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I 

  

ÖN SÖZ 

 Ülkemizde ve Dünya’da henüz pandeminin bitmesi konusunu da 

başarılı bir sonuç elde edilememiştir ve olumsuz etkileri devam etmektedir. 

Covid-19’un neredeyse hemen hemen her gün bir varyantının çıktığı 

haberini aldığımız bu dönemde, insanların ölmesinin yanında, tüm 

ülkelerin sosyal ve ekonomik olarak da olumsuz etkilerinin görüldüğü bu 

zamanlarda toplumların psikolojisini de olumsuz etkilemektedir. Bu 

nedenle tüm branşlarda olduğu gibi bizlerin bilimsel çalışmalarının da 

olumsuz etkilendiği görülmektedir. Çalışma yöntem ve iletişim 

medodlarınmız değişim göstermek zorunda olduğu bu günlerde, 

toplumların bilim adamlarına ve yapacakları araştırmalara da bir o kadar 

ihtiyaçlarının arttığı da ortadadır. İşte bu şartlarda bizlerle dayanışma 

gösteren, emek sarf eden ve katkı sunan tüm meslektaşlarıma da ayrıca 

teşekkür ediyorum. Tüm toplumlarda bu pandeminin çözümü olacak aşı 

çalışmalarının, bir an önce bitmesi ve pandeminin sonlandırılmasını da 

sabırsızlıkla beklediklerini de bilmekteyiz. Bu vesile ile de tüm sağlık 

çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum.   

 Bu olumsuzluklara rağmen biz akademisyenlerin, çalışmalarını 

şeffaf, güvenilir ve tüm gelişmeleri, doğru bir şekilde insanlara anında 

aktarma konusunda büyük görevler düşmektedir. Yüz yüze eğitimin 

başlaması konusunda atılan adımların en kısa zamanda neticelenmesi ve 

özlediğimiz çalışma ortamına kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her ne 

kadar online olarak bilgi birikimimizi aktarmayı başarsak da, taktir 

edersiniz ki yüz yüze eğitimin yerini tutmadığı görülmüştür.  .  

 Ulusal ve uluslararası çalışmaların;  devamlılığı konusunda 

bizlere destek veren tüm sağlık çalışanlarımıza ve meslektaşlarımıza bir 

kez daha en içten duygularımla teşekkür eder,  ülkemiz ve dünya insanlığı 

için üstün gayret gösteren tüm bilim adamları, en kısa süre de bu salgından 

kurtulma konusunda başarı göstereceklerine inancım da tamdır. Bu süreci 

en iyi şekilde atlatabilmek de bizlerin ve toplumun her kademesindeki 

bireylerin, devletimizin alacağı tüm tedbirlere harfiyen uyması ve bireysel 

önemin gösterilmesi ile mümkün olacaktır.  

 Katkılarından dolayı tüm meslektaşlarıma ve yayın evine ayrıca 

teşekkürlerimi sunarım. 

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜLER 

 
  



 
II 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III 

  

İÇİNDEKİLER 

BÖLÜM I 

Ahmet ADIGÜZEL & Sibel ÇIPLAK 

MULTIPL SKLEROZDA GÜNCEL TEDAVİ 

YAKLAŞIMLARI …………………………………………………1 

BÖLÜM II 

Bahadır ÖNDEŞ 

DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI ...……………………17 

BÖLÜM III 

Ceyda GÜNDOĞDU & Aslı PATIR MÜNEVVEROĞLU 

DİŞ HEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE FİBERLER VE KULLANIM 

ALANLARI ………………………………………………………30 

BÖLÜM IV 

Cihan AYDIN 

GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLER ...…………41 

BÖLÜM V 

Emin GEMCİOĞLU & Nuray YILMAZ ÇAKMAK 

KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİKLERİNE KLİNİK 

YAKLAŞIM CLINICAL APPROACH TO ELEVATED LIVER 

ENZYME …………………………………………………………56 

BÖLÜM VI 

Erdem GÜLERSOY & Yusuf Emre EKİCİ 

HAYVANLARDA KORONAVİRÜS HASTALIKLARI ...……66 

BÖLÜM VII 

Eren GÜZELOĞLU 

6-24 AYLIK ÇOCUKLARDA TAMAMLAYICI  

BESLENME …...…………………………………………………77 

BÖLÜM VIII 

Eren GÜZELOĞLU 

GEBELİK VE LAKTASYONDA BESLENME ….…………………94  

 



 
IV 

  

BÖLÜM IX 

Ferit ŞAHİN & Bahadır GENİŞ 

ŞİZOFRENİNİN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİNDE GÜNCEL 

ARAŞTIRMALAR ..……………………………………………114 

BÖLÜM X 

Gülcan ARUSOĞLU & İrem Beyza ŞİŞMAN 

PREMATÜRE BEBEKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE 

ENTERAL BESLENME .………………………………………134 

BÖLÜM XI 

Halil AYYILDIZ 

VERRÜKO-PAPİLLER LEZYONLAR ...……………………154 

BÖLÜM XII 

Hüseyin BULUT & Yener ÖZEN 

COVID-19 ÖNCESİ VE PANDEMİ SÜRECİNDE İLAÇ 

KULLANIM DEĞİŞİKLİĞİNİN BELİRLENMESİ 

(ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ) ……………………………………171 

BÖLÜM XIII 

Meltem MUTLU 

BAŞ POZİSYONU İLE KRANİYOFASİYEL BÜYÜME 

İLİŞKİSİ ...………………………………………………………194 

BÖLÜM XIV 

Hülya YAZICI & Merve Çiğdem ÖZGEL 

BEYİN TÜMÖRLERİNDE miRNA DEĞİŞİKLİKLERİ ……204 

BÖLÜM XV 

Hülya YAZICI & Merve Çiğdem ÖZGEL 

BEYİN TÜMÖRLERİNDE METİLASYON  

DEĞİŞİKLİKLERİ ………………………………………….…221 

BÖLÜM XVI 

Mizgin ÇAPLIK & Utku Nezih YILMAZ 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE BİFOSFONATLARIN ÖNEMİ VE 

BİFOSFONAT KULLANIMINA BAĞLI ÇENELERDE 

MEYDANA GELEN OSTEONEKROZ ………………………237 



 
V 

  

BÖLÜM XVII 

Nuray GÜREL-POLAT 

İŞARETLİ KATI FAZ İMMUNOASSAY TESTLERİ ………244 

BÖLÜM XVIII 

Osman ATAŞ 

GÜMÜŞ DİAMİN FLORÜRÜN GÜNCEL BİR KULLANIMI: 

GÜMÜŞ İLE MODİFİYE ATRAVMATİK RESTORATİF 

TEDAVİ (GMART) ….…………………………………………256 

BÖLÜM XIX 

Özge Gizem CABADAĞ 

AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞINDA TAMAMLAYICI UNSUR: DİŞ 

MACUNLARI ..…………………………………………………267 

BÖLÜM XX 

Sadık KAĞA & Elif KAĞA 

KANSER TEDAVİSİNDE POLİMER İLAÇ  

KONJUGATLARI ...……………………………………………283 

BÖLÜM XXI 

Semra EYİ 

YARA KÜLTÜRÜ VE HEMŞİRENİN ROLÜ ………………298 

BÖLÜM XXII 

Sibel ÇIPLAK & Ahmet ADIGÜZEL 

EPİLEPSİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ ..……………………316 

BÖLÜM XXIII 

Songül ÇETİK YILDIZ 

KANSERLEŞMEDE APOPTOZİS  

MEKANİZMASININ ROLÜ …………………………………328 

BÖLÜM XXIV 

Süleyman ERSOY 

ACİL SERVİSTE ANAFİLAKSİ TANI VE TEDAVİSİ ..……337 

 

 



 
VI 

  

BÖLÜM XXV 

Süreyya NUR & Turan ŞAHMARAN & Gözde SERİNDERE 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNTRAORAL RADYOGRAFİ 

TEKNİKLERİ …..………………………………………………347 

BÖLÜM XXVI 

Yusuf AYDIN 

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM ………………………369 

BÖLÜM XXVII 

Barış BALASAR 

SEROLOJİK BELİRTEÇLERDEN CRP VE 

PROKALSİTONİN’İN TANI VE  

TEDAVİ TAKİBİNDEKİ YERİ .………………………………378 

 

 

 



 
1 

 

BÖLÜM I 

MULTIPL SKLEROZDA GÜNCEL TEDAVİ 

YAKLAŞIMLARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ADIGÜZEL 

İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye e-mail: 

dr.aadiguzel@gmail.com                                                  

ORCID No:0000-0001-5197-7063 

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÇIPLAK 

Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Türkiye e-mail: 

dr.sibel_ciplak@hotmail.com 

ORCID No: 0000-0002-2304-8125 

 

1. Giriş 

Multipl skleroz (MS) enflamatuar, demiyelinizan, otoimmun ve ileri 

dönemde nörodejeneratif süreçleri olan kronik bir merkezi sinir sistemi 

(MSS) hastalığıdır.  

2. Patofizyoloji 

MS'de doku hasarı, immün sistem, glial hücreler ve nöronlar 

arasındaki karmaşık ve dinamik bir etkileşimden kaynaklanır. Multipl 

skleroz lezyonlarında tipik sitotoksik (CD8+) ve yardımcı (CD4+) T 

Hücreleri saptanmıştır. CD4+ hücreleri perivasküler lokasyonda daha fazla 

yoğunlaşırken CD8'ler parankim içinde yaygın olarak dağılım gösterirler 

(Longo, 2018). Yapılan son çalışmalarda MS patogenezinde, B hücreler, 

başka T hücre alt gruplarının (Th17, CD25(+) regulator T hücreler, naturel 

killer hücreler), aktive dentritik hücreler, mikroglia ve monositlerin de rol 

aldığı görülmektedir (BİLGE, Şimşek, & Dağcı). Kan beyin bariyerini 

aşan makrofajlarında aktif MS lezyonlarında görülmesi, bir başka açıdan 

otoimmün mekanizmalarında bu süreçte rolü olduğu göstermektedir. Tüm 

bu patofizyolojik mekanizmalara bağlı olarak kan beyin bariyerindeki 

bozulma sonucu beyaz cevher lezyonları radyolojik olarak karşımıza çıkar. 
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3. Klinik 

Multipl skleroz, MSS in en yaygın kronik inflamatuar hastalığı olup, 

dünya çapında 2 milyondan fazla kişide görülmektedir (Feigin et al., 2017). 

Genç yaştaki bireylerde ve bayanlarda daha sık görülür.  Genellikle günler 

veya haftalar süren klinik ataklar halinde karşımıza çıkar. Tipik ms 

bulguları optik nörit nedeniyle monooküler görme kaybı, beyaz cevher 

tutulumuna ve miyelite  sekonder duyu ve motor defisitler, beyin sapı 

disfonksiyonuna bağlı diplopi veya serebellar lezyona bağlı ataksi şeklinde 

olur (Brownlee, Hardy, Fazekas, & Miller, 2017). İzole optik nöropati, 

spinal ve beyin sapı tutulumunun ön planda olduğu, manyetik rezonans 

görüntülemede (MRG) MS ‘i düşündüren lezyonların görüldüğü, MSS’nin 

inflamamasyon ve demiyelinizasyonla ilk prezente olduğu tablo klinik 

izole sendrom (KIS) olarak adlandırılır. Bu hastaların MS açısından takip 

edilmesi gerekir. MS tanısı alanlar klinik prezantasyonlara göre subtiplere 

ayrılır. En sık görülen tip relapsing-remitting MS (RRMS) formudur. Bunu 

sekonder progresif MS (SPMS) ve primer progresif MS (PPMS) formları 

takip eder.  

4. Tedavi 

MS’de tedavi seçenekleri genel olarak 3 ana başlık altında 

toplanabilir.  

 Akut atak tedavileri  

 Hastalık modifiye edici tedaviler (HMT) 

 Semptomatik yaklaşımlar ve rehabilitasyon 

 

4.1. Akut Atak Tedavisi  

Multipl sklerozda "Akut atak", veya "akut alevlenmeler" terimleri 

genelde ateş veya enfeksiyon olmaksızın 24 saatten uzun süren nörolojik 

defisitlerin başlaması veya kötüleşmesi olarak kullanılır. Atakların 

şiddetini ve süresini azaltarak kısa sürede etki gösteren glukokortikoidler 

akut dönemde birinci basamak tedavi olarak kullanılırlar. Tedavide 

genellikle metilprednizolon (MP) intravenöz (Torkildsen, Myhr, & Bø) 1 

gr/gün olacak şekilde 3-5 gün uygulanır. Takip eden 2 hafta da 60-80 

mg/gün oral prednizon tedavisi planlanabilir. Ayrıca yüksek doz IV 

deksametazonun veya oral prednizonun da akut tedavide ki başarısı IV 

MP’ye yakındır (Brownlee et al., 2017). Glukokortikoid tedavisine dirençli 

olanlarda ikinci basamak atak tedavide plazmafarez, IV immünglobulin 

(IVIG) ve adrenokortikotropik hormon (ACTH) kullanılır. İkinci basamak 
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tedavide öncelikli tercih plazmafarezdir. Plazma değişimi (40-60 ml/kg) 

gün aşırı olacak şekilde 5-7 kere yapılır. İmmunglobulin ise 

glukortikoidlere yanıtsız, plazma değişimine bağlı komplikasyon gelişen 

veya plazmafarezden de fayda görmeyen ve doğum sonrası bazı hastalarda 

kullanılabilir. Ancak IVIG tedavisi MS atak için henüz Amerika Gıda ve 

İlaç Dairesi (US FDA) tarafından onaylanmamıştır. MS atak tedavisinde 

nadiren tercih edilen ACTH ise damar yolu bozuk olanlarda veya oral 

glukokortikoidleri tolere edemeyen kişilerde kullanılır. İki-üç haftalık bir 

sürede 80-120 ünite ACTH intramüsküler (IM) olarak verilir ve dozu 

azaltılarak kesilir (Longo, 2018).  

4.2. Günümüzde Onaylanmış Olan Hastalık Modifiye Edici 

Tedavi Seçenekleri  

4.2.1. Enjektabl Tedaviler   

Hastalık modifiye edici tedaviler, immün fonksiyonların baskılanması 

veya modülasyonu yoluyla MS'in seyrini değiştirir. Relapsing-remitting 

MS de birinci basamak tedavide HMT’ler olarak üç ana interferon-beta 

(IFN-β) bulunmaktadır. Bu ajanlardan ikisi subkutan (SC), biride im olarak 

kullanılır. Relapsing-remitting MS’de uzun vadeli koruyucu tedavide 

kullanılmakta olan IFN-β’lar, anti-viral, anti-profileratif özelliklere 

sahiptir. Dört amino asitli sentetik bir kopolimer olan glatiramer asetat 

(GA) ise bu gruptaki diğer ajandır. Ayrıca GA KIS’de ilk klinik ataktan 

sonra MS’ye dönüşüm riskini belirgin olarak azaltır (Gholamzad et al., 

2019).  IFN-β1a’nın haftada bir yapılan IM formu vardır. Bunun dışındaki 

interferonlar ve GA hastaların kolaylıkla kendi kendilerine 

uygulayabileceği SC enjeksiyon formları şeklinde üretilmiştir. Hastalık 

modifiye edici tedavilerin nihai amacı klinik (relapsların ve özürlülük 

progresyonun durdurulması) ve radyolojik (MR da T2 sekansında yeni 

lezyonlar oluşmasının ve atrofinin engellenmesi) olarak iyileşmenin 

sağlanmasıdır. IFN-β grubu ajanlar ve GA immünmodülatör etkiye sahiptir 

ve relaps oranını %30 a kadar azaltırlar (Lugaresi et al., 2013). Geniş bir 

kohort çalışmasında 6 yıllık ilaç tedavisinin ardından hastalığın özürlülük 

derecesini gösteren EDSS (Expanded Disability Status Scale) skoruna göre 

IFN- β ve GA kullananlarda hastalığın progresyonunda iyileşme olduğu 

kanıtlanmıştır (Palace et al., 2015).  Bu veriler ışığında RRMS’de IFN-β 

ve GA seçeneklerinin tolerasyonun yüksek ve kullanımının güvenli olduğu 

aşikardır. IFN-β grubunda karaciğer enzimlerinde yükselme, grip-benzeri 

semptomlar ve enjeksiyon yeri reaksiyonları gibi yan etkiler görülebilir. 

Bunlara ek olarak GA kullananlarda ise enjeksiyon yerinde istenmeyen 

reaksiyonlar daha sık görülür (Gholamzad et al., 2019). 
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4.2.2. Diğer Parenteral Tedaviler  

Natalizumab rekombinant, hümanize anti-α4-integrin antikorudur. 

Faz 3 çalışmada IV 300 mg natalizumab monoterapi olarak 4 haftada bir 

kullanılır. İlaç plaseboya göre atak sayısında %68, 3 aylık özürlülük 

progresyonunda %42-54, MRG aktivitesinde %83-92 azalma sağlamıştır 

(Polman et al., 2006). Hızlı progresyon gösteren RRMS hastalarında 2. 

basamak tedavide de kullanılır. En önemli yan etkisi JC virüse (JCV) bağlı 

progresif multifokal lökoensefalopatidir (PML). Ciddi özürlülük veya 

mortaliteye neden olan bu risk JCV antikor varlığı tespit edilenlerde, 

immünsupresif ilaç kullanmış olanlarda ve iki yıldan uzun süre 

natalizumab kullananlarda çok yüksektir (Gholamzad et al., 2019).  

Alemtuzumab, T ve B lenfositler, naturel killer (NK) hücreleri, 

monositler ve diğer bazı granülositlerde eksprese edilen CD52 proteinini 

seçici olarak hedef alan hümanize monoklonal antikordur (Singer, 2016).  

Yılda bir kere iki kür şeklinde 12 mg İV infüzyon olarak uygulanır. 

Hücresel sitotoksisiteye bağlı çok hızlı bir şekilde lenfopeniye neden olur, 

yaklaşık bir bu etkisi bir yıl devam eder. Avrupa’daki kılavuzlarda RRMS 

de 1. basamak tedavi olarak kabul edilsede çoğu nörolog tarafından klinik 

pratikte 2. basamakta kullanılmaktadır(Torkildsen et al., 2016). 

Alemtuzumabın klinik relaps oranında %49-50 azalma, özürlülük 

progresyonunda %30-42 yavaşlama ve MRG aktivitesinde ise %61-63 

azalma yaptığı tespit edilmiştir (Cohen et al., 2012).  

Daclizumab, interlökin (IL)-2 reseptörünün α-alt ünitesine (CD25) 

bağlanarak aktive T hücrelerini hedef alır. Dört haftada bir 150 veya 300 

mg SC olarak uygulanır. Klinik çalışmalarda hastalığın MRG progresyonu 

üzerine olumlu etki göstermiştir(Cortese et al., 2016). Daclizumab RRMS 

hastalarında iki ya da daha fazla birinci basamak tedaviye yanıt vermeyen 

hastalarda kullanılmaldır. Kutanöz reaksiyonlar yan etki olarak görülebilir. 

Tedavi başlanan hastalarda periyodik olarak ayda bir karaciğer enzimlerini 

takip edilmelidir.  

Mitoksantron, hem immünsüpresif hem de immünmodülatuvar 

etkilidir. Tip II topoizomeraz inhibisyonu ve DNA sentezini bozarak etki 

gösterir. RRMS ve SPMS de kullanımı FDA tarafından onaylanmıştır. 

Diğer birinci basamak tedavilere yanıtsız, hızlı ilerleyen veya progresif 

faza geçiş sağlayan hastalarda tercih edilmelidir. İlk 3 ayda 3 doz sonra 3-

4 ayda bir olacak şekilde (18 ay) 12 mg/m2 olarak doz planlanır. Kardiyak 
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toksisite ve akut lösemi en önemli yan etkileridir (Tanasescu, Debouverie, 

Pittion, Anxionnat, & Vespignani, 2004).  

4.2.3. Oral Tedaviler  

Teriflunomid, romatoid artritte kullanılan bir immünsupresif ilaç olan 

leflunomidin aktif metabolitidir. Aktive lenfositlerin proliferasyonunu 

inhibe eder (Hauser & Cree, 2020). RRMS için birinci basamak tedavi 

seçeneğidir. Yapılan 2 faz 3 çalışmasında RRMS de plaseboya oranla 

relaps sıklığında %31-36, özürlülük progresyonunda %26-27 azalma 

yaptığı görülmüştür. Ancak en ciddi faydayı MRG aktivasyonun da %80 

oranında azalma yaparak göstermiştir (Confavreux et al., 2014) (d40-41). 

Kullanımı 14 mg/gün olup tablet formulasyona sahiptir. Tedavi alan 

hastalarda AST/ALT, hemogram takibi yapılmalıdır. Oral tablet olmasına 

rağmen yarı ömrü 19 gündür. Bu nedenle ilacın ani kesilmesi gerektiği 

zamanlarda hastaya kolestiramin verilmesi ilacın eliminasyonunu 

hızlandırır (Gholamzad et al., 2019).  

Dimetilfumarat (DMF), transkripsiyon faktörü olan Nrf2’nin (nuclear 

factor like–2) ekspresyonunu da arttırarak etki gösterir. RRMS tedavisinde 

ikinci basamakta gruplandırılmıştır. Yapılan 2 faz 3 çalışmasında RRMS 

de relaps sıklığında %44-53, özürlülük progresyonunda %22-32 oranında 

azalma yaptığı gözlenmiştir. Teriflunamid gibi DMF de radyolojik MRG 

aktivasyonunda (%75- 94) yüksek oranda başarılı bulunmuştur (Havrdova 

et al., 2013).  İlk bir hafta 240 mg/gün, sonraki idamede 480 mg/gün 2 doz 

halinde kullanılır. Diare, yüzde kızarma, karın ağrısı gibi yan etkileri 

vardır.  

Fingolimod, sfingosin-1-fosfat (S1P) reseptör antagonistidir. 

Lenfositleri lenf nodunda tutarak dolaşıma çıkmasını reversibl inhibe 

ederek etki gösterir. FDA tarafından 2010 yılında RRMS tedavisi için onay 

almıştır. Fingolimod ile yapılan faz 3 çalışmalarında klinik relaps oranında 

%48-55 azalma, özürlülük progresyonunda %25-30 yavaşlama ve MRG 

aktivasyonunda ise %80 azalma yaptığı tespit edilmiştir (Kappos et al., 

2010). Tedaviye başlarken bradikardi açısından ilk doz kardiyak monitör 

altında verilmelidir. Tedavi öncesi, maküla ödemi için göz muayenesi 

yapılmalıdır. Ayrıca bu hastalarda ve varisella zoster virüs (VZV) antikoru 

bakılması, gerekirse VZV aşısı için değerlendirilmelidir (Gholamzad et al., 

2019). Tedavi dozu 0,5 mg/gün olup tek doz şeklinde kullanılır. Hastalarda 

aylık lenfosit ve AST/ALT takibi yapılmaldır. Lenfosit sayısı 200/mm3’ün 
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altına düşmesi halinde tedaviye ara verilmesi gerekmektedir. Tablo 1’de 

HMT ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. 

4.2.4. Yeni Nesil Tedaviler  

4.2.4.1. Monoklonal antikorlar  

Bu grupta bulanan rituksimab, ocrelizumab, ofatumümab CD20 

molekülünün farklı epitoplarına bağlanarak etki gösterirler. Rituksimab B 

hücreleri üzerinde bulunan CD20’ye karşı reaksiyon göstererek etki 

gösterir. Kanda ve beyin omurilik sıvısında B hücrelerini selektif azaltarak 

etki gösterir (Hauser & Cree, 2020). Nöromiyelitis optika ve RRMS de 

kullanımı vardır. Birinci ve ikinci basamak tedavilere yanıtsız, hızlı 

progrese ya da PML riski olan hastalarda tercih edilir. RRMS’de yapılan 

faz 2 klinik çalışmasında MRG yeni lezyon oluşumunu %91 oranında 

azalttığı gösterilmiştir (Hauser et al., 2008). Bununla birlikte PPMS de ile 

yapılan faz 3 araştırmasında genç hastalarda, MRG aktivitesi fazla 

olanlarda progresyonu yavaşlatmak için kullanılabileceği önerilmiştir. 

Tedavide 1 gr rituksimab 6 ayda bir uygulanır. İnfuzyona bağlı 

reaksiyonlar tedavi esnasında görülebilir.  

Ocrelizumab rekombinant hümanize monoklonal bir antikordur. 

RRMS hastalarıyla yapılan OPERA faz 3 çalışmasında klinik relapsı %40, 

özürlülük oranında %47 ve radyolojik MRG aktivasyonunda %91 kadar 

azalma yaptığı görülmüştür (Traboulsee et al., 2016). Ayrıca PPMS’de 

yapılan ORATORİO faz 3klinik çalışmasında ocrelizumab plaseboya 

oranla hastalık progresyonunda önemli oranda yavaşlama ve T2 lezyon 

sayısında azalma göstermiştir (Montalban et al., 2015). PPMS de 

progresyona olumlu etkisi gösterilmiş olan ilk tedavidir (Gholamzad et al., 

2019).  

Ofatumumab, lenfositik lösemi için de reçete edilen bir monoklonal 

antikordur. B hücrelerinde ki CD20 molekülünün rituksimab ve 

ocrelizumaba göre farklı bölgelerine bağlanarak etki gösterir. İlk faz 2 

çalışması RRMS hastalarının katıldığı küçük grupla yapıldı ve sonuç 

olarak MRG aktivasyonunda %99 oranın da azalma izlendi. Daha fazla 

hastanın katıldığı plasebo kontrollü faz II çalışmasında da benzer başarı 

oranı yakalanmıştır (Bar-Or et al., 2014).  Fırsatçı enfeksiyonlar, PML ve 

diğer ciddi yan etkilerin görülmemesi nedeniyle RRMS’in ileri tedavisi 

için umut vadetmektedir. 
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4.2.4.2. Laquinimod 

Laquinimod RRMS hastalarında hastalık aktivitesini azalttığı 

doğulanmış bir karboksamid türevidir. Hayvan modelli deneylerde 

laquinimod, CD4+ T hücrelerini ve makrofajların SSS’e infiltrasyonunu 

inhibe ettiği görülmüştür. RRMS’li 2 ayrı grupta yapılan faz 3 

araştırmalarından biri olan ALLEGRO çalışmasına göre, laquinimod'un 

relaps hızında ve hastalık ilerlemesinde önemli bir azalmaya yol açtığını 

belirtildi (Filippi et al., 2014)(D70). Ayrıca PPMS içinde yapılan faz 3 

çalışmasında 0,6 ve 1,5 mg/gün dozları kullanılmış ancak yüksek doz 

kullanımını kliniğe anlamlı olumlu bir katkısı olmadığı gibi 

kardiyovasküler yan etkilere daha açık olduğu görülmüştür (Coclitu, 

Constantinescu, & Tanasescu, 2016).  

4.2.4.3. Kladribin  

Adenozin-deaminaza dirençli bir pürin nükleoziti olan kladribin, esas 

olarak periferal dolaşımdaki T ve B hücrelerinin azalmasını sağlar. Esas 

olarak lösemilerde ve diğer bazı neoplazmlarda kullanılır. İki çift kör 

randomize çalışmada, kladribin intravenöz uygulaması PPMS, SPMS 

tedavisi için incelendi ve umut verici sonuçlar gösterdi (Gholamzad et al., 

2019). Bununla birlikte RRMS için oral ajan olarak kullanılır. RRMS de 

3.5mg/kg kladribinin özürlülük, nüksler ve radyolojik sonuçlar üzerine 

olumlu etkileri vardır. Bu koruyucu etki yaklaşık 4 yıl kadar sürebilir. 

RRMS hastalarında kullanılan kladribin için faz 3 çalışmalarını inceleyen 

bir meta-analize göre kanser riskinde artış olabileceği vurgunlanmıştır. 

Ancak kladribine bağlı kanser gelişimi riski için henüz yeterli ve kesin veri 

bulunmamaktadır (Gonzalez-Cabrera, Brown, Studer, & Rosen, 2014). 

4.2.4.4. Siponimod ve ozanimod  

Siponimod seçici olarak sfingosin-1-fosfat (S1P) reseptörleri, S1P1 

ve S1P5'i üzerinde etki gösterir. Sekonder progresif MS hastalarında 

siponimod etkinliğini ve güvenirliğini araştıran faz 2 ve 3 çalışmalar 

plaseboya göre özürlülük progresyonu riskinin, yıllık nüks oranının, beyin 

MRG de kontrast tutan ve T2 lezyonlarının anlamlı olarak azaldığını 

göstermiştir (Gonzalez-Cabrera et al., 2014). Ozanimod de S1P reseptörü 

üzerinde modülasyon yapan diğer bir oral ajandır.  Yapılan faz 2 

çalışmasında MRG aktivasyonu üzerine umut verici sonuçlar çıkmıştır 

(Gholamzad et al., 2019). 
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4.2.5. Otolog kemik iliği transplantasyonu  

Hayvan deneyi çalışmalarında singeneik kemik iliği 

transplantasyonun antjien-spesifik immünsupresyon uyguladığı görüldü. 

Yakın zamana kadar kemik iliği transplantasyonu diğer tüm tedavilere 

yanıtsız ve kötü prognozu olan MS hastalarında tercih edilirdi. Ancak daha 

sonra yüksek doz immün ablasyon ve otolog hematopoietik kök hücre 

transplantasyonunun immun sistemin hafızasındaki hücreleri 

yenileyebileceğini ve toleransını zayıflatabileceğini göstermektedir. 

Mitoksantrona karşı yapılan Faz 2 çalışmasında SPMS ve RRMS de MRG 

de T2 lezyonlarında azalma veya küçülme yönünde daha başarılı olduğu 

görüldü(Mancardi et al., 2015). Transplantasyondan önce olgun 

lenfositlerin greftten uzaklaştırılmasıyla, greft aracılı immün yanıtların 

ortadan kaldırıldığı ve hastalık aktivitesinin azaltılmasında faydalı 

etkilerin olduğu gözlendi. Bu şekilde yapılan yaklaşık 6-7 yıl süren faz 2 

çalışmasından çıkan sonuçlar gelecek için umut vadetmektedir. Hastaların 

yaklaşık %70’inde relaps gözlenmedi. Ayrıca bu grupta EDSS skorunda 

artma ve MRG aktivitesinde progresyon olmadığı izlendi (Atkins et al., 

2016).  

4.2.6. Miyelinizasyonu onaran tedavi stratejileri  

Remiyelinizasyon, MS gelişiminin ilk aşamalarında gerçekleşir. MSS 

deki onarım mekanizması, özellikle hastalık kronik olma eğiliminde 

olduğunda, zamanla miyelin hasarlarıyla karşı karşıya kalır. Onarım 

adımları sırasında, oligodendrosit prekürsor hücrelerinin olgun hücrelere 

farklılaşması hayati önem taşır (Hauser & Cree, 2020). Bu yolak 

üzerindeki mekanizmalardan yola çıkılarak yapılan deneysel çalışmalarda 

mikonazol ve klobetasol remiyelinizasyon üzerinde etkili olduğu görüldü 

(Najm et al., 2015). Bu konuyla ilgili sinir sisteminin spesifik bir 

transmembran proteini olan LINGO-1 (leucine-rich repeat and 

immunoglobulin domain containing 1) muhtemel remiyelinizasyon için 

teröpatik bir hedeftir. Oligodendrositler, bu hücrelerin farklılaşma ve 

miyelinleşme potansiyelini engelleyen LINGO-1'i eksprese eder. Ayrıca, 

LINGO-1 aksonlarda da eksprese edilir ve aksonların yenilenmesini sağlar. 

Humanize monoklonal antikor olan opisinumab LINGO-1 üzerinden 

remiyelizasyon sağlar. Opisinumab ilk remiyelinizan teröpatik ajandır. 

Opisinumabın bir faz 1 randomize çalışmasında, 100 mg/kg'ın üzerindeki 

bir veya iki doz tolere edildi ve düşük immünojenisite ile yoğun yan etkiler 

göstermedi (Tran et al., 2014). 



 
9 

 

4.3. Semptomatik Tedaviler  

Multipl skleroz hastaları yorgunluk, bilişsel bozukluk, mesane 

disfonksiyonu, ağrı ve spastisite dahil olmak üzere çok sayıda önemli ve 

engelleyici semptom yaşarlar. Semptomatik yaklaşımlar farmasotik, 

psikoterapi veya rehabilitasyonu kapsayacak şekilde hastaya özgü olarak 

genişletilebilir. Bu hasta grubunda depresyon, anksiyete gibi duygu durum 

değişikleri sık görülür. Psikoterapi ve selektif serotinin geri alım 

inhibitörlerinden sertralin, essitalopram gibi ajanlar ilk seçenek olarak 

başlanabilir. İleri derecede günlük yaşamını etkilen halsizlik, güçsüzlüğü 

olanlarda amantadin verilebilir. Ekstremitelerde ilerleyici kas gücü kaybı, 

yürüme bozukluğu gibi motor semptomların baskın olduğu hastalarda bir 

süre sonra kas ağrıları, paresteziler, nöropatik yakınmalar ortaya çıkar. bu 

hastalara pregabalin ve gabapentin tedavisi kademeli olarak başlanabilir. 

Motor semptomları baskın olanlarda ortaya çıkan başka bir komplikasyon 

ise kontraktüre kadar progrese olabilen spastititedir. Bu hastalarda oral 

baklofen başlanabilir ya da lokal botuliunum toksin enjeksiyonu 

yapılabilir.  Multipl sklerozlu bireylerde yaşam kalitesini bozan en önemli 

unsurlardan biri ise üriner problemlerdir. Üriner inkontinans veya 

retansiyon görülebilir. İnkontinansı olanlarda oksibutinin, solifenasin 

faydalı olurken üriner retansiyonu olanlarda aralıklı üriner katater 

uygulaması yapılır. Yukarda anlatılanların dışında birçok komplikasyon 

MS hastalığın şiddetiyle orantılı olarak artar. Böyle durumlarda 

multidisipliner bir yaklaşım sergilenmelidir.  
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Tablo 1. Birleşik Krallık kılavuzuna göre relapsing- remitting MS’de hastalık modifiye edici tedaviler*  

Tedavi 
Kullanımı ve 

formulasyon 
Yan etkiler Endikasyonlar Notlar 

Interferon beta 

1a (Avonex®) 

 

 

Pegylated 

interferon 

beta 1a 

(Plegridy®) 

 

 

Interferon 

beta 1a 

(Rebif®) 

 

Interferon 

beta 1b 

(Betaferon®) 

 

Haftada bir kez 30μg, 

im enjeksiyon 

 

 

İlk doz 63 μg, 14. gün 

94 μg, 28. gün de 125 

μg. Sonrasında 2 

haftada bir 125 μg, sc 

enjeksiyon 

 

Haftada 3 kere, 22 μg ve 

44 μg, sc enjeksiyon 

 

Gün aşırı 0.3 mg(9.6 

milyon İU), sc 

enjeksiyon 

 

 

>1:100: grip benzeri, 

enjeksiyon bölgesi 

reaksiyonları, başağrısı, 

lenfopeni, uykusuzluk, 

ishal, bulantı ve kusma, 

depresyon, saç 

dökülmesi, karaciğer 

fonksiyon bozukluğu, 

tiroid hastalığı 

 

 

 

 

 

 

Birinci basamak tedavi:  

RRMS de ≥ 2 relaps yada 1 

relaps ve McDonald 2010 

kriterlerine göre ≤2 yılda 

yeni MRG lezyonları 

EDSS<6.5  

CIS ve MRG T2 lezyonlarına 

göre MS için yüksek riskli 

olanlarda  

SPMS de ≤2 yılda  ≥ 2 relaps 

ve EDSS de ≤2 den az 

progresyon  

 

 

 

 

 

 

Buzdolabında 

muhafaza 

Depresyon / intihar 

düşüncesi olanlarda 

dikkat  

Buzdolabında 

muhafaza 

Gün ışığından 

korunma 

 

Buzdolabında 

muhafaza 

 

 

Oda sıcaklığnda 

muhafaza 
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Glatiramer 

acetate 

(Copaxone®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teriflunamid 

(Aubagio®) 

 

 

 

Dimetil-

fumarat 

(Tecfidera®) 

20 mg günde bir kere 

veya 40 mg haftada 3 

kere, sc enjeksiyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mg günde bir kere, 

oral tb 

 

 

 

240 mg günde bir kere 

olacak şekilde başlanır, 

oral tb  

>1:100 enjeksiyon 

bölgesinde lipoatrofinin 

de dahil olduğu 

reaksiyonlar, başağrısı, 

depresyon, anksiyete, 

mide bulantısı . ayrıca 

enjeksiyon sonrası 15-30 

dk süren flushing, çarpıntı 

ve göğüs ağrısı 

 

 

 

 

>1:100: karaciğer 

fonksiyon bozukluğu, 

diare, bulantı, saç 

dökülmesi  

 

>1:100: flushing, 

lenfopeni, raş, ketonüri, 

proteinüri, karaciğer 

Birinci basamak: McDonalds 

2010 kriterlerine göre, ≤2 

yılda ≥2 relaps yada 1 relaps 

ve MRG yeni lezyon.  

Desteksiz >100 mt yürüme 

mesafesi 

CIS ve MRG T2 lezyonlarına 

göre MS için yüksek riskli 

olanlarda  

SPMS de ≤2 yılda  ≥ 2 relaps 

ve  EDSS de ≤2 den az 

progresyon  

 

Birinci basamak: ≤2 yılda 

RRMS’de ≥2 relaps yada 1 

relaps ve yeni MRG lezyonu 

 

 

Birinci basamak: ≤2 yılda 

RRMS’de ≥2 relaps yada 1 

relaps ve yeni MRG lezyonu 

Buzdolabında 

muhafaza/ <25 gün 

oda sıcaklığında  

Post enjeksiyon 

reaksiyonlar >30 dk 

olması halinde acil 

medikasyon  

 

 

 

 

 

 

Tableti yemeklerle 

birlikte almak 

flushing, gastrik yan 

etki risklerini 

azaltabilir 
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Fingolimod 

(Fingya®)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alemtuzumab 

(Lemtrada®) 

 

 

 

 

 

0.5 mg günde bir kere, 

oral kapsül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilk terapi günde 12 mg, 

5 gün, (toplam 60 mg), 

ikinci terapi 12 ay sonra 

3 gün (toplam 36 mg), 

IV infüzyon  

fonksiyon bozukluğu, 

gastrik yakınmalar 

Çok nadir PML vakası 

raporlanmış 

 

>1:100: öksürük, 

başağrısı, diare, karaciğer 

fonksiyon bozukluğu, 

lenfopeni 

<1:100: maküler ödem 

 

 

 

 

 

 

>1:100: akut sitokin 

salınım sendromu 

(başağrısı, raş, ateş, 

bulantı, diare, 

hipotansiyon), herpes 

 

 

 

 

 

İkinci basamak: >1 yılda 

INF, GA, tecfideraya rağmen 

kullanan aktif lezyonları ve 

relapsları sık olan yüksek 

derece aktif RRMS de 

PML riski oluşan RRMS için 

natalizumab alanlarda 

Birinci basamak: bazı 

kılavuzlara (UK ABN) göre  

<1 yılda ≥2 ciddi atak  

 

Birinci basamak: Birinci 

basamak: ≤2 yılda RRMS’de 

≥2 relaps yada 1 relaps ve 

yeni MRG lezyonu 

 

 

 

 

 

Ilk dozda bradikardi, 

AV ileti bozuklukları 

görülme riski 

nedeniyle ilk doz 

alırken 6 saatlik 

gözlem ve kardiyak 

monitorizasyon 

gerekir 

 

 

 

Pre-medikasyon: akut 

sitokin salınımdan 

korunmak için oral 

yada IV 

corticosteroid, 
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virüsüde içiren 

enfeksiyonlar, 

endokrinopatiler 

(özellikle tiroid) 

Ikinci basamak: <1 yılda 

HMT ye rağmen relaps ve 

MRG yeni lezyonlar olan 

yüksek derece aktif RRMS 

antihistaminerjik ve 

analjezik kullanımı  

Herpes virus 

enfeksiyonuna karşı 1 

aylık oral asiklovir 

proflaksisi  

HMT=hastalık modifiye edici tedaviler; CIS=klinik izole sendrom; EDSS = Expanded Disability Status Scale; MRG= 

Manyetik rezonans görüntüleme; MS= Multipl skeroz; RRMS= Relapsing-remitting multipl skleroz; SPMS= Sekonder 

Progresif multipl skleroz; SC= Subkutan; IV=Intravenöz; INF= İnterferon; GA=Glatiramer asetat; PML= Progresif 

multifokal lökoensefalopati; UK ABN= United Kingdom The Association of British Neurologists  

 

*Association of British Neurologists: revised (2015) guidelines for prescribing disease-modifying treatments in multiple 

sclerosis. Practical neurology, 15(4), 273-279 
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1. Embriyoloji ve Anatomi 

Dalak vücudumuzun en büyük retiküloendoteliyal organıdır. 

İntrauterin dönemin beşinci haftasında dorsal mezogastriumun sol 

yaprağından gelişir. Dalağın en sık görülen embriyolojik anomalisi 

aksesuar dalaktır. Aksesuar dalağın büyük bir kısmı (%80) splenik hilus 

ve vasküler pedikül bölgesinde bulunur. Dalak yetişkilerdeki ortalama 

7-11 cm uzunluğunda ve 150-200 gram ağırlığındadır. Batın sol üst 

kadranda diyaframın hemen altında yer alan dalak; mide, splenik 

fleksura, pankreas kuyruk kesmi ve 9-12 kostalarla komşudur. Dalağın 

kanlanması esas çöliyak trunkustan çıkan splenik arter ile sağlanmakla 

birlikte sol gastroepiploik arterin dalları olan kısa gastrik damarlardan 

da kanlanmaktadır. Venöz drenaj ise splenik ven aracılığıyla portal 

vene olmaktadır. Dalak;  gastrosplenik, splenokolik, frenosplenik ve 

splenorenal ligamanlar yardımıyla askı pozisyonunda bulunur (1-8). 
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     2. Fizyoloji 

     Dalak yaşlanmış veya hasarlanmış eritrositlerin dolaşımdan 

temizlendiği alandır.  Yaşlı ve hasarlanmış eritrositlerin temizlenmesi 

işlemine culling denilmektedir. Pitting ise eritrositlerin içerisinde 

bulunan yabancı cisimlerin temizlenmesidir. Dalak ayrıca lökosit ve 

plateletlerin de dolaşımdan temizlenmesinde rol alır. Ancak bu normal 

fizyolojiden ziyade hücre yüzey elementlerindeki otoantikorlar veya 

hiperspenizme bağlı gelişmektedir. İntrauterin hayatta eritrosit ve 

granülosit yapım yeri olan dalağın doğumdan sonra bu görevi durur. 

Ancak myeloproliferatif sendromlarda dalak ekstramedüller 

hematopoez yapmaya başlar. Dalak dolaşan hücresel elementlerin depo 

alanıdır. İnsanda plateletlerin %30 u dalakta depolanmaktadır. 

Germinal folliküllerden üretilen immün sistem elemanları (dentrik 

hücreler, T hücreleri, B hücreleri…) sayesinde, opsonize edilmiş 

antijenler ve kapsüllü mikroorganizmalara karşı immün cevap 

oluşturur. Dalak properdin ve tuftsin opsoninlerini sentezleyerek 

nonspesifik immün yanıtta önemli rol oynamaktadır. Properdin dalak 

dalak monositlerinde bulunan bir opsonin olup immün faaliyetlerde 

önemli rol oynamaktadır. Tuftsin ise IL-1 yapımını uyarır ve fagositozu 

başlatmak için granülositlere bağlanır (9-14).                             

       3. Dalak Cerrahisi 

Dalak cerrahisinin tarihsel akışına bakacak olursak bilinen ilk 

splenektomi 1549 yılında Zaccarella tarafından yapılmış. İlk başarılı 

spelenektomi ise 1865 yılında Fransız cerrah Pean tarafından yapılmış. 

1962 yılında travma hastasında ilk defa dalak koruyucu cerrahi 

uygulanmış.  Yakın geçmişe kadar dalağın en geçerli cerrahisi 

splenektomi idi. 1960 lardan itibaren dalağı alınan hastalarda artan 

enfeksiyon riski nedeniyle dalağı korumaya yönelik yaklaşımlar 

tartışılmaya ve yapılmaya başlanmıştır. Bunlar splenorfi ve parsiyel 

splenektomidir. Daha sonrasında artan minimal invaziv cerrahinin 

ilerlemesi 1990lı yıllardan sonra laparoskopik eksizyon ön plana 

çıkmıştır. Dalak cerrahi endikasyonlarını daha iyi anlamak için 

prosedürleri kategorize etmek faydalı olacaktır(15-16). 
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3.1. Dalak Travması 

Dalak künt travmada karın içerisinde en çok yaralanan organdır. 

Özellikle motorlu taşıt ve bisiklet kazaları üst abdomen travmalarına 

yol açtığı için künt travmaların en önemli nedenleridir. Sol 9-11 

kostaların üzerindeki hassasiyet dalak travması açısında şüphe 

uyandırmalıdır. Dalağın kotlar altında elle hissedilmesi dalak 

hematomu açısından değerlendirilmesi gereken bir bulgudur. 

Yaralanmanın şiddetine göre hastalar hemodinamik açıdan stabil de 

olabilir veya hipovolemik şok tablosuyla da karşılaşabiliriz (17-18). 

Committee of the American Association for the Surgery of Trauma 

(AAST)Splenik Organ Yaralanma Skalası (1994). 

Grade I: Kapsül altı hematom %10 alanda veya 1 cm derinliğinde 

yaralanma 

Grade II: Kapsül altı hematom %10-50 alanda 5 cm' den küçük çaplı 

yaralanma veya 1 -3 cm derinliğinde yaralanma 

Grade III: Kapsül altı hematom %50 alandan fazla 3 cm 'den büyük 

hiler olmayan yaralanma 

Grade IV: Hiler yaralanma ve dalağın %25 devaskülarizasyonu 

Grade V: Paramparça olmuş, tümüyle devaskularize dalak  

     Dalak rüptürlerinde hemoglobin ve hematokritte düşme, lökositoz 

izlenebilmektedir. Periton lavajı abdomende kanamayı gösterebilir. 

Abdomen BT şu an için dalak travmalarında yaralanma ve kanamayı 

gösterme açısından en önemli görüntüleme yöntemidir. Dalak 

yaralanmalarının yönetiminde tarihsel gelişime bakarsak 

splenektomiden dalak koruyucu cerrahiye ve daha sonraki dönemlerde 

ise seri BT çekimleriyle nonoperatif yaklaşımların ön plana çıktığını 

söyleyebiliriz. Peritonit bulgularının varlığı, cerrahi gerektiren başka 

yaralanma olması, yaralanma şiddeti, hipovolemik şok, devam eden 

kanama ve yaş operatif veya nonoperatif yaklaşımların seçilmesinde 

birincil faktörlerdir (19-20). 

     Nonoperatif yaklaşımda hastayı monitörize edip tercihen yoğun 

bakımda takip etmek gerekir. Sık abdomen muayenesi, hemoglobin ve 

hematokrit takipleri yapılmalıdır. Stabil hastanın durumundaki her 

hangi bir değişiklik olması durumunda hasta BT ile 

değerlendirilmelidir. Operatif yaklaşımın temelini kurtarabileceğiniz 

maksimum dalak parankimini koruyarak devam eden kanamayı 



 
20 

 

durdurmak oluşturmaktadır. Ölü ve devaskülarize dokular mutlaka 

çıkarılmalıdır.  

     Splenik arter embolizasyonunun travma hastalarında daha yaygın 

olarak kullanılmaya başlaması; nonoperatif yaklaşımların başarı 

yüzdesini yükseltmiş ve kullanılan kan ürünleri miktarını da azlatmıştır 

(21-22) 

     3.2. Eritrosit Hastalıkları 

-Herediter Sferositoz 

     Eritrosit membran proteinlerinin (spektrin,ankyrin…) birinde 

bozukluk sonucu ortaya çıkar. OD olarak kalıtılır. Kan hücreleri sferik 

hale gelerek dalakta yıkılır. Bunun sonucu olarak hemolitik anemi 

meydana gelir. Herediter Sferositoz en sık splenektomi gerektiren 

hemolitik anemidir. Splenektomi endikasyonları; semptomatik anemi, 

iskelet değişiklikleri, bacak ülserleri ve büyüme geriliğidir. Eğer 

hastada safra kesesi taşı varsa kolesistektomi de önerilmektedir. 

Splenektomi zamanlaması için çoğu hekimin kanaati, eğer semptomlar 

çok ciddi seviyeye ulaşmadıysa, 4-6 yaşına kadar beklenmesidir (23-

29). 

-Orak Hücreli Anemi 

     Hemoglobin beta zincirdeki bir amino asidin değişmesinin neden 

olduğu, OD geçişli bir hemolitik anemidir. Mikrovasküler konjesyon 

nedeniyle tromboz, iskemi ve dokularda nekroz yapabilmektedir. Hasta 

aralıklarla olan ağrılı ataklar söz konusudur. Splenektomi bu hastalık 

için palyatif bir tedavidir (30-33). 

-Otoimmün Hemolitik Anemi 

     Eritrosit hücre membranlarına karşı gelişen antikorlar tarafından 

eritrosit yaşam süresinin kısaltılmasıyla ortaya çıkan anemidir. 

Hastalarda anemi semptomları, sarılık ve ateş bulunabilir. Hastalığın 

tedavisinde sıklıkla eritrosit replasmanı gerekmektedir. Semptomların 

kontrol altına alınmasında steroidler önemli rol oynar. Splenektomi 

steroid ve anti CD20 antikor uygulamasına rağmen gerileme 

sağlanmayan durumlarda uygulanmalıdır (34-37). 
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-Talasemi 

     OD geçişli kalıtsal bir eritrosit hastalığıdır. Etkilenen hemoglobin 

zincirine (alfa, beta, gamma…) göre sınıflandırılır. Klinik olarak 

heterozigot taşıyıcılar genellikle asemptomatiktir. Homozigot 

bireylerde ise büyüme geriliği, sarılık, hepatomegali ve splenomegali 

görülmektedir. Talasemilerde öncelikli tedavi demir çelasyon tedavisi 

ile birlikte yapılan transfüzyondur. Aşırı transfüzyon ihtiyacı, 

splenektomiye bağlı ağrı ve dalak infarktı durumlarında splenektomi 

yapılmalıdır (38-41). 

     3.3. Trombosit Bozuklukları 

-İmmün (İdiyopatik) Trombositopenik Purpura (ITP) 

     ITP trombosit sayısı düşüklüğü; kolay ve aşırı kanamalar ile 

karakterize otoimmün bir hastalıktır. Dalakta üretilen IgG ile opsonize 

olan trombositlerin çoğunlukla karaciğer ve dalakta parçalanması 

sonucu trombositopeni gelişmektedir. ITP tanısı koymak için 

trombositopeniye yol açan diğer sebeplerin (ilaçlar, kemik iliği 

yetmezliği…) dışlanması gerekmektedir. Akut ve kronik formda 

karşımıza çıkmaktadır. Akut form genellikle çocuklarda viral üst 

solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkmaktadır. Akut ITP 

%80-90 kendiliğinden remisyona uğramaktadır. Kanamalar menoraji, 

epistaksis ve hematüri olarak ortaya çıkmaktadır. İntrakraniyal kanama 

insidansı %1 dir. ITP ilk basamak tedavi steroidlerdir. Steroid 

tedavisiyle trombosit sayısının yükselmemesi ve internal kanamaların 

devamı halinde iv immünoglobülin uygulanması gerekir. Splenektomi, 

trombosit sayısı 30.000/mm üzerinde tutmak için 3-6 ay 10-20 

mg/gün’den daha fazla steroid ihtiyacı gerekmesi halinde önerilir. ITP 

için elektif splenektomide önerilen tedavi yöntemi laparoskopidir (42-

47). 

-Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) 

     TTP trombositoperi, hemolitik anemi ve nörolojik 

komplikasyonlarla ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın karakterize 

özelliği arteriyol ve kapillerlerin anormal trombosit kümeleşmesiyle 

damar lümenin daralmasıdır. Bu mikrovasküler oluşum hastalığın 

klasik beşli semptomlarının oluşmasında rol oynamaktadır (ciltte 
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döküntü, nörolojik bulgular, renal yetmezlik, hemolitik anemi ve ateş). 

TTP tedavisi öncelikli olarak plazma değişimidir. Yüksek dozda 

steroidin bazı yararları mevcuttur. Aspirin de trombosit 

agglütinasyonunu önlemişi açısından önemlidir. Relaps gösteren veya 

semptomların düzelmesi için multipl plazma değişimi gerektiren 

hastalarda splenektomi uygulanır (48-50). 

     3.4. Malign Hastalıklar 

-Myelofibrozis (Agnojenik Myeloid Metaplazi) 

     Myelofibrozis terimi genel olarak kemik iliği fibrozisi ve 

splenomegali ile birlikte bulunan, kırmızı ve beyaz kan hücresi 

progenitörlerinin dolaşımda bulunduğu malign hematolojik hastalıkları 

tanımlamak için kullanılır. Olguların hemen tamamında çekirdekli 

eritrositler ve immatür myeloid elemanlar kanda bulunur. Küratif 

tedavisi allojenik kemik iliği transplantasyonudur. Bu hastalarda 

splenektomi effektif palyasyon sağlayabiliyor ancak postoperatif 

koplikasyonlar bu hastalarda daha sık görülmektedir. Bu durum hasta 

seçiminde dikkatli olmayı gerektiriyor (51-55). 

-Kronik Lenfositik Lösemi 

     Kronik lösemiler arasında en sık görülenidir. En sık 50-60 yaşlar 

arasında görülür. Yorgunluk, lenfadenopati, hepatosplenomegali 

görülür. Genellikle anemi ve trombositopeni eşlik eder. Splenektomi 

splenogemali semptomları ve sitopenilerin düzelmesindeki etkisinden 

ötürü başarılı bir tedavidir (56-58). 

-Kronik Myeloid Lösemi 

     Kromozom 9’daki bcr geni ile kromozom 22’deki abl geninin 

transpozisyonu sonucu ortaya çıkar. Genellikle asemptomatiktir ancak 

iştahsızlık, halsizlik ve splenomegali görülebilir. Tedavi allojenik kök 

hücre transplantasyonudur. Splenektomi blast krizini engellemez (59-

61). 

-Non Hodgkin Lenfoma 

     Klasik Hodgkin lenfomalar dışındaki lenfoid sistemden 

kaynaklanan tüm maligniteleri kapsar. Çok sayıda hastalık içerdiğinden 

klinik prezentasyonlar da farklılıklar göstermektedir. NHL için cerrahi 
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evreleme uzun süredir endike değildir. Splenektomi hastalığın seyrini 

değiştirmez fakat trombositopeyi düzeltir (62-65). 

     3.5. Dalak Kistleri 

     Dalak kistleri genellikle paraziter olmayan kistlerden oluşur. Her yaş 

grubunda görülebilir. Büyük boyutlara ulaşmadıkça semptom 

göstermezler. Hastalara büyük boyutlu kistlerin travma ile rüptüre 

olabileceği anlatılmalıdır. Bugün için kist enükleasyonu veya parsiyel 

splenektomi büyük ve semptomatik bir kist için yeterli bir tedavi 

yöntemidir. Dalağa yerleşen tek parazitik kist echinococcus türleridir 

(66-68).  

     3.6. Tümörler ve Metastazlar 

     En sık görülen primer tümör sarkomdur. Dalağa metastaz nadir 

görülen bir durumdur. Akciğer kanseri dalağa en çok metastaz yapan 

tümördür (69-71).  
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1. Giriş 

Diş hekimliği pratiğinde birçok tedavi ve prosedür için kullanılan ve 

sayısı sürekli olarak artan, gün geçtikçe teknolojik olarak geliştirilen 

sayısız materyal bulunmaktadır. Çürük, travma, iatrojenik sebepler ile 

yapısal olarak zarar görmüş dişlerin onarımında günümüzde kullanılan en 

popüler materyal bir rezin matrix ve silika, quartz doldurucudan oluşan 

rezin kompozitlerdir (Katona & Barrak, 2016). Materyalin polimerizasyon 

büzülmesine uğraması, aşınma direncinin düşük olması, büzülme sonrası 

kenar sızıntısı görülmesi ve toksik özellikleri gibi yetersizliklerinden 

dolayı bu materyal günümüzde hala geliştirilmeye açıktır (Palin, Fleming, 

Nathwani, Burke, & Randall, 2005). 

Çoğu zaman kompozit materyalllerin mekanik özelliklerinin 

iyileştirilmesi için materyalin doldurucu özellikleri üzerine çalışmalar 

yapılmış ve genel olarak doldurucu yapısına insertler, seramik whiskerlar 

veya flamanlar eklenmiştir (Tanaya Kumar, 2015). Son yıllarda rezin 

kompozitlere eklenen popüler materyallerden bir tanesi ise fiberlerdir 

(Willems, Lambrechts, Braem, Celis, & Vanherle, 1992). Fiberle 

güçlendirilmiş rezin kompozitler fiber emdirilmiş polimer matrix 

içermektedir (Tayab, Shetty, & Kayalvizhi, 2015). Fiberler yüksek elastik 

modüllerine ek olarak düşük fleksural dayanımlarıyla rezin ve diş yapısı 

arasında oluşan stresleri azaltarak restorasyonun dayanımını arttırır 

(Akman, Akman, Eskitascioglu, & Belli, 2011). Bütün bu özelliklere ek 

olarak fiberler restorasyondaki kırık hattının ilerlemesini durdurarak stresi 

absorbe eder (Eronat, Candan, & Türkün, 2009). Kullanılan fiber’in tipi, 

fiberlerin uygulanmadan önce bir uygulama görmesi gibi faktörler fiber ile 

güçlendirilmiş rezin kompozitlerin mekanik ve fiziksel özelliklerini 

etkilemektedir (Vallittu, 2015). 

Diş hekimliğinde esas olarak üç çeşit fiber kullanılmaktadır. Bunlar 

cam, karbon ve polietilen fiber’lerdir (Maden & Altun, 2012). 
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2. Fiber Çeşitleri 

 

2.1. Cam Fiberler 

Cam fiberler; silika, oksijen ve diğer atomlardan oluşan, homojen 

yapıda, üç boyutlu bir materyaldir. Cam fiberin avantajları; düşük maliyetli 

olması, yüksek baskı dayanımı, iyi yalıtım özellikleri, yüksek kimyasal 

direncidir. Dezavantajları ise düşük gerilme dayanımı, düşük yorulma 

direnci ve kolay aşınmalarıdır (Bonchev, Radeva, & Tsvetanova, 2015).  

Cam fiberler, yapı içerisine ilave edilme şekillerine göre tek yönlü fiber 

laminalar (unidirectional), aralıklı kısa ve uzun fiberler 

(discontiuous/bidirectional), tekstil dokuma (woven), örgü (knitted) ve 

şerit (braided fabric) şeklinde olmak üzere sınıflandırılırlar (Khan, Azam, 

Khan, Mian, & Ur Rehman, 2015). 

Tek yönlü fiberler, rezin kompozite anizotropik özellik kazandırır 

(Butterworth, Ellakwa, & Shortall, 2003). Rezin kompozitlerin 

dayanımını, tek yönlü kuvvetlerde güçlendirir. Lateral kuvvetlerde 

matrikste başarısızlık oluşması ihtimali yüksektir. Dolayısıyla güçlendirici 

olarak, çok yönlü fiberlerin kullanımına yoğunlaşılmalıdır (Arhun, 2017). 

Rezin kompozitlerin içerisinde kullanılan fiber miktarı materyalin 

içeriğini etkiler ve genelde hacimsel olarak fiber oranı %60’tan fazladır. 

Diş hekimliğinde ise polimerlerin fiber matriksi tamamen sarması 

gerekliliğinden ötürü bu oran daha düşüktür. Dental rezinlerde aşırı 

miktarlarda fiber kullanımı fiberlerin kendi içlerinde kopmasına neden 

olabileceğinden ideal fiber oranı %2.0-7.6 arasında olmalıdır (David J. 

Callaghan, 2006). 

Fiberlerin avantaj olarak bahsedilen özellikleri gösterebilmesi için 

rezine yeterli miktarlarda doyurulması gerekmektedir. Fiberin rezine 

doyurulması materyalin mekanik özelliklerini, viskozitesini etkiler. Yüzey 

özellikleri ve su emilimi fiberin rezin ile doyurulma oranına bağlı 

değişkenlik gösterir ve rezinle doyurulmadığı için su emilimi olan fiber, 

materyal içerisinde yük taşıma görevini yerine getiremez çatlak ve 

kırıklara yol açar (Daniel Varley, 2019;Khan, Azam, Khan, Mian, & Ur 

Rehman, 2015). 

Farklı amaçla kullanılan beş tip cam fiber bulunmaktadır. Bunlar; 

Cam A: Diş hekimliğinde kullanılamayan, su absorbsiyonu ve aşınması 

fazla olan en basit yapıdaki cam fiber’dir. Genellikle plastik materyallerde 

doldurucu olarak kullanılır. 

Cam C: Korozyona dirençli bir fiber tipidir, materyalin kimyasal olarak 

dirençli olmasını sağlamak amacıyla yüzey kaplamasında kullanılır. 
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Cam E: Su absorbsiyonuna karşı dirençlidir. İyi elektriksel ve mekanik 

özelliklerinden dolayı diş hekimliğinde kullanılan fiber tipidir.  

Cam R: Yüksek dayanıklık ve asit korozyonuna direnç istendiğinde 

kullanılan, kalsiyum aluminosilikat içerikli fiberdir. 

Cam S: Yüksek dayanımı ve elastisitesi olan bu tip fiberler, çoğunlukla 

havacılıkta kullanılır ve çok pahalıdırlar (Varley, ve diğerleri, 2019). 

2.2. Karbon Fiberler 

 

Karbon fiberler, rezin kompozitlerin güçlendirilmesi amacıyla piyasaya 

sürülen ilk fiberlerdir. Karbon fiberler, ince tabakalardan oluşmuş 

grafitlerin birbiri içerisinde dağılmasından meydana gelirler (Baysal & 

Ayyıldız, 2014). Karbon fiberlerin baskı dayanımı yüksekken, elastikiyet 

modülüsü ve kesme dayanımı (shear) düşüktür. Dezavantajlarından biri de 

radyografilerde radyolüsent görüntü vermesidir (Quintas, Dinato, & 

Bottino, 2000). 

1990’lı yılların başında, metal fiber postlar yerine prefabrike karbon 

fiber postların kullanımı önerilmiş, ancak koyu renklerinden ötürü yeterli 

estetiği sağlayamamasından dolayı ve in vivo çalışmalarda hastalarda 

osteolizis izlendiğinden zamanla yerini cam ve polietilen fiber postlara 

bırakmıştır (Murali Mohan, Mahesh Gowda, & Shashidhar, 2015; 

Migliaresi & Alexander, 2004). 

2.3. Polietilen Fiberler 

Polietilen fiberler leno ya da triaxial örgü şeklinde dokunmuş, üç 

boyutlu ultra yüksek moleküler ağırlıklı güçlendirici materyallerdir 

(Karbhari & Strassler, 2007). Bu tip fiberlerin çapraz bağları, fiber’e özel 

bir mekanik avantaj sağlarken, materyalin yüzey enerjisini düşürmek ve 

rezinle bağlantısını arttırmak için polietilen fiberlerin yüzeylerine soğuk 

plazma gazı uygulaması yapılmaktadır. Materyalin örgü şeklindeki yapısı, 

rezin tarafından ıslatılabilirliğini artırır (Bonchev, Radeva, & Tsvetanova, 

2015). 

3. Fiberlerin Klinikte Kullanım Alanları 

 

3.1. Fiber Postlar 

Koronal bölgede, az miktarda sağlam diş dokusu kalmış endodontik 

tedavi görmüş dişlerin restorasyonunda post kullanılması gerekebilir. 

Geleneksel olarak bu postlar, metalden yapılabilir, ancak yapılan 

çalışmalar metal postların kökleri zayıflattığı ve kök kırıklarına yol açtığını 

göstermiştir (Guzy & Nicholls). 
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Diş hekimliği alanında ilk kullanıldığı yıllarda, karbon fiber postlar 

metal postlara alternatif olarak piyasaya sunulmuştur. Bu postların 

avantajı, metal postlardan farklı yüksek baskı dayanımı ve lateral 

kuvvetlere karşı metalin gösteremediği distorsiyonu göstererek köke gelen 

kuvvetleri azaltmasıdır (Asmussen, Peutzfeldt, & Heitmann, 1999). 

Karbon postların en büyük dezavantajı, koyu renkli olduklarından estetik 

olmamasıdır. Bu da diş renginde ve translusent olan cam fiber postların 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Cam fiber postlar, karbon postlar ile aynı 

mekanik özellikleri taşırlar (Bateman, Ricketts, & Saunder, 2003). 

3.2. Fiber ile Güçlendirilmiş Köprüler 

Adeziv teknolojilerdeki gelişmeler, tek diş eksikliğinin tedavisinde 

fiber ve rezin kompozitin birlikte kullanımına imkan sağlamıştır. Estetik 

ve minimal invaziv bir tedavi yöntemi olan fiber köprü uygulamaları hem 

tedavi süresini kısaltır hem de alternatif tedavilere kıyasla ucuz 

seçeneklerdir (Eskitascıoglu, Eskitascıoglu, & Belli). Fiber köprülerde, 

pontik olarak hastanın kendi çekilmiş dişi ya da rezin kompozitten 

yapılmış dişler kullanılabilir (Srinidhi & Raghavendra, 2014). Bu pontik 

yapı boşluğun etrafındaki dişlere geleneksel adezivler ile bağlanabilir. 

Cam veya polietilen fiber ağlar pontiklerin yerleştirilmesi için sıklıkla 

kullanılır (Freilich, Meiers, Duncan, Eckrote, & Goldberg, 2002). 

Van Heumen ve arkadaşları (2009); fiber destekli restorasyonların %73 

oranında başarılı olduğunu ve ortalama ağızda kalım sürelerinin 4.5 yıl 

olduğunu ortaya koyarken Ahmed ve arkadaşları (2017); çalışmalarında bu 

oranları %94.4 ve 4.8 yıl olarak belirtmişlerdir. 

3.3. Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler 

Fiber ile güçlendirilmiş rezin kompozitler, rezin kompozit ve cam 

fiberlerden oluşmuştur. Bu materyaller hava ve uzay taşıtları ile formula 

araçlarında sağlamlık ve esneklik sağlamak amacıyla kullanılırlar 

(Bisagni, Di Pietro, & Terletti, 2005). 

Fiberle güçlendirilmiş rezin kompozitlerin üç yapısal bileşeni vardır. 

Bunlardan birincisi fiber parçacıklarının yerleştirildiği rezin matriks, 

ikincisi güçlendirici yapıdır. Güçlendirici yapı polietilen, karbon ya da cam 

fiberlerdan oluşur ve materyale sağlamlık ve yüksek modülüs sağlarlar. 

Üçüncü bileşen ise ara fazdır. Bu faz, rezin kompozite gelen kuvvetlerin 

matriksten fiber’e iletimini sağlar (Varley, ve diğerleri, 2019). 

Son yıllarda, rezin kompozitlerin mekanik özelliklerini iyileştirmek ve 

oluşan çatlakların ilerlemesinin engellemek amacı ile cam fiber içerikli 

bulk-fill rezin kompozitler de piyasaya sürülmüştür (Garoushi, Hatem, 

Lassila, & Vallittu, 2015).  Fiber ile güçlendirilmiş rezin kompozitler 
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kaybolan dentin dokusunu yerine koymak amacı ile kullanılırken, üstlerine 

uygulanan geleneksel kompozitler mine dokusunu onarmak amacıyla 

kullanılırlar. Fiber içerikli yüksek viskoziteli bulk-fill rezin kompozitler, 

genellikle kron alt yapısında kor oluşturmak için kullanılırlar ve 

parlatılabilirlikleri çok iyi değildir (Chesterman, Jowett, Gallacher, & 

Nixon, 2017).  

3.4. Restorasyonun Güçlendirilmesi Amaçlı Fiber Uygulamaları 

Aşırı madde kayıplı dişlerde çiğneme sırasında oluşan lateral ve dikey 

kuvvetler yapı içerisinde kırık ve çatlaklara yol açabilir (Hasan, Singh, & 

Salati, 2015). Bu tip dişlerin rehabilitasyonu sırasında yapılacak 

restorasyonun ve restorasyon materyalinin tipi dişin prognozunu etkiler. 

Çürük, travma gibi sebeplerle madde kaybına uğramış dişlere onlay, 

endokron, tam kron gibi restorasyonlar uygulanabildiği gibi yüksek sertlik 

ve yapıya gelen stresleri absorbe edebilme özelliklerinden dolayı rezin 

kompozitler de restoratif materyal olarak kullanılabilir (Rocca & Krejci, 

2013). Yapılan bazı in vitro çalışmalarda fiberlerin anizotropik yapıları 

sayesinde çatlak ilerlemesini durdurduğu, bunun yanında yapının kırılma 

dayanımını arttırdığını rapor ederken; bazı çalışmalar da aşırı kuvvetler 

sonrasında fiberlerle restore edilmiş kompozit restorasyonlarda oluşan 

kırıkların kontrol gruplarına göre daha onarılabilir nitelikte olduğunu 

ortaya koymuştur (Belli, Erdemir, & Yildirim, 2006; Soares, de Ataide, 

Fernandes, & Lambor, 2016). Fiberler restorasyon yapısını 

güçlendirebilmek amacıyla kavitelerin oklüzal 1/3’üne, kavite tabanına ya 

da tüberküllerin örtüldüğü restorasyon tiplerinde tüberkül tepelerine 

kompozit içerisine gömülerek yerleştirilebilir (Kolbeck, Rosentritt, Behr, 

Lang, & Handel, 2002; Belli, Erdemir, & Yildirim, 2006; Fennis, ve 

diğerleri, 2005). 

3.5. Fiber Destekli Yer Tutucular  

Erken süt dişi kaybı popülasyonda sıklıkla izlenmekte ve bu durum süt 

dentisyonu etkilediği gibi daimi dentisyonda yer darlığı kaynaklı 

maloklüzyonlara yol açabilmektedir (Yeluri & Munshi, 2012). Yer 

tutucular sabit ve hareketli yer tutucular olmak üzere iki ayrı grupta 

incelenebilir ve erken dönemde travma, çürük, iatrojenik sebeplerle 

yitirilen süt dişlerinin bulunduğu bölgelere uygulanarak maloklüzyon 

oluşma ihtimalini minimalize eder (Ozkalayci & Yetmez, 2018). Sabit ve 

hareketli yer tutucular sıklıkla kullanılsa da üretim aşamasında dental 

labaratuvarların yer alması sebebiyle üretilmeleri ve uygulanmaları zaman 

alıcı ve yüksek maliyetlidir (Saravanakumar, ve diğerleri, 2013). 

Diş tedavilerinde rezin içerikli materyallerin kullanımının artması ve 

yapılan çalışmalarla asitle pürüzlendirmenin yeterli bağlanma dayanımı 
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sağladığının ortaya koymasıyla adeziv yer tutucular çocuk diş 

hekimliğinde de kullanılmaya başlanmıştır (Goenka, Sarawgi, Marwah, 

Gumber, & Dutta, 2014). Bu tip yer tutucular hasta başındayken 

üretilebildiği gibi hastanın modelleri üzerinde üretilip uygulanabilir. Fiber 

materyallerle üretilen yer tutucuların bir avantajı da fiber köprü üzerine diş 

eklenerek anterior bölgede kaybedilen estetiğin yerine konabilmesidir 

(Tayab, Vizhi, & Srinivasan, 2011). Yapılan çalışmalar geleneksel band-

loop yer tutucular ile fiber destekli adeziv yer tutucuların ağızda kalım 

sürelerinde istatistiksel farklılık tespit edememiştir (Garg, Samadi, Jaiswal, 

& Saha, 2014). Ayrıca hastalar anterior bölgede uygulanan fiber destekli 

yer tutucuların estetik değerlendirmesinde bu tip yer tutucuları 

‘mükemmel’ olarak nitelemişlerdir (Subramaniam, 2008; Kirzioğlu, 2004).  

3.6. Fiber ile Güçlendirilmiş Protezler 

Yaşam süresinin artması ile beraber popülasyonda çoklu diş eksikliği 

görülme sıklığı artmaktadır (Khan, Azam, Khan, Mian, & Ur Rehman, 

2015). Bu eksiklikler çoğunlukla total veya parsiyel protezler ile rehabilite 

edilmeye çalışılsa da bu protezlerin akrilik yapısında izlenen düşürme, 

kötü üretim ya da oklüzal kuvvetler sebepli kırıklar günümüzde hala 

çözülmeyi bekleyen bir problemdir (Stipho, 1998). Bu yapının 

güçlendirilmesi amacıyla geçmişte akrilik yapının içerisine metal 

elemanlar eklenmesi önerilse de; manipülasyonunun zor olması, estetik 

olmaması ve maliyetli olması sebebi ile akrilik yapının fiberlerle 

güçlendirilmesi önerilmiştir (Alla, Sajjan, Alluri, Ginjupalli, & Upadhya, 

2013). Protezin metakrilat yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapısına 

karbon, aramid, cam ve polietilen fiberler eklenebilmektedir.  

Akrilik yapıya eklenen fiberlerden en eskisi karbon fiberler olsa da 

proteze estetik olarak olumsuz etkilerinden dolayı yerlerini cam, aramid ve 

polietilen fiberlere bırakmışlardır (Chen, Liang, & Yen, 2001). Yapılan 

çalışmalar protezlerin akrilik yapısına eklenen fiberlerin yapıda hava 

baloncukları oluşturabildiğini ve bu pöröz yapının protezi zayıflattığını 

rapor etse de bir başka çalışma ideal toz-likit oranını oluşturduğunda 

fiberlerin akril yapısında estetiği bozmadan güçlendirici etkisinin 

olduğunu ortaya koymuştur (Vallittu, Lassila, & Lappalainen, 1994). 

3.7. Fiber Splintler 

Travma sonrası, ortodontik veya periodontal sebeplerle dişleri 

splintlemek asırlar boyu uygulanan bir prosedürdür. Bu tedavi yönteminin 

ilk örnekleri 1900’lerin başında yapılan Mısırda yapılan kazılarda ortaya 

çıkan mumyaların dişlerinde izlenebilmektedir (Brkić & Pavlić, 2017). 

Splintler çıkarılabilir ve sabit tasarlanabildikleri gibi rijit veya esnek 

tasarlanabilirler. Bunlara ek olarak uygulanma amaçlarına göre daimi ya 
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da geçici amaçlı uygulanan tipleri vardır (Watkins & Hemmings, 2000). 

Fiber materyalle hazırlanan splintler semirijid splintlerdir, hastayı estetik 

olarak tatmin ederler ve tek seansta uygulanabilirler (Hadziabdic, 2020; 

Strassler & Serio, 2007). Bu tip splintler dişlere adezyonu sırasında rezin 

kompozitle iyi entegrasyon sağlarlar ancak fiberlerin ağız ortamına açık 

kalan yüzeylerinin nem absorbasyonu sonu bu kompleks yapıda plak 

akumilasyonu artar (Khan, Azam, Khan, Mian, & Ur Rehman, 2015).  

Yapılan çalışmalar metal ve fiber splintler karşılaştırıldığında iki 

materyalden de hazırlanan splintlerin benzer bağlanma dayanımı ve 

başarısızlık oranı gösterdiğini ortaya koymuştur (Foek, Yetkiner, & Ozcan, 

2013). 
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1. Giriş 

Gastrointestinal stromal tümörler (GİST'ler), gastrointestinal (Gİ) 

tümörlerinin %1'inden daha azını oluşturur ve Amerika Birleşik 

Devletleri'nde yılda sadece yaklaşık 5000 yeni vaka beklenir. GİST'ler, 

histolojik Gİ tümörleri arasında adenokarsinom ve lenfomaların arkasında 

üçüncü sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, GİST'ler, Gİ yolun en 

yaygın mezenkimal neoplazmlardır. GİST'ler genellikle midede veya ince 

bağırsakta bulunur, ancak Gİ yolu boyunca herhangi bir yerde ortaya 

çıkabilir. Nadiren, GİST'lerin ekstra Gİ tutulumu vardır. (1) 

Tarihsel olarak, bu lezyonlar ışık mikroskobu altında incelendiğinde 

düz kas özelliklerine sahip oldukları için leiomyom veya leiomyosarkom 

olarak sınıflandırılmıştır. GİST'lerin asıl kaynağı olan hücre, Cajal'ın 

interstisyel hücresine farklılaşmak üzere programlanmış çok potansiyelli 

bir mezenkimal kök hücredir. (2) Bunlar, Gİ motilitesini başlatmak ve 

koordine etmekten sorumludur. 

Cajal'ın interstisyel hücreleri KIT eksprese etmektedir. GİST'leri farklı 

bir klinik antite olarak ayıran en önemli gelişme,  c-KIT proto-onkogen 

mutasyonlarının keşfidir.(3) Aktive edici KIT mutasyonları GİST'lerin 

%85-95'inde görülür. KIT-negatif GİST'lerin geri kalanının yaklaşık %3-

5'i PDGFR-alfa mutasyonları içerir. (4, 5, 6) 2000 yılında, başlangıçta 

kronik miyeloid lösemiyi tedavi etmek için kullanılan tirozin kinaz 

inhibitörü (TKI) imatinib'in metastatik GİST'lerin tedavisinde etkili 

olduğunun keşfi, tedavide devrim yaratmıştır. (7) 

2. Patofizyoloji 

GİST'ler tipik olarak soliter lezyonlar olarak teşhis edilir, ancak nadiren 

çoklu lezyonlar olarak karşımıza çıkabilir. Bu tümörlerin boyutlarının 1 

cm'den küçükten 40 cm'ye kadar büyüdüğü bildirilmiştir. (8) GiST'ler etraf 

yapılara doğru intraluminal veya ekstraluminal olarak büyüyebilir. 

Büyüme paterni ekstraluminal olduğunda, hastalar uzun bir süre hastalık 

semptomsuz kalabilir ve çok büyük ekzogastrik kitleler ile başvurabilirler. 

GİST'lerin yaklaşık %50-70'i mideden kaynaklanır. Bunların %15'i 

kardiya ve fundusta, %70'i vücutta ve %15'i antrumdadır. (9) İnce 
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bağırsak, GİST'lerin %20-30'unun jejunoileumdan kaynaklanır ve ikinci 

en yaygın yerleşim yeridir. Daha az sıklıkta görülen oluşum yerleri kolon 

ve rektum (%5-15) ve yemek borusunu (<%5) içerir. Primer pankreatik, 

omental veya mezenterik GİST'ler bildirilmiştir, ancak çok nadirdir. (10) 

Uzak metastazlar hastalığın seyrinde geç ortaya çıkma eğilimindedir. 

