğu DNA amplifikasyonu sonucu 

oluşan, çekirdekten iki defa ekstrüde edilen sekonder nükleer yapılardır 

(Bronkhorst ve ark, 2019). Bu yapıların uzunluğu 30 ila 20,000 bp arasında 

değişebilmektedir (Reckamp ve ark, 2016). 

Aktif veya düzenlenmiş salımın başka bir formu, eksozomlar gibi hücre 

dışı veziküller ile ilişkili DNA fragmanlarını içerir. Bu veziküller 30 ila 

100 nm arasında değişir ve iç ve dış yüzeyde lokalize olabilen cfDNA'ların 

fragman uzunlukları 150 ila 6000 bp arasında değişmektedir (Bronkhorst 

ve ark, 2019). 

cfDNA'nın klirens hızı, sağlıklı/hasta, ameliyat öncesi/sonrası ya da 

egzersiz öncesi/sonrası gibi çeşitli durumlarda farklılık göstermekle 

birlikte dolaşımdaki yarı ömrünün 16 dakika ila 2.5 saat arasında olduğu 

tahmin edilmektedir (Bronkhorst ve ark, 2019). Klirensinde kullanılan 

mekanizmaların, DNaz I aktivitesi, renal atılım [25], karaciğer ve dalak 

alımı ve ardından makrofajik degradasyon olabileceği gösterilmiştir 

(Bronkhorst ve ark, 2019; Thierry ve ark, 2016).  Ancak, klirens hızı, 

cfDNA'nın protein kompleksleri, ekstrasellüler veziküller ile birleşmesi ve 

cfDNA fragmanlarının ayrı ayrı albumin, transferrin, fibrin, fibrinojen, 

protrombin, globulinler, C-reaktif protein, HDL, Ago2 (Argonaute-2) ve 

SAA (Serum amiloid A) gibi farklı serum proteinine bağlanmasından 

dolayı oldukça farklılık göstermektedir (Aucamp ve ark, 2016). 

Ayrıca, cfDNA, çeşitli hücre yüzeyi DNA bağlayıcı proteinler 

tarafından tanınabilir ve mononükleotitlere degradasyonu olabilir. 

cfDNA'nın hücre yüzeyi reseptörlerine bağlanması pH ve sıcaklığa 

bağlıdır ve çeşitli maddeler tarafından inhibe edilebilmektedir[27]. Bu 

nedenle, farklı hücreler tarafından cfDNA alım oranı, aynı zamanda klirens 

oranını da etkileyebilmektedir (Bronkhorst ve ark, 2019). 

cfDNA, kanser hastalarında sadece tümör hücrelerinden değil aynı 

zamanda vücudun çeşitli bölgelerindeki diğer kanser dışı hücrelerden de 

kaynaklanır.  Tüm hücrelerin hücre-dışı ortama sürekli olarak hücreye 

özgü DNA salıverebildiği kesin olarak kanıtlanmamış olsa da elde edilen 

veriler bunu desteklemektedir. Yapılan çalışmalarla, tümör mikro-ortam 

hücreleri ve sağlıklı hücrelerden kaynaklanan cfDNA konsantrasyonunun 

ve tümörden türetilen DNA konsantrasyonuyla, tümörlerde meydana gelen 

genetik değişim farklılığının bireyler arasında önemli ölçüde değiştiği 

gösterilmektedir (Aucamp ve ark, 2016). Bu nedenle kanser tanısında 

sadece tümör hücrelerinden kaynaklanan apoptozdan türetilen cfDNA'ya 

bakmak yeterli olabilmektedir. Bununla birlikte, tümör 

dinamiklerini, mutasyon yükünü, bireysel farklılıkları da göz önünde 

bulundurarak, tanı ve tedavi yaklaşımlarını ve ya tedaviye yanıtı 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mutational-load


728 

belirlemede en iyi yaklaşım, cfDNA'nın tüm formlarında anormal ve wild 

tip DNA'nın oranını belirlemek önemlidir. Yüksek bir organizmada 

bulunan somatik hücrelerin hepsi tüm genetik kodun tam bir kopyasını 

içermektedir. Ancak replikasyon hataları ve rastgele mutasyonlar 

nedeniyle genomda oluşabilecek hasarlar değişime ve farklılığa yol 

açmaktadır (Swinkels ve ark, 2003). Bu nedenle, cfDNA analizlerinde 

genetik mozaisizmin varlığı da göz önünde bulundurulmalıdır.  

cfDNA’nın tümör hücreleri, tümör mikroçevresi hücreleri ve hatta 

vücudun çeşitli bölgelerindeki diğer kanser dışı hücrelerden 

kaynaklanmaktadır ve hatta farklı mekanizmalar yoluyla 

salınabildiğinden, dolaşımda çeşitli fiziksel özelliklere sahip bir cfDNA 

popülasyonunun varlığı söz konusudur. Dolayısıyla tek bir kan örneğinde 

mevcut olan tüm cfDNA profili, farklı çevre etkilerine maruz kalmış, farklı 

mekanizmalar tarafından farklı dokulardan ve organlardaki çeşitli hücreler 

tarafından salınan hem "wild tip" hem de genetik ve epigenetik olarak 

değiştirilmiş DNA fragmanlarının tamamını içerir. Bu nedenle bu cfDNA 

moleküllerinin, numune işleme protokolleri (Sozzi ve ark, 2005), saklama 

koşulları (El Messaoudi ve ark, 2013) ve ekstraksiyon yöntemleri farklılık 

göstereceğinden, çeşitli preanalitik aşamalardan da farklı şekilde 

etkilendikleri de kabul edilmelidir. Günümüzde halen araştırmacılar 

arasında bu preanalitik adımlar konusunda bir fikir birliği 

bulunmamaktadır. 

Dolaşımdaki varsayılan kaynakların, karşılık gelen özelliklerinin ve 

dinamiklerinin bir özeti, Şekil 1'de özetlenmiştir. 

 

(a) Kanser hastalarında, cfDNA, kanser hücreleri, tümör 

mikroçevresindeki hücreler ve vücudun diğer bölgelerindeki kanser dışı 

hücreler de dahil olmak üzere birçok kaynaktan gelir. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/somatic-cell
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(örn., hematopoietik kök hücreler, kas hücreleri ve epitel hücreleri). 

(b) DNA, apoptoz, nekroz ve aktif sekresyon gibi farklı mekanizmalarla 

bu hücrelerden serbest bırakılabilir, ancak diğer hücre ölümleri ve klirensi 

de katkıda bulunabilir. 

Bu farklı mekanizmalar tarafından üretilen cfDNA'nın fiziksel 

özellikleri önemli ölçüde değişmektedir (Bronkhorst ve ark, 2019). 

cfDNA analizi için kullanılan birincil matris kan plazmasıdır. Bununla 

birlikte, tümöre yakın olan diğer biyo-akışkanlardan izole edilen 

cfDNA'nın, ilgilenilen belirli bölgelerde hastalık durumunun daha iyi bir 

göstergesi olabileceğine de dikkat edilmelidir. Kan örnekleri, pıhtılaşmayı 

önlemek için EDTA içeren tüplerde (örn; EDTA-K3) 

toplanmalıdır; heparin ve sitrat PCR analizlerini etkileyebilmektedir ve 

bundan kaçınılmalıdır. Periferik kan hücrelerinin lizizini ve germ hattı 

DNA'sının salınmasını önlemek için kan örneklerinin, venipunktürden 

hemen sonra soğutmalı santrifüj ile işlenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Hücrelerin uzaklaştırılması için, santrifüj işleminin önce düşük sonra hızlı 

devirde olmak üzere iki tur şeklinde yapılması önerilmektedir. Bu işlem 

kan örneği alındıktan sonra en fazla 4-6 saat geciktirilebilmektedir. Bu 

süreç uzayacak ise, membran stabilitesini koruyan fiksatif ajanlar içeren 

tüpler önerilmektedir. Bu tüplerin, örnek transferi de dahil olmak üzere 

birkaç gün boyunca hücre lizisini önleyeceği belirtilmektedir. Bununla 

birlikte, işlemenin gecikmesi sırasında numunelerin ajitasyonu en aza 

indirilmelidir. İşlemden sonra numuneler -80°C'de 

saklanabilmektedir. cfDNA ekstraksiyonundan önce plazma numuneleri 

oda sıcaklığında çözdürülebilir, ancak literatürde plazma çözdürme 

sıcaklığı hakkında herhangi bir öneri olmadığından, bunun optimal olup 

olmadığı henüz net değildir. Tümörden türetilen cfDNA'nın maksimum 

verimi için, küçük cfDNA fragmanlarının (yani <166 bp) seçici 

ekstraksiyonu için uyarlanmış bir yöntem önerilir veya kısa DNA 

fragmanları için boyut seçimi yapılabilir. İzole cfDNA'nın kaybını 

önlemek için, numuneler düşük DNA adsorpsiyon kalitesine sahip tüplerde 

saklanmalıdır (Beutler ve ark, 1990). 

Seçilen matris, yani serum veya plazma, cfDNA analizini 

standartlaştırırken sorulması gereken ilk sorudur. Eşleştirilmiş plazma ve 

serum örneklerindeki cfDNA konsantrasyonlarını karşılaştıran birçok 

çalışma, serumda plazmadan daha yüksek cfDNA konsantrasyonu 

olduğunu göstermektedir (Beutler ve ark, 1990). Tablo 1’de, çeşitli klinik 

alanlarda yayınlanan bazı sonuçları özetlenmektedir (El Messaoudi ve ark, 

2013). 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/heparin
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/citrate
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https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/centrifugation
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cytolysis
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Tablo 1. Serum ve plazma örneklerinde cfDNA 

konsantrasyonlarına ait veriler

 

Safia El Messaoudi ve ark. onkoloji alanında yaptıkları çalışmada, 

tümör kaynaklı cfDNA için plazmanın serumdan daha iyi bir kaynak 

olduğunu göstermişlerdir. Bu gözlemleri, serum örneklerindeki cfDNA 

artışının, DNA'nın kan hücrelerinden salınmasına bağlı olduğunu doğrular 

niteliktedir (El Messaoudi ve ark, 2013).  

PCR teknikleri, cfDNA çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır 

ve heparin PCR'ı inhibe edebildiğinden, antikoagülan olarak 

kullanılmamalıdır (Beutler ve ark, 1990).  Lam ve diğ. 

etilendiamintetraasetik asidin (EDTA) cfDNA'yı incelemek için en iyi 

antikoagülan olduğunu göstermişlerdir (Lam ve ark 2004). cfDNA'nın 

genomik DNA ile kontaminasyonu üzerine yaptıkları çalışmada, kan 

almada kullanılan antikoagülanlardan heparin, sitrat ve EDTA’nın etkisini 

karşılaştırmışlardır. cfDNA'nın 6 saate kadar stabilitesini sağlamak için 

EDTA' nın kullanılabilir olduğu sonucuna varmışlardır. K3-EDTA 

toplama tüpleri geleneksel olarak cfDNA analizi üzerinde çalışan çeşitli 

ekipler tarafından kullanılmaktadır (Gahan, 2016).  

Bazı çalışmalar, hücresiz bir DNATM kan toplama tüpüne kan 

alındığında elde edilen verileri bildirmiştir. Bu tüplerde, cfDNA'nın 

salınmasının, oda sıcaklığında, 14 güne kadar koruyucu ajan kullanılarak 

önlendiği bildirilmiştir (Gahan, 2016). Öte yandan Fernando ve ark. 

Hücresiz DNA TM tüplerine alınan kan numunelerindeki cfDNA seviyeleri 

ile, K3-EDTA toplama tüplerine alınan örneklerinde oda sıcaklığında 14 

güne kadar stabil kaldıklarını göstermişlerdir (Fernando ve ark, 2010). 

Barrett ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, DNA TM kan toplama tüplerine 

alınan örneklerdeki toplam cfDNA konsantrasyonunda üç güne kadar 

önemli bir fark olmadığını, K3-EDTA toplama tüplerinde ise kan 

alındıktan 24 saat sonra arttığını göstermişlerdir (Barrett ve ark, 2011). 

Hidestrand ve ark., EDTA toplama tüplerine alınan numunelerdeki cfDNA 

konsantrasyonları ile kan derhal işlendiğinde, hücresiz DNA TM kan 

toplama tüplerine alınan numuneler arasında anlamlı bir fark olmadığını 

göstermişlerdir (Hidestrand ve ark, 2012). 
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3. Klinik Uygulamalar 

İnsanda dolaşım sisteminde cfDNA bulunması, çeşitli klinik alanlarda 

kullanımı konusunda yoğun araştırmalara yol açmıştır. 

3.1. Prenatal Tanıda Serbest Fetal DNA 

Prenatal tanı alanında, amniyosentez gibi belirli uygulamalarla ilişkili 

risklerden kaçınmak için gebelerden fetal moleküler genetiği analiz etmek 

için risksiz, invaziv olmayan bir yöntem olarak serbest fetal DNA 

(cffDNA) kullanılmaktadır (Hung ve ark, 2009). 1997 yılında Lo ve ark 

(Lo ve ark,1997) gebelerin plazmasında fetal DNA varlığını 

raporlamışlardır. Fetal cinsiyet değerlendirmesi, fetal rhesus D 

genotiplenmesi veya fetal kromozomal anöploidinin saptanması gibi 

mevcut klinik testlerin uygulanması (Chiu & Lo, 2013) alanlarında da 

kullanımına olanak sağlamaktadır.  

Ayrıca, plasenta akreta (Sekizawa ve ark, 2002), gravidarum (Sekizawa 

ve ark, 2002) ve preeklampsi (Farina ve ark, 2004) semptomları gösteren 

gebelerin kanında yüksek konsantrasyonlarda fetal DNA 

görülmüştür . Buna ek olarak, Lo ve ark. tüm fetal genomun maternal 

plazmadan türetilen cffDNA ile temsil edildiğini ve fetüsün mutasyonel 

durumunun invaziv olmayan belirlenmesi için yeni bir yol sağladığını 

göstermişlerdir (Lo ve ark, 2010). 

 AudréeGareau-LéonardBSc ve ark. yaptıkları retrospektif kohort 

çalışmada, Down sendromunun (DS) prenatal taramasında, birinci ve 

ikinci trimester serum taramasının iyileştirilmesi amacıyla serbest fetal 

DNA'nın katkısını belirlemeyi amaçlamışlardır. Birinci trimester tarama ve 

cffDNA testlerinin artan kullanımının, DS'nin erken teşhisi ve erken 

doğum veya gebeliğin sonlandırılması ile ilişkili olmadığını saptamışlardır 

(Gareau-Léonard ve ark, 2020).  