Diğer yumuşak doku tümörlerinin aksine, GİST'lerin yaygın metastatik 

bölgeleri karaciğer ve peritondur. Lenf nodu tutulumu nadirdir ve 

vakaların sadece %0-8'inde görülür. Bununla birlikte, pediatrik GİST'in 

nadir vakalarında, lenf düğümleri yaygın olarak tutulur ve tanı anında uzak 

metastaz vardır. (11) 

3. Etiyoloji 

Çoğu GİST, transmembran tirozin kinaz KIT'yi kodlayan c-kit proto-

onkogenin 11. ekzonundaki fonksiyonel mutasyonlar ile ilişkilidir. (12) c-

kit proto-onkogeni 4q11-12 kromozom kolunda bulunur. Stell faktör veya 

mast hücre büyüme faktörü olarak da adlandırılan kök hücre faktörü, KIT 

için liganddır. Normal koşullar altında, kök hücre faktörü c-Kit'in hücre 

dışı alanına bağlandığında KIT aktivasyonu başlatılır ve normalde aktif 

olmayan c-Kit monomerlerinin homodimerizasyonu gerçekleşir. Daha 

sonra hücre içi tirozin kalıntılarının otofosforilasyonu meydana gelir ve 
hücre içi sinyal iletim molekülleri için bağlanma bölgeleri açığa çıkar. 

MAP kinaz, RAS ve diğerleri dahil olmak üzere birkaç hedef proteinin 

fosforilasyonunu içeren bir sinyal kaskadının aktivasyonu gerçekleşir. 

Sonuç olarak, sinyal çekirdeğe iletilir ve mitojenik aktivite ve protein 

transkripsiyonu ile sonuçlanır. GİST'lerin çoğunda, KIT yapısal olarak 

fosforile edilir ve c-Kit homodimerizasyonu ve otofosforilasyon dizisinin 

başlatılması için kök hücre faktörü gerektirmez. Buna liganddan bağımsız 

aktivasyon denir. Proliferatif sinyallerin çekirdeğe artan transdüksiyonu, 

dormansi ve apoptoz üzerinde hücre hayatta kalmasını ve replikasyonunu 
desteklemektedir, bu da tümörogeneze yol açar. (13) 

GİST'lerin %95'i KIT pozitif olmasına rağmen, GİST'lerin %5'inde 

saptanabilir KIT ifadesi yoktur. Bu KIT-negatif GİST'lerin bir oranında, 

KIT yerine PDGFRA geninde mutasyonlar meydana gelir. PDGFRA ile 

immün boyamanın KIT-negatif GİST'ler ile diğer gastrointestinal 

mezenkimal lezyonları ayırt etmede yardımcı olduğu gösterilmiştir. BRAF 

mutasyonları ve protein kinaz C teta (PKCtheta), KIT/PDGFRA içermeyen 

GİST'lerin küçük bir kısmında da rapor edilmiştir. İlk çalışmalar, BRAF 

mutasyonlarından kaynaklanan GİST'lerin ince bağırsakta daha sık 

olduğunu ve yüksek bir malignite riski ile ilişkili olmadığını 

göstermektedir. (14) GİST'lerde NF2 geninin mutasyonları da 



 
43 

 

bildirilmiştir, ancak bu mutasyonlar GİST patogenezinin ayrılmaz bir 

parçasıdır. (15) 

4. Prognoz 

GİST'ler, yavaş büyüyen tümörlerden, etraf organlara yayılabilen, 

karaciğere metastaz yapan ve karın içinde lokal olarak tekrarlama eğilimi 

olan agresif malign kanserlere kadar çok çeşitli klinik davranışlar gösterir. 

Klinik sunum, iyi huylu ve kötü huylu davranışı ayırt etmek için en açık 

kanıtı sağlar. Biyopsi veya ameliyat örneklerinin histolojik analizi, tanı için 
objektif ölçümler sağlar ve klinik davranışı tahmin etmeye yardımcı olur. 

GİST'li hastalarda baskın prognostik faktörler, tümörün boyutu, 

tümörün yeri ve mitotik oranıdır. (16,17,18) Bunlara, cerrahi sınırların 

negatif yada pozitif olma durumu da eklenebilir. GİST'lerde agresif 

davranışın en belirleyicisi özellikleri; 50 yüksek güçlü alan (HPF'ler) 

başına 5 mitozdan büyük mitotik hız, sırasıyla orta ve yüksek malign 

potansiyel oluşturan 5 cm ve 10 cm'den büyük boyut (8), lokasyon 

(karşılaştırılabilir boyutta ve mitotik hızdaki ince bağırsak GİST'leri 

genellikle gastrik GİST'lerden daha agresiftir). GİST'ler için R0 

rezeksiyonundan sonra 5 yıllık sağkalım oranlarına ilişkin çeşitli raporlar 

%32-93 arasında değişmektedir. Büyük serilerde bu oran %50-60 

civarındadır. Palyatif rezeksiyon sonrası medyan sağkalım yaklaşık 10 

aydır ve 5 yıllık sağkalım oranı %10 kadar yüksektir. İmatinib 

eklenmesiyle bu oranlar iyileşmektedir. (16,19)  Düşük mitotik oranlara 

sahip küçük lezyonlar bile metastaz yapabildiği veya lokal agresif bir 

şekilde davranabildiği için mutlak bir belirleme yapılamaz. 2002'de 

Fletcher ve arkadaşları, GIST'lerde agresif veya malign davranış riskini 
tanımlamak için aşağıdaki sınıflandırma sistemini önerdiler. (20)  

Tablo 1 GİST’lerde malign davranış risk sınıflaması. 

Çok düşük risk boyut < 2 cm ve < 5 mitoz/50 HPF 

Düşük risk              2-5 cm ve < 5/50 HPF 

Orta risk < 5 cm ve 6-10/50 HPF veya 5-10 cm ve < 5/50 

HPF 

Yüksek risk >5 cm ve >5/50 HPF veya >10 cm ve herhangi bir 

mitotik oran veya herhangi bir boyut ve >10/50 

HPF 
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2009'da Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi'nden (MSKCC) 

Gold ve arkadaşları, lokalize primer GİST rezeksiyonu sonrası nükssüz 

sağkalımı tahmin etmek için tümör boyutu, bölge ve mitotik indeksi 

kullanan bir nomogram geliştirdi. (21) Mutasyon durumunun hem 

prognostik önemi hem de tirozin kinaz inhibitör tedavisine yanıt üzerinde 

etkisi vardır. Randomize klinik çalışmalarda, KIT ekson 11 mutasyonunun 

varlığı, KIT ekson 9 mutant GİST'lerinden daha iyi, progresyonsuz 

sağkalım ve genel sağkalım oranları ile ilişkilendirilmiştir. Saptanabilir 

KIT veya PDG-FRA mutasyonları olmayan hastalarda ilerleme ve ölüm 
riski artmıştır. (22) 

Prognozu olumsuz etkilediği tespit edilen diğer faktörler; Operasyon 

sırasında tümör dağılması, histolojik sınırların tutulumu, lenf nodülü 
tutulumu olarak sayılabilir.  

5. Klinik 

GİST’lerin çoğu endoskopik veya cerrahi prosedürler sırasında 

tesadüfen keşfedilir. Japonya'da gastrik adenokarsinom için gastroskopi ile 

tarama programları, asemptomatik GİST'lerin tesadüfen yakalanma 

sıklığında artışa yol açmıştır. Diğer GİST'ler bazı sindirim sistemi 

hastalıklarının belirtilerini araştırmak için yapılan radyolojik çalışmalarda, 

kanama veya tıkanıklık gibi acil bir durumları tedavi etmek için uygulanan 

prosedürlerde saptanabilmektedir. GİST'ler hemoraji veya obstrüksiyona 

sekonder semptomatik hale gelebilir. Üst GİS kanaması, hastaların %40-

65'inde hematemez veya melena olarak ortaya çıkar ve GİST'lerin en 

yaygın klinik belirtisidir. Kanama, basınç nekrozu ve üstteki mukozanın 

ülserasyonu ve bunun sonucunda parçalanmış damarlardan kaynaklanan 

kanama nedeniyle oluşur. Önemli kan kaybı yaşayan hastalar halsizlik, 

yorgunluk veya efor dispnesi bildirebilir. Tıkanma, endofitik bir tümörün 

intraluminal büyümesinden veya bir ekzofitik lezyondan lümen 

kompresyonundan kaynaklanabilir. Obstrüktif semptomlar bölgeye özgü 

olabilir (örneğin, özofagus GİST'li disfaji, kolorektal GİST'li kabızlık, 

duodenal tümörlü tıkanma sarılığı). Diğer semptomlar genellikle büyüyen 

bir karın kitlesi ile ilişkilidir ve karın ağrısı, anoreksiya, mide bulantısı, 
kusma, kilo kaybı, epigastrik dolgunluk olarak sıralanabilir. 

Fizik muayene nadiren önemli bir bulgu gösterir. Bazı durumlarda, 

muayene karında ele gelen bir kitleyi tanımlayabilir. Palpe edilebilen 

kitleler tipik olarak ekstraluminal tümör büyümesi olan hastalarda saptanır. 

Diğer hastalar, Gİ kan kaybı, bağırsak tıkanıklığı, bağırsak perforasyonu 

ve apse oluşumu ile ilişkili spesifik olmayan fiziksel bulgularla 

başvurabilirler. Massif GİS kanaması olan hastalar belirgin hemorajik şok 

bulguları ile başvurabilirler. Daha hafif kanamalarda ise  dışkıda gizli kan 

testi pozitif olabilir. Bağırsak tıkanıklığı ile ilişkili fiziksel bulgular 
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abdominal distansiyon, karında hassasiyet, rebound, defans olarak 

sayılabilir.. Ampullayı tutan duodenal obstrüksiyon ve sarılık ile ilişkili 

olabilir. Perforasyon meydana geldiyse, fokal veya yaygın peritonit 

belirtileri mevcuttur. 

6. Ayırıcı tanı 

GIST şüphesi olan hastaları değerlendirirken, ayırıcı tanıda; Epiteloid 

hemanjioendotelyoma, fibromatozis, lenfoma, metastatik melanom, 

schwannom, leiomyom gibi patolojiler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Gastrik stromal tümörlerin ayırıcı tanısı ise leiomyom, schwannoma, 

lipom, ektopik pankreas ve sarkomlar gibi iyi huylu lezyonları içerir. (23) 

Diğer olası lezyonlar arasında çok daha yaygın olan gastrik adenokarsinom 

ve lenfoma ve karsinoid gibi diğer nadir submukozal malign tümörler yer 

alır. Sıklıkla mide GİST'leri olan hastalar epigastriumda veya sol üst 

kadranda büyük bir kitle ile başvurur. Bu gibi durumlarda ayırıcı tanı 

karaciğer, dalak, pankreas, sol adrenal bez veya retroperiton gibi diğer 

organlardan kaynaklanan kitleleri içerebilir. 

Ayırıcı tanıda yine; İnce bağırsak benign ve malign neoplazmları, olası 
diğer patolojilerdir. 

7. Laboratuvar çalışmaları 

Hiçbir laboratuvar testi, bir GİST varlığını spesifik olarak 

doğrulayamaz veya ekarte edemez. Spesifik olmayan abdominal 

semptomlarla, karın ağrısıyla, kanama, obstrüksiyon veya perforasyon gibi 

GİST komplikasyonlarına bağlı olabilecek bulgulara başvuran hastaların 

muayenesinde genellikle; Tam kan hücresi sayımı, pıhtılaşma profili, BUN 

ve kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, amilaz ve lipaz değerleri, kan 

grubu, crossmatch,  albümin testleri istenir.  

GİST'ler, herhangi bir serum tümör belirteci yükselmesi ile ilişkili 

değildir. Bununla birlikte, görüntüleme çalışmalarında tümörün 

konumuna, boyutuna ve görünümüne bağlı olarak, diğer abdominal 

neoplazmlar için CA19-9, CEA, CA-125, AFP gibi tümör belirteç 
düzeylerinin saptanması uygundur: 

8. Görüntüleme çalışmaları 

GIST'lerin çalışmasında kullanılan görüntüleme çalışmaları; Direkt 

karın grafisi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG), pozitron emisyon tomografisidir.  (PET)  

Direkt karın grafisi: Direkt karın grafisi spesifik değildir, ancak olası 

bir bağırsak tıkanıklığı veya perforasyonu ile acil olarak başvuran bir 

hastanın klinik değerlendirmesini bir parçası olarak istenir. Genişlemiş 

bağırsak ansları veya serbest ekstraluminal hava dahil olmak üzere 
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anormal gaz paternleri, bu klinik durumlarda saptanabilecek bulgulara 

örnektir. (24) 

Çift kontrastlı grafi: Çift kontrastlı radyografik seriler genellikle 

semptom üretmeye yetecek boyuta ulaşan GIST'leri saptayabilir. Kontrast 

çalışmalarında, GİST'ler, çevredeki mukoza ile karşılaştırıldığında keskin 

bir şekilde sınırlandırılmış ve yükselmiş bir dolum defekti olarak 

görünmektedir. (25) Tipik olarak, alttaki tümörün büyümesi nedeniyle 
ülserasyon gelişmedikçe üstteki mukozanın konturu pürüzsüzdür. 

Enteroklizis: İnce bağırsak lezyonlarında sıklıkla olduğu gibi, ince 

bağırsaktaki GIST'lerin teşhis edilmesi ve lokalize edilmesi zor olabilir. 

Enteroklizis, kontrastın ince bağırsağa iletilmesine izin verir, böylece, ince 
bağırsak GIST'lerini  tanımlamaya yardımcı olabilir. 

Ultrasonografi: GİST'lerin ultrasonografik görünümü lezyonun 

boyutuna ve kitle içinde nekroz olup olmamasına göre değişir. Ayrıca 

üzerini örten mukozanın ülserasyonu veya nekrozu tümörün 

ultrasonografik özelliklerini değiştirebilir. Kitle oldukça büyük bir boyuta 

ulaşmadıkça, transkütan ultrasonografi muhtemelen bu lezyonların 

görüntülenmesi için uygun seçenek değildir. GIST'ler hava dolu iç 

organlarla ilişkili olduğundan, görüntü kalitesi genellikle araya giren 

bağırsak gazı nedeniyle bozulur. Bu lezyonların en iyi ultrasonografik 
görüntüleri endoskopik ultrasonografi sırasında elde edilir. 

Bilgisayarlı tomografi:  GİST'lerin tanı ve evrelemesinde intravenöz ve 

oral kontrast madde ile BT taraması gereklidir. (26) Tümörün boyutu, yeri 

ve komşu yapılarla ilişkisi hakkında kapsamlı bilgi sağlar. BT ayrıca 

birden fazla tümörün varlığını tespit etmek için kullanılabilir ve metastatik 

yayılmı gösterebilir. Ghanem ve arkadaşları, GIST'lerin BT özelliklerini 
boyut bazında şu şekilde tanımladılar. (27) (Tablo 2) 

Tablo 2  GİST’lerin boyutlara göre tomografik özellikleri. 

Küçük (< 5 

cm) 
 Esas olarak intraluminal büyüme paternleri sergileyen, 

keskin sınırlı, homojen kitleler. 

Orta (5-10 

cm) 
Düzensiz şekil, heterojen yoğunluk, lümen içi,lümen dışı 

büyüme paterni ve bazen etrak organ infiltrasyonunu 

belirtileri. 

Büyük (>10 

cm) 
Düzensiz sınırlar, heterojen yoğunluklar, lokal agresif 

davranış ve uzak ve peritoneal metastazlar 
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Başlangıçta GIST ile başvuran hastaların yarısında uzak metastaz 

olduğundan (bunların üçte ikisinde karaciğer tutulumu vardır) uzak 
hastalığın tanımlanması önemlidir. 

Manyetik rezonans görüntüleme: BT taraması gibi, MRG de tümörü 

veya tümörleri gösterebilir ve çevreleyen yapılar hakkında bilgi 

sağlayabilir. Ayrıca birden fazla tümör ve metastaz varlığını tespit etmek 

için de kullanılabilir. MRG, nekrotik ve hemorajik bileşenleri olan büyük 

tümörlerin değerlendirilmesinde BT'ye özellikle yardımcı olabilir. Solid 

tümör alanları, intravenöz gadolinyum verildiğinde, T1 görüntülerde 

düşük yoğunluk ve T2 görüntülerde yüksek yoğunluk gösterir. Tümörün 

hemorajik bileşenlerinin sinyal yoğunluğu, kanamanın yaşına bağlı olarak 

yüksekten düşüğe değişebilir. 

Pozitron emisyon tomografi: GİST li hastalarda metastatik hastalığın 

saptanması için 2-[F-18]-floro-2-deoksi-D-glukoz (18-FDG PET) ile PET 

taraması önerilmiştir. Bununla birlikte, esas olarak, imatinib mesilat gibi 

adjuvan tedavilere tümör yanıtının erken saptanması için yararlıdır. (28) 

9. Diğer tanısal prosedürler 

Endoskopi: Endoskopi sıklıkla GI kanaması, karın ağrısı veya GI 

obstrüktif semptomlarını değerlendirmek için GİST'li hastaların 

muayenesinde erken evrede yapılır. Bununla birlikte, BT'de düşündürücü 

lezyonları olan hastaların incelenmesinde genellikle endoskopi gerekli 

değildir. GİST'lerin endoskopik özellikleri, üstteki mukozayı kabartan, 

sert, pürüzsüz, sarımsı bir submukozal kitle imajını içerir. Bazı tümörler, 

basınç nekrozundan üstteki mukozanın ülserasyonu veya kanaması ile 

ilişkili olabilir. Bu tümörler, sık submukozal ve ekstraluminal büyümeleri 

nedeniyle endoskopide gözden kaçabilir. Endoskopiden önce tanıdan 

şüpheleniliyorsa, lezyonu belirlemek ve doğrulamaya yardımcı olmak için 

endoskopik ultrason taraması yapılabilir.  

Endoskopik ultrasonografi: Endoskopik ultrasonografi (EUS), tanı 

veya lokalizasyon şüpheli olduğunda gastrik GİST'lerin tanısında ve 

ameliyat öncesi değerlendirmesinde değerli bir araç olabilir ve biyopsi 

endike olduğunda lezyonun biyopsisini kolaylaştırmak için EUS genellikle 

tercih edilen yöntemdir. Ameliyat öncesi genellikle EUS gerekli değildir. 

(29, 30) Ancak lezyonun yeri şüpheli ise, EUS operatif yaklaşımın 

planlanmasına yardımcı olabilir. EUS ayrıca tümörün submukozal 

yerleşimini gösterebilir ve boyutunu, sınırlarını ve ekoik paternini 

tanımlayabilir. Malignite şüphesi olan bir kitlenin ultrasonik özellikleri; 

Büyük boy, düzensiz ekstraluminal sınırlar, kistik boşlukların ve ekojenik 

odakların varlığı olarak sıralanabilir. 
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Ameliyat öncesi biyopsi: Tanı sıklıkla ultrasonografi kılavuzluğunda 

biyopsi ile konulabilirken, primer  rezektabl bir lezyonlarda biyopsi 

gereksinimi tartışmalıdır. Genellikle, biyopsi önerilmez. (31) Yumuşak ve 

frajil olma eğiliminde olduğu için tümör içi kanamaya ve hatta 

perforasyona neden olup tümörün yayılma riskini artırabilir. Ayrıca 

biyopsi sonuçlarından bağımsız olarak, tedavi ve kesin tanı için cerrahi 

rezeksiyon gerekir. Bununla birlikte, şüpheli metastatik hastalık 

durumunda veya sınırda rezektabl bir GİST'in neoadjuvan tedavisinin 

planlanmasında biyopsi gereklidir. Biyopsi, endoskopi veya endoskopik 

ultrasonografide tümörün atipik özellikler gösterdiği ve GİST tanısının 

şüpheli olduğu durumlarda da önemli olabilir. Küçük, benign görünen 

lezyonları olan, minimal semptomu olan veya hiç semptom göstermeyen 

yüksek operatif risk altındaki bazı hastalarda, doku teşhisi karar vermede 

yol gösterici olabilir. Endoskopik biyopsi, preoperatif histolojik tanı elde 

etmek için önerilen prosedürdür. Ultrason rehberliğinde endoskopik 

biyopsi ile vakaların %80'in den fazlasında doğru histolojik tanıya 

ulaşabilir.  Biyopsi örnekleri ayrıca BT veya ultrasonografi kılavuzluğunda 
perkütan olarak da alınabilir. (32)  

10. Evreleme 

Tek tip bir evreleme sistemi konusunda bir fikir birliğine varılamamıştır 

ve şu anda kullanılan sınıflandırmaların hiçbiri tam olarak tatmin edici 

değildir. Çoğu evreleme sistemi, en önemli üç sağkalım öngörücüsünü 

kullanan  American Joint Committee on Cancer (AJCC) tümör nodül-

metastaz (TNM) ve  histolojik derece  sınıflandırmasını kullanır.(33) 

Primer GIST'in risk sınıflandırması için NCCN kriterleri AJCC 

evrelemesine dahil edilmemiştir, ancak cerrahi sınır negatif rezeksiyondan 

sonra ilerleyici hastalık için bireysel riskin belirlenmesinde daha yardımcı 

olabilir. Stratifikasyon, mitotik indekse göredir (50 yüksek büyütme alanı 

başına [HPF] için ≤5'e karşı > 5) ve daha sonra tümör boyutuna (≤2 cm'ye 

karşı > 2 cm; ≤5 cm'ye karşı > 5 cm; ≤10 cm'ye karşı > 5 cm) bölünür. > 
10 cm) ve tümör yerleşimi (gastrik ve nongastrik). (31) 

10 cm'den büyük ancak mitotik indeksi 5/50 HPF veya daha düşük olan 

gastrik GIST'ler, diğer tümör lokasyonlarında %34-52 ilerleyici hastalık 

riskine kıyasla sadece %12 ilerleyici hastalık riskine sahiptir. Bununla 

birlikte, yüksek mitotik indeksi (> 5/50 HPF) olan 10 cm'den büyük gastrik 

GIST'ler, diğer bölgelerdeki GIST'ler gibi (%71-90) eşit derecede yüksek 

ilerleyici hastalık riskine (%86) sahiptir. (31) Yüksek bir mitotik indeks (> 

5/50 HPF) genellikle yüksek derecede malign hastalığı gösterir. Bununla 

birlikte, düşük bir mitotik indeks her zaman iyi huylu bir seyir ile ilişkili 

değildir. Mitotik indeksi <5/50 HPF olan tümörlerin %25 kadarı agresif 
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biyolojik davranış sergileyebilir. Selülarite, atipi ve nekroz gibi diğer 

histolojik parametreler de dikkate alınır. 

11. Tedavi 

Cerrahi rezeksiyon mümkünse, GİST'ler için tercih edilen tedavidir ve 

küratif tedavi için tek seçenektir. Medikal tedavi; Ameliyat öncesi tümörü 

küçülterek rezektabilite sağlamak veya morbiditeyi azaltmak, ameliyattan 

sonra nüksü azaltmak, metastatik hastalıkta kesin tedavi olarak, 

tekrarlayan rezeke edilemeyen hastalıkta kesin tedavi olarak 
uygulanmaktadır. (1,31,34) 

Tıbbi tedavi tirozin kinaz inhibitörlerinden (TKI) oluşur ve en yaygın 

olarak önerilen birinci basamak ajan imatinib mesilattır (Gleevec). 

İmatinib, GIST'lerin adjuvan tedavisinin yanı sıra lokal olarak ilerlemiş 

inoperabl ve metastatik GIST'lerin tedavisi için standart seçimdir, ancak 

GIST'lerin imatinibe yanıtları farklılık gösterir.  

11.1 Cerrahi tedavi 

Lokalize GİST'lerin kesin tedavisi cerrahidir. (26) İmatinib ve diğer 

yeni tirozin kinaz inhibitörlerinin kanıtlanmış başarısına rağmen, cerrahi 

rezeksiyon tercih edilen tedavi olmaya devam etmektedir ve GİST'in 

küratif tedavisi için tek şanstır. (35, 36) Operasyonun temel prensibi, 

negatif mikroskobik sınırlarla tümörün rezeksiyonudur. Tümörün geniş 

rezeksiyonunun (örn. 2 cm'lik sınır) sonuçları iyileştirdiği gösterilmemiştir 

ve görüş birliği olarak belirli bir sınır genişliği yoktur. Küçük GİST'ler için, 

teknik olarak mümkünse ve tam rezeksiyon şartıyla, lokal rezeksiyon 

yeterli olabilir. İnce bağırsak tümörleri segmental rezeksiyon gerektirebilir 

ve bazı durumlarda küçük gastrik GİST'ler için kama rezeksiyon 

kullanılabilir. (37) Zhao ve arkadaşları endoskopik tam kalınlıkta 

rezeksiyonun (EFR) 5.0 cm'ye kadar olan gastrik GIST'ler için 

uygulanabilir olduğunu bildirmiştir. R0 rezeksiyon oranı EFR ile (%95.3) 

laparoskopik veya cerrahi rezeksiyona (%100) göre anlamlı derecede daha 

düşük olmasına rağmen, EFR anlamlı olarak daha az postoperatif 

komplikasyon, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha düşük maliyet 
içerdiği saptanmış. (38) 

Küçük tümörlerin enükleasyonundan kaçınılmalıdır, çünkü tümör iyi 

huylu görünse bile GIST'lerin preoperatif malign potansiyelini tahmin 

etmek zordur. Küçük malign GIST'ler için sınırlı rezeksiyon yeterli 

olduğundan, seçilmiş vakalarda minimal invaziv cerrahi teknikleri 

uygulanabilir. Lokal invaziv tümörler için kolon, dalak veya karaciğer gibi 

bitişik ilgili organların en blok rezeksiyonu endike olabilir. Lenf nodu 

tutulumu çok nadir olduğundan rutin lenfadenektomi endike değildir. 

Operasyon sırasında tümörün parçalanmasını önlemek için her türlü çaba 
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gösterilmelidir. Tümör rüptürü, peritoneal ekilme nedeniyle daha kötü bir 

prognoz ile ilişkilidir. 

Yaygın hastalık olgularında, bazı vakalarda uzun süreli sağkalım 

bildirildiğinden palyatif rezeksiyon düşünülebilir. Ayrıca karaciğerde veya 

periton boşluğunda soliter bir lezyon olarak ortaya çıkan tekrarlayan 

hastalığı olan olgularda rezeksiyon düşünülmelidir. Mide ve diğer 

GIST'lerden hepatik metastaz için seçilmiş hastalarda karaciğer 

rezeksiyonu bazı yayınlarda sağkalımı arttırdığı gösterilmiştir. İmatinib'in 

başlangıçta inoperable GIST tümörlerini rezeke edilebilir hale getirme 

yeteneği göz önüne alındığında, (39) karınla sınırlı tekrarlayan metastatik 

hastalık durumunda sitoredüktif cerrahinin rolü olabilir. (40) Hastalar, 

imatinib veya başka bir tirozin kinaz inhibitörü ile en az 6 ay tedavi görmüş 

olmalı ve bu süre içinde ya stabil ya da kısmen yanıt veren hastalığa sahip 

olmalıdır. Bu hastaların önemli bir kısmında karaciğer rezeksiyonu (%40) 

gerekir.  Çoğunluğu bağırsak rezeksiyonu, peritonektomi ve/veya 

omentektomi (%60) dahil olmak üzere multiorgan rezeksiyon gerekir. 

Böyle agresif rezeksiyondan sonra bile genellikle R1 rezeksiyon sağlanır.  

R0 rezeksiyon sağlamak nadirdir ve hastaların yaklaşık %5'inde hala 

hacimli hastalık kalır. Stabil veya kısmen yanıt veren hastalık durumunda 

R0/R1 rezeksiyonu geçirebilen hastaların %70 kadarı, imatinib tedavisinin 

başlangıcından 4 yıl sonrasına kadar progresyonsuz bir sağkalıma sahiptir. 

(41) 

Küçük malign GIST'ler için wedge rezeksiyon ile yeterli rezeksiyon 

sağlanabildiğinden, uygun anatomik yerleşimli  (örn., mide büyük kurvatur 

veya ön duvarı) seçilmiş vakalarda minimal invaziv cerrahi teknikleri 

düşünülebilir. (31) 

11.2 Laparoskopik cerrahi 

GİST'lerin tedavisinde laparoskopik rezeksiyon giderek daha fazla 

kullanılmaktadır. Chen ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmada, 

mide ve ince bağırsakta 5 cm'den büyük olmayan GIST'ler için 

laparoskopik cerrahinin teknik olarak mümkün olduğu sonucuna 

varılmıştır. Laparoskopik rezeksiyonun faydaları arasında normal diyete 

hızlı geçiş, ameliyat sonrası hastanede kalış süresinin kısalması ve daha az 

analjezi kullanımı yer almıştı. Kısa dönem onkoloji sonuçları laparoskopi 

ile açık cerrahi ile aynıydı. (42) Gastrik GIST'lerin laparoskopik 

rezeksiyonu ile ilgili yayınlanmış çok sayıda rapor bu tekniğin 

uygulanabilirliğini ve güvenliğini göstermiştir. (43,19) 

12. Komplikasyonlar 

Komplikasyonlar preoperatif ve postoperatif kategorilere ayrılabilir. 

Preoperatif tümöre bağlı komplikasyonlar genellikle 4 cm'den büyük 
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tümörlerde ortaya çıkar. Başlıca preoperatif komplikasyonlar; kanama, 

bağırsak tıkanıklığı, volvulus, İnvajinasyon ve bağırsak perforasyonudur.   

Postoperatif komplikasyonlar majör abdominal ve sindirim sistemi 

cerrahisi komplikasyonları ile benzerdir. 

13. Takip 

Küratif operasyonlardan sonra takip önemlidir, çünkü nükseden 

hastalığı olan bazı hastalar, rezeke edilemeyen ve/veya metastatik hastalığı 

olanlar ikinci cerrahi müdahaleden ve tirozin kinaz inhibitörleri ile 

sistemik tedaviden fayda görebilirler. Takip, fizik muayene ve bilgisayarlı 

tomografi (BT) taraması ve muhtemelen periyodik gastroskopileri içerir. 

Tamamen rezeke edilmiş 2 cm'den küçük gastrik GIST'lerin takibi için 

Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN) önerileri yüksek riskli özelliklerin 

(örn. düzensiz sınır, kistik boşluklar, ülserasyon, ekojenik odaklar, 

heterojenite) varlığına göre değişir). Yüksek riskli özelliklere sahip 

GIST'ler için NCCN, kontrastlı abdominal/pelvik BT'nin 5 yıl boyunca her 

3-6 ayda bir, ardından yılda bir kez yapılmasını önermektedir. Yüksek risk 

özellikleri olmayanlar için 6-12 aylık aralıklarla endoskopik izlem önerilir. 

(31) NCCN, metastik veya kalıcı rezidü hastalığı olan hastaların takibi için 

her 3-6 ayda bir öykü ve fizik muayene ve abdominal/pelvik BT ile takip 

önermektedir. Tamamen rezeke edilmiş GIST'leri olan hastalar için, 

NCCN öykü, fizik muayene ve abdominal/pelvik BT'yi 5 yıl boyunca her 
3-6 ayda bir, ardından yılda bir kez önerir. (31) 
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    1. Giriş   

    Karaciğer abdominal bölgede sağ üst kadranda yer alan yaklaşık bir 

kilogram ağırlığı ile vücudun en büyük organlarından biridir. Karaciğer 

farklı anatomik ve fonksiyonel yapılardan oluşmaktadır. Karaciğer test 

anormallikleri birkaç farklı yönden değerlendirilmektedir. Tespit edilen 

zamanlamaya göre, akut karaciğer yetmezliği; ciddi akut karaciğer hasarı, 

ensefalopati ile birlikte INR yüksekliği, eşlik eden bozulmuş sentez 

fonksiyonlarının birlikte olmasıdır. Kronik karaciğer yetmezliği; altı aydan 

daha uzun süredir tespit edilen test anomalileri olarak sınıflandırılabilir (1). 

Klinik pratikte karaciğer fonksiyon testlerini fizyolojik olarak dört ana 

grup altında toplamak mümkündür (2). 

1-Hepatoselüler hasarın değerlendirilmesi 

2-Kolestatik hasarın değerlendirilmesi 

3-Karaciğerin atılım fonksiyonlarının değerlendirilmesi (safra yolları ile 

atılım) 

4-Karaciğer sentez fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

Karaciğer enzimleri denildiğinde ilk akla gelen ALT (alanin 

aminotransferaz), AST(aspartat aminotransferaz), GGT(gama-glutamil 

transferaz), ALP (alkalen fosfataz) dır. ALT ve AST başlıca hepatositlerde 

sentezlenirken GGTve ALP safra yollarından sentezlenmektedir. 

Bu makalemizde dört ana başlığı kullanarak karaciğer fonksiyon testleri 

yüksekliği olan hastaya yaklaşımları irdeleyeceğiz. 
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    2. Hepatoselüler Hasarın Değerlendirilmesi 

    Hepatoselüler hasarı belirlemek için pek çok testten faydanılabilir. Bu 

testler Tablo 1 de gösterilmiştir. Klink pratikte en çok kullanılan test 

animotransferazlardır.  

Tablo 1. Hepatoselüler Hasarın Tanısında Kullanılan Testler 

Aminotransferazlar (ALT,AST) 

Laktat dehidrogenaz (LDH) 

İsositrat dehidrogenaz 

Sorbitol dehidrogenaz 

 

    2.1 Aminotransferazlar 

    Aminotransferazlar nitrojen ve karbonhidrat metabolizmasında 

aminoasitlerin konversiyonunda görev alırlar ve amino gruplarının bir 

karbon iskeletinden diğerine aktarımını aminotransferazlar kataliz ederler. 

AST hem sitozolik hem de mitokondrial izoenzim olup karaciğerin 

haricinde çizgili kaslarda, kalp kasında, beyin, böbrek, pankreas ve kan 

hücrelerinde de bulunur. Kadınlarda 9-32 units/L, erkeklerde 10-40 units/L 

normal sınırlar olarak kabul edilmiştir (3). ALT sitozolik bir enzimdir ve 

büyük çoğunlukla karaciğerden sentez edilir. Karaciğer hücre hasarının 

spesifik göstergesi olabilir. Erkeklerde 29-33 units/L, kadınlarda 19-25 

units/L aralığındaki değerler normal kabul edilir. Bu değerlerin üzerine 

seviyeler altta yatan karaciğer hasarının göstergesi olabilir (4,5). 

   Laktat dehidrogenaz (LDH) sitoplastik enzimdir. Beş farklı izoenzim 

türü vardır. Bu izoenzimler ile bakılsa bile aminotransferazlar kadar 

karaciğer fonksiyonları göstermede sensitif değildir. Klinik pratikte daha 

çok hemoliz markırı olarak kullanılmaktadır (6). 

   Aminotransferazların yükseliği klinik pratikte sıklıkla karşılaşılan bir 

durum olduğu için iyi bilinmesi gerekmektedir. Aminotransferazların ciddi 

yüksekliği genelde normalin 15 kat artışı, orta derecede yükseklik 5-15 kat, 

hafif derecede yükseklik ise 5 katın altındaki yükseklikleri 

tanımlamaktadır (7). 

   Aminotransferaz yüksekliğinde ilk yapılması gereken hastadan iyi bir 

anamez alınması ve fizik muayene yapılmasıdır. Bu hastalar daha çok 

asemptomatik olup rutin test taramasında karaciğer enzim yüksekliği 

saptanmaktadır. Hastalar çoğunlukla asemptomatik olduğu için hafif 

düzeydeki yükseklikler göz ardı edilebilir fakat hafif düzeyde ki 

yükseklikler bile kronik karaciğer hastalıkları yönünden oldukça 
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sensitifdir. Anamnezde kronik rahatsızlıklar, kullanılan ilaçlar, bitkiler, 

alışkanlıklar, alkol tüketimi, operasyon öyküsü, transfüzyon hikayeleri, 

aşılanma durumu, şüpheli cinsel ilişki durumları ve ailede karaciğer 

hastalığı varlığı hikayesi dikkat edilmesi gereken hususlardır (8). Hafif 

derecede aminotransferaz yüksekliği yapan nedenler Tablo 2 de 

özetlenmiştir. Hafif derece de aminotransferaz yüksekliği saptanan hastada 

ilk sorgulanması gereken ilaç/bitki kullanımı, kronik hepatit, 

hemokromatozis, alkolik/nonalkolik yağlı karaciğer durumlarıdır. İlk 

istenilmesi gereken testler hepatitler için; HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, 

AntiHCV (9). 

   Hemokromatozis için, serum demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, 

yağlı karaciğer değerlendirilmesi için hepatobilier ultrasonografi veya 

imkan varsa bilgisayarlı tomografi veya magnetic rezonans görüntüleme 

yapılmalıdır. Ultasonografi daha az sensitive olmasın karşın daha ucuz ve 

kolay ulaşılabilir olduğu için genelde ilk tercih olmaktadır. Portal doppler 

incelemesi de gerekli hastalarda damar yapılarını göstermede yol gösterici 

olmaktadır (10,11). 

   Başlangıç testleri ile karaciğer fonksiyon testleri yükseklği etyolojisi 

aydınlatılamadığı zaman ikinci aşamada otoimmün hepatit (12), Wilson 

hasalığı (13), alfa 1 antitipisn eksikliği (14), ve çölyak hastalığı (15) akla 

gelmelidir ve ilgili tarama testleri hastaya uygulanmalıdır. 

   Alkol kullanımı ve steatohepatit en yaygın AST ön planda yükseklik 

sebebidir ve diğer karaciğer hastalıklarında da kofaktör olarak ortaya 

çıkmaktadır. Alkol kullanımı kesildikten sonra reversibl olarak karaciğer 

fonksiyon testlerinin normale döndüğü görülebilir (16). 

   Karaciğer dışı sistemik ve otoimmun hastalıklarda karaciğer fonksiyon 

testlerinin etkilenmesi olağan dışı durum değildir. Sistemik hastalıklarda 

karaciğer direk tutulumu, spesifik olarak karaciğer tutulumu, overlap 

sendromları, granülomatöz hepatit veya primer hastalık nedeni ile 

kullanılan ilaca bağlı hepatit şeklinde olabilir (2). 

   Malign infiltrasyonlar ile de karaciğer enzim yükseklikleri görülebilir. 

Bu durum lenfomalarda olduğu gibi direk tutulum veya kolon, meme, 

akciğer kanserinde sıklıkla gözlenebildiği gibi metastaz şeklinde de 

karşımıza çıkabilir. 

   Sistemik pek çok bakteriyel, viral, protozoal enfeksiyonlarda da 

patogenez net olarak bilinmesede karaciğer enzim yükseklikleri 

görülebilir. Altta yatan hastalığın tedavisi ile karaciğer fonksiyonları 

tamamen normale dönebilir. 
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Tablo 2. Aminotransferaz Yüksekliği Yapan Durumlar 

Ciddi yükseklik yapan durumlar 

Asetaminofen/idiosenkrazik toksisite 

Akut viral hepatit 

Alkolik hepatit 

Otoimmun hepatit 

Wilson hastalığı 

İskemik hepatit 

Budd-chiari sendromu 

Veno-okluziv hastalık 

HELLP (gebede; hemoliz, karaciğer enzim yüksekliği, platelet 

düşüklüğü) 

Malign infiltrasyon 

Toksin / Mantar intoksikasyonu 

Sepsis 

Kalp krizi 

Kas hastalıları, nöbet, ağır egzersiz 

 

Ciddi derece de aminotransferaz yüksekliği yapan en sık sebepler arasında 

viral nedenli akut hepatitler, ilaç, bitki/mantar, toksin kaynaklı akut 

hepatitler ve iskemik hepatitlerdir (Tablo 3) (9). İskemik hepatit 

hemodinamik bozukluk olduğu durumlarda aniden ciddi aminotransferaz 

yüksekliği ile karşımıza çıkar. (akut kalp yetmezliği, hipotansiyon, kronik 

kalp yetmezliği, aritmiler, miyokard enfarktüsü, kanama) (17). Klinik 

pratikte sık karşılaşılan bir durumdur. 

Tablo 3. Ilımlı Aminotransferaz Yüksekliği Yapan Durumlar 

İlaç/Bitki kullanımı 

Kronik viral hepatit (Hepatit B, Hepatit C,D) 

Alkolik Karaciğer Hastalığı 

Non alkolik karaciğer hastalığı 

Hemokromatosiz 

Otoimmun Hepatit 

Wilson Hastalığı 

Alfa 1 antitripisn eksikliği 

Konjestif Hepatopati 
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Erişkin bile tip duktopeni 

Malign infiltrasyon 

Kas hastalıkları 

Tiroid hastalıkları 

Çölyak hastalığı 

Adrenal yetmezlik 

Anoreksia nervoza 

 

   Karaciğer biyopsisi anormal  karaciğer fonksiyon testlerinin sebat etmesi 

durumunda, fibrozis durumunu değerlendirmek amaçlı non invaziv testler 

yardımcı olmadığı zaman kullanılmaktadır, bazen de hastalığın takibinin 

değerlendirilmesi veya infiltratif durumların patolojik tanısı amacı ile 

kullanılmaktadır (18). 

    3. Kolestatik Hasarın Değerlendirilmesi 

    Kolestaz, intrahepatit ve ekstrahepatik olarak ikiye ayrılsa da kullanılan 

testler aynıdır. Tablo 4 te kolestaz testleri verilmiştir. Kitabımızın bu 

bölümünde ALP, GGT, bilirubinler, 5’ nükleotidaz yüksekliklerine 

yaklaşım anlatılacaktır. 

    3.1 Alkalen fosfataz 

    Alkalen fosfataz hepatositlerin kanaliküler yüzü, bilier epitelin lümene 

bakan yüzünün yanı sıra osteoblastlar, ince barsağın fırçamsı yüzü, böbrek 

proksimal tübülleri, plassenta ve beyaz küreden de salgılanır. ALP gebelik 

ve büyüme çağındaki çocuklarda fizyolojik olarak da yükselebilir. 

Fizyolojik olmayan ALP yüksekliğinde karaciğer kaynaklı olup 

olmadığını değerlendirmek için GGT ve 5’ nükleotidaz kullanılmaktadır. 

ALP yüksekliği yapan nedenler Tablo 4 de özetlenmiştir. ALP 

izoenzimleri çalışılarak karaciğer dışı diğer patolojiler evalue edilebilir. 

ALP yüksekliği tespit edildiğinde anamnezde bazı ilaçlarında 

aminotransferaz gibi ALP yüksekliği yapabileceği akılda tutulmalıdır (19). 

Tablo 4. Alkalen Fosfataz Yüksekliği ve Direk Bilirubin Yüksekliği 

Yapan Durumlar 

Ekstrahepatik bilier obstruksiyon 

Koledokolithiazis 

Malign obstruksiyon( pankreas, safra kesei, ampulla vateri, safra kanalı, 

lenf nodu metastazları) 

Bilier striktürler 

İnfeksiyonlar (AIDS, Ascaris, liver flukes) 
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İntrahepatik kolestaz 

İlaç/Toksin ilişkili 

Primer Bilier Kolanjit 

Primer Sklerozan Kolanjit 

Gebenin intrahepatik kolestazı 

Total Paranteral Nutrsiyon 

İnfiltratif Hastalıklar 

Hepatitler (viral, alkol, kronik) 

Siroz 

Hipoperfüzyon 

 

   ALP yüksekliğinin hepatobilier kaynaklı olduğu düşünülüyorsa ilk 

yapılması gereken işlem safra yollarının görüntüleme yöntemleri ile 

değerlendirilmesidir. Üst abdominal ultrasonografi ile  intrahepatik ve 

ekstrahepatik safra yolları ile koledok ve safra kesesi rahatlıkla 

değerlendirlmektedir. Ekstrahepatik safra yolu tıkanıklığı yapan en sık 

sebepler; koledokolithiazis, malign obstrüksiyon, primer sklerozan 

kolanjit, kronik pankreatit ve AIDS kolanjiopati olarak sıralanabilir. Eğer 

ekstrahepatik safra yollarında tıkanıklık düşündüren bulgu saptanır ise 

hastaya hem tanı hem de tedavi amacı ile endoskopik retrograd 

pankreatografi (ERCP) veya perkutan transhepatik kolanjiografi  

uygulanabilir. Girişimsel işlem için uygun olmayan hastalarda magnetic 

resonance kolanjiografi (MRCP) veye bilgisayarlı tomografi ile safra 

yolları değerlendirilebilir. ERCP ve MRCP ile sonuç alınamazsa karaciğer 

biyopsisi yapılması düşünülebilir (20). 

   İntrahepatik kolestaz yapan en sık sebepler; hepatitler (A,B,C,E), 

Epstein-Barr ve citomegalovirus enfeksiyonları, total paranteral nutrisyon, 

gebelik, toksin/ilaçlar, primer sklerozan kolanjit, primer bilier siroz, 

infiltratif hastalıklar, bening postoperatif kolestaz olarak sayılabilir. 

Hastanın klinik anamnezi ayırıcı tanıda yol göstericidir. Hastada primer 

biliyer siroz düşünülüyor ise anti mitokondrial antikor (AMA) bakılması 

tanı açısından fayda sağlayacaktır. 

    3.2 Gama Glutamil Transpeptidaz 

    GGT hepatositler ve bilier epitel hücrelerinde bulunur. Pankreas 

hastalıklarında ,böbrek yetmezliğinde, kronik obstruktif akciğer hastalığı 

diyabetes mellitus, antiepileptik ilaçlardan fenitoin, karbamazepin 

kullanımında da GGT yükselebilir (21). Diğer karaciğer fonksiyon testleri 

ile birlikte yükselmesi durumunda karaciğer kaynaklı olduğu 

düşünülebilir. Özellikle alkol kullanımına bağlı ise GGT yüksekliğinin 
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yanı sıra AST/ALT oranının 2 nin üzerinde olması sık görülen durumdur. 

Tekrarlayan GGT yüksekliği varsa diğer karaciğer fonksiyon testleri ile 

birlikte hastayı ultrasonografi ve karaciğer biyopsisi için değerlendirmek 

gerkemektedir. 

    4. Karaciğer atılm yollarınını değerlendirilmesi 

    4.1 Hiperbilirubinemi 

   Bilirubin heme metabolizmasının katabolik ürünüdür. Bazı bilirubin 

ürünleri karaciğerde konjuge olup atılır. Bilirubin yüksekliği olan hastada 

ilk aşama konjuge mi (direk hiperbilirubinemi) yoksa unkonjuge mi 

(indirek hiperbilirubinemi) olduğunun tespitidir. 

   İndirek hiperbilirubinemi; Karaciğer veya sistemik pek çok durumdan 

etkilenebilir, Tablo 5 de özetlenmiştir. Klinik pratikte en çok izole indirek 

bilirubin aşırı yapımın (hemoliz, inefektif eritropoez..v.b) veya gilbert 

sendromu gibi bilirubin konjugasyonunda bozukluk olması sonucu 

görülmektedir. Gilbert hastalığında tipik olarak açlık ve stres ile gözlerde 

sararma şikayeti olabilir. Toplumda %3-7 oranında görülür. Üridin difosfat 

(UDP) glukuronositiltransferaz aktivitesi azlamasına bağlı olarak bilirubin 

konjugasyonu bozulmuştur. İndirek bilirubin seviyesi genellikle <4 mg/dl 

altındadır. Diğer karaciğer fonksiyon testlerinde anomalik yoksa ek 

araştımaya gerek yoktur (22). Ayırıcı tanıda karışıklık oluyorsa genetik test 

ile konfirme edilebilir. 

Tablo 5. Bilirubin Yüksekliği Yapan Durumlar 

İndirek bilirubin yüksekliği yapan 

durumlar 

Ekstravasküler hemoliz 

Kanın dokulara ekstravaze olması 

İntravasküler hemoliz 

Diseritropoez 

Wilson hastalığı 

Kalp yetmezliği 

Portosistemik şant 

İlaçlar (rifampin…) 

Crigler najjar sendromu 

Gilbert sendromu 

Yenidoğan geçici sarılığı 

Estradiol 

Kronik hepatit, ilerlemiş siroz 
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Konjuge biliribun yüksekliği yapan 

durumlar 

Dubin -jonhson sendromu 

Rotor sedromu 

 

   Direk hiperbilirubinemi; Daha çok kolestatik enzim yüksekliklerine veya 

hepatoselüler hasar testlerine eşlik eder. Tek başına görülmesi nadir iki 

genetik hastalık ile ilişkilidir. Dubin -Johnson ve Rotor sendromu. Yüzde 

elli oranda direk hiperbilirubinemi ile karakterize ılımlı direk bilirubin 

yüksekliği ile birliktedir. Klinik olarak bening seyirli olduğu için diğer 

karaciğer testleri normal ise ek tetkik yapmaya gerek yoktur. 

    5. Sentez fonksiyon anomalileri 

   Karaciğer sentez fonksiyonları başlıca protrombin zamanı ve albümin ile 

değerlendirilir. Kronik karaciğer hastalığı varlığında diğer testler ile 

birlikte etkilenir (23,24). Bununla birlikte malnutrisyon, protein 

kaybettiren enteropati, ağır protein kaybı olan nefrotik sondrom gibi 

karaciğer dışı durumlardan da etkilenebilir. 
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1. Koronavirüs’lere Genel Bir Bakış 

Koronavirüsler, Coronavirus cinsi ve Coronaviridae ailesine ait zarflı, 

şapkalı ve yaklaşık 24.000 – 31.800 nükleotidli poliadenile RNA 

genomuna sahip virüslerdir (Zhou ve ark 2021). Coronavirus cinsi genetik 

ve serolojik özellikleri temelinde dört alt gruba ayrılır. Bu gruplar: 

Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus ve 

Deltacoronavirus’tur. Hastalık temelinde kategorize edildiğinde; 

domuzların bulaşıcı gastroenterit virüsü (TGEV), domuz respiratorik 

koronavirüs (PRCV), domuz epidemik diyare virüs (PEDV), domuzların 

akut diyare sendromu koronavirüsü (SADS-CoV), köpek koronavirüsü 

(CCoV), kedi koronavirüsü (FCoV), yaban gelinciği ve vizon 

koronavirüsü, insan koronavirüsü (HCoV) 229E, HCoV NL63 ve yarasa 

koronavirüsleri (Bat CoV'ler) Alphacoronavirus’lere aittir. Murin hepatitis 

virüs (MHV), sığır koronavirüsü, at koronavirüsü, köpek respiratorik 

koronavirüsü (CRCoV), HCoV OC43, HCoV HKU1, insan enterik CoV-

4408 (HECoV-4408), domuz hemaglütine ensefalomiyelit virüsü, rat 

koronavirüsü, şiddetli akut respiratorik sendrom ilişkili koronavirüs 

(SARS-CoV), Orta Doğu respiratorik sendrom ilişkili koronavirüs 

(MERS-CoV) ve SARS-CoV-2 ise Betacoronavirus’lere aittir. Kuşların 

bulaşıcı bronşit virüsü (IBV), hindi koronavirüsü (TCoV), kaz 

koronavirüsü, ördek koronavirüsü ve Asya leopar kedisi koronavirüsü gibi 

beyaz balina koronavirüsü de Gammacoronavirus’e aittir. Son olarak, 

Wigeon ördek koronavirüsü, bülbül koronavirüsü, pamukçuk koronavirüsü 

ve domuz deltacoronavirüsü (PDCoV) Deltacoronavirus grubuna aittir 

(Woo ve ark 2012). 
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Tarihsel olarak bakıldığında, koronavirüs ile ilişkili rapor edilmiş ilk 

hastalık 1912 yılının başlarında keşfedilmiş felin enfeksiyöz peritonitis 

(FIP) hastalığıdır (Jakob 2021). Kuşların IBV, TGEV ve MHV ise 

1950’lerden önce de bildirilmiş hastalıklardır. Fakat, ilk insan koronavirüs 

enfeksiyonu 1960’ların sonuna kadar bildirilmemiştir. 1960’ların sonunda 

ise yaygın gözlenen gribin etkeni olarak tanımlanmıştır (Masters 2006). 

2002’nin sonlarında ise SARS-CoV olarak tanımlanan yeni insan 

koronavirüsü, Çin’in güneyinde ortaya çıkmıştır. Hızlı yayılan bu hastalık 

29 ülkede toplam 8000’in üzerinde vakaya ve 800 civarında ölüme sebep 

olmuştur. Bu global SARS-CoV salgını, Temmuz 2003’te sona ermiştir 

(Schneider 2012). Sonuç olarak, SARS-CoV epidemisi, halk sağlığı 

uzmanlarının ve akademik virologların dikkatini çekmeye başlamıştır. 

2012 yılında ise, MERS-CoV olarak tanımlanan yeni bir zoonotik 

koronavirüs insanlarda identifiye edilmiştir. Bu hastalığın insanlara tek 

hörgüçlü develerden geçtiği bildirilmiştir. MERS-CoV ile enfekte 

insanların yaklaşık %35’i ölmüş olsa da insandan insana bulaş ile ilgili 

kesin kanıt bildirilmemiştir (Ramadan ve Shaib 2019). 2019 yılının 

sonlarında ise tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirus hastalığı 2019 

(COVID-19) global pandemisi ortaya çıkmıştır (Wu ve ark 2020). COVID-

19’un etkeni, SARS-CoV ile yaklaşık %80 sekans benzerliğine sahip 

SARS-CoV-2’dir. Bu hastalık dünya çapında 200’den fazla ülkeye 

yayılmış ve 4 Temmuz 2021 itibari ile 183 milyon vaka ve 3.9 milyon 

ölüme sebep olmuştur (WHO 2021). 

2. Koronavirüs Hastalıklarının Genel Klinik Bulguları 

Hayvanların koronavirüs hastalıkları, gastrointestinal, respiratorik ve 

merkezi sinir sistemi gibi pek çok sistemi etkileyip ensefalomyelitis, 

hepatitis, nefritis ve peritonitis gibi çok çeşitli klinik bulgulara sebep olur. 

Bu hastalıkların içerisinde, şiddetli pyelogranülamatöz lezyonlarla 

karakterize peritonitise sebep olan FIP, ilk bildirilmiş koronavirüs ile 

ilişkili hayvan hastalığıdır (Jakob 2021). FCoV tarafından oluşturulan FIP, 

evcil ve vahşi kedilerin progresif ve öldürücü bir hastalığıdır (Pedersen 

2009). Çoğu FCoV enfeksiyonu hafif subklinik enteritis ile karakterizedir 

ve enfekte hayvanların %5-12’sinde FIP geliştiği bildirilmiştir (Addie ve 

Jarrett 1992). FIP’in kuru veya non-effüziv olarak tanımlanan formunda 

oküler ve/veya nörolojik bulgular daha yaygındır. Islak veya effüziv olarak 

tanımlanan formda ise visköz, proteinden zengin sıvı birikiminin neden 

olduğu progresif abdominal gerginlik (peritoneal) ve pleural effüzyon 

karakteristiktir. FIP’in ıslak formu gelişmiş kedilerde birkaç hafta/ay 

içerisinde ölüm gerçekleşir (Pedersen 2009). 

TGEV, PEDV ve PDCoV erişkin ve yavru domuzlarda diyareye sebep 

olur. Başlıca klinik bulgular, hafiften şiddetliye kadar değişen sulu diyare, 
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kusma ve anoreksidir. Neonatal domuzlarda mortalite %100’e ulaşabilir. 

Hastalığın şiddeti, enfekte domuzların yaşları ile ters korelasyon 

içerisindedir (Song ve Park 2012). Bunlara ek olarak, domuz hemaglütine 

ensefalomiyelit virüsü olarak bilinen bir diğer domuz koronavirüsü, yavru 

domuzlarda kusma ve kilo kaybına neden olabilir. Fakat hastalığın dünya 

çapında çok yaygın olmadığı bildirilmektedir (Mora-Diaz ve ark 2019).  

Kemirgenler içerisinde MHV’nin hepatitis ve suşa bağlı olarak enteritis 

ve nörolojik bulgulara sebep olduğu bildirilmiştir (Haring ve Perlman 

2001). BCoV enfeksiyonları sığırlarda üç farklı klinik bulguya sebep olur. 

Bunlar: buzağılarda diyare (Aydoğdu ve ark 2018), erişkin sığırlarda 

hemorajik diyare ve respiratorik hastalıklardır (Gülersoy ve Şen 2017). 

Köpeklerde gastroenteritis ve respiratorik semptomlar daha çok sırasıyla 

CCoV (Alphacoronavirus) ve CRCoV (Betacoronavirus)’a bağlı olarak 

gelişir (Qiu ve Ge 2021). Kuşların enfeksiyöz bronşitis hastalığının klinik 

bulguları, yaş, bulaşma yolu, nütrisyonal ve genetik faktörler, virülens ve 

düşük çevre sıcaklığı gibi çevresel stresörlere bağlıdır. IBV’nin klinik 

bulguları öksürme, hapşırma, nazal ve oküler akıntı ve sinüzit gibi 

respiratorik bulgular ile birlikte genç dişi tavuklarda oviduktların kalıcı 

hipoplazisidir (Sylvester ve ark 2005). 

3. Hayvanlarda Covid-19 Enfeksiyonu 

COVID-19 hastalığının hayvanlardan köken alan zoonotik bir hastalık 

olduğu bilinmektedir (Wu ve ark 2020). Fakat güncel çalışmalarda virüsün 

enfekte insanlardan evcil veya evcil olmayan hayvanlara da bulaşabileceği 

bildirilmektedir (Mahdy ve ark 2020). Yarasalar SARS-CoV, MERS-CoV 

ve SARS-CoV-2 ile ilişkili diğer koronavirüs enfeksiyonlarının 

rezervuarlarıdır. Bu sebeple pangolinler ile birlikte yarasaların SARS-

CoV-2 bulaşında en muhtemel ara rezervuar olduğu düşünülmektedir 

(Lam ve ark 2020). Evcil hayvanlar içerisinde kedi ve köpeklerde de 

COVID-19 enfeksiyonu bildirilmiştir (Sit ve ark 2020). Köpekler düşük 

miktarlarda SARS-CoV-2 virüsünü nazal ve/veya oral yol ile saçabilir ve 

asemptomatik olabilirler. Köpeklerin aksine kediler SARS-CoV-2 

enfeksiyonuna daha duyarlıdır. Tüm bildirilmiş raporlarda hayvan 

sahibinin COVID-19 enfeksiyonundan etkilendiği veya yüksek COVID-

19 insidansına sahip bir bölgede yaşadığı belirtilmektedir. İlk kedi 

COVID-19 raporu Mart 2020 yılında Belçika’da bildirilmiş ve kedide iştah 

kaybı, diyare, kusma, öksürük, güç solunum gibi klinik bulgulara sahip 

olduğu rapor edilmiştir (Mahdy ve ark 2020). COVID-19 enfeksiyonu ile 

etkilenmiş kedilerin genellikle asemptomatik olduğu veya hafiften orta 

şiddete değişen respiratorik ve gastrointestinal bulgulara sahip olduğu 

belirtilmektedir. Bu sebeple, SARS-CoV-2’nin insanlardan hayvanlara 

geçişi ile ilgili kanıtlara rağmen kedilerden kedilere geçişin sadece 
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deneysel inokülasyonlar ile oluşturabildiği ve kedilerden insanlara geçiş 

ile ilgili halen ortaya konulamadığı bildirilmektedir (Shi ve ark 2020). 

Evcil hayvanların yanı sıra Nisan 2020 yılında evcil olmayan kaplan ve 

aslan gibi kedigillerin de SARS-CoV-2 ile enfekte olduğu bildirilmiştir 

(Mahdy ve ark 2020). Hayvanat bahçesi hayvanlarında gözlenen hafif 

respiratorik semptomların destekleyici tedavi ile ortadan kalktığı 

bildirilmiştir. Ek olarak, Hollanda’da vizonlarda şiddetli respiratorik 

semptomlar ile yüksek mortalite bildirilmiştir (Oude Munnink ve ark 

2021). Önceki çalışmalarda domuz, tavuk, ördek gibi bazı çiftlik 

hayvanlarının COVID-19’a karşı daha dirençli oldukları bildirilmiştir (Shi 

ve ark 2020). Günümüzde ise insanlardan çeşitli hayvan türlerine SARS-

CoV-2 bulaşı ile ilgili kanıtlar bulunmaktadır (Mahdy ve ark 2020). Bu 

sebeple, veteriner hekimlerin ve hayvancılık ile ilgilenen kişi ve 

çalışanların kişisel korunma önlemleri ve aşılamada öncelikli gruplara 

dahil edilmesi hastalık ile mücadelede önem arz etmektedir. 

3.1. Koronavirüs İmmunopatogenezi 

Avirülent FCoV ve HCoV, hafif yangısal reaksiyonlara sebep olan non 

patojenik virüslerdir. Bu virüslerin aksine SARS-CoV ve SARS-CoV-2 ve 

virulent FCoV oldukça patojenik insan ve kedi koronavirüsleridir. Şiddetli 

yangısal reaksiyonlar ve sitokin fırtınası ile karakterize progresif sistemik 

hastalık yapısı ile benzer immunopatojenik özelliklere sahiptirler 

(Paltrinieri 2004). Kedilerin FIP hastalığında genetik faktörlerin de rol 

oynadığı bildirilmiştir (Hsieh ve Chueh 2014). Deneysel FIP hastalıkları 

koronavirüs ile ilişkili immunopatogenez çalışmaları için bir modeldir. 

Hastalık, hayatta kalma süresi temelinde klasifiye edilebilir ve etkilenmiş 

tüm kedilerin akut viral enfeksiyon bulgularını 7 gün içerisinde gösterdiği 

belirtilmektedir. Hayatta kalan kedilerde güçlü hücre ile ilişkili immünite 

(cell mediated immunity, CMI) tespit edilmiştir. Bu bulgular, virulent 

FCoV’a karşı humoral cevabın yetersiz olduğunu ve CMI’nin 

enfeksiyonun kontrolü ve FCoV klirensinde daha önemli olduğunu 

göstermektedir (Chen ve ark 2020). Güçlü T-hücre cevabının erken 

indüksiyonu asemptomatik hastalık seyri veya hafif semptomlar ile ilişkili 

olduğu belirtilirken güçlü antikor titrelerinin daha şiddetli COVID-19 ile 

ilişkili olduğu bildirilmiştir (Tan ve ark 2021). Dahası, COVID-19 RNA 

aşısı etkinliğinin reseptör bloke eden antikorlardan çok erken T-hücre 

cevabı ile korelasyon içerisinde olduğu ve COVID-19 enfeksiyonuna karşı 

korumada CMI’nın önemi rapor edilmiştir (Kalimuddin ve ark 2021). 

Virülent FCoV tarafından oluşturulan FIP’e benzer şiddetli COVID-19 

enfeksiyonu, doğal öldürücü (NK) ve regülatör T (Treg) hücrelerinin 

supresyonu ile karakterizedir (Chen ve ark 2020). Treg hücreleri immun 
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cevabı regüle edip ve istenmeyen immün yanıtları kontrol ettiğinden dolayı 

sayısı azalmış Treg hücreleri yangısal/sitokin fırtınasına katkı sağlayabilir 

ve konağın immun sisteminde disregülasyonlara sebep olabilir (Liu ve ark 

2020). Tümör nekroz faktör alfa (TNF-alpha)’nın aşırı üretimi SARS-CoV 

ve MERS-CoV hastalarında kötü prognoz ile ilişkilidir ve ilginç olarak, 

FIP olgularında TNF-alpha’nın FIP’in klinik seyrini şiddetlendirdiği 

bildirilmiştir. Artmış TNF-alpha seviyeleri makrofajlar üzerine etki ederek 

FCoV reseptör ekspresyonunu arttırır ve CD8+ T hücrelerinin apoptozisini 

indükler (Takano ve ark 2007). 

Koronavirüsün S proteinlerine bağlanan antikorlar, immünopatogeneze 

katkı sağlar. Kan damarlarının duvarlarında biriken antijen-antikor 

kompleksleri komplement aktivasyonuna sebep olarak vaskülitis ve ödeme 

yol açar ve FIP’in effüziv formu gelişir (Pedersen 2009). Monosit, 

makrofaj ve dendritik hücrelerin dahil olduğu Fc-gamma reseptörü taşıyan 

hücrelerin enfeksiyonu ADE olarak adlandırılan fenomen ile enfeksiyonu 

şiddetlendirir (Smatti ve ark 2018). Fc-gamma reseptörü taşıyan hücreler 

tarafından virus-antikor komplekslerinin artan alınımı ile virus yayılımı ve 

dolayısıyla hastalığın şiddeti artar. ADE olarak adlandırılan fenomen, 

FCoV’a spesifik değildir ve Zika virus, Ebola virus ve insan immune 

yetmezlik (HIV) virus enfeksiyonlarında da gözlenebilir (Halstead ve ark 

2010). COVID-19 enfeksiyonunda ise ADE ile ilgili öne sürülen 

mekanizmaların artan enfeksiyon veya artan immün aktivasyon ile ilişkili 

olabileceği bildirilmiştir (Lee ve ark 2020). İnsanlarda COVID-19 aşı 

uygulamalarında ADE gözlenmemiş olması aşının yeterli nötralize edici 

antikor üretimini uyarması ile ilişkili olabilir. Fakat SARS-CoV-2’nin 

yüksek mutasyon oranı ve gücü göz önünde bulundurulduğunda nötralize 

edici antikor etkinliğinin ve düzeylerinin de zamanla değişebileceği 

unutulmamalıdır. Bu sebeple ADE, FCoV enfeksiyonlarını 

şiddetlendirebilir ve bu konu ile ilgili araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır 

(Chan ve ark 2014). 

3.2. Bulaşma ve Saçılım 

Enterotropik koronavirüsler (TGEV, PEDV, PDCoV, CCoV, BCoV, 

TCoV ve enterotropik MHV gibi) direkt feko-oral yol ile veya indirekt 

yollar ile bulaşabilir. Pek çok koronavirüs, aerosol damlacığı ve kontamine 

gıda veya suların tüketimi ile de bulaşabilir. Bu sebeple, viral saçılım 

periyodu ile ilgili araştırmalar önemlidir. Doğal PDEV salgınında, 

enfeksiyondan birkaç gün sonrasında dışkıda yüksek PDEV seviyeleri 

gözlenmiş ve viral titrenin bir haftadan sonra düşmeye başladığı 

bildirilmiştir (Bertasio ve ark 2016). Erişkin kediler, yıl boyunca aralıklı 

olarak en az bir kez FCoV’u dışkı ile saçarlar. Güncel bir çalışmada FCoV 

antikor titrelerinin fekal viral yük ve FCoV saçılım frekansı ile korelasyon 
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içinde olduğu bildirilmiştir (Felten ve ark 2020). Genel olarak, FCoV ile 

enfekte kediler, bulaştan bir hafta sonra fekal virus saçılımına başlarlar ve 

bu olay üç olası durum ile sonuçlanır. Bunlar: Kedinin kronik FCoV 

taşıyıcısı olması ve ömrü boyunca virüsü saçması; hastalığın eliminasyonu 

ve FCoV saçılımının durması fakat tekrar enfekte olması; sürekli veya 

aralıklı FCoV saçılımı (kedilerin çoğunda gözlenen durum) (Drechsler ve 

ark 2011). Bu durum COVID-19 takibinin önemini gösterse de insanlarda 

rektal svablar ile saçılımın denetlenmesi pek uygulanabilir değildir. 

3.3. Tanı, Tedavi ve Korunma 

Beşeri ve veteriner hekimlik alanlarında spesifik antikor veya 

antijenlerin tespiti için çeşitli serolojik ve moleküler testler sıklıkla 

uygulanmaktadır. Yine de, koronavirüslerin klinik tanısında bazı zorluklar 

öne çıkmaktadır. Bunlar; virus ve antikor varlığının hastalık durumunun 

bir indikatörü olup olmadığı ve enfekte veya aşılı insan veya hayvanların 

ayrımının yapılabilme kabiliyetidir. Bu ayrım stratejisi şap, domuz ateşi ve 

kuş gribi gibi enfeksiyonlarda mümkündür (Kofler ve Baylis 2020). 

COVID-19 enfeksiyonlarında ise bu yaklaşım, SARS-CoV-2’ye maruz 

kalmış bireylerde anti-N antikorlarının, aşılanmış bireylerde ise anti-S 

antikorlarının tespiti şeklindedir (Krammer 2020). 

Hayvan koronavirüs enfeksiyonlarında destekleyici tedavi önemlidir. 

FIP için uygulanan tedavi, yangısal ve hiperimmün cevabın azaltılması 

odaklıdır. Bunun için çeşitli anti-FCoV ve immunosüpresant ilaçlar 

denenmiştir. Bu kapsamda denenen ilaçlar, nelfinavir (HIV proteaz 

inhibitörü), interferonlar, ribavirin ve GS-441524 (nükleotid analogları), 

klorokin (anti-malarya), itrakonazol (anti-fungal), siklosporin 

(immunosüpresant) ve GC376 (3C benzeri proteaz)’dır (Liu ve ark 2013). 

Fakat, bu ilaçlar hayvanlarda sistematik olarak test edilmediğinden 

kullanım durumunda yan etkiler göz önünde bulundurulmalıdır (Weiss ve 

Oostrom-Ram 1989). İnsan koronavirüs enfeksiyonlarında muhtemel 

tedavi stratejileri ve başarılı tedavi yaklaşımlarında kullanılan ilaç grupları 

şu şekildedir: Antiviral ajanlar, sitokin antagonistleri, hedef hücrelerde 

viral reseptör ekspresyonu, T-lenfositlerin apoptozisi ve immunmodülatör 

uygulamalarıdır (Ward ve ark 2016). Ek olarak, immunosüpresif dozda 

prednizon veya deksametazon uygulamaları da bir tedavi seçeneği olabilir. 

Bu sebeple FIP ve COVID-19 hastalarındaki terapötik stratejiler daha çok 

viral yükü ve yangısal cevabı azaltmaya odaklanmıştır (Drechsler ve ark 

2011). 

Her bir aşının nötralizasyon seviyesini gösteren güncel çalışmalarda 

mevcut aşıların immun korunma için yeterli olduğu bildirilmektedir 

(Khoury ve ark 2021). SARS-CoV-2 mutasyon geçirdiğinden mevcut 
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aşıların etkinliği zamanla azalabilir. Bu durum, aşının patojen virülensini 

ve hastalık şiddetini düşürse de enfeksiyon ve bulaşmaya karşı tam bir 

koruma sağlayamayacağını göstermektedir (York 2020). Bu sebeple, 

mevcut COVID-19 aşıları SARS-CoV-2 replikasyonunu virüsü tamamen 

elimine etmeden azaltır. Benzer fenomen domuzların Circovirus tip-2 

(PCV2) ve Marek hastalığında da bildirilmiştir (Karuppannan ve 

Opriessnig 2017).  

4. Sonuç 

Hayvanların koronavirüs hastalıkları dünya çapında tekrar ortaya 

çıkmaktadır. Veteriner hekimler ve hayvan koronavirüs araştırmacıları, bu 

konuda daha çok tecrübe sahibi olup kontrol ve önleme stratejileri 

hakkında daha iyi anlayışlar geliştirmektedir. Viral yükü ve 

yangısal/sitokin fırtınasını azaltmaya yönelik terapötik uygulamalar ile 

FIP’te olduğu gibi ve COVID-19 hastalığında da başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir. Her ne kadar COVID-19 başlangıçta hayvanlardan insanlara 

bulaşmış olsa da enfekte hayvanlar arası bulaş ve enfekte insanlardan 

hayvanlara bulaşma potansiyeli göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple yüksek 

seviyeli biyogüvenlik uygulamaları, etkili aşılama programları ile birlikte 

sürü bağışıklığı COVID-19 hastalığının kontrolü ve yayılımının 

engellenmesinde kilit rol oynamaktadır. Sonuç olarak, hayvan ve insan 

koronavirüslerinin benzer karakteristikleri dolayısıyla özellikle domuz ve 

kedi koronavirüslerinin dahil olduğu hayvan koronavirüslerinin detaylı 

araştırılması, COVID-19’un daha iyi anlaşılabilmesi için temel 

oluşturabilir. 

5. Kaynaklar 

Qiu Y; Ge X. The taxonomy, host range and pathogenicity of 

coronaviruses and other viruses in the Nidovirales order. Anim. Dis. 

2021, 1, 5. 

Woo PC; Lau SK; Lam CS; Lau CC; Tsang AK; Lau JH; Bai R; Teng JL; 

Tsang CC; Wang M; et al. Discovery of seven novel Mammalian and 

avian coronaviruses in the genus deltacoronavirus supports bat 

coronaviruses as the gene source of alphacoronavirus and 

betacoronavirus and avian coronaviruses as the gene source of 

gammacoronavirus and deltacoronavirus. J. Virol. 2012, 86, 3995–

4008.  

Jakob H. Therapeutsiche, kasuisitische und statistische Mitteilungen aus 

der Klinik für kleine Haustiere an der Reichstierarzneischule in Utrecht 

(Holland), Jahrgang 1912/13. Z Tiermed. Microbiol. Immunol. 1914, 

18, 193. Viruses 2021, 13, 1507 11 of 15 



 
73 

 

Masters PS. The molecular biology of coronaviruses. Adv. Virus Res. 

2006, 66, 193–292. 

Schneider E. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Netter’s Infect. 

Dis. 2012, 537–543.  

Ramadan N; Shaib H. Middle East respiratory syndrome coronavirus 

(MERS-CoV): A review. Germs 2019, 9, 35–42.  

Wu F; Zhao S; Yu B; Chen YM; Wang W; Song ZG; Hu Y; Tao ZW; Tian 

JH; Pei YY; et al. A new coronavirus associated with human respiratory 

disease in China. Nature 2020, 579, 265–269.  

WHO. Available online: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

(accessed on 8 August 2021). 

Pedersen NC. A review of feline infectious peritonitis virus infection: 

1963–2008. J. Feline Med. Surg. 2009, 11, 225–258. 

Addie DD; Jarrett O. A study of naturally occurring feline coronavirus 

infections in kittens. Vet. Rec. 1992, 130, 133–137. 

Song D; Park B. Porcine epidemic diarrhoea virus: A comprehensive 

review of molecular epidemiology, diagnosis, and vaccines. Virus 

Genes 2012, 44, 167–175. 

Mora-Diaz JC; Pineyro PE; Houston E; Zimmerman J; Gimenez-Lirola 

LG. Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus: A review. 

Front. Vet. Sci. 2019, 6, 53. 

Haring J; Perlman S. Mouse hepatitis virus. Curr. Opin. Microbiol. 2001, 

4, 462–466. 

Sylvester SA; Dhama K; Kataria JM; Rahul S; Mahendran M. Avian 

infectious bronchitis: A review. Indian J. Comp. Micorbiol. Immunol. 

Infect. Dis. 2005, 26, 1–14. 

Mahdy MAA; Younis W; Ewaida Z. An overview of SARS-CoV-2 and 

animal infection. Front. Vet. Sci. 2020, 7, 596391.  

Lam TT; Jia N; Zhang YW; Shum MH; Jiang JF; Zhu HC; Tong YG; Shi 

YX; Ni XB; Liao YS; et al. Identifying SARS-CoV-2-related 

coronaviruses in Malayan pangolins. Nature 2020, 583, 282–285. 

Shi J; Wen Z; Zhong G; Yang H; Wang C; Huang B; Liu R; He X; Shuai 

L; Sun Z; et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other 

domesticated animals to SARS-coronavirus 2. Science 2020, 368, 

1016–1020. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


 
74 

 

Sit THC; Brackman CJ; Ip SM; Tam KWS; Law PYT; To EMW; Yu VYT; 

Sims LD; Tsang DNC; Chu DKW; et al. Infection of dogs with SARS-

CoV-2. Nature 2020, 586, 776–778. 

Oude Munnink BB; Sikkema RS; Nieuwenhuijse DF; Molenaar RJ; 

Munger E; Molenkamp R; van der Spek A; Tolsma P; Rietveld A; 

Brouwer M; et al. Transmission of SARS-CoV-2 on mink farms 

between humans and mink and back to humans. Science 2021, 371, 

172–177. 

Paltrinieri S. Human severe acute respiratory syndrome (SARS) and feline 

coronaviroses. J. Feline Med. Surg. 2004, 6, 131–132. 

Hsieh LE; Chueh LL. Identification and genotyping of feline infectious 

peritonitis-associated single nucleotide polymorphisms in the feline 

interferon-gamma gene. Vet. Res. 2014, 45, 57. 

Chen G; Wu D; Guo W; Cao Y; Huang D; Wang H; Wang T; Zhang X; 

Chen H; Yu H; et al. Clinical and immunological features of severe and 

moderate coronavirus disease 2019. J. Clin. Invest. 2020, 130, 2620–

2629. 

Tan AT; Linster M; Tan CW; Le Bert N; Chia WN; Kunasegaran K; 

Zhuang Y; Tham CYL; Chia A; Smith GJD; et al. Early induction of 

functional SARS-CoV-2-specific T cells associates with rapid viral 

clearance and mild disease in COVID-19 patients. Cell Rep. 2021, 34, 

108728. 

Kalimuddin S; Tham CYL; Qui M; de Alwis R; Sim JXY; Lim JME; Tan 

HC; Syenina A; Zhang SL; le Bert N; et al. Early T cell and binding 

antibody responses are associated with COVID-19 RNA vaccine 

efficacy onset. Medicina 2021, 2, 682–688.e4. 

Liu Y; Qi G; Bellanti JA; Moser R; Ryffel B; Zheng SG. Regulatory T 

cells: A potential weapon to combat COVID-19? MedComm 2020, 1, 

157–164. 

Takano T; Hohdatsu T; Hashida Y; Kaneko Y; Tanabe M; Koyama H. A 

“possible” involvement of TNF-alpha in apoptosis induction in 

peripheral blood lymphocytes of cats with feline infectious peritonitis. 

Vet. Microbiol. 2007, 119, 121–131. 

Smatti MK; Al Thani AA; Yassine HM. Viral-induced enhanced disease 

illness. Front. Microbiol. 2018, 9, 1991.  

Halstead SB; Mahalingam S; Marovich MA; Ubol S; Mosser DM. Intrinsic 

antibody-dependent enhancement of microbial infection in 



 
75 

 

macrophages: Disease regulation by immune complexes. Lancet Infect. 

Dis. 2010, 10, 712–722. 

Chan KR; Ong EZ; Tan HC; Zhang SL; Zhang Q; Tang KF; Kaliaperumal 

N; Lim AP; Hibberd ML; Chan SH; et al. Leukocyte immunoglobulin-

like receptor B1 is critical for antibody-dependent dengue. Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA 2014, 111, 2722–2727. 

Lee WS; Wheatley AK; Kent SJ; DeKosky BJ. Antibody-dependent 

enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. Nat. Microbiol. 

2020, 5, 1185–1191. 

Bertasio C; Giacomini E; Lazzaro M; Perulli S; Papetti A; Lavazza A; Lelli 

D; Alborali G; Boniotti MB. Porcine epidemic diarrhea virus shedding 

and antibody response in swine farms: A longitudinal study. Front. 