ChaoChen ve ark. Hemofili A'nın (HA) noninvaziv prenatal tanısında 

(NIPD), haplotip tabanlı yaklaşım kullanarak göstermeyi amaçladıkları 

çalışmada; daha fazla validasyon ile, bu haplotip tabanlı yaklaşımın 

HA'nın NIPD'si ve diğer X'e bağlı tek genli defeklerin kullanımında uygun 

olduğunu ve bu testlerinin doğru ve güvenilir olduğunu bildirmişlerdir 

(Chen ve ark, 2020). 

3.2. Kardiyovasküler Hastalıklarda Serbest DNA 

cfDNA, kardiyovasküler hastalıkların (CVD) tanı ve prognozu için 

önemli bir biyobelirteç olabileceği düşünülmektedir. Miyokard enfarktüsü, 

kalp yetmezliği ve hipertansiyonda cfDNA salınımının yolları ve bu 

hastalıkların genel gelişimini değerlendirmek ve gelecekteki 

komplikasyonları belirleyebilmek adına cfDNA’nın yeri halen 

araştırılmaktadır (Polina ve ark, 2020). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009898115004088?via%3Dihub#bb0210
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009898115004088?via%3Dihub#bb0210
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009898115004088?via%3Dihub#bb0220
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1701216319308849#!
https://www.future-science.com/doi/full/10.2144/btn-2019-0113
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Kontrolsüz hipertansiyonun yüksek cfDNA için bağımsız bir faktör 

olduğu gösterilmiştir (Jylhävä ve ark, 2014; Moon ve ark, 2015).  Artmış 

cfDNA düzeyleri, artmış sistemik inflamasyon, yüksek LDL ve trigliserit 

seviyeleri ve yüksek sistolik kan basıncı dahil olmak üzere çoklu 

kardiyometabolik risk faktörlerine bağlanmıştır. Hipertansiyonda, dokular 

ve organlar oksidatif stres, inflamasyon ve artmış Ang II seviyeleri gibi 

faktörlere uzun süre maruz kalırlar (Loperena & Harrison, 2017). Oksidatif 

stresin bir sonucu olarak, genomik DNA hasarı meydana gelmekte ve 

dolaşımdaki toplam cfDNA miktarı artmaktadır ve bunun sonucunda toll 

benzeri reseptör sinyal yolunun aktive edilmesine ve ardından vasküler 

fonksiyon bozukluğuna ve artmış kan basıncına yol açmaktadır (McCarthy 

ve ark, 2015; Veiko, 2013].Yüksek tansiyonu ve diyabeti olan hastalarda, 

arteriyel elastikiyetin azalması ile yüksek cfDNA düzeyleri arasında da 

olası bir ilişki olduğu gösterilmiştir (Jylhävä ve ark, 2014; Moon ve ark, 

2015). Yükselmiş cfDNA, vaskülerendotel hasarının bir göstergesi olabilir 

ve cfDNA'nın, moleküler düzeyde hipertansiyon ilerlemesini izlemek için 

yeni araç olabileceği de düşünülmektedir. 

Akut miyokard enfarktüsü (AMI) hastalarında cfDNA’nın potansiyel 

kullanımı ve klinik özelliklerle ilişkisinin değerlendirildiği bir çalışmada, 

AMI hastalarında ortalama cfDNA konsantrasyonun, hastalığın 

başlangıcında sağlıklı gönüllülere kıyasla 5 kat daha yüksek olduğu 

bildirilmiştir. Hatta bazı çalışmalarda %50 kat yüksek olduğu bildirilmiştir 

(Polina ve ark, 2020).  CVD'li hastalarda cfDNA ölçümünün, hastalığı 

izlemek için alternatif bir yaklaşım sunduğu ve yüksek riskli bireyleri 

tanımlamak için potansiyel klinik bir uygulama olabileceği de 

vurgulanmaktadır (Xie, Yang & Hu, 2018). 

cfDNA’nın MI’da göğüs ağrısını takiben 0-2 saat içerisinde arttığı 

tespit edilmiştir. Perkütan koroner girişimden sonra, cfDNA’nın hızlı bir 

şekilde arttığı ancak troponinin tersine 1-2 gün sonra taban çizgisine 

döndüğü tespit edilmiştir. MI hastalarındaki plazmadaki cfDNA 

konsantrasyonu, troponin, kreatinkinaz (CK), CRP gibi nekroz belirteçleri 

ile ilişkilidir [53] ve bu korelasyon, salınan cfDNA miktarının 

miyokardiyal hasarın şiddetine bağlı olabileceği sonucuna varılmaktadır. 

Hatta bazı çalışmalarda CK’dan daha hassas, troponin ile güçlü bir 

korelasyonu olduğu gösterildiğinden, bu üç parametrenin içinde 

bulunduğu bir panel kullanımının, cfDNA ve inflamasyon ilişkisinden de 

yola çıkarak, hastadaki hasarın durumunu belirlemede daha güçlü 

olunabileceğini savunulmaktadır. Ancak cfDNA’nın kaynağının ve buna 

bağlı olarak salınım ve klirensinin doğru değerlendirilmesi çok önemlidir. 

Ayrıca cfDNA’nın yarı ömrü net değildir ve bazı kaynaklarda yaklaşık 30 

dakika hatta daha kısa olduğu bildirilmiştir. Bu hızlı değişim aynı zamanda 

hızlı bir tanı aracı olarak kullanılmasını sağlayarak bir avantaja da 

dönüşebilmektedir (Polina ve ark, 2020).   
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Akut pulmoner emboli (APT) üzerine yapılmış bir araştırma da 

plazmada artan serbest DNA derişimine bağlı olarak, plazma serbest DNA 

derişimlerdeki artışın APT ile orantılı olduğu gösterilmiştir aynı zamanda 

APT sonrasında saptanan plazma serbest DNA derişimlerindeki artışın 

kaynağın da pıhtılar olabileceği bildirilmektedir (Pehlivan ve ark, 2010) 

3.3. Kanserde Serbest DNA; 

Dünya genelinde ölüm oranı yüksek olan kanserde, halen hastaları 

teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılabilecek klinik olarak kanıtlanmış 

biyobelirteçler yaygın olarak mevcut değildir (NCCN Guidelines). 

Morbidite ve mortalitesi genellikle, terapötik müdahalenin daha az etkili 

olduğu geç tanıdan kaynaklanmaktadır [Bray ve ark, 2018; WHO, 2019).  

Plazmadaki serbest tümör DNA'sı (ctDNA), tümör genomik 

karakterizasyonu göstermesinden dolayı “sıvı biyopsi” olarak 

tanımlanmıştır (Siravegna ve ark, 2017). ctDNA, tümör hücrelerinden 

türetilen ve genomik değişikliklerin varlığı ile tanımlanabilen toplam 

hücresiz DNA'nın fraksiyonudur. Bu nedenle de plazmada tespit edilen 

ctDNA, tümörlerin karakterize edilmesi ve kanserin izlenmesi konusunda 

umut vaat etmektedir. Bu nedenle, cfDNA’nın, kanser hastaları için non-

invaziv bir tanı yolu olabileceği belirtilmektedir. Ancak cfDNA'nın kökeni 

ve moleküler özelliklerinin tam olarak bilinmemesi ve tümöre özgü 

değişiklikleri kullanan yaklaşımların tüm hastalarda saptanabilir 

değişiklikler olmaması dezavantaj olarak görülmektedir. cfDNA'nın tüm 

genom dizilemesi (WGS), kanser hastalarındaki kromozomal 

anormallikleri tanımlayabilmektedir, ancak az sayıda anormal 

kromozomal değişiklik nedeniyle bu tür değişiklikleri tespit etmek oldukça 

zor olabilmektedir [Leary ve ark, 2010; Leary ve ark, 2012).  

Yapılan bir çalışmada, cfDNA'nın genom boyunca fragmantasyon 

paternlerini değerlendirilmesi üzerine yaklaşım geliştirilmiştir. DELFI 

(erken müdahale için DNA fragmanların değerlendirmesi) adı verilen bu 

yaklaşımda, fragmentasyon modellerinin genom çapında analizi yoluyla, 

cfDNA'da oluşan çok sayıda anormalliği tespit etmek amaçlanmıştır. Bu 

yöntemde, sağlıklı bireylerden ve kanser hastalarından izole edilen 

cfDNA’ların, sekans kütüphaneleri oluşturulup, WGS yoluyla incelenir, 

genomla eşleştirilir ve genom boyunca cfDNA fragmantasyon profillerini 

belirlemek için analiz edilir. Bir bireyin genom paterni, sağlıklı veya 

kanserden türetilmiş olup olmadığını belirlemek için referans 

popülasyonlarla karşılaştırılabilir. Genom geneli profiller spesifik 

dokularla ilişkili farklılıkları ortaya çıkarabileceğinden, bu paternler ayrıca 

cfDNA'nın doku kaynağını da gösterebilir. Araştırmacılar, bu yöntemi 

meme, kolorektal, akciğer, yumurtalık, pankreas, gastrik veya safra kanalı 

kanseri olan hastalarda değerlendirmişlerdir. Genel olarak, elde edilen 

veriler ile genom çapında cfDNA fragmantasyon profillerinin kanser 
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hastaları ve sağlıklı bireyler arasında farklı olduğunu belirlenmiştir 

(Cristiano ve ark, 2019). 

Plazma ctDNA'daki mutasyonların analizi, tümördeki genomik 

değişikliklerle yüksek uyum göstermektedir. Bununla birlikte, primer 

beyin tümörleri ve beyin metastazı bağlamında, plazma ctDNA'nın düşük 

miktarda olduğu ve sınırlı sayıda hastada mevcut olduğu gösterilmiştir. 

Önemli olarak, beyin omurilik sıvısı (BOS) beyin maligniteleriyle yakın 

temas halindedir ve son zamanlarda ctDNA içerdiği kanıtlanmıştır. Yüksek 

verimli sekanslama döneminden önce bildirilen çalışmalar, beyin tümörü 

olan hastaların BOS'unda bulunan DNA'da bazı moleküler değişikliklerin 

veya gen mutasyonlarının tespit edilebildiğini göstermiştir (Seoane ve ark, 

2019). 

J Seoane ve ark yaptıkları çalışmada; BOS, kanserlerin kesin olarak 

karakterize edilmesi için bir ctDNA kaynağı olarak araştırılmıştır. Primer 

beyin tümörü olan veya beyin metastazlı hastalar için, BOS ctDNA yoluyla 

beyne özgü karakteristiklerin tanımlanması ve izlenmesi, hedeflenen 

tedavilerin tasarımını hızlandırabilir. Bununla birlikte, hiçbir sıvı dolaşan 

biyobelirteçler valide edilmemiş ve primer beyin tümörleri veya beyin 

metastazları için klinik uygulamaya entegre edilmemiştir. BOS ctDNA, 

merkezi sinir sistemi malignitelerini gerçek zamanlı olarak değerlendirmek 

ve hastaların terapötik yönetimini yönlendirmek için umut verici bir araç 

olabileceği bildirilmiştir. İnsan kanserinin tedavisi, hedefli bir tedavinin 

seçiminin bireysel hastalarda genetik anomalilere bağlı olacağı hassas bir 

tıp paradigmasına doğru kaymıştır. Beyin tümörlerini karakterize etmenin 

yakın gelecekte BOS ctDNA kullanılarak mümkün olacağını tahmin 

edilmektedir. Ek olarak, plazma ctDNA'nın, BOS ctDNA’sı ile 

birleştirilmesi, morfolojik analizler ve görüntüleme yöntemleri ile birlikte, 

beyin metastazı ve sistemik yayılmış hastalığı olanlar için ideal bir tanı 

aracı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle BOS'a dayanan sıvı biyopsi 

yaklaşımları, beyin kanseri hastalarında, hastalığın daha iyi yönetilmesi 

için yeni yollar açılabilecektir (Seoane ve ark, 2019). 

cfDNA'nın aktif salıverilmesinde yer alan kesin mekanizmalar 

belirsizliğini korurken, cfDNA'nın genomik instabilitenin bir sonucu 

olarak salınması mümkündür (Kumar ve ark, 2017). Yapılan bir çalışmada; 

ctDNA'nın ana kaynağı olan apoptozun indüksiyonunun ctDNA 

konsantrasyonunu arttırdığı, böylece plazmada klinik olarak ilgili 

mutasyonları tespit etme duyarlılığının da arttırdığı gösterilmiştir. 

Çalışmada, H1975 hücrelerinde artan apoptoz seviyeleri ve bunun 

sonucunda dosetaksel tedavisinden sonra kültür ortamına salınan 

cfDNA'da bir artış gözlemlemişlerdir. İn vivo olarak, sonuçlar apoptozun 

uyarılmasından sonra ksenogref farelerin plazmasındaki artan cfDNA 

konsantrasyonunu göstermektedir. Ayrıca, Marques ve ark yaptıkları bu 

çalışmada, ctDNA analizlerinde, kan alma zamanlamasının önemi 

javascript:;
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hakkında bilgiler vermektedirler.  Deneysel modellerinde, optimal ctDNA 

analizi için kan alımının apoptoz indüksiyonundan yani tedaviden 24 saat 

sonra yapılması gerektiğini göstermişlerdir. Bu sonuçların klinik olarak 

kullanımı, plazmada tümör kaynaklı mutasyonları tespit etmek için 

duyarlılığı artırabilir, terapötik kararı yönlendirmeye yardımcı olabilir ve 

doku analizinin mümkün olmadığı durumlar için mevcut sıvı biyopsi 

prosedürlerini optimize edebilir (Marques ve ark, 2020). 

Son çalışmalarda, sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında, farklı kanser 

türlerinde, cfDNA düzeylerinde önemli bir artış olduğu bildirilmektedir 

(Madhavan ve ark, 2014).  

Palmieri ve ark., hastalık progresyonunda farklı solid tümörü olan 

hastaları dahil ederek yaptıkları kohort çalışmasında, çoklu kanser sürücü 

genlerinin cfDNA analizi ile panel olarak kullanımının durumu 

değerlendirilmiştir. Çalışmada, belirlenen klonları doğrulamak ve klinik 

sonuçlar ile korelasyonunu kontrol etmek için belirli aralıklarla iki cfDNA 

analizi yapılmıştır. Vakaların yaklaşık%65'inde hastalık ilerleme 

mekanizmasına dahil olan klonları tanımlanabilmiştir. TP53, PIK3CA ve 

KRAS'taki nokta mutasyonları ve FGFR3'teki kopya sayısı 

varyasyonlarının oranları belirlenmiştir. Primer tümör mutasyon yükünden 

bağımsız olarak, hastalık ilerlemesinde çok az mutasyona uğramış gen 

bulunduğu ve spesifik klonların alel frekansındaki değişiklik ile klinik 

sonuçları tutarlı olduğu bildirilmiştir (Palmieri ve ark, 2020). 