Microbiol. 2016, 7, 2009. 

Felten S; Klein-Richers U; Hofmann-Lehmann R; Bergmann M; Unterer 

S; Leutenegger CM; Hartmann K. Correlation of feline coronavirus 

shedding in feces with coronavirus antibody titer. Pathogens 2020, 9, 

598. 

Drechsler Y; Alcaraz A; Bossong FJ; Collisson EW; Diniz PP. Feline 

coronavirus in multicat environments. Vet. Clin. N. Am. Small Anim. 

Pract. 2011, 41, 1133–1169. 

Kofler N; Baylis F. Ten reasons why immunity passports are a bad idea. 

Nature 2020, 581, 379–381. 

Krammer F. SARS-CoV-2 vaccines in development. Nature 2020, 586, 

516–527. 

Weiss RC; Oostrom-Ram T. Inhibitory effects of ribavirin alone or 

combined with human alpha interferon on feline infectious peritonitis 

virus replication in vitro. Vet. Microbiol. 1989, 20, 255–265. 

Liu IJ; Tsai WT; Hsieh LE; Chueh LL. Peptides corresponding to the 

predicted heptad repeat 2 domain of the feline coronavirus spike protein 

are potent inhibitors of viral infection. PLoS ONE 2013, 8, e82081. 

Ward H; Tang L; Poonia B; Kottilil S. Treatment of hepatitis B virus: An 

update. Future Microbiol. 2016, 11, 1581–1597. 

Khoury DS; Cromer D; Reynaldi A; Schlub TE; Wheatley AK; Juno JA; 

Subbarao K; Kent SJ; Triccas JA; Davenport MP. Neutralizing 

antibody levels are highly predictive of immune protection from 

symptomatic SARS-CoV-2 infection. Nat. Med. 2021, 27, 1205–1211. 



 
76 

 

York A. An imperfect vaccine reduces pathogen virulence. Nat. Rev. 

Microbiol. 2020, 18, 265. 

Karuppannan AK; Opriessnig T. Porcine Circovirus Type 2 (PCV2) 

vaccines in the context of current molecular epidemiology. Viruses 

2017, 9, 99. 

Aydoğdu U, Gülersoy E, Şen İ. Buzağı İshalleri ve Oral Sıvı Takviyeleri. 

Türkiye Klinikleri Animal Nutrition and Nutritional Diseases-Special 

Topics. 4, 56-64. 2018 

Gülersoy E, Şen İ. Sığırların Solunum Sistemi Hastalığı Kompleksi. 

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics. 3, 2, 114-121. 

2017. 



 
77 

 

BÖLÜM VII 

6-24 AYLIK ÇOCUKLARDA TAMAMLAYICI BESLENME 

Eren GÜZELOĞLU 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi, 

dr.erenguzeloglu@gmail.com 

Orcid No: 0000-0003-4316-2491 
  

1. Giriş 

      Doğumla başlayan 2 yaşına kadar devam eden, ilk 1000 gün olarak 

tanımlanan süre, büyümenin çok hızlı oluşuna bağlı olarak makro ve 

mikro besin ihtiyacının yüksek olduğu, beyin gelişiminin %90’ının 

tamamlandığı, bağırsak mikrobiyotasının erişkin hali aldığı ve yeme 

davranışının geliştiği kritik bir dönem olarak kabul edilmektedir.1 

      Tamamlayıcı beslenme, emzirilen bebeğin yaşına ve gelişim 

basamaklarına uygun yeni besin maddelerini alması, besin madde 

çeşitliliği, dengeli ve yeterli beslenmenin sağlanması, kendi kendini 

besleyebilir hale gelmesi olarak tanımlamaktadır.2 

      Tamamlayıcı beslenme dönemi hızlı büyümenin ve gelişmenin 

olduğu, bebeklerin besin ögesi yetersizliklerine ve aşırı alımlara 

duyarlılığının oluştuğu, yeni besinlere, tatlara ve beslenme 

deneyimlerine maruziyet ile önemli değişikliklerin görüldüğü bir 

dönem olarak kabul edilmektedir.3 

      DSÖ anne sütü dışında, doğumdan itibaren başlanan mama dahil 

her besini tamamlayıcı besin olarak tanımlarken, ESPHGAN mamaları 

bu tanım dışında bırakmaktadır. 3 

      DSÖ ve UNICEF, sağlık çalışanları için ‘Bebek ve Küçük Çocuk 

Beslenmesi (Infant and Young Child Feeding, IYCF) eğitim programını 

geliştirmiştir.4 

      ESPHGAN tamamlayıcı besinlere 4. aydan önce (<17 hafta) ve 6. 

aydan sonra (>26 hafta) başlanmaması gerektiğini belirtilmiş, DSÖ ve 

UNICEF ise ilk 6 ay halen sadece anne sütü ile beslenme, 6. aydan 

sonra anne sütü ile birlikte tamamlayıcı besinlere başlanmasını 

önermektedir.3,5,6 Ülkemizde Sağlık Bakanlığı önerileri bu doğrultuda 

yapılmaktadır.7 Dünyada 6-24 aylık bebeklerde tamamlayıcı beslenme 

uygulamaları farklılık göstermektedir.  
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2. Tamamlayıcı beslenme 

      DSÖ uygun tamamlayıcı besin özelliklerini; enerji, makro ve mikro 

besin (özellikle demir, çinko, kalsiyum vitamin A, C ve folat) açısından 

zengin, baharatlı ve tuzlu olmayan, çocuk için yemesi kolay, çocuk 

tarafından sevilen, yöresel olarak bulunan ve alınabilen besinler olarak 

tanımlamaktadır.4 

      UNICEF, 6-24 ay arası çocuk beslenmesinde tahıl, yumru ve kökler, 

baklagiller, kabuklu yemişler (fındık-ceviz vb.), süt ürünleri (süt, 

yoğurt, peynir), etler (kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve 

karaciğer/organ etleri), yumurtalar, A vitamininden zengin meyve ve 

sebzeler, diğer meyve ve sebzeler olmak üzere 7 temel besin grubu 

belirlemiştir.5,6 

       Bebeğin motor ve duygusal gelişim basamaklarına göre; 0-5 aylık 

dönemde sadece anne sütü verilmesi, 6-8 aylarda püre kıvamında cam 

rendeden geçmiş besinler verilmesi, 8-12 aylık dönemde parçacıklı, 

çatalla ezilmiş besinler verilmesi, 12-18. aylarda katı kıvamlı kolay 

çiğnenebilen besinler (peynir, ekmek, makarna, meyveler, pişmiş 

sebzeler, etler) verilmesi, 18-24. aylarda bir önceki dönemden besinler 

ve yeni tatlar, çiğ sebze ve meyvelerin verilmesi önerilmektedir. 

Tamamlayıcı beslenmede farklı besinler kullanılarak bebeğin farklı 

tatlara alışması sağlanmalıdır. Her bir besinin farklı lezzet ve içerikte 

10-15 kez denenmesi önerilmektedir.5,6,8,9 

      DSÖ tamamlayıcı beslenmede şu temel önerilerde bulunmaktadır: 

Besinleri hazırlarken bakım veren kişi ve çocuğun el temizliğine dikkat 

edilmesi, plastik yerine kolay yıkanabilen çelik, cam, porselen, 

kullanımı, meyve ve sebzelerin bol suda yıkanması, çiğ ve pişmiş 

besinlerin ayrı tutulması, sebzelerin kısık ateşte az su ile haşlanarak 

pişirilmesi, temiz su ve çiğ malzeme kullanılması, besinlerin güvenli 

ısıda saklanması, yemeklerin pişirildikten sonra iki saatten fazla 

bekletilmemesi, tercihen her öğün için taze olarak hazırlanması; daha 

sonra tüketilecek ise buzdolabında saklanması. 4,5,6 

     UNICEF ve DSÖ uygun tamamlayıcı beslenme göstergelerini; 

emzirmenin doğduktan sonra ilk bir saat içerisinde başlanması, ilk 6 ay 

sadece anne sütü ile emzirme, bir yaşında emzirmeye devam edilmesi, 

tamamlayıcı besinlerin 6. aydan itibaren başlanması, en az alınacak 

besin çeşitliliği (çocukların günlük beslenmelerinde olması gereken 

yedi besin grubundan en az dördünün alınması), en az alınacak öğün 

sıklığı (6-8 aylık bebeklerde 2, 9-23 aylık çocuklarda 3, anne sütü 
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almayan 6-23 aylık bebeklerde 4’ün üzerinde olması), demirden zengin 

ya da demir ile zenginleştirilmiş besin tüketimi olarak belirlemiştir.5,6 

       Besinlere 6. aydan önce veya geç başlanması, pürtüklü besinlere 

başlamakta gecikme, ek besinlere başlandı denilerek emzirmeye en az 

2 yıl devam edilmemesi, sulandırılmış mama veya süt verilmesi, besin 

içeriği olmayan çay, hazır meyve suyu, şeker, çikolata, dondurulmuş ya 

da katkı maddesi  içeren besinlerin verilmesi, tamamlayıcı beslenme 

uygulamalarında sık yapılan hatalar olarak karşımıza çıkmaktadır.5,6,8,9 

       Davranışsal boyut kitap bölümünün amacı olmamakla birlikte 

besin miktarı açısından önemli olduğundan bakım veren kişi-çocuk 

beslenme ilişkisinde sık yapılan hatalar aşağıdaki gibidir: Bebeğin açlık 

ve tokluk ip uçlarının göz ardı edilmesi, bebeğin karşısında oturularak 

göz teması kurulmaması, çocuğun aile ile birlikte değil tek başına 

beslenmesi, yemek saatlerinin düzenli olmaması, istediği kadar 

yemesine ve doyduğu zaman yemeği bırakmasına izin verilmemesi, 

kendi kendini beslemesine izin verilmemesi, biberon kullanımı, besin 

yeme hızını ve porsiyonları kendisinin değil bakım veren kişinin 

belirlemesi, ekran karşısında dikkatinin dağıtılarak beslenmesi, 

besinlerin ödül veya ceza olarak verilmesi gibi hatalar 

yapılmaktadır.5,6,8,9 

       DSÖ, tamamlayıcı beslenmede yağdan gelen enerjinin, toplam 

günlük enerji alımının %30-45'i (yaklaşık 30 g / gün) kadar olmasının 

önerirken, EFSA 6 ile 12 ay arasında toplam kalorinin %40'ının ve 12 

ila 24 ay arasında %35 ile 40'ının yağ kaynaklı olmasını önermektedir. 

Doymuş yağ, toplam enerji alımının %10'undan daha azı ile 

sınırlandırılmalı ve 6-12 aylık dönemde, önerilen uzun zincirli çoklu 

doymamış yağ asitleri (LC-PUFA'lar) alımı 250 mg / gün, linoleik asit  

4.6 g / gün , α-linolenik asit 0.5 g / gün ve dokosaheksaenoik asit (DHA) 

100 mg / gün olmalıdır. EFSA paneline göre, önerilen günlük 

karbonhidrat alımı 6 ile 12 ay arasında %45-55, 12-36 ay arasında %45-

60'tır. Günlük protein alımı, toplam günlük kalorinin yaklaşık %10'u 

kadar olmalıdır ve obezite riskini azaltmaya yönelik olarak, 6-12 aylık 

dönemde erkekler için 1.1 g / kg / gün veya 11 g / gün ve kızlar için 10 

g / gün önerilen miktarlardır. 6-12 aylık dönemde lif için günlük alım 

önerisi yoktur. Su alımı ile ilgili olarak, 6. aydan sonra bebekler günde 

yaklaşık 0,8 L su içmelidir. 6 aylık emzirme döneminden sonra anne 

sütü, özellikle demir, çinko ve yağda çözünen vitaminler (A, D, K) gibi 

mikro besin gereksinimleri karşılayamamaktadır. 6-12 aylık dönemde 

diyetle ilgili referans alımları 11 mg / gün demir, 3 mg / gün çinko, 500 
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µg / gün A vitamini, 10 µg / gün D vitamini ve 2.5 µg / gün K 

vitamini'dir.10,11 

       2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerine göre; 

6-8 aylık dönemde yarı katı veya yumuşak gıdalara başlananlar %85.4 

olarak saptanmıştır.12 

       İnek sütünün 12. aydan önce ana içecek olarak bebeklere 

verilmemesi önerisi yaygın olarak vurgulanmaktadır. Anne sütüne göre 

yüksek protein ve yağ içeriği olması nedeniyle ileride metabolik 

sendroma yatkınlık oluşturmaktadır. İnek sütünün demir içeriği 

düşüktür. Ayrıca inek sütünün içerisinde demir emilimini azaltan 

proteinler bulunmaktadır. Anne sütündeki demirin biyoyararlanımı inek 

sütüne göre daha yüksektir.  Bunun yanında inek sütünün renal solüt 

yükü de anne sütünden fazladır.  ESPGHAN’a göre inek sütü, 

tamamlayıcı beslenmede ana içecek olmamak kaydıyla, 9-10. aylardan 

itibaren bebeklerin tamamlayıcı besinlerinin hazırlanmasında az 

miktarda verilebilir. Kullanılacak miktarın ise 500 mL/gün üzerine 

çıkmaması önerilmektedir.  Ayrıca Danimarka, İsveç gibi birçok Avrupa 

ülkesinde 9. Aydan itibaren tam süt kullanımına geçilmektedir.3,13 

        Tamamlayıcı besinlere başlandıktan sonra, alerjen besinlerin 6. 

aydan itibaren verilmesi (yumurta, balık, yağlı tohumlar, vb.) alerji 

riskini azaltmaktadır. Türkiye’de beslenme örüntüsünde yer fıstığı 

kullanımı sık ve yaygın görülen bir uygulama olmamakla birlikte, yer 

fıstığı alerjisi için yüksek risk taşıyan bebeklere yer fıstığının 4 ile 6. 

aylar arasında başlanmasının alerji riskini azalttığı gösterilmiştir ve 

sağlık çalışanı tarafından yakından izlenmelidir. Yer fıstığı üretilen 

bölgelerde bu uyarı dikkate alınmalıdır.3 

       Batı toplumlarında katı gıdaların bebek 6 aylık olmadan verilmeye 

başlanmaktadır. Bu durum çocuklarda uzun dönemde alerji, çölyak 

hastalığı ve obeziteye sebep olmaktadır. Italian Society of 

Gastroenterology, Hepathology and Pediatric Nutrition (SIGENP) ve 

Italian Society of Allergology and Pediatric Immunology (SIAIP) gibi 

kuruluşların, bebek 4 aylık olduğunda değil, 6. ayından sonra ek 

gıdalara başlanmasını önerdiklerini bildirmişlerdir.14 

        Bebek besleme uygulamalarının özellikle anne sütü ve glutene 

başlanma yaşının etkileri üzerinde tartışmalar devam etmektedir. 

ESPHGAN 2016 yılında bebeklere gluten başlanmasına ilişkin 

önerisini güncellemiş ve glutene 4 ile 12. aylar arasında, ilk hafta 

içerisinde yüksek miktarda olmamak kaydıyla glütene 
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başlanabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca günümüzde henüz gluten için 

en uygun miktarın belirlenmemiş olduğunu da belirtmiştir.3 

3. Ülkemizde tamamlayıcı beslenme konusunda yapılan 

araştırmalar 

        Köksal ve arkadaşlarının yaptığı bir kesitsel çalışma, Türkiye'nin 

üç farklı bölgesinde 12-23 aylık çocuğu olan kadınların emzirme ve 

tamamlayıcı beslenme tutum ve uygulamalarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Emzirmenin yüzdesi %98.7 saptanmış olup, bölgeler 

arasında emzirme açısından fark bulunmamıştır. Emzirme (exclusive 

breastfeeding) süresi 5.1 ± 2.4 ay olarak saptanmış ve iyi beslenme 

durumu olan bölgede en düşük emzirme süresi 4.8 ± 2.4 ay olarak 

bulunmuştur. Yoğurt, ekmek, makarna, meyve ve sebzeler, çocukların 

çoğuna tanıtılan yiyecekler olduğu saptanmıştır. Orta ve iyi beslenme 

durumu bölgelerine kıyasla düşük beslenme durumu bölgesindeki 

çocuklara daha ileri aylarda kırmızı et, kümes hayvanları ve balık gibi 

besinlerin tanıtıldığı görülmüş ve tamamlayıcı beslenmeye 6 aylıktan 

daha erken bir zamanda geçildiği görülmüştür.15 

        Boran ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, 9-12 aylık 130 

bebek dahil edilmiş olup, veriler anneler tarafından tamamlanan 3 

günlük diyet kayıtları kullanılarak toplanmıştır. Ortalama enerji alımı 

810 kcal / gün olarak bulunmuştur. Sunulan karbonhidrat, lipit ve 

protein, toplam günlük enerjinin yaklaşık %45, %43 ve %12'si olarak 

saptanmıştır. Önerilen günlük alımların altındaki alımlar, niasin için 

%100, demir için %98, pantotenik asit ve biyotin için %96, E vitamini 

için %91, iyot için %87, folat için %67, C vitamini için %60, manganez 

için %48, magnezyum için %41 ve çinko için %31 olarak bulunmuştur. 

Sodyum alımı vakaların %93'ünde yüksek olarak değerlendirilmiştir. 

Bebeklerin yüzde yetmiş beşi minimum diyet çeşitliliğini karşılamıştır. 

Kahvaltının gün içinde elde edilen makrobesinler ve mikrobesinlerin 

yanı sıra enerjinin en büyük oranına katkıda bulunduğu görülmüştür. 

Çalışma, takviye edilmiş gıdalar tüketmeyen emzirilmiş Türk 

bebeklerinin, hem beslenme kalitesini hem de miktarını ayrıntılı olarak 

açıklamaktadır.16 

4. Dünyada tamamlayıcı beslenme konusunda yapılan 

araştırmalar 

       Berisha ve arkadaşlarının yaptığı bir kesitsel çalışmada, ulusal 

düzeyde 6-24 ay arası çocuklu anneler arasında tamamlayıcı 

beslenmeye ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalar değerlendirilmiştir. 

Kosova genelinden 6-24 ay arası çocuklu 492 anne ile çalışma 
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yapılmıştır. Katılımcıların %84’ü tamamlayıcı beslenme konusunda iyi 

bilgiye sahipken, annelerin sadece %38.4'ünün tamamlayıcı 

beslenmeye başlama zamanı konusunda iyi uygulamalara sahip olduğu 

belirtilmiştir. Tamamlayıcı beslenme ile anne bilgisi ve eğitim düzeyi 

arasında bir ilişki olduğu vurgulanmıştır. Annelerin %96’sı 

tamamlayıcı beslenmeye 6. aydan sonra başlamaktadır. 6-8 aylık 

bebeklerini günde 2-3 öğün ve 1-2 ara öğün şeklinde beslemektedirler.17 

       Ahmad ve arkadaşlarının Endonezya’da yaptığı bir çalışmada, 

tamamlayıcı beslenme uygulamaları, tamamlayıcı beslenmenin 

zamanında sunulması, minimum yemek sıklığı, minimum diyet 

çeşitliliği ve minimum kabul edilebilir diyet, proteinler bakımından 

zengin yiyeceklerin tüketilme miktarı araştırılmıştır. Çocukların 

yarısında tamamlayıcı beslenmenin zamanında başlandığı (6 ay) ve 

diyet çeşitliliğine uyulduğu öğrenilmiştir. Çocukların %53.6' sının 

haftada ≥4 kez balık yediği, %38.3’unun haftada ≥ 4 kez sebze tükettiği, 

%36’sının haftada ≥ 3 kez meyve tükettiği görülmüştür.18 

      Forsido ve arkadaşlarının Etiyopya'da yaptığı bir kesitsel 

çalışmada, çocukların sadece %16.1' inin minimum diyet çeşitliliğine 

sahip olduğu, çocuklara tahıllar (%68.8), protein açısından zengin 

gıdalar (%44.6), yağlar (%40.5), sebzeler (%38.5), süt ürünleri (%17.9) 

ve meyveler (%28.1) verildiği bildirilmiştir. Çalışmada 6-24 aylık 

çocukların tamamlayıcı gıdalarının besin yoğunluğu ve çeşitliliği en 

düşük düzeyde bulunmuştur.19 

      Aguayo ve arkadaşlarının güney asya ülkelerinde (Afganistan, 

Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal Pakistan, Sri Lanka) 6-

24 aylık çocuklarda yaptığı çalışmada, çocukların %76.8’inin 

tamamlayıcı beslenmede temel gıdalarının, tahıllardan yapılan besinler 

olduğu saptanmıştır. Çocukların %33’ünün A vitamininden zengin 

sebze ve meyve yedikleri, %17’ sinin et, balık, kümes hayvanları ve 

yumurta içeren besinlerle beslendikleri görülmüştür. Çocuklarda 

tamamlayıcı beslenmeye zamanında başlama %57.4, minimum öğün 

sıklığı %37.7, minimum diyet çeşitliliği %33, minimum kabul edilebilir 

diyet %20.5 olarak saptanmıştır.20 

     Temesgen ve arkadaşlarının Etiyopya’da yaptığı çalışmada, önerilen 

diyet çeşitliliği uygulamalarının toplumda çok düşük düzeyde olduğu, 

6-23 aylık çocukların sadece üçte birinin minimum diyet çeşitliliğine 

sahip olduğu saptanmıştır.21 

     Manikam ve arkadaşlarının yayınladığı sistematik derlemede, 

İngiltere’de yaşayan güney asyalı bebeklerin tamamlayıcı beslenme 
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uygulamaları ve diyet çeşitliliği araştırılmıştır. 9 aylık çocuklarda 

meyve ve sebze tüketimi sorgulandığında, Bangladeşli çocukların 

%32’si, Pakistanlı çocukların %50’si, Hintli çocukların %48’inin 

günde en az bir kez meyve tükettiği, Bangladeşli Çocukların %25’inin, 

Pakistanlı Çocukların %13’ünün, Hintli çocukların %33’ünün günde 

bir kez sebze tükettiği saptanmıştır.  Bangladeşli, Pakistanlı ve Hintli 

ailelerin çocuklarında günde üç öğün yemek tüketme oranının, yaşla 

orantılı olarak istikrarlı bir şekilde arttığını belirtmişlerdir.22 

     Nicklaus ve arkadaşlarının yayınladığı bir derlemede, çocukların 

erken dönemde besinlerin duysal (tat, lezzet vb) ve besleyici 

özelliklerini keşfettiklerini ve yeme davranışını kazandıklarını 

belirtmişlerdir. Uzun dönemdeki beslenme davranışlarını bu 

dönemdeki alışkanlıkları belirlemektedir. Bu yüzden çocuklara 

besinlerin sunuluş biçimi ve diyetteki besin çeşitliliği, çocukların 

beslenme tarzını etkilemektedir.23 

     O'neill ve arkadaşlarının dünyanın en yoğun nüfusa sahip 20 

ülkesinde yürütülen ulusal çalışmaların verilerini toplayarak yaptıkları 

sistematik derlemede; Çin'deki MING(Maternal Infant Growth Study) 

çalışmasında çocuklarda B6 vitamini, folat, selenyum, demir 

alımlarının yetersiz olduğu saptanmıştır. Meksika'da Ulusal Beslenme 

ve Sağlık Araştırması (ENSANUT) çalışmasında, bebeklerde demir ve 

çinko alımının yetersiz olduğunu bildirilmiştir. Filipinler'de yürütülen 

Ulusal Beslenme Anketi (NNS), 12-24 aylık bebeklerde A vitamini, 

demir, çinko, tiamin, riboflavin, niasin,  E vitamini, D vitamini, fosfor 

ve potasyum alımının, yeterli alımların çok altında olduğu görülmüştür. 

2013 yılında yürütülen Rusya Ulusal Araştırması, 12 ila 24 ay arası 

çocuklarda demir, kalsiyum ve vitamin ortalama alımlarının yeterli 

günlük alımın altında olduğunu göstermiştir. ABD'de yapılan Feeding 

Infants and Toddlers Study (FITS) çalışmasında 6 ila 12 aylık 

bebeklerde yetersiz demir alımı olduğu bildirilmiştir.24 

      Reinbott ve arkadaşlarının Kamboçya'da yaptıkları bir çalışmada, 

6-23 aylık çocuklara anne sütü yanında özel bir tamamlayıcı besin 

hazırlama alışkanlığı olmadığı, bu çocuklara genellikle besin ihtiyacını 

karşılamayan sulu, sade pirinç lapaları verilmesi nedeniyle çocukların 

yetersiz beslendiği belirtilmiştir.25 

      Tandoi ve arkadaşlarının yayınladığı derlemede, sütü azaltarak 

kesme ve ek gıdalara başlayarak devam etme sürecinin (weaning) 

ülkelere göre farklılıklar gösterdiği; Mağrip ülkelerinde (Fas, Tunus, 

Cezayir vb) kuskus, İrlanda'da yulaf, Çin'de pirincin tamamlayıcı 

beslenmede temel gıda olduğu, ailelerin kültürel yapısının ve çocuğun 
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bireysel kimliğinin tamamlayıcı beslenme sürecinde etkin olduğu 

vurgulanmıştır.26 

      Grewal ve arkadaşlarının Norveç'te ikamet eden Somali kökenli 89 

anne / bebek ve Irak kökenli 77 anne / bebek ile yaptığı çalışmada; 

Norveçli-Somalili bebeklerin %40'ının ve Norveçli-Iraklı bebeklerin 

%47'sinin 12 ay anne sütüyle beslendiğini, günlük protein, yağ ve 

karbonhidrat alımlarının, doymuş yağ alımı dışında önerilen günlük 

alım aralıkları içinde olduğunu belirtmişlerdir. Tüm mikro besinlerin 

günlük alımı, önerilen günlük alım miktarlarının üzerinde saptanmış 

olup, bebeklerin çoğunun demirle zenginleştirilmiş ürünler (%81) 

tükettiği ve D vitamini takviyesi (%84) aldığı belirtilmiştir. Bulgular, 

bu bebek grubunun gıda ve besin alımının genel olarak Norveç 

beslenme önerilerine uygun olduğunu göstermektedir.27 

      Forsyth ve arkadaşlarının yayınladığı derlemede; gelişmekte olan 

ülkelerde, tamamlayıcı gıdalardan DHA(Dokozahekzanoik asit) ve 

ARA(Araşidonik Asit) alımının düşük olduğu vurgulanmıştır. Hem 

DHA hem de ARA gıda kaynakları için kişi başına düşen diyet alımında 

geniş bir varyasyon olduğuna dair kanıtlar olduğu, düşük gelirli 

ülkelerin çoğunda et ve deniz ürünleri oldukça az miktarda tüketildiği 

belirtilmiştir. Düşük gelirli ülkelerde 6-36 aylık çocuklarda, 

tamamlayıcı gıdalardan ARA ve DHA alımının son derece düşük 

miktarda olması nedeniyle çocuğun emzirme süresi daha uzun tutularak 

dengelenmesi önerilmiştir. Bu ülkelerde halk sağlığı kuruluşlarının en 

savunmasız bebekler için bir beslenme güvenliği ağı olmasını 

sağlayacak pragmatik stratejiler benimsemeleri gerektiği 

vurgulanmıştır.28 

      Forestell ve arkadaşlarının yayınladığı derlemeye göre; hamile ve 

emziren kadınlar, çeşitli tatlar içeren sağlıklı bir diyet tüketmeye teşvik 

edilmelidir. Gelişmekte olan fetüsün veya küçük bebeğin meyve ve 

sebzelerle ilişkili tatlara erken maruz kalması, yiyecek ve tat tercihlerini 

şekillendirebilir ve böylece bebeğin sağlıklı yiyecekleri kabulünü 

artırabilir. Tamamlayıcı beslenmeye geçiş sürecinde sağlıklı 

yiyeceklere tekrar tekrar maruz kalmak bu tercihleri pekiştirecek ve 

genişletecektir.29 

      Dipasquale ve arkadaşlarının yaptığı bir derlemede, European Food 

Safety Authority (EFSA) ve European Society for Paediatric 

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) gibi 

kurumların tamamlayıcı beslenme hakkındaki güncel önerileri gözden 

geçirilmiştir. Tamamlayıcı beslenmeye başlanması için düşünülen 17-

26 hafta aralığının Avrupa’da yaşayan tüm bebekler için kesin bir giriş 
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dönemi olmadığının, hem doktorlar hem de aileler tarafından dikkate 

alınmasını ve bebeklerin nöromotor gelişimleri göz önünde 

bulundurularak, 17. haftadan önce bebeklere katı yiyecekler 

verilmemesi önerilmektedir. Tamamlayıcı beslenme dönemindeki 

çocuklara, doğru kıvamda ve çocuğun yaşına uygun gıdalar verilmesi 

gerektiği belirtilmiştir.30 

      Campoy ve arkadaşlarının derlemesine göre, tamamlayıcı beslenme 

ile ilgili öneriler, gıdanın bulunabilirliğine ve popülasyonun kültürel 

faktörlerine dayanmalıdır. Bununla birlikte, bu hedefe ulaşmak için, 

daha fazla araştırma yapılmalı ve tamamlayıcı beslenmenin içeriği, 

zamanlaması ve sağlık sonuçları hakkında daha iyi bilgiye 

odaklanılmalıdır.31 

      Qasem arkadaşlarının yayınladığı derlemeye göre, 6 aylıkken katı 

yiyeceklere başlama önerisi, tüm sağlıklı, anne sütüyle beslenen 

bebekler için optimum olmamaktadır. Zamanında doğmuş sağlıklı 

bebeklerin demir durumu, tamamlayıcı gıdaların daha erken 

tanıtılmasıyla olumlu şekilde değişmekte ve bu da bebeklerde demir 

depolarının korunmasına yol açmaktadır. Ayrıca tamamlayıcı 

beslenmeye başlama zamanı için sabit bir zaman (6 ay) yerine belirli 

bir zaman aralığına (4-6 ay) değiştirerek, bireysel kararları hekimlere 

ve ebeveynlere bırakmanın değeri olabilir. Katı gıdalara geçiş süreci 

için gelişmemiş ve gelişmiş ülkelerde yapılan çok merkezli randomize 

kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır.32 

     Dipasquale ve arkadaşlarının derlemesine göre, tamamlayıcı 

beslenmeye ilişkin uluslararası bilimsel kılavuzlar yayınlanmış olsa da, 

çoğu Avrupa ülkesinde birçok bebek maması şirketinin web sitesi, blog 

ve kitabı bulunmaktadır. Güncel önerilerin yanında "eski mitler" 

bulunmaktadır. Aileleri bu konularda aydınlatmak gerekmektedir. 

Yeterli bir sütten kesme yönteminin benimsenmesi, yaşam boyu sağlık 

durumunun gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Doğru bir strateji 

ile yaşamın ilerleyen dönemlerinde beslenme bozuklukları ve diğer 

sağlık sorunları riskini azaltabileceği vurgulanmıştır.33 

      An ve arkadaşlarının, Kenya, ABD, Guatemala, Pakistan, 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Zambiya'da yaptığı çok merkezli 

çalışmada, sığır eti tüketiminin çocuğun bilişsel gelişimi üzerindeki 

etkisine ilişkin kanıtlar, küçük ve heterojen çalışma bir çalışma olması 

nedeniyle sınırlı kalmaktadır. Konuya ilişkin daha fazla çalışma 

yapılması önerilmiştir.34 
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     Michaelsen ve arkadaşları yayınladıkları derlemede, tamamlayıcı 

beslenme döneminde protein kalitesi ve kaynağı, hayvan kaynaklı 

gıdalara karşı bitki kaynaklı gıdalar, alternatif ve yetersiz kullanılan 

hayvansal kaynaklı gıdaların kullanımına değinilmiş ve özellikle süt 

proteini gibi yüksek protein alımının daha sonraki dönemde obezite 

riskini nasıl artırdığı yer almaktadır. Yağ kalitesi, özellikle diyetle n-3 

ve n-6 LC-PUFA alımı, optimal bir denge, bilişsel gelişim ve bağışıklık 

sistemi için de önemlidir. Tamamlayıcı besleme; büyüme, gelişme, kısa 

ve uzun vadeli sağlığı etkilemektedir. Bu nedenle 6-24 aylık dönem 

boyunca optimum beslenmeyi sağlamak ve küresel olarak artan obezite 

prevalansı nedeniyle hem yetersiz beslenmenin önlenmesi hem de aşırı 

kilo ve obezitenin önlenmesi için tamamlayıcı beslenmeye ilişkin 

kılavuzların güncellenmesi gerektiği vurgulanmıştır.35 

     Obbagy ve arkadaşlarının yayınladığı derlemede, tamamlayıcı 

beslenme girişinin zamanlaması ve diğer mikro besin durumu sonuçları 

konusunda kanıt yetersizdir. Güçlü kanıtlar, demir içeren besinlerin 

(örneğin et, güçlendirilmiş tahıl), yetersiz demir deposu veya düşük 

alım riski olan bebekler için yeterli demir durumunu korumaya veya ilk 

yıl eksikliğini önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Orta 

düzeyde kanıtlar, çinko içeren besinlerin (örneğin et, güçlendirilmiş 

tahıl) ilk yıl çinko durumunu desteklediğini ve besinlerin yağ asidi 

bileşiminin yağ asidi durumunu etkilediğini göstermektedir. Besinlerin 

D vitamini, B12 vitamini ve folat içeriği ile mikrobesin alım durumu 

arasındaki ilişki konusunda kanıt yetersizdir.36 

       Commerford ve arkadaşlarına göre, yetersiz meyve ve sebze 

alımıyla ilişkili uzun vadeli sağlık risklerine rağmen, ABD'deki 

çocukların büyük bir yüzdesi günlük olarak herhangi bir meyve veya 

sebze tüketmemektedir. Tüm meyve ve sebzeler beslenme açısından 

benzer olmadığından, meyve ve sebzelerin, beslenme ve sağlık yararları 

açısından en büyük potansiyele sahip olanları vurgulanmalıdır. Bu yaş 

grubu için en çok tüketilen meyveler (yani elma, armut, muz, üzüm, 

çilek) aşırı tatlı ve / veya şeker oranı yüksek olduğu için mevcut genel 

önerilere tam olarak uymamaktadır. Avokado gibi doymamış yağ içeren 

meyveler, diğer meyvelerin çoğuna göre şeker bakımından daha düşük, 

lif ve tekli doymamış yağ asitleri bakımından daha yüksek içerik, nötr 

bir lezzet, uygun kıvam ve dokuya sahip olmaları nedeniyle beslenme 

açısından benzersizdir.  Birlikte ele alındığında, avokadolar 

tamamlayıcı beslenme döneminde çocukların beslenme ihtiyaçlarını 

karşılamaya yardımcı olma konusunda umut vaat etmektedir ve 

tamamlayıcı beslenme için gelecekteki diyet önerilerine dahil 

edilmeleri düşünülmelidir.37 
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      Were ve arkadaşlarının yayınladığı derlemeye göre, tamamlayıcı 

beslemelerin tanıtımı, aynı zamanda insan sosyalleşmesine girişteki ilk 

adımların bir parçasıdır. Bu bağlamda, bebeği yiyecek seçimlerinin 

çeşitliliğini içselleştirmeye ve kabul etmeye yönlendirir. Bazı yiyecek 

maddelerinin erken reddedilmesi yaygındır ve beğenilmediği şeklinde 

yorumlanmamalıdır. Yeni gıda maddelerini dahil etmek için birden 

fazla girişimde bulunulmalıdır. Bu dinamikleri başarmak için bakım 

verenlerin kapsamlı eğitime ve ilgili bilgilere ihtiyacı vardır.38 

      Wang ve arkadaşlarının derlemesine göre, tamamlayıcı beslenmeye 

4 aydan önce başlanmasının, 4 ile 6 ay arasında başlanmasına göre, 

çocukluk döneminde obezite riskinde artışla ilişkili olduğu 

belirtilmiştir. Tamamlayıcı beslenmeye 6 aylıktan sonra başlanmasının, 

çocukluk döneminde fazla kilolu veya obez arasında anlamlı bir ilişki 

gözlenmediği vurgulanmıştır. Çocukluk çağı obezitesinden korunmak 

için tamamlayıcı gıdaların bebeklere 4 aydan önce verilmesinden 

kaçınılması gerekmektedir.39 

      De Cosmi ve arkadaşlarına göre, çocuklar yüksek enerjili, şekerli 

ve tuzlu yiyecekleri tercih etmeye ve okul öncesi çağda yeni yiyecekleri 

reddetmeye yatkındır. Genetik olarak belirlenmiş bireysel farklılıklar 

varken, tekrarlanan yiyecekler sunmak doğuştan gelen tercihleri 

değiştirebilir. Doğum öncesi dönemden başlayarak, amniyotik sıvı 

yoluyla çeşitli maruziyetler, emzirme ve tamamlayıcı beslenme 

sırasında yeni tatlarla tekrarlanan deneyimler, çocukların olumlu bir 

sosyal çevrede yeni yiyecekler deneme istekliliğini artırmaktadır.40 

      Obbagy ve arkadaşlarının yayınladığı derlemede, tamamlayıcı 

beslenmeye girişinin zamanlaması ile tüketilen besinlerin türleri ve / 

veya miktarları ve kemik sağlığı arasındaki ilişkiler hakkında sonuçlara 

varmak için yeterli kanıt bulunamamıştır. Bu nedenle, bu konu ile ilgili 

ek araştırmalara ihtiyaç vardır.41 

       Bazzano ve arkadaşlarının yayınladığı derleme, 2 yaşın altındaki 

küçük çocukların bakım ve beslenme ihtiyaçlarını sağlamaktan sorumlu 

aile üyelerinin deneyimlerini belirlemeye odaklanmıştır. Ailelerin 

deneyimleri göz önüne alınarak, tamamlayıcı beslenmenin 

iyileştirilmesine ilişkin engeller ve kolaylaştırıcılar belirlenmiştir.42 

       West ve arkadaşlarının yayınladığı derlemede, birçok uluslararası 

bebek besleme rehberi, yumurta gibi alerjenik gıdalar da dahil olmak 

üzere tamamlayıcı besinlerin, aile öyküsü riskinden bağımsız olarak 4 

ile 6 ay arasında tanıtılmasını önermektedir. Uluslararası 10 Pediatrik 

alerji Derneğinden gelen geçici kılavuzlar, sağlık hizmeti 
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sağlayıcılarının, yer fıstığı alerjisinin yaygın olduğu ülkelerde alerjik 

hastalık riski yüksek olan bebeklerin diyetlerine yer fıstığı içeren 

ürünlerin sokulmasını önermeleri gerektiğini belirtmektedir.43 

      Mikhail ve arkadaşlarına göre, orta ve şiddetli atopik dermatit veya 

yumurta alerjisi olan bebeklerde erken yer fıstığı kullanımının, yer 

fıstığı alerjisi gelişme riskini azalttığını göstermiştir. Birçok uluslararası 

kurumun yer fıstığının diyete erken girişini (6 ay) teşvik etmek için 

beslenme kurallarını güncellediği belirtilmiştir. Ayrıca, yüksek riskli 

bebeklere yer fıstığı verilmeden önce alerji testi yapılması konusunda 

bir kafa karışıklığı olduğu vurgulanmıştır.44 

      Caffarelli ve arkadaşlarının yayınladığı bir derlemede, mevcut 

kanıtların alerjik olanlar da dahil olmak üzere tüm tamamlayıcı 

gıdaların, bireyin alerjisi riskine bakılmaksızın altı aydan sonra 

verilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yüksek fıstık tüketimi olan ülkelerde 

fıstık alerjisi oluşumunu azaltmak için şiddetli egzama ve / veya 

yumurta alerjisinden etkilenen bebekler için 12 aylıktan önce yer 

fıstığına başlanmasının önerildiğini, ısıtılmış yumurtanın 6-8 aylıkken 

diyette yer almasının, yumurtaya alerji gelişme riskini azaltabildiğini 

bildirmişlerdir.45 

      Obbagy ve arkadaşları yayınladıkları bir sistematik derlemede, 

tamamlayıcı beslenmeye ilk başlanan ay ile gıda alerjisi, atopik 

dermatit, egzama ve çocukluk çağı astımı arasında bir ilişki olmadığını 

belirtmişlerdir. Güçlü kanıtlar sınırlı olmakla birlikte, yaşamın ilk 

yılında (4. aydan sonra) alerjenik gıdaların diyete sokulmasının gıda 

alerjisi ve atopik dermatit / egzama riskini artırmadığı, ancak fıstık ve 

yumurta alerjisini önleyebileceği düşünülmektedir. Diyet çeşitliliği 

veya diyet kalıpları ile atopik hastalık arasındaki ilişkiyi belirlemek için 

yeterli kanıt olmadığını belirtmişlerdir.46 

      Comberiati ve arkadaşlarına göre, mevcut kılavuzlara uygun olarak, 

bebeğin çiğneme, başını sabit tutma ve çiğneme yeteneğine göre 

yaşamın ilk yılında tüm yaygın alerjenik katı gıdalar da dahil olmak 

üzere katı yiyeceklere aşamalı bir giriş önerilmektedir. Emzirmeye 

devam edilerek, kültürel yapı ve alışkanlıklar da gözetilerek 4 ile 6 ay 

arasında ek gıdalara geçilmesi gerektiği belirtilmiştir. Şiddetli Atopik 

dermatit ve / veya gıda alerjisi olan bebekler için, bu gıdalara IgE 

duyarlılığını ortadan kaldırmak için diyete yaygın gıda alerjenleri (yani 

yumurta, süt ürünleri, buğday, balık ve yer fıstığı) eklemeden önce tıbbi 

danışmanlık önerilmektedir.47 
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5. Sonuç 

     Çocuklarda tamamlayıcı beslenme ülkemizde ve dünyada 

farklılıklar göstermektedir. Derlemelere göre Dünya Sağlık Örgütü'nün 

dikkat çektiği minimum besin çeşitliliği, minimum öğün sıklığı, 

minimum kabul edilebilir diyetin Afrika ve Asya ülkeleri gibi 

gelişmemiş ülkelerde düşük oranlarda olduğu görülmektedir. 

Tamamlayıcı beslenmeye genellikle erken dönemde başlandığı, öğün 

sıklığının yetersiz olduğu, besin çeşitliliğine önem verilmediği 

görülmektedir. Çin, Meksika, ABD, Rusya gibi yoğun nüfuslu 

toplumlarda da tamamlayıcı beslenme döneminde çocukların büyük bir 

kısmının, yetersiz mineral ve vitamin içeriğine sahip bir diyete sahip 

oldukları görülmektedir. DSÖ ve UNICEF önerileri çerçevesinde 

çocukların diyetinin düzenlenmesi ve ailelerin, toplumun bu bağlamda 

bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
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1. Giriş 

Gebelik ve laktasyon döneminde kadın beslenmesinin çocuk 

sağlığı üzerine olumlu etkileri nedeniyle, çocuk hekimleri bu 

dönemdeki beslenme önerilerine hakim olmalı, gebe sınıfları sırasında 

ve laktasyon süresince annelere bu konuda danışmanlık hizmetini 

vermelidirler.1 

Gebelik ve laktasyon sürecindeki bir annenin ideal beslenmesi; 

çocuğun fetal dönemden iki yaşına kadar olan büyüme ve gelişmesinin 

yanı sıra bütün hayatını da olumlu etkileyecektir.2 

 Gebelikte alınan besinler, anne ve yenidoğan sağlığı üzerine 

büyük ve kalıcı bir etki oluşturabilmektedir. Gebelikte oluşan fizyolojik 

değişiklikler ile birlikte, besinlerin yetersiz veya aşırı alımının kısa ve 

uzun vadede etki göstererek, fetusta epigenetik modifikasyonlara neden 

olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle, gebelik ve emzirme döneminde 

enerji ve besin alımının yeterli olması, fetusun sağlıklı bir yaşama 

başlaması ve sürdürmesi, yetişkinlik çağındaki hastalıklardan 

korunması için gereklidir3 

Bir kadının gebelik öncesi Vücut Kitle İndeksi (VKİ), gebelik 

sırasında toplam kilo alma miktarını ve kilo alma oranını belirler. VKİ 

< 18.5 kg/m2 olan bir kadının 12.5-18 kg, 18,5-24.9 kg/m2 olan bir 

kadının 11.5-16 kg, 25-29.9 kg/m2 olan bir kadının 7-11.5 kg, >30 

kg/m2 olan bir kadının 5-9 kg alması beklenmektedir. Gebelik sırasında 

artmış maternal ve fetal metabolizma ile beraber fetal ve plasental 

büyüme için, kalori alımının günde yaklaşık 300 kcal arttırılması 

önerilmektedir.1 

Gebelik, bir kadının vücuduna ek enerji sağlamak ve optimal 

fetal gelişimin desteklenmesine yardımcı olmak için daha fazla besin 

alımı gibi talepler getirmektedir.4,5 
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Yeterli beslenme özellikle merkezi sinir sisteminin gelişimi için 

kritik öneme sahiptir. Nörolojik gelişim, yaşamın ilk 1000 günü 

boyunca son derece hızlı olup,  postkonsepsiyonel 18. günden iki yaşına 

kadar prefrontal korteks, hipokampus ve duyu sistemleri, yaşamın 

ilerleyen dönemlerinde gerçekleşemeyecek olan bir hızda 

gelişmektedir.6 

Sağlıklı bir gebelik süreci için başta makrobesinler 

(karbonhidrat, yağ, protein) olmak üzere besin değeri yüksek 

gıdalardan fazladan kalori gelmelidir. Besin gereksinimlerini 

karşılamak için gebeler, karotenoidler (lutein + zeaksantin), kolin, folat, 

iyot, demir, omega-3 yağ asitleri ve D vitamini içeren yiyecekleri de 

yeterli miktarda tüketmelidir.5 

Gebelik ve laktasyon dönemindeki beslenme ve fiziksel aktivite 

seviyesi gibi mevcut çevresel faktörlerin obezite riskimizi 

etkileyebileceğini gösteren açık kanıtlar vardır. Dolayısıyla erken 

yaşam dönemi, obezite prevalansını azaltmak için müdahale 

stratejilerinin geliştirilebileceği kritik bir dönemi temsil edebilir.7 

Sağlıklı 24-28 haftalık gebeliği olan kadınlar ile yapılan bir 

randomize müdahale araştırmasında; gebeliğin 3. trimesterinden 

gebelikten 2 ay sonraki döneme kadar, 7.9 g protein, multivitamin, 

mineraller ve probiyotikler ile zenginleştirilmiş bir oral takviyeden (140 

kcal / porsiyon) bir gruba günde iki porsiyon verilmiştir. Bir gruba aynı 

takviye probiyotiksiz olarak verilmiştir. Bir gruba da hiç takviye 

verilmemiştir. Doğumdan 12 ay sonrasına kadar ishal görülme sıklığı 

izlenmiştir. Çalışmanın sonucunda her ne kadar üç grup arasında bebek 

ishali insidansında bir fark gözlenmese de, anneye verilen takviyenin 

bebeklerin 12. aydaki ağırlığı ve boyu üzerinde yararlı etkileri olduğu 

gösterilmiştir.8 

Gelişmekte olan ülkelerde gebelik ve laktasyon sırasında çoklu 

mikrobesin desteği ve gebelik sonuçlarına etkisi üzerine yapılan 

mühahale çalışmasında, gebe kadınlara mikro besin sağlamak için 

çeşitli stratejiler uygulanmıştır. Bu stratejiler arasında eğitim, diyet 

modifikasyonu, gıda tedariki, tarımsal müdahaleler, tek başına veya 

çoklu mikrobesin takviyeleri bulunmaktadır. Mikrobesin takviyesi, tek 

veya çoklu mikro besin eksikliklerini önlemek ve yönetmek için en 

yaygın uygulanan müdahaledir. Mikrobesin takviyesinin tek başına 

veya kombinasyon halinde anne, doğum ve çocuk sonuçlarının 

iyileştirilmesinde etkili olduğu gösterilmiştir.9 
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2. Gebelik ve laktasyonda tüketilmesi gereken 

makrobesinler 

2.1 Karbonhidrat 

Gebe olmayan kadınlar için günde 130g, gebe kadınlar için 

günde 175 g ve emziren kadınlar için günde 210 g karbonhidrat alımı 

önerilmektedir. Karbonhidrat günlük kalorilerin %45-64'ünü 

içermelidir.1,10 Karbonhidrat gereksinimini karşılamak için meyveler, 

baklagiller, az yağlı süt ürünleri, sebzeler (nişasta ve nişastalı olmayan), 

kepekli tahılların tüketilmesi gerekmektedir (Tablo 1). 

2.2 Protein  

Gebe olmayan kadınlar için günde 46 g, gebe kadınlar için günde 

71 g ve emziren kadınlar için günde 71 g protein alımı önerilmektedir. 

Günlük protein alımının gebe olmayan kadınlarda 0.8 g/kg/gün, gebe 

ve emziren kadınlarda 1.1 g/kg/gün olması önerilmektedir.1,10 Protein 

gereksinimini karşılamak için hayvansal (sığır eti, tavuk, süt ürünleri, 

yumurta, deniz ürünleri, hindi) ve bitkisel (baklagiller, fındık, kinoa, 

tohumlar, soya) gıdalar tüketilmelidir (Tablo 1). 

2.3 Yağ 

Gebe olmayan kadınlar, gebe kadınlar ve emziren kadınlar için 

günlük alınan toplam kalorinin %25-30’unun yağ içermesi 

önerilmektedir. Günlük Toplam yağ alımı, gebe ev emziren kadınlarda, 

gebe olmayan kadınlara benzer şekilde günlük kalorilerin %20-35'ini 

içermelidir. Doymuş yağ oranı günlük kalorinin %10’ undan az, Çoklu 

doymamış yağ %10’u kadar olmalı, Tekli doymamış yağ asitleri günlük 

yağ kalorisinin geri kalanı kadar olmalıdır.1,10 Gebe ve emziren 

kadınlar, yağ gereksinimini karşılamak için, doymuş ve trans yağları 

sınırlı tüketmeli, çoklu doymamış yağ asitlerinin tüketimini artırmalıdır 

(Tablo 1). 

2.4 Lifli Gıdalar 

Gebe olmayan kadınlar için günde 25 g, gebe kadınlar için günde 

28 g ve emziren kadınlar için günde 29 g lif alımı önerilmektedir. Lifli 

gıdalara olan gereksinim gebelik sürecinde kısmen artmaktadır. 

Emzirme döneminde ise gebelik süreci ile benzerlik göstermektedir. 

Lifli gıdalara olan gereksinim gebelik sürecinde kısmen artmaktadır. 

Emzirme döneminde ise gebelik süreci ile benzerlik göstermektedir.1,10 
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Lif gereksinimi karşılamak için, meyveler, baklagiller, sebzeler, 

kepekli tahıllar tüketilmelidir (Tablo 1). 

2.5 Linoleik Asit (Omega-6) 

Gebe olmayan kadınlar için günde 12 g, gebe kadınlar için günde 

13 g ve emziren kadınlar için günde 13 g linoleik asit (Omega-6) alımı 

önerilmektedir. Linoleik Asit için diyetle alım miktarı 14.148 g/gün 

(NIH 6.67 g/gün) olarak kabul etmektedir.100 g cevizde 38,1 mg, 100 

g ay çekirdeğinde 37.4 mg, 3 yemek kaşığı (30 g) kenevir tohumunda 

8.24 mg, 1 yemek kaşığı (16 g) fıstık ezmesinde 1.96 mg, 1 büyük 

yumurtada (50 g) 594 mg, 100 g bademde 12.3 mg, 100 gkajuda 7.78 

mg Omega-6 bulunmaktadır.11,12 Linoleik asit gereksinimi karşılamak 

için, fındık, tohumlar, bitkisel yağlar (soya fasulyesi, mısır yağı dahil) 

tüketilmelidir (Tablo 1). 

2.6 Alfa-Linoleik Asit (Omega-3) 

Omega-3 yağ asitleri alfa-linolenik asit (ALA), eikosapentaenoik 

asit (EPA), dokosapentaenoik asit (DPA) ve dokosaheksaenoik asit 

(DHA) olup, önemli diyet bileşenleridir. DHA memeli dokularında 

bulunan ana omega-3'tür. İdeal dolaşım seviyelerini elde etmek için 

doğrudan DHA tüketimi idealdir. Omega-3 yağ asitleri, özellikle DHA, 

sağlıklı bir gebeliği desteklemek için önemlidir. Özellikle son 

trimesterde fetal büyüme için yüksek talepleri desteklemek amacıyla, 

plasental DHA desteği verilmelidir. Sağlıklı DHA alımı olan anneler, 

görme fonksiyonu iyi olan çocuklar doğurmaktadır. EPA ve DHA 

alımı, annenin kardiyovasküler sağlığının korunması için de önemlidir. 

Ayrıca gebeliğin ikinci yarısında DHA'nın, bebek epigenomunu 

değiştirebileceği gösterilmiştir.13,14,15,16 Alfa-Linoleik Asit (ALA) için 

diyetle alım miktarı 1.407 g/gün (NIH 2.2 g/gün), eikosapentaenoik asit 

(EPA) için 0.022 g/gün (NIH 0.22 g/gün),dokosaheksaenoik asit 

(DHA) için 0.054 g/gün ( NIH 0.3 g/gün) olarak kabul edilmektedir. 

Gebe olmayan kadınlar için günde 1.1 g, gebe kadınlar için günde 1.4 

g ve emziren kadınlar için günde 1.3 g alımı Alfa-Linoleik Asit 

(Omega-3) alımı önerilmektedir.100 g somonda 2.26 g,100 g 

istiridyede 435 mg, 100 g sardalyada 1.48 g, 100 g hamside 2.11 g 

omega-3 bulunmaktadır. 11,12 Alfa-Linoleik Asit yağlı balıklarda, 

yağlarda (keten tohumu dahil) yüksek oranda, kümes hayvanlarında, 

etlerde ve yumurtalarda daha az miktarda bulunmaktadır (Tablo 1). 
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 3. Gebelik ve laktasyonda tüketilmesi gereken mikrobesinler 

3.1 A Vitamini 

Gebelik sırasında A vitamini takviyesi, özellikle yüksek riskli 

bölgelerde hem anne hem de fetal sağlığı etkileyebilir. Gebelikteki 

takviyenin plazma ve karaciğer konsantrasyonlarını arttırdığı, 

gestasyonel gece körlüğü insidansını önemli ölçüde azalttığı ve gebe 

kadınlarda anemi riskini azalttığı gösterilmiştir.17,18 Gebe olmayan 

kadınlar için 700 µg RAE/gün, gebe kadınlar için 770 µg RAE/gün ve 

emziren kadınlar için 1300 µg RAE/gün A Vitamini alımı 

önerilmektedir. A Vitamini, kayısı, brokoli, havuç, süt, yumurta, 

lahana, mango, margarin, tatlı patateste bulunmaktadır (Tablo 1). 

3.2 C Vitamini 

Gebe olmayan kadınlar için günde 75 mg, gebe kadınlar için 

günde 85 mg ve emziren kadınlar için günde 120 mg C Vitamini alımı 

önerilmektedir.1 kase çilek 97.6 mg, 1 portakal 97 mg, 1 bardak 

portakal suyu 124 mg, 1 adet kivi 64 mg, 1 adet limon 44.5 mg, 1 kase 

tatlı kırmızı biber(çiğ) 190 mg, 1 kase tatlı yeşil biber(çiğ) 120 mg, 1 

kase brokoli 81.2 mg, 1 kase Brüksel lahanası 74.8 mg C vitamini 

içermektedir.12 C Vitamini gereksinimini karşılamak için, narenciye, 

kivi, çilek, sebzeler (kırmızı biber, yeşil biber, brokoli, brüksel lahanası, 

lahana) tüketilmelidir(Tablo 1). 

3.3 D Vitamini 

Gebelik sırasında D vitamininin, iskelet sistemini ve diş 

minesinin oluşumunu destekleyerek ve kalsiyum metabolizmasının 

düzenlemesine yardımcı olarak, fetal büyüme ve gelişmede önemli bir 

rol oynadığı bilinmektedir. Fetal bağışıklık gelişimi ve fonksiyonunda 

D Vitamininin rolünü destekleyen bazı çalışmalar bulunmaktadır. 

Gebelerde yetersiz serum 25 (OH) D vitamini alımı ile preeklampsi, 

intrauterin gelişme geriliği, erken doğum ve gestasyonel diyabetes 

mellitus gibi olumsuz yenidoğan ve gebelik sonuçları arasında bir ilişki 

olduğunu gösterilmiştir.19,20 

Ülkemizde sağlık bakanlığı doğum öncesi dönemde ve 

doğumdan sonraki 6 aylık dönemde annelere uygulanacak D vitamini 

dozunun, günlük 1200 IU olmasını önermektedir. Anne sütünde düşük 

miktarda D Vitamini bulunmakta olup, süt çocuğu döneminde bebeğe 

de D vitamini desteği verilmektedir.21 Gebe olmayan kadınlar için 600 

IU /gün, gebe kadınlar için günde 600 IU/gün ve emziren kadınlar için 

600 IU/gün D Vitamini alımı önerilmektedir. D Vitamini, yumurta, 
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yağlı balık, D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve portakal suyu gibi 

gıdalarda bulunmaktadır (Tablo 1). 

3.4 E Vitamini 

Gebe olmayan kadınlar için günde 15 mg, gebe kadınlar için 

günde 15 mg ve emziren kadınlar için günde 19 mg E Vitamini alımı 

önerilmektedir. E Vitamini gereksinimini karşılamak için, fındık, 

bitkisel yağlar, tohumlar tüketilmelidir (Tablo 1). 

3.5 K Vitamini 

Gebe olmayan kadınlar için 90 µg/gün, gebe kadınlar için 90 

µg/gün ve emziren kadınlar için 90 µg/gün K Vitamini alımı 

önerilmektedir. Anne sütünde yeterli miktarda K Vitamini olmaması 

nedeniyle ülkemizde yenidoğan her bebeğe, yenidoğanın hemorajik 

hastalığından korumak amacıyla 1 mg K Vitamini IM 

uygulanmaktadır.22 K Vitamini gereksinimini karşılamak için, brokoli, 

yeşil fasulye, lahana, bezelye, ıspanak, bitkisel yağlar (kanola, soya) 

tüketilmelidir (Tablo 1). 

3.6 B6 Vitamini 

B6 vitamini genellikle erken embriyogenezdeki rolü ile bilinir. 

Ancak hamilelik sırasında B6 vitamini takviyesinin bir yararı olduğuna 

dair, yeterli yüksek kaliteli kanıt yoktur. Kanıtlar, eklampsi, 

preeklampsi veya düşük Apgar skorları riski ile ilişkili riskte önemli bir 

azalma olmadığını göstermektedir.23,24 Bir büyük fırınlanmış patates 1.1 

mg, 100 g tavuk göğsü 0.9 mg, 1 su bardağı pişmiş Brüksel lahanası / 

ıspanak / tatlı kırmızı biber / kış kabağı / tatlı mısır 0.4 mg,  1 küçük 

muz 0.4 mg,  1 su bardağı portakal suyu 0.2 mg, 100 g dana biftek 0.4 

mg, 100 gr konserve ton balığı 0.4 mg, 1 su bardağı hazır kahvaltılık 

gevrekler 0.6–2 mg, 1 su bardağı mercimek / nohut 1 mg, 1 su bardağı 

tam tahıllı buğday unu 0.5 mg, 1 su bardağı pinto fasulye / lima 

fasulyesi 0.9 mg, 1 su bardağı pişmiş kahverengi pirinç 0.29 mg, 1 su 

bardağı barbunya / yer fıstığı 0.7 mg B6 vitamini içermektedir.12 Gebe 

olmayan kadınlar için günde 1.3 mg, gebe kadınlar için günde 1.9 mg 

ve emziren kadınlar için günde 2 mg B6 Vitamini alımı önerilmektedir. 

B6 Vitamini, balık, et, kümes hayvanları ve yulaf dahil kepekli 

tahıllarda bulunmaktadır (Tablo 1). 

3.7 B12 Vitamini 

Gebelik sırasında B12 takviyesi ile ilgili birkaç klinik çalışma 

vardır. Bunlardan azı, kötü mikro besin alımına sahip olan coğrafi 

bölgeler için tasarlanmıştır. Bu klinik çalışmalarda B12 vitamini 
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takviyesinin, hem annede hem de bebekte B12 vitamini düzeyini 

iyileştirdiği görülmüştür. B12 vitamini desteği, özellikle vejetaryen ve 

vegan anneler olmak üzere B12 vitamini eksikliği riski olan anneler için 

önemli bir fayda olabilir. Yurtdışı çalışmalarında, bebeğin nörokognitif 

gelişimi, erken doğum, LBW(Low Birth Weight) ve IUGR(Intrauterin 

Growth Retardation) riski de dahil olmak üzere gebelik sonuçları için 

kesin bir yarar bulunamamıştır.25,26 Ülkemizde Boran ve arkadaşlarının 

611 sağlıklı term infant ile yaptığı bir kohort çalışmasında, B12 

Vitamini seviyesi en az 6 ay boyunca takip edilmiş; 60 bebeğin 

immünoglobulin ölçümleri, lenfosit altkümesi analizleri, sitokin üretim 

analizleri, lenfosit proliferasyon analizleri ve lenfosit apoptozları 

izlenmiştir. Çalışmanın sonucunda her üç bebekten birinde B12 

Vitamini eksikliği olduğu görülmüş ve B12 vitamini eksikliği olan 

bebeklerde diğer bebeklere göre CD4+ CD25+ T regülatör hücrelerinin 

daha düşük olduğu saptanmıştır. Çalışma, ülkemizde halen B12 

vitamini eksikliğinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu 

göstermektedir.27 100 g kuzu eti 3 μg,  1 su bardağı İsviçre peyniri 4.4 

μg, 100 g istiridye / midye 20 μg,  100 g dana biftek 1.6 μg, 1 su bardağı 

rendelenmiş mozzarella peyniri 2.55μg, 1 fileto somon 20 μg, 100 g 

hindi göğsü 1.5 μg, 1 su bardağı yağsız süt 1.2 μg, 1 su bardağı kaşar 

peyniri 1.16 μg, 100 g ton balığı konservesi 2.17 μg, 100 g tavuk göğsü 

0.2 μg, 50 g sade yoğurt 1 μg B12 Vitamini içermektedir.12Gebe 

olmayan kadınlar için günde 2.4 µg, gebe kadınlar için günde 2.6 µg ve 

emziren kadınlar için günde 2.8 µg B12 Vitamini alımı önerilmektedir. 

B12 Vitamini, süt ürünleri, yumurta, et, kümes hayvanları, deniz 

ürünlerinde bulunmaktadır (Tablo 1). 

3.8 Kolin 

Gebelik sırasında, artan maternal talep ve fetal hücrelerin hızlı 

bölünmesi nedeniyle kolin gereksinimleri artar. Gebelik süresince 

yetersiz kolin alımına bağlı olarak, beyin ve omurilik yapısı 

etkilenebilir, bunun sonucunda nöral tüp defekti gelişebilir. Kolin 

bilişsel gelişimde de hayati bir rol oynamaktadır. Fetal gelişim 

dönemlerinde anne diyetinde kolin eksikliği, çocuğun hipokampus 

gelişimini etkileyerek; beyin yapısında ve işlevinde yaşam boyu 

değişikliklere neden olabilir. Ayrıca gebelik ve emzirme döneminde 

yeterli maternal kolin alımının,bebekler üzerinde uzun süreli yararlı 

nörokognitif etkileri olabileceğini düşündürmektedir.28,29 1 büyük 

yumurta 135 mg, 100 g karides 115 mg, 100 g dana biftek 111 mg, 100 

g somon 100 mg, 100 g tavuk göğsü 100 mg,  100 g istiridye 86 mg, 1 

su bardağı kuru fasulye 78 mg, 1 su bardağı karnabahar 60 mg, 1 su 

bardağı lacivert fasulye 70 mg, 1 su bardağı konserve yeşil bezelye / 
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tatlı mısır 52 mg, 1 su bardağı mercimek 65 mg, 1 büyük fırınlanmış 

patates 45 mg, 1 su bardağı lima fasulyesi / pinto fasulye 60 mg, 1 orta 

boy enginar 40 mg kolin içermektedir.12 Gebe olmayan kadınlar için 

günde 425 mg, gebe kadınlar için günde 450 mg ve emziren kadınlar 

için günde 550 mg kolin alımı önerilmektedir. Kolin gereksinimini 

karşılamak için, sığır eti, tavuk eti, yumurta sarısı, mantar, somon, 

buğday tohumu tüketilmelidir (Tablo 1). 

3.9 Folat 

Folat, DNA sentezi ve aminoasit metabolizmasında koenzim 

olarak işlev gören hem fetus hem de anne sağlığı için önemli bir B 

vitaminidir. Gebe kaldıktan sonraki ilk 28 gün içinde fetüs gelişimi için 

ciddi öneme sahiptir. Ayrıca folat, gebenin kan hacminin arttırılması 

sürecinde (eritropoez) de önemlidir.30 

Ülkemizde sağlık bakanlığı gebelere 400 μg/gün folat alımını 

önermektedir.31 1 su bardağı nohut 1114 μg,  DFE, 1 su bardağı hazır 

kahvaltılık tahıl 350–700 μg DFE, 1 su bardağı ıspanak 260 μg DFE, 1 

su bardağı portakal suyu 202 μg DFE, 1 su bardağı kuşkonmaz 240 μg 

DFE, ½ avokado 82 μg DFE, 1 su bardağı pinto fasulye 1013 μg DFE,1 

su bardağı zenginleştirilmiş buğday unu 380 μg DFE içermektedir.12 

Gebe olmayan kadınlar için günde 425 μg, gebe kadınlar için günde 450 

μg ve emziren kadınlar için günde 550 μgfolat alımı önerilmektedir. 

Folat gereksinimini karşılamak için, fasulye, koyu yeşil sebzeler 

(ıspanak ve kuşkonmaz dahil), takviye edilmiş tahıllar, takviye edilmiş 

meyve suları (portakal suyu dahil), fındık tüketilmelidir(Tablo 1). 

3.10 Kalsiyum 

Kalsiyum, fetal kemik gelişimi, maternal iskeletin korunması ve 

sağlıklı düz kas kasılmaları için hayati öneme sahiptir. Fetal iskeletteki 

kalsiyumun yaklaşık % 80' i üçüncü trimesterde anneden aktarılır. 

Gebelik sırasında kalsiyum eksikliği prevalansı düşüktür. 32,33240 ml süt 

ve yoğurtta 300 mg, 120 ml dondurma 88 mg, 45 ml çedar peynirde 300 

mg kalsiyum bulunur.12 Gebe olmayan kadınlar için günde 1000 mg, 

gebe kadınlar için günde 1000 mg ve emziren kadınlar için günde 1000 

mg kalsiyum alımı önerilmektedir. Kalsiyum; peynir, yeşil yapraklı 

sebzeler (brokoli ve lahana dahil), süt, yoğurtta bulunmaktadır (Tablo 

1). 

3.11 İyot 

Fetüste iyot normal beyin ve sinir sistemi gelişimi için önemlidir. 

20 haftalık gebeliğe kadar fetüse verilmesi gereken maternal tiroid 
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hormonu üretimindeki artış nedeniyle iyot gereksinimleri %50’den 

fazla artmıştır.34 Amerikan Tiroid Derneği (ATA) kadınların gebelik 

öncesi, gebelik ve emzirme döneminde günlük 150 μg iyot içeren 

takviye almasını önermektedir.35  

Gebe olmayan kadınlar için günde 150 µg, gebe kadınlar için 

günde 220 µg ve emziren kadınlar için günde 290 µg iyot alımı 

önerilmektedir. İyot ihtiyacını karşılamak için, süt ürünleri, balık, iyotlu 

tuz, deniz yosunu tüketilmelidir (Tablo 1). 

3.12 Demir 

Demir, fetal büyüme ve gelişme için gerekli olan bir eser 

mineraldir. Yenidoğan beyni, toplam vücut oksijeninin yaklaşık %60' 

ını tüketmektedir. Bu nedenle, gebe kadınların demir ihtiyaçları 

yüksektir. Yaşamın ilk yılında da demir, nörogelişim açıdan hayati bir 

rol oynamaktadır. Sinaptogenez, nörotransmitter sistemlerin oluşumu; 

hipokampus, görsel ve işitsel sistemlerde miyelinasyonun başlaması da 

dahil olmak üzere çeşitli nörogelişimsel süreçlerde etkileri 

bulunmaktadır.36,37 

Ülkemizde yapılan ‘Demir gibi Türkiye’ projesinde, anemi 

sıklığının bebeklerde, bir bebek 6 aydan daha uzun süre emzirildiğinde 

ve anne gebelik sırasında demir takviyesi aldığında önemli ölçüde 

azaldığını ortaya koymuştur. Projenin sonunda beş temel hedef 

(gebelere etkili eğitim desteği, etkili danışmanlık desteği, gebelerin ve 

çocukların haklarının savunulması, uygun materyaller ile halk eğitim 

programları yapılması ve 4-12 aylık bebeklere demir ilacının ücretsiz 

verilmesi) belirlenmiştir.38 

Gebe olmayan kadınlar için günde 18 mg (19-50 yaş) / 8 mg ( > 

51 yaş), gebe kadınlar için günde 27 mg ve emziren kadınlar için günde 

9 mg Demir alımı önerilmektedir. Demir gereksiniminin; hem demir 

(balık, et, kümes hayvanları, deniz ürünleri) ve hem olmayan demir 

(güçlendirilmiş tahıllar, fındık, tohumlar, ıspanak)kaynaklarından 

karşılanması gerekmektedir (Tablo 1). 

3.13 Çinko 

Gebelik sırasında çinko takviyesinin anneye faydaları bildirilmiş 

olsa da, fetal morbidite ve mortalite büyük ölçüde 

etkilenmemiştir.39Gebe olmayan kadınlar için günde 8 mg, gebe 

kadınlar için günde 11 mg kolin ve emziren kadınlar için günde 12 mg 

çinko alımı önerilmektedir. Çinko gereksinimini karşılamak için, 
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fındık, baklagiller, et, tohumlar, kabuklu deniz ürünleri tüketilmelidir 

(Tablo 1). 

3.14 Karotenoidler (Lutein, Zeaksantin) 

 Karotenoidler,lutein ve zeaksantin, infantın göz ve beyin 

gelişimi sırasında önemli roller oynar. Lutein ve zeaksantin, fetüslerin 

gözünde 17-22. Gebelik haftaları arasında birikir. Lutein ve zeaksantin 

antioksidan etkilere sahiptir. Luteinin gözdeki varlığı, gözün yüksek 

metabolik aktivitesi ve içerdiği uzun zincirli yağ asitlerinin oksidatif 

etkilerine karşı gözü koruyucu bir faktör olarak değerlendirilmektedir.40 

Gebe olmayan kadınlar için, gebe kadınlar için ve emziren 

kadınlar için,ABD'de günlük olarak önerilen herhangi bir değer 

yoktur.12Lutein, pişmiş yapraklı yeşillikler (ıspanak ve lahana dahil), 

yumurta sarısında;Zeaksantin,mısır, sarı ve turuncu biberde 

bulunmaktadır (Tablo 1). 

 ≥19 yaş gebe, emziren ve gebe olmayan kadınlar için diyetle 

önerilen besin alım miktarları ve besin kaynakları Tablo 1’de 

verilmiştir.  

TABLO 1. ≥19 yaş Gebe, Emziren ve Gebe Olmayan 

Kadınlar İçin Diyetle Önerilen Besin Alım Miktarlarının (DRI) 

Karşılaştırılması10,12,41,42,43,44,45,46,47 

Besin Gebelik 

(DRI) 

Laktasy

on 

(DRI) 

Gebelik 

Dışı 

(DRI)  

Ana Diyet 

Kaynakları  

Porsiyon 

Önerileri/Mikta

rları 

Karbonhi

drat  

175 g / 

gün 

210 g / 

gün 

130 g / 

gün 

Meyveler, 

baklagiller, az 

yağlı süt 

ürünleri, 

sebzeler (nişasta 

ve nişastalı 

olmayan), 

kepekli tahıllar 

 

Protein 71 g 

/gün 

71 g 

/gün 

46 g 

/gün 

Hayvansalkayna

klar: Sığır eti, 

tavuk, süt 

ürünleri, 

yumurta, deniz 

ürünleri, hindi 

Bitkisel 

kaynaklar: 

Baklagiller, 
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fındık, kinoa, 

tohumlar, soya 

Yağ Günlük 

kalorin

in    

%25-

30’u 

Günlük 

kalorini

n    

%25-

30’u 

Günlük 

kalorin

in    

%25-

30’u 

Doymuş ve 

trans yağları 

sınırlayın, çoklu 

doymamış yağ 

asitleri 

tüketimini 

artırın 

 

Lif 28 g 

/gün 

 

29 g 

/gün 

25 g 

/gün 

Meyveler, 

baklagiller, 

sebzeler, kepekli 

tahıllar 

 

Linoleik 

Asit 

(Omega-

6)  

13 g 

/gün 

13 g 

/gün 

12 g 

/gün 

Fındık, 

tohumlar, 

bitkisel yağlar 

(soya fasulyesi, 

mısır yağı dahil) 

100 g cevizde 

38.1 mg, 100 g 

ay 

çekirdeğinde 

37.4 mg, 3 

yemek 

kaşığı(30 g) 

kenevir 

tohumunda 

8.24 mg, 1 

yemek 

kaşığı(16 g) 

fıstık 

ezmesinde 

1.96 mg, 1 

büyük 

yumurtada(50 

g) 594 mg, 100 

g bademde 

12.3 mg, 100 g 

kajuda 7.78 mg 

Alfa-

Linoleik 

Asit 

(Omega-

3)  

1.4 g 

/gün 

1.3 g 

/gün 

1.1 g 

/gün 

Yağlı balık, 

yağlar (keten 

tohumu dahil) 

Kümes 

hayvanlarında, 

etlerde ve 

yumurtalarda 

daha az 

miktarda 

bulunur 

100 g somonda 

2.26 g, 100 g 

istiridyede 435 

mg, 100 g 

sardalyada 

1.48 g, 100 g 

hamside 2.11 g 
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A 

Vitamini  

770 µg 

RAE/g

ün 

1300 

µg 

RAE 

/gün 

700 µg 

RAE/g

ün 

Kayısı, brokoli, 

havuç, süt, 

yumurta, lahana, 

mango, 

margarin, tatlı 

patates 

 

C 

Vitamini  

85 

mg/gü

n 

120 

mg/gün 

75 

g/gün 

Narenciye, kivi, 

çilek, sebze 

(kırmızı biber, 

yeşil biber, 

brokoli, brüksel 

lahanası, lahana) 

1 kase çilek 

97.6 mg, 1 

portakal 97 

mg, 1 bardak 

portakal suyu 

124 mg, 1 adet 

kivi 64 mg, 1 

adet limon 

44.5 mg, 1 

kase tatlı 

kırmızı 

biber(çiğ) 190 

mg, 1 kase tatlı 

yeşil biber(çiğ) 

120 mg, 1 kase 

brokoli 81.2 

mg, 1 kase 

Brüksel 

lahanası 74.8 

mg 

D 

Vitamini  

600 IU 

/gün 

600 IU 

/gün 

600 IU 

/gün 

Yumurta, yağlı 

balık,D vitamini 

ile 

zenginleştirilmiş 

süt ve portakal 

suyu gibi gıdalar 

 

E 

Vitamini  

15 mg 

/gün 

19 

mg/gün 

15 

mg/gü

n 

Fındık, bitkisel 

yağlar, tohumlar 

 

K 

Vitamini  

90 µg 

/gün 

90 µg 

/gün 

90 µg 

/gün 

Brokoli, yeşil 

fasulye, lahana, 

bezelye, 

ıspanak, bitkisel 

yağlar (kanola, 

soya) 

 

B6 

Vitamini  

1.9 

mg/gü

n 

2.0 

mg/gün 

1.3 mg 

/gün 

Balık, et, kümes 

hayvanları ve 

yulaf dahil 

kepekli tahıllar 

Bir büyük 

fırınlanmış 

patates 1.1 mg, 

100 g tavuk 

göğsü 0.9 mg, 
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1 su bardağı 

pişmiş Brüksel 

lahanası / 

ıspanak / tatlı 

kırmızı biber / 

kış kabağı / 

tatlı mısır 0.4 

mg, 1 küçük 

muz 0.4 mg, 1 

su bardağı 

portakal suyu 

0.2 mg, 100 g 

dana biftek 0.4 

mg, 100 g 

konserve ton 

balığı 0.4 mg, 

1 su bardağı 

hazır 

kahvaltılık 

gevrekler 0.6-2 

mg, 1 su 

bardağı 

mercimek/noh

ut 1 mg, 1 su 

bardağı tam 

tahıllı buğday 

unu 0.5 mg, 1 

su bardağı 

pintofasülye / 

lima fasulyesi 

0.9 mg, 1 su 

bardağı pişmiş 

kahverengi 

pirinç 0.29 mg, 

1 su bardağı 

barbunya / yer 

fıstığı 0.7 mg 

B12 

Vitamini  

2.6 µg 

/gün 

2.8 µg 

/gün 

2.4 µg 

/gün 

Süt ürünleri, 

yumurta, et, 

kümes 

hayvanları, 

deniz ürünleri 

100 g kuzu eti 

3 µg, 1 su 

bardağı İsviçre 

peyniri 4.4 µg, 

100 g istiridye 

/ midye 20 µg, 

100 g dana 

biftek 1.6 µg, 1 

su bardağı 

rendelenmiş 

mozzerella 

peyniri 2.55 
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µg, 1 fileto 

somon 20 µg, 

100 g hindi 

göğsü 1.5 µg, 1 

su bardağı 

yağsız süt 1.2 

µg, 1 su 

bardağı kaşar 

peyniri 1.16 

µg, 100 g ton 

balığı 

konservesi 

2.17 µg, 100 g 

tavuk göğsü 

0.2 µg, 50 g 

sade yoğurt 1 

µg 

Kolin  450 

mg 

/gün 

550 mg 

/gün 

425 

mg 

/gün 

Sığır eti, tavuk 

eti, yumurta 

sarısı, mantar, 

somon, buğday 

tohumu 
 

1 büyük 

yumurta 135 

mg, 100 g 

karides 115 

mg, 200 g dana 

biftek 111 mg, 

100 g somon 

100 mg, 100 g 

tavuk göğsü 

100 mg, 100 g 

istiridye 86 

mg, 1 su 

bardağı kuru 

fasulye 78 mg, 

1 su bardağı 

karnabahar, 60 

mg, 1 su 

bardağı 

lacivert fasulye 

70 mg, 1 su 

bardağı 

konserve yeşil 

bezelye / tatlı 

mısır 52 mg, 1 

su bardağı 

mercimek 65 

mg, 1 büyük 

fırınlanmış 

patates 45 mg, 

1 su bardağı 

lima fasulyesi / 

pinto fasulyesi 
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60 mg, 1 orta 

boy enginar 40 

mg  

Folat 600 µg 

/gün 

500 µg 

/gün 

400 µg 

/gün 

Fasulye, koyu 

yeşil sebzeler 

(ıspanak ve 

kuşkonmaz 

dahil), takviye 

edilmiş tahıllar, 

takviye edilmiş 

meyve suları 

(portakal suyu 

dahil), fındık 

1 su bardağı 

nohut 1114 µg 

DFE, 1 su 

bardağı hazır 

kahvaltılık 

tahıl 350-700 

µg DFE, 1 su 

bardağı 

ıspanak 260 µg 

DFE, 1 su 

bardağı 

portakal suyu 

202 µg DFE, 1 

su bardağı 

kuşkonmaz 

240 µg DFE, ½ 

avakado 82 µg 

DFE, 1 su 

bardağı pinto 

fasulye 1013 

µg DFE, 1 su 

bardağı 

zenginleştirilm

iş buğday unu 

380 µg DFE   

Kalsiyum  1000 

mg/gü

n 

1000 

mg/gün 

1000 

mg/gü

n 

Peynir, yeşil 

yapraklı 

sebzeler 

(brokoli ve 

lahana dahil), 

süt, yoğurt 

240 ml süt ve 

yoğurtta 300 

mg, 120 ml 

dondurmada 

88 mg, 45 ml 

çedar peynirde 

300 mg 

İyot  220 µg 

/gün 

290 µg 

/gün 

150 µg 

/gün 

Süt ürünleri, 

balık, iyotlu tuz, 

deniz yosunu 

 

Demir  27 

mg/gü

n 

9 

mg/gün 

18 mg 

/gün 

(19-50 

yaş) 

8 

mg/gü

n ( >51 

yaş) 

Hem kaynakları: 

Balık, et, kümes 

hayvanları, 

deniz ürünleri 

Hem olmayan 

kaynaklar: 

Güçlendirilmiş 

tahıllar, fındık, 
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tohumlar, 

ıspanak 

Çinko  11  mg 

/gün 

12 mg 

/gün 

8 mg 

/gün 

Fındık, 

baklagiller, et, 

tohumlar, 

kabuklu deniz 

ürünleri 

 

Lutein † † † Pişmiş yapraklı 

yeşillikler 

(ıspanak ve 

lahana dahil), 

yumurta sarısı 

 

Zeaksanti

n 

† † † Mısır, sarı ve 

turuncu biber 

 

Kısaltmalar: DRI = Dietary Reference Intake ( Referanslara 

göre diyetle alım miktarı), g / gün = günlük gram, IU = Uluslararası 

Birimler, kg = kilogram, mg / gün = günde miligram, RAE = retinol 

aktivite eşdeğerleri, µg / gün = mikrogram başına gün, yıl. = yıl, 

DFE= Dietaryfolatequivalents temsil eder. †= ABD'de günlük olarak 

önerilen herhangi bir değer yoktur. 