Şu anda mevcut görüntüleme teknikleri ve cerrahi sonrası minimal 

rezidüel hastalık (MRD) durumunu yakalamak için kullanılan geleneksel 

kan biyobelirteçleri, duyarlılığın zayıf olduğunu ve klinik uygulamada rol 

oynamadığını göstermektedir (Aurello ve ark, 2017). 

Sıvı biyopsiler yoluyla dolaşımdaki ctDNA saptanması gibi daha yeni 

yaklaşımlar, adjuvan tedavi seçeneklerinden faydalanacak hastaları 

tanımlamak ve daha fazla takip etmek için yeni fırsatlar sağlayabilmektedir 

(Heitzer ve ark, 2019; Siravegna ve ark, 2019). 

Mikoshiba, A ve ark., akral ve mukozal melanomlarda tedavi yanıtını 

izlemek için serbest DNA'daki onkogenlerdeki kopya sayısı (CN) 

değişikliklerinin tespit edilmesinin yararlılığını araştırdıkları bir 

çalışmada, plazma CN oranları, akral ve mukozal melanomlu hastalarda 

tedavi yanıtlarını değerlendirmek için yararlı olabileceklerini 

bildirmişlerdir (Mikoshiba ve ark, 2020). 

Endometriyal kanserde serbest DNA, p53 antikoru ve kras gen 

mutasyonları arasındaki korelasyonu araştıran bir başka çalışmada ise 

kanserlerde KRAS gen mutasyonu ve p53 antikor düzeylerini ikili testi, 

tip-1 endometriyal kanserleri, tip-2 endometriyal kanserlerde ise p53 
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antikor seviyeleri ve serbest DNA ikili testinin hastalıkların erken 

teşhisinde önemli olabileceğini bildirmişlerdir (Dobrzycka ve ark, 2010). 

Aynı zamanda prostat kanserindeki metastatik yayılım ve serbest DNA 

seviyeleri ile olan bağıntısının araştırıldığı çalışmada; lenf nodu ya da uzak 

doku metastazı hastalarda mevcutsa bunun da serbest DNA düzeylerinde 

ciddi artışa neden olduğu gösterilmiştir (Thierry ve ark, 2016).  

LingxiaoLuo ve ark, gestasyonel trofoblastik neoplazi (GTN)'de 

cfDNA'nın potansiyel klinik ve etiyolojik rollerini açıklamak amacıyla 

GTN'de hedeflenen cfDNA'nın serum düzeylerini ve gen değişikliklerini 

araştırmışlardır. İlk kez, cfDNA düzeylerinin GTN'nin hastalık 

şiddetindeki değerlendirme değerinde potansiyel değere sahip 

olabileceğini ve ctDNA dizilemesinin GTN'deki gen değişikliklerini 

tanımlamak için umut verici bir yaklaşım olabileceğini göstermişlerdir 

(Luo ve ark, 2020). 

Son zamanlarda, birçok genom çapında profilleme çalışması ile, kanser 

türlerinin moleküler yapısına ilişkin bilgiler sağlamıştır. Bu genetik 

değişikliklerin daha derin anlaşılması ve fonksiyonel sonuçları, kanser 

hastalarının klinik yönetimini iyileştiren yeni terapötik fırsatların 

keşfedilmesine de yol açmıştır. Doku tabanlı moleküler hasta 

sınıflandırması en iyi tanı testi olsa da, doku biyopsileri komplikasyon riski 

taşıyan invaziv örnekleme prosedürleridir ve altta yatan genetik 

heterojenite nedeniyle tüm tümörleri temsil etmeyebilir. Dolaşımdaki 

cfDNA parçaları, kanser hastalarının yanı sıra sağlıklı bireylerin 

dokularından salınmaktadır. Birincil tümörlerden veya metastazlardan 

(yani dolaşımdaki tümör DNA'sı) salınan cfDNA fraksiyonu, teşhis, 

prognostik ve öngörücü biyobelirteçler için potansiyel bir kaynak olan 

kanser hücrelerindeki genetik sapmaları temsil edebilmektedir ve bu 

nedenle kanser tanısında non-invaziv bir yöntem olarak dikkat 

çekmektedir. Son çalışmalar, ilaç hedeflerinin ve direnç mutasyonlarının 

saptanmasının yanı sıra tedavi altındaki tümörlerin izlenmesini içeren 

teknik fizibilite ve klinik uygulamaları göstermektedir. Bu amaçla, kan 

işleme, izolasyon ve cfDNA'nın ölçümü için çeşitli ön analitik prosedürler 

kullanılmaktadır ve PCR bazlı tek lokus analizinden, genom genelindeki 

yaklaşımlara kadar çeşitli analitik yöntem ve teknolojiler mevcuttur. Bu 

yöntemler, hassasiyet, özgüllük ve verim açısından önemli ölçüde farklılık 

gösterir. Bununla birlikte, ctDNA analizinin rutin klinikte geniş bir şekilde 

uygulanması, teorik, teknik ve biyolojik kavramların kapsamlı bir şekilde 

anlaşılmasını gerektirmektedir ve farklı teknolojiler arasında preanalitik ve 

analitik prosedürlerin standartlaştırılmasını ve validasyonunu 

gerektirmektedir (Volckmar ve ark, 2018). 

Sonuç olarak, tüm bu çalışmalar serbest DNA’nın tanı ve tedavi 

sürecinde önemli bir biyobelirteç olabileceğini göstermektedir. Ancak 
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daha fazla çalışma yapılması gerekliliği ve özellikle preanalitik aşamasının 

standardize edilmesi büyük önem taşımaktadır. 
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BÖLÜM LIII 

GLOKOMDA LAZER TEDAVİLERİ 

Laser Treatments in Glaucoma 

 

Bediz Özen 

Giriş 

Glokom dünyada tedavi edilebilir körlüklerin en önemli nedenidir 

(WHO, 2012). Glokom tedavisinde medikal ve cerrahi tedaviler 

yanında lazer tedavileri de kullanılmaktadır. Bu bölümde glokom 

tedavisinde iris ve ön kamara açısına yönelik lazer tedavileri ele 

alınacaktır. 

Günümüzde glokomlu olgular için tedavide en sık 

neodimyum:itriyum-alüminyum-garnet (Nd:YAG) lazer ile iridotomi  

kullanılmaktadır (Spaeth ve ark., 2005: 364). Lazer trabekuloplasti, 

lazer periferik iridoplasti, lazer siklofotokoagülasyon, lazer 

kapsülotomi ve lazer hyaloidotomi glokom tedavisinde kullanılan diğer 

lazer yöntemleridir. 

1- Lazer iridotomi 

 Lazer iridotomide temel prensip, argon veya Nd:YAG lazer ile 

periferik iriste bir delik açılmasıdır. Ön kamara derinliğini arttırılmakta 

ve böylece ön ve arka kamara arasındaki basınç dengelenmektedir. 

Lazer iridotomi işlemi için farklı lazer türleri kullanılabilmektedir. İlk 

başlarda argon lazer kullanılmıştır (Pollack, 1980: 506; Schwartz ve 

ark., 1978: 294). Daha sonraki dönemlerde Nd:YAG iridotomi daha ön 

plana çıkmıştır (Spaeth ve ark., 2005: 364). Lazer iridotomi kullanım 

alanları aşağıda belirtilmiştir (Ronnie ve ark., 2011: 11; Sihota ve ark., 

2016: 1141). 

Lazer iridotomi endikasyonları 

 Primer açı kapanması glokomunda akut atak insidansının 

azaltılmasında,  

 Primer açı kapanması durumunda,  

                                                 
 (Uzm.Dr.); Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Göz Kliniği, İzmir, Türkiye. e-mail: bedizozen@yahoo.com 
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 Primer açı kapanması şüphesi olup yüksek risk (takip için 

gelemeyecek olanlar, tek gözlü olan olgular veya ailesinde açı 

kapanması glokomu) taşıyanlara profilaksi tedavisinde, 

 Sekonder açı kapanması olgularında, iris bombeliği varsa göz 

içi basıncı (GİB)’nın azaltılması ve atağın hafifletilmesinde,  

 Pupiller bloklu olgularda, drenaj açısının genişletilmesi ve 

GİB’inin kontrol edilmesinde lazer iridotomi yararlıdır.  

Lazer iridotomi kontrendikasyonları 

 Pupiller olmayan blok nedeniyle açı kapanması olan gözlerde 

yapılmamalıdır. Lens kaynaklı açı daralması veya antipsikotik 

ilaçlar gibi ilaca bağlı sekonder açı kapanmasında pupiller blok 

olmadığından fayda vermez.  

 Neovasküler glokomlu olgularda iridotomi alanın kanama 

olasılığı nedeni ile kullanılmaz.  

Lazer iridotomi işlemi öncesi, medikal ve sistemik antiglokomatöz 

ilaçlar ile GİB kontrol altına alınmalıdır. Kornea ödeminin açılması ve 

pupilin küçülmesi sağlanmalıdır. Akut iritis varsa işlem öncesi topikal 

steroid kullanılabilir. Lazer işleminden önce %2 topikal pilokarpin 

uygulanması periferik irisin gerilmesini sağlamaktadır.  Topikal %0,5 

proparakain anestezisi lazer işlemi için yeterli olmaktadır.  

Genellikle Nd:YAG iridotomi tercih edilmektedir. Bazı hekimler 

tarafından argon lazer ile sıralı iridotomi sonrası Nd:YAG lazer 

iridotomi yapılmaktadır. Lazer iridotomi yapılırken kontakt lens 

kullanımı fayda sağlar. En yaygın kullanılan kontakt lens, 66 dioptri, 10 

mm çaplı Abraham lensidir (Abraham, 1981: 145). Kontakt lens ile 

kapaklar açık tutulur ve gözün soğuması sağlanarak korneal yanık 

oluşumu azaltılır. Ayrıca lensin tasarımı nedeniyle iris üzerinde lazer 

gücünün yoğunluğu arttırılmış olur  (Abraham, 1981: 145). Diğer bir 

kontakt lens 103 dioptri Wise iridotomi-sfinkterotomi lensidir (Wise ve 

ark., 1986: 546). İrisin perifer üçte bir alanında iris kriptalarının ince 

olduğu yerden kontakt lens yerleştirilir. Saat 11 ve 1 kadranları sıklıkla 

tercih edilir. Lazer işlemi için 5-15 mJ enerji düzeyi ile patlama başına 

1-3 arasında darbe yapılır. Tam kat iris perforasyonu sağlanmalıdır.  İris 

pigment epitelinden ön kamaraya pigmentli aközün akışının görülmesi 

işlemin başarılı yapıldığının işaretidir. İridotomi alanı en az 150-200 

m çapında olmalıdır (Fleck, 1990: 583).  

Lazer iridotomi sonrası; geçici GİB artışı, hafif iritis, diplopi, geçici 

bulanıklık, gölgeler ve hayalet görüntüler gibi görsel belirtiler en sık 
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görülen komplikasyonlardır (Chung  Guan 2006: 532). Kornea hasarı, 

katarakt gelişimi, lens subluksasyonu, iris hemorajisi, iridotomi 

alanının kapanması, malign glokom gelişimi ve retinal yanıklar da 

oluşabilir (Seong ve ark., 2009: 190; Lim ve ark., 2005: 1355). 

Lazer iridotomi ile %50-70 oranında GİB düşmektedir ve farklı bir 

tedavi gerekmeden sabit kalmaktadır (Aung ve ark., 2001: 7; Hsiao ve 

ark., 2003: 291). İridotomiden sonra açı genişliğindeki her 10 farkta 

GİB’in 0,2 mmHg azaldığı belirtilmiştir (He ve ark., 2007: 1513). 

2-Lazer trabeküloplasti 

Lazer trabeküloplasti; primer açık açılı glokomlu ve oküler 

hipertansiyonlu olgularda, GİB’i düşürmek için kullanılan lazer 

yöntemidir. Trabeküler ağda gerginlik yaratarak dışa akımı arttırdığı 

düşünülmektedir  (Wise  Witter 1979: 319). İşlem ilk olarak 1979 

yılında argon lazer kullanılarak tarif edilmiştir (Wise  Witter 1979: 

319). Daha sonra kripton kırmızısı, kızılötesi diod lazer, Nd:YAG lazer 

ve çift frekanslı Q-anahtarlı Nd: YAG lazer kullanıma girmiştir (Spurny 

 Lederer  1984: 1626; McHugh ve ark., 1990: 743; Del Priore ve ark., 

1988: 277; Latina ve ark., 1998: 2082). 

Primer açık açılı glokomlu ve okuler hipertansiyonlu olgularda 

primer tedavi olarak veya ek tedavi olarak kullanılır. Ayrıca 

psödoeksfolyatif glokom ve pigmenter glokom olgularında tercih 

edilebilir. Travma ve açı disgenezisi nedeniyle açı yapılarının 

görülemediği durumlarda ve üveit olgularında yapılmamalıdır. 

Normotansif glokomlar, afaki olguları ve anterior sineşinin olduğu açı 

kapanması glokomu olanlarda rölatif kontrendikasyon vardır.  

a- Selektif lazer trabeküloplasti  

 Okuler hipertansiyon ve açık açılı glokom olgularında GİB’i 

düşürmek için kullanılan bir lazer tedavisidir (Alon, 2013: 58). Lazer 

ışını, trabeküler ağın pigmentli bölümüne odaklanır. Seçici olarak 

pigmentli trabeküler hücreleri etkilemektedir. Bu nedenle, argon lazer 

trabeküloplastide kulllanılan enerjinin %1’ini kullandığı için selektif 

lazer trabeküloplasti (SLT) denmiştir. Trabeküler ağda ve Schlemm 

kanalında yapısal değişiklikler olmaktadır. Humör aközün dışa akımını 

kolaylaştırarak etki göstermekte ve GİB düşüşü sağlanmaktadır. SLT 

işlemi için; Q-anahtarlı, 400 m çapında, 3 ns enerji ve 532 nm dalga 

boyu Nd:YAG lazer kullanılır. Goldmann üç aynalı lensi, Latina SLT 

lensi veya Ritch trabekuloplasti lensi lazer işlemi için tercih 

edilmektedir. Pigmentli trabekuluma 0,7-0,8 mJ (0,4-1,2) enerji ile 

lazer yapılır. Şampanya köpüğü şeklinde kabarcık oluşumu görülene 
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kadar lazer enerjisi 0,1 mJ aralıklarla arttırılmaktadır. Kabarcık 

göründükten sonra görünürlüğü kaybolana kadar güç hafif şekilde 

azaltılır. Genelde toplam 180° alana 50 atış veya 360° alana 100 atış 

şeklinde uygulanmaktadır (Leahy  White 2015: 833). 