4. Sonuç 

İlk 1000 gün dönemi, bir çocuğun hayatı boyunca etkili 

olmaktadır. Sağlıklı bir büyüme ve gelişme için bu dönemdeki 

beslenme kritik öneme sahiptir. Bu derlemede gebelik ve laktasyon 

döneminde sağlıklı beslenme, alınması gereken temel besinler ve 

günlük miktarları güncel literatür eşliğinde verilmiştir. Gebelik ve 

laktasyon döneminde beslenmenin ideal koşullarda olması, sağlıklı 

nesiller yetişmesini sağlayacaktır.   
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Şizofreni, genellikle erken yetişkinlikte başlayan ve yaşam boyu 

yaygınlığı yaklaşık %1 olan kronik bir nöropsikiyatrik hastalıktır (Mueser 

& McGurk, 2004). Hastalarda psikozun ayırt edici semptomlarına 

(sanrılar, halüsinasyonlar, çağrışımlarda bozulma) ek olarak, duygusal 

ifade kaybı, içe kapanıklık gibi negatif belirtiler ve dikkat eksikliği, bellek 

bozuklukları gibi bilişsel bozulmalar da eşlik etmektedir (Goff, 2021). 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknolojinin gelişmesi, beynin 

nörokimyasal yapısının daha iyi anlaşılması, psikiyatrik hastalıkların 

etiyolojisinde serotonin ve dopaminle ilgili yolakların keşfi, 

psikofarmakolojideki gelişmeyi de hızlandırmış ve birçok antipsikotik ilaç 

da şizofreni tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde şizofreni 

başta olmak üzere psikotik bozuklukların tedavisinde kullanılan 

antipsikotik ilaçlar temel olarak dopaminerjik ve serotonerjik yolaklar 

üzerinden etkilerini göstermektedir. Antipsikotik tedavilerin temel hedefi 

psikotik belirtilerde en az yan etkiyle iyileşmenin sağlanması, hastalık 

öncesi işlevselliğin kazanılması ve nükslerin önlenmesidir (Maroney, 

2020).  
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Bu gözden geçirme yazısında şizofrenide tedavi hedeflerinin daha 

iyi anlaşılabilmesi için ilk olarak şizofreni belirtileri üç başlık altında 

kısaca özetlenecek, daha sonra şizofreninin farmakolojik tedavisinde 

kullanılan ilaçların tedavi etkinlikleri ve sık görülen yan etkileriyle ilgili 

genel bilgiler aktarılacak ve son olarak da geliştirilmekte olan ve 

araştırmaları devam eden bazı antipsikotik ilaçlardan bahsedilecektir.   

1. Şizofreni Belirtileri 

1.1. Pozitif Belirtiler 

Bu belirtiler çağrışımlarda bozulma, sanrılar (hezeyanlar), varsanılar 

ve bunlarla ilişkili davranışsal bozukluklardır. Şizofrenide pozitif 

semptomlar oldukça çeşitlilik gösteren belirtilerdir. Sanrılar, şizofreninin 

en temel pozitif belirtileridir. DSM-5’te sanrılar aksi yönde kanıt olmasına 

rağmen değiştirilemez inançlar olarak tanımlanmıştır (Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders: DSM-5™, 5th ed, 2013). Sanrılar 

düşünce içeriğindeki bozulmanın en göze çarpan örneği olup bunlardan en 

sık rastlananlar kötülük görme ve üzerine alınma sanrılarıdır. Diğer sanrı 

tipleri ise düşünce okunması, düşünce sokulması, düşünce yayımlanması, 

düşünce çıkarılması sanrıları, bedensel, dinsel ve grandiyöz sanrılar, 

kontrol edilme, suçluluk ve günahkarlık sanrılarıdır (Sadock, Sadock, & 

Ruiz, 2017). Bunlardan biri ya da birkaçı aynı hastada bulunabilir. 

Varsanılar ya da diğer adıyla halüsinasyonlar ise işitme, görme, koku, 

dokunma, tat halüsinasyonları formunda olabilir. Bunlardan en sık 

görüleni hastalarda genellikle rahatsız edici seslerin duyulduğu işitsel 

halüsinasyonlardır (Sadock et al., 2017). Pozitif belirtiler, genellikle 

hastalığın akut döneminde ya da alevlenme dönemlerinde daha belirgin 

olup antipsikotik tedaviye negatif belirtilere ve bilişsel belirtilere kıyasla 

daha iyi cevap verirler (Carbon & Correll, 2014).  

1.2. Negatif Belirtiler 

Şizofreni hastalarında işlevsellikte bozulmayla giden bu belirtiler 

duygulanımda azalma, avolüsyon (bir işe başlama, sürdürme ve 

sonlandırma yetisinde bozulma), anhedoni (genel ilgi ve istek kaybı), 

otizm (dış dünyadan soyutlanma durumu), aloji (düşünce içeriğinin 

fakirleşmesi), ambivalans (bir nesne, kişi ya da bir durumla ilgili karşıt 

duyguların yoğun bir şekilde bir arada olması) gibi belirtilerdir. Bu 

belirtiler şizofrenide birincil olarak görülebileceği gibi, pozitif belirtilere 
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ya da ilaç kullanımına ikincil olarak da görülebilir. Negatif belirtiler 

oldukça yaygındır ve hastalığın seyri sırasında herhangi bir noktada ortaya 

çıkabilir. İlk psikotik atağı olan hastaların %90'ına kadarında en az 1 

negatif semptomun olduğu, yüzde 35 ile yüzde 70 kadarında başta var olan 

negatif belirtilerin devam ettiği bildirilmiştir (Correll & Schooler, 2020). 

1.3. Bilişsel Belirtiler 

Şizofrenide değişen derecelerde bilişsel bozulma da sık 

görülmektedir. Bunlar; dikkat, bellek, sözel akıcılık, problem çözme 

yeteneği, bir amacı belirleyebilme ve sürdürebilme becerisi, dürtülerin 

denetimi, zihinsel esneklik gibi alanlarda tedaviye genellikle kısmen yanıt 

veren ya da hiç yanıt vermeyen belirtiler olarak sıralanabilir.  

Tüm bu belirtiler sonucunda hastaların işlevsellikleri ve sosyal 

uyumları bozulur. Kişilerarası ilişkiler hemen daima bozulmuştur. Bu 

yüzden eğitim ve öğretim hayatları sekteye uğrayabilir. Akademik başarıda 

düşme görülebilir. Toplum içerisindeki uygunsuz davranışlarından dolayı 

dışlanabilirler. Aile hayatları, akraba ve arkadaşlarıyla ilişkileri 

bozulabilir. Özbakımda azalma sonucu hijyen sorunları görülebilir. Bazı 

hastalarda kendisine ya da başkalarına zarar verme eğilimi olabilir. 

Hastalığın seyri içerisinde alkol ve madde kullanım bozuklukları, uyku 

bozuklukları, duygudurum bozuklukları, depresyon, anksiyete, 

obsesyonlar görülebilir (Buckley, Miller, Lehrer, & Castle, 2009). Eşlik 

eden hastalıklar hastalığın seyrini daha da kötüleştirir. Genellikle 

hastalığın başlangıç döneminde hasta olduklarının farkında değillerdir. Bu 

da tedaviye uyumu güçleştirir.  

2. Şizofreni Tedavisinde Yaşanan Sorunlar 

20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren psikofarmakolojideki 

gelişmeler şizofreni tedavisinde çığır açmış olsa da şizofreni tedavisi 

birçok bakımdan sorunludur. Bu sorunlardan birincisi tedavi etkinliğiyle 

ilgili yaşanan sorunlar diğeri ise ilaçların yan etkileridir. 

2.1. Tedavi Etkinliği 

Şizofreninin patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır ve mevcut 

antipsikotikler sadece hastaların yaklaşık yarısının bağımsız hayat 

sürebilmelerine olanak tanımaktadır (Stroup, J, M, & McEvoy, 2000). 

Halihazırda mevcut olan antipsikotik ilaçlar ağırlıklı olarak 
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halüsinasyonları, sanrıları, düşünce bozukluklarını ve bunlarla ilişkili 

olarak ortaya çıkan davranış bozukluklarını ve saldırganlığı tedavi 

ettiğinden, dikkat geleneksel olarak pozitif semptomların tedavisine 

odaklanmıştır. Bununla birlikte, süreğen negatif belirtiler ve klinik olarak 

ilgili bilişsel bozulma, şizofreni hastalarının sırasıyla yaklaşık %40'ını ve 

%80'ini etkiler (Carbon & Correll, 2014). Ayrıca, negatif ve bilişsel 

belirtiler, işlevsel sonuçlarla yakından ilişkilidir ve genel hastalık yüküne 

önemli ölçüde katkıda bulunur (Correll & Schooler, 2020). Şizofreni 

tedavisinde tedaviye direnç sorunu olan bir grup hasta vardır ve bunlar tüm 

şizofreni hastalarının yaklaşık üçte biri kadardır (Steven G. Potkin et al., 

2020). Tedaviye dirençli şizofreni (TRS), yeterli doz ve sürede iki farklı 

gruptan antipsikotik ilaç kullanılmasına rağmen semptomların devam 

etmesi olarak tanımlanmıştır (S. G. Potkin et al., 2020). Tedaviye dirençli 

şizofrenide tek altın standart tedavi klozapin olup hastaların yüzde 60’ı 

klozapine de yanıt vermemektedir (Siskind, Siskind, & Kisely, 2017). Bu 

durumda ise antipsikotik kombinasyon tedavileri ya da antipsikotik grubu 

dışındaki ilaçlarla güçlendirme tedavileri ya da elektrokonvulsif tedavi 

denenmektedir. Şizofreni hastalarının %80 ila %90'ı, hastalıklarının bir 

noktasında, genellikle idame tedavisine uyumsuzlukla ilişkili olarak bir 

nüks yaşarlar (Fellner, 2017). Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle hastalığın 

sık nüks etmesi, sık hastane yatışları, hastalığın bireye ve sağlık 

harcamalarına getirdiği ekonomik yük de göz önünde bulundurulunca yeni 

ilaç araştırmaları hastalar, hasta yakınları ve klinisyenlerin umutla 

beklediği bir saha haline gelmektedir. 

2.2. Yan Etkiler 

Antipsikotik ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkan yan etkiler 

hastalarda fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabilmekte, hastaların yaşam 

kalitesindeki düşme ilaçların tedavide başarılı olduğu noktaları 

gölgelemektedir. Öyle ki hiçbir yan etki olmaksızın antipsikotik ilaç 

kullanımı klinikte çok nadir rastlanan bir durumdur. Yeni ilaçlardan 

beklenen ise negatif ve bilişsel belirtiler de dahil olmak üzere hastalık 

belirtilerinde maksimum düzeyde etkinlik sağlanırken ilaç yan etkilerinin 

en az olmasıdır. Antipsikotik ilaç yan etkileri genel olarak aşağıda 

özetlenecektir. 
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2.2.1. Sedasyon 

Sedasyon antipsikotik ilaçlarda sık rastlanan bir yan etki olup, ilaç 

uyumunun bozulmasına ve süreklilik gösterirse işlevsellikte bozulmaya 

yol açan bir yan etkidir. Bütün antipsikotik ilaçlar sedasyona yol 

açabilmekle birlikte bu etki klorpromazin gibi düşük potensli birinci kuşak 

antipsikotik ajanlarda ve klozapin, olanzapin, ketiapin gibi ikinci kuşak 

ajanlarda belirgindir (Miller, 2004). Yapılan çalışmalar sedasyonun, ilacın 

histamin H1 reseptörlerine olan afinitesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir 

(Richelson & Souder, 2000; Solismaa et al., 2017). Genel kural olarak 

antipsikotik etki bakımından düşük potensli ajanlar diğer bir ifadeyle 

antipsikotik etki oluşması için daha yüksek dozlar gerektiren ajanlarda 

sedasyon daha sık gözlenmektedir. Bir ilacın sedatif etkisinde histamin H1 

reseptörlerine afinitesi ve dozu rol oynamakla birlikte nihai olarak sedatif 

etkiyi belirleyen, merkezi sinir sisteminde histamin H1 reseptörlerine 

ulaşan ilacın miktarıdır. Örneğin, histamin H1 reseptörleri için çok az 

afiniteye sahip olan ketiapin, daha az güçlü bir antipsikotik ilaçtır ve 

psikotik belirtilerde etkili olması için risperidon ve ziprasidon gibi daha 

yüksek potensli ilaçlardan çok daha yüksek dozda kullanılması gerekir. Bu 

nedenle, ketiapin klinik kullanımda hastalar üzerinde risperidon ve 

ziprasidondan daha fazla sedatif etkiye sahiptir (Miller, 2004).  

2.2.2. Hipotansiyon 

α1 adrenoreseptör antagonizmasının derecesine bağlı olarak tüm 

antipsikotik ilaçlarla, özellikle düşük potensli birinci kuşak 

antipsikotiklerle ve klozapinle ortostatik hipotansiyon meydana gelebilir. 

Risperidon ve ketiapin hızlı titre edildiğinde de ortaya çıkabilir. Bu etki, 

yaşlı erişkinlerde, tansiyon ilaçları kullananlarda ve diğer kardiyovasküler 

hastalıkları olanlarda daha yaygındır (Haddad & Sharma, 2007).  

2.2.3. Antikolinerjik Etkiler 

Bunlar kabızlık, ağız kuruluğu ve buna bağlı dişlerde çürüme, üriner 

retansiyon, bulanık görme gibi etkileri kapsar. Düşük potensli birinci kuşak 

antipsikotiklerin ve klozapinin antikolinerjik etkilere neden olma olasılığı 

yüksektir; olanzapin ve ketiapin'in yüksek dozlarda antikolinerjik etkilere 

yol açtığı gösterilmiştir (Chew et al., 2006).  

 



 
119 

 

2.2.4. Ekstrapiramidal Yan Etkiler 

Ekstrapiramidal yan etkilerin antipsikotik ilaçların santral sinir 

sisteminin başta bazal ganglionlar ve kaudat nukleus olmak üzere çeşitli 

bölgelerindeki antidopaminerjik etkilerinin bir sonucu olduğu 

düşünülmektedir (Kamin, Manwani, & Hughes, 2000). Parkinson benzeri 

semptomlar, akatizi, distonik semptomlar, diskinezi, geç distoni, geç 

diskinezi gibi yan etkiler bunlardan bazılarıdır. Bu belirtiler doz artışıyla 

birlikte daha belirgindir. En sık yüksek potensli birinci kuşak 

antipsikotiklerin kullanımında ortaya çıkmakla birlikte yüksek dozda 

risperidon, amisulpirid gibi ikinci kuşak antipsikotiklerle ve aripipirazol 

gibi üçüncü kuşak antipsikotik ilaçlarla da ortaya çıkabilmektedir (Divac, 

Prostran, Jakovcevski, & Cerovac, 2014; Thomas, Caballero, & 

Harrington, 2015). Bu yan etkiler hastaların yaşam kalitesini belirgin 

biçimde düşürmekte ve buna bağlı olarak ilaç uyumunun bozulmasına ve 

nükslere neden olmaktadır.  

2.2.5. Hiperprolaktinemi 

Antipsikotikler, hipotalamusta üretilen dopaminin hipofiz 

mamotropik hücreleri üzerindeki normal tonik inhibisyonunu bloke ederek 

yüksek prolaktin seviyelerine neden olur. Birinci kuşak antipsikotikler, bu 

olumsuz etkiye neden olma açısından en büyük riski oluşturmaktadır; 

bununla birlikte, ikinci kuşak antipsikotikler, özellikle risperidon ve 

paliperidon da sıklıkla prolaktin sekresyonunu arttırır. Aripiprazol, 

klozapin, olanzapin, ziprasidon ve ketiapin nadiren hiperprolaktinemiye 

yol açar. Hiperprolaktineminin yaşam kalitesini ciddi şekilde 

etkileyebilecek kısa ve uzun vadeli sonuçları vardır. Bunlar: menstrüel 

bozukluklar, galaktore, cinsel işlev bozukluğu, jinekomasti, kısırlık, 

azalmış kemik mineral yoğunluğu ve muhtemelen meme kanseridir 

(Bostwick, Guthrie, & Ellingrod, 2009). 

2.2.6. Cinsel Fonksiyon Bozuklukları 

Antipsikotik ilaç kullanan hastaların neredeyse yarısı, ilaca bağlı 

cinsel işlev bozukluğu sorunları bildirmektedir. Bu durum ise ilaç 

uyumunda azalmaya yol açabilecek ve yaşam kalitesini önemli ölçüde 

bozabilecek bir yan etkidir (Wallace, 2001). Antipsikotiklerin kullanımı, 

libido, uyarılma ve orgazm dahil olmak üzere cinsel işlevin tüm 

aşamalarını etkileyebilir. Hem birinci kuşak hem de ikinci kuşak 
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antipsikotikler erkeklerde ve kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluklarına 

neden olabilir (Waldinger, 2015). Özellikle birinci kuşak antipsikotiklerin 

erkeklerde spontan, ağrılı veya retrograd ejakulasyonun (geri boşalma) 

yanı sıra priapizm dahil olmak üzere sertleşme ve boşalma bozukluklarına 

neden olduğu bilinmektedir (Schmidt et al., 2012). 

2.2.7. Metabolik Yan Etkiler 

Antipsikotiklerin kullanımı, kilo alımı, insülin direnci ve aterojenik 

lipit profili gibi metabolik yan etkilerle ilişkilidir. Bu yan etkiler aynı 

zamanda kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet için risk faktörü olup 

morbidite ve mortaliteyi artırdığı gibi hastanın tedaviye uyumunu da 

bozabilmektedir. Özellikle ikinci kuşak ilaçlardan klozapin ve olanzapin 

yüksek riskte kilo alımı ile ilişkilidir, ziprasidon ve aripiprazol gibi 

ajanlarla bu etki minimaldir. Birinci kuşak antipsikotikler de dahil diğer 

ajanlarla orta riskte kilo alımı olduğu bildirilmiştir (Gardner, Baldessarini, 

& Waraich, 2005).  

2.2.8. Kardiyovasküler Yan Etkiler 

Bütün antipsikotik ilaçlar elektrokardiyogramda QT aralığında 

uzamaya, kardiyak aritmilere ve ani ölümlere yol açabilir. Bu etki ilk çıkan 

antipsikotik ilaçlarda (özellikle tiyoridazin ve ziprasidon) ve 

kardiyovasküler riski olan hastalarda daha fazladır ve tedavi başlarken ilaç 

seçimini etkiler (Kutcher et al., 2005). Hatta tiyoridazin ciddi kardiyak yan 

etkileri nedeniyle 2005 yılında piyasadan çekilmiştir. Antipsikotikler 

metabolik sendroma yol açarak dolaylı olarak da koroner arter hastalığı 

riskini artırabilirler. Klozapin kardiyomiyopatiye yol açabilir ve bu durum 

ilacın kesilmesini gerektirir (Howell, Yarovova, Khwanda, & Rosen, 

2019). Antipsikotik ilaçların tromboembolizm riskini artırdığına dair 

kanıtlar da vardır (Di, Chen, Shen, & Cui, 2021). Şizofreni hastaları genel 

popülasyondan ortalama 25 yıl önce ölmektedir ve bu fark giderek 

artmaktadır (Kritharides, Chow, & Lambert, 2017). Bunda doğrudan ya da 

dolaylı kardiyovasküler etkilerin de payı olduğu düşünülmektedir. 

2.2.9. Diğer Yan Etkiler 

Sık görülmeyen ancak ölümcül olabilen yan etkiler de antipsikotik 

kullanımı sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Klozapin kullanımı sonucu 

agranülositoz ortaya çıkabildiğinden hastalar tam kan sayımı ile düzenli 

olarak monitorize edilirler (Wiciński & Węclewicz, 2018). Bu klinisyenin 
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tercihine bırakılmamıştır ve reçete yazımı sırasında hastanın beyaz küre 

düzeylerinin görülmesini gerektirmektedir. Özellikle yüksek potensli 

birinci kuşak antipsikotiklerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilen kas 

rijiditesi, otonomik disfonksiyon, ateş ve bilinç değişikleri gibi belirtilerle 

ortaya çıkan nöroleptik malign sendrom da hayatı tehdit edici akut bir 

idiyosinkratik reaksiyon olup, erken tanı ve hızlı müdahaleyi gerektirir 

(Berman, 2011). Bütün antipsikotikler nöbet eşiğini düşürebilmekle 

birlikte bu etki klozapinde ve klorpromazin gibi düşük potensli birinci 

kuşak antipsikotiklerde en fazladır (Pacia & Devinsky, 1994). Bu durum 

özellikle epilepsi hastalığı olan bireylerde ilaç seçimini etkilemektedir. 

3. Şizofreni Tedavisinde Yeni İlaçlar 

3.1. Lumateperone tosylat (ITI-007) 

Diğer ikinci kuşak antipsikotiklere benzer şekilde lumateperon, 5-

HT2A ve D2 reseptörlerinin bir antagonistidir. Lumateperon, 5-HT2A için 

yüksek afiniteye, D2 için orta afiniteye, α-1 ve histamin-1 reseptörleri için 

düşük afiniteye sahiptir. Lumateperonun α-1 ve histamin-1 reseptörlerine 

nispeten düşük bağlanma afinitesi nedeniyle, aripiprazol, ketiapin, 

klozapin ve olanzapin gibi bazı diğer ikinci kuşaklara kıyasla bu 

reseptörlerin antagonizması ile ilgili daha az yan etki ile ilişkili olması 

beklenmektedir. D2 reseptörlerinde, lumateperon bir presinaptik parsiyel 

agonist ve postsinaptik antagonisttir. Lumateperon ayrıca serotonin 

taşıyıcısına bağlanması nedeniyle serotonin geri alım inhibisyonunu da 

engeller. Lumateperonun, mTOR protein yolağındaki etkilerinin bir 

sonucu olarak N-metil-d-aspartat kanallarının GluN2B alt biriminin 

fosforilasyonunu artırarak glutamaterjik aktiviteyi dolaylı olarak modüle 

ettiği gösterilmiştir (Snyder et al., 2015). 

Lumateperonun etkinliğini araştıran 4 haftalık prospektif bir 

çalışmada 335 akut psikotik hasta plasebo grubu, risperidon grubu, 

lumateperon 42 mg ve lumateperon 84 mg gruplarına ayrılmıştır. 42 mg 

ilaç alan grupta plasebo grubuna kıyasla genel psikopatolojide, pozitif 

semptomlarda, sosyal içe çekilme semptomlarında ve depresyon 

semptomlarında anlamlı olarak düzelme olduğu bildirilmiştir. 84 mg alan 

grup ise ilginç bir şekilde plaseboya kıyasla anlamlı düzelme 

göstermemiştir. 42 mg lumateperon plaseboyla kıyaslandığında yan etkiler 

açısından anlamlı farklılık olmadığı en yaygın istenmeyen etkinin plasebo 

grubunun %13'ünde, 42 mg lumateperonun %17'sinde, 4 mg risperidon'un 
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%21'inde ve 84 mg lumateperon alan grubun % 32.5'inde meydana gelen 

somnolans/sedasyon olduğu bildirilmiştir. Lumateperon ile ilişkili 

ekstrapiramidal yan etkilerin plasebo ile gözlemlenenlerden önemli ölçüde 

farklı olmadığı saptanmıştır (lumateperon için % 6.7 ve plasebo için %6.3). 

Risperidon ile yapılan post hoc karşılaştırmalarda, lumateperon grubunda 

önemli ölçüde daha düşük açlık glikozu, toplam kolesterol, trigliserit ve 

prolaktin seviyeleri olduğu bildirilmiştir. Kardiyovasküler fonksiyon 

ölçümlerinin lumateperon ve plasebo grupları arasında benzer olduğu ve 

lumateperon kullanımı ile ilişkili ciddi yan etki olmadığı bildirilmiştir 

(Lieberman et al., 2016).  

Bu yazı yazıldığı sırada tek yayınlanmış faz-3 çalışmasının 

sonuçlarına göre, 42 mg lumateperon ile tedavi plaseboya kıyasla 

şizofreninin akut alevlenmesi olan hastalarda şu anda mevcut 

antipsikotiklerle yaygın olarak gözlenen yan etkilerin çoğuna neden 

olmadan semptomları önemli ölçüde iyileştirmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda, 42 mg lumateperon alan 54 hastada (%36.5) plasebo alan 

grupta ise 36 hastada (%25.5) pozitif ve negatif sendrom ölçeği (PANSS) 

toplam puanında %30 veya daha fazla azalma olduğu gösterilmiştir. Etki 

büyüklükleri açısından karşılaştırıldığında ise lumateperon tedavisi 

sonrasında PANSS toplam puanlarındaki azalmanın FDA tarafından yeni 

onay almış olan lurasidon, breksipiprazol ve kariprazin gibi birçok 

antipsikotikle benzer olduğu bildirilmiştir (Correll, Davis, et al., 2020). 

Lumateperonun bipolar depresyonda da ekleme tedavisi olarak etkili 

olduğu bildirilmiştir (D'Souza et al., 2021). İlaç, 2019 yılında şizofreni 

tedavisi için FDA onayı almıştır ve Calypta jenerik ismiyle ilaç 

piyasasında yerini almıştır. 

Lumateperonla ilgili çalışmalar ışığında birtakım çıkarımlar 

yapılabilir. İlk olarak uzun süreli izlem çalışmalarının sonuçları ilacın 

etkinliği ve tolerabilitesi açısından daha net yorumlar yapmamızı 

sağlayacaktır. İkinci olarak, ilacın kognitif fonksiyonlardaki bozulmalara 

ve negatif semptomlara etkili olup olmadığına dair elimizde bir kanıt 

yoktur. İlacın en göze çarpan özelliği tolere edilebilirliğinin ve yan etki 

profilinin iyi gözüküyor olmasıdır. Sonuç olarak eldeki verilerle diğer 

antipsikotik ilaçlara kıyasla daha etkili ve eşsiz bir ilaç olduğunu söylemek 

mümkün değildir (Kantrowitz, 2020).   
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3.2. Olanzapin/Samidorfan (ALKS 3831) 

 Olanzapin/samidorfan, sabit dozda (10 mg) samidorfan (bir μ-

opioid reseptör antagonisti) ve olanzapinin çeşitli dozlarını içeren bir 

kombinasyon tedavisidir. Bu kombinasyon tedavisinin amacı, olanzapin 

tedavisinin etkinliğini sürdürürken olanzapin ile ilişkili kilo alımını ve 

olumsuz metabolik etkileri azaltmaya yardımcı olmaktır (Sun, McDonnell, 

& von Moltke, 2018). Samidorfanın olanzapine eklenmesinin sıçanlarda 

ve primatlarda kilo alımını ve insülin rezistansını azalttığı gösterilmiştir 

(Cunningham et al., 2019). Bu kombinasyonun olanzapinin etkinliği 

devam ederken daha iyi metabolik profil sağladığı klinik araştırmalarda da 

gösterilmiştir (Correll, Newcomer, et al., 2020). Lybalvi jenerik ismiyle 

Mayıs 2021’de FDA onayı alan ilacın 2021’in son çeyreğinde piyasaya 

sürülmesi beklenmektedir (Parsons, 2021).  

 3.3. Pimavanserin 

 Parkinson hastalığına bağlı olarak gelişen psikozun tedavisi için 

2016 yılında Nuplazid jenerik ismiyle FDA onayı alan ilaç, 5 HT2A 

reseptörü üzerinde ters agonist etki gösteren ve D2 reseptörleriyle 

etkileşimi olmayan bir antipsikotik ilaçtır (Maroney, 2020).  

Pimavanserin, şizofreni tedavisinde rutin antipsikotik tedaviye 

eklenen bir güçlendirme tedavisi ve kalıntı semptomlar için potansiyel bir 

monoterapi olarak incelenmiştir. 2012 yılında yapılan bir çalışmaya göre 

devam eden bir risperidon tedavisinde risperidon dozunun 2 mg’a 

düşürülmesi ve pimavanserin eklenmesiyle risperidon 6 mg kullanmaya 

göre etkinliğin değişmediği, daha az metabolik yan etki ve 

hiperprolaktinemi saptandığı bildirilmiştir. Bu çalışmada haloperidol 

tedavisine pimavanserin eklenmesinin ise etkinliği artırmadığı 

bildirilmiştir (Meltzer et al., 2012). Yapılan son iki plasebo kontrollü 

çalışmanın sonuçlarına göre antipsikotik tedaviye pimavanserin 

eklenmesinin negatif semptomlarda düzelme sağladığı bildirilmiştir 

(Jones, Strassnig, & Harvey, 2020). Negatif belirtilerde etkili görünüyor 

olması ve ekstrapiramidal yan etkiler açısından avantajlı olması ilacı 

değerli kılan özelliklerdir ve bununla ilgili klinik araştırmalar devam 

etmektedir. 
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3.4. Roluperidon (MIN-101)  

Roluperidon (MIN-101) yeni bir siklik amid türevidir. Presinaptik 

ya da postsinaptik dopaminerjik reseptörler için afinitesi yoktur ve bir 

antagonist olarak sigma-2 ve 5-HT2A reseptörleri için eşit derecede 

yüksek afiniteye sahiptir (Jones et al., 2020). Dopamin reseptörleri ile 

doğrudan etkileşime giriyor gibi görünmese de yüksek dozlarda 

dihidroksifenilasetik asit ve homovanilik asit gibi dopamin 

metabolitlerininin yanında hafif bir prolaktin artışına neden olması zayıf 

bir antagonistik etkisi olduğunu düşündürmektedir (Keefe et al., 2018). 

Roluperidon ayrıca alfa-1 adrenerjik reseptörlerde antagonistik etki 

gösterir, ancak muskarinik, kolinerjik ve histaminerjik reseptörlere 

afinitesi düşüktür veya yoktur (Harvey et al., 2020; Keefe et al., 2018).  

Bir randomize plasebo kontrollü çalışmada son 3 aydır semptomatik 

açıdan stabil ve PANSS negatif alt ölçeğinde en az 20 puan alan 244 

şizofreni hastası üç gruba ayrılmıştır. Grupların halihazırda aldığı 

tedavilere sırasıyla plasebo, 32 mg/gün ve 64 mg/gün roluperidon 

eklenmiştir. 12 haftalık izlem sonucunda bu üç grup karşılaştırılmış ve 

roluperidone 32 mg/gün (etki büyüklüğü, d=0.45) ve roluperidon 64 

mg/gün (etki büyüklüğü, d=0.57) alan grupta plasebo grubuna kıyasla 

negatif semptomlarda anlamlı azalma olduğu bulunmuştur (Davidson et 

al., 2017). Aynı çalışma yeniden analiz edildiğinde ilginç olarak plasebo 

grubuna kıyasla 32 mg/gün dozda bilişsel belirtilerde anlamlı düzelme 

olurken 64 mg/gün dozda bilişsel belirtilerde anlamlı düzelme olmadığı 

bildirilmiştir (Keefe et al., 2018). 

3.5. TAAR-1 Agonistleri 

İlk olarak 2001 yılında keşfedilen TAAR-1 (Eser aminle ilişkili 

reseptör-1), merkezi sinir sistemi, koku alma epiteli ve diğer çeşitli 

dokularda bulunan bir G proteini kenetli reseptördür (Krogmann et al., 

2019). TAAR-1 reseptörü, yapısal olarak monoaminerjik 

nörotransmiterlere benzeyen endojen eser aminler aracılığıyla aktive edilir. 

TAAR-1 reseptörünün agonistleri arasında amfetamin ve metamfetamin 

bulunur. Ayrıca TAAR-1 reseptörü triptamin, norepinefrin ve serotonin ile 

karşılaştırıldığında en çok dopamine, ardından glutamine yanıt veriyor gibi 

görünmektedir (Krogmann et al., 2019). Tüm bu özelliklerinden dolayı 

şizofreni tedavisinde hedef olabileceği düşünülmüş ve sıçanlarda 

antipsikotik etkilerinin olduğu, sosyal davranışlarda gelişme sağladığı ve 
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antidepresan benzeri etkilerinin olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir 

(Revel et al., 2013).  

“SEP- 363856” şizofrenideki etkinliği randomize kontrollü 

çalışmalarla incelenen tek TAAR-1 agonistidir (Dodd et al., 2021). Tek bir 

plasebo kontrollü çalışmada plasebo grubuyla (sayı=125) SEP- 363856 

alan grup (sayı=120) karşılaştırılmış ve 4 haftalık izlem çalışması 

sonucunda SEP- 363856 alan grupta PANSS pozitif, negatif ve genel 

psikopatoloji alt ölçeklerinin hepsinde plasebo alan gruba göre anlamlı 

olarak daha fazla azalma olduğu bildirilmiştir. Yan etkiler bakımından 

plasebo grubuyla anlamlı farklılık saptanmamıştır (Koblan et al., 2020).  

Bu çalışmanın devamı olarak yürütülen 26 haftalık açık uçlu izlem 

çalışmasında plasebo alan gruptaki hastalardan devam çalışmasına 

katılmayı kabul edenlere SEP-363856 verilmiş ve 26 haftalık izlem 

sonucunda PANSS total skorlarında (−27.9±16.4) puanlık düşüş olduğu 

daha önce ilaç alan ve devam çalışmasında izlenen grupta ise 

(−17.1±12.4) puanlık düşüş olduğu bildirilmiştir. İlacın etkinliğinin 

TAAR-1 üzerinden olduğu kesin olmasa da bunun nasıl olduğu ilerideki 

çalışmalarla daha iyi anlaşılacaktır (Dodd et al., 2021). İlacın şizofreni 

tedavisinde çok yeni bir mekanizmayla ilişkilendirilmesi ve bu ilk 

çalışmada olumlu sonuçlar elde edilmesi şizofreni tedavisindeki gelişmeler 

adına umut vericidir. 

3.6. Glutamat Reseptör Düzenleyicileri 

Geçtiğimiz yıllarda N-metil-D-aspartat reseptörlerinin (NMDAR) 

şizofreni patofizyolojisi ve nöroplastisite üzerindeki öneminin 

anlaşılmasıyla şizofrenide glutamerjik sistemi hedef alan tedavi arayışları 

başlamıştır (Moghaddam & Javitt, 2012). Glutamaterjik sistem 

modülatörlerinin temel hedefi şizofrenideki bilişsel belirtilerde düzelme 

sağlanmasıdır. Sağlıklı gönüllülere subanestetik dozlarda bir NMDAR 

antagonisti olan ketamin verilmesinin şizofrenidekine benzer şekilde 

öğrenme ve hafıza bozukluklarına yol açtığı gösterilmiştir (Ranganathan et 

al., 2017). Sağlıklı gönüllülere iyonotropik bir glutamat reseptörü olan 

AMPA reseptörünün (AMPAR) pozitif allosterik modülatörü olan BIIB-

104 (PF-04958242) verilmesinin ketamine bağlı bilişsel bozuklukları hem 

hayvan modellerinde hem de insanlarda azalttığı bildirilmiştir 

(Ranganathan et al., 2017). BIIB-104’ün faz-2 çalışmaları henüz devam 

etmektedir (NCT02855411).  
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3.7. KarXT (Ksanomeline/trospiyum) 

 Şizofreninin pozitif ve bilişsel semptomlarının tedavisinde M1 ya 

da M4 muskarinik kolinerjik reseptörleri hedef alan farmakolojik 

yaklaşımların faydalı olabileceği öne sürülmüştür (Dean, McLeod, 

Keriakous, McKenzie, & Scarr, 2002; Tandon et al., 1999). Hem M1 hem 

de M4 reseptörlerine bağlanan bir radyoligand olan [3H] pirenzepin 

kullanılarak yapılan ölüm sonrası çalışmalar, prefrontal korteks, anterior 

singulat korteks, striatum, superior temporal girus ve hipokampusta 

M1/M4 ekspresyonunda azalmalar olduğunu göstermiştir (Erskine et al., 

2019). M1 ve M4’e spesifik ligand kullanılarak yapılan çalışmalar 

hipokampüste M4 gen ekspresyonunda, prefrontal kortekste M1 gen 

ekspresyonunda azalma olduğunu göstermiştir (Erskine et al., 2019). Ölüm 

sonrası çalışmalar, seçici olmayan bir M1/M4 reseptör ligandı, [I-

123]iyodokuinüklidinil benzilat ([123I]IQNB) kullanan tek foton emisyon 

bilgisayarlı tomografi (SPECT) çalışmasıyla insanlarda in vivo olarak 

desteklenmiştir. Daha önce ilaç kullanmamış şizofreni hastalarında korteks 

ve striatumda muskarinik reseptörlerde %33 azalma olduğu ve buna ek 

olarak, frontal korteks ve striatumdaki muskarinik reseptör mevcudiyetinin 

pozitif semptomlarla ters yönde ilişkili olduğu bildirilmiştir (Raedler et al., 

2003). Bir SPECT (tek foton emisyon tomografisi) çalışmasında hiç ilaç 

kullanmamış psikotik bozukluğu olan hastaların prefrontal korteksindeki 

M1/M4 ekspresyonundaki azalmanın negatif belirtilerle ilişkili olduğu, 

hipokampus ve prefrontal korteksteki M1/M4 ekspresyonundaki 

azalmanın sözel öğrenme ve bellek bozukluklarıyla ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (Scarr, Sundram, Keriakous, & Dean, 2007).  

M1 ve M4 muskarinik reseptörlerinin bir agonisti olan ksanomeline, 

antipsikotik özelliklere sahip olup dopamin reseptör bloke edici 

aktiviteden yoksundur ancak özellikle yüksek dozlarda başta 

gastrointestinal sistemde olmak üzere ilaç kullanımına engel teşkil eden 

birtakım kolinerjik yan etkilere neden olur (Mirza, Peters, & Sparks, 2003). 

20 katılımcının olduğu bir plasebo kontrollü pilot çalışmada ksanomelinin 

şizofreni hastalarında hem bilişsel işlevlerde hem de psikotik belirtilerde 

etkili olduğu bildirilmiştir (Shekhar et al., 2008). Trospiyum, 

ksanomeline'nin periferik kolinerjik etkilerini azaltan periferik etkili bir 

muskarinik reseptör antagonistidir (Staskin et al., 2010). Bundan dolayı 
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ksanomeline trospiyumla kombine edilerek denenmiştir. Faz 2 

çalışmasında 182 katılımcı plasebo ve ksanomeline/trospiyum grubu 

olmak üzere 2 gruba randomize edilmiş ve iki grup beş hafta süreyle 

semptomlar ve yan etkiler açısından izlenmiştir. PANSS toplam 

puanındaki değişikliğin ksanomeline-trospiyum grubunda -17.4 puan ve 

plasebo grubunda -5.9 puan olduğu bildirilmiştir (etki büyüklüğü: 0.75). 

İki grup arasında tedaviyi bırakma oranları benzer olup 

xanomeline/trospiyum grubunda en sık görülen yan etkiler sırasıyla 

kabızlık, bulantı, ağız kuruluğu, dispepsi, kusma ve baş ağrısı olarak 

bildirilmiştir. Kabızlık haricindeki yan etkilerin hemen hepsine 5.haftada 

tolerans gelişmiş olup bu yan etkilerin hiçbiri ilacı kesmeye neden 

olmamıştır (Brannan et al., 2021). 

4. Sonuç 

Şizofreni tedavisindeki son gelişmeler incelendiğinde hastaların 

sosyal yaşama katılımı ve bağımsız yaşayabilmesinin yanında ilaç yan 

etkilerinin en aza indirilmesine yönelik birçok araştırma olduğu 

görülmektedir. Şizofreni patofizyolojisiyle ilgili yeni bilgiler elde edilmesi 

ilaç çalışmalarını da paralel olarak hızlandırmakta, ilaç çalışmalarından 

öğrendiğimiz bilgiler ise şizofreni patofizyolojisiyle ilgili bilgi birikimini 

artırmaktadır. Şizofreni tedavisinin günümüzde geldiği nokta geçmişle 

kıyaslandığında çok ileride, hedefler düşünüldüğünde ise çok geridedir ve 

kat edilmesi gereken engellerle dolu uzun bir yol vardır. Yakın bir zamanda 

olmasa da artan bilimsel bilgi birikimiyle şizofreni tedavisinde çok daha 

tatmin edici sonuçlar alınacak gibi görünmektedir. 
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1.Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) preterm doğumu, 37 haftalık gebelik 

haftasından önce veya bir kadının son adet döneminin ilk tarihinden 

itibaren 259 günden daha az olan doğumlar olarak tanımlar (Vogel vd., 

2018). Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalar, son 20 yılda prematüre 

doğumlarda küresel olarak önemli bir artış olduğunu göstermektedir 

(Ghomi vd., 2019). Gebelik yaşı, annenin son menstrüal döneminden 

günümüze kadar geçen süreye dayalı olarak fetüsün veya yeni doğmuş 

bebeğin yaşının kaç hafta olduğu anlamına gelir (Zelkowitz ve Minde, 

2016). Genel olarak, gebelikte gebelik yaşı ne kadar geç tahmin edilirse, 

belirsizlik o kadar büyük olur (Vogel vd., 2018). Doğum sırasındaki 

gebelik yaşına göre; ileri derece preterm (< 28 hafta gebelik), çok preterm 

(28 ila < 32 gebelik haftası) ve orta ile sınırda preterm (32 ila <37 gebelik 

haftası) şeklinde alt sınıflandırılır (Platt, 2014). Preterm bebekler ayrıca; 

düşük doğum ağırlığı (LBW < 2500 g), çok düşük doğum ağırlığı 

(VLBW < 1500 g) veya aşırı düşük doğum ağırlığı (ELBW < 1000 g) 

olarak da sınıflandırılır (Frawley, 2020). Preterm yenidoğanlar, son 

trimesterde plasentadan geçen yeterli besin ve bağışıklık faktörlerini 

alamazlar, bu nedenle organları ve sistemleri tam olarak olgunlaşmaz. 

Buna bağlı olarak daha fazla özel bakıma ve anne sütüne ihtiyaçları 

vardır (Coşkun ve Günay, 2020). Doğum ağırlığı, perinatal 

epidemiyolojide gebelik yaşının bir göstergesi olarak sıklıkla etkin bir 

şekilde kullanılsa da, zayıf bir klinik olgunluk göstergesidir. Doğum 

ağırlığı, genetik ve beslenme etkilerini yansıtan her gestasyonel yaşta 

önemli ölçüde değişir. Uygun ağırlık aralığı en sık olarak, bir gebelik yaşı 

alt kümesinin 10. ila 90. persentilleri arasında, term bebekler için 1.200 

gr' dan fazla bir aralıkta tanımlanır. 90. persentilin üzerindekiler ve 10. 

persentillerin altındakiler, gebelik yaşına göre sırasıyla büyük ve küçük 

olarak adlandırılır (Pursley, 2008). 
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Dünya çapında prematürelik, 5 yaşın altındaki çocuklarda önde gelen 

ölüm nedenidir (Sánchez-García, Zaragoza-Martí, Murcia-López, 

Navarro-Ruiz ve Noreña-Peña, 2020). Diğer yandan tıbbi bakımdaki 

ilerlemelerin bir sonucu olarak, gebelik yaşı 30 haftadan az olan 

bebeklerin sağkalım oranında önemli bir artış olmuştur (Ghomi vd., 

2019). Sepsis, bronkopulmoner displazi, nekrotizan enterokolit ve beyin 

lezyonları dahil olmak üzere birçok yenidoğan morbiditesi ile ilişkilidir. 

Bebeklerin yaşam kalitesi de uzun süreli nörogelişimsel gecikmelerden 

olumsuz etkilenebilir (Fontana vd., 2018). 

Preterm doğum sadece yüksek gelirli ülkeleri etkileyen nadir bir sorun 

değildir, dünya çapında bir sorundur ve buna dikkat çekmek için, 17 

Kasım 2011 ilk Dünya Prematüre Günü ilan edilmiştir. Dünya çapında, 

tüm doğumların yaklaşık %10' u pretermdir ve birçok ülke son 20 yılda 

preterm doğum oranlarında bir artış göstermiştir (Platt, 2014). Şu anda, 

dünya çapında yılda yaklaşık 15 milyon preterm doğum 

gerçekleşmektedir; Avrupa'da 500.000' in üzerinde ve İtalya' da 32.000' 

in üzerinde olup, düşük gelirli ülkelerde en yüksek insidans ile toplam 

doğumların %7-11'ini oluşturmaktadır (Baldassarre, Giannì, Di Mauro, 

Mosca ve Laforgia, 2020). Avrupa' da yıllık prematürelik oranları % 5,2 

ile %10,4 arasında değişmektedir ve Amerika Birleşik Devletleri gibi 

ülkelerdeki oranlardan (%12) daha düşüktür. İspanya' da, Ulusal İstatistik 

Enstitüsü' nün en son verilerine göre, preterm doğumlar tüm doğumların 

%6,4'ünü oluşturmaktadır (Sánchez-García vd., 2020). İran' da LBW ve 

VLBW bebeklerin hayatta kalma oranları sırasıyla %98,4 ve %66,6 

olarak bildirilmiştir (Ghomi vd., 2019).  

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Acil Yardım Fonu (UNICEF) 

(2018), dünya çapında her yıl 77 milyon yenidoğanın yaşamlarının ilk 

saatinde anne sütü almadığını ve bunun yenidoğan ölüm riskini %80' e 

kadar artırabileceğini bildirmektedir. Türkiye' de, Türkiye Nüfus ve 

Sağlık Araştırmaları' na (TNSA, 2013) göre, yenidoğanların %50'sine 

doğumdan sonraki ilk bir saat içinde anne sütü, %70'i doğumdan sonraki 

ilk gün içinde anne sütü, %30'u ise ilk 6 ayda sadece anne sütü ile 

beslenmektedir (Coşkun ve Günay, 2020). 

2. Mortalite ve Morbidite 

Dünya çapında, preterm doğum, yenidoğan ölümünün en yaygın 

nedenidir ve yılda yaklaşık 3,1 milyon bebek, prematüre doğumun 

doğrudan bir sonucu olarak ölmektedir (Platt, 2014). Preterm doğan ve 

LBW ile doğan çocuklar; artan mortalite, nörogelişimsel engeller, 

davranış sorunları ve etkilenen aileler için finansal maliyetlere kadar 
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çeşitli sonuçları paylaşmaktadır (Zelkowitz ve Minde, 2016). Bir Kanada 

çalışması; kaynak kullanımı, doğrudan tıbbi maliyetler, ebeveynlerin 

cebinden çıkan maliyetleri ve eğitim maliyetleri açısından erken (< 28 

hafta), orta (28 – 32 hafta) ve geç (33 – 36 hafta) preterm doğumun 

ekonomik yükünü tahmin etmiştir. Yaşamın ilk 10 yılı boyunca, bebek 

başına maliyetin (Kanada doları cinsinden) erken preterm bebekler için 

67.467 $, orta prematüre bebekler için 52.796 $ ve geç preterm bebekler 

için 10.010 $ olduğu tahmin edilmiştir. Bu, toplam ulusal maliyetin 587.1 

milyon dolar olduğu anlamına gelmektedir (Johnston vd., 2014). Bebek 

başına tıbbi bakım maliyeti, en erken gebelik haftasında (<28 hafta) 

doğan bebekler arasında en yüksektir (Frey ve Klebanoff, 2016). 

Prematüriteliğin mortalite ve morbidite yükünü azaltmak için büyük 

çaba gösterilmiştir. Prematüre bebekler, fizyolojik intrauterin 

organogenezin kesintiye uğraması ve bunun sonucunda organ 

plastisitesinin son derece yüksek olduğu bir zamanda ekstrauterin ortama 

maruz kalması nedeniyle anahtar organ ve sistemlerin yapı ve işlevlerinin 

gelişmesinde bozulma yaşarlar (Baldassarre vd., 2020). Anatomik ve 

fonksiyonel olgunlaşmamış olmaları ve buna bağlı olarak minör ve daha 

önemli komplikasyonlar için yüksek riskleri nedeniyle, preterm bebekler 

her zaman çocuk doktoruna özel zorluklar sunar (Pursley, 2008). 

Gebelik haftası, morbidite ve mortalite üzerinde belirleyici bir rol 

oynamaktadır; bununla birlikte prematüre bebekler, gebelik haftasına 

özgü problemlere sahip olmaları nedeniyle doğru bir şekilde 

sınıflandırılmaları, uygun yaklaşım bakımından oldukça önemlidir (Tipici 

ve Akbulut, 2014). Erken gebelikte morbidite ve mortalite riskleri çok 

daha yüksek olmasına rağmen, geç preterm doğum daha sık görülür ve 

geç preterm doğan yenidoğanlar, term bebeklere göre daha yüksek 

olumsuz sonuçlara sahiptir (Frawley, 2020). Ek olarak, farklı 

komorbiditelerin sık birlikteliği ile daha da kötüleşen, olumsuz sağlık 

sonuçları açısından yüksek risk altındadırlar (Baldassarre vd., 2020). 

Yüksek gelirli ülkelerde, 24. haftada doğan prematüre bebeklerin 

yaklaşık %50'si yenidoğan döneminde (yaşamın ilk 28 günü) hayatta 

kalır ve gebeliğin 28. haftasında bu oran %90'a yükselir. Buna karşılık, 

düşük gelirli ülkelerde, genellikle 28. haftada doğanların %10'undan daha 

azı hayatta kalır ve sadece 34. hafta veya daha sonra doğanlar >% 50 

hayatta kalma oranlarına sahiptir (Platt, 2014). 
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3. Prematüre Doğum için Risk Faktörleri 

Preterm doğum için pek çok köklü biyolojik ve psikososyal risk 

faktörü vardır; bunlar arasında maternal enfeksiyon/inflamasyon, 

hipertansiyon veya diyabet gibi diğer tıbbi durumlar, uterus anomalileri, 

hamilelik sırasında kanama, kısa servikal uzunluk, kişisel ve ailede 

preterm doğum veya ölü doğum öyküsü, plasental disfonksiyon, sigara 

kullanımı, maternal stres ve sosyoekonomik dezavantaj yer alır 

(Zelkowitz ve Minde, 2016). Gebelik sırasında, preterm doğumla 

bağlantılı bulaşıcı durumlar arasında HIV, bakteriyel vajinoz, Chlamydia 

trachomatis enfeksiyonu, koryoamniyonit, idrar yolu enfeksiyonları 

(özellikle piyelonefrit), hepatit C, sıtma ve frengi bulunur (Vogel vd., 

2018). Stres, preterm doğum tedavisi gören kadınlarda preterm doğuma 

neden olabilecek, kadının fiziksel ve duygusal durumu için bir kısır 

döngüye yol açabilecek bir risk faktörü olarak da dikkate alınmaktadır 

(Pohlmann vd., 2016). 

Hem adolesan gebeliklerde hem de ileri anne yaşlarında preterm 

doğum riski daha yüksek görülmektedir (Vogel vd., 2018). Ayrıca 

preterm doğum, preterm doğumun kendiliğinden başlangıcını takip 

edebilir veya anne veya çocuk için gebeliğe devam etme riski, preterm 

doğumla ilişkili risklerden daha büyük olarak algılandığında obstetrik bir 

müdahale olarak görülebilir. Son yıllarda görülen preterm doğumlardaki 

artışın çoğu, bazen iyatrojenik preterm doğum olarak adlandırılan 

obstetrik müdahale ile ilgilidir; hem Avrupa hem de Kuzey Amerika' dan 

yapılan son çalışmalar, iyatrojenik preterm doğumdaki artışın neonatal 

mortalitede bir azalma ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Platt, 2014). 

Preterm doğumla ilişkili gebeliği zorlaştıran diğer maternal durumlar 

arasında preeklampsi, pregestasyonel ve gestasyonel diyabet, servikal 

yetmezlik, periodontal hastalık, maternal anemi, obezite, kısa boy ve 

düşük maternal D vitamini bulunur (Vogel vd., 2018). Uzmanlar, gebe 

kadınlar için risk faktörlerinin erken tanımlanmasında ve uygun 

müdahalede çok önemli olduğu için doğum öncesi bakım konusunda 

dikkatli olmalıdır (Pohlmann vd., 2016). 

 

4. Prematüre Bebeklerin Genel Özellikleri 

Preterm bebekler, annenin doğum öncesi problemleri nedeniyle 

olabildiği gibi, hiçbir belirgin tetikleyici faktör olmaksızın da 

kendiliğinden preterm doğmuş olabilir (Platt, 2014). Emme refleksi ilk 

olarak fetüste 18. gebelik haftasında görülür; yutma, 10 ile 14 haftalık 

gebelikte bildirilir. Ancak bu refleksler erken ortaya çıkmalarına rağmen, 
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32 ila 34. gebelik haftalarına kadar iyi gelişmezler. 34 haftaya kadar, 

beslenme sırasında dayanıklılık gelişir ve bebek tam oral beslenmeyi 

tolere edebilir (Pursley, 2008). 

Preterm bebeklerin çoğu, daha olgun yaşıtlarına göre daha yüksek 

ölüm riskine sahiptir ve hayatta kalanlar genellikle fiziksel, bilişsel 

ve/veya duygusal olarak bozukluk yaşar (Platt, 2014). Preterm bebekte, 

spontan hareketler genellikle düzensiz, titrek ve sarsıntılı ve tipik olarak 

en belirgin şekilde aktif uyku sırasında ortaya çıkar. Preterm ve term 

bebeklerde kas tonusunda belirgin farklılıklar görülür. Gebeliğin 28. 

haftasından küçük preterm bebeklerde aşırı hipotoni vardır (Pursley, 

2008). Prematüreliğin daha kısa vadeli komplikasyonları arasında 

yenidoğan solunum koşulları (respiratuvar distres sendromu ve 

bronkopulmoner displazi gibi), nekrotizan enterokolit, sepsis, nörolojik 

durumlar ve ayrıca beslenme güçlükleri ve görme ve işitme sorunları 

riskinde artış yer alır (Vogel vd., 2018). 

 

5. Prematüre bebeklerde Yaygın Sorunlar 

5.1 Respiratuvar Distres Sendromu (RDS) 

RDS, en fazla prematüre bebeklerde karşılaşılan ve beraberinde 

sürfaktan eksikliği ve akciğerlerin olgunlaşmamışlığın eşlik ettiği 

solunum sıkıntısı sendromudur (Sorte, 2018). RDS, vajinal yolla doğan 

term bebekleri de nadiren etkiler (Hallman, 2012). Özellikle 1990'ların 

başında sürfaktanın kullanılmaya başlanması, preterm bebeklerin 

bakımında mortalite ve morbiditede çarpıcı bir azalma ile önemli bir 

ilerlemeyi temsil etmiştir (Miller vd., 2018). 

Akciğer fonksiyonunun normal bir şekilde işleyebilmesi için ihtiyaç 

duyulan sürfaktan, yüzey gerilimini azaltıcı bir etkiye sahiptir ve bu 

özelliği ile birlikte alveoler kollaps oluşumunu engelleyerek, gaz 

alışverişinin gerçekleşmesini sağlar. Ek olarak, lümen içi darlığın 

meydana gelmesini, küçük havayollarına sıvı birikmesine engel olarak 

önlemektedir (Özlü, Tunç ve Yapıcıoğlu Yıldızdaş, 2017). Sürfaktan 

maddesinin %80’lik kısmını oluşturan (Özdoğan, Yıldız Aldemir ve 

Kavuncuoğlu, 2014) ve alveollerin yüzey gerilimini sağlayan 

fosfotidilkolin oluşumu özellikle 35. haftadan sonra artmaktadır. 

Gebeliğin yaklaşık 35. haftasında, sürfaktan havuzunun boyutunda 

önemli bir artış meydana gelir ve bu süre zarfında zirveye ulaşır. Ancak, 

bu durum prematüre bebeklerde yetersiz sürfaktan işlevi ile sonuçlanır ve 

onları RDS'ye yatkın hale getirir (Sahni ve Polin, 2013). 
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5.2 Prematüre Retinopatisi (ROP) 

ROP, tamamlanmamış retina vaskülarizasyonu olan prematüre 

bebeklerin retinasında ortaya çıkan gelişimsel bir vasküler proliferatif bir 

bozukluktur. ROP geliştirmek için en önemli risk faktörü prematüritedir; 

ancak artmış arteriyel oksijen gerginliği, doğum ağırlığı, tamamlayıcı 

oksijen, uzun süreli mekanik ventilasyon, Apgar skoru, anemi, 

intraventriküler hemoraji, nekrotizan enterokolit ve sepsis dahil olmak 

üzere 50'den fazla ayrı risk faktörü tanımlanmıştır (Frawley, 2020). < 28. 

Hafta doğan çocuklar 6 kat miyopi ve hipermetropi riski altındadır; bu da, 

bu grubun %25' inin 6 yaşa kadar gözlük gerektirmesine neden olur 

(Platt, 2014). 

5.3 Neonatal Pnömoni 

Akciğerin, gelişimini tam olarak tamamlayıp olgunlaşamadığı zaman 

meydana gelen fizyolojik eksiklikler, enfeksiyonlara eğilim riskinde 

artışa sebep olmaktadır (Özlü vd., 2017). Pnömoni insidansı; 34. gebelik 

haftasında doğan bebeklerde, 39. gebelik haftasında doğan bebeklere 

kıyasla neredeyse 15 kat daha yüksektir (Sahni ve Polin, 2013). 

Prematüre bebeklerde pnömoni olabileceği riski ile karşılaşıldığı zaman, 

ampirik antibiyotik tedavisi uygulamaya konulmalıdır (Özlü vd., 2017). 

5.4 Sarılık 

Sarılık, yeni doğan bebeklerde cildin ve göz beyazlarının sarı renkte 

olmasıdır (Sorte, 2018). Sarılık, daha yüksek oranda bilirubin üretimi 

ve/veya olgunlaşmamış karaciğer tarafından bilirubin alımı ve 

konjugasyonunda azalma ve artan enterohepatik dolaşım ile bozulmuş bir 

eliminasyondan kaynaklanır (Natarajan ve Shankaran, 2016). Sarılığın 

görülme durumu; sadece, serum total bilirubin düzeyi 5 mg/dl’yi geçtiği 

zaman gerçekleşmektedir ve genel olarak kalıcı olmayan bir durumdur. 

Ancak yinede bazı bebeklerde, geri dönüşü olmayan kritik beyin hasarı 

için risk faktörü olabilen seviyelere ulaşarak bilirubin ensefalopatisi ile 

sonuçlanabilir ve bu durum ciddi nörolojik sekelleri meydana getirebilir 

(Çoban, Kaynak Türkmen ve Gürsoy, 2018). Sarılığa yakalanma olasılığı 

daha yüksek olan bebekler, organları olgunlaşmadığı için prematüre 

bebekler ve kan grubu annelerinden farklı olan bebeklerdir (Sorte, 2018). 

Sarılığı gözle değerlendirmek için bebeği çıplak bir şekilde, aydınlık 

koşullarda (tercihen doğal ışık varlığında) gerçekleştirilmeli ve bebeğin 

cildine parmakla bastırılıp soldurmanın ardından cilt rengi kontrol 

edilmelidir (Çoban vd., 2018). Bilirubin seviyesi tedaviye ihtiyaç 
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duyacak kadar yüksekse, bebek soyulacak ve fototerapi ışıklarının altına 

veya bir kuvözde fototerapi battaniyesine yerleştirilecektir. Işık, ciltteki 

bilirubinin parçalanmasına yardımcı olan yüksek yoğunluklu bir ışıktır. 

Bebeğin gözleri, onları bu kadar ışıktan korumak için örtülecektir. 

Fototerapi, bilirubin seviyesi güvenli bir seviyeye gelene kadar devam 

eder, genellikle sadece birkaç gün, ancak bazen bir haftadan uzun 

sürebilir. Bebeğin bilirubini zararlı seviyelere yaklaşırsa, doktor bir 

Değişim Transfüzyonu yapabilir. Bu prosedür, bebeğin bilirubin içeren 

kanının kan bankasından alınan kanla değiştirilmesini içerir (Sorte, 

2018). 

  

5.5 Nekrotizan Enterokolit (NEK) 

Bağırsak kanalının akut enflamatuar nekrozu olan NEK, YYBÜ’ deki 

VLBW preterm bebekler için en yaygın edinilmiş gastrointestinal ve 

cerrahi acil durumdur (Wu, Caplan ve Lin, 2012). Nekrotizan enterokolit 

neredeyse sadece prematüre bebeklerde görülür. Bu durumun 

patofizyolojisi hala belirsizdir (Platt, 2014). Nekrotizan enterokolit, çok 

preterm veya çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde önemli bir morbidite 

ve mortalite nedenidir. Son derece düşük doğum ağırlıklı ve aşırı preterm 

bebekler en yüksek risk altındadır (Morgan, Bombell ve Mcguire, 2013). 

Otuz yılı aşkın yoğun araştırmalara rağmen, NEK’ in önlenmesi ve 

tedavisinde çok az ilerleme kaydedilmiştir; aslında, dünya çapında 

YYBÜ’ de ilerlemelere rağmen, bu hastalıkla ilişkili insidans ve mortalite 

azalmamaktadır (Wu vd., 2012). Nekrotizan enterokolitten sağ kalan 

bebekler, benzer bir gebelik yaşında doğan diğer çocuklara kıyasla 

preterm doğuma bağlı uzun vadeli problemler için daha yüksek risk 

altındadır (Platt, 2014). 

5.6 Neonatal Sepsis 

Enfeksiyona sekonder bir şekilde ortaya çıkan, sistemik inflamatuar 

yanıt sendromu olarak bilinmektedir (Özlü vd., 2017). Sepsis, bebeği 

diğer morbiditelere ve ardından nörogelişimsel engelliliğe yatkın hale 

getirmenin yanı sıra, YYBÜ maliyetlerini önemli ölçüde artırır ve 

sepsisten nörogelişimsel engelli olarak kurtulan VLBW bebekler için 

daha yüksek toplumsal ve eğitim maliyetlerine dönüşür. Bu nedenle, 

sepsis riskini azaltmaya yönelik müdahaleler VLBW bebekleri için 

yüksek bir önceliktir (Patel vd., 2013).  
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5.7 Apne 

Prematüre apnesi, olgunlaşmamışlığın bir sonucudur (Sorte, 2018). 

Gebeliğin 34. haftasında veya sonrasında doğan preterm bebeklerin 

%10'undan azı ve gebeliğin 28. haftasından daha azında doğan preterm 

bebeklerin %85'inden fazlası prematüre apne tanısı alır. Bu durum 

genellikle 38 haftalık postmenstrüel yaşa kadar düzelir, ancak 42 hafta 

veya daha sonraya kadar devam edebilir (Pursley, 2008). Tekrarlayan 

apne periyodları; prematüre bebeklerde sıkça karşı karşıya kalınan, 

fazlasıyla önemli klinik bir sorundur. Apne sorunu, periyodik 

solunumdan mutlaka ayırt edilmelidir; periyodik solunum durumu, 

bradikardi ve siyanoz eşlik etmeden 5-10 saniye boyunca devam eden 

solunum durması problemidir (Özlü vd., 2017). Hem preterm hem de 

term bebeklerde periyodik solunum gözlenir. Bebek ne kadar preterm 

doğmuşsa, görülme sıklığı o kadar fazladır (Pursley, 2008). Apne ise, 

genellikle 15-20 saniyeden daha uzun süren, bebeğin renk değişimi ve 

kalp atış hızının dakikada 100 atımdan daha azına (bradikardi) 

yavaşlamasıyla ilişkili bir solunum duraklamasıdır (Sorte, 2018). 

Geç ve orta preterm bebeklerinin, beyin sapı bölgelerinin 

olgunlaşmamış olması ve solunumun kusurlu kontrolü nedeniyle 

prematüre apnesi riski altında olduğu kabul edilmektedir (Natarajan ve 

Shankaran, 2016). Tekrarlayan uzamış apne ve bradikardi, 30 haftalık 

gebeliğin altındaki bebeklerin çoğunda, 30-32 haftalık gebeliğin yaklaşık 

% 50' sinde ve 34-36 haftalık gebeliğin yaklaşık % 10' unda görülür 

(Frawley, 2020). Özellikle prematüre bebeklerde, beyinde olgunlaşmamış 

bir solunum merkezi vardır. Bebek büyüdükçe nefesleri daha düzenli hale 

gelecek ve bu nedenle apneler gittikçe daha az olacaktır. Bebeğin 

solunumunu teşvik etmek için sadece bir miktar stimülasyon veya ilaç 

gerekebilir (Sorte, 2018). 

5.8 Hipoglisemi 

Bir semptomlar kompleksi olup, kan glukozu seviyesi düştüğü zaman 

karşılaşılan ve birçok klinik bulgunun eşlik etmesiyle ortaya çıkan bir 

durumdur (Özlü vd., 2017). Geç veya orta derecede preterm bebekler, 

yüksek hipoglisemi riski altındadır. Yüksek riskli bebekler için proaktif 

beslenme desteğinin kullanılması, hipogliseminin önlenmesinde etkilidir 

(Lapillonne vd., 2019). Geç prematüre bebeklerde; glikojen depolarının 

azlığı, glikoneojenik ve glikolitik enzimlerinin eksikliği mevcuttur; bu 

nedenle, bu bebekler hipoglisemi için riskli bir popülasyon olarak 
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görülmekte ve %10-15 oranlarında en az 1 defa hipoglisemi atağına 

maruz kalmaktadırlar (Özdoğan vd., 2014).  

5.9 Hipotermi 

Koltuk altı ısısı ölçüldüğünde, sıcaklık değeri < 36,5°C olduğu zaman 

ortaya çıkan bir problemdir (Özlü vd., 2017). Preterm bebekler etkili 

termojenezi indükleyemeyebilir; titreme yeteneğinden yoksundurlar ve 

düşük kahverengi yağ depolarına sahip olabilirler. Zayıf 

termoregülasyon, eşzamanlı hastalık veya beslenme yoksunluğunun yanı 

sıra olgunlaşmamışlığın da bir yansıması olabilir (Pursley, 2008). Geç ve 

orta preterm bebek topluluğunda da; soğuk stresine yanıt olarak 

kahverengi yağ ve deri altı yağı, geniş yüzey alanı, keratinize olmayan 

cilt ve tiroksin ve norepinefrin salınımında bozulma görülmüştür 

(Natarajan ve Shankaran, 2016). 

5.10 Nörolojik Sorunlar 

Zamanında doğan bir bebek ile 34. gestasyonel haftasında olan bir 

bebeğin beyin ağırlıkları karşılaştırıldığı zaman, prematüre bebeğin beyin 

ağırlığının %35 daha az olduğu görülmüştür. Gestasyonel haftaya bağlı 

olarak sinir sisteminin myelinizasyonu da, farklılıklar oluşturmaktadır; 

örneğin, gebeliğin son haftalarında sinir bağlantılarında, nörokimyasal ve 

enzimatik olgunlaşmada hız kazanma gibi durumlar görülmektedir (Özlü 

vd., 2017). Geç veya orta derecede preterm bebekler, nörogelişimi 

bozabilecek demir eksikliği riski altındadır. Doğumda 2500 gr'ın 

altındaki bu bebekler, 6 aya kadar 1 ila 2 mg kg-1 .gün-1 demir almalıdır. 

Ek olarak da, erken çocukluk dönemi boyunca günlük en az 400 IU/gün 

D vitamini takviyesine ihtiyaç duyarlar (Lapillonne vd., 2019). 

Prematüre doğan bebeklerin büyük çoğunluğu önemli nörogelişimsel 

engellere sahip olmayıp iyi gelişirken; önemli bir kısmı öğrenme 

güçlüğü, dikkat eksikliği ve duygusal problemler sergileyecektir 

(Zelkowitz ve Minde, 2016). Orta ve geç preterm çocuklar okul sorunları, 

daha düşük bilişsel işlevler, davranış sorunları ve psikiyatrik bozukluklar 

için risk altındadır (de Jong, Verhoeven ve van Baar, 2012). Bilişsel 

bozukluk, preterm doğanlarda daha yaygındır. Uzun vadede, preterm 

doğumdan sağ kalanların özel eğitime ihtiyaç duyma olasılıkları 1,3 – 2,8 

kat daha fazladır (Platt, 2014). VLBW çocukları, term bebekler kadar sık 

sosyal etkileşim başlatmazlar ve sosyal etkileşime başlama oranları, 

doğumdan sonraki ilk 3 yıl boyunca term çocuklara göre daha yavaş artar 

(Zelkowitz ve Minde, 2016). Gelişimsel koordinasyon bozukluğu, 

preterm doğumun bir başka etkisidir ve dikkat ve aktivite bozukluklarını 



 

143 

 

içerir (Platt, 2014). Serebral palsi (CP) bir grup gelişimsel hastalıktır. Çok 

preterm bebeklerde CP insidansı, zamanında doğan bebeklere göre 30 – 

50 kat daha fazladır (Hallman, 2012). 

6. Prematüre Bebeklerde Enteral Beslenme  

Aşırı preterm bebeklere (≤28 gebelik haftası) yenidoğan bakımı 

sağlayan birçok hastanede, parenteral beslenmeden enteral beslenmeye 

geçiş genellikle minimal enteral beslenme (≤ 24 mL . kg-1 . d-1) ile başlar, 

daha sonra progresif beslenmeye geçer (besleme hacimlerinin günlük 

artışları genellikle 20 – 24 mL .kg-1 .d-1) ve tam enteral beslenmeyle (≥ 

120 mL . kg-1 .d-1) sona erer (Salas vd., 2018). Preterm bebeklerin 

beslenmesi; bebeğin besin alımını optimize etmeyi, iyileştirmeyi ve 

zenginleştirmeyi içeren, böylece daha iyi büyümeyi ve gelecekteki 

nörogelişimsel sonuçları destekleyen, gelişmekte olan heyecan verici bir 

alandır (Riskin, 2017). Beslenme, prematüre bebeklerin yönetimi için 

temeldir. Bununla birlikte bağırsak olgunlaşmamışlığı ve prematürite ile 

ilişkili ek komplikasyonlar nedeniyle, başlangıçtaki beslenme talepleri 

tek başına enteral yollarla karşılanamaz (Binchy, Moore ve Patton, 2018). 

Prematüre bebeğin yaşamının ilk günlerden itibaren Total Parenteral 

Beslenme (TPB)’ ye ek olarak enteral beslenme mutlaka uygulanmaya 

başlanmalıdır (Vural ve Ercan, 2017). Çünkü vasküler erişim, sepsis ve 

TPB’nin olumsuz etkileri ile ilişkili komplikasyonlardan kaçınmak için 

tam enteral beslenmenin zamanında oluşturulması zorunludur (Binchy 

vd., 2018). Total enerji ve protein gereksiniminin en az %75’i enteral 

yolla sağlanınca (100 ml/kg/gün) TPB kesilir (Kültürsay, Bilgen ve 

Türkyılmaz, 2018). Tam enteral beslenmenin sağlanması, bireysel 

hastalar arasında süre bakımından farklılık gösterebilir; ancak ≤1000 g 

ağırlığındaki bebeklerde 2 haftaya kadar ve 1000 ila 1500 g ağırlığındaki 

bebeklerde 1 haftaya kadar sürmesi beklenir. Ancak bebeğin sağlık 

durumuna bağlı olarak birkaç hafta sürebilir (Binchy vd., 2018).  

Gastrointestinal sistemde gıda olmaması, mukozal ve villöz atrofiye 

neden olur ve sindirim ve substrat emilimi için gerekli enzimleri azaltır; 

bu nedenle preterm bebeklerin çoğunda yaşamın ilk 1 veya 2 gününde 

erken enteral beslenmeye başlanır (De Curtis ve Rigo, 2012). Prematüre 

bebeklerin enerji, makrobesinler ve mikrobesin alımı açısından dönem 

akranlarından farklı beslenme ihtiyaçları vardır (Baldassarre vd., 2020). 

Prematüre bebekler için önerilen enteral besin gereksinim miktarları 

Tablo 1.1’de gösterilmiştir (Kültürsay vd., 2018). 
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Tablo 1.1 

Prematürelerin Enteral Besin Gereksinimleri 

Besin Ögeleri  Önerilen Miktarlar 

Enerji (Kcal/kg/gün)  120 – 140  

Yağ (g/100 Kcal)  4,4 – 6  

Karbonhidrat (g/100 Kcal)  10,5 – 12  

 

Protein (g/kg/gün) 

 < 1200 g: 3,5 – 4,5  

> 1200 g: 3,0 – 4,0 

Protein/Enerji (g/100 Kcal)  < 1200 g: 3,0 – 4,0 

> 1200 g: 2,5 – 3,6  

Not. (Kültürsay vd., 2018) 

6.1 Beslenme Hedefleri 

Preterm yenidoğanların, özellikle doğumda 1500 g'dan daha az 

olanların beslenmesi, artan bir endişe kaynağı olmuştur (Martins-Celini 

vd., 2018). Preterm bebeklerin sağkalım oranları son yıllarda, özellikle 

VLBW (<1500g) bebeklerde önemli ölçüde artmıştır. Beslenme, bu tür 

prematüre bebeklerin acil bakımında ve geleceklerini etkilemede önemli 

bir rol oynar. Bununla birlikte, prematüre bebeklerin beslenmesinin 

amacı sadece temel besinleri sağlamak, yeterli büyüme oranını korumak 

ve aynı gebelik yaşındaki fetüsün vücut kompozisyonuna benzemeye 

çalışmak değil, aynı zamanda termde doğan bir bebeğinki ile 

karşılaştırılabilir işlevsel nörogelişimsel sonuç elde etmektir (Riskin, 

2017). Preterm popülasyonda postnatal malnütrisyon riski yüksektir ve bu 

risk, düşük gestasyonel yaştaki bebeklerde daha yüksektir; çünkü daha 

genç prematüre bebeklerde besin rezervleri daha düşüktür (Sánchez-

García vd., 2020). Preterm bebeklerde, yaşamın ilk aylarında yetersiz 

beslenme çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik boyunca devam edebilir ve 

erken ergenlik ve obeziteye yol açabilir (Martins-Celini vd., 2018). Ek 

olarak geç veya orta derecede preterm doğan çocuklar ve genç 

yetişkinler, çocukluk döneminde; daha düşük ağırlık ve boy, insülin 

direnci, glukoz intoleransı ve yüksek tansiyon riski, termde doğanlara 

göre daha yüksektir (Lapillonne vd., 2019).  

Prematüre bebeklerin beslenme desteği, her biri kendi risklerini ve 

zorluklarını taşıyan iki farklı aşamada gerçekleşir. Erken evrede besinler 
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ağırlıklı olarak parenteral yolla sağlanırken, enteral (trofik) beslemeler 

olgunlaşmamış bağırsak yolunun kademeli olgunlaşmasına yardımcı olur, 

ancak bebeğe çok az besin sağlar. Geç fazda, bebekler özel enteral 

beslenmeye maruz kalırlar ve normal olarak büyümeleri beklenir 

(Ziegler, 2008). Ek olarak, insan gelişiminin önceliği beyindir ve bu 

nedenle beynin optimal gelişimini artıracak beslenmeyi sağlamak son 

derece önemlidir. Beyin, gebeliğin 20. ve 32. haftaları arasındaki kritik 

prematürite döneminde ve geç prematürite olarak adlandırılan gebeliğin 

34-36. haftalarına kadar çok hızlı büyür ve gelişir (Riskin, 2017). Ne 

yazık ki, düşük doğum ağırlıklı bebeklerde yenidoğan beslenmesini 

iyileştirmek için büyük çabalar sarf edilmesine rağmen, birçoğu yeterli 

besin alamamakta ve bu nedenle sadece kilolarını değil, aynı zamanda 

uzunluk ve baş çevresini de etkileyen ciddi beslenme eksikliği 

geliştirmektedir (De Curtis ve Rigo, 2012). Çocuklarda yetersiz büyüme, 

daha yüksek sağlık ve sosyal bakım gerektiren fiziksel veya nörolojik 

problemler geliştirme riski ile açıkça ilişkilidir ve bu da daha yüksek 

maliyetlere yol açar (Sánchez-García vd., 2020). 

7. Enteral Beslenme Yöntemleri 

Prematüre ile ilişkili eşlik eden morbiditeler, prematüre bebeklerin 

beslenme ve enerji ihtiyaçlarını arttırır; böylece bu durum, beslenme 

zorluğunu daha da arttırır (Riskin, 2017). Doğumdan sonra bu bebekler 

için yeterli gelişmeyi sağlayacak ideal beslenme şekli hakkında 

tartışmalar olmuştur (Martins-Celini vd., 2018). Hastanede kaldıkları süre 

boyunca bebeklerin, genelde tek bir beslenme yöntemi yerine, iki ya da 

daha çok yönteme ihtiyaçları olabilmektedir (Çay ve Geylani Güleç, 

2015). Emme ve yutma hareketlerinin koordinasyonu, gebelik yaşı <32-

34 hafta olan prematüre bebeklerde yetersiz durumda olduğu için, bu 

bebeklerde tüple beslenme ihtiyacı meydana gelmektedir ve beslenme 

yolu olarak; orogastrik, nazogastrik, transpilorik veya gastrostomiden 

birisi tercih edilerek besleme başlatılır (Tipici ve Akbulut, 2014). 

Amerikan Pediatri Akademisi tarafından hastaneden taburculuk için 

önerilen kriterlerden biri bağımsız oral beslenmeye ulaşmak olduğundan, 

bu bebeklerin tüpten bağımsız oral beslenmeye geçişi ne kadar uzun 

olursa hastanede kalış süreleri de o kadar uzun olur (Lau, 2016). 

7.1 Orogastrik veya Nazogastrik Sonda İle Beslenme 

Oral-motor becerilerin gelişmesinde gecikme ve emme-yutma-nefes 

koordinasyonunun zayıf olması nedeniyle, prematüre bebekler oral 

beslenme güçlükleri yaşarlar (Ghomi vd., 2019). Emme ve yutma 
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koordinasyonunun olgunlaşma süreci, yaklaşık 32-34 gebelik haftası 

aralığında meydana gelmektedir; buna bağlı olarak da, gebelik haftası ≤ 

32-34 olan ve doğum ağırlığı ≤ 1800 g olan prematüre bebeklerin, 

oro/nazogastrik sonda aracılığıyla beslenmelerine ihtiyaç duyulmaktadır 

(Bilgen, 2016; Vural ve Ercan, 2017).  

Yer değiştirme ve vagal uyarıma daha eğilimli olmasıyla ilgili 

karşılaşılan bulgulara rağmen, tüpün oral yoldan yerleştirilmesi seçilir. 

Çünkü küçük prematüre bebeklerde buruna yerleştirildiği zaman, bu 

bebeklerde solunum durumu riske sokulmuş olabilir (Cho, 2010). NG tüp 

ile besleme yöntemi çok dikkatli uygulanmalıdır; çünkü farinks, 

özefagus, mide veya duedonumda perforasyon oluşumuna sebebiyet 

verebilmektedir (Tipici ve Akbulut, 2014). Mecburi bir şekilde burundan 

soluması gereken prematürelerde, burun deliklerinde tıkanmaya neden 

olmamak için OG sondaların kullanmasına karar verilir (Kültürsay vd., 

2018). Beslenme için uzun süreli endotrakeal tüp veya NG tüp kullanımı, 

prematüre bebeklerde daha sonraki duyusal problemlerin ana nedeni 

olabilir (Ghomi vd., 2019). 

7.2 Gastrostomi  

Sonda aracılığıyla beslenmenin çok uzun süreceği koşullarda, trakeo-

özofageal fistül, özofagus atrezisi, özofagus yaralanması, gelişme geriliği, 

ağır nörolojik hastalıklar gibi mevcut hastalıklarda gastrostomi 

yönteminin kullanılması tercih edilir (Kültürsay vd., 2018). 

7.3 Transpilorik veya Postpilorik Beslenme 

Transpilorik veya postpilorik beslenme yönteminin, OG/NG beslenme 

yöntemine karşı herhangi bir üstünlük durumu mevcut değildir. Bu 

yöntem; üst gastrointestinal sistem anomalilerinde, gastrik motilite 

olmadığında ve aspirasyon riskinin fazla olduğu hasta bebeklerde 

uygulanmaya başlanabilir (Kültürsay vd., 2018). Çok ihtiyaç 

duyulmadıkça kullanılması tavsiye edilen bir yöntem değildir; çünkü, 

besinlerin mideye uğramak yerine direk bağırsağa geçişi mevcuttur. 

Sürekli bir şekilde, az miktarda besin duedonum veya jejunuma 

verilmektedir ve bu durumda mide enzimleri sindirim işlemine dahil 

olmadığı için sık dışkılama sonucunda fazla miktarda yağ ve potasyum 

kaybı yaşanmaktadır (Çay ve Geylani Güleç, 2015). 
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8. Enteral Beslenmeye Başlama 

Düşük risk grubu özelliklerine sahip olan ve gestasyon haftası >32 

hafta olan prematüre bebekler için enteral beslenme uygulaması, 30-60 

ml/kg ile başlatılabilir (Bilgen, 2016; Kültürsay vd., 2018; Vural ve 

Ercan, 2017). Buna karşın, risk grubu özelliklerine sahip olan ve 

gestasyon haftası <32 hafta olan prematürelerde, minimal enteral 

beslenme ile beslenme uygulamasına başlanır (Kültürsay vd., 2018). 

Prematüre bebeklerin çoğunda yaşamının ilk 1-2 gününden itibaren erken 

enteral beslenme uygulanmaktadır; çünkü, bu bebeklerin gastrointestinal 

sistemlerinde besinin mevcut olmaması; mukozal ve villöz atrofiye, 

sindirim ve emilim için gerekli enzimlerin azalmasına sebep olur (Vural 

ve Ercan, 2017). Prematüre bebeklerde enteral beslenme; minimal enteral 

beslenme, beslenmenin artırılması, tam enteral beslenme ve beslenmenin 

güçlendirilmesi, emerek beslenme şeklinde 4 evre üzerinden incelenebilir 

(Bilgen, 2016). 

8.1 Minimal Enteral Beslenme (MEB) = Trofik beslenme 

MEB, genellikle; 10-20 ml/kg/gün olarak her 2-3 saatte verilecek 

şekilde, yaşamın ilk 1-4 günü aralığında uygulanmaya başlanmaktadır ve 

devam eden 5-7 gün boyunca, miktarında hiçbir arttırma olmaksızın 

sürdürülen beslenme türüdür (Vural ve Ercan, 2017). Amaç; bebeği değil, 

bağırsağı beslemektir. Sindirim hormonlarını stimüle etmek ve 

gastrointestinal sistem maturasyonunu hızlandırmak için verilir (Riskin, 

2017). Prematüre bebekler için beslenme seçenekleri göz önüne 

alındığında, kendi annelerinin sütünün ilk tercih olduğu biyolojik bir 

hiyerarşi olduğu vurgulanmalıdır. Kendi anne sütü mevcut olmadığında, 

donör anne sütü tavsiye edilirken, formül beslenmesi son seçenek 

olmalıdır. Anne sütünün önemi yalnızca besin değeriyle sınırlı değildir, 

aynı zamanda bebeklerin büyümesinin ve nörogelişiminin 

optimizasyonunda yer alan biyoaktif faktörlerin sağlanmasını da içerir 

(Verduci, Giannì ve Di Benedetto, 2020). Donör süt bankaları sadece 

bağışlanan sütü toplamak, işlemek ve depolamak için değil, aynı zamanda 

emzirmeyi teşvik etmek ve desteklemek için de bir araçtır (Bertino vd., 

2013). VLBW bebeklerde anne sütü kullanımına ilişkin önemli kanıtlara 

rağmen, birçok YYBÜ’nün hala anne sütü bankasına ve donör süte 

erişimi yoktur. Preterm bebekler için özel olarak uyarlanmış formüller de 

(preterm formüller), VLBW bebeklerinin besin ihtiyaçlarını karşılamak 

için uygun bir bileşime sahiptir (Senterre, 2014). Preterm formül, term 

bebekler için bebek formülüne kıyasla daha fazla protein (2.4 g/100 mL 

veya 3 g/100 kcal), kalori (77-83 kcal/100 mL), kalsiyum (90-120 
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mg/100 mL) ve fosfor (55-77 mg/100 mL) içerir (Mangili ve Garzoli, 

2017).  

MEB’ in yanısıra preterm bebeklere kolostrum ile ağız bakımı 

yapılmalı ve “oral immünoterapi” olarak adlandırılan bu durum, bebeğin 

ağzının içine doğumdan kısa süre sonra (2-3 saatte bir), bir damla kadar 

taze bir şekilde sağılmış kolostrum veya anne sütünün damlatılmasıdır ve 

özellikle en küçük ve en hasta bebekler için oldukça önem arz etmektedir 

(Bilgen, 2016). Bu bebeklere oral immünoterapi yapıldığı zaman; 

proinflamatuar sitokin sekresyonunun azaldığı, immüno-protektif 

belirteçlerin dolaşımda arttığı ve sepsis sıklığının daha az meydana 

geldiği açıklanmaktadır (Lee vd., 2015). MEB’ in, hiç beslenmeme 

durumu ile karşılaştırıldığında güvenli bir tercih olduğu ve NEK veya 

beslenme intoleransı riskinde bir artış oluşturmadığı gözlenmiştir (Vural 

ve Ercan, 2017). Çoğu klinisyen, doğumdan sonraki ilk 96 saat içinde 3 

ila 5 günlük bir MEB kürü başlatarak; gastrointestinal atrofinin 

önlenmesinin, aşırı preterm bebeklerde beslenme intoleransı ve NEK 

riskini azaltacağını varsaymaktadır (Salas vd., 2018). MEB’ in 

durdurulması durumunda, sepsis riskinin daha fazla olduğu ve tam enteral 

beslenmeye başlama süresinin de daha uzun sürdüğü açıklanmıştır 

(Bilgen, 2016). 

11. Sonuç ve Öneriler 

Yaşamın erken döneminde beslenme, sadece preterm bebeklerin 

büyümesi için değil, aynı zamanda onların daha sonraki yaşamlarında 

gelişimleri ve sağlıkları için de önemlidir. Anne sütü, prematüre bebekler 

için en iyi besindir. Avantajları konak savunması, besin bileşenleri ve 

bağırsak emilimine uygunluğunun yanı sıra psikolojik ve gelişimsel 

değeridir. 

Minimal enteral beslenmeye yaşamın 1. gününde mümkün olan en 

kısa sürede başlanmalı ve her bebeğin klinik seyrine göre beslenme 

ilerletilmelidir. Preterm yenidoğanlara uygulanan minimal enteral 

beslenme ile temelde sağlanmak istenen diyetle enerji ve protein alımı 

değil, gastrointestinal sistemin gelişimine katkıda bulunmaktır. Her 

yenidoğan pretermde, minimal enteral beslenme tercihen anne sütü ya da 

donör süt ile belirtilen miktarlarda başlanıp, hedef miktardaki beslenmeye 

ulaşıncaya dek miktar artışlarına dikkat edilerek uygulanmalıdır. Anneler 

beslenme konusunda motive edilmeli ve taburculuk öncesinde bu 

bebeklerin beslenmesi konusunda gerekli eğitim verilmelidir. Preterm 

bebeklerde anne sütü beslemesinin nasıl başlatılacağı ve süresinin nasıl 

uygulanacağına ilişkin gelecekteki araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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1-Reaktif / Enfeksiyöz Lezyonlar 

a-Skuamöz Papilloma / Oral Siğil 

Oral skuamöz papilloma, benign epitel ve az miktardaki destekleyici 

bağ dokusundan oluşan papiller ve verrüköz büyümeleri ifade etmek için 

kullanılan genel bir terimdir. Oral skuamöz papilloma (dudağın vermillion 

kısmı dahil) oral mukozanın en yaygın papiller lezyonudur ve tüm oral 

lezyonların yaklaşık % 2,5'ini oluşturur. Derideki verruka vulgaris'e 

(siğiller) benzer şekilde, birçok oral skuamöz papillomun human papilloma 

virüsü (HPV) ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. HPV'nin tipleri bazı 

olgularda aynı alt türlerden oluşurken (kutanöz siğillerde); bazı olgularda 

farklı alt türleri içerebilirler. Tüm oral papillomların viral kaynaklı olup 

olmadığı çözülmemiştir. HPV sınıfının çok büyük olduğu (100'den fazla 

alt tip) ve bu virüslerin her birinin skuamöz epitelin proliferasyon 

durumuyla ilişkili olduğu gösterilmiştir (Regezi ve ark, 2017). 

Örneğin, HPV alt tipleri 2, 4, 7 ve 22, kutanöz siğiller içinde 

gösterilmiştir; derideki yassı siğiller, HPV alt tipleri 3, 8 ve 10 ile 

ilişkilendirilmiştir. HPV alt tipi 11, sinonazal yolun ve ağız boşluğunun 

papillomları içinde bulunmuştur. HPV alt tipleri 16 ve 18, servikal 

skuamöz epiteldeki neoplastik değişiklikler ve orofaringeal skuamöz 

hücreli karsinom ile ilişkilendirilmiştir (Regezi ve ark, 2017). 

Etiyoloji 

Oral skuamöz papilloma etiyolojisi bilinmemekle birlikte HPV 6, 11 ve 

travma ile ilişkili olduğu düşünülmüştür (Orenuga ve ark, 2019). Üst 

aerodigestif yol papillomlarının varsayılan etiyolojik ajanı olan HPV, 

papovavirüs grubunun bir üyesidir. Yaklaşık 8000 nükleotid baz çifti 

içeren tek bir çift sarmallı DNA molekülü içeren bir DNA virüsüdür. 

Virüslerin kendileri, çapı 45 ila 55 nm arasında değişen, çarpık bir 

düzenlemede 72 kapsomer içeren, zarfsız ikosahedral partiküllerdir. Çeşitli 

türler antijenik olarak farklıdır ancak bazı ortak antijenik belirleyicileri 

paylaşırlar. HPV spesifik olarak bazal epitel hücrelerini enfekte eder ve 
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yalnızca deri ve mukozanın tabakalı skuamöz epitelinde enfeksiyon 

oluşturur (Regezi ve ark, 2017). 

Klinik Özellikler 

HPV enfeksiyonu, servikal, anogenital, farenks, larinks ve ağız boşluğu 

karsinomlarının gelişimi ile ilişkili risk faktörlerinden biridir (Andrade ve 

ark, 2019). Oral skuamöz papillomlar dudakların vermillion kısmında ve 

herhangi bir ağız içi mukozal bölgede bulunabilir. Sert ve yumuşak damak 

ve uvula tüm lezyonların yaklaşık üçte birini oluşturur. Skuamöz 

papillomlar genellikle en büyük boyutu 1 cm'den azdır ve klinik olarak 

asemptomatik, pembeden beyaza ekzofitik granüler yüzey değişiklikleri 

olarak görülür (Regezi ve ark, 2017). Skuamöz papilloma, karnabahara 

benzer yüzeyli, saplı bir lezyon olarak görülür. Ağız mukozasının geniş 

alanlarını tutan tek, çoklu veya yaygın olarak bulunabilirler (Orenuga ve 

ark, 2019). Soliter lezyonlar en yaygın olanıdır, ancak aynı anda birden 

fazla skuamöz papillom oluşabilir (Regezi ve ark, 2017). 

İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu durumunda, özellikle 

yüksek düzeyde aktif antiretroviral tedavi ile tedavi edilen hastalarda oral 

siğiller yaygındır. Lezyonlar, düz tepeli plaklardan verrüsiform veya 

karnabahar şekilli ekzofitik kitleler halinde farklılık gösterebilirler ve çok 

sayıda olma eğilimindedir (Regezi ve ark, 2017). 

Histopatoloji 

Oral skuamöz papillomlar, benign skuamöz epitelin aşırı büyümesini 

temsil eder. İyi vaskülarize bir bağ dokusu çekirdeği tarafından 

desteklenen epitelin parmak benzeri uzantılarından oluşan lezyonlar, 

ekzofitiktir. Histolojik yapı, kutanöz siğilin yapısını taklit edebilir. Üst 

düzey epitel hücreleri, genellikle ödemli veya optik olarak berrak bir bölge 

ile çevrelenmiş, koilositi oluşturan piknotik (yoğunlaştırılmış) ve crenate 

(bir kuru üzüm benzeri) olan çekirdekler gösterir. Uterin serviksteki bu 

sitolojik görünüm, genellikle ağız boşluğunda mevcut olduğu düşünülen 

HPV enfeksiyonunu temsil eder (Regezi ve ark, 2017). 

Displastik Oral Siğiller 

HIV enfeksiyonlu küçük bir hasta grubu, görünüşte displastik olan 

mikroskobik değişiklikler sergileyen oral siğiller geliştirebilir. Displazi 

derecesi hafif ile şiddetli arasında değişebilir. Bu displastik siğillerin 

sonucu veya doğal seyri bilinmemekle birlikte, invaziv karsinomun olası 

olmadığı düşünülmektedir. Bu lezyonlarda 16 ve 18 dahil çok çeşitli HPV 

alt tipleri gösterilebilir, ancak metalloproteinaz gibi bağ dokusu invazyonu 

için gerekli bazı faktörler yoktur (Regezi ve ark, 2017). 

Ayırıcı Tanı 
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Oral skuamöz papillomun ayırıcı tanısı, soliter olduğunda, verrüsiform 

ksantom, papiller hiperplazi ve kondiloma aküminatumu içerir. 

Verrusiform ksantom, skuamöz papillomaya benzeyebilir, ancak bu 

lezyonun diş eti ve alveolar sırt için belirgin bir tercihi vardır ve bağ 

dokusu papillasında ksantom hücreleri (kabarcıklı görünen sitoplazmalı 

makrofajlar, köpüklü makrofajlar olarak adlandırılır) içerir. Enflamatuar 

papiller hiperplazi, genellikle tam oturmayan bir protezin altındaki sert 

damakta meydana gelir ve viral bir enfeksiyon süreci ile ilişkili değildir. 

Kondiloma aküminatum, papillomadan, daha geniş bir tabana sahip olması 

ve nispeten daha az keratinizasyonun bir sonucu olarak pembe ile kırmızı 

görünecektir (Regezi ve ark, 2017). 

Tedavi ve Prognoz 

Birçok oral skuamöz papillom, viral olarak indüklenmiş gibi görünse 

de, HPV'nin enfektivitesi düşüktür. Virüsün bulaşma yolu oral lezyonlar 

için bilinmemekle birlikte, yerel bir travma alanında doğrudan temas, en 

çok kabul edilen düşüncedir (Regezi ve ark, 2017). 

Cerrahi eksizyon, elektrokoter, kriyocerrahi, lazer tedavisi ve 

fotodinamik terapi kullanılabilir. Yöntem seçimi, klinik özellikler, 

operatör becerileri ve hasta uyumu gibi farklı parametrelere bağlıdır (Orrù 

ve ark, 2019). Cerrahi eksizyon, tercih edilen tedavidir. Lazer ablasyon da 

etkilidir, ancak tanıyı doğrulamak için lezyonun mikroskobik incelemesi 

için bir fırsat sunmaz. HIV ile enfekte hastalardaki lezyonlar dışında nüks 

nadirdir (Regezi ve ark, 2017). 

b-Papiller Hiperplazi 

Etiyoloji 

Papiller hiperplazi (palatal papillomatoz, papillifer hiperplazi) 

neredeyse sadece sert damakta ve hemen hemen her zaman çıkarılabilir bir 

protez ile birlikte görülür. Papiller hiperplazinin kesin nedeni tam olarak 

anlaşılmamış olsa da, protez tabanı ile doku arasında potansiyel bir boşluk 

oluşturan, candida albicans organizmalarının büyümesine yatkınlık 

yaratan veya bunları güçlendiren, tam oturmayan veya gevşek bir protezle 

ilişkili görünmektedir. Doku hiperplazisi, düşük dereceli kronik travma 

ortamında mantar organizmasının varlığı ile ilişkilendirilmektedir, ayrıca 

kötü ağız hijyeni, ağız solunumu, sigara alışkanlığının da etken olabileceği 

düşünülmüştür (Gual-Vaqués ve ark, 2017b; Regezi ve ark, 2017). İsmine 

rağmen papiller hiperplazi, HPV enfeksiyonu ile ilişkili değildir (Regezi 

ve ark, 2017). 

Klinik Özellikler 
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Damak kubbesinin mukozası en sık tutulan bölgedir ve daha az yaygın 

olarak alveolar sırt veya palatal eğimde görülür. Görünümü, sıkıca 

kümelenmiş, genel bir verrüköz, granüler veya parke taşı görünümünde 

multiple eritemli ve ödemli papiller çıkıntılarla karakterizedir (Gual-

Vaqués ve ark, 2017a; Gual-Vaqués ve ark, 2017b; Regezi ve ark, 2017). 

Çıkıntılar ince ve neredeyse kıl şeklinde olabilir.  Ülserasyon nadirdir, 

ancak yoğun eritem zaman zaman genel bir erozyon görünümü 

sağlayabilir. Fokal telanjiektatik alanlar da bazen not edilebilir (Regezi ve 

ark, 2017). 

Histopatoloji 

Perpendiküler kesitte, papiller hiperplazi, sağlam parakeratotik tabakalı 

skuamöz epitel ile kaplı çok sayıda küçük ekzofitik yaprak veya papiller 

çıkıntı olarak görünür. Epitel, iyi vaskülarize edilmiş bağ dokusunun 

hiperplastik merkezi çekirdekleriyle desteklenir. Epitel hiperplastiktir ve 

sıklıkla psödoepitelyomatöz özellikler gösterir, bazen skuamöz hücreli 

karsinomu taklit edecek kadar şiddetlidir. Bu lezyonla ilişkili olarak 

displaziye dair hiçbir kanıt yoktur ve malign transformasyon riski artmaz 

(Regezi ve ark, 2017). 

Ayırıcı Tanı 

Damakta papiller hiperplazinin ayırıcı tanısında olasılıklar sınırlıdır 

çünkü nadiren diğer patoloji biçimleriyle karıştırılır. Papiller hiperplaziden 

ayrılması gereken başlıca lezyon, sert damağı tutan nikotin stomatitidir; 

ancak haraketli üst tam aparey kullananların sert damağında nikotin 

stomatiti oluşmaz. Ayrıca, nikotin stomatiti daha keratinize olma 

eğilimindedir ve genellikle her nodüler lezyonun merkezinde, alttaki küçük 

tükürük bezi kanalının ağzını temsil eden küçük bir kırmızı nokta veya alan 

şeklinde varlığını gösterir. Nadiren Darier hastalığında damak 

mukozasında çok sayıda papül görülebilir. Damakta çok sayıda skuamöz 

papillom oluşabilir; ancak bu lezyonlar daha hassas çıkıntılarla daha 

keratinize olma eğilimindedir. Malign form veya akantozis nigrikansın 

neoplazi ile ilişkili tipinde, oral lezyonlar doğası gereği papillerdir ve altta 

yatan malignitenin tedavi yanıtına göre gerileyebilir. Son olarak, multiple 

hamartoma sendromunda (Cowden sendromu), oral mukoza çok sayıda 

papiller mukozal nodül sergileyebilir. Benign fibroepitelyal 

proliferasyonlardan oluşan bu nodüller, genellikle dilde, bukkal mukozada 

ve diş etinde kaldırım taşı görünümü oluşturabilir. Etkilenen hastalarda 

genellikle deride hamartomatöz papüller, benign ve malign meme 

lezyonları ve tiroid ve böbrek maligniteleri dahil olmak üzere sendromun 

diğer semptomları vardır (Regezi ve ark, 2017). 

Tedavi ve Prognoz 
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Hasta için yeniden bir protez yapılmadan önce lezyonların cerrahi 

olarak eksizyonu  endikedir. Gerçek cerrahi yöntem genellikle kişisel bir 

tercih meselesidir ve küretaj, kriyocerrahi, elektrocerrahi, mikroabrazyon 

veya lazer ablasyonu içerebilir (Gual-Vaqués ve ark, 2017a; Regezi ve ark, 

2017). 

Hareketli apareylerin yatmadan önce çıkarılması ve zayıf bir dezenfekte 

edici veya antifungal ortama batırılması ve ayrıca topikal antifungal tedavi 

ile birlikte iyi ağız hijyeninin sürdürülmesi lezyonların yoğunluğunu 

önemli ölçüde azaltabilir. Hafif vakalarda, yumuşak doku iyileştirici 

ajanların ve astarların kullanımı, astar malzemesinin sık sık değiştiği 

durumlarda, ameliyatı engellemek için lezyonun yeteri kadar gerilemesini 

sağlayabilir. Tek başına veya kortikosteroid merhem ile karıştırılmış 

topikal antifungal merhem, lezyonların boyutunu ve yoğunluğunu 

azaltmaya yardımcı olabilir, ancak tek başına kullanıldığında tam bir 

iyileşme sağlamaz (Gual-Vaqués ve ark, 2017a; Regezi ve ark, 2017). 

c-Kondiloma Latum 

Kondiloma latum, sekonder sifilizin birçok ve çeşitli ifadelerinden 

biridir. Tüm sifiliz formlarında olduğu gibi, diğer durumları veya 

hastalıkları taklit eden kutanöz, mukozal ve sistemik lezyonlar görülebilir. 

Kondiloma latumunun özelliği, ağız boşluğu içinde ekzofitik, bazen 

ufalanabilen, papiller ile polipoid lezyonların varlığıdır. Kondiloma latum 

bol miktarda mikroorganizma (Treponema pallidum) içerir ve bu da onu 

potansiyel olarak enfeksiyöz kılar (Regezi ve ark, 2017). 

Kondiloma latum genellikle ciltte, özellikle perianal ve genital 

bölgelerde görülür. Lezyonlar ayrıca ağız boşluğu ve dudaklarda, 

genellikle pürüzsüz, lobüle bir yüzeye sahip yumuşak, kırmızı, genellikle 

mantar benzeri bir kitle şeklinde de görülebilir (Regezi ve ark, 2017). 

Kondiloma latum iki farklı biçimde görünebilir: birincisi yassı nemli 

papüller içerir ve ikinci yüksek verrüköz veya karnabahar benzeri papüller 

veya plaklar; genellikle oral komissürlerde bulunur (Bjekić ve ark, 2016). 

Üzerini öten epitelde mikroskobik olarak, önemli akantozis, hücre içi 

ve hücreler arası ödem ve nötrofillerin göçü görülür. Gerçek bir vaskülit 

yokluğunda lamina propriada yoğun bir perivasküler plazma hücresi 

infiltrasyonu yaygındır (Regezi ve ark, 2017). 

Hastalar, altta yatan bakteri enfeksiyonunu ortadan kaldırmak için 

sistemik antibiyotik (penisilin G) uygulamasına ihtiyaç duyar. Ağızdaki 

lezyonlar genellikle sistemik hastalık kontrol altına alındığında geriler 

(Brown ve Frank, 2003; Regezi ve ark, 2017). 
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d-Kondiloma Aküminatum 

Kondiloma Aküminatum, genital bölge, perianal bölge, ağız boşluğu ve 

larinkste epitel proliferasyonu ile karakterize, human papilloma virüs 

(HPV) ile indüklenen cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır (Sen ve ark, 2018). 

Bu bölgelerde ortak olan, sıcak, nemli yassı epitel yüzeyidir. Fırsatçı 

enfeksiyonun bir yönünü yansıtan, HIV ile enfekte hastalarda artan bir 

insidans vardır (Regezi ve ark, 2017). 

Etiyoloji ve Patogenez 

Kondiloma aküminatum, cilt veya mukozanın verrüköz veya papiller 

büyümesidir ve dünya çapında en yaygın cinsel yolla bulaşan 

hastalıklardan birisidir. Vakaların % 90'ından fazlası, non-onkojenik HPV 

alt tipleri 6 ve 11'den kaynaklanmaktadır. Virüs, enfekte bir partnerle 

cinsel ilişki sırasında doğrudan deriden cilde veya deriden mukozaya temas 

yoluyla yayılır (Regezi ve ark, 2017; Yuan ve ark, 2018). 

Klinik özellikler 

Erken kondiloma aküminatum lezyonunun özelliği, büyüyen ve 

sonunda birleşen çok sayıda pembe nodül grubudur. Keratinize olabilen 

veya keratinize olmayan yumuşak, geniş tabanlı, ekzofitik bir papiller 

büyüme haline dönüşür (Regezi ve ark, 2017). 

Viral implantasyondan 1 ila 3 ay sonra hastalık belirgin hale gelir. 

Lezyonlar zaman zaman oldukça geniş olabilir, ancak genellikle kendi 

kendini sınırlarlar. Otoinokülasyon olası bir risktir, bu nedenle lezyonların 

tamamen ortadan kaldırılması gereklidir (Regezi ve ark, 2017). 

Histopatoloji 

Her lezyonun tabanından uzanan papiler çıkıntılar, genellikle 

parakeratotik olan, ancak bazen keratinize olmayan tabakalı skuamöz 

epitel ile kaplıdır. Epitel tabakasının kendisi, displastik değişiklik kanıtı 

olmaksızın hiperplastiktir. Altta yatan stroma iyi vaskülarize edilmiştir ve 

kronik enflamatuar hücre içerebilir (Regezi ve ark, 2017). 

Ayırıcı Tanı 

Bazı olgularda kondiloma aküminatum, fokal epitel hiperplazisine 

(Heck hastalığı) benzeyebilir. Multiple intraoral siğiller (verruka vulgaris) 

dikkate alınabilir ve gerçekten de HPV'nin neden olduğu benzer bir 

enfeksiyon tipini temsil eder. Kondiloma aküminatum, verruka 

vulgaris'ten daha fazla parakeratoz ve akantoz gösterme eğiliminde 

olmasına rağmen, ikisini güvenilir bir şekilde ayırmak için evrensel olarak 

kabul edilen mikroskobik özelliklerden hiçbiri kullanılamaz. Bu lezyonları 
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doğru bir şekilde sınıflandırmak için DNA hibridizasyon çalışmaları 

gerekebilir (Regezi ve ark, 2017). 

Tedavi ve Prognoz 

Bu lezyonların tedavisi genellikle kriyocerrahi, cerrahi eksizyon, 

elektrocerrahi veya lazer ablasyonu içerebilen cerrahi eksizyonlardır. 

Antiviral tedavi mevcut değildir. Nüksler yaygındır ve belki de enfeksiyöz 

ajanı barındıran çevreleyen normal görünen dokuyla ilgilidir (Regezi ve 

ark, 2017). 

e-Fokal Epitel Hiperplazisi 

Fokal epitelyal hiperplazi (Heck hastalığı), otozomal resesif geçiş 

gösteren benign bir ailesel hastalıktır (Syrjänen, 2018). Fokal epitelyal 

hiperplazi, 1965'te iki farklı grup tarafından ayrı bir antite olarak 

tanımlandı. İlk çalışmalar, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de 

Brezilya'daki yerli amerikalılarda ve Grönland Inuits'de lezyonları 

tanımladı. Daha yeni çalışmalar, Güney Afrika, Meksika ve Orta 

Amerika'daki diğer popülasyonlarda ve etnik gruplarda lezyonları 

tanımlamıştır ve klinik deneyimler, geniş bir etnik insidans göstermiştir 

(Regezi ve ark, 2017).  

Etiyoloji ve Patogenez 

Bu durumun nedeni olarak lokal düşük dereceli travmadan vitamin 

eksikliklerine kadar değişen faktörler önerilmiştir. Grönland'daki yayılma 

şablonuna dayanarak, HPV enfeksiyonunun moleküler kanıtı 

belirlenmeden çok önce viral bir etiyoloji varsayıldı. Yakın zamanda 

yapılan çalışmalara göre, HPV alt tipleri 13 ve 32'nin tutarlı bir şekilde 

fokal epitelyal hiperplazi ile ilişkili olduğuna dair ikna edici kanıtlar vardır. 

Başlangıçta, genetik faktörlerin dahil olduğu öne sürülmüş, ancak bu 

kanıtlanamamıştır (Regezi ve ark, 2017). 

Klinik özellikler 

Fokal epitel hiperplazisi ağız mukozasında birden fazla sayıda, 

beyazımsı, yumuşak ve nodüler yükselmeler gösteren lezyonlar şeklinde 

görülür, bunlar kaybolabilir ve tekrarlayabilir (Syrjänen, 2018). Fokal 

epitel hiperplazisinin en yaygın görünümü oral mukoza üzerinde 

asemptomatik papüller şeklindedir. Fokal epitel hiperplazisi genellikle 

çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar ve benign bir seyir izler 

(Al Ameer ve ark, 2020). Fokal epitel hiperplazisi, mukozal yüzeylere, 

özellikle bukkal mukoza, labial mukoza, dil ve diş etine dağılmış çok 

sayıda nodüler yumuşak doku kitlesinin varlığı ile karakterizedir. Renkleri, 

genellikle lezyonun çevreleyen mukozasına benzeyen, ayrı veya 

kümelenmiş papüller olarak görülebilir. Oklüzal travma alanlarında 
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bulunursa, lezyonlar keratinizasyon nedeniyle beyazımsı görülebilir. 

Lezyonlar asemptomatiktir ve genellikle tesadüfen keşfedilir. Başlangıçta 

çocuklarda tanımlanan bu durumun artık geniş bir yaş aralığındaki 

hastaları etkilediği bilinmektedir. Eşit cinsiyet dağılımı vardır. Yüksek 

etkili antiretroviral tedavi alan HIV pozitif bireylerde, lezyonların çok 

odaklı bir dağılımı kaydedilebilir (Regezi ve ark, 2017). 

Histopatoloji 

Akantoz ve parakeratoz her zaman olan bulgulardandır. Belirgin 

toplanma ve epitelyal sırtların füzyonu da görülür. Anormal nükleer 

kromatin şablonuna sahip genişlemiş balon hücreleri sıklıkla spinoz 

tabakada görülür. Daha yüzeysel elementler sitoplazmik granüler 

değişiklikleri ve nükleer parçalanmayı gösterir. Yüzeyin hemen altındaki 

hücreler genellikle piknotik çekirdekleri çevreleyen temiz bir bölgeyi 

gösterir. Mitozlardaki hücreleri taklit eden dejenere keratinositler olarak 

adlandırılan mitosoid cisimler tanımlanabilir (Regezi ve ark, 2017). 

Virüs benzeri partiküllerin kristalin düzeni görülebilir. Yüzeysel spinoz 

hücrelerde bulunan bu tür parçacıkların çapı yaklaşık 50 nm'dir. Virüsler, 

bu hücrelerin çekirdeklerinde bulunabileceği gibi ayrıca sitoplazmalarında 

da bulunabilirler (Regezi ve ark, 2017). 

Ayırıcı Tanı 

Ayırıcı tanı verruka vulgaris ve multipl skuamöz papillomları içerir. 

Cowden's (multiple hamartom) sendromunun oral mukozal lezyonları 

benzer şekilde ortaya çıkabilir ve ekarte edilmelidir. Ek olarak, Crohn 

hastalığı ve piyostomatit vejetansların oral belirtileri de düşünülebilir 

(Regezi ve ark, 2017). 

Tedavi 

Fokal epitelyal hiperplazi tedavisi, lezyonların asemptomatik olması, 

sıklıkla kendiliğinden gerilemesi (aylar ila yıllar içinde) ve malign 

dönüşümü olmaması nedeniyle her zaman endike değildir (Said ve ark, 

2013). Özel bir tedavi endike değildir. Birkaç lezyon varsa cerrahi olarak 

çıkarılabilir; lazer ablasyon da kullanılabilir. Önemli olan, kendiliğinden 

gerilemenin birçok durumda, belki de viral tanımanın veya hücre aracılı 

bağışıklığın bir ifadesi olarak kaydedilmiş olmasıdır (Regezi ve ark, 2017). 
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2-Neoplaziler 

a-Keratoakantoma 

Etiyoloji 

Keratoakantoma, düşük dereceli, hızlı büyüyen, 1 ila 2 cm kubbe 

şeklinde, merkezi bir keratin tıkacı olan bir deri tümörüdür (Zito ve Scharf, 

2021). Keratoakantoma, vakaların çoğunda görülen bir skuamöz hücreli 

karsinom şeklidir. Lezyonun kalıcılığı keratoakantomu düşündürmeli ve 

lezyon yeniden değerlendirilmelidir. Keratoakantoma esas olarak güneşe 

maruz kalan ciltte ve çok daha az yaygın olarak mukokutanöz bileşkede 

görülür, ancak keratoakantomayı temsil ettiği iddia edilen lezyonlar çok 

nadiren müköz membranlarda tanımlanmıştır. Deride keratoakantomalar 

pilosebasöz aparattan kaynaklanır ve bu lezyonun oradaki baskınlığını 

açıklar. Ektopik yağ bezlerinin intraoral olarak kaynak yerini temsil 

edebileceği öne sürülmüştür. Virüs benzeri intranükleer inklüzyonlar 

keratoakantomada tanımlanmıştır, ancak Merkel hücre polioma virüsünün 

rol oynadığına dair bir kanıt yoktur. Deney hayvanlarında tümör 

dokusunun aşılanmasıyla bu tür lezyonlar üretme girişimleri başarısız 

olmuştur. Bununla birlikte, topikal karsinojenler kullanılarak 

keratoakantomun tavşan derisi modeli geliştirildi. Vemurafenib ve 

dabrafenib gibi BRAF inhibitörleri ile tedavi edilen melanom hastalarının 

% 15 ila % 30'u, tedavinin ilk birkaç haftasında kutanöz skuamöz hücre 

karsinomları ve keratoakantomlar geliştirmektedir. Bazı çalışmalar, BRAF 

inhibitörlerinin, Hras mutasyonlarını barındıran hastalarda mitojenle 

aktive edilmiş protein kinaz (MAPK) yolağının paradoksal aktivasyonunu 

tetiklediğini ileri sürmüştür (Regezi ve ark, 2017). 

Keratoakantoma, saç köklerinden köken aldığı düşünülen klinik olarak 

yaygın, düşük dereceli bir tümördür. Soliter keratoakantom, 

keratoakantom centrifugum marginatum (merkezi iyileşme ve periferde 

genişleyen büyüme ile karakterize), subungual keratoakantom (tırnak 

distrofisi ile hızlı büyüme gösteren ve gerileme eğilimi göstermeyen), dev 

keratoakantom (çapı > 3 cm), multiple keratoakantom (Ferguson – Smith 

veya Grzybowski türleri) ve karışık erüptif ve kendi kendini iyileştiren tip 

(Witten – Zak tipi) dahil olmak üzere çeşitli varyantları vardır (Takai, 

2017; Zito ve Scharf, 2021). 

Klinik Özellikler 

Soliter keratoakantom formu, bu varyantların en yaygın olanıdır ve 

genellikle yaşlı hastaların güneşe maruz kalan bölgelerinde görülür. Klinik 

görünümü, merkezi bir keratotik tıkacı olan, ten rengi ile pembe renkli 

krater benzeri bir nodül ile karakterizedir. Soliter keratoakantomanın temel 

bir klinik özelliği, hızlı genişleme ve kendiliğinden gerileme ile kendi 
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kendini sınırlayan seyridir. Bu nedenle keratoakantom, ilk olarak 1889'da 

Hutchinson tarafından klinik olarak farklı, agresif olmayan bir tümör 

olarak bildirildi ve birçok ders kitabı ve makale bu kavramı takip etmiştir. 

Bununla birlikte, bazı yazarlar, metastaz veya tümörle ilişkili ölüm gibi 

habis biyolojik davranış gösteren soliter keratoakantomanın klinik ve 

histopatolojik özelliklerine sahip olgulara dayanarak, düşük dereceli bir 

skuamöz hücreli karsinom olarak sınıflandırılmasını önermektedir. Diğer 

yazarlar keratoakantomanın esasen skuamöz hücreli karsinoma 

dönüşebilen iyi huylu bir lezyon olduğuna inanmaktadır (Takai, 2017). 

Keratoakantoma tek veya çoklu olabilir. Lezyon genellikle küçük 

kırmızı bir makül olarak başlar ve kısa sürede en yüksek noktası üzerinde 

ince bir skala ile sert bir papül haline gelir. Papülün hızlı genişlemesi 

yaklaşık 4 ila 8 hafta içinde meydana gelir ve sonuçta hemisferik, sert, 

yükselmiş, asemptomatik bir nodül ile sonuçlanır. Tam olarak geliştiğinde, 

bir keratoakantoma, kabarık deri veya mukozadan oluşan bir bilezikle 

çevrili bir keratin çekirdeği içerir. Lezyonun tabanındaki periferik bir 

eritem kenarı, yükseltilmiş kenara paralel olabilir. Çoklu 

keratoakantomalar, sebasöz bezin kutanöz tümörleri ve viseral malign 

hastalıklarla karakterize, genetik kökenli otozomal dominant bir cilt 

hastalığı olan MuirTorre sendromunun bir özelliğidir (Regezi ve ark, 

2017). 

Lezyon çıkarılmazsa kendiliğinden gerileme meydana gelir. Merkezi 

keratin kütlesi pul pul dökülür ve yüzeysel skar oluşumuyla iyileşen kupa 

şeklinde bir lezyon bırakır (Regezi ve ark, 2017). 

Histopatoloji 

Keratoakantoma, çıkıntılı dudak veya epiteli marjinal desteğe sahip 

merkezi keratin tıkacı ile karakterizedir. Belirgin psödoepitelyomatöz 

hiperplazi, yoğun bir karışık enflamatuar infiltrasyon ile birlikte belirgindir 

(Regezi ve ark, 2017). 

Bir keratoakantoma ile iyi farklılaşmış skuamöz hücreli karsinom 

arasındaki histolojik benzerlik büyük önem taşımaktadır. Keratoakantomu 

karsinomdan ayırt etmek için yüksek düzeyde farklılaşma, keratin 

kitlelerinin oluşumu, akıcı simetrik infiltrasyon, yan sınırlarda 

beklenmedik epitel değişiklikleri ve hasar görmüş elastik liflerin 

transepidermal eliminasyonu gibi çok sayıda histolojik kriter 

kullanılmıştır. EGFR ve myc gen kopya numarasına ek olarak telomeraz 

aktivitesi, COX2 ve p53 ekspresyonundaki farklılıklar, en azından bazı 

keratoakantomaların ve skuamöz hücreli karsinomlardan farklı 

olabileceğine dair kanıt sağlamaktadır (Regezi ve ark, 2017). 

Ayırıcı Tanı 
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Keratoakantomaları skuamöz hücreli karsinomlardan ayırmak, 

dermatopatolojide tanısal bir zorluk olmaya devam etmektedir (Nagarajan, 

2020). Skuamöz hücreli karsinomlar nispeten yavaş bir büyüme oranına 

sahiptir, düzensiz şekle sahiptir ve genellikle yaşamın ilerleyen 

dönemlerinde başlar. Dudaktaki lezyonlar için ayırt edilmesi gereken diğer 

koşullar arasında molluscum contagiosum, solar keratoz ve verruka 

vulgaris bulunur. Bununla birlikte, bu antitelerin çoğu, biyopsi örneğinin 

histolojik incelemesi sırasında kolaylıkla ayırt edilebilir (Regezi ve ark, 

2017). 

Tedavi ve Prognoz 

Tanısındaki ve skuamöz hücreli karsinomdan ayrılmasındaki zoluklar 

nedeniyle her durumda, en azından çok dikkatli bir takip gerekir. Herhangi 

bir şüpheli lezyon tedavi edilmelidir çünkü bu iki lezyonu birbirinden 

ayıran kesinlikle güvenilir tanı, klinik veya histolojik kriterler 

bilinmemektedir. Ek olarak, bu lezyonun erken safhasında, nihai 

boyutunun tahmin edilmesi imkansız olabilir (Regezi ve ark, 2017). 

Tedavi stratejileri arasında ilk seçenek olarak cerrahi eksizyon ve 

ardından intralezyonel kemoterapi (metotreksat), topikal ve sistemik 

ajanlar, lazerler, kriyoterapi ve fotodinamik tedaviyi içeren diğer 

modaliteler ile sunulmaktadır. Rekürrensi beklenmemektedir. Tedavinin 

sağlanmadığı durumlarda sıklıkla skar oluşumuyla birlikte kendiliğinden 

yayılma görülür (Regezi ve ark, 2017; Kwiek ve Schwartz, 2020). 

b-Verrüköz Karsinoma 

Etiyoloji 

Oral mukozanın verrüköz karsinomu, 1948'de Lauren Ackerman 

tarafından tipik oral skuamöz hücreli karsinomdan ayrılmıştır (Regezi ve 

ark, 2017). Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte en çok tütünün 

çeşitli formlarda, özellikle dumansız tütün kullanımı başta olmak üzere 

alkol tüketimi ve ceviz çiğneme alışkanlıkları kanıtlanmış nedenler 

arasındadır (Santosh ve ark, 2019). Onkojenik HPV'nin uzun zamandır 

verrüköz karsinom gelişiminde bir rol oynadığından şüphelenilmesine 

rağmen, çeşitli moleküler yöntemler kullanan çalışmalarla kesin bir ilişki 

kurulamamıştır (Regezi ve ark, 2017). 

Klinik Özellikler 

Bu kanser türü, tüm ağız içi skuamöz hücreli karsinomların % 5'ini 

oluşturur. Vakaların yaklaşık üçte birinde diş eti ile birlikte bukkal mukoza 

tüm vakaların yarısından fazlasının bulunduğu yerdir. Mandibular diş eti, 

maksiller diş etine göre hafif bir baskınlık gösterir. Belirgin bir erkek 



 
165 

 

egemenliği kaydedilmiş ve etkilenen bireylerin çoğu 50 yaşın üzerindedir 

(Regezi ve ark, 2017). 

Baskın klinik bulguları ekzofitik kitle ve papiller görünümdür. Uzun 

tıbbi geçmişe (birkaç yıla kadar) katkıda bulunan yavaş büyümesi ve nadir 

bölgesel veya uzak metastaza yol açan lokal agresifliği nedeniyle, oral 

verrüköz karsinom nispeten iyi bir prognoza sahiptir. Klinik belirtilere ve 

prognoza göre, Tang ve arkadaşları oral verrüköz karsinomu üç türe ayırdı: 

ekzojenik tip, sistoid tip ve infiltratif tip. Oral verrüköz karsinomun 

ekzojenik tipi, ekzofitik büyüme, karnabahar benzeri siğil lezyonu ve 

yavaş tümör büyümesi ile karakterizedir. Bununla birlikte, diğer iki oral 

verrüköz karsinom türü hızla büyür, fasulye döküntüsü benzeri beyaz kuru 

keratoz oluşturur ve eksojenik oral verrüköz karsinom tipine kıyasla kötü 

prognoza eşlik eder (Peng ve ark, 2016). 

Histopatoloji 

Düşük büyütmede, papiller yaprakların yüzeyi, belirgin şekilde 

akantotik ve yüksek oranda keratinize epitel yüzeyle kaplanır. Bulböz, iyi 

diferansiye epiteliyal kitleler, körelmiş ve itici marjinlerle submukozaya 

kadar uzanır. Karsinomun itici sınırlarının bitişiğinde lenfositik bir 

infiltrasyon bulunur. İyi oluşmuş keratin odaklarını çevreleyen akut 

enflamasyonun odak alanları nadiren görülür (Regezi ve ark, 2017). 

Aldatıcı bir şekilde benign mikroskobik model ve önemli hücresel 

atipinin olmaması önemlidir. Teşhis sadece epitelyal bileşenin tam 

kalınlığını ve destekleyici bağ dokusunu içerecek kadar yeterli büyüklükte 

bir biyopsi örneğiyle konulabilir (Regezi ve ark, 2017). 

Papiller skuamöz hücreli karsinom, verrüköz karsinomaya mikroskobik 

benzerlik gösteren bir karsinom türüdür. Papiller bir profil sergiler, orta ila 

iyi diferansiye olur ve proliferatif verrüköz lökoplaki durumunda ortaya 

çıkabilir (Regezi ve ark, 2017). 

Ayırıcı Tanı 

İyi gelişmiş verrüköz karsinom vakalarında, klinik patolojik tanı 

nispeten basittir. Bununla birlikte, bariz durumlardan daha az durumlarda, 

lökoplaki klinik bir düşünce olabilir. Ayırıcı tanı, daha infiltratif doğası, 

daha yüksek derecede sitolojik atipi ve daha hızlı büyümesi ile verrüköz 

karsinomdan ayırt edilebilen papiller skuamöz karsinomu da içerir. 

Verrüköz karsinom, proliferatif verrüköz lökoplaki spektrumunun bir 

bölümünü temsil eden, önceden var olan (ve genellikle çoklu) lökoplaki 

nedeniyle gelişebilir (Regezi ve ark, 2017). 

Tedavi ve Prognoz 
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Çoğu verrüköz karsinom vakasında genellikle birincil tedavi şekli 

olarak cerrahi yöntemler kullanılır. Bu, öncelikle radyoterapi sonrası 

verrüköz karsinomda görülen erken diferansiyasyon raporlarından akla 

gelmektedir. Bununla birlikte, literatür şimdi radyoterapiyi takiben 

skuamöz hücreli karsinomaya dönüşümün daha önce bildirilenden çok 

daha az yaygın olarak gerçekleştiğini öne sürmektedir. Agresif radyoterapi 

erken dönemde veya cerrahi ile kombinasyon halinde uygulanabilen 

alternatif bir tedavi yöntemi olabilir (Regezi ve ark, 2017). Değişken 

derecelerde başarı ile kullanılan diğer tedaviler şunlardır: kriyoterapi, 

elektrokoter, topikal veya sistemik kemoterapi (bleomisin, 5-florourasil, 

cisplatin, metotreksat), intralezyonel veya sistemik interferon alfa ve 

fotodinamik tedavi (Pătrașcu ve ark, 2016). 

Verrüköz karsinom, lokal olarak yıkıcı olmasına rağmen nadiren 

metastaz yapar. Maksilla veya mandibulanın önemli ölçüde yıkım 

gösterdiği ileri vakalarda rezeksiyon gerekli olabilir (Regezi ve ark, 2017). 

Verrüköz karsinomun prognozu, öncelikle yüksek düzeyde 

farklılaşması ve metastatik yayılmanın nadir olması nedeniyle 

mükemmeldir. Bununla birlikte, yerel nüks, yetersiz tedavi sağlanırsa 

belirgin bir olasılık olarak kalır (Regezi ve ark, 2017). 

3-İdiyopatik Lezyonlar 

a-Piyostomatitis Vejetans 

İlk olarak 1949'da tanımlanan, benign, kronik ve püstüler bir 

mukokutanöz hastalık formu olan piyostomatitis vejetans, en sık iltihaplı 

bağırsak hastalığı ile ilişkili olarak görülmektedir. Oral hastalığı olan üç 

orijinal hastanın ikisinde lezyonlar sadece oral mukozayla sınırlıdır. 

Ülseratif kolit, spastik kolit, kronik diyare ve Crohn hastalığı ile ilişkili 

görülebilmesine rağmen, piyostomatitis vejetansın nedeni 

bilinmemektedir. Vakaların % 25'inden fazlası gastrointestinal 

rahatsızlıklar ile ilişkili değildir (Regezi ve ark, 2017). 

Klinik Özellikler 

Piyostomatitis vejetans, mukokutanöz bir dermatozdur ve oral 

lezyonlar, erozyonlar ve karakteristik bir 'salyangoz izi' görünümü 

bırakarak yırtılabilen çoklu sarı veya beyaz püstüllerle karakterizedir 

(Gheisari ve ark, 2020). Piyostomatitis vejetans gelişiminin erken 

dönemlerinde, oral mukoza (özellikle bukkal mukoza) eritemli, ödemli, 

nodüler ve bazen fissürlü görülür. Çapı 2 ila 3 mm arasında değişen çok 

sayıda küçük sarı püstül ve küçük vejetatif papiler çıkıntılar, gevrek 

mukozanın yüzeyinde görülebilir. Ağız mukozası tutulumu, diş eti, sert ve 

yumuşak damak, yanak ve dudak mukozası, dilin lateral ve ventral yönleri 
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ve ağız tabanını içerebilir. Erkekler, kadınlara göre neredeyse iki kat daha 

fazla etkilenmektedir ve yaş aralığı genellikle 3. ve 6. dekatlar arasındadır 

ve ortalama yaş 34'tür. Laboratuvar değerleri normal sınırlar içinde 

olabilir, ancak çoğu hastada periferik eozinofili veya anemi görülür 

(Regezi ve ark, 2017). 

Histopatoloji 

Oral mukoza, genellikle papiller bir yüzey veya psödoepitelyomatöz 

hiperplazi ile birlikte hiperkeratoz ve belirgin akantoz gösterir. Nötrofiller 

ve eozinofillerden oluşan belirgin bir enflamatuar infiltrat, daimi bir 

bulgudur. Üzerini örten epitelin parabazal bölgelerine uzanan, lamina 

propriada yüzeysel apseler görülebilir. Ülserasyon ve yüzeysel epitel 

nekrozu görülebilir (Regezi ve ark, 2017). 

Tedavi ve Prognoz 

Tedavi, temelde sistemik anti-enflamatuar ajanların kullanılmasıyla 

altta yatan bağırsak hastalığını kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Oral 

kortikosteroidler tercih edilen tedavi yöntemidir. Ek olarak antibiyotikler, 

multivitaminler ve besin takviyeleri verilebilir.  Oral lezyonlar, topikal 

kortikosteroidler ve antiseptik gargaralar gibi yardımcı lokal tedavilerle de 

yönetilebilir (Regezi ve ark, 2017, Nusbaum ve ark, 2020). 

b-Verrüsiform Ksantoma 

Verrüsiform ksantom, bazen ciltte, tipik olarak genital bölgede 

bulunabilen, nadir görülen, benign oral mukozal bir lezyondur. Soliter 

verrüsiform ksantomada 3 betahidroksisteroid dehidrojenaz (NSDHL) 

geninin ekson 6'sında yanlış anlam mutasyonları bildirilmesine rağmen 

nedeni bilinmemektedir. Ekson 4 ve 6 ile sınırlı bu gendeki mutasyonlar, 

çoklu sendromik verrüsiform ksantomalarda bildirilmiştir (Regezi ve ark, 

2017). 

Verrüsiform ksantoma ilk olarak ağız boşluğunda bildirilmiştir ve 

çoğunlukla ağız boşluğunu etkiler. Ancak anogenital bölgede (örn. penis, 

skrotum ve vulva) ve ciltte de gelişebilir (Bar ve ark, 2021). 

Klinik Özellikler 

Klinik olarak, verrüsiform ksantom yüzeyi, granülerden papiller bir 

yüzeye kadar değişebilir ve iyi sınırlıdır. Bu lezyonun boyutu 2 mm ile 2 

cm'ye kadar değişebilir. Ekzofitik veya çökük bir yüzey mevcuttur ve 

lezyon bazen ülsere olabilir. Yüzeyin keratinizasyon seviyesi, beyazdan 

kırmızıya değişen lezyon rengini etkiler (Regezi ve ark, 2017). 

Vakaların çoğu beyaz renkte rapor edilmiş ve cinsiyet ayrımı 

kaydedilmemiştir. Hastaların ortalama yaşı 45'tir, ancak ilk ve ikinci 
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dekatlarda birkaç vaka bildirilmiştir. Lezyonlar genellikle tesadüfen 

keşfedilir (Regezi ve ark, 2017). 

Histopatoloji 

Lezyonun yapısı, parakeratinize epitel hücrelerinden oluşan 

papillomatöz veya verrüköz bir yüzeyle düz veya hafifçe yükselmiştir. 

Uniform bir şekilde invaze olan kriptler, papiller uzantılarla birbirini izler. 

Uzamış epitel sırtları, tekdüze bir derinlikte lamina propriaya uzanır. Epitel 

bileşeni normaldir, displazi veya atipi kanıtı yoktur (Regezi ve ark, 2017). 

Mikroskobik inceleme, hiperparakeratotik skuamöz epitelin 

karakteristik bir turuncu renk tonu ile papiller veya verrüköz 

proliferasyonunu ve bağ dokusu içinde "köpüklü veya ksantom 

hücrelerinin" agregasyonunu ortaya koymaktadır (Tamiolakis ve ark, 

2018). 

Lamina propria veya bağ dokusu papillasında çok sayıda köpük veya 

ksantom hücresi bulunur. Köpük hücrelerinin özelliği, periyodik asit-

Schiff (PAS) pozitif, diastaza dirençli granüller veya lipid damlacıkları 

veya her ikisini de içerebilen granüler veya yün gibi bir sitoplazması 

olmasıdır. İmmünohistokimyasal işaretlerden CD68 ve CD163, köpük 

hücrelerinin monosit / makrofajdan köken aldığını belirtir (Regezi ve ark, 

2017). 

Ayırıcı Tanı 

Bu antite için ayırıcı tanı, skuamöz papilloma, papiller skuamöz 

karsinoma, verrüköz karsinoma ve kondiloma aküminatumu içerir (Regezi 

ve ark, 2017). 

Tedavi 

Tedavi konservatif eksizyondan oluşur. Nüks bildirilmemiştir (Regezi 

ve ark, 2017). 
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1. Giriş 

Aralık 2019'da, ilk olarak Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan'da akut 

solunum yolu hastalığı vakalarında yeni bir Coronavirüs (2019-nCoV) 

tespit edildi ve ardından dünya çapında 203 yerde hızlı bir salgın ve 

enfeksiyon pandemisine neden oldu. Şubat 2020'de, Uluslararası Virüs 

Taksonomisi Komitesi'nin Coronavirüs Çalışma Grubu (CSG), onu resmi 

olarak şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü  (SARS-CoV-2) 

olarak tanımladı. Aynı gün Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu virüsün 

neden olduğu hastalığa resmi olarak Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-

19) adını verdi. Son yüzyıllardaki en etkili salgın tüm dünyada insanların 

tutum ve davranışlarını etkilerken bu ilaç kullanımını açısından da etkisini 

göstermiştir.  

1985 yılında Nairobi'de toplanan uzmanlar konferansı, “Akılcı İlaç 

Kullanımının (Dünya Sağlık Örgütü, 2010) gerçek tanımını yaptı: Akılcı 

ilaç kullanımı, hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, kendi bireysel 

gereksinimlerini karşılayan dozlarda, yeterli bir süre boyunca, kendileri ve 

toplum için en düşük maliyetle almalarını gerektirir”. Uzun bir süredir bu 

tanım, dünya çapındaki sağlık sunucuları için ilaç kullanımıyla ilgili 

tavsiyeleri uygulamak ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için 

temel kavramsal çerçeveyi oluşturmuştur (Almarsdóttir ve Traulsen, 

2005). 

Kronik hastalığı olan bireylerin %75,5'inin doktora danışmadan ilaç 

aldığı, %24,5'inin kendi ilaçlarını başkalarına tavsiye ettiği, bu da kronik 

hastalığı olan bireylerin Akılcı İlaç Kullanımını uygulayamadıklarını 

bildirilmiştir (Özçelikay, 2001).  Bu değerler özellikle sürekli ilaç 

kullanımı için geçerlidir (Özçelikay, 2001; Göçgeldi vd, 2009) . Bunun 
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sonucunda hastalarda ilaç yükünün fazla olması ilaçla ilgili sorunların 

artmasına neden olmaktadır. İlaç tedavisine bağlı zorluklar bu hastalarda 

yaşam kalitesinin bozulmasına ve yüksek mortalite ve morbidite riskine 

neden olmakla birlikte ayrıca, bu zorluklar sağlık sistemi için yüksek bir 

ekonomik yüke neden olmaktadır. En önemli sorun ise kullanılan ilaç 

sayısı arttıkça ölüm oranlarında artış olduğunu bildirilmiştir (Tozawa, 

2002). 

Akılcı olmayan ilaç kullanımı, özellikle çocukluk çağında 

enfeksiyonlara ve çeşitli kronik hastalıklarda ciddi sağlık sorunlarına 

neden olmaktadır. ilaçların aşırı kullanımı ise ilaca karşı direncin artmasına 

yol açmaktadır (Sürmelioğlu vd., 2015). Akılcı ilaç kullanımında 

sorumluluk tedavi olan, tedavi eden ve sağlık kurumu olmak üzere üç farklı 

ancak birbirini tamamlayan gruptadır (Prasad, 2014). Olması gerekenden 

daha fazla ilaç reçetelendirme, ilaçların yanlış kullanılması, gereksiz ve 

bilinçsiz antibiyotik tüketimi gibi durumlar akılcı olmayan ilaç kullanımın 

temel sorunları arasında gösterilebilir. Yani akılcı olmayan ilaç kullanımı 

eğitim eksikliği, sosyokültürel, ekonomik ve yönetsel başta olmak üzere 

birçok nedeni vardır (Akıcı vd., 2002). 

Kendi kendine ilaç kullanımının yaygınlığı ve bunun halk sağlığı için 

doğurduğu sorunlar göz önüne alındığında, akılcı ilaç kullanımını 

hedefleyen müdahalelere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Akılcı ilaç 

kullanımını sağlamaya yönelik müdahale çalışmaları arasında sağlık 

çalışanlarının eğitimi ve halk eğitimi yer almaktadır. Halkın akılcı olmayan 

ilaç kullanımı uygulamaları ve bunu etkileyebilecek faktörler tespit 

edilmelidir (Le Grand, 1999). 

Yapılacak müdahale programlarının etkisini değerlendirilmek için 

halkın bilgi düzeyinin gösterilmesi önemlidir. Bunu için de bilgi düzeyini 

objektif değerlendirebilecek ölçüm araçlarına ihtiyaç vardır. Bu amaçla 

ilgili olarak iki anket formu düzenlenmiştir. Bu anket formları ve elde 

edilen veriler çözümlenerek aktarılmıştır. 

2. Materyal ve Metot  

Bu çalışmada tarama metoduna bağlı olarak iki farklı ancak birbirini 

tamamlayan anket geliştirilmiştir. Anketlerden ilki Mart 2020 öncesi ve 

dörder aylık Mart 2020 sonrasını kapsamaktadır. Anket Erzincan ili 

Eczacılar Odasına bağlı 41 Eczaneye yüz yüze iletişim kurularak 

çalışmanın amacı aktarılarak dağıtılmış ve bir hafta sonra toplanacağı 

bildirilerek eczacılardan ilaç satış miktarı istenmiştir. Toplam 30 eczane 

verilen sürede anketleri doldurarak teslim etmişlerdir. Eczane ulaşma oranı 

% 73,17’dir. Anket formu aşağıdaki gibidir: 
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3. Akılcı İlaç Kullanımı Araştırması 

Değerli katılımcı bu araştırma 2020 Mart Ayı itibariyle Pandemi 

(COVID-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer 

kısıtlamalar nedeniyle kullanılan ilaç miktarındaki değişim ve farklılıkları 

tespit amacıyla yapılmaktadır. Veriler sadece bilimsel makalede 

kullanılacaktır. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 

Tabloya Sadece Adı Geçen Dönemlerdeki İlaç Satış Miktarını 

Yazmanız Yeterlidir 

 

İlaç Türleri 20 Mart 

2020 

Öncesi 

Nisan 2020 –

Temmuz 

2020 

Ağustos 

2020-Kasım 

2020 

Aralık 2020 

-Ocak 2021 

Sonrası 

Vitaminler     

D Vitamini     

C Vitamini     

Grip İlaçları     

Sedatifler     

Yeşil Recete     

Kırmızı Recete     

Antibiyotikler     

Ağrı Kesiciler     

 

Araştırmanın anketi Google Driver Linki sayesinde Veli ve 

Öğrencilere ulaştırılarak bazı demografik değişkenler ile COVID-19 

pandemi sürecinde doktora gitme oranı ve reçeteli-reçetesiz hangi tür ilaç 

kullanımını tespit etme amacıyla oluşturulmuş bir sorgu envanteridir: 

Pandemi Döneminde İlaç Kullanım Ölçeği 

Yaşınız: 30-40             41-50           51-60      Diğer: 

Cinsiyet:      Kadın                   Erkek 

İşiniz: Devlet memuru-İşçi-Serbest Meslek-Ev hanımı 

Eğitim Durumu: İlköğretim-Ortaöğretim-Üniversite-Lisans Üstü 

İlaç ihtiyacınızı nasıl karşılarsınız? Reçete İle 

Eczaneden  

Reçetesiz 

Eczaneden  

Pandemi döneminde doktora gittiniz 

mi? 

EVET HAYIR 

Aldığınız ilaçların (Prospektüs) kutu 

içerisindeki formu okur musunuz?  

EVET         HAYIR 

Pandemi döneminde ağrı kesici 

kullandınız mı? 

EVET HAYIR 
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Pandemi döneminde antibiyotik ilaç 

kullandınız mı? 

EVET HAYIR 

Pandemi döneminde yeşil reçeteli ilaç 

kullandınız mı? 

EVET HAYIR 

Pandemi döneminde kırmızı reçeteli 

ilaç kullandınız mı? 

EVET HAYIR 

Pandemi döneminde grip ilacı 

kullandınız mı? 

EVET HAYIR 

Pandemi döneminde vitamin ilaçları 

kullandınız mı? 

EVET HAYIR 

Pandemi döneminde C vitamini 

kullandınız mı? 

EVET HAYIR 

Pandemi döneminde D vitamini 

kullandınız mı? 

EVET HAYIR 

 

Eczacılardan veriler gönüllü olarak alınmıştır. Veli ve öğrencilerden 

veriler yine gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Toplam 157 Veli ve 

Öğrenci araştırmaya iştirak etmişlerdir. 

4. Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın birinci anketi olan ve eczacılara verilen ilaç miktarındaki 

değişimi tespit etmek için hazırlanan envanter bize dörder aylık ve 

toplamda bir yıllık ilaç satış değişikliğini veren bir yapıda düzenlenmiştir. 

Araştırmada kullanılan ikinci anket ise bir ölçek düzenlenmesi ile 

oluşturulmuştur. Çalışmanın anket formu iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölüm, sosyo-demografik özellikleri hastalık durumundaki ilacı 

uygun şekil, miktar ve sürede kullanımı davranışı ile ilgili sorulardan 

oluşmuştur. İkinci bölüm ise akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgi düzeyini 

değerlendiren ölçeği içermektedir. Ölçek araştırmacılar tarafından toplam 

16 soru ve ikili cevap sistemiyle oluşturuldu. 

5.1. Madde Ayırıcılık Gücü İndeksi ve Güçlük İndeksi 

Her madde için madde ayırıcılık gücü indeksi ve güçlük indeksi 

hesaplandı. Madde güçlük indeksi, maddenin kolay ya da zor bir madde 

olup olmadığı hakkında bilgi verir. Madde güçlük indeksi %30 dan düşük 

ise madde zor olarak kabul edilir. Madde Ayırıcılık Gücü İndeksi, bir 

maddenin bilenle bilmeyeni ne derece ayırdığını göstermektedir. Madde 

Ayırıcılık Gücü İndeksi 0.19’dan küçük olan maddeler ‘çok zayıf madde, 

çıkartılması gereklidir’ kabul edilir. Bunun için öncelikle puanlar sıraya 

dizildi ve üç gruba ayrıldı. Güçlük indeksi; puan sıralaması %27’lik üst 

grupta ve %27’lik alt doğru cevaplayanların sayısının toplamının, üst ve 

alt gruptaki hasta sayısına bölümüyle hesaplandı. Madde ayırıcılık indeksi; 

maddeyi üst grupta doğru cevaplayanların sayısından alt grupta doğru 
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cevaplayanların sayısının çıkartılıp, üst veya alt gruptaki birey sayısına 

(ikisi de eşit) bölünmesi ile hesaplandı. Ölçekteki hiçbir maddenin madde 

güçlük indeksi %30’dan, madde ayırıcılık indeksi 0.19’dan küçük değildi, 

ölçekten hiçbir madde çıkartılmadı. 

5.2. Faktör Analizi 

Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi kullanıldı. Faktör analizi 

ile maddelerin faktör yükleri hesaplandı. Hiçbir maddenin toplam 

korelasyonu 0.20’nin altında değildi. Son olarak, anket 12 madde ve tek 

bir alt boyuttan oluşmaktaydı. Ölçekten alınabilecek puanlar 0-12 arasında 

değişmekteydi. 

5.3. İç tutarlılık (güvenilirlik) 

Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach alfa katsayısı 

hesaplandı. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, ölçekte yer alan k 

maddenin varyansları toplamının genel varyansa oranlanması ile bulunan 

bir ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır. Katsayı aralığının ifade ettiği 

güvenirlik düzeyleri; 0.70 üzeri kabul edilebilir, 0.80 üzeri iyi derecede 

güvenilir, 0.90 üzeri yüksek derecede güvenilir olarak kabul edilmiştir 

(Gliem ve Gliem, 2003). 

5.4. Geçerlilik 

Katılımcıların, ilacı eczaneden reçeteli olarak alıp almadığı kullanma 

durumu sorgulandı. Bu soruya doğru cevap verenler akılcı ilaç kullananlar 

olarak tanımlandı. Testin geçerliliğinin belirlenmesinde, uygun akılcı ilaç 

kullanımı davranışı gösterenlerde ölçekten alınacak puanın daha yüksek 

olacağı öngörüsünde bulunmuştur. 

5.5. Madde Ayırıcılık Gücü İndeksi ve Güçlük İndeksi 

AİK ölçeği maddelerinin, madde ayırıcılık gücü indeksi 0.20 ile 0.64, 

güçlük indeksi ise %50–%90 arasında değişmektedir. Açımlayıcı faktör 

analizinde döndürme işlemi uygulanmıştır. Faktör analizinde Kaiser-

Meyer Olkin (KMO):0.836, Barlett’s test sonucunda p<0.001 idi. Yapılan 

faktör analizi sonucunda ölçek tek boyuttan oluşan ölçek toplam varyansın 

%21.6’sını açıklanmıştır. Maddelerin toplam korelasyon değerleri %20-51 

arasında değişmektedir. AİK ölçek maddelerine doğru yanıt yüzdesi, 

%48.2 ile %92.8 arasında değişmektedir. Geçerlilik: Geçerliliğin test 

edilmesinde kullanılan yöntem sonucunda akılcı ilaç kullananların 

anketten aldıkları puan ortancası (36.0), kullanmayanlara (33.0) göre daha 

yüksek bulundu (p<0.001). 
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6. Verilerin değerlendirilmesi 

Verilerin analizi, IBM SPSS 20.0 paket programı kullanılarak yapıldı. 

Çalışma grubunun demografik özellikleri tanımlayıcı istatistikler 

(frekanslar, oranlar, ortalamalar, medyan) ve dağılım ölçüleri (standart 

sapma, min-max) kullanılarak rapor edildi. Uygun akılcı ilaç kullanım 

davranışı gösterme durumuna göre ölçeğin kestirim değeri ROC analizi ile 

hesaplandı. Ölçek toplam puanlarının normal dağılım gösterip 

göstermediği Kolmogorov- Smirnov testi ile değerlendirildi. Verilerin 

normal dağılım göstermemesinden dolayı Mann Whitney U analizi 

kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. 

7. Bulgular 

Çalışmanın birinci anketi olan ve eczacılara sunulan ilaç satış 

miktarındaki değişimi belirleme envanteri tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 

3’te ki veriler şöyledir; Mart 2020 öncesi genel vitaminlerin 3 aylık satışı 

429 kutu iken Nisan-Temmuz 2020 arası dönemde % 330’luk bir artışla 

1443 kutuya ve Aralık 2020-Mart 2021 arasında ise %10’luk ek bir artışla 

1570 kutuya çıkmıştır. Covid 19’a iyi geldiği söylenen D vitamini Mart 

2020 öncesi 510 kutu iken satışı, Nisan-Temmuz arasında %300’lük bir 

artışla 1485 kutuya çıkmıştır. D vitaminin satış yüzdesi Aralık-2020 ila 

Mart 2021 arasında %15’lık bir artışla 1680 kutuya yükselmiştir. C 

vitaminin satış oranı Mart 2020 öncesi 450 kutu iken bu aran Aralık 2020-

Mart 2021 arasında %380 artarak 1700 kutuya çıkmıştır. Grip ilaçlarını 

satış oranında büyük bir düşüş vardır. Mart 2020 öncesi 5800 kutu satış 

varken Aralık 2020- Mart 2021 arasında 3280 düşmüştür ve böylece % 

176,8’lik bir düşüş kaydedilmiştir. Sağlık ocaklarındaki doktorlarında 

yazdığı Sedatifler Mart 2020 öncesi satış miktarı 3220 kutu iken Ağustos 

2020-Kasım 2020 arası %100’luk bir artışla 6020 kutuya çıkmasına 

rağmen Aralık 2020-Mart 2021 arasında tekrardan %100’lük bir düşüşle 

3000 seviyesine inmiştir. Bu durum bize COVID-19 pandemisinin bulaş 

oranının yüksek olduğu dönemde bireylerin korku, panik ve stres 

durumlarını artığının bir göstergesi olabilmektedir. Yeşil ve kırmızı reçete 

oranlarında kayda değer bir değişim tespit edilememiştir. Yine Mart 2020 

öncesi 3000 kutu civarında olan Antibiyotiklerin satış oranı Aralık 2020-

Mart 2021 arasında %122’lik bir azalma göstermiştir. Ağrı kesiciler Mart 

2020 öncesi 6000 kutu civarında iken Aralık 2020’ye kadar %250’lik bir 

azalma gösterirken Aralık 2020- Mart 2021 arasında kayıp olan %250’lilik 

fark tamamlanmış ve tekrardan 6000 kutu seviyesine çıkmıştır. Bu durum 

Kış ve Bahar aylarının etkisi ile Ağrı Kesicilerde tekrardan yukarı doğru 

bir satış ve kullanım artışını göstermektedir. 

Çalışmanın ikinci ölçeği olan Akılcı İlaç Kullanım skalasından elden 

veriler Tablo 1’de şöyle özetlenebilir: Ankete cevap veren velilerin yaş 
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oranları 30-40 arası %30,3; 41-50 arası %47,4; 51-60 arası %9,9 ve diğer 

yaş aralıkları ise %12,5 arasındadır. 

Ölçeğe cevap verenlerin %58,4’ü kadın ve %41,6’sı erkeklerden 

oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %43,4’ü devlet memuru; %28,3’ü 

ev hanımı; %18,4’ü serbest meslek ve %9,9’nu işçi olarak cevap vermiştir. 

Araştırmaya katılanların %48,1 lisans mezunu; %29,4 ortaöğretim 

mezunu; %11,7’si ilköğretim ve %10,4’ü lisansüstü eğitim mezunundan 

oluşmaktadır. 

Çalışmaya cevap veren velilerin %96,8’i ilaçlarını reçeteli olarak 

eczaneden aldıklarını ifade etmişlerdir. %3,2’si reçetesiz ama eczaneden 

aldıklarını söylemişlerdir. Bu veri bize ilaç kullanımında birinden, 

tanıdıklardan ilaç alarak kullanımının giderek azaldığını göstermektedir.  

Pandemi döneminde doktora başvuru oranın %50,3 ile evet olduğunu, 

%49,7 ile hayır olduğunu tespit ettik. Bu dönemde üsteki ilaç satış 

oranlarını kayda aldığımızda grip ve belirli somatik ağrılar için hastaneye 

gidilmediğini ve ilaç kullanımında bu tarz ilaçlarda azalma olduğunu 

göstermektedir.  

Çalışmaya cevap veren velilerin %88,8’i aldığınız ilaçların 

prospektüsünü (tanıtmalık) okur musunuz sorusuna evet diye cevap 

vermişlerdir Hayır diyenlerin oranı %11,2’de kalmıştır buda akılcı ilaç 

kullanma alışkanlığının oluştuğunun bir göstergesi sayılabilir.  

Pandemi döneminde D vitamini kullandınız mı? Sorusuna %68 hayır 

cevabı verilmiştir. Evet diyenlerin oranı %32’de kalmıştır. C vitamini için 

%66 hayır ve %34 evet cevabı çıkmıştır. Ayrıca genel olarak pandemi 

döneminde vitamin ilacı kullanıyor musunuz sorusuna %68,8, hayır, evet 

diyenlerin oranı %31,2 olarak belirlenmiştir. Bu durum eczacılardan elde 

edilen verilerle çelişmektedir. Ancak ulaştığımız veli kitlesi eğitim düzeyi 

olarak yüksek bir yapıda olduğu için ve akılcı ilaç kullanımında öngörü 

sahibi olduklarından oranın böyle çıktığı öngörülmüştür.  

Pandemi döneminde grip ilacı kullandınız mı? Sorusuna %77,9 hayır 

ve %22,1 evet cevabı verilmiştir. Bu hem pandemi döneminde grip 

hastalığının azalması ve eczacılardan alınan veriler bunu doğrulamaktadır.  

Pandemi döneminde yeşil reçeteli ilaç kullandınız mı? Sorusuna 

%95,4 hayır ve %4,6 evet cevabı verilmiştir. Kırmızı reçeteli ilaç kullanımı 

için velilerden %100 hayır cevabı gelmiştir. Bu ilaç satış oranlarıyla doğru 

orantılıdır.  
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Pandemi döneminde sık antibiyotik ilaç kullandınız mı? Sorusuna 

%94,2 hayır ve %5,8 evet cevabı verilmiştir. Bu oranlar ilaç satış 

oranlarıyla örtüşmektedir.  

Pandemi döneminde sık ağrı kesici kullandınız mı? Sorusuna %83,7 

hayır ve %16,3 evet cevabı verildi. Bu oran ilaç satış oranlarıyla paralele 

değil özellikle son 4 ayda ağrı kesici ilaç satış oranları %250 artış ile 

uyuşmamaktadır. Bu yine velilerin eğitimli olmaları ve akılcı ilaç 

kullanımı hakkında yeterli donanıma sahip olmalarıyla açıklanabilir. 

Ayrıca ilaç satış oranını yükselten hedef kitleye ulaşılamadığının da 

maalesef bir göstergesi olabilir.  

Çalışmaya katılan veliler sedatiflerle ilgili soruya herhangi bir cevap 

vermemişlerdir. Bu özel hayatın korunması ile ilgili durumları 

içerdiğinden bu sorununda cevaplanması için veliler tekrardan 

bilgilendirme yapılmamıştır. Ancak en çok artış Sedatifler de olduğundan 

bunla ilgili ayrı bir çalışma yapılması gerekliliği açıktır. Tablo 1.’de 

belirtilen tarihlerde alınan ilaçların türleri ve miktarları detaylı olarak 

verilmiştir. 