SLT sonrası %6,9-35,9 oranında GİB düşüşü olmaktadır (Wong ve 

ark., 2015: 36). Literatürde SLT sonrası 6-12. ayda başarı oranları 

(GİB’de %20 ve daha fazla azalma oranı) %55-82 oranında 

bildirilmiştir (De Keyser ve ark., 2016: 10). Okuler hipertansiyonlu ve 

açık açılı glokomlu olgularda başarı oranları; 180° SLT sonrası %65, 

360° SLT sonrası %82 olduğu belirtilmiştir (Nagar ve ark., 2005: 1413). 

Primer açık açılı glokomlu olgularda, bir göze 180° ve diğer göze 360° 

SLT uyguladığımız çalışmamızda başarı oranı, 180° grupta %73,1 ve 

360° grupta %76,9 olarak gösterilmiştir (Ozen ve ark., 2020: 1103). 

Ayrıca çalışmamızda; SLT etkisi 1.haftada başlayıp 6.aya kadar 

sürmekteydi. GİB azalma oranı 6.ayda, 180° SLT yapılan grupta 

%33,03 ve 360° SLT yapılan grupta %37,12 olduğu tespit edilmiştir 

(Özen ve ark., 2020:1103). 

Selektif lazer trabeküloplasti sonrası komplikasyonlar nadir olarak 

görülür. En sık olarak görülen komplikasyonlar, hafif ve geçici olan 

oküler rahatsızlık hissi ve oküler inflamasyon olduğu belirtilmiştir 

(Kennedy ve ark., 2016: 63). Oküler ağrı, bulanık görme, nonspesifik 

konjonktivit, kornea ödemi, kornea endotel hücre sayısında değişiklik, 

korneal bulanıklık ve foveal yanık SLT sonrası görülebilen diğer 

komplikasyonlardır (Latina ve ark., 2002: 94; Melamed ve ark., 2003: 

957; Ong ve ark., 2013: 537). SLT sonrası geçici GİB yüksekliği 

olabilir. Çoğunlukla lazer sonrası ilk 2 saatte görülür. Literatürde 180° 

SLT sonrası 1 saatte %4,5 oranında geçici basınç artışı bildirilmiştir 

(Bovell ve ark., 2011: 408). Hem 180° hem de 360° SLT sonrası 1. 

saatte GİB’in %2,9 olarak arttığı ifade edilmiştir (Shibata ve ark., 2012: 

17). Bizim çalışmamızda, 1.saatte, her iki grupta da %3,8 oranında 

geçici GİB artışı tespit edilmiştir (Özen ve ark., 2020: 1103). SLT 

sonrası ilk birkaç saat GİB kontrol edilmelidir.  

b- Mikropuls diod lazer trabeküloplasti  

Mikropuls diod lazer trabeküloplasti, açık açılı glokomlu 

olgularında kullanılan, 810 nm diod lazer ile yapılan bir tedavi 

yöntemidir (Ingvoldstad ve ark., 2005: 123). Tekrarlayan mikrosaniye 

atışlar arasında istirahat periyodu bulunmaktadır. Aralıklı atışlar 

nedeniyle ısı artışı kontrol edilmekte, koagülatif hasar önlenmektedir. 

SLT tedavisine alternatif olarak geliştirilmiştir. Trabeküler hücrelerde 

düşük termal hasar oluşturulur. Pigmentli trabekulumda pigment 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bovell%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21995983
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dispersiyonu ve ani GİB yükselmesi oluşmamaktadır (Ingvoldstad ve 

ark., 2005: 123). Latina trabekuloplasti lensi veya Goldmann üç aynalı 

lensi kullanılır. Trabeküler ağın 180° alanına 70 atış uygulanmakta ve 

her noktaya 60 mJ enerji verilmektedir.  

Literatürde mikropuls diod lazer trabeküloplasti yapılan hastalarda 

3.ayda GİB’de %20 oranında azalma olduğu bildirilmiştir (Ingvoldstad 

ve ark., 2005: 123). Açık açılı glokomu olan 48 olguda mikropuls diod 

lazer trabeküloplasti sonrası 6.ayda %19,5 oranında GİB’de düşme ve 

ilaç sayısında %21,4 azalma bulunmuştur (Lee ve ark., 2005: 2075).  

3- Lazer periferik iridoplasti 

Lazer periferik iridoplasti işleminde, periferik irise düşük enerjili 

argon lazer yanıkları ile ön kamara açısını genişletmek amacıyla lazer 

uygulanmaktadır. Bu işlem iris retraksiyonu olarak da bilinmektedir. 

Trabeküler ağ geriye doğru çekilerek perifer irisin gerilmesi sağlanır 

(Ritch ve ark., 2007: 279). Argon lazer ile 50-500 m çapında 150-1000 

mW güç arasında 0,5 saniye ile işlem yapılır. Ortalama 200 m spot 

çapı, 0,2 saniye süre ve 400 mW güçte lazer ile başlanmalıdır. İris 

kontraksiyonu elde edilene kadar lazer gücü arttırılır. Lazer uygulaması 

için Goldmann üç aynalı lensi veya Abraham lensi kullanılır. Her 

kadran periferik irise 10-15 adet lazer atışı yapılır. Tek seansta en fazla 

180° alana lazer yapılması önerilmektedir. Argon lazer dışında diod 

lazer (Lai ve ark., 2001: 89) ve Nd:YAG lazer (Zhang  Yao 2002: 

388) ile iridoplasti olguları bildirilmiştir. Aşağıdaki durumlarda lazer 

periferik iridoplasti tercih edilebilir (Lai ve ark., 2002: 484; Ritch ve 

ark., 2004: 104; Lai ve ark., 2000: 388). 

Lazer periferik iridoplasti endikasyonları  

 Akut açı kapanması glokomunda akut atağı kırmak için,   

 Kornea ödemi nedeniyle iridotominin yapılamadığı 

durumlarda ön kamara açısını açmak için,   

 Pupiller blok glokomunda fonksiyonel kapanmanın 

açılmasında,   

 Plato iris sendromunda,   

 Lensin boyutu ve pozisyonu ilişkili açı kapanması 

glokomunda, 

 Mikroftalmik ve nanoftalmik gözlerde,  

 Yoğun periferik sineşi varlığında ön kamara açısını açmada 

kullanılır.  
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Lazer periferik iridoplasti, şiddetli ve yaygın kornea opasitesi veya 

irisin seçilemediği durumlarda yapılmamalıdır.   

Lazer periferik iridoplasti sonrası, geçici ve hafif iritis sık görülen 

bir komplikasyondur. Kornea endotel yanıkları, geçici GİB artışı ve 

fokal iris atrofisi görülebilen diğer komplikasyonlardır (Lai ve ark., 

2002: 484). Nadir olarak, iris atrofisi ile beraber fiks dilate 

(akomodasyona, ışığa ve pilopkarpine cevapsız) pupilin görüldüğü 

Urrets-Zavalia Sendromu gelişebileceği bildirilmiştir (Espana ve ark., 

2007: 427). 