Tablo 1. İlaç türleri ve dönemlerdeki alınma miktarları 

 

 

 

 

 

 

İlaç Türleri 20 

Mart 2020 

Öncesi 

Nisan 

2020 –

Temmuz 

2020 

Ağustos 

2020-Kasım 

2020 

Aralık 

2020 -Ocak 

2021 Ve 

Mart Arası 

Vitaminler 429 1.443 1.594 1.570 

D Vitamini 510 1.485 1.620 1.680 

C Vitamini 450 1.490 1.680 1.700 

Grip İlaçları 5.800 3.200 4.200 3.280 

Sedatifler 3220 4.240 6.020 3.000 

Yeşil Recete 300 240 600 300 

Kırmızı Recete 450 300 340 400 

Antibiyotikler 3.000 2.100 2.400 2.440 

Ağrı Kesiciler 6.000 2.400 2.400 6.000 



 
179 

 

Tablo 2. Ağrı Kesici Kullanma Durumu verileri 

    Ağrı Kesici Kullanma Durumu   

    Evet Hayır   

Değişken   n % n % X2 
Fisher's 

P 
Exact Test 

Cinsiyet 
Erkek 20 22,20% 70 77,80% 

5,890 

 

0,025 Kadın 5 7,70% 60 92,30%  

  Total 25 16,10% 130 83,90%  

Yaş 

30-40 Yaş 5 10,90% 41 89,10%   

8,337 0,031 

41-50 Yaş 9 12,00% 66 88,00%  

51-60 Yaş 4 26,70% 11 73,30%  

Diğer 7 36,80% 12 63,20%  

Total 25 16,10% 130 83,90%   

Meslek 

Devlet Memuru 10 14,90% 57 85,10%  

0,581 0,909 

İşçi 2 13,30% 13 86,70%  

Serbest Meslek 6 20,00% 24 80,00%  

Ev Hanımı 7 16,30% 36 83,70%  

Total 25 16,10% 130 83,90%   

Eğitim Durumu 

İlköğretim 4 22,20% 14 77,80%  

1,873 0,615 

Ortaöğretim 7 15,20% 39 84,80%  

Lisans 13 17,60% 61 82,40%  

Lisansüstü 1 5,90% 16 94,10%  

Total 25 16,10% 130 83,90%   

İlaç İhtiyacını 

Karşılama Yolu 

Reçete ile 

Eczaneden 
23 15,30% 127 84,70%  

1,695 0,184 
Reçetesiz 

Eczaneden 
2 40,00% 3 60,00%  

Total 25 16,10% 130 83,90%   

Doktora Gitme 

Durumu 

Evet 18 23,10% 60 76,90% 

5,603   0,028 Hayır 7 9,10% 70 90,90% 

Total 25 16,10% 130 83,90% 

Alınan İlaçların 

Prospektüsünü 

Okuma 

Durumu 

Evet 22 15,94% 116 84,06%  

3,995 0,182 
Hayır 3 17,65% 14 82,35%  

Total 25 16,13% 130 83,87%   
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Tablo 1 incelendiğin de ağrı kesici kullanma durumu ile cinsiyet, yaş 

ve doktora gitme durumu arasında anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır. 

Meslek, Eğitim Durumu, İlaç İhtiyacını Karşılama Yolu ve Alınan İlaçların 

Prospektüsünü Okuma Durumu arasında herhangi anlamlı farkın olmadığı 

bulunmuştur. Katılımcıların %92.30’u kadın, % 89.10’u 30 ile 40 yaş 

arasında, %94.10 lisansüstü eğitim durumuna sahip, İlaç İhtiyacını %84.70 

ile reçete ile eczaneden temin ettiği, %90,90’nının doktora gitmediği ve 

%84.06’sının alınan ilaçların prospektüslerini okuduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3. Tek Değişkenli Uyum İyiği Test Sonuçları 

  

 
  Gözlenen Beklenen Artan 𝑿𝟐 Sd p 

  20 MART ÖNCESİ 429 1259 -830 

740,033 3 0,000 

  
NİSAN 2020 - 

TEMMUZ 2020 
1443 1259 184 

V
İT

A
M

İN
L

E
R

 

  

AĞUSTOS 2020 - 

KASIM 2020 
1594 1259 335 

ARALIK 2020 - 

ŞUBAT 2021 
1570 1259 311 

Toplam 5036     

  

20 MART ÖNCESİ 510 1323,8 -813,8 

682,054 3 0,000 

  

NİSAN 2020 - 

TEMMUZ 2020 
1485 1323,8 161,3 

D
 V

İT
A

M
İN

İ 

  AĞUSTOS 2020 - 

KASIM 2020 
1620 1323,8 296,3 
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ARALIK 2020 - 

ŞUBAT 2021 
1680 1323,8 356,3 

Toplam 5295     

 C
 V

İT
A

M
İN

İ 

20 MART ÖNCESİ 450 1330,0 -880,0 

796,541 3 0,000 

NİSAN 2020 - 

TEMMUZ 2020 
1490 1330,0 160,0 

AĞUSTOS 2020 - 

KASIM 2020 
1680 1330,0 350,0 

  
ARALIK 2020 - 

ŞUBAT 2021 
1700 1330,0 370,0 

  Toplam 5320     

   G
R

İP
 İ

L
A

C
I 

    

20 MART ÖNCESİ 5800 4120,0 1680,0 

1063,301 3 0,000 

NİSAN 2020 - 

TEMMUZ 2020 
3200 4120,0 -920,0 

AĞUSTOS 2020 - 

KASIM 2020 
4200 4120,0 80,0 

ARALIK 2020 - 

ŞUBAT 2021 
3280 4120,0 -840,0 

Toplam 16480     

  Y
E

Ş
İL

 R
E

Ç
E

T
E

 

    

20 MART ÖNCESİ 300 360,0 -60,0 

220,000 3 0,000 

NİSAN 2020 - 

TEMMUZ 2020 
240 360,0 -120,0 

AĞUSTOS 2020 - 

KASIM 2020 
600 360,0 240,0 

ARALIK 2020 - 

ŞUBAT 2021 
300 360,0 -60,0 

Toplam 1440     

K
IR

M
IZ

I 

R
E

Ç
E

T
E

 

20 MART ÖNCESİ 450 372,5 77,5 

35,101 3 0,000 

NİSAN 2020 - 

TEMMUZ 2020 
300 372,5 -72,5 

AĞUSTOS 2020 - 

KASIM 2020 
340 372,5 -32,5 

  
ARALIK 2020 - 

ŞUBAT 2021 
400 372,5 27,5 
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  Toplam 1490     

   A
N

T
İB

İY
O

T
İK

 

    

20 MART ÖNCESİ 3000 2485,0 515,0 

170,101 3 0,000 

NİSAN 2020 - 

TEMMUZ 2020 
2100 2485,0 -385,0 

AĞUSTOS 2020 - 

KASIM 2020 
2400 2485,0 -85,0 

ARALIK 2020 - 

ŞUBAT 2021 
2440 2485,0 -45,0 

Toplam 9940     

  A
Ğ

R
I 

K
E

S
İC

İ 

    

20 MART ÖNCESİ 6000 4200,0 1800,0 

3085,714 3 0,000 

NİSAN 2020 - 

TEMMUZ 2020 
2400 4200,0 -1800,0 

AĞUSTOS 2020 - 

KASIM 2020 
2400 4200,0 -1800,0 

ARALIK 2020 - 

ŞUBAT 2021 
6000 4200,0 1800,0 

Toplam           16800     

  
 

S
E

D
A

T
İF

 

    

20 MART ÖNCESİ 3220 4120,0 -900,0 

1380,777 3 0,000 

NİSAN 2020 - 

TEMMUZ 2020 
4240 4120,0 120,0 

AĞUSTOS 2020 - 

KASIM 2020 
6020 4120,0 1900,0 

ARALIK 2020 - 

ŞUBAT 2021 
3000 4120,0 -1120,0 

Toplam           16480     

 

Çalışmamıza katılan bireylerin temin ettikleri ilaç grupları ile 

dönemleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farkın olduğu, buna göre 

Vitaminler, D Vitamini, C Vitamini, Grip İlacı, Yeşil Reçete, Kırmızı 

Reçete, Antibiyotik, Ağrı Kesici, Sedatif ilaç grupları ile 20 Mart Öncesi, 

Nisan 2020 - Temmuz 2020, Ağustos 2020 - Kasım 2020, Aralık 2020 - 

Şubat 2021 dönemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu 

belirlenmiştir. 

Ki Kare bağımsızlık testi sonuçlarına göre demografik değişkenlerle 

diğer durumlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Her bir göz için 

hesaplanan teorik frekanslar içinde 5’den küçük olanların yüzdesi 

%20’den küçükse, Pearson ki-kare testi, eğer %20’den büyükse Fisher 

exact yöntemi kullanılmıştır ve bu değerlere uygun “p” değerleri 

verilmiştir. 
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Tablo 4. Ağrı Kesici Kullanma Durumu 

    Ağrı Kesici Kullanma Durumu   

    Evet Hayır   

Değişken   n % n % 𝑋2 p 

Cinsiyet 

Erkek 20 22,20% 70 77,80% 

5,89 0,025 Kadın 5 7,70% 60 92,30% 

  Total 25 16,10% 130 83,90% 

Yaş 

30-40 Yaş 5 10,90% 41 89,10% 

8,337 0,031 

41-50 Yaş 9 12,00% 66 88,00% 

51-60 Yaş 4 26,70% 11 73,30% 

Diğer 7 36,80% 12 63,20% 

Total 25 16,10% 130 83,90% 

Meslek 

Devlet 

Memuru 
10 14,90% 57 85,10% 

0,581 0,909 

İşçi 2 13,30% 13 86,70% 

Serbest 

Meslek 
6 20,00% 24 80,00% 

Ev Hanımı 7 16,30% 36 83,70% 

Total 25 16,10%  130 83,90% 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 4 22,20% 14 77,80% 

1,873 0,615 

Ortaöğretim 7 15,20% 39 84,80% 

Lisans 13 17,60% 61 82,40% 

Lisansüstü 1 5,90% 16 94,10% 

Total 25 16,10% 130 83,90% 

 

Tablo 4 incelendiğinde ağrı kesici kullanma durumu ile cinsiyet, yaş, 

meslek, eğitim durumu arasındaki durum incelendiğinde ağrı kesici 

kullanma durumunun cinsiyet ve yaşa göre anlamlı bir farkın olduğu 

görülmüştür. Meslek ve eğitim durumu arasında ise anlamlı bir farkın 

olmadığı görülmüştür.  
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Tablo 5. Yeşil Reçeteli İlaç Kullanma Durumu 

    Yeşil Reçeteli İlaç Kullanma Durumu      

    Evet Hayır     

Değişken   n % n % 𝑋2 p 

Cinsiyet 

Erkek 6 6,70% 84 93,30% 

,994 0,319 Kadın 2 3,10% 63 96,90% 

  Total 8 5,20% 147 94,80% 

Yaş 

30-40 Yaş 0 0,00% 46 100,00% 

8,337 0,031 

41-50 Yaş 5 6,70% 70 93,30% 

51-60 Yaş 0 0,00% 15 100,00% 

Diğer 3 15,80% 16 84,20% 

Total 8 5,20% 147 94,80% 

Meslek 

Devlet 

Memuru 
1 1,50% 66 98,50% 

5,600 0,133 

İşçi 0 0,00% 15 100,00% 

Serbest 

Meslek 
3 10,00% 27 90,00% 

Ev Hanımı 4 9,30% 39 90,70% 

Total 8 5,20% 147 94,80% 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 2 11,10% 16 88,90% 

1,567 0,667 

Ortaöğretim 2 4,30% 44 95,70% 

Lisans 3 4,10% 71 95,90% 

Lisansüstü 1 5,90% 16 94,10% 

Total 8 5,20% 147 94,80% 

 

Tablo 5. incelendiğinde bireylerin yeşil reçeteli ilaç kullanma durumu 

ile yaş arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edildi, cinsiyet, meslek ve 

eğitim durumuna göre ise anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 
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Tablo 6. Kırmızı Reçeteli İlaç Kullanma Durumu 

    Kırmızı Reçeteli İlaç Kullanma Durumu     

    Evet   Hayır       

Değişken   n % n % 𝑋2 p 

Cinsiyet 

Erkek 0 0,00% 90 100,00% 

Test yapılamaz. Kadın 0 0,00% 65 100,00% 

  Total 0 0,00% 155 100,00% 

Yaş 

30-40 Yaş 0 0,00% 46 100,00% 

Test yapılamaz. 

41-50 Yaş 0 0,00% 75 100,00% 

51-60 Yaş 0 0,00% 15 100,00% 

Diğer 0 0,00% 19 100,00% 

Total 0 0,00% 155 100,00% 

Meslek 

Devlet 

Memuru 
0 0,00% 67 100,00% 

Test yapılamaz. 

İşçi 0 0,00% 15 100,00% 

Serbest 

Meslek 
0 0,00% 30 100,00% 

Ev Hanımı 0 0,00% 43 100,00% 

Total 0 0,00% 155 100,00% 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 0 0,00% 18 100,00% 

Test yapılamaz. 

Ortaöğretim 0 0,00% 46 100,00% 

Lisans 0 0,00% 74 100,00% 

Lisansüstü 0 0,00% 17 100,00% 

Total 0 0,00% 155 100,00% 

 

Çalışma gurubunda kırmızı reçeteli ilaç kullanan birey olmadığından 

dolayı gerekli istatistiği analiz yapılamamıştır. 

Tablo 7. Grip İlacı Kullanma Durumu 

    Grip İlacı Kullanma Durumu     

    Evet Hayır     

Değişken   n % n % 𝑋2 p 

Cinsiyet 

Erkek 
26 28,90% 64 71,10% 

6,060 0,014 Kadın 
8 12,30% 57 87,70% 

  Total 
34 21,90% 121 78,10% 
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Yaş 

30-40 Yaş 
11 23,90% 35 76,10% 

1,638 0,651 

41-50 Yaş 
14 18,70% 61 81,30% 

51-60 Yaş 
3 20,00% 12 80,00% 

Diğer 
6 31,60% 13 68,40% 

Total 
34 21,90% 121 78,10% 

Meslek 

Devlet 

Memuru 
11 16,40% 56 83,60% 

2,512 0,473 

İşçi 
3 20,00% 12 80,00% 

Serbest 

Meslek 
8 26,70% 22 73,30% 

Ev Hanımı 
12 27,90% 31 72,10% 

Total 
34 21,90% 121 78,10% 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 
3 16,70% 15 83,30% 

1,924 0,588 

Ortaöğretim 
10 21,70% 36 78,30% 

Lisans 
19 25,70% 55 74,30% 

Lisansüstü 
2 11,80% 15 88,20% 

Total 
34 21,90% 121 78,10% 

 

Çalışma gurubunda grip ilacı kullanma durumu ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Yaş, meslek ve eğitim durumuna 

göre anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. 

Tablo 8. Antibiyotik İlaç Kullanma Durumu 

   Antibiyotik İlaç Kullanma Durumu     

    Evet Hayır     

Değişken   n % n % 𝑋2 p 

Cinsiyet 

Erkek 6 6,70% 84 93,30% 

,290 0,590 Kadın 3 4,60% 62 95,40% 

  Total 9 5,80% 146 94,20% 

Yaş 

30-40 Yaş 2 4,30% 44 95,70% 

1,774 0,621 

41-50 Yaş 4 5,30% 71 94,70% 

51-60 Yaş 2 13,30% 13 86,70% 

Diğer 1 5,30% 18 94,70% 

Total 9 5,80% 146 94,20% 

Meslek 
Devlet 

Memuru 
4 6,00% 63 94,00% 1,076 0,783 
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İşçi 0 0,00% 15 100,00% 

Serbest 

Meslek 
2 6,70% 28 93,30% 

Ev Hanımı 3 7,00% 40 93,00% 

Total 9 5,80% 146 94,20% 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 3 16,70% 15 83,30% 

5,013 0,171 

Ortaöğretim 1 2,20% 45 97,80% 

Lisans 4 5,40% 70 94,60% 

Lisansüstü 1 5,90% 16 94,10% 

Total 9 5,80% 146 94,20% 

 

Çalışmamıza katılan bireylerin antibiyotik ilaç kullanma durumu ile 

Cinsiyet, Yaş, Meslek ve Eğitim Durumu arasında anlamlı bir farkın 

olmadığı görülmüştür. 

Tablo 9. Vitamin İlaçları Kullanma Durumu 

 

  
  

Vitamin İlaçları Kullanma Durumu 
    

    Evet Hayır     

Değişken   n % n % 𝑋2 p 

Cinsiyet 

Erkek 31 34,40% 59 65,60% 

1,213 0,271 Kadın 17 26,20% 48 73,80% 

  Total 48 31,00% 107 69,00% 

Yaş 

30-40 Yaş 14 30,40% 32 69,60% 

6,453 0,092 

41-50 Yaş 18 24,00% 57 76,00% 

51-60 Yaş 6 40,00% 9 60,00% 

Diğer 10 52,60% 9 47,40% 

Total 48 31,00% 107 69,00% 

Meslek 

Devlet 

Memuru 
23 34,30% 44 65,70% 

5,704 0,127 

İşçi 4 26,70% 11 73,30% 

Serbest 

Meslek 
13 43,30% 17 56,70% 

Ev Hanımı 8 18,60% 35 81,40% 

Total 48 31,00% 107 69,00% 

İlköğretim 2 11,10% 16 88,90% 4,400 0,221 
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Eğitim 

Durumu 

Ortaöğretim 14 30,40% 32 69,60% 

Lisans 27 36,50% 47 63,50% 

Lisansüstü 5 29,40% 12 70,60% 

Total 48 31,00% 107 69,00% 

        

Yukarıdaki tablo incelendiğinde bireylerin vitamin ilaçları kullanma 

durumları ile cinsiyet, yaş, meslek ve eğitim durumu arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 10. C Vitamini Kullanma Durumu 

    
C Vitamini Kullanma Durumu 

    

    Evet Hayır     

Değişken   n % n % 𝑋2 p 

Cinsiyet 

Erkek 33 36,70% 57 63,30% 

,583 0,445 Kadın 20 30,80% 45 69,20% 

  Total 53 34,20% 102 65,80% 

Yaş 

30-40 Yaş 16 34,80% 30 65,20% 

3,670 0,299 

41-50 Yaş 22 29,30% 53 70,70% 

51-60 Yaş 5 33,30% 10 66,70% 

Diğer 10 52,60% 9 47,40% 

Total 53 34,20% 102 65,80% 

Meslek 

Devlet 

Memuru 
25 37,30% 42 62,70% 

3,199 0,362 

İşçi 4 26,70% 11 73,30% 

Serbest 

Meslek 
13 43,30% 17 56,70% 

Ev Hanımı 11 25,60% 32 74,40% 

Total 53 34,20% 102 65,80% 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 6 33,30% 12 66,70% 

,403 0,94 

Ortaöğretim 15 32,60% 31 67,40% 

Lisans 27 36,50% 47 63,50% 

Lisansüstü 5 29,40% 12 70,60% 

Total 53 34,20% 102 65,80% 
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Çalışma grubunun C vitamini kullanma durumu ile cinsiyet, yaş, 

meslek ve eğitim durumu arasında istatistiki olarak anlamlı bir farkın 

olmadığı bulunmuştur. 

Tablo 11. D Vitamini Kullanma Durumu 

   D Vitamini Kullanma Durumu     

    Evet Hayır     

Değişken   n % n % 𝑋2 p 

Cinsiyet 
Erkek 33 36,70% 57 63,30% 

1,909 0,167 Kadın 17 26,20% 48 73,80% 

  Total 50 32,30% 105 67,70% 

Yaş 

30-40 Yaş 17 37,00% 29 63,00% 

5,202 0,158 

41-50 Yaş 18 24,00% 57 76,00% 

51-60 Yaş 6 40,00% 9 60,00% 

Diğer 9 47,40% 10 52,60% 

Total 50 32,30% 105 67,70% 

Meslek 

Devlet 

Memuru 
27 40,30% 40 59,70% 

9,793 0,02 

İşçi 2 13,30% 13 86,70% 

Serbest 

Meslek 
13 43,30% 17 56,70% 

Ev Hanımı 8 18,60% 35 81,40% 

Total 50 32,30% 105 67,70% 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 3 16,70% 15 83,30% 

5,863 0,118 

Ortaöğretim 11 23,90% 35 76,10% 

Lisans 30 40,50% 44 59,50% 

Lisansüstü 6 35,30% 11 64,70% 

Total 50 32,30% 105 67,70% 

 

Tablo 11 incelendiğinde görüldüğü gibi bireylerin D vitamini 

kullanma durumları ile melekleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

farkın olduğu, cinsiyet, yaş ve eğitim durumuna göre ise anlamlı bir farkın 

olmadığı belirlenmiştir. 

Tablo 12. Alınan İlaçların Prospektüsünü Okuma Durumu 

    
Alınan İlaçların Prospektüsünü Okuma 

Durumu 
    

    Evet Hayır     

Değişken   n % n % 𝑋2 p 

Cinsiyet 

Erkek 82 91,1% 8 8,9% 

,950 0,33 Kadın 56 86,2% 9 13,8% 

  Total 138 89,0% 17 11,0% 
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Yaş 

30-40 Yaş 42 91,30% 4 8,70% 

5,316 0,15 

41-50 Yaş 68 90,70% 7 9,30% 

51-60 Yaş 14 93,30% 1 6,70% 

Diğer 14 73,70% 5 26,30% 

Total 138 89,00% 17 11,00% 

Meslek 

Devlet 

Memuru 
63 94,00% 4 6,00% 

10,073 0,018 

İşçi 13 86,70% 2 13,30% 

Serbest 

Meslek 
22 73,30% 8 26,70% 

Ev Hanımı 40 93,00% 3 7,00% 

Total 138 89,00% 17 11,00% 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 17 94,40% 1 5,60% 

2,787 0,426 

Ortaöğretim 39 84,80% 7 15,20% 

Lisans 68 91,90% 6 8,10% 

Lisansüstü 14 82,40% 3 17,60% 

Total 138 89,00% 17 11,00% 

 

Çalışmamıza katılan bireylerin alınan ilaçların prospektifini okuma 

durumu ile meslekleri arasında istatisitiki olarak anlamlı bir farkın olduğu, 

cinsiyet, yaş ve eğitim durumu arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Tablo 13. Doktora Gitme Durumu 

    
Doktora Gitme Durumu 

   

    Evet  Hayır       

Değişken   n % n % 𝑋2 p 

Cinsiyet 
Erkek 

45 50,00% 45 50,00% 

,009 0,925 Kadın 
33 50,80% 32 49,20% 

  Total 
78 50,30% 77 49,70% 

Yaş 

30-40 Yaş 
23 50,00% 23 50,00% 

2,787 0,426 

41-50 Yaş 
34 45,30% 41 54,70% 

51-60 Yaş 
10 66,70% 5 33,30% 

Diğer 
11 57,90% 8 42,10% 

Total 
78 50,30% 77 49,70% 
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Meslek 

Devlet 

Memuru 
33 49,30% 34 50,70% 

2,787 0,426 

İşçi 
8 53,30% 7 46,70% 

Serbest 

Meslek 
18 60,00% 12 40,00% 

Ev Hanımı 
19 44,20% 24 55,80% 

Total 
78 50,30% 77 49,70% 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 
10 55,60% 8 44,40% 

1,580 0,664 

Ortaöğretim 
21 45,70% 25 54,30% 

Lisans 
40 54,10% 34 45,90% 

Lisansüstü 
7 41,20% 10 58,80% 

Total 
78 50,30% 77 49,70% 

   

Yukarıdaki tablo incelendiğinde bireylerin doktora gitme durumları 

ile cinsiyet, yaş, meslek ve eğitim durumu arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. 

8. Sonuç  

Hasta olan bireylerin, hastalık durumunda başvurmaları gereken kişi 

hekimdir ve hasta hekime gittiğinde daha önceden kullanmış olduğu ilaçlar 

ile varsa kronik hastalıkları hakkında hekimi bilgilendirmelidir. Aynı 

zamanda hekimin vermiş olduğu ilaçlar belirtilen süre ve şekilde 

kullanılmalıdır. Muayene sürecini geçirmeden, hasta, eczaneden ilaç 

almamalıdır. Gerekli durumlarda bile, benzer şikâyetleri olan hasta ve 

tanıdıklara öneride bulunulmamalıdır. Katılımcıların büyük çoğunluğu 

hastalık durumunda hekime başvurduklarını, varsa kullanılan ilaç ve 

kronik hastalıklar hakkında hekimi bilgilendirdiklerini ve muayene 

olmadan eczaneden ilaç almayacaklarını belirtmişlerdir. 

Akılcı ilaç kullanımı son 30 yıldır dünyada 2010 yılından itibaren de 

ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nca üzerinde durulan konular arasındadır. İlaç 

harcamaları sağlık harcamaları içinde önemli bir yer tutmaktadır bu 

doğrultuda da ilaçların akılcı olmayan kullanımı; tedavi maliyetlerinin 

artmasına, kaynakların verimsiz kullanımına, ilaçların yan etki, tolerans, 

direnç, bağımlılık oluşturmasına neden olmaktadır. Akılcı ilaç 

kullanımının istenen düzeyde olmasında paydaşlara önemli sorumluluklar 

düşmektedir. Hastaların bu konuda doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak 

alt yapılar oluşturmalı ve bilgi ve tutumlarını geliştirici eğitimler 

önerilmektedir. 
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Bu çalışmada elde edilen verilere göre bireylerin akılcı ilaç 

kullanımlarında bilgi düzeylerinin yüksek olduğu ifade edilebilir. Mevcut 

bilgi düzeyinin korunarak daha ileri seviyelere taşınması için broşürler, 

bilgilendirici reklamlar, halk eğitim merkezlerinde konuyla ilgili eğitimler, 

seminerler yapılması düşünülebilir. Özellikle gereksiz ilaç kullanımı ve 

çöpe atılan ilaçlar noktasında topluma ilaçlar ile ilgili bilgiler verilmeli ve 

bunların ekonomiye ve çevreye karşı etkileri konusunda toplum yeterince 

bilinçlendirilmelidir. Bu konuyla ilgili en başta sorumluluk ilgili 

yöneticilere düşmekle beraber toplumumuzu oluşturan tüm bireylere bu 

konuda görev düşmektedir. Bu çalışma ile ulaşılan bulguların tüm 

Türkiye’ye genellenmesi elbette ki mümkün değildir. Fakat bu araştırma 

Türkiye’deki büyük resmin daha iyi anlaşılmasına bir nebze de olsa 

katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmanın literatür bilgisi ve elde edilen 

verilerle alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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BAŞ POZİSYONU İLE KRANİYOFASİYEL  
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 Giriş 

Kafa kaidesi kraniofasiyal büyümede önemli rol oynamaktadır. Beyin 

ve yüz gelişimi için bir platform sağlar. Aynı zamanda kafatasının verteb-

ral kolon ve mandibula ile bağlantısını oluşturur. Kraniofasiyal morfoloji 

üzerinde etkilidir. Bu görüş kraniofasiyal morfolojinin ontogenetik ve in-

terspesifik etkilerini açıklamaktadır.1 

 Anterior Kafa Kaidesi 

Midsfenoidal sinkondrosis, kafa kaidesinin anterior ve posterior kı-

sımları arasındaki divizyonu belirtir. Kafa kaideleri farklı yönlerde büyür. 

Anterior kafa kaidesi pozitif yönde ve beynin frontal loblarına doğru uza-

narak büyür. Daha inferiordaki bölümler yüzün kısımlarını oluşturacak şe-

kilde büyümeye devam eder.2 

 Posterior Kafa Kaidesi 

Posterior kafa kaidesi, kraniyal kaidenin anterior kısmının olgun bo-

yutlarına gelmesinden sonra sfenoidal sinkondrosisden kortikal drift yapa-

rak büyür.  Sfenoidal sinkondrosis ikinci molar dişlerinin sürmesine kadar 

aktif kalır. Kraniyal kaidenin angulasyonun oluşumundaki en aktif sin-

kondrosistir. Bu angulasyon, beynin hacmi ve kafa kaidesinin uzunluğu 

varyasyonları ile ilişkilidir.3 

 Doğumdan hemen sonra insan beyni hızlıca fleksiyona gelir. Yaşla 

birlikte posterior kafa kaidesinin uzunluğu anterior kaideyi geçer. Kafa ka-

idesinin ve yüzün büyümesi birbiri ile ilişki içindedir.4 

 Kraniyofasiyal Gelişim 

Yüzün gelişiminin kafa kaidesinin gelişiminde birtakım etkileri olsa 

dahi kafa kaidesinin yüzün gelişimine etkisi daha fazladır. Bu argüman, 

kafa kaidesinin olgunluk evresine yüzden önce ulaşmasına dayanır.1 Kra-

niyofasiyal gelişim yüzün gelişimine sebep olmaktadır. 

Kafa kaidesi fleksiyon ile foramen magnumun daha anterior kısmına 

yerleşir ve vücudu dengede tutar.  Kafa kaidesindeki açısal varyasyonlar 

baş postürüne adaptasyon göstermektedir.1 
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Primatlarda kafatasının kütle merkezi ortada, vücudun kütle merkezi 

ileride konumlanmaktır. Dik postürün gelişimi ile kafatasının kütle mer-

kezi vücudun dik orta eksenine yaklaşır. Bu eksen, pelvik merkezine doğru 

lokalize olur. Primatlar vücutlarını dengede tutabilmek için daha kuvvetli 

posterior servikal kaslara sahiptiler. Günümüzde daha küçük rektus kasları 

ile insan vücudu dengede kalabilmektedir.5 

 Moss ’un Fonksiyonel Matriks Teorisi 

Büyüme ile ilgili teorilerden biri Moss’un ileri sürdüğü “fonksiyonel 

matriks teorisi” dir. Moss’un görüşüne göre, kraniyal yapılardaki fonksiyo-

nel matriksin büyümesi ve çevre anatomik yapılarda oluşan ikincil cevap 

ile birlikte kraniyumda büyüme meydana gelmektedir. Fonksiyonel mat-

riks ikiye ayrılır: Kapsüler matriks ve periostal matriks. Kapsüler matriks, 

kafa kaidesindeki boşlukları saran yumuşak dokulardaki transformatif 

farklılıklardır. Periostal matriks ise bağ dokusu kılıfı olan kemik periostun-

daki transformatif farklılıklardır.6 

 Baş ve boyun bölgesiyle ilişkili tüm sinirsel faaliyetlerin (yutkunma, 

görme, konuşma, solunum gibi) yapıldığı yapılar “fonksiyonel kraniyal 

komponent” olarak isimlendirilir.6 

Beyin ve fonksiyonel matriksi saran kaslar kafa kemiklerinden önce 

meydana gelmektedir. Bu yapıların işlevleri arttıkça büyür ve çevrelerin-

deki kemiklerde de büyüme görülür. Yüz bölgesindeki boşluklarda görülen 

büyüme mandibulanın büyümesine yol göstermektedir.6 

 Yumuşak Doku Gerilim Hipotezi  

Baş postürü ile kraniyal yapılar arasındaki ilişki kraniyofasiyal yapı-

ların büyümesinde etkilidir. Solunum darlığı, kraniyo-servikal açının art-

masına ve vücut postüründe değişimlere sebep olmaktadır. Bu durum, yu-

muşak doku gerilim hipotezi olarak Solow ve Kreiborg tarafından ortaya 

atılmıştır.7 

Yumuşak dokular üzerindeki gerilimin artması iskelet yapı üzerinde 

kuvveti arttırır. Bu durum kraniyofasiyal yapılarda morfolojik değişime se-

bep olur. Maksilla ve mandibulanın anterior yönlü büyümesi olumsuz et-

kilenir. Havayolunda darlık ve vücut postüründe değişimler meydana ge-

lir.8 

 Hyoid Kemiği Pozisyonu 

Suprahyoid ve infrahyoid iki kas grubu hyoid kemiğine yapışmakta-

dır. Bu kaslar yutkunma, konuşma, ağzı açma- kapamada görev almakta-

dır.9 Suprahyoidin pasif gerilimi başın ekstansiyon pozisyonunda hyoid ke-

miğini anteriora doğru yönlendirir.10 Bu sebeple, burun solunumun yetersiz 
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olduğu durumlarda kompansasyon amaçlı kraniyal ekstansiyon ve postürel 

değişimler gözlenir.11 

Kafa kaidesinin dengesinde görev alan suprahyoid kasları ayrıca 

hyoid pozisyonunun balansı için alt çeneyi deprese etmektedir. Antagonist 

harekette farinks, larinks, dil ve hyoid kemiği yapılarını uzaklaştırır. Man-

dibulanın hareketlerinde suprahyoid kası pasif durumdadır. Orofaringeal 

havayolu değişikliklerinde ise yumuşak doku yapıları aktif rol oynar. Ne-

romüsküler ve iskeletsel yapıların etkileşimi dentoalveoler yapıların lokas-

yonun belirlenmesinde etkilidir.12 

Sınıf II bireylerde hyoid kemiği sınıf I bireylere göre daha superior 

pozisyonda ve horizontal düzleme daha paralel konumlanır. Ancak istatis-

tiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.13 

 Doğal Baş Pozisyonu 

Postüral değişimler kraniyofasiyal morfoloji ve kafa kaidesinin açısını 

etkiler. Bu durum doğal baş pozisyonuna etki oluşturur.14,15 

Broca 1950 yılında, doğal baş pozisyonunu bireyin ayakta iken görme 

eksenin yatay düzleme paralel olduğu durum olarak tanımlamıştır.16 Bire-

yin oryante edilmediği durumda başın en rahat konumu olarak tanımlayan 

araştırmacılar da bulunmaktadır.17,18 Literatürde doğal baş pozisyonunu in-

celeyen bir çok araştırma bulunmaktadır.7,17,18 

Cole yaptığı araştırmada doğal baş pozisyonunu gerçek vertikal çizgi 

(TVL) ile baş arasındaki ilişki olarak belirtmiştir.19 Farklı dönemlerde alı-

nan sefalometrik röntgen değerlendirmelerinde yenilenebilir bir pozisyon 

olması önem taşımaktadır. Doğal baş pozisyonunda (DBP) etkili olan ana-

tomik yapılar; görme ekseni ve postüral ekstansiyonda görevli iskelet yapı 

proprioseptörleri ile orta kulak vestibüler kanalıdır.20 

Sefalometrik röntgenler üzerinde yapılan araştırmalarda DBP uzun 

dönem stabilizasyonu incelenmiştir.21 Röntgenler aynı gün alındığında tek-

rarlanabilirlik artmaktadır.22,23 

Solow ve Tallgren yaptıkları araştırmalarda DBP ’yi anlamlı bir yön-

tem olarak kullanmaya başlamıştır.17 Solow ve Krieborg tarafından yüzün 

sert ve yumuşak doku değişimleri, başın pozisyonu, nöromusküler geri bil-

dirim mekanizması, havayolu ve morfolojik değişimlerin ilişkili olduğu ilk 

defa ortaya konulmuştur.7 

Büyüme, fonksiyondan ve kalıtımdan etkilenmektedir.24 Bu durum, 

yüz formunu ilgilendiren tedavilerde çevresel faktörlerdeki değişim imka-

nını ortaya koymaktadır. Fonksiyonel ortodonti tedavileri bu bilgiyi temel 

alır. 
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Farengeal alanların boyutları baş pozisyonuna göre farklılık göster-

mektedir. Kraniyoservikal açı baş postürünü tanımlar. Bu açıdaki değişim-

ler baş postüründe ve havayolu alanında farklılık yaratmaktadır.25 

 Doğal Baş Pozisyonunun Elde Edilmesi 

Orhan, yaptığı araştırmada doğal baş pozisyonunu elde etmek için he-

defli ayna tekniğini kullanmıştır. Bu yöntemde statik bir pozisyon yarata-

cak biçimde kişi bir hedefe yönlendirilmektedir.26,27  

Doğal baş pozisyonu dinamiktir ve ölçümünde birden fazla açı değer-

lendirilmedir.26 DBP ’nin doğru belirlenmesinde tekrarlanabilir, standart ve 

başın hareketlerinden etkilenmeyen bir yöntem kullanılmalıdır.27 

Doğal baş pozisyonunu elde etmek için inklinometre kullanılan bir 

araştırmada DBP kaydı gözlük çerçevesi üzerine konumlandırılan inklino-

metrelere gelen elektrik sinyallerinin açı cinsine çeviren bir sistem kulla-

nılması ile elde edilmiştir. Araştırmacılar bu yöntemin tekrarlanabilirliğini 

anlamlı bulunmuştur.27 

Preston ve ark yaptıkları araştırmada sagital yöndeki değişimleri 

ölçümlemek amacıyla bir mekanizma kullanmıştır. Araştırmacılar, ayakta 

duran ve yürüyen kişilerde etkinliği karşılaştırmışlardır. Sefalometrik rönt-

gen kaydının bu yöntemle tekrarlanabilir olduğu sonucuna varmışlardır.28 

Doğal baş pozisyonun elde edilmesinde kullanılan bir diğer metod ise 

su terazilerinin başın iki yanına ve kaşların ortasına yerleştirilmesidir. Su 

terazilerinin kullanıldığı yöntem ilk olarak Showfety ve ark tarafından 

önerilmiştir. Bu yöntem ile sefalometrik röntgen alınırken dişlerin sentrik 

oklüzyonda olmasına dikkat edilmelidir.29 

 Farklı Baş Tiplerinde DBP ve Kraniyofasiyal Yapılar 

Antropolojistlere göre, baş tipleri beş alt grupta sınıflandırılmaktadır: 

hiperbrakisefali, brakisefali, mezosefali, dolikosefali, hiperdolikosefali.30 

Köklü ve Akçam yaptığı araştırmada, farklı baş tipindeki 99 yetişkin 

hastanın kraniyofasiyal morfolojisini incelenmiştir. Lateral sefalometrik 

röntgen üzerinde postüral, kraniyal, maksiller, mandibular ve maksillo-

mandibular ölçümler yapılmıştır.15  
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Şekil 1. DBP belirlemede kullanılan referans noktaları 

 

Doğal baş pozisyonu belirlemede kullanılan referanslar şu şekildedir 

(Şekil 1):15 

1. Sella- Nasion Çizgisi: Sella ve Nasion noktalarını birleştiren çizgi-

dir. 

2. Gerçek Horizontal Çizgi:  Bu çizgiyi bulmak için su terazisine bir 

tel sabitlenir. Doğal baş pozisyonunda sefalometrik röntgen alınır. Sa-

bitlenen tel röntgende radyoopak olarak görüntülenir. Şekil 1 ’deki X ve 

Xi noktaları telin anterior ve posteriorunu göstermektedir. Gerçek hori-

zontal çizgi bu telin Sella Nasion çizgisine kaydırılması ile elde edilir. 

3. Gerçek Vertikal Çizgi: Gerçek horizontal çizgiden PNS noktasına 

çizilen dikme ile elde edilir. 

4. Cv2 ip: İkinci servikal vertebranın korpusunun postero-inferior 

noktasıdır. 

5. Cv2 tg: Odontoid proçesin postero-superior noktasına çizilen tan-

janttır. 

6. Cv4 ip: Dördüncü servikal vertebranın korpusunun postero-inferior 

noktasıdır.  
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7. OPT Çizgisi: Cv2 ip ve Cv2 tg noktalarından geçer. 

8. CVT Çizgisi: Cv2 tg ve Cv4 ip noktalarından geçer. 

 

Şekil 2. Kraniyal, kraniyoservikal ve kraniyopostüral ölçümler 

Kraniyal, kraniyoservikal ve kraniyopostüral ölçümler şu şekildedir 

(Şekil 2):15  

1. NSL- OPT: Kraniyoservikal eğimi belirler. 

2. OPT- HOT: Odontoid proçesin eğimini belirler. 

3. NSL- CVT: Kraniyoservikal postür eğimini belirler. 

4. CVT- HOR: Servikal eğimini belirler. 

5. OPT- CVT: Servikal kolon kurvatürünü belirler. 

 

Araştırmanın sonucunda, doğal baş pozisyonu değişik baş tiplerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediği bildirilmiştir. Çevresel 

faktörler, büyüme boyunca doğal baş pozisyonunu ve kraniyofasiyal mor-

folojiyi değiştirebilir.15 
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Neokraniyumun konfigürasyonları bireyin baş tipine ve buna bağlı 

olarak yüzün topografyasına ve yüz tipine karar verir.31 

Kafa kaidesinin uzun ve dar olması, kraniyal açının arttığı ve normal-

den daha uzun olan “dolikosefalik baş tipi” olarak tanımlanır. Bu durum 

yüz paterninin antero-posterior ve dikey yönde uzamasına ve mandibulanın 

retrüzyon meyiline sebep olur.31 Sınıf II eğilimi görülür.1 

Yuvarlak kafa kaidesi, proporsiyon olarak daha geniş fakat antero- 

posterior olarak daha kısadır. Kafa kaidesinin vertikal ve protrüziv olarak 

daha kısa ve nazomaksiller orta yüz kompleksin daha geniş olduğu bu du-

rum “brakisefal baş tipi” olarak adlandırılır. Genellikle daha ortognatik 

profile ya da aşırı mandibular protrüzyona eğilim görülür.31 Gözler birbi-

rinden uzakta konumlanır. Burun vertikal olarak kısa, geniş ve konkavdır. 

Sınıf III eğilimi görülür.1 

Kafa kaidesinin yüz tipini ve şeklini belirlemesi sonucu karakteristik 

özellikler oluşmaktadır. Mandibula, orta kraniyal fossanın iç kısmı üze-

rinde kondil tarafından artiküle edilir. Nazomaksiller kompleks; anterior 

endokraniyal fossadan, yüz bölgesindeki havayolu alanlarının genişliğin-

den, maksiller ark- damak konfigürasyonundan ve bu anatomik yapıların 

yerleşiminden sorumludur.31-33 

 Sonuç 

Baş postürü primer olarak yer çekiminden etkilenmektedir. Ancak so-

lunum, görme, denge ve duyma fizyolojisi kraniyofasiyal departmanlarda 

etkilidir. Bazı araştırmacılar nazal hava yolu, mandibulanın pozisyonu, ya 

da dil postürü ve yutkunma ile deneysel olarak baş pozisyonunu değiştir-

miştir.1 Güncel araştırmalar ekstrinsik faktörlerin kraniyal postürdeki ve 

buna bağlı olarak spesifik maloklüzyonlardaki etkileri üzerine yoğunlaş-

mıştır. Başın ekstansiyon ve fleksiyon hareketleri belirli morfolojik patern 

ilişkisi ile birlikte gözlenmektedir. Ancak ağız solunumu ve dentofasiyal 

form arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığını bildiren 

araştırmalar bulunmaktadır.32 

Solunum yolunun bazı önemli alerjik hastalıkları (astım, alerjik rinit) 

inflamatuar hastalıklar olarak kabül edilmesine rağmen literatürde sıklıkla 

kullanılmamaktadır. İnflamasyonun oluşumundaki koşullar alt ve üst ha-

vayolundan tespit edilmektedir. Sürecin patofizyolojisinin alerjen tetikle-

yici mekanizması ile tanımlanmasına rağmen alerji tüm hastalar için sebep 

olan faktör değildir.  Alerjik rinitin başlıca patolojik belirleyicisi mukozal 

şişme ve aşırı mukus üretimidir. Özellikle çocuklarda burun tıkanıklığı, 

rinore, hapşırma ve kaşınma başlıca belirtileridir. Bu bulgular, ortodontist-

lerin alerjik rinit ve astım patofizyolojisini kapsayacak şekilde fonksiyonel 

matriks konseptini  genişletmesi için iyi göstergeler olabilir.33 
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1. Giriş 

     İnsan genomunun yaklaşık %80'i transkribe edilmekle beraber 

transkripsiyona uğrayan bu kısmın sadece %2 kadarı proteine 

dönüştürülmektedir [1]. Her geçen gün genom ile ilgili bilgilerimiz artsa 

da, genomun bu devasa kısmının işlevi hala tam olarak belirlenememiştir 

[2]. Translasyon işlemleri sırasında genetik bilginin ekspresyonunu kontrol 

eden ana faktörler ribozomal RNA (rRNA) ve transfer RNA'dır (tRNA). 

Bununla birlikte, şu anda kodlama yapmayan RNA'lar (ncRNA), gen 

aktivitesinin en ilginç düzenleyicilerini temsil etmektedir [1]. ncRNA’lar 

grubunda, temel olarak transkripsiyona uğrayan bazı diziler vardır [1]. Bu 

diziler gen ekspresyonu ile ilgili temel süreçlere katılırlar ve hücrenin 

fonksiyonunu düzgün bir şekilde yerine getirmesinde rol oynarlar [1]. 

Sonuç olarak, insan genomuna ait transkriptin çoğu, protein kodlama 

kabiliyeti olmayan dizilerden oluşur [1]. ncRNA’lar, primer transkriptlerin 

olgunlaşmasını ve modifikasyonunu sağlamakla beraber küçük 

düzenleyici RNA'ların (srRNA) heterojen bir grubunu düzenleyen küçük 

nuklear RNA (snRNA) ve küçük nukleolar RNA (snoRNA)’ları içeren, 

hücrede farklı görevlerde rol oynayan farklı alt grup küçük RNA 

moleküllerini de içerirler [3,4]. srRNA'lar üç ana gruba ayrılır: küçük 

interfering RNA'lar (siRNA); mikro  RNA'lar (miRNA); ve Piwi ile 

etkileşen RNA'lar (piRNA) [5,6]. 

     Mikro RNA’lar (miRNA) için genler sıklıkla polisistronik 

transkripsiyon birimleri olarak transkripsiyona uğrar ve kümeler halinde 

düzenlenirler [1]. Bunlar, bağımsız transkripsiyon birimleri olarak işlev 

gören protein kodlayan diziler arasında bulunabilir ve ayrıca ekzonlarda, 

intronlarda ve anlatım yapmayan bölgelerde de bulunabilir [7]. Gen 

regülasyonundaki geniş rolleri nedeniyle, miRNA'lar proliferasyon, 
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gelişme, farklılaşma, apoptoz ve tümör büyümesi gibi birçok hücresel 

sürece dahil olur [8,9].  

miRNA'lar, gen ekspresyonunun post-transkripsiyonel regülasyonunu 

baskılayan 19-24 nükleotid uzunluğundaki endojen, kısa, kodlama 

yapmayan RNA'lardır [10]. Tek iplikli miRNA'ların tüm genlerin %30'unu 

düzenlediği ve 3’-UTR (3'-transle edilmemiş bölge) dizilerini hedeflediği 

bilinmektedir [10]. Kısmi dizi homolojisi ile hedef olgun protein kodlayan 

haberci RNA'ların (mRNA) 3'-UTR'sine bağlanırlar ve RNA etkileşimi 

(RNAi) yoluyla mRNA translasyonunu inhibe ederler veya daha az sıklıkla 

mRNA degredasyonunu indüklerler [10]. miRNA deregülasyonunun 

kardiyovasküler hastalık [11-15], nörolojik bozukluklar [16], bağışıklık 

aracılı bozukluklar [17,18], viral enfeksiyonlar [19], diyabet [20,21], 

obezite [22-25], romatoid artrit [20, 26, 27] gibi hastalıklar ile meme 

kanseri [33-36], mesane kanseri [37-39] ve böbrek kanseri [40-43] ve diğer 

pek çok kanser türünde [21,27-32] rol oynadığı bilinmektedir.  

Kanser, gen ekspresyonundaki değişiklikleri içeren çeşitli genetik ve 

epigenetik mekanizmaların birlikte ya da ayrı ayrı rol oynadığı kompleks 

bir hastalıktır [44-46]. Uzun yıllar boyunca, karsinogenezin büyük ölçüde 

onkogenlerde ve tümör supresör genlerde gelişen anomalilere bağlı 

geliştiği gösterilmiş ve bildirilmiştir [47]. Şimdilerde, miRNA'ların 

kanserde de kritik rol oynadığı, alternatif terapötik hedef olabileceği 

yaygın olarak kabul edilen bir yaklaşımdır [47].  

Bu derlemede, miRNA biyogenezine genel bir bakış sağlandıktan sonra 

çeşitli beyin tümörlerinde miRNA değişikliklerinden bahsedilmiştir. 

2. miRNA Biyogenezi 

miRNA biyogenezi nukleusta (Şekil 1) miRNA genlerinin RNA 

polimeraz II (veya bazı insan miRNA'larında RNA polimeraz I) tarafından 

transkripsiyonu ile başlamaktadır [1]. Bu, hem 5’-cap hem de poli(A) 

kuyruğu içeren birkaç kilobaz uzunluğunda primer miRNA (pri-miRNA) 

olarak bilinen hairpin loop primer transkript oluşumuyla sonuçlanır [1]. 

Nuklear protein DGCR8, çift sarmallı pri-miRNA yapılarını tanır [1]. 

DGCR8, RNA'ya özgü nukleaz Drosha ile ilişkilidir [1].  Birlikte, 

nukleustaki pri-miRNA transkriptlerinin işlenmesinde yer alan bir 

mikroişlemci kompleksini oluştururlar [1]. Bu kompleksteki DGCR8, tek 

sarmallı pri-miRNA uçlarına bağlanır ve katalitik ribonukleaz domainini, 

60-100 nükleotidin prekürsör miRNA (pre-miRNA) hairpin yapılarını 

serbest bırakarak kesilecek şekilde yönlendirir [48,49]. Bu formda, transfer 

proteinleri Exportin 5 (Exp-5) tarafından sitoplazmaya aktarılır [1]. 

Sitoplazmada Dicer endonukleazı, yaklaşık 22 nükleotidden oluşan bir 

miRNA dubleksinin oluşmasına izin verir [1].  Dubleks ipliklerden biri 
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(passenger (yolcu) ipliği veya miR* olarak adlandırılır) atılır, ikinci iplik 

(guide (kılavuz) iplik, ön iplik veya miR olarak adlandırılır) RISC (RNA 

ile indüklenmiş susturma kompleksi)'ye bağlanır [1]. RISC yükleme 

kompleksinin temel bileşenleri arasında Dicer, Ago2, PACT ve TRBP 

bulunur; Ago2 proteini endonukleaz aktivitesine sahiptir [1]. miRNA'lar 

ile ilişkili RISC'ler, ribonükleoprotein kompleksi içeren miRNA (miRISC 

veya miRNP) olarak adlandırılır [8,9,51]. Bu kompleks miRNA tarafından 

hedef mRNA'ya yönlendirilir [1]. Hedef, tanıma için önemli olan miRNA 

kılavuzunun hedef mRNA'nın bazları ile tamamlayıcısı olarak hibritleştiği 

bölgedir (5' ucunda 2. konumdan 8'e kadar uzanan dizi) [1]. Bu 

kombinasyonun etkisi iki yönlüdür; hedef mRNA'nın degredasyonu veya 

translasyonun inhibisyonu şeklindedir. Bu olaylar miRNA ile hedef 

mRNA arasındaki eşleşme derecesine bağlıdır [50,51]. İlk durumda 

spesifik miRNA, tamamen veya neredeyse tamamen komplementer diziler 

içeren hücresel mRNA'lara bağlanır [1]. Hedef mRNA, hibridizasyon 

dizisinin ortasından yarılırken, miRNA'nın kendisi değişmeden kalarak 

diğer mRNA moleküllerini tanımaya ve degredasyonlarına tekrar tekrar 

katılmaya devam edebilir [1]. Bu olayla belirtilen transkript seviyesi ve 

kodladığı proteinin sentezi azalmakta ve gen anlatımı miRNA‘lar ile 

kontrol altına alınmaktadır ve bu mekanizma özellikle bitkilerde doğal bir 

mekanizmadır [52,53].           

Hayvanlarda gen ekspresyonunun düzenlenmesi, miRNA ve hedef 

mRNA arasındaki tam komplementerliğe bağlı değildir [1]. miRNA'nın 

gen anlatımını düzenleme yönünde bağlanması genellikle 3'-UTR içinde 

gerçekleşir, ancak miRNA bağlanma bölgelerinin ORF (açık okuma 

çerçevesi) veya 5'-UTR'lerde ve kodlama bölgelerinde mevcut olduğu 

gösterilmiştir. miRNA’lar mRNA üzerinde belli bölgelere bağlanarak 

translasyon inhibisyonuna (translasyon başlangıç aşamasında veya 

başlangıç aşaması sonrası), RNA destabilizasyonuna veya bu iki 

aktivitenin bir kombinasyonuna yol açmaktadırlar [53-56]. miRNA'lar, 

birden fazla mRNA fragmentine komplementer olabilir ve bunun tersine 

yani birden fazla miRNA, birçok hücresel mekanizmanın düzenlenmesi 

üzerinde etkili olan tek bir mRNA hedefini birlikte düzenleyebilirler 

[49,57]. 
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Şekil 1. miRNA biyogenezi. Nukleusta RNA polimeraz I veya II primer 

miRNA’yı sentezler. Daha sonra pri-miRNA, Drosha DGCR8 

mikroişlemcisi tarafından pre-miRNA hairpin yapısı haline getirilir. Pre-

miRNA, taşıma proteini Exportin 5 tarafından sitoplazmaya taşınır. Bir 

sonraki adımda, Dicer endonukleazı bir miRNA dubleksi oluşturur. Olgun 

miRNA, translasyonu inhibe etmek için RISC'yi hedef mRNA'ya 

yönlendirir [1].  

3. Beyin Tümörleri ve miRNA’lar 

3.1. Medulloblastoma (MB) ve miRNA’lar 

Medulloblastomalar (MB) merkezi sinir sistemi (CNS)'nin en sık 

görülen malign pediatrik neoplazileridir ve tüm çocuk beyin tümörlerinin 

%20'sinden fazlasını oluşturur [10]. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

sınıflandırmasına göre, derece IV MB, çocuklarda öncelikli görülen, 

ağırlıklı olarak nöronal farklılaşma ve beyin omurilik sıvısı (BOS) yoluyla 

metastaz yapma eğilimi olan serebellumun malign bir embriyonel 

tümördür [58]. MB'ler için hasta yaşı, metastaz ve patolojik varyantları 

içeren klinik parametrelere dayanan evreleme sistemleri klinik 

uygulamada halen yaygın olarak kullanılmaktadır [10]. 

Bununla birlikte, tüm bu evreleme sistemi bu neoplazmaların gerçek 

klinik ve biyolojik olarak heterojen doğasını yeterince yansıtmamaktadır 

[10]. MB grubu farklı alt gruplardan oluşmaktadır: a) klasik, b) 
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desmoplastik nodüler, c) geniş nodülariteye sahip MB, d) anaplastik büyük 

hücreli MB. WHO sınıflandırmasının ardından geniş nodülariteye sahip 

MB ve anaplastik MB olmak üzere iki yeni varyant daha tanımlanmıştır; 

[59-63]. 

Gen-bazlı araştırmalarla, biri Hedgehog yolağındaki mutasyona 

uğramış genlerle, diğeri değiştirilmiş WNT (Wingless-tip MMTV 

entegrasyon bölgesi ailesi) yolağı genleri ile ilişkili iki MB grubu 

tanımlanmıştır [64]. WNT MB'leri olan çocukların sağkalımlarının daha 

iyi olması dikkat çekicidir [65]. Ayrıca, WNT MB'lerin miR-193a-3p, 

miR224, miR-148a, miR-23b ve miR-365'in aşırı ekspresyonunu 

gösterdiği bildirilmiştir [66]. MYC ve transkripsiyon faktörü OTX2'nin 

amplifikasyonları [67], TP53'teki mutasyonlar [68] ve bir takım 

kromozomal değişiklikler MB'lerde de tanımlanmıştır. Bu genetik 

değişiklikler MB'lerin patogenezinin tanımlanmasına yardımcı olmuş ve 

bu yolakları hedefleyen tedavilerden faydalanabilecek hastaları tanımlama 

konusunda yararlı olmuştur [10]. 

 MB’de miRNA rolü hakkındaki ilk bulgular, CDK6'nın bir tümör 

supresör olan miR-124 tarafından düzenlendiği [70] ve miR-24a'nın 

SLC16A1'in negatif bir regülatörü [69,71] olduğunun tespit edilmesi ile 

başlamıştır [69]. Daha sonra başka bir miRNA olan miR-22’nin, PAPST1 

(SLC35B2) geninin sürekli bir downregülasyon yoluyla MB'lerde 

hastalığın ilerlemesinde potansiyel bir inhibitör rolünün olduğu 

gösterilmiştir [72]. Ek olarak CDK6'nın, potansiyel bir tümör supresör 

olarak işlev gören miR-129 tarafından düzenlendiği bildirilmiştir [73]. 

Ayrıca, miRNA'ların Hedgehog yolağı ile etkileşime girdiği bildirilmiştir 

[10]. Özellikle, bir çalışmada MB tümörlerinin, GLI1 geninin düşük ve 

yüksek ekspresyon seviyelerine göre iki farklı kategoride neoplazma 

geliştirdiği bulunmuştur [10].  

Smo (Smoothened) Gli1’in efektörüdür, bunu aktive eder ve 

transkripsiyonel aktivitesini başlatır [10]. Her iki proteinin de Hedgehog 

yolağının aracıları olduğu ve MB'lerde hiperaktivitesi olduğu 

gösterilmiştir [10]. Bu anlamda miR-326, miR-135a, miR-135b, miR-

125b, miR-103, miR-203, miR-338, miR-324-5p, miR-100, miR-153, 

miR-324-5p ve miR-331, sırasıyla Smo ve Gli1'in anlatımını 

düzenlemektedirler [74]. İlginç bir bulgu, bu miRNA'ların hemen hemen 

tüm MB'lerde downregüle edilmesi ve aktivasyonlarının MB hücre 

proliferasyona ve büyümesine yol açmasıdır [74]. Benzer şekilde, ikinci 

bir çalışmanın sonucu başka bir miRNA'nın MB açısından önemini 

göstermiştir; miR-17 [10]. Bu miRNA'nın MB'lerde aşırı eksprese edildiği 

ve Hedgehog yolağına müdahale ettiği [64,75,76], susturulmasının MB 

progresyonunu engellediği ortaya koyulmuştur [77,78]. Aynı zamanda, 
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miR-182'nin Sonic Hedgehog olmayan MB'lere katıldığı ve göçü teşvik 

ettiği bulunmuştur [79]. Birkaç miRNA'nın Sonic Hedgehog ve WNT 

yolaklarıyla ilişkili olduğu bildirilmiştir [10].  

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, farklı farklı miRNA'ların çeşitli 

beyin tümörlerinde varlığı gösterilmiştir [10]. Özellikle, Glioblastoma 

Multiforme (GBM)'de miR-10b, miR-21, miR-124 ve miR-128-1 gibi 

çeşitli miRNA'ların deregüle olduğu ve ayrıca glioma kök hücrelerinde 

miR-16, miR-107, miR-185, miR-425 ve miR-486’in upregüle edildiği 

bulunmuştur [71,80]. Bundan başka, miR-21 suprese edildiğinde 

potansiyel MB migrasyonunu inhibe etmekte [81] ve miR-128 miR-34a, 

miR-101, miR-128, miR-137 ve miR-138 ile birlikte RNA-bağlayan 

protein Musashi1'i (bu genin ekspresyonu, malignite derecesi ve 

gliomalarda ve melanomalarda proliferatif aktivite ile ilişkilendirilmiştir) 

regüle etmektedir [82]. Ayrıca miR-191, miR-106b ve miR19a'nın klasik, 

anaplastik ve desmoplastik MB'leri de ayırt edebildiği gösterilmiştir [10]. 

miR-106b‘nin araştırıldığı bir başka çalışmada MB'lerde upregüle edildiği 

ve hastalık ilerlemesinde kritik bir sinyal molekülü olan PTEN ile 

doğrudan etkileşime girdiği de bildirilmiştir [83]. Ayrıca miR-10b, miR-

125b, miR-135a, miR-135b, miR-153 ve miR-199b kümelenmiş ve 

böylece MB'lerde yüksek ve düşük ERBB2 ekspresyonu arasında ayrım 

yapabilirken; miR-128-1, miR-128-2 ve miR-181b, yüksek ve düşük c-

MYC ekspresyonlu MB'lerin ayırt edilmesinde kullanılabilmektedir [84]. 

miR-128a'nın, Polycomb grubu (PcG) multiprotein PRC1-benzeri 

kompleksin, Hox genleri de dahil olmak üzere birçok genin gelişim 

boyunca transkripsiyonel olarak represif durumunu korumak için gerekli 

bir bileşeni olan BMI1'i hedefleyerek, yine de senesens yoluyla MB 

büyümesini inhibe ettiği bildirilmiştir [10]. Bu, embriyonel tümörler ve 

eritroplaki ile doğrudan ilişkilidir [85,86]. Ayrıca c-MYC'nin eksprese 

edildiğinde MB gelişmesini baskılayan miR-33b ile ilişkili olduğu 

bulunmuştur [10]. 

3.2. Primitif Nöroektodermal Tümörler (PNET) ve miRNA’lar 

Merkezi sinir sisteminin primitif nöroektodermal tümörler (PNET), 

ağırlıklı olarak çocuklarda ve ergenlerde görülen, beyin hemisferlerinde, 

beyin sapında ve omurilikte ortaya çıkan heterojen bir tümör grubudur 

[10]. CNS PNET'leri, nöronal, glial veya ependimal hücre hatları boyunca 

farklı şekillerde farklılaşma gösterebilen, farklılaşmamış veya zayıf 

farklılaşmış hücrelerden oluşan  tümörlerdir [10]. 

PNET'lerin sitogenetiğinin, geri kalan pediatrik CNS tümörlerinden 

daha iyi anlaşıldığı ve birkaç tanınmış, rastgele olmayan kromozom 

anomalisi gösterdiği bildirilmiştir [10]. Vakaların %30-40'ında en sık 

gözlenen, genellikle 17q'da bir izokromozom oluşumu yoluyla 17p 
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kaybıdır [87,88]. Genetik dengesizliğe ilişkin ilave bölgeleri gösteren 

çalışmalar, CGH (karşılaştırmalı genomik hibridizasyon) analizleri ve 

mikrosatellit analizleri [90,91] ile intratentoryel ve supratentoryal PNET 

arasındaki genetik farklılıkları göstermiştir [89]. Merkezi sinir sisteminin 

embriyonel tümörlerinde miRNA’ların araştırıldığı çok fazla çalışma 

bulunmamakla birlikte [10] bir çalışmada, bir embriyonel tümör hücre 

hattında miR-let-7'nin mTOR sinyaline bağlı olduğu ve miRNA'nın 

yetersiz eksprese edildiği ve IGF/PI3K/mTOR yolağının susturulması ile 

birlikte LIN28 knockdown hücrelerde upregüle edildiği bulunmuştur [92]. 

LIN28A'nın embriyonel tümörler için tanısal bir marker olduğu 

düşünüldüğünden bu bulgu önemlidir ve bu nedenle ekspresyonunun 

hastalık progresyonu için kritik öneme sahip olduğu bildirilmektedir [93]. 

PNET'lerle ilgili bir çalışmada, miR-517c ve miR-520g'nin WNT sinyali 

ile oluşturulan onkogenezi arttırdığı belirtilmiştir [94]. MB'lerde olduğu 

gibi PNET'lerde de benzer sinyal yolakları, CNS embriyonel tümörlerinde 

açıklığa kavuşturulmayı bekleyen ortak bir mekanizmayı işaret ediyor 

[10]. Nöroektodermal tümörlerde miRNA'nın fonksiyonları CNS ile sınırlı 

değildir, ancak çok sayıda rapor nöroblastomada ve hatta Ewing 

Sarkoma/PNET'te rol oynadığını bildirmiştir [95,96]. 

3.3. Medulloepitelyoma (ME) ve miRNA’lar 

WHO 2007'ye göre, evre IV medulloepitelyoma (ME), embriyonel 

nöral tüpün özelliklerini tekrarlayan neoplastik hücrelerin tübüler, papiller 

ve trabeküler düzenlenmesi ile karakterize küçük çocukları etkileyen nadir 

bir malign embriyonel neoplazidir [10]. ME'ler 6 ay ile 5 yaş arasındaki 

çocukları etkilemekte ve %50'si yaşamın ilk 2 yılında meydana 

gelmektedir [10]. Nöronal alanlarda; Sinaptofizin, Nörofilamentler, EMA 

(epitelyal membran antijeni) ve sitokeratinlerin değişken ekspresyonu 

gözlenirken, glial fibriler asit proteini (GFAP), S-100 ve Nöron-Spesifik 

Enolaz’ın (NSE) saptanması söz konusu değildir [10]. Nöronal bölgelerde 

nöroepitelden farklı alanlarda, sinaptofizin, nörofilamentler ve MAP2'nin 

değişken ekspresyonu görülürken, GFAP ekspresyonu farklılaşmamış 

alanlarda değişken/sınırlı iken astrositik farklılaşma alanlarında artar [10]. 

Embriyonel nöral tüp ile ME'nin histolojik/immünohistokimyasal 

benzerliği, subependimal bölgedeki bir progenitörden türetilmesini 

desteklemektedir [10].  

PNET örneğinde olduğu gibi, ME'deki temel bir oyuncu, C19MC 

amplifikasyonu ile birlikte mevcut olan LIN28'dir [97]. Embriyonel 

tümörler için C19MC amplifikasyonu varlığının da önemli olduğu 

vurgulanmıştır, çünkü embriyonel tümör onkogenezinin genetik olarak 

fetal nöral gelişimde rol oynayan TTYH1 ila C19MC'nin füzyonu ile 

yönlendirildiği gösterilmiştir [98].  
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3.4. Ependimomablastoma (EB) ve miRNA’lar 

WHO 2007'ye göre, evre IV ependimoblastoma, çoğunlukla bebekleri 

ve küçük çocukları etkileyen nadir bir embriyonel neoplazmadır [10]. 

EB’ler, 6 aydan 1 yıla kadar kraniyospinal yayılımı ve ölümcül sonuçları 

olan agresif tümörlerdir [10]. Histolojik olarak, artan hücreselliğe ve 

karakteristik ependimoblastik rozetlere sahip primitif nöroektodermal 

tümörlerdir [10]. Önceki çalışmalar, EB’lerin belirgin ve oldukça tutarlı 

kromozomal aberasyonlar gösterdiğini ileri sürmüştür [99]. Bununla 

birlikte, farklı genetik değişikliklerin hastalık patogenezine göreceli 

katkılarının daha büyük çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir [10].  

EB aynı zamanda 19q13.42 amplifikasyonunu gösteren ve daha önce 

bahsedilen miRNA kümesine bağlı bir tümör tipidir; C19MC, özellikle 

miR-371-373 upregüle edilir [100]. Ek olarak, aynı çalışmada, EB ile ME 

tümörlerinde miR-517c, miR-520 g, miR-371, miR-372 ve miR-373'ün 

upregülasyonu gösterilmiştir [10].  

3.5. Atipik Teratoid Rabdoid Tümör/Rabdoid Tümör Yatkınlık 

Sendromu (AT/RT) ve miRNA’lar 

Atipik Teratoid Rabdoid Tümör/Rabdoid Tümör yatkınlık sendromu 

(RTPS), genellikle kromozom 22q11.2'de bulunan INI1/hSNF5/SMARCB1 

geninin bir allel delesyonuyla yapısal kaybı veya inaktivasyonu nedeniyle 

artan malignant rabdoid tümör (MRT) gelişme riski ile karakterize bir 

hastalıktır [10]. Atipik Teratoid Rabdoid tümör (AT/RT), ağırlıklı olarak 

küçük çocuklarda, genellikle primitif nöroektodermal hücreler ve epitelyal, 

glial, nöronal, mezenkimal-benzeri hatlarla farklı rabdoid hücreler içeren 

yüksek oranda malign bir CNS tümörüdür [10]. AT/RT pediatrik beyin 

tümörlerinin %1-2'sini temsil eder ve 3 yaşın altındaki çocuklarda 

predominans nedeniyle bebeklerde CNS tümörlerinin en az %10'unu 

oluşturur [10]. Histolojik olarak, AT/RT'nin ayırt edici özelliği 

heterojenitedir [10].  

Yakın tarihli bir raporda, iki miRNA'nın; miR-221 ve miR-222, AT/RT 

onkogenezine katıldığı bulunmuştur [10]. Özellikle, bu miRNA'ların, bir 

tümör supresör molekül olan CDK inhibitör ailesinin bir üyesi olan 

p27Kip1'in güçlü regülatörleri olduğu bulunmuştur [101]. Bu miRNA'ların 

AT/RT'lerde upregüle olduğu ve böylece p27Kip1 fonksiyonunu inhibe 

ettiği ve tümörün ilerlemesine izin verdiği bulunmuştur [102]. Başka bir 

raporda, miR-142-5p ve miR-25'in normal dokuya kıyasla AT/RT'lerde 

upregüle olduğu, miR-129'un normal dokuya kıyasla AT/RT'lerde 

downregüle edildiği bildirilmiştir [103]. Toplu olarak, aynı raporda, 

AT/RT'lerde upregüle edilen miRNA'lar arasında; miR-520b, miR-629, 

miR-221, miR-448 ve miR-373 yer alırken, downregüle edilen miRNA'lar 
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arasında; miR-140, miR-let-7b, miR-139, miR-153 ve miR-376b yer 

almaktadır [103].  

4. Sonuç 

miRNA’lar CNS tümörlerinin patolojisinin anlaşılmasında önemli role 

sahiptir, ayrıca potansiyel terapötik hedefler olmalarına rağmen klinik 

uygulamalarda hala rutin olarak kolaylıkla kullanılamamaktadır. 

miRNA'lar fizyolojik ve patofizyolojik süreçlerin düzenleyicisi olarak 

birçok hücresel yolakla etkileşime giren moleküllerdir ve birçok 

miRNA’nın çeşitli kanserlerde anahtar rol oynadığı gösterilmiştir. 

Sonuç olarak, miRNA’lar hastalığın tanısı, takibi ve uygun tedavi 

stratejisini belirlemek için son derece önemlidir ve daha fazla araştırılması 

gerekmektedir.  
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1. Giriş 

Beyin tümörleri; tüm kanserlerin %3'ünü oluşturmaktadır. Hastaların 

sadece %14'ü 10 yıllık sağkalıma sahiptir. Bu nedenle beyin tümörlerini 

daha erken evrede tamamlayan, sınıflandıran ve tedavi takibini daha hassas 

bir şekilde yapabilecek yaklaşımlara gereksinim duyulmaktadır [1]. Bu 

sorunun ciddiyeti özellikle çocuklar, gençler ve genç erişkinlerde 

belirginleşmektedir. Gelişmiş ülkelerde beyin tümörleri, 1 yaşın 

üzerindeki çocuklarda en yaygın doğal ölüm nedenidir [2]. Ayrıca, beyin 

tümörleri sadece çocuklarda değil, gençlerde ve genç yetişkinlerde de 

kansere bağlı ölümün en yaygın nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır [1]. 

Bununla birlikte, beyin tümörleri için yüksek ölüm oranları problemin 

sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Çünkü bu hastalıktan tedavi gören ve 

uzun süreli sağkalıma sahip olan kişilerde de yaşam kalitesini değiştiren 

sakatlıklar söz konusudur [3]. Bu sakatlıklar, kısmen tümörün sinir sistemi 

üzerindeki doğrudan etkileriyle ve kısmen radyoterapi de dahil olmak 

üzere tedavinin beyin üzerinde geliştirdiği yan etkilerin sonucu olarak 

karşımıza çıkmaktadır [79]. Bu nedenle, özellikle çocuklarda ve gençlerde 

görülen beyin tümörlerinde tanı ve sınıflama zorluğunun yanı sıra tedaviye 

yanıtı doğru değerlendirme ile progresyonu tahmin etme gibi çok farklı 

açıdan zorluklar mevcuttur [79].    

Çocuklarda en sık görülen solid tümörler olarak, pediatrik merkezi sinir 

sistemi (CNS) tümörleri bir dizi patolojik ve moleküler olayları içinde 

barındırır [4,5]. Çocuklarda malign CNS tümörlerinin tedavisi; gelişen 
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sinir sisteminin nöroşirujik, kraniyospinal ışınlama ve sitotoksik 

kemoterapi gibi geleneksel tedavi yöntemlerinden zarar görmesine karşı 

hassasiyeti göz önüne alındığında benzersiz bir zorluk ortaya çıkarır. Bu 

geleneksel yöntemlerin iyileştirilmesi birçok durumda sağkalımı arttırmış 

olsa da, nörogelişimsel sekeller birçok çocuk için morbiditeyi 

arttırmaktadır [6,7]. Pediatrik CNS tümörlerinin geniş çeşitliliği göz önüne 

alındığında, hastalığın doğru bir şekilde sınıflandırılması tedavi seçimini 

belirler [80]. Tümörlerin moleküler imzalarının incelenmesi tek tip hastalık 

olarak görülerek tedavi edilen beyin tümörlerinin risk sınıflamasının 

yapılmasında ve terapötik karar verme aşamasında yarar sağlayacağı 

aşikardır. Moleküler alt gruplandırma yöntemleri arasında, genom çapında 

metilasyon profilleme tümörlerin sınıflandırılması için güçlü bir moleküler 

araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Glioblastoma [8-11], medulloblastoma 

[12-20], ependimoma [21], atipik teratoid rabdoid tümörler (ATRT) 

[22,23], diffüz intrinsik pontin gliomalar (DIPG) [24-29] ve çok katmanlı 

rozetlerle embriyonel tümörler (ETMR) [30] gibi çeşitli agresif pediatrik 

ve yetişkin beyin kanserleri arasında epigenetik modifikasyonların 

düzenleyicilerini ve fonksiyonel düzenleyici elementleri hedefleyen 

somatik mutasyonlar ve yapısal varyasyonlar bildirilmiştir. Bu epigenetik 

değişikliklerin işlevi büyük olasılıkla duruma bağlıdır, ancak sonuçta 

neoplastik transformasyon sırasında hücre kimliğini ve hücre durumunda 

değişkenliğe yol açmaktadır [81].    

DNA metilasyonu, bir metil grubunun bir DNA bazına kovalent olarak 

transferi ile gerçekleştirilir. Bu olay ya DNA'ya zarar veren alkilleyici 

ajanların etkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkar ya da DNA'nın epigenetik 

modifikasyonuna yol açan ve kontrollü olarak gerçekleştirilen bir olaydır. 

Hasarla ilgili metilasyon, her ikisi de endojen veya ekzojen metilleyici 

ajanlar tarafından eklenen N1-metiladenin (m1A) veya N3-metilsitozin 

(m3C) oluşumunu içerir. Başka bir DNA metilasyon kategorisi, epigenetik 

bilginin taşıyıcısı olarak tanınan ve hücre gelişimindeki birçok düzenleyici 

işlevi etkileyen spesifik bir modifikasyonla (esas olarak sitozinin 5. 

pozisyonunda, 5mC) ilişkilidir [31]. Memeli genomlarında, DNA 

metilasyonu sıklıkla 5-metilsitozin (5mC) üreten, genellikle CpG 

dinükleotitleri bağlamında, 5. pozisyondaki sitozinde (C5) meydana gelir. 

Bitkilerde veya mantarlarda DNA metilasyonu daha sık CpG olmayan 

bölgelerde, yani G dışındaki DNA nükleotitlerinin upstreamindeki C 

bazlarında meydana gelir [32,33]. Yüksek CpG frekansına sahip genomik 

bölgeler, CpG adaları olarak adlandırılır. CpG adaları genellikle normal 

hücrelerde hipometile haldeyken  [34], kanser hücrelerinde hipermetile 
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durumdadır [35].  Sitozin rezidülerine metil gruplarının eklenmesine, 

memelilerde, yapısal ve fonksiyonel olarak farklı iki aileye atanan üç 

protein içeren DNA metiltransferazlara (DNMT) ait proteinler aracılık 

eder. DNMT'ler, bitkiler ve memeliler dahil olmak üzere çeşitli taksonlarda 

yüksek oranda korunmuş durumdadır [32]. DNA metilasyonunun ve histon 

modifikasyonları ile etkileşiminin, DNA replikasyonunun zamanlamasının 

yanı sıra gen transkripsiyon düzeyini de etkilediği açıklanmıştır [32]. 

Sonuç olarak, bu epigenetik değişiklikler bir hücre içinde proliferasyon, 

farklılaşma, sağkalım, kendini yenileme ve tümörigenez gibi önemli 

süreçleri etkiler (Şekil 1A) [78]. DNMT ile metillenmiş sitozinler, TET 

(10-11 translokasyonu) dioksigenaz ailesi tarafından 5-

hidroksimetilsitozin (5hmC)’e dönüştürülür. 2-oksoglutarat- ve Fe(II)-

bağımlı bir enzim olan insan TET1, in vitro ve in vivo olarak 5mC-5hmC 

reaksiyonunu katalize ettiği belirlenen ilk proteindir [36]. 5mC'nin TET ile 

TDG (Timin-DNA Glikosilaz) tarafından eksize edilen oksidasyon 

türevleri 5fC (5-Formilsitozin) ve 5caC'ye (5-Karboksilsitozin) 

dönüştürülmesi, aktif DNA demetilasyonunun bir örneğidir (Şekil 1B) 

[37]. Bununla birlikte, pasif DNA demetilasyonu da belirli koşullar altında 

meydana gelebilir. DNA metilasyonu, Sitozin’in Timin’e transisyonunu 

arttırır. Bu, 5mC deaminasyon reaksiyonunun, metile olmayan Sitozin 

rezidüsünün deaminasyonundan daha sık meydana gelmesi nedeniyledir 

[38]. 5mC deaminasyonu Timin üretirken, metile olmayan Sitozin’in 

deaminasyonu Urasil üretir. DNMT proteinleri DNA'yı aktif olarak 

metiller, TET proteinleri DNA demetilasyonu için gerekli olan 5mC'yi 

aktif olarak modifiye eder. Metillenmiş DNA, en iyi tanımlanan, metil-

CpG-bağlayıcı protein 2 (MeCP2) dahil olmak üzere spesifik proteinler 

tarafından tanınır. MeCP2'nin, gen ekspresyonunun inhibisyonu ile 

sonuçlanan CpG bölgeleri ile etkileşime girdiği iyi bilinmektedir [38]. 

Ayrıca; sadece Sitozin değil, diğer DNA bazları da metillenebilir. Adenin 

metilasyonunun (N6-metiladenin, N6-mA) son zamanlarda 

glioblastomalarda (GBM), özellikle heterokromatinde up-regüle olduğu 

bulunmuştur [78].  
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Şekil 1. DNA metilasyonu ve demetilasyonu. (A) DNMT yoluyla DNA 

metilasyonu. DNMT3A ve DNMT3B de novo metilasyon yaparken, 

DNMT1 hücre replikasyonu ve hücre bölünmesi sırasında DNA 

metilasyon düzeyini korur. Oldukça proliferatif hücrelerde veya 

DNMT1'in aktivite seviyesi düşük olan hücrelerde, DNA metilasyon 

sinyali seyreltilerek pasif DNA demetilasyonuna yol açar. (B) TET 

proteinleri yoluyla DNA demetilasyonu. TET proteinleri, metillenmiş 

sitozini (5mC) hidroksil-metillenmiş (5hmC), daha sonra 5-formilsitozine 

(5fC) ve son olarak 5-karboksilsitozine (5caC) okside eder. 5fC veya 5caC, 

timin-DNA glikosilaz (TDG) tarafından tanınır ve eksize edilir ve yerine, 

baz kesip-çıkarma onarım mekanizması (BER) ile değişmemiş sitozin 

konulur. 5mC, MeCP2 ile spesifik olarak tanınabilir ve 5hmC, MBD3 

(metil-CpG bağlayıcı domain protein 3) ile tanınabilir. 5hmC, APOBEC 

(apolipoprotein B mRNA düzenleyici enzim, katalitik polipeptit benzeri) 

sistemi ile 5hmU'ya dönüştürülebilir, bu da replikasyon işleminde urasil, 

timine dönüştüğü için tek nükleotid yer değiştirmesine yol açar [78]. 