4- Lazer siklofotokoagülasyon (sikloablasyon) 

Lazer siklofotokoagülasyon tedavisinde amaç, humör aköz 

üretiminin azaltılması ve GİB düşüşü sağlanmasıdır. Etki mekanizma 

olarak; silier cisim iskemisi ve silier kan damarlarının yıkımına bağlı 

humör aköz yapımını azalttığı düşünülmektedir (Walland, 2000: 263). 

Siklofotokoagülasyon işlemi için; Nd:YAG , argon, kripton ve diod 

lazerler kullanılmaktadır. En sık olarak 810 nm dalga boylu diod lazer 

tercih edilmektedir (Pastor ve ark., 2001: 2130). Lazer 

siklofotokoagülasyon işlemi; transskleral, multipuls transskleral ve 

endoskopik siklofotokoagülasyon şeklinde uygulanabilmektedir 

(Pastor ve ark., 2001:2130; Seibold ve ark., 2015:18; Aquino ve ark., 

2015:40). Lazer siklofotokoagülasyon kullanım alanları aşağıda 

belirtildiği gibidir (Oguri ve ark., 1998: 722; Gedde, 2002: 103; Autrata 

 Rehurek 2003: 393; Martin  Broadway 2001: 474). 

Lazer siklofotokoagülasyon endikasyonları 

 Medikal ve cerrahi tedaviye dirençli glokomlar, 

 Neovasküler glokom, 

 Retina cerrahisi ve keratoplasti sonrası gelişen glokomlar, 

 Filtran cerrahi başarısızlığının yüksek olduğu gözler, 

 Refrakter pediatrik glokom, 

 Travmatik glokom, 

 İnflamatuvar glokom, 

 Afakik / psödofakik glokom, 

 Şiddetli konjonktival skarlı glokomlar 

 Kontrolsüz yüksek GİB ve görme düzeyi az olan gözler, 

 GİB yüksekliğine bağlı ağrılı görmeyen gözlerde kullanılır.    



750 

Lazer siklofotokoagülasyon sonrası en sık komplikasyon, 

konjonktival hiperemi ve ağrıdır. Konjonktival yanık, iridosiklit, 

hifema, ön kamara reaksiyonu, kornea epitel erozyonu, kornea ödemi, 

katarakt gelişimi, geçici GİB artışı, hipotoni, koroid dekolmanı, makula 

ödemi, fitizis bulbi, nekrotizan sklerit, pupil distorsiyonu, malign 

glokom gelişimi, vitreus hemorajisi ve panoftalmi bildirilen diğer 

komplikasyonlardır (Singh ve ark., 2017: 79; Ishida, 2013: 102; 

Walland, 2000:263; Kumar ve ark., 2018: 1539). 

Lazer siklofotokoagülasyon sonrası, refrakter glokomlu olgularda 

%45-65 oranında GİB’de azalma olmaktadır (Aquino ve ark., 2015:40; 

Uram, 1992: 1823). Mikropuls lazer tedavisi alanlarda, sürekli dalga 

lazer siklofotokoagülasyon uygulananlara göre komplikasyon oranının 

daha düşük olduğu ifade edilmiştir (Aquino ve ark., 2015:40).  

a- Transskleral siklofotokoagülasyon 

Transskleral siklofotokoagülasyon uygulaması, işlemin ağrılı 

olması nedeniyle retrobulber, peribulber veya genel anestezi altında 

yapılmaktadır. Fiberoptik uçlu G prob kısa kenarı limbusa bitişik olarak 

limbusun 1,2 mm gerisine yerleştirilir. Laser ışını 0,7 mm derinlikte etki 

göstermektedir. Lazer işlemi için 1500-2000 mW güç ve 2 saniye süre 

ile yapılmalıdır. ‘‘Pop’’ patlama sesi duyulana kadar 100 mW 

aralıklarla lazer gücü arttırılır. ‘‘Pop’’ sesi doku tahribatını 

göstermektedir. Ses duyulduktan sonra lazer güç seviyesi bir kademe 

azaltılırsa istenen doku hasarı gücü elde edilmiş olur. Transskleral lazer 

siklofotokoagülasyon işlemi 270° alana 17-19 atış yapılmalıdır, ancak 

360° alana 24 atışlık uygulama GİB’i daha etkili düşürmektedir. Uzun 

posterior silier damar ve sinirlerin harabiyetini önlemek için saat 3 ve 9 

kadranlarından kaçınılmalıdır. Lazer sonrası topikal steroidler, topikal 

sikloplejik ajanlar ve nonstreoid antiiflamatuvar analjezikler 

verilmelidir. Kullanılan glokom ilaçlarına lazer etkisi sağlanana kadar 

devam edilmesi önerilmektedir (Pastor ve ark., 2001:2130). 

b- Mikropuls transskleral siklofotokoagülasyon 

Mikropuls transskleral siklofotokoagülasyon işleminde, silier cisim 

pigmentsiz epiteline 2000 mW güçte, 0,5 msn süre ile ve arada 1,1 msn 

istirahat periyodu bırakacak şekilde özel prop yardımıyla tekrarlayan 

diod lazer yapılmaktadır. Böylece aralarda soğuma oluşturularak doku 

hasarı azaltılmış olur (Kumar ve ark., 2018:1539). 

c- Endoskopik siklofotokoagülasyon 

Endoskopik siklofotokoagülasyon işlemi, vitreoretinal cerrahi veya 

katarakt cerrahisi ile eş zamanlı olarak limbal veya pars plana 
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yaklaşımla uygulanmaktadır. Limbal yaklaşımda; temporalden 2 mm 

genişlikte parasentez açılması sonrası ön kamaraya viskoelastik madde 

verilmektedir. Siklofotokoagülasyon probu ile pars plikataya ulaşılarak 

400-600 mW ve 2 saniye süre ile diod lazer yapılmaktadır. Pars plana 

yaklaşımında; saat 3 ve 9 kadranlarından kaçınılarak limbusun 3,5 mm 

gerisinden giriş yeri hazırlanmaktadır. Silier prosesler görüntülenerek 

lazer uygulanır. Tek kesi ile 270° alana lazer yapılabilmektedir. 

Viskoelastik madde alınarak yara yeri kapatılır. İşlem sonrası topikal 

antibiyotik, sikloplejikler ve analjezikler verilir (Seibold ve ark., 

2015:18). 

 5- Malign glokom tedavisinde lazer 

Malign glokom gelişmiş afak ve psödofakik olgularda, Nd:YAG 

lazer ile arka kapsülotomi veya hyaloidotomi yapılabilir. Böylece arka 

kapsül ve ön hyaloid membran bütünlüğü bozularak vitreus kavitesi ile 

ön kamara arasında humör aköz geçişi sağlanmış olur (Epstein ve ark., 

1984: 137). İridektomi üzerinden görülebilen siler proseslere argon 

lazer fotokoagülasyon veya transskleral diod lazer 

siklofotokoagülasyon yapılması iridolentiküler bloğun kırılmasını 

sağlayarak malign glokom tedavisinde kullanılabilir (Stumpf ve ark., 

2008: 2058).  

Sonuç olarak, glokomlu olgularda uygun lazer kullanımı körlüğü 

önlemede etkilidir. Medikal ve cerrahi tedavi yanında, glokom tipi ve 

evresine göre seçilecek lazer tedavi yöntemi hastaların yaşam kalitesini 

arttırır.  
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