2. Beyin Tümörlerinde Metilasyon Modelleri 

Kanserde, DNA metilasyonunun anormal modelleri tümör 

supresörlerin transkripsiyonel inaktivasyonuna yol açabilir. Tersine, 

onkogenlerde azalmış metilasyon düzeyleri tümörigeneze neden olabilir 
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[39]. DNA metilasyon modellerindeki değişiklikler, kanserde DNA 

hipermetilasyonu ve tümör supresör genlerin susturulması ile onkogenlerin 

ve tekrarlayan elementlerin metilasyon kaybı şeklinde yaygın olarak 

bildirilmiştir [40]. Bugüne kadar, büyük ölçüde promoter bölgelerine ve 

CpG adalarına odaklanan genom çapında çalışmalar, kanserde yeni 

onkogenik ve tümör supresör gen regülasyon mekanizmalarını ortaya 

koymuştur. Örnekler arasında IDH1 (İzositrat dehidrojenaz 1) mutasyona 

uğramış gliomalarda yaygın olarak DNA metilasyonu birikimi [41,42] ve 

ependimoma gibi diğer tümörlerde CIMP (CpG Ada Metilatör Fenotipi)  

fenotiplerinin oluşması yer alır. Ayrıca, DNA metilasyon profillemesinin 

önemli bir uygulama alanı genetik lezyonlarla ilişkili DNA metilasyon 

imzalarının moleküler sınıflamada kullanılabiliyor olmasıdır [9,21,23,43]. 

DNA metilasyon modellerinin, transformasyon sırasında mevcut spesifik 

hücresel durumları ve/veya kök hücreleri yansıtabileceği de 

düşünülmektedir. Metilasyon profillemesi ilk olarak  CNS tümörlerinin 

sınıflandırılmasında kullanılmış ve sınıflamada son derece etkili olduğu 

ortaya koyulmuştur. Medulloblastoma gibi bazı beyin tümörlerinde 

metilasyon profillemesi, tümörün moleküler alt tiplerini son derece yüksek 

bir hassasiyetle ve spesifiklikle tanımlamıştır. Bundan başka metilasyon 

profillemesi, düşük gradlı epilepsi ile ilişkili tümörler gibi diğerleri için 

histolojik tanısal belirsizliklerin giderilmesine yardımcı olmuştur [80]. 

Aşağıda, DNA metilasyon profillemesinin bazı pediatrik CNS 

tümörlerinin yönetiminde nasıl fayda sağlayacağı ya da sağladığı detayları 

ile anlatılmıştır. 

2.1. Medulloblastoma 

Medulloblastoma, yaklaşık %70'lik bir kür oranına sahip en yaygın 

CNS embriyonal tümörüdür [44-46]. Standart tedavi maksimal cerrahi 

rezeksiyon, kraniyospinal ışınlama ve adjuvan kemoterapiden oluşur. 

Geleneksel risk kestirimi; yaş, rezeksiyon boyutu, metastaz kanıtı ve 

histolojik değişkenlere dayanmaktadır [47]. Son on yılda yapılan 

araştırmalar medulloblastoma içindeki klinik olarak anlamlı düzeyde 

moleküler heterojenite varlığını ortaya koymuş ve diğer çocuk ve erişkin 

CNS tümörlerinde benzer çalışmalar için zemin hazırlamıştır [48,49]. 

Ekspresyon profilleri kullanılarak medullablastoma somatik genetik 

değişiklikler, up-regüle sinyal yolakları ve klinik seyir gibi her biri 

hastadan hastaya değişiklik gösteren özelliklerin birlikte 

değerlendirilmesiyle WNT, SHH, Grup 3 ve Grup 4 olmak üzere 4 farklı 

alt gruba ayrılmıştır [48,49,50-54]. WNT-alt grup medulloblastomalı 

hastaların, geleneksel tedavi yöntemlerine son derece iyi yanıt verdiği ve 
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uzun sağkalıma sahip olduğu görülmüştür. Öte yandan, Grup 3 

medulloblastomalı hastaların, genel sağkalım oranları yaklaşık %50-60 ile 

düşük oranlarda iken, SHH ve Grup 4 tümörlerinde orta düzeyde yani %70-

80’ler düzeyinde olduğu saptanmıştır [80]. Bu nedenle, hastalığı alt 

gruplara ayırarak, sonuçtan ödün vermeden tedaviye bağlı morbiditeyi 

azaltmak için iyi prognozlu (yani WNT) hastalığı olan bazı hastalar için 

doz azaltma stratejileri önermek mantıklı ve yan etkisi az bir uygulama 

olarak uygun görülmüştür [80]. Ayrıca, alt grup sınıflamasında çok kötü 

olarak değerlendirilen bazı hastaların, özellikle tanı sırasında metastazlı 

Grup 3 tümörlerin belirlenmesini kolaylaştırmıştır [80]. Ayrıca metilasyon 

profilleme; WNT olmayan alt grupların her birinde klinik ve moleküler 

heterojeniteyi tanımlamak ve dört alt grup içinde alt sınıflandırma veya “alt 

tipleme” yapılmasını sağlaması açısından son derece önemlidir [55-57]. 

Son yayınlarda SHH'nin tanı yaşına (bebekler, çocuklar, yetişkinler) ve 

taşınan somatik genetik değişikliklere göre farklı klinik heterojenite 

sergilediği gösterilmiştir [58]. PTCH1 mutasyonları üç yaş grubu arasında 

eşit olarak dağıtılırken; bebeklerin genellikle SUFU mutasyonları taşıdığı; 

çocuklardaki tümörlerde ise TP53’ün mutasyona uğrama ve GLI2’nin 

amplifiye olma olasılığı daha yüksektir; ve yetişkinlerdeki SHH-alt grup 

medulloblastomalarında ise SMO, DDX3X ve TERT promotor 

mutasyonları ile karakterize oldukları gösterilmiştir [58]. Sağkalımın, SHH 

alt tiplerinin her biri için farklı olduğu gösterilmiştir [58]. Ayrıca, yeni 

bulgular, bebeklik çağı SHH alt grubu medulloblastomalarında  metilasyon 

profillemesinin, düşük ve yüksek risk gruplarını tespit edebildiği 

bildirilmiştir [56].  

Metilasyon profillemesi klinik heterojenitenin keşfi ve klinik 

heterojenite hakkında bilgi vermesi, tümör sınıflamasına yardımcı olması, 

riski belirlemesi açısından önemli bir uygulama olarak karşımıza 

çıkmaktadır [80]. Metilasyon profilleme bu nedenle medulloblastomadaki 

prognostik ve tedavi stratifikasyonunda alt grup tanımlaması için pratik bir 

yöntemdir [80]. 

2.2. Atipik Teratoid/Rabdoid Tümör 

Atipik Teratoid/Rabdoid Tümör (ATRT), INI1 (SMARCB1) veya 

nadiren BRG1 (SMARCA4) protein ekspresyonunun kaybına yol açan 

SWI/SNF kompleks genlerindeki anormallikler ile karakterize edilen, 

bebeklik ve gençlik çağının agresif bir embriyonal tümörüdür [59,60]. 

Prognoz son derece zayıftır ve çok genç hastalarda konvansiyonel 

tedaviden kaynaklanan toksisiteler önemlidir [61-64]. SMARCB1, tümör 
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baskılamasında önemli olan ve çok sayıda kanserin patogenezinde rol 

oynayan SWI/SNF kromatin yeniden modelleme kompleksinin temel bir 

bileşenidir [65,66]. Rabdoid tümörlerin tüm ekzom dizileme çalışmaları, 

SMARCB1/SMARCA4'tekinden başka tekrarlayan genetik değişikliklerin 

şaşırtıcı derecede az olduğunu ve kodlamayan bölgelerin ve epigenomun 

değerlendirilmesini sağladığını göstermiştir [67,68].  

192 ATRT'nin metilasyon profillemesi sonucu TYR, SHH, MYC olmak 

üzere üç farklı alt grup tanımlanmıştır [68]. ATRT-SHH alt grubu, SHH ve 

NOTCH sinyalinin up-regülasyonu ile 6 yaş altındaki çocuklarda hem 

supratentoryal hem de infratentoriyal olarak görülen tümörlerde rastlanan 

bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. MYC’in aşırı ekspresyonunun 

yaygın olduğu ATRT-MYC tümörlerinde hastalık genellikle supratentoryal 

olarak ve 6 yaş üzerindeki çocuklarda gelişen bir durumdur [80]. Tümör 

lokasyonu, tanı yaşı ve moleküler heterojeniteyi tanımlamada metilasyon 

profillemesinin faydası açıktır. Yeni ajanlar (yani Alisertib ve 

Tazemetostat) içeren devam eden çalışmalarda hasta cevabının ATRT 

epigenetik alt grupları arasında farklı olması mümkündür [80]. Bu nedenle, 

gelecekteki çalışmalarda alt gruba özgü yolak düzensizliği ve in vitro 

tedavi modellerinden elde edilen verilerle desteklenen moleküler 

sınıflamaya göre hedefe yönelik tedavi stratejilerin kullanılacağı açıktır 

[80]. 

2.3. Gliomalar 

Gliomalar, malign beyin tümörlerinin yaklaşık %77'sini oluşturur [78]. 

Malign gliomalarda sık görülen intrinsik genetik değişiklikler nedeniyle, 

yaygın olarak kullanılan ilaç -Temozolomide (TMZ)- sadece hastaların 

küçük bir kısmında etkilidir ve geri kalan hastaların çoğu palyatif tedaviye 

bırakılır [78]. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), gliomaları farklılaşma 

durumu, malign potansiyeli, tedaviye yanıt ve hastanın sağkalım oranına 

göre dört sınıfa ayırmıştır: Grad I ve II genellikle düşük gradlı gliomalar 

olarak adlandırılırken, Grad III ve IV yüksek gradlı gliomalar olarak 

adlandırılır. Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapideki son gelişmelere 

rağmen, Grad III  tümörü olan hastalarda medyan sağkalım süresi sadece 

2-3 yıl iken, Grad IV glioblastoma (GBM) hastaları için sadece 15 aydır 

[78]. GBM'ler, en agresif primer beyin tümörleri ve tümör supresörlerin ve 

onkogenlerin çoklu işlev bozuklukları nedeniyle tedavisi en zor insan 

malignitelerinden biridir [69]. Glioblastomalar transkriptomik analizlere 

dayanan klasik, mezenkimal ve proneural olmak üzere 3 ana alt gruba 

ayrılmıştır. Bu alt türler, transkriptomik analizlerle tanımlansa da, yüksek 
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oranda spesifik somatik değişikliklerle karakterize edilmiştir, örneğin 

proneural tümörlerde IDH1 mutasyonları fazla görülürken, klasik olanlar 

EGFR amplifikasyonu ve CDKN2A delesyonlarını taşımaktadırlar [70]. 

Aşağıda glioma-spesifik iki metilasyon modelinden bahsedilmektedir.  

1999’da Toyota ve arkadaşları, kolorektal kanserde tümör supresör 

genlerin promoter bölgelerinde hipermetillenmiş CpG adaları modelini 

keşfetmiştir [71]. Bulunan model bir CpG Ada Metilatör Fenotipi (CIMP) 

olarak adlandırılmıştır. 1999’dan yaklaşık on yıl sonra benzer bir model 

gliomalarda da tanımlanmış ve Glioma-CpG Adası Metilatör Fenotipi (G-

CIMP) olarak adlandırılmıştır [72]. G-CIMP fenotipi en sık Grad II, III 

gliomalar ve sekonder glioblastomada görülür. Grad II/III gliomaların ve 

sekonder glioblastomaların %75'i IDH mutasyona uğramıştır. Bu nedenle 

IDH mutasyonlarının G-CIMP fenotipine katkıda bulunduğunu belirtmek 

güvenlidir [72]. G-CIMP fenotipini gösteren hastalar, özellikle de 

1p19q'nun bir birlikte delesyonunu içeren hastalar, bu fenotipi 

göstermeyen hastalardan daha iyi prognoza sahiptir [78].  

   Turcan ve arkadaşları, IDH mutasyonunun global DNA metilasyonu 

üzerindeki etkisine dair fonksiyonel çalışmalar yapmışlardır [73]. IDH-

mutant astrositlerde 30 binden fazla hipermetillenmiş ve 44 binden fazla 

diferansiyel olarak metillenmiş CpG bölgesi gözlemlemişlerdir. Ayrıca 

Turcan ve arkadaşları, IDH-mutant astrositlerde 5hmC düzeylerinde 

önemli bir azalma saptamışlardır [73]. 5hmC, TET'e bağlı demetilasyon 

adımında bir ara madde olduğu için, TET inhibisyonu 5hmC birikimiyle 

sonuçlanmaktadır [78]. 

   Erişkin çağ yüksek gradlı gliomalarda, DNA metilasyonu ve kromatin 

modifikasyonları arasında tanımlanan bir mekanizma IDH1/2 mutasyona 

uğramış gliomalarda doğrudan 2HG (onko-metabolit; 2-hidroksiglutarat) 

üretimi ile ilgilidir. İlk çalışmalardan birinde 2HG'nin, JmjC (Jumonji C) 

domaini içeren lizin demetilazlar da dahil olmak üzere bir dizi insan 2-

Oksoglutarat (2OG) oksigenazını inhibe edebileceği gösterilmiştir. En 

güçlü etkilerden biri, N-metil lizin demetilaz KDM4A (daha önce JMJD2A 

olarak biliniyordu) için gözlenmiştir [74]. KDM4A histon demetilaz 

ailesinin H3K36me3 ve H3K9me3 lizin bölgelerinin demetilasyonuna 

katıldığına inanılmaktadır [75]. KDM4A'nın 2HG tarafından inhibisyonu 

histon hipermetilasyonuna yol açabilir, bu da gen ekspresyonunun 

baskılanmasına neden olmaktadır [78]. 
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    Pediatrik yüksek gradlı gliomalarda, onkogenezde epigenetik 

değişiklikler de son derece önemlidir, ancak epigenetik deregülasyon 

modeli büyük ölçüde farklıdır [78]. Yetişkin yüksek gradlı  gliomalarda, 

histon ve DNA epigenetik değişikliklerinin genomun daha baskılayıcı ve 

farklılaşmamış durumunu koruduğuna inanılırken, bazı pediatrik 

gliomaların DNA ve H3K27me3 hipometilasyonu tarafından 

yönlendirildiği görülmektedir [76,77]. H3K27me3 bilinen bir baskılayıcı 

işaret olduğundan, bu histon rezidüsünün hipometilasyonu kromatin de-

represyonuna neden olmaktadır [78]. 

3. Sonuç 

Metilasyon profillemesi, yeni moleküler alt grupların keşfine, mevcut 

olguların altta yatan biyolojilerinin yanında karakterize edilmesine ve 

teşhis yaklaşımlarının değiştirilmesine yol açarak CNS tümör patolojisi 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Klinik olarak uygulanabilir bir araçtır. 

Ayrıca gliomalar, DNA metilasyonundaki global değişiklikler ile 

karakterizedir. En sık IDH mutasyonu ile tetiklenir. IDH mutasyonu sadece 

global DNA metilasyonunu değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda histon 

modifikasyonlarını da değiştirir.  

 Gliomalarda global DNA metilasyonu yakında tanı ve prognostik 

biyomarker olarak klinik rutin uygulamada yaygın olarak kullanılır hale 

geleceği kuşkusuzdur. DNA metilasyonundaki değişiklikler çok iyi 

tanımlandığından, IDH veya G-CMIP ile ilişkili fenotipleri hedefleyen 

bazı yeni terapötik yaklaşımlar da gelecekte oluşturulabilir.  

    Özetle, DNA metilasyonu beyin tümörlerini sınıflandırmada, alt 

tiplemede ve tanı ve tedavide son derece önemli bir yer tutmaktadır.  
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1868 yılında böbrek taşı oluşumunun önlenmesi amacıyla kullanılmaya 

başlanan bifosfonatlar, kemik rezorpsiyonunuengellediği bilinen 

endojenpirofosfatazların analoglarıdır. Bifosfonatlar osteoblastik 

aktiviteyi engelleyip, kemik yıkımından sorumlu olan osteoklastik 

aktiviteyi inhibe eder (Tarım Ertaş ve Yırcalı Atıcı, 2015:91). 

Bifosfonatlar günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Bunların 

başlıcalarıkemik metastazlarıyla seyreden meme, prostat, akciğer 

kanserleri, multiplemyeloma gibi malignitelerin, osteopeni, Paget 

hastalığı, osteogenezisimperfekta gibi sistemik hastalıklardır. Ayrıca 

kadınlarda profilaktik ve terapötik amaçla menopoz sonrası osteoporozde 

kullanılmaktadır (Filiz Bayar ve Ak, 2015:131). 

Bifosfonatlar iki şekilde kullanılmaktadır. Bunlar oral ve intravenöz 

kullanımdır. Intravenöz bifosfonatlar geneldemultiplemyelomada, 

metastaz gösteren tümörlerde,  Paget’s hastalığında vekanserin neden 

olduğu hiperkalsemidetercih edilir. İkinci jenerasyonda yer alan 

pamidronate (Aredia) ve üçüncü jenerasyonda yer alan zoledronic asit 

(Zometa) sıklıkla kullanılan intravenöz bifosfonatlardandır. Alendronate 

(Fosamax), ibandronate (Boniva) veresidronate (Actonel)ise en sık 

kullanılan oral bifosfonatlardandır. Oral bifosfonatları kullanan hastalarda 

spontan veya bir dentoalveolar bölgeyi ilgilendiren cerrahi işleme bağlı 

gelişen osteonekroz görülme olasılığı, intravenöz olarak kullanan hastalara 

nazaran daha düşüktür(Erdem ve Gümüşer,2019:90). 

 Osteopeni ve osteoporöz tedavisinde genellikle oral bifosfonatlar 

reçete edilmektedirler.  Genel olarak oral bifosfonat kullanımına bağlı 

gelişen osteonekroz olguları, intravenöz bifosfonatların yol açtıkları 

osteonekroz olgularından bazı noktalarda ayrılmaktadır. Bunlar; 
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1. Oral bifosfonat tedavisi çok daha uzun zaman sürmektedir. 

2. Semptomlar daha az ve ekspoze kemik alanları daha küçük alanı 

kapsamaktadır. 

3. Oral bifosfonat kullanımının bırakılması, ekspoze kemiğin 

kendiliğinden iyileşmesini sağlayabilmektedir ve ekspoze 

olmuş kemik debridman uygulamalarına olumlu 

yanıtvermektedir(Onur vd. 2009:118). 

 Osteonekroz riskibifosfonat tedavisinin üç yıldan daha az ve düzenli 

kullanıldığı hastalarda daha düşüktür. Üç yıldan fazla kullanımlarda 

kullanım süresinin uzunluğuna göre risk de artmaktadır. Tüm 

bifosfonatların on yılı geçen yarılanma ömürleri vardır ve kemikte 

birikirler.  Bifosfonatlarla beraber veya tedavi öncesi kortikosteroit 

kullanımı, kollajen dokunun yapısının bozulmasına sebep olur.Bu şekilde 

kullanım osteonekroz gelişme riskini artırır.  Risk faktörlerinin 

değerlendirilmesinde ilk olarak hastanın medikal geçmişine bakılır. Tip I 

kollajen bozulmasını ölçmek ve kemik döngüsünün göstergesi olarak 

CTXtesti kullanılır. CTX testi, kemik hastalıklarında ortaya çıkan kemik 

rezorbsiyonu belirtecidir.Risk faktörlerini değerlendirmek içinSerum CTX 

(C-terminal cross-linkingtclopeptide) testine bakmak önerilebilir(Onur vd. 

2009:118) (Tablo 1). 

Tablo 1. Oral bifosfonat kullanan hastaların osteonekroz risk değerlendirmesi 

(Onur vd. 2009:118). 

CTX Değerleri Osteonekroz Riki 

300 – 600 pg/mL (normal) Yok 

150 – 299 pg/mL Yok veya minimal 

101 – 149 pg/mL Orta Derece 

≤ 100 pg/mL Yüksek 

 

Osteonekrozkemiği besleyen damarların doğrudan veya dolaylı hasarı 

sonucu kemiğin beslenememesi ve kemik iliğinin iskemik nekrozuyla 

oluşan bir durumdur (Aydın ve Özcanlı, 2010:1).Amerikan Oral ve 

Maksillofasiyal Cerrahi Birliğinin 2009 yılında yayınlanan bildirisine 

görebifosfonat kullanımına bağlı çene kemiklerinde oluşan 

osteonekrozun(BRONJ) kesin tanısı için devam eden ya da geçmişte 

uygulanmış bifosfonat tedavisi görmüş olmak,ekspoze nekrotik kemiğin 

en az 8 haftadır var olması, baş-boyun bölgesine önceden radyoterapi 

uygulanmamış olmasıgibi kriterler mevcut olmalıdır(Filiz Bayar ve Ak, 

2015:133). 
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Bifosfonat kullanımına bağlı çene kemiklerinde oluşan osteonekrozun 

tanısı hastanın klinik durumu, tedavi geçmişi, bifosfonat kullanım 

süresi,bifosfonatın kullanım şekli ve CTX değeri göz önüne alınarak 

konulur.Bifosfonat kullanımına bağlı çene kemiklerinde oluşan 

osteonekroz tanısı klinik görünüm olarak mandibula ya da maksillada; ya 

da her ikisinde birlikte; ekspose durumda kemik varlığında başka 

hazırlayıcı faktörlerinin çıkarılması ile konabilir, Baş-boyun bölgesi 

radyoterapisi, HIV ve diğer viral enfeksiyonların varlığı gibi diğer 

faktörlerin varlığında bifosfonat kullanımına bağlı çene kemiklerinde 

oluşan osteonekroz tanısından bahsedilemez (Wimalawansa, 2008). 

Ayrıca AAOMS tarafından belirlenen özel komite yapılan 

değerlendirmeler neticesinde BRONJ‘un (Bifosfonat kullanımına bağlı 

çenelerin osteonekrozu)  sadece bifosfonat kullanımına bağlı olmadığını, 

aynı zamanda antirezorptif amaçla kullanılan denosumab türevi ilaçlardan 

gelişen nekrozlarında dahil edilmesini ve konunun MRONJ (Medikal 

ilaçlarla ilişkili çenelerin osteonekrozu) olarak incelenmesini 

önermişlerdir ve kabul edilmiştir (Delilbaşı ve Öztürk,2018:473-474). 

Bifosfonat kullanan hastalardan ayrıntılı bir anamnez alınmalıdır ve 

detaylı bir klinik ve radyolojik muayene yapılmalıdır.  BRONJ 

komplikasyonunun tedavisindeki zorluklar nedeniyle yapılacak işlemler 

öncesi profilaksi uygulanması önerilmektedir. Bifosfonat tedavisine 

başlamadan önce uygun ağız hijyenin sağlanmasıyan etkileri önlemenin 

temelinde yer alır.Restore edilemecek durumda olan, endodontik, 

konservatif veya protetik tedavi için uygun olmayan dişler 

çekilmelidir.Bifosfonat tedavisi mümkünse çekim yarası iyileşene kadar 

ertelenmelidir. Cerrahi olmayan periodontal tedavinin BRONJ riskini 

arttığına dair bir kanıt yoktur. Bifosfonat kullanan hastalarda yapılacak 

protezlerin kenar uyumunun iyi olmasına dikkat edilmelidir bunun dışında 

bifosfonat kullanımı protez tedavisinin kriterlerini değiştirmez.Yapılacak 

protez dişin çevresindeki yumuşak dokuları travmatize etmemelidir. 

Bifosfonat kullanımı kullanım şeklinden bağımsız olarak ortodontik tedavi 

için herhangi bir kontrendikasyon oluşturmaz; ancak tedavi sırasında 

dişlerin hareketlerinde osteoklastik aktiteyi inhibe etmesine bağlı olarak 

yavaşlamaya neden olabilir. Bifosfonat kullanan hastalarda asıl önem arz 

eden cerrahi işlemlerdir.Yapılan araştırma sonuçlarına göre cerrahi 

işlemlerden önce bifosfonat tedavisinin kesilmesinin farklı görüşler 

olmasına rağmen  BRONJ riskini azaltmadığını göstermektedir. Çene 

kemiğinde osteonekroz tanısı koyulan vakaların %68,9’undadentalimplant 

yerleştirilmesi veya daha önce diş ekstraksiyonu gibi çene kemiğini 

ilgilendiren invaziv cerrahi bir işlem yapıldığı görülmüştür(Sevil, 

2020:11). 
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Bifosfonat kullanan hastalarda gelişen çene nekrozlarının tedavisinde 

öncelik nekroz oluşmasını önlemek olmalıdır.Çünkü bu hastalarda gelişen 

çene nekrozların tedavi oldukça komplike ve zaman alıcıdır.  Hastalar 

mutlaka bifosfonat tedavisi almadan önce diş hekimine yönlendirilmelidir.  

Prognozu kötü olan bütün dişler bifosfonat kullanımına başlanmadan önce 

radikal davranılarak ekstrakte edilmelidir. Gerekli olan bütün cerrahi 

tedaviler yapılmalıdır. Tedaviye başlandıktan sonra ve tedaviye 

başlanmadan önce hastalar oral hijyen konusunda çok iyi motive 

edilmelidir ve rutin kontrolleri aksatmamaları konusunda iyice 

tembihlenmelidir (Çizmeci Şenel vd. 2007:53). 

Bifosfonatlar kemik üzerinde zamanla biriken etki yaratmaktadır. Bu 

biriken etki IV bifosfonat kullanımda 2-3 yıl, oral kullanımda ise 5 yıl ve 

uzun bir zaman içerisinde bifosfonat kullanımına bağlı osteonekrozun 

klinik belirtilerini gösterir (Wimalawansa,2008). 

Kanser hastalarındametastazları engellemek için osteoklastik aktiteyi 

inhibe etme özelliğinden yararlanılan ve IV olarak 

kullanılanbifosfonatlarliteratürde yayınlanmış bifosfonat kullanımına 

bağlı osteonekroz vakalarının önemli kısmını iseoluşturmaktadır (Santini 

D ve ark 2003, Schwartz HC 2004). 

Bifosfonat kullanımına bağlı olarak gelişen osteonekrozun tedavisi ile 

ilgili farklı görüşler olmasına rağmen net bir görüş mevcut değildir. 

Amerikan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Birliğinin bifosfonat 

kullanımına bağlı olarak gelişen osteonekroz olgularına yönelik olarak 

2009 yılında yayımladığı bildiride; bifosfonat kullanımına bağlı gelişen 

osteonekroz olgularının risk sınıflamaları ve tedavi seçenekleri hastanın 

bilgilendirilmesinden, antibiyotik tedavisi ve osteonekroz alanının 

rezeksiyonuna kadar çeşitlilik göstermektedir. 

Bisfosfonata bağlı gelişen çene osteonekrozunun tedavisinin temelinde 

ağrının giderilmesi, yumuşak ve sert dokuda sekonderenfeksiyon 

gelişmesini engellemekmeydana gelen enfeksiyonun kontrolü ve kemik 

nekrozunun ilerlemesini durdurmaktır. 

Tabloya göre risk altındaki hastaları oral veya İV bifosfonat kullanıp 

henüz ekspoze nekrotik kemiğe sahip olmayan kişiler oluşturmaktadır.Bu 

hastalarda sadece osteonekroz riskine karşı bilgilendirilme yapılmalı ve 

yeterli oral hijyen eğitimi verilmelidir. Evre0:Nekrotik kemik varlığı 

gösterecek herhangi bir klinik bulgu göstermeyen ve spesifik olmayan 

klinik semptom ve bulgular gösteren hastaları içerir.Bu hastalarda 

antibiyotikler vesistemik etkili ağrı kesici reçete edilir.Evre: Semptomsuz 

ekspoze nekrotik kemik varlığı gösteren ve herhangi bir enfeksiyon 

bulgusu göstermeyen olgulardır. Bu hastalara da evre0‘daki hastalar gibi 

bilgilendirilmeli ve anti bakteriyel ağız gargarası reçete edilmelidir.Ayrıca 
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bu hastalar rutin diş hekimi kontrolüne çağırılmalıdır. Evre2: Ekspoze 

kemik bölgesinde enfeksiyonbulgularının bulunduğu, pürülan drenaj olan 

veyapürülan drenaj olmayan olguları içerir.Bu hastalardaantibiyotiklerle 

sistemik tedavi, anti bakteriyel ağız gargarası, ağrı kontrolünün sağlanması 

ve yumuşak doku irritasyonunu önlemek adına yüzeysel 

debridmanyapılmalıdır. Evre3: Ekspoze nekrotik kemik dokusunun alveol 

kemikten maksillada  maksiler sinüs yadazigomatikkemiğe kadar, 

mandibulada ise mandibular alt sınır ya da ramusa kadar  ilerleme 

göstererek patolojik fraktürlerle sonuçlanan vakalar oluşturur. Ekstraoral 

fistüller bulunur. Oro-antral yada oro-nasal bağlantının oluştuğu, 

osteolizisinmandibula alt sınırına yada maksiler sinüsün tabanına kadar 

ilerlediği durumları içerir.Bu hastalarda nekrotik ekspoze  kemiğin  cerrahi 

sınırların belirlenmesi kolay olmadığından dolayı nekroze kemiğin 

eksizyonu risk taşımaktadır.Bu yüzden risk sınıflamasında 3. seviyede olan 

hastalar ve nekroze kemik  sınırları belirgin   olgular dışında cerrahi 

tedavinin ertelenmesi önerilmektedir. İkinci ve üçüncü seviyede 

semptomları bulunan hastalar için önerilen nekroze kemiğin rezeksiyonu 

ve rezeksiyon sonucu oluşan defektlerin obturatörlerle rekonstüriksiyonu 

olumlu sonuçlar vermesine rağmen, rezeksiyon sınırlarında nekrotik kemik 

artıklarının bulunma riskinin uzun vadede komplikasyon oluşturabileceği 

de vurgulanmaktadır(Soğur vd. 2012:90) (Tablo 2). 

Tablo 2. AAOMS’nin 2009 yılında belirlediği osteoekrozun evrelerine göre tedavi 

protokolü (Soğur vd. 2012:90). 

Evre Klinik Tedavi 

Risk 

altındaki 

hastalar 

Oral ya da IV yolla bifosfonat kullanan nekrotik 

ekspoze kemik var olmayan olgular 

Tedavi gerektirmez 

Hasta bilgilendirilmesi 

Evre 0 
Nekrotik kemiğe yönelik klinik bulgu göstermeyen, 
nonspesifik klinik semptom ve bulgular gösteren 

olgular 

Ağrı kesici ve 
antibiyotiklerle sistemik 

tedavi 

Evre 1 
Enfeksiyon bulgusu gözlenmeyen, asemptomatik 

ekspoze nekrotik kemik varlığı gösteren olgular 

Antibakteriyel ağız 
gargarası, klinik takip, 

hasta eğitimi 

Evre 2 
Ekspoze kemik bölgesinde ağrı ve eritem gibi 

enfeksiyon bulguların gözlendiği, pürülan drenaj 
olan/olmayan olgular 

Oral antibiyotiklerle 

sistemik tedavi oral 

antibakteriyel ağız 

gargarası, ağrı kontrolü, 
yumuşak doku 

irritasyonunu önlemek 

adına yüzeyel debridman  

Evre 3 

Ağrı ve enfeksiyonlar birlikte ekspoze nekrotik kemik 
dokusunun alveoler kemikten mandibulada alt sınır 

ya da ramusa kadar, maksillada ise maksiler sinüs 

yada zigomatik kemiğe kadar ilerleme göstererek 
patolojik fraktürlerle sonuçlanan olgular, ekstraoral 

fistül varlığı, oro-antral yada oro-nasal bağlantının 

oluştuğu, osteolizisin mandibula alt sınırına yada 
maksiler sinüsün tabanına kadar ilerlediği durumlar 

Oral antibiyotiklerle 

sistemik tedavi, oral 
antibakteriyel ağız 

gargarası, ağrı kontrolü, 

enfeksiyonun ve ağrının 
hafifletilmesi için cerrahi 

debridman 
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 Kemikteki yenilenmenin artırılmasında paratiroit hormon büyük önem 

taşımaktadır.bu yüzden bazı çalışmalarda osteonekroz vakalarının 

tedavisinde PTH kullanılabilmektedir. 6 ay boyunca PTH kullanılması ve 

bu süreçte bifosfonat tedavisine ara verilmesi kemikteki yenilenme 

oranının bir göstergesi olan osteokalsin değerinin %74 artmasını sağlar 

(Soydan vd. 2009:67). 

Bunun yanı sıra kemik konturlarının düzeltilmesi hem yumuşak 

dokulardaki irritasyonu azaltır hem de kemikteki enfeksiyonun 

debridmanına yardımcı olur. Nekrotik süreci alevlendireceği endişesi ile 

bifosfonat kulanımı sırasında veya tedavi sonrasında nekrotik ve ekspoze 

kemik bölgesinde semptom veren dişlerin çekimi konusundabelirlenmiş 

ortak bir karar yoktur (Soğur vd. 2012:90). 

Bifosfonatlar günümüzde oral veya IV olarak birçok hastalığın 

tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle IV olarak kullanılan bifosfonatlar 

yarılanma ömrü uzun olduğundan dolayı osteonekroz görülme riski yüksek 

olup bu ilaçları kullanan hastalarda dikkatli olmak gerekmektedir. 

Osteonekroz görülme riskini azaltmak için hekimlerin bifosfonat kullanımı 

öncesinde hastayı iyi takip etmesi gerekmektedir. Tıp hekimiyle beraber 

incelenen hastada oral hijyenin yeterli olduğu ve gerekli görülen tüm 

cerrahi işlemlerin yapıldığı belirlendikten sonra bifosfonat kullanımı 

önerilmektedir. En basit haliyle bu hastalarda oral hijyen eğitiminden 

cerrahi rezeksiyona kadar uzanan geniş bir tedavi yelpazesi 

bulunmaktadır.Ancak BRONJ’un kesin tedavisi için daha fazla klinik 

çalışmanın yapılması gerekmektedir. 
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       İmmünolojik teknikler, antijen-antikor etkileşmesine dayanan 

serolojik analiz yöntemleridir. Örnek materyal içinde antijen-antikor 

reaksiyonlarının primer bağlanma fazı saptanır ve böylece antijen ile 

antikor arasındaki özgün bağlanmayı gösterir. Düşük konsantrasyondaki 

antikor miktarının saptanmasına olanak sağlayan test gruplarıdır. 

     İşaretli katı faz yöntemlerinin ortak ve temel özellikleri, reaktiflerden 

birisinin (antijen veya antikor) ortamdaki katı faza bağlanarak 

sabitleştirilmesi ve sonra özgül birleşmenin işaretli bir konjugat ile 

görünür hale gelmesidir. İşaretli katı faz yöntemleri ve özellikleri 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Kellogg 2017, Vashist 2018 ) (Tablo 1). 
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Tablo 1: İşaretli Katı Faz Yöntemleri ve Özellikleri 

 

1. Enzim İmmünassay (ELİSA, EIA) 

 

     Antijen veya antikor moleküllerinin gözle görünür hale gelmesi için 

enzim ile işaretlenme prensibine dayanan ve sonuçda enzim-substrat 

reaksiyonu ile açığa çıkan renk değişikliğinin değerlendirildiği testlerdir. 

Bunların başında ELISA – Enzyme Linked Immunosorbent Assay- gelir. 

ELISA testtinde , horseradish peroksidaz, alkalin fosfataz ve β-

galaktosidaz molekülleri işaretlemek için en sık kullanılan enzimlerdir. 

ELISA ile diğer birincil bağanma testlerinde olduğu gibi antijen veya 

antikor varlığı veya düzeyi saptanabilir ve bu amaçla farklı teknikler 

uygulanır. ELISA, antikorlar, antijenler, proteinler, glikoproteinler ve 

hormonlarında dâhil olduğu maddelerin tespiti ve ölçümü için kullanılan 

immünolojik testtir. Testlerde, tek bir deneyde birden fazla örnek 

ölçülebilir ve testler genellikle 96 kuyucuklu plakalarda yapılmaktadır. 

ELISA, antijen-antikor kombinasyonu ile gerçekleştirilir. Enzim 

tarafından modifiye edildiğinde renk değiştiren bir substrat kullanılarak 

enzim aktiviteleri ölçülür. ELISA testlerini 4 ana başlık altında 

toplayabiliriz. Bunlar; Doğrudan ELISA, Dolaylı ELISA, Sandviç ELISA 

ve Rekabetçi ELISA. (Şekil:1) (Karakuş 2008). 

Yöntem İşaretleme 

maddesi 

Katı faz Değerlendirme 

     Enzim 

immunoassay 

(ELISA, EIA) 

 

Enzim 

Mikropleyt 

kuyucukları, 

polistren 

boncuklar 

Spektromere ile 

absorbans 

ölçümü 

       Radio 

immunoassay 

         (RIA) 

Radyoaktif 

madde 

Tüpler ve cam 

bilyeler 

Gama sayacıyla 

radyoaktivite 

ölçümü 

 

İmmünfloresan 

antikor (IFA) 

 

Floresan boya 

Antijenler fikse 

edilmiş lamlar 

Floresan 

mikroskobu ile 

parlak sarı-yeşil 

bayanma 

Line 

immunoassay 

 

Enzim 

Antijen 

emdirilmiş özel 

şeritler 

koyu renkli bant 

oluşumu (göz ile 

izlenim) 

 

Kemilüminesans 

Biolüminesan 

madde 

 Manyetik 

partiküller, 

mikropleyt 

çukurlar 

Luminometre ile 

ışık salınımının 

ölçümü 
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      Doğrudan ELISA: Hedef protein veya hedef antikor çalışılan plak 

kuyucuklarının yüzeyinde sabitlenir. Hedef proteine (veya hedef antikora 

spesifik bir antijen) göre bir enzim ile işaretli antikorla inkübe edilir. 

Yıkama işlemi sonrası, plakdaki  bağlanmış enzimin aktivitesinin ölçümü 

yapılır. 

      Dolaylı ELISA: Hedef protein, plak kuyucuklarının yüzeyinde 

hareketsizleştirilir. Hedef proteine (birincil antikor) göre bir antikorla 

inkübe edilir. Sonra birincil antikorun işaretlenmiş ikincil antikor 

eklenerek inkübasyonuna devam  edilir. Yıkama işlemi yapılır, plakdaki  

bağlanan kompleks enzimin aktivitelerinin ölçümü yapılır.Doğrudan 

ELISA’ya göre dolaylı ELISA daha fazla bir hassasiyete sahiptir. 

       Sandviç ELISA: Sandviç ELISA, doğrudan ve dolaylı ELISA’dan 

farklı olarak, plakanın oyuklarına kaplanan bir yakalama antikoru ile 

başlar. Hedef proteine özgü bir antikor, plaka kuyucuklarının yüzeyinde 

hareketsizleştirilir. Önce hedef protein ile sonra bir enzimle etiketlenen 

başka bir hedef proteine yönelik antikorla inkübe edilir. Yıkama sonrası, 

plakada iyi bağlanmış enzimin aktivitesinin ölçümü yapılır. 

      Rekabetçi ELISA: Bu testde amaç serumdaki antijenlere yönelik bir 

antikorun varlığını test etmektedir. Hedef proteine yönelik bir antikor, 

plak kuyucuklarının yüzeyinde hareketsizleştirilir. Hedef protein ve belli 

miktarda enzim etiketli hedef protein içeren numunelerle inkübe edilir. 

Reaksiyonun bitiminde plakdaki bağlanmış olan kompleksin enzimin 

aktivitesinin ölçümü yapılır. Moleküler ağırlığı düşük olan hedeflerin 

ölçümü için bu test  avantajlıdır. 

         

 

                           . 

 
 

Şekil 1 : ELISA çalışması 
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2. Radyoimmunoassay (RIA) 

 

     1960’lı yıllarda Solomon Aaron Berson ve Rosalyn Sussman 

Yalow'un araştırmaları sonucu buldukları ve Yalow'a 1977’de Nobel 

Ödülü kazandıran test yöntemidir. Endokrinolojide hormon testlerinde 

birkaç dakika içinde kusursuz sonuç verebilen önemli bir buluştur 

(Kricka ve Park 2014). 

RIA, antijen veya antikor moleküllerinin radyoizotoplarla işaretlenmesi 

ve oluşan spesifik antijen-antikor reaksiyonlarının açığa çıkardığı 

radyoaktivitenin gama-counter denilen cihazla ölçülmesi esasına dayanan 

bir testdir (Şekil 2). Antijen veya antikor moleküllerini işaretlemek için 

genellikle en çok radyoaktif iyot kullanılmasına rağmen – iyot 125 veya 

iyot 131-,bunun yanında karbon 14,selenyum 75, H 3(tiridyum 3), Cobalt 

57 gibi radyoizotoplar da kullanılır. RIA testi ile antijen veya antikor 

saptamak mümkündür. Testin çalışılma biçimi ve özellikleri ELISA 

testinin prensipleri ile büyük benzerlikler gösterir. Bu tekniklerin başlıca 

kullanım alanları; vücut sıvılarının düşük düzeylerde bulunan ilaç, 

hormon, enzim aranması, alerjik bireylerde allerjene spesifik IgE 

saptanmasıdır. ELISA ve IFA tekniklerine benzer şekilde uygulanan 

farklı yöntemleri vardır. Kompetisyon mekanizmasına dayalı RIA ve 

nonkompetetif sandwich assay veya immunoradiometric assay –IRMA- 

testidir. Bu test diğer testlere göre çok daha duyarlıdır, özgüldür, fakat 

RIA uygulayanlar için radyoaktivite salınımı nedeni ile sağlık riskleri 

taşıması, gama sayacı gibi özel cihazlara gereksinim göstermesi, test 

sonucu ortaya çıkan atık sorunu ve maliyetlerinin yüksek olması gibi 

dezavantajları nedeni ile günümüzde özel araştırma laboratuvarları 

dışında fazla tercih edilmemektedir. Ayrıca Radio Allergo Sorbant Test 

(RAST), radioimmunoassay yöntemiyle yapılan testlerden biridir. Bu test 

ile serumda allerjen  spesifik IgE antikoru aranır. Radio Immuno Sorbant 

Test (RIST), kompetisyon esasına dayalı olarak yapılan RIA testlerinden 

biridir ve bu test  total IgE ölçümünde kullanılır (Kricka ve Park 2014). 
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Şekil 2 : RIA çalışması 

  

 

3. İmmunofloresan (IFA) 

 

     İmmünfloresan testini, doku veya hücre süspansiyonlarındaki etken ya 

da antijene  karşı oluşmuş  antikor varlığının araştırılması için, floresan 

bileşikleri ile işaretli antikorlar kullanılarak gerçekleştirilen 

immunositokimyasal bir yöntem olarak tanımlayabiliriz. İşaretli katı faz 

yöntemleri grubu içinde yer alan  immün boyama (immünfloresan) en sık 

kullanılan yöntemdir. Hızlı yöntemler olarak bilinen bu testler, tek bir 

serum örneğinde ki IgG, IgM ,IgA, total antikorları veya hasta serumunda 

bulunan antijenlerin hızlı ve kısa sürede saptanmasına olanak sağlar. 

İmmün boyama genellikle direk immünfloresan veya indirek immün 

floresan yöntemi olarak kullanılır. İşaretli katı faz yöntemlerinin ortak ve 

temel mekanizması reaktiflerden birisinin ( antijen veya antikor) katı faza 

bağlanarak sabitleştirilmesi ve daha sonra özgül birleşmenin işaretli bir 

reaktif (konjugat) kullanılarak gösterilmesidir. İmmün testlerde katı faz 

antijen aranacaksa antikor bağlanır (direkt), antikor aranacaksa katı faz 

olarak antijen bağlanır (indirekt). Floresan yönteminde katı faz olarak 

lam( slide) kullanılır. Bu lamlar ya ticari olarak satın alınır ya da 

hazırlanır (Zola ve ark. 1995, . Im ve ark. 2019, Donaldson 2015). 

     Floresan mikroskopisinde, belli floresan maddelerin uygun dalga 

boyundaki ışık altında doku kesitlerinin incelenmesini sağlayan 

mikroskopdur. Floresan ışığın rengi kullanılan boya ve filtreye bağlıdır. 

En önemli işaretleyiciler, Akridin oranj, Auramine, , rodamin ve 
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florescein  deriveleridir. Rhodamin bileşiklerine örnek olarak kırmızı 

yansıma  tetra methyl rodamin thiocyanat (TMRTC) verir. Florescein 

bileşiklerini ise,  sarı-yeşil ışıldama veren florescein isothiosiyanat 

(FITC) dır. 

     Floresan bileşikleri ile işaretli antikorlar konjugat ( işaretleyici madde 

+ Antikor) olarak kullanılır. İşaretleyici madde olarak floresan bileşikleri 

kullanılır. Floresan Konjugatın yapısındaki antikorlar tesbiti amaçlanan 

etken için spesifiktir. Çeşitli kullanım alanları içinde; herhangi bir 

patolojik materyaldeki antijen tesbiti, antikor tayini, viruslerin titrasyonu, 

serum, plazma, plevra-periton-eklem sıvısı, beyin omurilik sıvısı ve doku 

kesitleri gibi çeşitli örnekleri sayabiliriz. 

     İmmünfloresan testlerini 2 başlık altında toplayabiliriz (Bradwell ve 

ark. 2012, Vancells 2016) :  

-Direkt IF testi (Ag tesbiti için) 

-İndirekt IF testi ( Ag ya da Ab tesbiti için) 

     Direkt IF testi:  Bu yöntemi klinik örneklerde antijen aranmasında 

kullanırız. Antijen aranan klinikten gelen örnek lamın üzerine tespit 

edilir. Bundan sonraki aşamada üzerine floresan ile işaretlenmiş özgül 

antikor ilave edilir ve örnek inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sonrası 

yıkama işlemi yapılır. Antijen ile birleşen floresanlı antikor kompleks 

oluşturduğu için yıkama işlemi ile uzaklaşmaz. Floresan mikroskobunda 

elma yeşili (gri-yeşil) floresan vererek inceleme yapılır. Hücre kültürü 

çalışmasında ise , tek tabaka halinde üretilmiş hücre kültürlerine şüphe 

edilen materyalden inokulasyon yapılır. Bu işlem sonrasında 37°C’de %5 

CO2’li etüvde, uygun inkubasyon süresi (24-72 saat) için bekletilir. 

Sonrasında hücre yüzeyleri uygun solüsyonlar ile yıkanır. Ortama 

konjugat ilave edilir. İnkubasyondan sonrası hücre yüzeyleri yeniden 

yıkanır ve hücreler değerlendirme yapılmak üzere floresan mikroskopta 

kontrol edilir. Bu teknikle virus/bakteri gibi infeksiyon materyallerinin 

dokulardaki varlığı ve yerleşim alanları tespit edilir. Ayrıca dışkı 

örneklerinde çeşitli bakterilerin varlığı veya doku kültüründe virus 

üremeleri bu yöntemle saptanabilmektedir. Floresan mikroskopta yapılan 

inceleme sonucu, floresan yansıması (+) ise direkt IF (+)’dir.  Floresan 

yansıması görülmüyorsa  direkt IF (-)’dir ( Şekil 3). 
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Şekil 3 : İmmünfloresan tekniğinin prensibi 

 

     İndirekt Immunfloresan Testi : Bu testi serumdaki antijen ya da 

antikor varlığını saptamak veya doku ve hücre kültürlerindeki antijenleri 

(virus/bakteri) tanımlamak için kullanırız. Daha çok antikor varlığını 

araştırmak için çalışılır. Testte kullanılan konjugatın yapısındaki 

antikorlar, primer antikora spesifiktir. 

    İndirekt immünfloresan testi çalışmasında, lamların üzerine 

araştırılacak özgül antikora ait antijen içeren doku kesiti, smear veya 

hücre kültürü ekstresi fikse edilir. Hasta serumu lamların üzerine 
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hazırlanmış olan belirli alanlara damlatılır. Belli süre inkübasyon 

sonrasında spesifik olarak bağlanan antikorların ortamda kalması sağlanır 

ve spesifik olmayan antikorlar uzaklaştırılmak için yıkama işlemi yapılır. 

Böylece antijen-antikor kompleksi oluşur. İkinci aşamada floresan işaretli 

anti antikor eklenir. Bu madde antijen-antikor kompleksine bağlanır. 

Oluşan kompleks floresan mikroskobunda değerlendirilir (Şekil 4).  

     Monolayer tabakalanmış hücre kültürlerine bilinen virus, bakteri gibi 

etkenlerin muamelesi sonucunda deney başlatılır. Uygun inkubasyon 

süresinden sonra ortama şüpheli serumdan konulur ve 1 saat 37°C’de 

inkube edilir. İnkubasyonu takiben, bağlanmayan antikorları 

uzaklaştırmak için hücre yüzeyleri yıkanır ve konjugat ilave edilerek 

37°C’de 1 saat bekletilir. İnkubasyon ve yıkamayı takiben hücreler 

floresan mikroskopta incelenir. Bu hazırlıklar sonucunda mikroskop 

değerlendirilmeleri 1-2 saat içinde yapılmalıdır. Floresan çabuk ışıltısını 

kaybeden bir madde olduğu için sonuç kalitesini etkileyebilir. İndirekt 

immünfloresan testi sonucu: Floresan yansıması (+) ise, test (+)’dir. 

Floresan yansıması görülmüyorsa ise, (-) olarak yorumlamış oluruz. 

                       

     
 

Şekil 4 :  İndirekt İmmünfloresan 

 

İmmünfloresan çalışma basamaklarını şöyle sıralayabiliriz: 

1: Çalışmaya hazırlık aşamasında ilk adım olarak, hücre veya doku 

kesitlerini içeren lamların oda ısısına gelmesini beklemek gerekmektedir. 

Çalışılacak lamların sudan etkilenmeyen kalemle numaralandırılması 

(adres) uygundur. Bu işlem sırasında ve deneyin ilerleyen aşamalarında 

lamların hücre veya kesit bulunan  kısımlarına kesinlikle 

dokunulmamalıdır (doku veya hücre kaybı olmaması için). 
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2 : Çalışılacak örnekler hasta serumu ise, dilüsyon yapılması gereken 

testler için dilüe  edilmelidir. Dondurularak saklanmış hasta serumu 

örneği kullanılacaksa, örneğin kendi kendine çözünmesi beklenmeli ve 

kullanmadan önce vortekslenmelidir. Serum örneğinin dilüsyonu dikkatli 

bir şekilde yapılmalıdır. 

 3: İnkübasyonlar : Dilüe serum örneği lamlardaki hücre veya doku 

kesitleri üzerine tam olarak konulmalı ve komşu kuyucuklardaki 

örneklerle karışmamalıdır. Dilüe serumun hücrelerin üzerine eklendiği 

test sistemlerinde inkübasyon nemli ortamda ve üzeri düzgün 

kapatılabilen kaplarda yapılmalıdır. İnkübasyon esnasında kabın yeri 

değiştirilmemelidir. 

 4: Konjugat inkübasyonu: Konjugat kullanıma hazır değilse dilüsyonu 

inkübasyon süresi dolmadan yapılmalıdır. Hücrelerin bulunduğu alanlara 

kurutma kağıdı değdirilmemeli, konjugat inkübasyonu hemen başlatılmalı 

(5 sn içinde)dır, çünkü fazla bekleme kurumaya neden olabilir ve 

değerlendirme sırasında floresan yansımasını etkiliyebilir. Konjugat 

inkübasyonu sırasında ve mikroskop aşamasına kadar lamlar direkt güneş 

ışığından korunmalıdır. 

 5: Lamelle kapatma: Konjugat inkübasyonu sonunda yapılan yıkamadan 

sonra hücrelerin bulunduğu her bölüme PBS-gliserol  eklenmelidir. 

Kullanılan lameller mutlaka temiz olmalı, lamel kapama sırasında hava 

kabarcığı oluşturmamaya dikkat edilmelidir. Lamel tek hareketle 

kapatılmalı, üstüne bastırılmamalı ve sonradan oynatılmamalıdır. 

 6: Değerlendirme: Değerlendirmeler floresan mikroskobunda yapılır. 

Uygun objektif ve filtreler kullanılmalıdır. Mikroskop ışık ayarlarının 

doğru yapılması gereklidir. Floresan mikroskop civa lamba ömrü 

izlenmelidir. 

7: Değerlendirme hatalarından kaçınmak için  örneklerin mikroskopda 

dikkatli incelenmesine özen gösterilmelidir. Pozitif örneklerin ileri 

dilüsyonlarda tekrar edilmesi, testlerin raporlanma aşamasında kontrolü 

(ilgili testler arası uyum, hasta eski test sonuçları),  iç ve dış kalite 

kontrollerini düzenli takip edilmelidir. 

Testleri yapan deneyimli bir elemanın yanı sıra değerlendirme için 

mutlaka deneyimli ve eğitimli bir çift göz  gereklidir . 

    Otoimmünite etyolojisi araştırılan hastaların tanısında ve bu hastaların 

kontrol ile izleminde,  hasta örneklerinin çalışılması aşamasında üretici 

firmanın önerilerine dikkat edilmelidir, her kiti üreten firmanın çalışma 

aşamaları farklı olabilir. Alışkanlıkların  öne geçmesine izin 

verilmemelidir. Dış kalite kontrol programına üye olunmalı, yıl içinde 

gelen örnek serumları dikkatli çalışarak kendi kontrolümüzü yapmalıyız . 
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4. İmmunblot  İmmunoassays 

 

      İmmünblot temelde antijenlerin elektroforez ile ayrıştırılması sonucu 

nitrosellüloz membrana aktarılması prensibine dayanır. İmmünblot 

yapmak için, ayrıştırılmış ve saflaştırılmış antijenler  nitrosellüloz 

bantlara aktarılır. Tıpkı ELİSA metodundaki gibi numunedeki antikorlar 

bu antijene bağlanır ve belirleyici antikorlarla görünür hale  

getirilebilirler (Şekil 5). Blot test sistemlerinin uygulanması kolaydır ve 

bu sistemler aynı anda birçok antikorun belirlenmesini sağlarlar. Bu 

yüzden özellikle tarama uygulamaları için uygundur ve ayrıca semi 

kantitatif  analizler için de tercih edilirler (Gallagher ve ark.2008, Van 

Regenmortel 1999). 

   

 
        

Şekil 5: İmmunblot 

 

 

4. Kemilüminesans İmmunoassays 

 

    Kemilüminesans, kimyasal bir reaksiyonun sonucu olarak yayılan ışık 

anlamındadır. Kemilüminesans immün assaylerinde, luminofor marker 

olarak acridinium  esterleri doğrudan kullanıldığı gibi alkalin fosfataz ve 

horseradish peroksidaz gibi enzimatik markerlar sırasıyla adamantyl 1, 2-
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dioxetane aryl phosphate (AMPPD) ve luminol substratıyla indirekt 

olarak da kullanılabilir. Bu metodun en önemli avantajı çıktının 

güçlendiricilerle artırılabilmesidir. Böylece reaksiyon sinyal 

yoğunluğunda bir azalma olmadan uzun süre devam edebilir. 

     Kemilüminesans ya da kimyasal ışıldama, madde içinde gerçekleşen 

kimyasal reaksiyon sonucu çok az miktarda ısıl ışıma ve ışık ışıması 

durumudur. Absorbsiyon spektroskopisi kuralları doğrultusunda 

yayımlanan fotonlar reaksiyona giren maddelerin karakterini ve türünü 

ortaya koyan renklerde görülmelerinin sebebidir (Cinquanta 2017). 
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BÖLÜM XVIII 

GÜMÜŞ DİAMİN FLORÜRÜN GÜNCEL BİR KULLANIMI: 

GÜMÜŞ İLE MODİFİYE ATRAVMATİK RESTORATİF TEDAVİ 

(GMART) 

Dr. Öğr. Üyesi Osman ATAŞ   

 Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği A.D. 

email:osman_atas88@hotmail.com Orcid no: 0000-0003-0059-3603 

1. Giriş 

Covid 19 pandemisi Sağlık alanındaki tüm branşları etkilediği gibi Diş 

Hekimliğini’ de  önemli ölçüde etkilemiştir.  Klinik işlemler sırasında oluşan aerosol ve 

damlacıklar yoluyla COVID-19’dan sorumlu SARS-CoV-2’nin bulaşma olasılığı 

nedeniyle diş hekimlerin yüksek risk grubunda  yer aldığı düşünülmektedir. Bu nedenle 

Diş Hekimleri aerosol üreten prosedürleri  en aza indirecek ve en iyi kalitede diş bakımı 

sağlayacak tedavi prosedürlerini dikkate almalılar. Gümüş diamin fuorür (GDF), topikal 

olarak uygulanabilen, basit, non-invaziv ve  diş çürüklerini durduran yada remineralize 

eden bir tedavi seçeneğidir.  

2. Gümüş Diamin Florürün Tarihi 

Gümüşün tıpta kullanımı çok eski tarihlere dayanmaktadır. Yunanlılar ve 

Romalılar  depolanan  suyu  taze tutmak için gümüş kaplar kullanmışlardır (1). Diş 

hekimliğinde, 1840'ların başlarında, gümüş nitratın  süt dişlerindeki çürükleri 

durdurmak için  kullanınıldığı   rapor edilmiştir. 1917'de, Howe  çözeltisi olarak 

adlandırılan;  amonyak gümüş nitrat çözeltisi doğrudan çürük lezyonlarına uygulandı. 

1950’lere kadar da kullanılan bu solüsyonun etkilenmiş dentinin içine nüfuz ettiğine 

inanılsada bu tarihlerden itibaren kullanımına dair şüpheler artmıştır. 1960’larda 

sinerjistik fayda sağlamak amacıyla gümüş nitratın florür bileşikleri ile birlikte  

uygulanması  gündeme gelmiştir (2).   

Japonya, 1960 larda GDF’yi terapötik bir ajan olarak  onaylayan ilk ülke oldu 

(3). 1969'dan itibaren  süt dişlerindeki çürüklerin durdurulmasında,  yetişkinlerdeki  kök 

çürüklerinin önlenmesi ve durdurulmasında ve dentin hassasiyetinin tedavisinde 

kullanılmıştır (4-6).  

GDF, Asya ve Güney Amerika'daki bazı ülkelerde uzun yıllardır kullanılmasına 

rağmen, 2014 yılında Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından diş hassasiyetinin tedavi 

etmek  için  onaylandıktan sonra 2015 te ABD pazarına girmiş ve büyük ilgi görmüştür. 

GDF   2016 yılında geçici çürük önleyici ilaç olarak (code D1354)   onaylanmıştır (7).  

3. Gümüş Diamin Florür (GDF) 

Son yıllarda  diş sağlığı hizmetlerindeki ilerlemeye rağmen, Erken Çocukluk 

Çağı Çürükleri (EÇÇ)  dünya genelindeki en yaygın  kronik hastalıklardan biridir. EÇÇ' 
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nin erken  teşhisi ve tedavisi  önemlidir, çünkü tedavi edilmeyen çürükler  şiddetli diş 

ağrısına ve diş apsesine  neden olabilirler (8).  Bunun sonucu olarak çocukların günlük 

aktivitesi, uykusu, büyümesi,  gelecekteki dentisyonu, okula devamı ve okul başarısı 

etkilenebilir ayrıca davranış değişiklikleri (sinirlilik ve düşük benlik saygısı) görülebilir 

(9-11).  Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, EÇÇ'nin %90'ından fazlası tedavi edilmeden 

kalmaktadır (8). Dental tedaviye  ulaşımın kısıtlı olduğu bölgelerde tedavi edilmeyen  

çürük süt dişleri halk sağlığı problemine dönüşebilmektedir (12-14).  

Çürüğün  etkili tedavi edilebilmesi için dikkatli bir sert doku muayenesi ve çürük 

risk değerlendirmesi ile başlar ve   hastanın bireysel risk durumuna göre de  tedavi 

stratejileri belirlenir. Bu değerlendirmeye göre çürüğe cerrahi müdahele yapılıp 

yapılmamasına karar verilir (15-17). 

 Geleneksel çürük tedavisi, çürüğün  döner aletlerle mekanik olarak 

uzaklaştırılmasını  ve uygun restoratif materyal ile  boşluğun doldurulmasını  içerir. 

Unutulmamalıdır ki mekanik olarak çürüğün uzaklaştırılması doğal diş dokularının geri 

dönüşümsüz ve yıkıcı bir şekilde uzaklaştırıldığı bir işlemdir (18). Bu tedaviler çok 

sayıda   diş ekipmanı ve iyi eğitimli operatörler  gerektirmektedir. Çocuklara yönelik 

restoratif tedaviler özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarda oldukça zorlu 

olabilmektedir. Çocuklardaki bu  kooperasyon sorunları nedeni ile  EÇÇ'yi geleneksel  

yöntemlerle tedavi etmek mümkün olmayabilir; genel anestezi veya sedasyon gibi 

farmakolojik ve pahalı seçeneklere ihtiyaç duyulabilir (13, 19). 

Karyoloji restoratif tedavi seçeneklerinden ziyade günümüzde çürüğün tamiri ve 

durdurulmasına yönelik tedavi seçeneklerini desteklemektedir (20). Son yıllarda, çürük 

lezyonlarının tamiri ve ilerlemesinin durdurulması, Minimal İnvaziv Diş hekimliği 

(MİD) uygulamalarının merkezine taşınmıştır. MİD, hasta merkezli, kanıta dayalı ve  

yeni tedavi metodlarını destekleyen bir tedavi konseptidir (20, 21). Diş çürüklerinin  

tedavisinde yapılan operatif veya tamamen cerrahi yaklaşım artık savunulmuyor. Bunun 

yerine gümüş diamin florid uygulaması, rezin infiltrasyon teknikleri, atravmatik 

restoratif tedavi, yumuşak dentinden çürüklü dokunun selektif olarak uzaklaştırılması 

ve hall tekniği MİD  uygulamaları desteklenmektedir (22).  

1996 yılında Gotjamanos T. ve ark. tarafından  çürük süt dişleri üzerine gümüş 

florür ve ardından cam iyonomer restorasyon uyguladıkları bu teknik günümüzde  daha 

karalı bir yapı olan GDF uygulaması ile Gümüş Modifiye Atravmatik Restoratif Tedavi 

(GMART) adı altında son  yıllarda yeniden gündeme gelmiştir (23). 

GDF, hem klinisyenler hem de araştırmacılar tarafından büyük ilgi görmeye 

başlayan  yüksek konsantrasyonda florür ve gümüş içeren topikal bir florür çözeltisidir.  

Antimikrobiyal ajan olarak işlev gören gümüş  ve remineralizasyon ajanı olarak 

kullanılan  florürün sinerjik etkilerinin yanında amonyak  konsantrasyonu stabil tutmaya 

yardımcı olur. Bu özellikleri nedeni ile umut verici bir ajan olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yapılan sistematik bir derlemede, incelenen tüm çalışmalarda GDF'nin 

florür verniğinden daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır (24). Başka sistematik bir 
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derlemede, GDF'nin süt dişlerindeki  aktif çürükleri durdurmada etkinliği  %65 ile %91 

arasında değişen yüksek başarı oranlarına sahip olduğu bildirilmiştir (25). 

Çürüklerin durdurulması ve önlenmesinde  etkili olduğu invivo ve in vitro 

çalışmalarca gösterilen GDF, geleneksel restoratif tedavilerle  karşılaştırıldığında, non-

invaziv, uygulaması basit ve düşük maliyetlidir (26). Bu nedenle hem araştırmacılar 

hemde klinisyenler tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. ABD'de yapılan bir anket 

çalışmasında, katılımcıların çoğu GDF 'nin Pediatrik diş hekimliği uzmanlık eğitiminde 

hızla benimsendiğini ve müfredata dahil edilmesini desteklemişlerdir (27).  

Diş hekimliğinde gümüş ve florür; gümüş florür ve gümüş diamin florür olmak 

üzere iki farklı kimyasal formda kullanılmaktadır. GDF çözeltisi, diamin-gümüş iyonu 

ve florür iyonundan oluşur. Gümüş diamin adıyla da bilinen kompleks, 2 amonyak 

molekülünün bir gümüş iyonuna bağlanmasıyla üretilen bir komplekstir ve gümüş 

florürden daha kararlıdır (18). GDF’nin gümüş florürden daha stabil olduğu ve belli bir 

süre sabit konsantrasyonda tutulabileceği ileri sürülmüştür. Bu diamin-gümüş 

kompleksi, gümüş florürden daha stabil, belli bir süre sabit konsantrasyonda tutulabilen 

ve daha az oksitleyicidir. Reaktifin stabil olması  çürüklerin ilerlemesini durdurmada 

oldukça önemlidir (28, 29). Ticari olarak temin edilebilen GDF ürünlerinin, açıldıktan 

28 gün sonraki   florür ve gümüş iyonlarının konsantrasyonunu ölçen bir çalışmada  

önemli bir farklılık olmadığı belirtilmiştir (28). Gümüş florür, daha az sıklıkla temin 

edilebilen bir ürünken, GDF yaygın olarak %38’lik bir çözelti şeklinde, çürük kontrolü 

ve hassasiyet tedavisinde kullanılmaktadır. GDF çözeltilerindeki  florür içeriği 

markadan markaya değişir. En çok  kullanılan GDF konsantrasyonu %38'dir ve 44.800 

ppm florür ve 255.000 ppm gümüş iyonları içerir. GDF, alkalen yapıda, yarı saydam ve 

topikal olarak uygulanabilen bir çözeltidir. Literatür %38 lik  GDF'yi çürüğü durdurmak  

için en uygun konsantrasyon  olarak desteklemektedir (18, 30).  

%38’ lik  GDF yüksek florür konsantrasyonu (44.800 ppm), çürük dokusu  

üzerine yerleştirildiğinde diş dokusu, bir dizi kimyasal reaksiyon sayesinde dentin 

tübüllerinin tıkanmasıyla çürüğün durdurulması, dentin tübüllerininn tıkanmasıyla 

hassasiyetin giderilmesi, bakterilerin ölümü, demineralize dişin remineralizasyonu ve 

dentin kollajen yıkımının inhibisyonu izlenir (3, 31, 32). Bu kimyasal reaksiyonların yan 

etkisi, mine ve dentindeki çürük lezyonlarının kalıcı olarak siyah renge boyanmasıdır. 

Sağlam minede renkleşme meydana gelmez. Bu yüzden çürük tespit edici ajan olarak ta 

kullanılabilir (4). 

Çürük lezyonlarında meydana gelen siyah renkleşmeyi azaltmak için GDF 

solüsyonlarının içerisine  potasyum iyodür (KI) ilave edilmiştir. Fakat  burda KI ‘nın  

GDF’ nin çürük durdurma, hassasiyetin giderilmesi ve restoratif materyallerin 

bağlanması üzerine olumsuz etkilerinin olup olmadığı tartışmalıdır (3, 33).Yapılan bir 

invitro çalışmada GDF ye KI ilave edildiğinde cam iyonomer simanla yapılan  

restorasyon marjinlerindeki sekonder çürükleri azaltmadaki etkinliğinin tek başına GDF 

göre daha az olduğu ve renklenmenin daha az olsa da devam ettiği gösterilmiştir (34). 
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Yetişkinler üzerinde yapılan başka bir çalışmada KI ilavesine rağmen kök çürüklerinde 

restorasyon kenarlarında renkleşmenin devam ettiği görülmüştür (35). 

GDF nin   ticari olarak temin edilebilen %12, %30 ve %38 lik konsantrasyonları 

bulunmaktadır. %38'deki GDF yüksek florür konsantrasyonu içerdiğinden (44.800 

ppm), dental florozis riskini en aza indirmek için düşük konsantrasyonlu (%12) GDF 

piyasaya sürüldü (30, 35, 36). %38'lik GDF'nin, %12'lik GDF'den daha yararlı bir etki 

gösterdiği ve yıllık yerine altı aylık uygulamalarının daha faydalı olduğu  gösterilmiştir 

(36). 

GDF’tarafından çürüğün durdurulduğu yada remineralize  olduğunu sadece 

renkle değerlendirmek kabul edilemez bir durumdur. Dokunsal duyu, lezyonun aktif mi 

yoksa inaktif mi olduğunun daha iyi teşhisine yardımcı olabilir. Bunun  için Temel 

Periodontal Muayene sondu kullanılabilir. İnaktif lezyonlar  pürüzsüz ve sert yüzeyler 

olarak hissedilir (37, 38).  

2016 yılında Horst ve ark., çürüklerin  tedavisinde  GDF kullanmanın 

endikasyonları, klinik protokolü ve rıza prosedürünü içeren bir sistemik derleme 

yayınlamışlardır (4). Randomize klinik araştırmalar,  GDF'nin etkinliği ve ön görülebilir  

bir şekilde çürüğü durdurabilmesi için   GDF'nin tekrarlanan uygulamalarının gerekli 

olduğunu göstermiştir (7, 36, 39).  Zhi QH ve ark.  yaptıkları çalışmalarında 3- 4 

yaşlarındaki 185 çoçuğun tedavilerini yapmışlar ve 24 ay boyunca takip etmişlerdir. 1. 

gruptaki çocuklara yılda bir GDF uygulamışlar, 2.gruptaki çocuklara 6 ayda bir GDF 

uygulamışlar, 3. Gruptaki çocuklara ise yılda 1 akıcı cam iyonomer siman uygulaması 

yapmışlardır. Süt dişlerindeki  aktif dentin çürüklerinin durdurulmasının GDF 

solüsyonunun topikal uygulama sıklığının  6 aya çıkarılmasıyla arttırılabilirken, akıcı 

bir cam iyonomerin yıllık uygulanmasının da   aktif dentin çürüklerini durdurabildiği ve   

daha estetik sonuçlar elde edilebiceği ifade edilmiştir (39). 

Mabangkhru S ve ark. yaptıkları çalışmada;  en az bir aktif dentin çürük lezyonu 

olan 1-3 yaş arası çocukları  rastgele 2 gruba ayırmışlardır.  Grup 1 ‘ de %38 GDF 

(Topamin) ve Grup 2’ de  %5 NaF verniği (Duraphat) 6 ayda bir çürük yüzeylere  

uygulanmıştır. Grup 1'in çürüğü  durdurma oranı (%35.7), Grup 2'den (%20.9) anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur. 12 aylık sonuçlara göre yüksek çürük riski olan küçük 

çocuklarda %38 GDF, dentindeki  çürük lezyonlarını kontrol etmek için  %5 NaF 

vernikten daha etkilidir. Ayrıca GDF'nin çocuğun dişlerinin görünümü ile ilgili ebeveyn 

memnuniyeti üzerinde olumsuz bir etkisi görülmemiştir (40). Standartlaştırılmış GDF 

protokolü için anlamlı karşılaştırma çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

GDF'nin klinik çalışmalarında, tedavi edilen çürük lezyonlarında  siyah veya 

kahverengi boyama dışında önemli bir  yan etki bulunmamıştır (28, 36, 41). Çok nadirde 

olsa geçici hafif dişeti ve mukozal tahriş  meydana gelebilir (42). ABD’ çocuk diş 

hekimleri arasında koruyucu diş hekimliği uygulamaları arasında yer alan  GDF ye dair 

en büyük çekince,  siyah ve kahverengi lekelerin  ebeveynler veya çocuklar tarafından  

benimsenmesinin zor olmasıdır  (27). Ayrıca  arka dişlerdeki lekelenmenin ön dişlerdeki 
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lekelenmeden daha kabul edilebilir olduğu bulunmuştur. Ön dişlerdeki bu lekelenmelere 

rağmen  ABD'deki çoğu ebeveyn, genel anestezi  ve sedasyon gibi ileri farmakolojik 

yaklaşımlara karşı GDF tedavisini tercih etmiştir. Ebeveynlerin tedaviyi kabul etmeleri 

sosyoekonomik durumlarına göre de değişiklik göstermiştir (43). 

4. Gümüş Diamin Florür İle Restoratif Temelli Olmayan Kavite Kontrolü 

(ROKK) 

Çürük lezyonlar için restoratif olmayan kavite kontrol tedavi konseptinin bir 

parçası olarak GDF kullanılabilir. Restoratif olmayan kavite kontrolü (ROKK), çürükle 

enfekte dokuyu çıkarmadan ve  restoratif bir materyal yerleştirmeden  çürük lezyonunun 

yönetilmesini içerir. Bu minimal invaziv lezyon yönetimi tekniğinin mantığı, diş çürüğü 

hastalığının plak biyofilmi seviyesinde geliştiğinden diş ve lezyon yüzeyindeki biofilm 

aktivitesini kontrol etme  anlayışına  dayanmaktadır (44). GDF, Streptococcus mutans 

veya Actinomyces naeslundii'nin dentin yüzeylerinde oluşan karyojenik biyofilmine 

karşı anti-mikrobiyal aktivite gösterir (45) 

GDF çözeltisindeki gümüş, antimikrobiyal bir ajan olarak ek biyofilm 

oluşumunu kısıtlarken yüksek konsantrasyonlu fuorür (44.800 ppm) lezyonu 

remineralize eder. Bu konservatif yöntem, kooperasyonu sınırlı  ve özel gereksinimli 

çocuklarda tedaviye bağlı kaygıyı azaltırken, sedasyon ve genel anestezi altında tedavi 

ihtiyacını azaltır. GDF'li ROKK, ileri restoratif yöntemlerle karşılaştırıldığında çürük 

lezyon yönetiminin invaziv olmayan, basit, güvenli ve ekonomik bir yöntemidir. ROKK 

%5’ lik   sodyum florid vernik uygulaması ile de yapılabilir. GDF'li ROKK  özellikle diş 

sağlığı hizmetlerine ulaşımın kısıtlı olduğu bölgelerde oldukça pratik ve faydalıdır (44). 

5. Çürük Lezyonlarının Tedavisinde Restoratif Temelli Bir Seçenek Olarak 

Gümüş İle Modifiye Atravmatik Restoratif Tedavi (GMART) 

GDF, ROKK’ da olduğu gibi tek başına bir tedavi olmanın yanı sıra GDF  

kullanımını takiben restorasyonun yerleşimini  içerecek şekilde de kullanılabilir. 

GMART; Lokal eanestezi kullanılmadan, el aletlerinin kullanılarak kavitelerin 

hazırlandığı ve kavitelerin yüksek viskoziteli cam iyonomer simanla kapatıldığı  

Atravmatik Restoratif Tekniği  ile Gümüş diamin florürün birlikte kullanıldığı bir tedavi 

konseptidir (17, 37, 46). GMART’in bir parçası olarak GDF cam iyonomer siman 

yerleştirilmesinden hemen önce uygulanabildiği gibi GDF’ nin tekrarlayan uygulamaları 

sonrasıda cam iyonomer siman kullanılabilir. Bu teknik ile ağızdaki bakterilerin çürük 

dokuyla teması kaldırıldığından, çürük lezyonu remineralize olurken pulpanın 

canlılığıda  korunmuş olur (37).  

Çürük lezyon GDF uygulanmadan   önceden kurutulmalı ve mikrofırça 

kullanarak 1 dakika boyunca kılcal hareketlerle  lezyona uygulanmalıdır. 2-4 haftalık 

bir takipten sonra, lezyon hala aktifse o zaman GDF'nin yeniden uygulanması 

gerekebilir (46, 47). Çalışmalarda GDF'nin kompozitlerin etkilenmemiş dentine 

bağlanmaları üzerine etkisinin olmadığı  gösterilmiştir (48, 49) Dentinin GDF/KI ile ön 

işleme tabi tutulması, kompozitlerin  dentine bağlanmasını olumsuz etkilemeden 
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kompozit -dentin arayüzünde nanosızıntıyı azalttığı bildirilmiştir (50). Cam iyonomer 

simanlarda ise durum çelişkilidir. Bazı çalışmalar GDF’nin cam iyonomer simanların 

dentine olan bağlanmasını  artırdığı gösterilirken bazı çalışmalarda azaldığı bazılarında 

ise  etkilemediği gösterilmiştir. (51-54) Bazı çalışmalarda GDF-KI birlikte kavite 

dezenfektanı olarakta kullanılmıştır (54). 

GDF'yi takiben ağzı suyla çalkalamak ve cam iyonomer siman ile sağlam dentin 

arasındaki bağlanmanın azalmasını önler. Bu nedenle GMART tekniğini uygularken 

suyla gargara yapılmalıdır (55). 

GDF'nin normalde etkili olması için birden fazla tekrarlanan uygulamalara 

ihtiyacı vardır. GDF ve CİS'in aynı seansta  yerleştirilmesi, özellikle hastanın herhangi 

bir nedenle sonraki diş tedavisi için geri dönemeyeceği durumlarda yararlıdır. Bu 

minimal invaziv girişim hastaya hiçbir şey yapmamaktan çok daha avantajlı olmaktadır 

(17). Bu tedavi ile; GDF çürüğü durdururken CİS ile de  ağız ortamındaki bakterilerin 

çürük dokuya ulaşması ve çürük dokuda kalan bakterilerinde  besin kaynağına ulaşması 

engellenmiş olacaktır. CİS yerleştirmeden önce kavite yüzeyinde göllenme olmadan 

yeterli miktarda nemin  olması gerekmektedir.  

Bu tekniğin tek aşamalı veya çok aşamalı uygulamalarının ve  diğer restoratif 

materyallerle karşılaştırıldığı randomize klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. CİS’ ların  

GDF ile temas sonucu renklenebilecekleri bildirilmiştir. GMART;  Çürük lezyonun 

durması, remineralize olması ve böylece diş dokusunu ve pulpa vitalitesini koruması 

gibi avantajları ile daha çok ön planda durmaktadır (56). 

Cam iyonomer simanlar, çürük lezyonunun remineralize edilmesine olanak 

sağlayan  florür saldığı bilinen restoratif  materyalllerdir (39).  Kavitasyon meydana 

gelen ve pulpal semptomların yer almadığı EÇÇ’ nin tedavisinde, ART önerilmektedir. 

ART, düşük maliyetli olması, koopere olamayan çocuklar tarafından tolere edilebilmesi 

ve klinik ortamın dışında da geleneksel tedavilerin yapılamadığı durumlarda  

uygulanabilmesi gibi avantajlara sahiptir (21). GMART ile hem GDF  nin hemde  CİS’ 

ların  olumlu özelliklerinden yararlanmak istenilmiştir. ART, yapılan bir  sistematik 

derleme ve meta analiz sonuçlarına göre süt dişlerindeki tek yüzlü kavitelerde  3 yılın 

üstünde % 86 oranında sağ kalım oranı göstermiştir. Başka bir çalışmada süt dişlerindeki 

tek yüzlü kavitelerde bu oran % 93 olarak bulunmuşken  çok yüzlü kavitelerde  bu oran  

% 62 de kalmıştır (57, 58). 

GMART tekniğinin araştırıldığı randomize klinik ve labaratuvar çalışmalarına  

ihtiyaç vardır. Buna rağmen GDF ve ART‘nin olumlu özellikleri nedeni ile ikisinin 

birlikte kullanımının getireceği sinerjik etkinin GMART tedavi konsepti adı altında 

birleştirilmesi pediatrik ve toplum diş hekimliğinde özellikle okul öncesi çocuklar ve 

Diş Hekimliği hizmetlerinin kısıtlı olduğu bölgeler için oldukça umut vericidir. 

Özellikle iyi bir plak kontrolü sağlanırsa  kavitasyon oluşmuş EÇÇ’ li çocuklarda bu  

teknik  başarılı bir şekilde uygulanabilir. Yaşanan COVID-19 pandemisi nedeniyle 
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GMART gibi Minimal İnvaziv Diş hekimliği uygulamalarının giderek daha fazla klinik 

kullanım alanı bulacağını düşünmekteyiz.  
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1. Diş macunlarının tarihçesi: 

Diş macunları antik zamanların icadı olup, kökeni M.Ö. 5000-3000 

yıllarında, eski Mısırlıların dişlerdeki kalıntıları temizlemek amacıyla 

oluşturdukları öküz toynağı, reçine, yumurta kabuğu parçacıkları, sünger 

taşı tozu ve kullanım anında katılan su içeren bir bileşime dayanmaktadır 

(1). Eski Yunan ve Roma zamanında ise, ezilmiş kemikler ve istiridye 

kabuklarından elde edilen abrazivler ile bazı tatlandırıcıların ilave edildiği 

karışımlar kullanıldığı bilinmektedir (2). M.Ö. 500-300’lerde Çin ve 

Hindistan’da da diş tozu/macunu kullanımının başladığı ve ginseng, 

bitkisel nane, tuz gibi bazı tatlandırıcı elementlerin Çinlilerin 

formülasyonunda bulunduğu bilgisi günümüze ulaşmıştır (1,3). Diş 

tozlarının kullanımının yaygınlaştığı 18. yüzyılda, modern diş 

macunlarının öncülleri oluşturulmaya başlanmış, yıllar geçtikçe 

formülasyonlarına köpürme etkisi yaratmak için boraks tozu (sodyum 

borat), tozları macun haline getirmek ve kurumasını engellemek için 

gliserin ile dişleri güçlendirip, hassasiyeti azalttığı düşüncesiyle 

stronsiyum gibi bileşenler eklenmiştir (1,4). 1873 yılında, ilk kez Colgate 

tarafından kavanozlarda seri diş macunu üretimine başlanmış ve 1892’de 

Connecticut’tan Dr. Washington Sheffield diş macununun katlanabilir bir 

tüpte kullanıma sunulmasına öncülük etmiştir (1,2). 1914 yılında, diş 

macunu tarihindeki en önemli gelişmelerden biri olan diş macunlarına 

florür eklenmesi fikri ortaya atılmıştır. Amerikan Dişhekimleri Birliği 

(ADA) ilk başta florür ilavesini eleştirmiş, ancak 1960 yılına gelindiğinde 

diş macunlarında florür tuzlarının kullanımını onaylayarak florürlü diş 

macunlarının küresel olarak piyasaya sürülmesinin önünü açmıştır (1,3). 

Florür içeren diş macunun ilk kez ne zaman satıldığı belirsizliğini 

korumakla birlikte, 1955’te Procter&Gamble tarafından üretilen Crest 

isimli diş macunu Amerika ve dünya pazarlarında geniş ölçekli yer bulan 

ilk florür içerikli diş macunu olmuştur (1). 1945 yılına kadar diş macunları 

sabun ihtiva ederken, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sentetik yüzey aktif 

maddelerdeki gelişmeler nedeniyle, sabun yerine sodyum lauril sülfat ve 

sodyum risinolat gibi emülsiyonlaştırıcı maddeler kullanılmaya 

başlanmıştır (3,5). Diş macunlarının geleneksel modelden günümüzdeki 
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modern haline evrilme sürecinde üretici firmalar diş çürüklerini önleme, 

hassasiyet giderme, antiplak, antitartar ve beyazlatma özellikleri gibi 

konularda ağırlıklı olarak etkinlik gösterecek şekilde içerikleri modifiye 

ederek, formülasyonları geliştirmektedirler. Oral hijyenin sağlanmasında 

en yaygın kullanılan ajanlardan olan diş macunlarının gelişimi henüz 

tamamlanmamış olup, bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

2. Diş macunlarının içeriği: 

Diş macunları amaca yönelik olarak değişen içerikleriyle birlikte, 

temel olarak aşındırıcılar (%20-40), nemlendiriciler (%20-40), su (%20-

40), deterjanlar (%1-2), bağlayıcılar (%2), tatlandırıcılar (%2), 

renklendirici ve koruyucular (%1) ile terapötik ajanlardan (%5) meydana 

gelmektedir (6,7) (Tablo 1).  

Tablo 1. Diş macunlarının içerik ve işlevleri 

İçerik İşlev 

Aşındırıcılar Renklenmelerin giderilmesi, cilalama 

Nemlendiriciler Nemi koruma, akıcılık 

Deterjanlar 

(Sürfaktanlar) 

Köpürme, stabilite, çözücü, antimikrobiyal, plak 

önleyici 

Bağlayıcılar 

(Kıvam artırıcılar) 

Stabilite, kıvam, görünüm 

Tatlandırıcılar Tat, his, ferahlık 

Renklendiriciler Görünüm 

Koruyucular Mikroorganizma üremesini engelleme 

Terapötik ajanlar Remineralizasyon, çürük önleme, plak oluşumunu 

önleme, diştaşı oluşumunu azaltma, hassasiyet 

giderme, beyazlatma 

 

2.1. Aşındırıcılar: 

Diş macunlarının yapısına katılan aşındırıcılar, bakteriyel plağın ve 

dişlerdeki lekelerin eliminasyonunda görev alırlar (8). Bu amaçla diş 

macunlarının yapısına en sık ilave edilen bileşenler; kalsiyum karbonat, 

sodyum bikarbonat, dikalsiyum fosfatdihidrat, kalsiyumpirofosfat, hidröz 

veya anhidröz sodyum metafosfat, trikalsiyum fosfat, silika ve alümina-

alüminyum oksittir (9). Öte yandan, günümüzde raflarda daha fazla 

görmeye başladığımız organik diş macunlarına ise hindistancevizi unu, 

pirinç tozu, sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat ve eritrol gibi 

bileşenler aşındırıcı olarak ilave edilmektedir (10). Diş macunlarının 

aşındırıcılık düzeyleri, ‘Göreceli Dentin Aşındırıcılığı’ (RDA) değerleri 

olarak ifade edilmekte ve içerdiği aşındırıcı partikülün sertliği, büyüklüğü, 

morfolojisi, dağılımı ve konsantrasyonundan etkilenmektedir (1,6,9,11). 



 
269 

 

RDA değerinin yüksek olması, diş macununun daha fazla aşındırıcı etkiye 

sahip olduğunu ifade etmektedir (9,12). Aşındırıcı özelliği çok düşük bir 

diş macunu kullanıldığında, pelikılın renklenerek dişlerin yüzeylerinde 

biriktiği ve diş macununun dış kaynaklı renklenmelerin oluşumunu 

önlemek veya bu renklenmeleri uzaklaştırmak için belirli bir aşındırıcılık 

düzeyine sahip olması gerektiği düşüncesi yaygın olarak kabul 

edilmektedir (13). 

2.2. Nemlendiriciler: 

Diş macununun esas bileşenlerinden biri olan suyun yapı içinde 

tutulmasını sağlayarak, kıvamın korunmasında rol oynar. Bu amaçla 

sıklıkla gliserin, sorbitol, propilen glikol, ksilitol ve mannitol gibi ajanlar 

formülasyona dahil edilir (6,9). Organik diş macunlarında ise aloe vera 

özütleri, doğal gliserin ve yağlar bu amaçla kullanılır (10). 

2.3. Deterjanlar (Sürfaktanlar): 

Diş macunlarına köpürme özelliği kazandırarak, diş yüzeyindeki 

plağı ve eklentileri uzaklaştırmaya yararlar. Bunun yanısıra, diş 

macununun ağız içinde dağılımına ve aroma bileşikleri ile 

antiplak/antigingivitis aktif maddeleri gibi çeşitli hidrofobik bileşenlerin 

miselizasyonuna da yardımcı olurlar (1). İlk zamanlarda macunların 

yapısına katılan sabunlar, tatlarının kötü olması, mükoz membranlarda 

irritasyon yaratmaları ve diş macununun yapısında bulunan kalsiyum, 

florür gibi maddelerle uyumsuz olmaları sebebiyle yerini deterjanlara 

bırakmıştır (6,14). Sodyum lauril sülfat (SLS) diş macunlarının yapısında 

sıklıkla bulunan, anyonik yüzey aktif maddelerdendir. Kararlı yapıda olan 

düşük yüzey gerilimine sahip bu bileşen, nötral pH’da aktif olup, diş 

macununun yapısına katılan diğer maddelerle uyumludur (8). Ancak 

dokulara derin penetrasyon özelliği sebebiyle, yüksek dozlarının epitelyal 

atrofi ve hücre ölümüne neden olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle, 

SLS’nin diş macunlarına %1-2 oranında katılımına izin verilir (6). 

Kokamidopropil Betain (Tego Betain) ve Sodyum Metil Kokoil Taurat diş 

macunlarında yaygın olarak kullanılan sürfaktanlardan olup, organik diş 

macunlarına ise bu amaçla çeşitli bitkilerden elde edilen saponin ve desil 

glukozit gibi bileşenler eklenmektedir (10). 

2.4. Bağlayıcılar (Kıvam artırıcılar): 

Diş macunlarının ideal kıvamda olmaları ve stabilitelerini devam 

ettirebilmeleri amacıyla ilave edilen ajanlar olup, bu amaçla sıklıkla 

karragenan, karboksimetilselüloz, hidroksietilselüloz, kolloidal silika, 

ksantan sakızı, selüloz sakızı gibi bileşenlerden yararlanılır (1,15). Ksantan 

ve guar zamkı gibi maddeler ise kıvam artırıcı ve dengeleyici 

özelliklerinden dolayı organik diş macunlarına ilave edilmektedir (10). 
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2.5. Tatlandırıcılar: 

Firmaların üretim ve satış stratejileri doğrultusunda, ürünlerinin 

kullanıcılara daha çekici gelmesi amacıyla formülasyona eklenen 

unsurlardır. Ağız bakımının vazgeçilmez parçası olan diş macunlarının 

tercih edilmesinde ürünlerin tat ve kokusunun oldukça önemli faktörler 

olduğu bilinmektedir. Tatlandırıcı olarak sıklıkla ksilitol gibi fermente 

olmayan şekerler, şeker alkolleri, sükraloz ve sodyum sakkarin gibi 

bileşenler kullanılmaktadır (15,17). Organik diş macunlarında ise ksilitol, 

doğal şekerler, eritrol ve organik yağlar tatlandırıcı; mentol, limon, tarçın, 

zencefil, nane, anason, okaliptüs ve çeşitli meyve ile meyve çekirdeği 

ekstratları aroma verici olarak yapıya eklenebilmektedir (10). Bu bileşen, 

özellikle çocuk diş macunlarında daha fazla önem taşımakta olup, yaş ile 

tat duyusunda meydana gelen fizyolojik değişimler göz önünde 

bulundurularak çocukları diş fırçalamaya motive edecek şekilde lezzet 

tasarımları yapılmalıdır. 

2.6. Koruyucular: 

İyonik bir yüzey aktif madde içermeyen diş macunları, uzun süreli 

saklama koşullarında bakteri büyümesini önlemek için genellikle 

koruyucularla formüle edilir. Bu amaçla en yaygın kullanılan ajanlar; 

sodyum benzoat, etil ve metil parabendir. Sulu fazdaki yüksek osmotik 

basınç nedeniyle, yüksek nem seviyelerine sahip formülasyonlarda 

mikroorganizmaların büyümesi genellikle engellendiği için günümüzde 

çok az formülasyon koruyucu içerir. Ayrıca, anyonik yüzey aktif maddeler 

doğaları gereği antimikrobiyal olup, tat bileşikleri de stabiliteye katkıda 

bulunurlar (1). 

2.7. Terapötik ajanlar: 

Bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda çürük önleyici, hassasiyet 

giderici, antibakteriyel, antiplak, antitartar ve beyazlatma gibi etkiler 

kazandırabilmek amacıyla diş macunu formülasyonlarına eklenen aktif 

bileşenlerdir (11). 

3. Çürük önleme ve remineralizasyon amacıyla kullanılan 

bileşenler: 

3.1. Florür: 1970’li yılların başından günümüze, florür içeren diş 

macunlarının global ölçekte kullanımının artması ile çürük oranlarında 

dramatik azalmalar izlenmiştir (18). Florürlü macun ile dişlerin 

fırçalanması, kolay uygulanabilir ve ekonomik bir yöntem olması 

sebebiyle toplum tarafından benimsenmiş, ideal bir halk sağlığı yöntemidir 

(19). Diş hekimliği alanındaki meta-analiz çalışmaları ve kılavuzlar, diş 

çürüklerinden korunma ve çürük prevalansının azaltılmasında florür 

kullanımının güvenli ve etkili bir yöntem olma özelliğini sürdürdüğünü 
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bildirmektedir (20,21). Florür koruyucu etkinliğini; plak oluşumunu 

engelleyip, plak mikroorganizmalarının asit üretimini önleyerek, yapı 

itibariyle daha dirençli florhidroksiapatit oluşumuna neden olarak, 

kalsiyum-fosfat’ın diş yüzeyine çökelmesini hızlandırarak ve 

konsantrasyona bağlı bakteriostatik/bakterisit etki göstererek sağlar 

(11,22). Diş macunlarında sıklıkla sodyum florür (NaF), sodyum 

monoflorofosfat (SMFP), amin florür (AmF), asidüle fosfat florür (APF) 

ve kalay florür (SnF2) olarak bulunmaktadır. Florür konsantrasyonu 

‘milyonda bir birim’ e karşılık gelen ‘ppm’ ile ifade edilmekte olup, diş 

macunlarında 450-5000 ppm oranlarında bulunabilmektedir. Günümüzde 

‘kozmetik ürün’ sınıfına giren diş macunları için belirlenen yasal limit 

1500 ppm florür iken, daha yüksek konsantrasyona sahip macunlar ‘ilaç’ 

olarak değerlendirilmeli ve yalnızca 10 yaşın üzerinde, kserostomi veya 

yaygın kök yüzeyi çürükleri olanlar gibi yüksek çürük riskli bireylerin 

tedavisi için kullanılmalıdır (23,24). Yaşa bağlı olarak günlük macun 

kullanım miktarları ve diş macunlarında bulunması gereken florür 

düzeyleri yıllar içinde değişim göstermiştir. Avrupa Pediatrik Diş 

Hekimliği Akademisi (EAPD) ilk dişin sürmesiyle florürlü diş macunu 

kullanımını önermekte olup, 2019 yılında güncellenen kılavuzda, en küçük 

yaş grubu için 500 ppm florür içeren macun önerisini 1000 ppm olarak 

güncellemiştir (25, 26). 6 yaş ve üzeri çocuklarda ise, diş macununu yutma 

eğiliminde olmadıklarından 1450 ppm florür içeren macun kullanımı 

tavsiye edilebilmektedir (27). Uygulanması gereken diş macunu miktarı 

açısından bakıldığında, ebeveyn gözetiminde olmak kaydıyla 2 yaşından 

küçük çocuklarda pirinç tanesi veya sürüntü şeklinde, 2-6 yaş arası 

çocuklarda ise bezelye tanesi kadar kullanımı önerilmektedir (21). 

3.2. Nanohidroksiapatit (nHA): Nano boyutlu hidroksiapatit 

partikülleri, morfoloji ve kristal yapı bakımından diş minesinin apatit 

kristallerine benzerlik göstermekte ve remineralizasyon potansiyeli 

nedeniyle mineral kaybına uğrayan diş minesinin rekonstrüksiyonu için 

biyomimetik bir materyal olarak kabul edilmektedir (28). 

Nanohidroksiapatitin başlangıç mine lezyonları üzerindeki 

remineralizasyon potansiyelini değerlendiren bir in vitro çalışmada, bu 

biyoaktif materyalin kalsiyum-fosfat deposu işlevi gördüğü, minerallerin 

süpersaturasyonunu sağlayarak, demineralizasyonu azaltıp, 

remineralizasyonu uyarıcı yönde etki gösterdiği rapor edilmiştir (29). 

Ayrıca nanohidroksiapatit bileşeninin, tübülleri bloke ederek dentin 

hassasiyet semptomlarını hafiflettiği belirtilmektedir (30). Farklı etken 

maddeli hassasiyet giderici diş macunlarının dentin hassasiyeti üzerindeki 

etkinliği konusundaki bir network meta analizinde, nHA içerikli diş 

macunlarının dentin hassasiyetinin tedavisi için en iyi seçenek olabileceği 

bildirilmiştir (31). Biorepair (Dr. Kurt Wolff), CTx3 (CariFree), PrevDent 
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nHAp (PrevDent), Remin Pro (Voco), Curaprox Black Is White 

(CURAPROX), ROCS Sensitive (ROCS) ve Splat Biocalcium (SPLAT) 

nanohidroksiapatit içeren diş macunlarına örnek olarak verilebilir. 

3.3. Kazein fosfopeptid-amorf kalsiyumfosfat (CPP-ACP): Süt 

ürünlerinin çürükler üzerindeki etkisi, peynirin topikal antikaryojenik 

etkisinin gösterildiği 1980'lerden beri bilinmekte olup, bu koruyucu etki, 

kazein fosfoproteini ve kalsiyum fosfat içeriklerinin doğrudan kimyasal 

etkisine atfedilmiştir (32). Kazein fosfopeptid, kalsiyum ve fosfat 

iyonlarını bağlayarak amorf kalsiyum fosfat nanokümeleri oluşturabilir. 

Bu kazein fosfopeptid ile stabilize edilmiş amorf kalsiyum fosfat 

nanokümeleri (CPP-ACP), demineralizasyonu azaltıp, remineralizasyonu 

uyararak minenin mineral doygunluğunun devam ettirilmesini, diş 

yüzeyine bakteriyel adezyonun engellenmesini ve plak pH’ının 

tamponlanmasını sağlar (11,22,33). CPP-ACP’nin beyaz nokta 

lezyonlarının tedavisinde kullanıldığı bir araştırmada, bu bileşenin beyaz 

nokta lezyonlarının remineralizasyonunda iyi bir alternatif olduğu ve florür 

ile birlikte uygulanarak daha yüksek etkinlik gösterebileceği bildirilmiştir 

(34). Bir sistematik derleme ve meta analizde ise, CPP-ACP-florür 

kombine tedavisinin, üstün remineralizasyon potansiyeli ve antibakteriyel 

etki sergilediği, ancak tek başına florür kullanımına kıyasla yeni lezyonları 

önlemede daha etkili olmadığı rapor edilmiştir (35). Kazein esaslı bu 

bileşenleri ihtiva eden bir ürün önerileceği zaman, anaflaksi gibi ciddi 

tablolara neden olabilme ihtimali sebebiyle bireyin süt alerjisi olup 

olmadığının sorgulanması önem taşımaktadır. Tooth Mousse, MI paste ve 

MI paste plus (GC Company) CPP-ACP bazlı ürünlere örnek olarak 

verilebilir. 

3.4. Amorf kalsiyumfosfat (ACP): Enamelon teknolojisi ile, 

kalsiyum ve fosfat tuzlarının tükürükle karışması sonucu kalsiyum, fosfat 

iyonları serbestlenir. Bu iyonların karışması ile, anstabil bileşikler olan 

ACP veya ortamda flor varlığında amorf kalsiyum flor fosfat (ACFP) 

oluşarak hızla çökelir. Ardından kararlı ve çözünmez hale geçebilmek için 

ACP ve ACFP, hidroksiapatit ve florhidroksiapatit gibi bileşenlere 

dönüşmektedir. Kalsiyum fosfat esaslı remineralizasyon teknolojilerinin 

değerlendirildiği bir derlemede, ACP uygulamalarının başlangıç çürük 

lezyonlarının noninvaziv tedavisinde topikal florür uygulamalarına 

yardımcı tedaviler olarak umut verici olduklarından söz edilmektedir (36). 

ACP içeren diş macunlarına örnek olarak Enamelon (Premier) verilebilir. 

3.5. Biyoaktif cam (Kalsiyum sodyum fosfosilikat): NovaMin 

ticari adıyla piyasaya sürülen bileşik; kalsiyum, sodyum, fosfat ve silikat 

içeren biyoaktif bir materyaldir. Bu molekülün su veya tükürük ile teması 

halinde hızlıca sodyum, kalsiyum ve fosfat salınımı gerçekleşirken, bu 



 
273 

 

duruma iyon salınımına bağlı olarak ortam pH’ının yükselmesi eşlik eder. 

Sonuçta minenin yapısına benzeyen hidroksikarbonat apatit yapı oluşarak, 

hem dentin hassasiyetinin azalması hem de demineralizasyonun önlenerek, 

remineralizasyonun artması sağlanır (37). Yapılan bir çalışmada, NovaMin 

içeren diş macununun diğer gruplara kıyasla daha yüksek dentin 

mineralizasyonu ve tübül tıkanıklığına neden olduğu ve bu sebeple dentin 

hassasiyetinde daha iyi bir rahatlama ve koruma sağlayabileceği rapor 

edilmiştir (38). Piyasada bulunan Sensodyne Onarım ve Koruma ile 

Sensodyne Hassasiyet & Diş Eti (GlaxoSmithKline) NovaMin içerikli diş 

macunlarına örnektir. 

3.6. Trikalsiyum fosfat (TCP): Trikalsiyum fosfat, yapısında 

bulunan fonksiyonel kalsiyum ve serbest fosfat ile florürün 

remineralizasyon etkinliğini artırması sebebiyle çeşitli ağız bakım 

ürünlerinin formülasyonlarına dahil edilmektedir. Trikalsiyum fosfat ve 

florür kombinasyonları içeren diş macunlarının, mine yüzey altı 

lezyonlarının remineralizasyonuna etkisinin değerlendirildiği bir 

çalışmada, TCP ve florür içeren deneysel diş macununun, yapay mine 

yüzeyaltı lezyonlarının remineralizasyonunu artırdığı bildirilmiştir (39). 

Farklı içeriğe sahip diş macunlarının (500 ppm F/ 500 ppm F+TCP/ 1,100 

ppm F) beyaz nokta lezyonlarının remineralizasyonu üzerindeki etkilerinin 

araştırıldığı in situ bir çalışmada ise, 500 ppm F+TCP kombinasyonunun 

1,100 ppm F ile karşılaştırılabilir seviyede antiçürük etkinlik 

gösterebileceği rapor edilmiştir (40). 

3.7. Ksilitol: Beş karbonlu şeker alkollerinden biri olan ksilitol, 

florürden sonra çürük profilaksisi açısından yoğun olarak araştırılan bir 

ajandır. Doğal bir tatlandırıcı olan ksilitolün, antibakteriyel özelliği, 

tükürük akış hızı ve tamponlama kapasitesini artırma ve mineral kaybını 

önleme etkileri olduğu yıllardır bilinmekte ve koruyucu diş hekimliği 

programlarında ksilitol içeren diş macunlarının kullanımı da yer 

almaktadır (9,41,42). 

3.8. Teobromin: Kakao bitkisi ve çikolatada bulunan teobromin, 

teofilin ve kafein ile birlikte ksantin alkaloidi olarak 

sınıflandırılandırılmaktadır (11,22). Diş dokularının mineralizasyonu 

üzerine olumlu etkilerinin görülmesini takiben, bu konu üzerinde çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Yapay mine lezyonlarının teobrominle 

mineralizasyonunu değerlendiren bir çalışmada, bu bileşenin ortamın 

remineralizasyon potansiyelini artırabildiği gösterilmiştir (43). Farklı 

etken maddeli diş macunlarının 

(Teobromin/Teobromin+florür/Novamin/Florür) dentin tübül 

tıkayıcılığını değerlendiren bir çalışmada, florür içeren ve içermeyen 

teobromin esaslı diş macunlarının dentin tübül tıkayıcılığının benzer, ve 
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Novamin içeren diş macununa kıyasla yüksek olduğu rapor edilmiştir (44). 

Bunun aksine, teobrominin mine çürük lezyonlarının de-/re-

mineralizasyonuna etkisinin araştırıldığı güncel bir başka çalışmada ise, 

teobromin çeşitli konsantrasyonlarda ve farklı pH değerlerinde plak 

sıvısına benzer bir ortamda sürekli olarak bulunduğunda, mine çürük 

lezyonlarının de-/re-mineralizasyonunu etkilemediği, bu nedenle çürük 

önleyici ajan olarak önerilemeyeceği bildirilmiştir (45). Theodent Classic, 

Theodent 300 ve Theodent Kids (Theodent) teobromin etken maddeli diş 

macunu örneklerindendir. 

4. Plak oluşumunu önleme amacıyla kullanılan bileşenler: 

4.1. Triklosan: Triklosan, doza bağlı olarak bakteriyostatik veya 

bakterisidal etki sağlayabilen, bakteri sitoplazma membranına etkili geniş 

spektrumlu antibakteriyel bir ajandır. Triklosan, bakteriyel büyüme ile 

temel bakteriyel metabolik yollar üzerindeki etkisi sayesinde, biyofilmdeki 

Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterilerin yükünü modüle etmektedir 

(46). Diş macununun içindeki diğer bileşenler ile uyum gösterir. Bununla 

birlikte, plak oluşumu/gingivitis kontrolünde, yalnızca triklosan içeren 

ürünlerin etkinliklerine dair kanıt olmadığından, çoğunlukla triklosanın 

mine, oral epitelyal hücreler ve plağa alımını ve tutulmasını kolaylaştıran 

bir kopolimer (polivinilmetil eter maleik asit - PVM/MA) ile birlikte 

kullanılır (47). Diş macununun içeriğindeki aktif bileşenlerin plak 

oluşumunu engelleme üzerindeki etkinliğini konu alan sistematik bir 

derlemede, triklosan veya kalay florür gibi aktif bileşen içeren diş 

macunlarının plak oluşumunu önleyici etkinliklerinin sodyum florür içeren 

bir diş macununa kıyasla daha yüksek olduğu bildirilmiştir (48). Piyasada 

bulunan Colgate Total diş macunu (Colgate-Palmolive) triklosan içeren diş 

macunlarına örnek olarak verilebilir. 

4.2. Klorheksidin: Klorheksidin, geniş antibakteriyel spektruma 

sahip katyonik bir bis-biguaniddir. Bu ajan primer etkisini; hücre 

membranlarını parçalayıp, konsantrasyona bağlı olarak büyümeyi 

durdurarak ve hücre ölümüne sebep olarak gösterir. Bunun yanısıra 

proteolitik ve glikozidik enzimlerin inhibisyonu aracılığıyla da etkili 

olmaktadır (49). Klorheksidin tuzları, solüsyonlarda katyonik olmaları 

sebebiyle sabun ve diğer anyonik maddelerle uyumsuzdur. Bu sebeple diş 

macunlarının içeriğine eklenerek antimikrobiyal etkinliği artırması 

amaçlansa da, macun yapısındaki diğer bileşenler ile etkileşime girmesi 

sonucu aktivitesinin azaldığı bildirilmiştir (9). Ayrıca uzun süreli kullanımı 

sonucunda diş ve restorasyonlarda renklenme, tad duyusunda bozulma, 

oral mukozada deskuamasyon oluşumu, diş taşı oluşumunda artış ve alerjik 

reaksiyonlar gibi çeşitli yan etkiler de rapor edilmiştir (50). 
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5. Diş taşı oluşumunu azaltma amacıyla kullanılan bileşenler: 

Üretici firmalar dental plağın zamanla kalsifiye olması sonucu 

meydana gelen diş taşlarının oluşum sürecini geciktirebilmek adına diş 

macunu formülasyonlarına çinko tuzları (çinko sitrat, çinko klorit vb.), 

triklosan/kopolimer, pirofosfatlar, sodyum heksametafosfat, poliaspartat 

gibi aktif bileşenler ilave etmektedirler (8). Bunlardan çinko tuzları 

etkinliğini, plak büyümesinin inhibisyonu ile diş taşı oluşumu için gereken 

matriksi azaltarak ve büyüyen kristalin yüzeyine adsorbe olup, kalsiyum 

iyonlarının bağlanmasını kısıtlayarak göstermektedir. Triklosan ise, çinko 

sitrat, pirofosfat ve PVM/MA kopolimeri gibi bileşenler ile kombine 

olarak diştaşı oluşumunu önleyici diş macunlarında başarıyla 

kullanılmaktadır. Tekrar eden 10–12 pirofosfat alt birimine sahip bir 

polimer olan sodyum heksametafosfat’ın diş taşı oluşumu ve renk 

adsorpsiyonunu önleme potansiyelini artırdığı bilinmektedir. Poliaspartat 

molekülü ise, kristal büyümesini engelleyerek etkinlik gösteren 

polianyonik bir peptittir (51). 

6. Dentin hassasiyetinin giderilmesi amacıyla kullanılan 

bileşenler: 

Potasyum tuzları [potasyum nitrat (%5), potasyum klorit (%3,75), 

potasyum sitrat (%5,5)] içeren diş macunları dentin hassasiyeti 

durumlarında sıklıkla kullanılmakta ve dentin tübülleri içine diffüze olup 

sinir fibrillerini depolarize ederek etkinlik göstermektedir (52). Sensodyne 

Promine (GlaxoSmithKline) hassasiyet tedavisinde önerilen potasyum 

nitrat içeren diş macunlarına örnek olarak verilebilir. 

Stronsiyum klorid, kalay florür, kalsiyum sodyum fosfosilikat, 

arjinin, florür, nanohidroksiapatit ve amorf kalsiyum fosfat gibi aktif 

bileşenler ise tübül ağızlarını tıkayarak hassasiyetin giderilmesinde rol 

oynamaktadırlar. Dentin hassasiyeti için olan diş macunlarına dair yapılan 

bir meta analiz çalısmasında, çoğu diş macunu formülasyonunun, plasebo 

veya florürlere (amin florür, sodyum monoflorofosfat, sodyum florür) 

karşı üstünlük sağladığı, kalsiyum sodyum fosfosilikatın yüksek/orta 

kesinlikte hava, soğuk ve dokunsal uyaranların tümü için en faydalı bileşen 

olduğu, tek başına kalay florür ve kalay florür/hidroksiapatit ile kombine 

potasyumun yüksek/orta kesinlikte dokunsal ve hava uyanlarına karşı 

fayda sağladığı, arjininin hava uyaranları, stronsiyum ve potasyumun ise 

orta derecede kesinlik ile dokunsal uyaranlar için yararlı olduğu 

bildirilmiştir (53). Yine dentin hassasiyeti ile ilgili bir başka sistematik 

derleme ve meta analiz çalışmasında potasyum, kalay florür, potasyum ve 

stronsiyum, potasyum ve kalay florür, kalsiyum sodyum fosfosilikat, 

arjinin ve nanohidroksiapatit içeren diş macunlarının dentin hassasiyetinin 

semptomlarını hafiflettiği, ancak stronsiyum ve amorf kalsiyum fosfat 
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içeren diş macunlarının etkin olmadığı rapor edilmiştir (30). Hassasiyet 

tedavisinde kullanılan diş macunlarının etkinliğinin tam olarak 

anlaşılabilmesi için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır. Sensodyne 

hızlı rahatlama (GlaxoSmithKline, stronsiyum içerikli), Meridol (CP-

GABA, kalay florür içerikli), Sensodyne onarım ve koruma 

(GlaxoSmithKline, kalsiyum sodyum fosfosilikat içerikli), Colgate 

hassasiyete pro-çözüm (Colgate-Palmolive, arjinin içerikli), Colgate 

Duraphat (Colgate-Palmolive, yüksek konsantrasyonda florür içerikli), 

Dentiste Premium Natural White (Siam Kozmetik, nanohidroksiapatit 

içerikli), Enamelon (Premior, amorf kalsiyum fosfat içerikli) farklı aktif 

bileşenleriyle diş hassasiyetinin giderilmesi için kullanılan piyasada 

bulunan diş macunu örneklerindendir. 

7. Beyazlatıcı etki sağlamak amacıyla kullanılan bileşenler: 

Beyazlatıcı diş macunları, geleneksel macunlara kıyasla aşındırıcı 

partikül özellikleri ve peroksit içermeleri bakımından farklılık 

göstermektedir. Diş üzerindeki lekelerin uzaklaştırılması için diş macunu 

formülasyonlarına aşındırıcılar, sürfaktanlar, kalsiyum şelatörleri ve 

enzimler ilave edilirken, peroksit ise ağartma amacıyla içeriğe 

katılmaktadır (54). Aşındırıcıların etkinlikleri farklı şekil, partikül boyutu, 

dağılım, konsantrasyon, sertlik gibi parametrelere bağlı olmakla birlikte, 

sıklıkla bu amaçla yapıya silika, kalsiyum karbonat, dikalsiyum fosfat 

dihidrat, kalsiyum pirofosfat, alümina, perlit, sodyum bikarbonat gibi 

bileşenler katılır (55). Bu içerikler renklenmiş biyofilm ve diş yüzeyindeki 

kromoforların giderilmesinde rol oynayarak, diş renginde beyazlamanın 

gerçekleştiği izlenimine neden olmaktadır (51). Oksidan veya enzim içeren 

beyazlatıcı diş macunları, dişlere yapışan pigmentleri kimyasal olarak 

değiştirerek renklenmenin yoğunluğunu ve görünümünü azaltır (13,51,55). 

Optik modifiye edici diş macunları ise, diş yüzeyine ince, yarı saydam 

mavimsi pigment tabakası bırakmakta ve dişlerin görünen rengini 

değiştirme işlevi gören mavi kovarin gibi pigmentler içermektedir. Bu 

tabaka, mavinin renk skalasında sarının tam karşıtı olmasından dolayı, 

gelen ışığın etkileşimini anında değiştirerek dişlerin daha beyaz ve parlak 

görünmesini sağlar (56). Mavi kovarin içeren beyazlatıcı diş macununun 

etkinliğini değerlendiren klinik bir çalışmada, beyazlatıcı ve geleneksel diş 

macunları arasında beyazlatma etkinliği açısından önemli bir fark olmadığı 

ve çalışmaya dahil edilen diş macunlarının hiçbirinin ev tipi beyazlatma 

kadar etki göstermediği rapor edilmiştir (57). Son yıllarda, diş 

macunlarının yapısına katılan aktif kömür/karbon bileşenleri, dişlerin renk 

değişiminden sorumlu pigment, kromofor ve lekeleri adsorbe etme 

kapasitesine sahip olmaları nedeniyle dikkatleri çekmektedir (55). Aktif 

karbon, mavi kovarin, hidrojen peroksit veya mikroaşındırıcılar içeren diş 

macunlarının beyazlatma etkinliklerinin değerlendirildiği bir çalışmada, en 
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iyi beyazlatma performansının sırasıyla mikroaşındırıcı, hidrojen peroksit 

ve mavi kovarin içeren macunlarda görüldüğü ve sürekli kullanımın tüm 

beyazlatıcı diş macunlarının performansını artırdığı sonucuna varılmıştır 

(55). Beyazlatıcı diş macunları ile fırçalanan diş minesindeki renk ve yüzey 

pürüzlülük değişimlerinin araştırıldığı randomize klinik bir çalışmada ise, 

test edilen diş macunlarının, algılanabilir ve kabul edilebilir eşik değerlerin 

üzerinde renk değişimine sebep olduğu, ancak dişlerin yüzey 

pürüzlülüğünü değiştirmediği bildirilmiştir (58). Farklı aşındırıcı 

partiküller içeren diş macunlarına; Parodontax beyazlatıcı tam koruma 

(GlaxoSmithKline, sodyum bikarbonat hidratlı silika içerikli), 

Opalescence whitening toothpaste (Ultradent, sodyum benzoate ve silika 

içerikli), Clinomyn sigara içenler için diş macunu (Trimb Healthcare Ab, 

trisodyum fosfat içerikli) örnek olarak verilebilir. Bunun dışında, Colgate 

optik beyaz (Colgate-Palmolive), White Glo diamond series diş 

beyazlatma sistemleri (White Glo), PlusWhite peroksitli diş macunu (Cca 

Industries), Mer Advance White Extreme Whitening diş macunu 

(Church&Dwight Co.), Rembrandt deeply white + peroxide toothpaste 

(Johnson&Johnson) gibi ürünler içeriğindeki peroksit sayesinde ağartma 

etkinliği göstermektedirler. Titanyum dioksit ve mavi kovarin içeren 

beyazlatıcı diş macunlarına örnek olarak, R.O.C.S. Unique diş macunu, 

tütün lekesi karşıtı (Drc Group of Companies), White Glo Advantage diş 

macunu, çürük karşıtı, beyazlatıcı (White Glo), Sensodyne beyazlatıcı diş 

macunu (GlaxoSmithKline), Signal White Now (Unilever) ve İpana 3D 

white perfection (P&G) verilebilir. Signal Nature Elements: charcoal 

white&detox (Unilever), Colgate Natural Extracts charcoal diş macunu 

(Colgate-Palmolive) ise piyasada bulunan aktif karbon içerikli diş 

macunlarından bazılarıdır. 

8. Bitkisel diş macunları: 

Günümüzde, bireylerdeki ‘doğala dönüş’ konseptine eğilim 

nedeniyle bitkisel ürünlere olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Bitkilerden 

elde edilen fitokimyasallar geleneksel tıpta yer bulduğu gibi ağız bakım 

ürünlerine de dahil edilerek kimyasallara alternatif oluşturmaktadır. Ağız 

bakım ürünü üreticileri ve şirketler, bitkilerden elde edilen bu ekstraktları 

antibakteriyel, antiviral ve antienflamatuar etkileri nedeniyle ürünlerine 

eklemektedir. Geleneksel diş macunu formülasyonlarını koruyan ve bir 

satış stratejisi olarak bitkisel özler eklenen diş macunlarının, bitkisel diş 

macunu oldukları anlamı çıkarılmamalıdır. ‘Bitkisel içerikli doğal’ diş 

macunlarının yapısında triklosan, sodyum lauril sülfat (SLS), paraben, 

propilen glikol, florür, sentetik tatlandırıcı ve renklendiriciler gibi 

bileşenler bulunmamaktadır (59). Bitkisel diş macunları içeriğinde 

bulunan bitki özlerine; aloe vera (aloe barbadensis), papatya (matricaria 

recutita), karanfil (sysygium aromatium), nane (mentha piperita), yeşil çay 
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(camellia sinensis), zencefil (zingiber officinale), zerdeçal (curcuma 

longa), kekik (thymus vulgaris), adaçayı (salvia officinalis), üzüm 

çekirdeği (vitis vinifera grape), karadut (morus nigra), misvak (salvadora 

persica), lavanta (lavandula angustifolia), çay ağacı yağı (melaleuca 

alternifolia), kızılcık (vaccinium macrocarpon), kahve, kakao ve propolis 

örnek olarak verilebilir (59,60). 

9. Sonuç: 

Sonuç olarak, diş macunlarının ağız bakımının sağlanmasında 

vazgeçilmez bir unsur olduğu ve diş hekimlerinin bu konuda bilgilerini 

güncel tutarak hastalara doğru önerilerde bulunmasının öneminin altını 

çizmekte fayda var. Raflarda çeşitli markalara ait birçok diş macunu 

bulunmakta ve tüketici hangi ürünü seçeceği konusunda kafa karışıklığı 

yaşamaktadır. Bireyin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun ürünü 

reçetelendirerek, diş macunlarının koruyucu diş hekimliği açısından önemi 

konusunda toplumu bilinçlendirmekte diş hekimlerine büyük bir görev 

düşmektedir. 
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Giriş 

Kanser çoğu gelişmiş ülkede hala önemli bir ölüm nedeni olmaya 

devam etmektedir. Birçok kanser türünün etkin kontrolünün olmaması, 

sağlık sistemi üzerinde giderek daha fazla yük haline gelmektedir. Kanser 

terapötiklerinin nihai hedefi, kemoterapinin sistemik toksisitesini 

azaltarak, hastanın hayatta kalma süresini ve yaşam kalitesini artırmaktır. 

Son 40-50 yılda, düşük moleküler ağırlıklı anti kanser ilaçları, birçok ileri 

evre kanser modeli için temel tedavi yöntemi olmuştur. Ancak geleneksel 

kemoterapötik ajanlar vücutta spesifik olmayan bir biyodağılım profili 

izler.  Sadece tümör bölgesine değil, sağlıklı doku ve organlara da ulaşıp 

toksik yan etkiler oluşturur. Bu nedenle hastalığın tedavisinde kullanılan 

bir çok kemoterapi ilacı, iyileşme oranlarında önemli bir gelişme 

sağlamamıştır (Byrne, 2008; Leaf, 2004; Miklos, 2005). Kanser 

tedavisinde hedefe yönelik stratejilerin kullanılması tedavi etkinliğinin 

artırılması ve yan etkilerin anlamlı ölçüde giderilmesi açısından çok 

önemlidir (Maeda, 2009).  Kemoterapi ilaçları polimerik yapılara kovalent 

olarak bağlı olduklarında, sistemik dolaşımda inaktif halde 

bulunmaktadırlar. Bu sayede kemoterapi ilaçlarının başta kan hücreleri 

üzerine olan yıkıcı etkileri olmak üzere birçok yan etkisi azaltılmaktadır. 

Bu polimerik yapılar ayrıca serbest ilacın farmakokinetik özellikleri 

iyileştirilmekte, tümör dokusuna hedeflemekte ve kargosundaki ilaç 

moleküllerini hedefe ulaştıklarında aktif hale getirebilmektedirler. 

 

Kanser ve Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 

Normal hücreler, hücre döngüsünün büyüme sinyaline bağlı olarak 

kontrollü bir şekilde çoğalmak ve doku homeostazını sürdürmek üzere 

programlanmışlardır. Hücre çoğalması, hücre farklılaşması ve hücre 
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ölümü, arasındaki oranın kimyasal ve biyolojik faktörler nedeni ile 

değişmesi sonucunda sinyal iletim sistemlerinde gerçekleşecek bir 

düzensizlik, doğru homeostazın ve işlevselliğin bozulmasına ve anormal 

hücrelerin sayısında kontrolsüz artışa yol açar (Fouad, 2017; Jiang, 2010; 

Ramirez, 2001). Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalma ve neoplastik 

transformasyonu ile karakterize edilen bir hastalık grubudur. Sigara, 

bulaşıcı organizmalar, kirlilik ve radyasyon gibi dış etkenlerden ve 

bağışıklık koşulları, hormonlar ve genetik mutasyon gibi iç faktörlerden 

kaynaklanır. Kanserin çeşitli tipleri olmasına rağmen, en yaygın olanları 

meme, kolorektal ve akciğer kanseridir (Ferlay, 2008; Singh, 2016). 

Kanser tedavisi için kullanılan tedavi yöntemleri cerrahi, kemoterapi, 

radyoterapi, hormon tedavisi, immünoterapi gibi yöntemleridir. Klinik 

uygulamalarda kemoterapi öncelikli tercih edilen bir tedavi yöntemidir. 

Kemoterapi uygulamalarında, tekli antikanserojen ilaçların yanında iki 

veya daha fazla antikanser ajanının kullanımını içeren kombinasyon 

tedavileri mevcuttur (Lu, 2013). 

Kemoterapötik ilaçlar, etki mekanizmalarına göre topoizomeraz 

inhibitörleri, antimetabolitler, anti-tubulin ajanlar ve alkilleyici ajanlar 

olarak sınıflandırılabilir. Topoizomeraz inhibitörleri topoizomeraz aktif 

bölgesine bağlanarak deoksiribonükleik asidin (DNA) replikasyonunu 

engeller (Hevener, 2018). Antimetabolitler nükleik asitlerin biyosentezini 

engeller (Kaye, 1998). Mikrotübül yapıları hücre döngüsü için önemli 

faktörlerdir. Anti-tubulin ajanları, β- ve α-tubulin arasındaki ara yüze 

bağlanarak mikrotübül polimerizasyonunu inhibe ederler (Bates, 2017). 

Etki mekanizmalarına göre kanser ilaçları Tablo 1’de sınıflandırılmıştır. 

Tablo 1: Etki mekanizmalarına göre kanser ilaçları (Bates, 2017; 

Pommier, 2001) 

İlaç Terapötik uygulamalar 

DNA topoizomeraz inhibitörleri 

Kamptotesin  Kolon, akciğer ve yumurtalık karsinomları, 

lösemi ve mide kanseri 

İrinotekan  Kolon kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri  

Etoposide  Testis, akciğer ve mide kanserleri, lösemi ve 

sarkomlar 

Doksorubisin  Meme kanseri,  hodgkin ve hodgkin olmayan 

lenfomalar 

Daunorubisin Akut miyeloid lösemi (AML), akut lenfoblastik 

lösemi (ALL), kronik miyeloid lösemi (KML) 

ve kaposi sarkomu 

Anti metabolitler 
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Metotreksat Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi, 

koryokarsinom, bazı lenfomalar ve katı tümörler 

5-Fluorourasil Gastrointestinal, meme ve baş boyun kanserleri 

Bevacizumab  Kolon kanseri, akciğer kanseri, glioblastoma ve 

renal hücreli karsinom  

 Bortezomib  Multipl miyelom ve mantle hücreli lenfoma 

Anti-tubulin ajanları mikrotübül stabilize edici ajanlar 

Paklitaksel Meme kanseri, küçük hücreli olmayan akciğer 

kanseri, yumurtalık kanseri  

Dosetaksel Meme kanseri, küçük hücreli olmayan akciğer 

kanseri, baş ve boyun kanseri, prostat kanseri ve 

mide adenokarsinomu 

Cabazitaxel Metastatik, hormona dirençli prostat kanseri 

Ixabepilone Metastatik veya lokal olarak ilerlemiş meme 

kanseri 

Vinkristin Akut lenfositik lösemi, akut miyeloid lösemi, 

hodgkin hastalığı, nöroblastom ve küçük hücreli 

akciğer kanseri 

Vinblastin Hodgkin lenfoması, küçük hücreli olmayan 

akciğer kanseri, mesane kanseri, beyin kanseri, 

melanom ve testis kanseri 

Alkilleyici ajanlar 

Siklofosfamid Meme kanseri ve diğer karsinomlar, Burkitt 

lenfoma ve diğer Hodgkin dışı lenfomalar 

Okzaliplatin Kolorektal kanser  

Karboplatin Yumurtalık kanseri, akciğer kanseri, baş ve 

boyun kanseri, beyin kanseri ve nöroblastom 

Melfalan Yumurtalık kanseri, melanom  

Cisplatin Testis ve yumurtalık kanserleri, akciğer, mide 

ve mesane kanserleri 

 

Kanser tedavisinde kullanılan başka bir ilaç sınıfı anti-anjiyojenik 

ilaçlardır. Katı bir tümörün boyutu 2 mm3'e ulaştığında hücresel hipoksi 

oluşur. Bu durumda, kanser hücreleri pro-anjiyojenik ve tümör nekroz 

faktör salımını gerçekleştirir ve yeni kan damarlarının oluşumunda 

anjiyojenik sinyal faktörleri üretmek için çevreleyen normal hücreleri 

uyarır. Bu süreç, tümör büyümesi ve kanser hücrelerinin yakındaki 

dokulara yayılmasıyla sonuçlanır (Giuliano, 2013). Bu nedenle, 

anjiyojenik faktörlerin inhibisyonu, çeşitli kanser türlerinin tedavisi için 

temel bir yaklaşımdır. Kanser tedavisinde FDA onaylı anti-anjiyogenik 

ilaçların listesi Tablo 2'de verilmiştir. 
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Tablo 2: Kanser tedavisinde antianjiyogenik ilaçlar (Samant, 2011; 

Vasudev 2014) 
İlaç Terapötik uygulamalar 

Aksitinib (Inlyta) Böbrek kanseri 

Bevacizumab (Avastin) Kolorektal kanser, böbrek kanseri ve akciğer 

kanseri 

Cabozantinib (Cometriq) Medüller tiroid kanseri 

Everolimus (Afinitor) Böbrek ve meme kanseri ve pankreas kanseri 

Erlotinib (Tarceva) Rezeke edilemeyen veya metastatik pankreas 

karsinomu 

Lenalidomid (Revlimid) Multipl miyelom, hodgkin lenfoma 

Pazopanib (Votrient) Böbrek kanseri ve ileri yumuşak doku sarkomu 

Ramucirumab 

(Cyramza) 

Mide kanseri, kolorektal ve küçük hücreli dışı 

akciğer kanserleri 

Regorafenib (Stivarga) Kolorektal kanser ve gastrointestinal stromal tümör 

Sorafenib (Nexavar) Böbrek kanseri, karaciğer kanseri ve tiroid kanseri 

Sunitinib (Sutent) Böbrek kanseri, PNET ve gastrointestinal stromal 

tümör 

Vandetanib (Caprelsa) Medüller tiroid kanseri 

Ziv-aflibercept (Zaltrap) Kolorektal kanser 

Lenvatinib mesylate 

(Lenvima®) 

Endometriyal karsinom, hepatoselüler karsinom, 

renal hücreli karsinom 

  

Geleneksel Kemoterapinin Dezavantajları  

Geleneksel kemoterapi sistemik bir tedavi uygulaması olduğundan 

kanser hücreleri ve tümor dokularının yanı sıra sağlıklı hücre, doku ve 

organlara da etki göstermektedir. Kemoterapi ilaçlarının özellikle kan 

sıvısında bulunan hücreler ile kalp, böbrek, mide gibi organlar üzerine 

yıkıcı etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin sonucunda kardiyotoksisite, 

nötropeni, trombositopeni, anemi, ishal, bulantı, saç dökülmesi gibi yan 

etkiler sıklıkla görülmektedir. Bu yan etkilerden ötürü kemoterapi ilaçları 

kullanılırken belirli doz limitlerinin üzerine çıkılamamaktadır. Ayrıca 

birçok kemoterapi ilacının suda çözünürlüklerinin düşük olması sebebiyle, 

kompleks oluşturucu farklı kimyasalların beraberliğinde kullanılması 

gerekmektedir. Kompleks oluşturucu bu kimyasalların da sağlık açısından 

çeşitli yan etkiler oluşturduğu bilinmektedir. Ayrıca kemoterapi ilaçlarının 

farmakokinetik profillerinin etkin tedavi açısından uygun olmaması 

sebebiyle (kısa yarı ömür ve düşük AUC gibi) yapılan tekrarlı doz 

uygulamaları (kürler) yan etkilerden doları belirli bir sayının üzerine 

çıkamamaktadır. Tekrarlanan kürler sonrasında çoğu kez uygulanan ilaca 

karşı tolerans da gelişmektedir. Bahsedilen bu durumlar kemoterepi ilaçları 

ile etkin tedavi sağlanması konusunda çeşitli zorluklar olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Yanasarn, 2009; Zhang,2010).    
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Polimerik İlaç Taşıma Sistemleri 

Kemoterapi ilaçlarının uygulanmasında karşılaşılan bu problemlerin 

ortadan kaldırılması için kullanılan stratejilerden biri kemoterapi 

ilaçlarının suda çözünebilen biyouyumlu polimerlerle konjuge edilmesidir. 

Böylelikle ilk etapta kemoterapi ilaçlarının suda çözünürlüklerinin 

arttırılması ve farmakokinetik parametrelerinin ideal değerlere ulaşması 

sağlanmaktadır. Ayrıca polimerik yapı kemoterapi ilaçlarının çevresel 

temasını azaltığından ilacı hedefe ulaşmadan degrede olmasını engeller. 

Bu durum aynı zamanda ilacın yan etkileri azaltmakta ve ilaca karşı direnç 

gelişmesini engellemektedir. Bu sağlanan avantajlar, kemoterapi 

ajanlarının uygulanan doz miktarı ve doz sıklığı gibi parametrelerinin etkin 

tedavi oluşturacak şekilde daha geniş sınırlar içerisinde planlanmasına 

olanak vermektedir. Bu bahsedilen avantajlarının haricinde polimerik ilaç 

taşıma sistemleri pasif hedefleme, aktif hedefleme ve ilaç salımının 

kontrolü gibi ilaç etkinliğinin olağanüstü şekilde arttıracak özellikler 

sunarlar. 

İlaç Taşımada Pasif ve Aktif Hedefleme 

Polimerlerin makromoleküler boyutları konjuge haldeki kemoterapi 

ilaçlarının tümör dokusunda alıkonmasını ve diğer dokulara kıyasla daha 

fazla birikmesini sağlamaktadır. Bu olay arttırılmış geçirgenlik ve 

alıkonma etkisi (Enhanced Permeability and Retention Effect, EPR Effect) 

sayesinde gerçekleşmektedir. Kemoterapi ilaçları makro yapıdaki 

moleküllerle karşılaştırıldıklarında oldukça küçük boyutlu moleküllerdir. 

Bu sebeple tümör dokusundaki kan damarlarını oluşturan düzensiz epitel 

hücre dizilimlerinin geniş boşluklarından geçerek tümöre ulaşabildikleri 

gibi, küçük boyutları sebebiyle sağlıklı dokulardaki kan damarlarını 

oluşturan düzenli epitel hücrelerinin arasındaki dar kanallardan sızarak 

sağlıklı doku ve organlarda da birikebilirler. Buda çeşitli yan etkilere 

sebebiyet vermektedir. Oysaki belirli bir moleküler büyüklüğün üzerinde, 

polimerler gibi makromoleküllerin sağlıklı dokulardaki kan damarlarını 

oluşturan düzenli epitel hücrelerinin arasındaki bu dar kanallardan 

ilerleyebilmesi mümkün değildir. Ancak ümör bölgesindeki düzensiz 

epitel hücre dizilimlerinin sebep olduğu geniş boşluklardan geçerek 

tümörde birikebilirler. Böylelikle makro yapıdaki ilaç ile konjuge halde 

bulunan polimerlerin sağlıklı dokulardan çok daha fazla oranda tümör 

bölgesinde toplanması sağlanmış olur. Bu olay nanoilaç disiplininde “pasif 

hedefleme” olarak da adlandırılmaktadır. 

EPR etkisi sonucu nano büyüklükteki makromoleküllerin tümör 

bölgesinde birikmesi çoğu kez arzu edilen oranlarda olmakla birlikte gerek 

bu makromoleküllerin daha etkili bir biçimde alıkonulmalarının 

sağlanması gerekse hücre içine alım kabiliyetlerinin arttırılması için ikincil 
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bir hedefleme yaklaşıma ihtiyaç duyulabilir. Bu bahsedeceğimiz ikinci 

yaklaşım nanoilaç disiplininde “aktif hedefleme” olarak 

adlandırılmaktadır. Tümör dokusunda, kanser hücrelerinin membranında 

çeşitli reseptörler sağlıklı hücrelere göre çok yüksek oranda oluşmaktadır. 

Bu durum özellikle kemoterapi ilaçlarının spesifik olarak tümör dokusuda 

kargolanması farklı stratejilerin geliştirilmesine olanak tanımıştır. Tümör 

bölgesindeki bu yüksek orandaki reseptörlere spesifik hedefleyici 

ligandların taşıyıcı yapı üzerine entegre edilmesi ile pasif hedefleme ile 

sağlanan hedefleme yeteneğinin artttırılması mümkündür (Bertrand, 

2014). Örneğin αv-β3 integrin reseptörleri çeşitli tümör dokularında yüksek 

oranda üretilmektedir. Bir tripeptid olan cRGD sekansı ise selektif olarak 

bu αv-β3 integrin reseptörlerine bağlanmaktadır. Bu sebeple cRGD sekansı 

nano ilaç taşıma sistemlerinde yaygın olarak hedefleyici ligand olarak 

kullanılmaktadır (Gajbhiye, 2019; Pasqualini, 2002). αv-β3 integrin 

reseptörlerinin haricinde tümör dokularında hücrelerin birbirine ve 

hücreler arası matrikse yapışması, bağlantı kurmasını sağlayan birçok 

integrin vardır (Domingo-Espin, 2012; Miura 2013). Bu integrinleri hedef 

alan birçok biyolojik molekül klinik testlerde bu integrinlerin 

inhibisyonunda yüksek başarı göstermektedirler (Danen, 2013). Böylelikle 

bu tarz hedefleyici moleküllerin ilaç taşıma sistemlerinde kullanımıyla 

“aktif hedefleme” nin yanı sıra integrinlerin inhisbisyonu da 

sağlandığından dual etki elde edilmektedir. Aşağıda tablo 3’de kanserli 

dokularda yüksek oranda oluşan integrinler ve bu integrinleri 

hedefleyebilen ligandlar ile ilgili kanser türleri gösterilmektedir. 

 

Tablo 3: Anti-kanser tedavisi için integrin bağlayıcı ligandlar (Danen, 

2013) 
Bileşim Hedef Kanser türü 

Vitaksin/etaracizumab αvβ3 Solid tümörler, melanom, 

kolorektal kanser, ince bağırsak 

kanseri, lenfoma, prostat kanseri 

CTNO 95 αv 

integrinleri 

Solid tümörler, lenfoma, prostat 

kanseri 

Cilengitid (cRGD) αvβ3, αvβ5 Akciğer kanseri, prostat kanseri, 

melanom 

Volociximab αvβ1 Katı tümörler, melanom, 

yumurtalık kanseri, böbrek 

kanseri, pankreas kanseri, 

akciğer kanseri 

ATN-161  

PHSRN mimetiği 

αvβ1  Solid tümörler, renal hücreli 

karsinom, beyin ve CNS 

tümörleri 

PF-00562271 FAK, Pyk2 Pankreas kanseri, prostat kanseri, 

baş ve boyun kanseri 
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GSK22566098 FAK, Pyk2 Katı tümörler 

PF-04554878 FAK, Pyk2 Metastatik hematolojik olmayan 

tümörler 

VS-4718 FAK, Pyk2 Metastatik hematolojik olmayan 

tümörler 

VS-6063 FAK, Pyk2 Yumurtalık kanseri 

 

Kontrollü İlaç Salımı 

Kemoterapi ilaçlarının polimerlere kovalent bağlanması ile oluşturulan 

yapıların etkin bir tedavi sağlaması için, tümör bölgesine ulaştıktan sonra 

bağlı ilacın polimerik yapıdan ayrılması (salımı) ve aktif hale geçmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple polimer ve kemoterapi ilacını birbirine kovalent 

olarak bağlayan bağ türünün, tasarım aşamasında ilgili tümörün fizyolojik 

özellikleri de dikkate alınarak belirlenmesi çok önemlidir. Çünkü bu bağ, 

ilacın kontrollü bir şekilde ve aktif halde salımında önemli bir role sahiptir 

(Polyak, 2013).  Tümör dokularında sağlıklı dokulara nazaran daha fazla 

miktarda üretilen çeşitli enzimlerin bulunduğu ve birçok tümör dokusunun 

sağlıklı dokulara göre asidik bir mikroçevreye sahip olduğu bilinmektedir 

(Leriche, 2012; Yang, 2011). Bu sebeple enzimatik olarak kırılabilen 

ALAL (Ala-Leu-Ala-Leu) ve GFLG (Gly-Phe-Leu-Gly) gibi peptid 

sekansları ile karboksilik ester, karbamat ester, karbonat ester, oksim, imin, 

hidrazon gibi pH veya esteraz duyarlı bağlar akıllı ilaç sistemlerinde ilaç 

salımını kontrol etmek için kullanılmaktadır (Sun, 2013). 

Polimer İlaç Konjugatları 

Yukarıda da bahsedildiği gibi kemoterapi ilaçları düzenli epitel 

hücrelerinin aralarındaki dar alanlardan geçebilecek kadar küçük 

moleküller olduklarından bütün vücutta hızlı bir dağılım gösterirler. Ayrıca 

böbrekler aracılığı ile vücuttan hızlı bir şekilde uzaklaştırıldıklarından, 

oluşturdukları ve tedavi için gerekli olan maruziyet oranı oldukça 

düşüktür. Spesifik olmayan dağılım profillerinden ötürü uygulanan ilacın 

çok az bir kısmı kanser hücrelerine ulaşmaktadır. Kemoterapi ilaçlarının 

suda çözünür polimerik yapılarla konjuge edilmesi ile yukarıda bahsedilen 

pasif ve aktif hedefleme stratejilerinin sağlanmasına ek olarak,  kemoterapi 

ilaçlarının çözünürlük, biyouyumluluk ve farmakokinetik profillerinin 

geliştirilebilmektedir. Bu alandaki ilk çalışmalar 1975 yılında başlamıştır. 

Ringsdorf ilaç moleküllerinin bir polimere kovalent olarak bağlanmasını 

ve parçalanabilir bir bağ ile bu ilaç moleküllerinin başarılı bir şekilde 

salımını göstermiştir (Gros, 1981; Ringsdorf, 1975).  Bu çalışmaların 

yarattığı etki sonrasında farklı araştırmacılar N-(2-

hidroksipropil)metakrilamid (HPMA) bazlı sentetik polimer ilaç 

konjugatını sentezlemişlerdir (Drobnik, 1976; Duncan, 1998).  Bu 

çalışmalar diğer araştırmacılara ilham vermiş ve bu alanda yapılan 
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çalışmalar büyük hız kazanmıştır. Özellikle yan etkilerin azaltılarak tümör 

bölgesinde ilaç konsantrasyonunun EPR etkisi ile artırılması klinisyenlerin 

de dikkatini çekmiştir. Bu ilk çalışmalardan günümüze kadar çeşitli 

polimer ilaç konjugatları geliştirilmiştir. Bunlardan bazılarının klinik 

çalışmaları halen devam etmekte iken FDA onayı almış birçok polimer ilaç 

konjugatı klinikte kullanılmaktadır. Aşağıda Tablo 4’de onaylı ve klinik 

çalışması devam eden polimer ilaç konjugatları gösterilmiştir. 

Tablo 4: Onaylı ve klinik çalışmada bulunan polimer ilaç konjugatları 

(Thakor, 2020) 

İsim Polimer İlaç İşlev/Kullanımlar Klinik 

çalışma 

aşaması 

Adynovate 

(Baxalta) 

PEG Faktör VIII Hemofili A Onaylı 

 

Plegridy (Biogen PEG İnterferon b1a Tekrarlayan 

multipl skleroz 

Onaylı 

 

Oncaspar (Enzon 

Pharmaceuticals) 

PEG L-asparaginaz Akut lenfoblastik 

lösemi 

Onaylı 

 

Revcovi PEG Elapegademaz ADA-SCCID 

tedavisi 

Onaylı 

 

Movantik PEG Nalokson Opioid kaynaklı 

kabızlık 

Onaylı 

 

PEX168 PEG loksenatid Tip 2 şeker 

hastalığı 

Faz III 

Prothecan PEG Kamptotesin Mide tümörleri Faz II 

NKTR-102 PEG İrinotekan Kolorektal ve 

metastatik meme 

tümörleri 

Faz II 

PK1 HPMA DOX Meme ve akciğer 

kanseri 

Faz II 

PK2 HPMA DOX Hepatosellüler 

kanser 

Faz I/II 

Prolindac HPMA Platin Katı tümörler Faz I/II 

Opaxio(CT-

2103) 

PGA Paklitaksel Çeşitli katı 

tümörler 

Faz III 

CT-2106 PGA Kamptotesin Katı tümör 

maligniteleri 

Faz I/II 

ONCOFIDTM-P HA Paklitaksel Dirençli mesane 

kanseri ve 

peritoneal 

karsinoz 

Faz II 

 

Polimerlerin farmakokinetik profillerini etkileyen faktörlerin başında 

polimerin molekül ağırlığı gelmektedir. Polimerlerin kan plazmasındaki 
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yarı ömür  (half-life) olarak ifade edilen farmakokinetik parametre, 

doğrudan polimerin molekül ağırlığı ile orantılıdır. Yüksek molekül 

ağırlıklı polimerler, aynı türdeki düşük molekül ağırlıklı türevlerine göre 

daha yüksek yarı ömür değerlerine sahiptirler. Yapılan bir çalışmada bu 

durum PEG polimerinin farklı molekül ağırlıklarda farklı farmakokinetik 

parametre değerlerine sahip olduğunun gösterilmesiyle çok açık bir şekilde 

ortaya konulmaktadır (Yamaoka,1994).  Bu olay böbrek klirensi ile 

doğrudan ilişkilidir. Polimer büyüklüğünün artmasıyla yarı ömür değerinin 

yanı sıra çok önemli bir parametre olan AUC (Area Under Curve) değeri 

de önemli bir şekilde artmaktadır. Vücudun ilaca maruziyetini ifade eden 

bu değer, EPR etkisinin daha yüksek bir şekilde oluşması anlamını 

taşımaktadır. Çünkü sistemik dolaşımda polimerik bir yapının daha uzun 

süre bulunması EPR etkisi ile pasif hedefleme oranını arttırmaktadır. 

Ancak ilaç taşıma sisteminin başarısını sadece tümörde birikme oranı ile 

açıklamak doğru değildir. İyi bir ilaç taşıma sistemi kargosunu yerine 

teslim ettikten sonra vücuttan başarılı bir şekilde elimine edilmelidir. Bu 

eliminasyon yollarının başında böbrek klirensi ile polimerik yapıların 

vücuttan elimine edilmesi gelmektedir. Böbrekteki filtreleme sisteminden 

kaynaklanan böbrek klirens eşik değeri (40–45 kDa) makromoleküllerin 

vücuttan eliminasyonu açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir 

parametredir. Bu değerin üzerinde molekül ağırlığına sahip olan 

parçalanamaz yapıdaki polimerlerin vücuttan eliminasyonu kolay 

olamamakta ve toksik problemler ortaya çıkmaktadır (Maeda, 2000; 

Tomlinson, 2001). Bu eşik değerinden daha yüksek molekül ağırlığına 

sahip polimerlerin kullanılması gerektiği durumlarda biyobozunur 

yapıdaki polimerlerin tercih edilmesi veya polimerik sistemde belirli 

kırılma noktaları oluşturmak ve kırılma ürünlerini bu eşik değerden daha 

küçük molekül ağırlığa sahip olacak şekilde tasarlamak klinik testlerin 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önemlidir. 

İlaç taşıma kapasitesi polimer ilaç konjugatlarının hazırlanması 

aşamasındaki önemli parametrelerden biridir. Kovalent olarak ilaç 

moleküllerinin polimer omurgasına bağlanması farklı şekillerde 

olabilmektedir. İlaç monomerlerinin hazırlanması ve bu ilaç 

monomerlerinin, polimeri oluşturacak monomerlerle birlikte 

polimerizasyona girmesiyle elde edilen kopolimerde ilaç polimer 

omurgasına kovalent olarak bağlanmış olacaktır. Bunun haricinde 

polimerizasyon sonrasında ilaç moleküllerinin bağlanacağı fonksiyonel 

gruplar içeren polimerlerle ilaç moleküllerinin polimerizasyon sonrası 

reaksiyona sokulmasıyla da polimer ilaç konjugatları elde 

edilebilmektedir. Polimer ilaç konjugatındaki ilaç oranının belirli bir 

düzeyin üzerinde olması çözünürlük, direnç gibi çeşitli problemleri 

beraberinde getirmektedir. Belirli bir düzeyin altında ise istenilen etkin 
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tedavi sağlanamamaktadır. Bu sebeple ilaç taşıma kapasitesi ve çözünürlük 

arasındaki ikilem dikkate alınarak, ideal ilaç taşıma kapasitesinin 

belirlenmesi önemlidir. Hidrofobik ilaç moleküllerinin hidrofilik yapıdaki 

polimer zinciri yeterince gizlenememesi çözünürlük probleminin yanı sıra 

immünojenik yanıt doğmasına da sebebiyet vermektedir (Yoo, 2004). 

Polietilen glikol (PEG), Poli N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide 

(PHPMA) ve Poliglikolik asit (PGA) gibi sentetik polimerler suda 

çözünürlükleri, biyouyumlulukları ve modifikasyona açık olmaları 

sebebiyle polimer ilaç konjugatlarında sıklıkla tercih edilen polimerlerdir. 

Bunların haricinde albumin, kitosan, aljinat ve hyaluronik asit gibi doğal 

polimerlerde polimer ilaç konjugatı tasarımlarında kullanılmaktadır. 

Polimer ilaç konjugatlarında bulunan ilaç oranı; sentez yöntemi, polimerin 

molekül ağırlığı, polimer çözünürlüğü, polimer fonksiyonelliği, ilacın 

çözünürlüğü ve ilacın molekül ağırlığı gibi parametrelere bağlı olmakla 

birlikte, elde edilecek polimer ilaç konjugatının sahip olduğu karakteristik 

özelliklerle de ilişkilidir. 

PEG ve doksorubisin ilacının enzimatik olarak kırılabilir bir bağ ile 

konjuge edildiği bir çalışmada PEG polimer uzunluğuna bağlı olarak ilaç 

oranının ağırlıkça %2,7 ila %8,0 arasında değiştiği rapor edilmiştir 

(Veronese, 2005). Ağırlıkça her biri yaklaşık 40 kDa molekül ağırlığında 

olan dört kollu PEG polimerine kemoterapi ilacının kovalent olarak 

bağlandığı bir çalışmada ise ilaç oranının ağırlıkça % 3.7 oranında olduğu 

bildirilmiştir (Pasut, 2009).  PHPMA polimeri ile dosetaksel kemoterapi 

ilacının konjuge edildiği bir çalışmada konjugasyon, dosetaksel ilacının 

GFLG peptid sekansına sahip olan bir monomeri ile HPMA monomerinin 

birlikte polimerizasyonu ile elde edilmiştir. Buna ek olarak yapıya cRGD 

molekülünün de farklı bir monomer aracılığı ile eklenmesiyle aktif 

hedefleme yapabilen bir polimer ilaç konjugatı sentezlenmiştir. Bu 

çalışmada, ilaç oranlarının ağırlıkça % 6,8-7,15 arasında olduğu, cRGD 

içeren (hedefli) ve içermeyen (hedefli olmayan) çeşitli konjugatlar 

sentezlenmiş deney hayvanlarında anti-tümör özellikleri incelenmiştir. 

Sonuç olarak yüksek molekül ağırlıklı (87,1 kDa) hedefli olmayan 

konjugat ile düşük molekül ağırlıklı (26,9 kDa) hedefli konjugatın serbest 

ilaca göre yüksek anti-tümör özellikler gösterdiği ortaya konmuştur (Ray, 

2011). PGA polimeri ile Paclitaksel kemoterapi ilacının konjuge edildiği 

bir çalışmada ise konjugasyon, polimerizasyon sonrasında ilaç 

molekülünün polimer omurgasına bağlanması şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ilaç oranının ağırlıkça % 37 gibi yüksek 

bir değerde olmasına rağmen konjugatın yüksek çözünürlüğe sahip 

olduğunu bildirmiştir (Singer, 2005). Araştırmacılar, PEG ve PHPMA gibi 

biyobozunur olmayan polimerlerle karşılaştırıldığında PGA polimerinin 

biyobozunur olması ve parçalanma ürünü olan L-glutamik asitin 
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eliminasyon yerine metabolize olması gibi farklı avantajları üzerine vurgu 

yapmışlardır.  

Etrych ve arkadaşları tümör dokusundaki asidik mikro çevreyi 

kullanarak ilaç salımını hedefledikleri bir çalışmada, PHPMA polimeri ile 

dosetaksel ilacını pH duyarlı bir bağ ile konjuge etmiştir. Kullandıkları pH 

duyarlı bağın fizyolojik şartlarda (pH= 7,4) kararlı ve tümör dokusundaki 

asidik mikro çevrede (pH= 5,0) kırılabilir olması sayesinde, serbest ilacın 

tümör dokusunda aktif hale gelmesini sağlamışlardır. Serbest ilacın 

farmakokinetik parametrelerin konjugasyon sonrasında gelişmesi 

sayesinde tümör bölgesinde ilaç tutulumunun da artmasına bağlı olarak, 

anti-tümör özelliklerin yüksek düzeyde arttığı gözlemlenmiştir (Etrych, 

2010).  

Sonuç 

Kanser tedavisi çağımızın en büyük sağlık problemlerinden biri olmaya 

devam etmektedir. Kanserin tedavisinde yeni ilaçların bulunması son 

derece önemlidir. Ancak kanser ilaçlarının uygulanmasında yukarıda 

bahsedilen dezavantajlardan ötürü, bu ilaçların yan etkilerini azaltıp 

etkinliğini arttırabilecek, hedefleme ve kontrollü salım avantajları 

kazandırabilecek polimerik ilaç taşıma sistemleri gibi çeşitli akıllı ilaç 

yaklaşımlarının geliştirilmesi kanser ile mücadelede önemli sonuçlar 

doğuracaktır. 
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1.Giriş 

Patojenik etkilere karşı doğal bir engel olan cildimiz hasar gördüğünde 

mikroorganizmalar vücudumuza girebilir ve sağlıklı dokuya zarar 

verebilir. Özellikle bağışıklık sisteminin etkilendiği diabetes mellitus, 

arteryel ve venöz yetmezlik gibi morbiditeler sonucu meydana gelen 

kronik yaralarda yara enfeksiyonu, yaygın olarak görülen, yara ve 

çevresindeki dokulara zarar veren karmaşık bir fenomendir (Haalboom 

et.al, 2018). Yara iyileşmesini geciktirmenin yanında, hastanede yatış 

süresinin uzamasına, sepsis sonucu ölüme ve sağlık bakım maliyetlerinin 

artmasına neden olur (Haalboom et.al, 2019, Lipsky et.al, 2016). Bu 

nedenle kronik yaraların uygun yönetimi küresel bir sorundur. Gelişmiş 

ülkelerde kronik yaraların yılda 25 milyar ila 50 milyar dolarlık maliyetle 

6,5 milyon hastayı etkilediği ve hızla büyüdüğü tahmin edilmektedir. Çoğu 

gelişmiş ülke, nüfusunun %2'sinin yaşamları boyunca kronik bir yara 

deneyimleyeceğini tahmin etmektedir (Stallard 2018). Ancak kronik 

yaralarda yara enfeksiyonunun nasıl tespit edileceği hala tartışma 

konusudur. Oysa ki yara enfeksiyonu tespit edildiğinde, tedavisine 

erkenden başlanılacağı için gelişebilecek komplikasyonlar önlenmiş olur. 

Aynı zamanda enfeksiyonu doğru bir şekilde ekarte etme yeteneği, 

hastanın gereksiz antibiyotik kullanımını da önler (Haalboom et.al, 2019, 

Lipsky et.al, 2016).  

Yarayı hazırlamanın ve örneklemenin doğru yolu konusunda fikir 

birliği olmaması mikrobiyoloji laboratuvarı tarafından sonuçların yanlış 

yorumlanabilmesine ve buna bağlı olarak uygunsuz tedavi planlaması ile 

yara bakım uzmanlarında endişeye neden olmaktadır (Bowler et.al,2001). 

Yara enfeksiyonu düşünülen hastalarda, örnekler doğru şekilde alınmaz ise 

deri florasında bulunan bakteriler, etken mikroorganizma olarak izole 

edilebilir. Bu da uygunsuz antibiyotik kullanımına ve tedavi süresinin 

uzamasına yol açabilir. Mikrobiyoloji laboratuvarı tarafından etkenin 
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doğru tespit edilmesi ve antibakteriyel duyarlılıklarının belirlenmesi, yara 

enfeksiyonunun tedavisinde önemli kolaylık sağlamaktadır (Avcıoğlu 

et.al, 2019). 

Yara enfeksiyonunu tespit etme, tedavi ve bakımı yönlendirmede yara 

kültürlerinin yararı göz ardı edilemez. Ancak yaradan kültür almak için en 

iyi yöntemi belirlemede yara bakım uzmanları arasında farklılıklar olduğu 

gibi bakımdan sorumlu hemşirelerde de bu konu ile ilgili bilgi eksikliği 

vardır. Bir yaranın ne zaman enfekte olduğu, enfekte olan yaradan ne 

zaman kültür alınması gerektiği, hangi kültür alma yönteminin 

uygulanacağı, yara kültürlerinin antimikrobiyal tedaviyi yönlendirmede 

mikrobiyal yükü nasıl tanımladığı konularında yara bakımı hemşirelerinde 

bilgi eksikliği mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, yara bakımını üstlenen 

hemşirelere eksikliği belirlenen bu konularda rehberlik edecek bir kaynak 

sunmaktır.  

2.Yara enfeksiyonunda klinik belirti ve bulgular nasıl ayırt 

edilir?  

Yara enfeksiyonu, beş aşamadan oluşan bir spektrumda 

sınıflandırılabilir (Şekil 1) (Siddiqui et.al, 2010). Yara enfeksiyonunun 

teşhisi genellikle hastanın fiziksel belirti ve semptomlarına dayanan klinik 

tanı ve mikrobiyolojik kültürün kombinasyonuna dayanır. Yara 

enfeksiyonunun klinik belirti ve semptomları, yaranın akut veya kronik 

olmasına bağlıdır. Akut yaralar, inflamatuar yanıt olarak eritem, yara 

eksüdasında artma, ağrı ve yara çevresindeki deride ısı artışı gibi klasik 

iltihap belirtileri gösterir ve bu belirtiler 3-4 gün devam eder. Kronik 

yaralarda ise çoğunlukla kritik kolonizasyon meydana gelir. Kritik 

kolonizasyon, yara dokusunun gramı başına 105 koloni oluşturan birimden 

daha büyük bir bakteri yükü olarak tanımlanır. Yarada gelişen kritik 

kolonizasyon tedavi edilmezse, daha derin dokulara zarar veren enfeksiyon 

gelişir. Bunun sonucunda mikroorganizmalar sistemik dolaşıma kolayca 

erişebilir ve sepsise neden olabilir (Bessa et.al, 2015, Stallard 2018). Yara 

enfeksiyonlarında klinik belirti ve bulguları kolayca tanımlamak için 

NERDS ve STONEES sinonimleri klinik alanda fayda sağlamaktadır 

(Şekil 1). NERDS’teki harfler sırasıyla iyileşmeyen yarayı; iltihaplı eksüda 

varlığını, kırmızı, kanayan yarayı; yarada debrisi (sarı ya da siyah nekrotik 

dokuyu) ve yaradan gelen kötü kokuyu ifade eder (Şekil 1). 

STONEES’teki harfler sırasıyla, artmış yara boyutunu; yarada sıcaklık 

artışını, yaranın kemiğe dayanmasını; yeni bozulmuş yara alanlarını, 

eksüda, eritem, ödemi ve yaradan gelen kötü kokuyu ifade eder (Şekil 1)  

(Stallard 2018).   
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Şekil 1: Yara enfeksiyonu aşamaları ile klinik belirti ve bulgular (Şekil 

yazar tarafından geliştirilmiştir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

N 
Non 

healing 

wound 

İyileşmeyen 
yara S Size is bigger 

Artmış yara 
boyutu 

Sistemik Enfeksiyon 

bulguları 

E Exudative 

Wounds 

İltihaplı 

eksüda 
varlığı 

T Temperature 
increased 

Yarada 
sıcaklık artışı Fever Ateş 

R 

Red and 
bleeding 

wound 
surface 

granulation 
tissue 

Kırmızı, 
kanayan 

yara 
O 

Os (probe or 
exposed 
bone) 

Yaranın 
kemiğe 
dayanması 

Rigours Sertlik 

D Debris 

 Yara 

debrisi 
(sarı/siyah 

nekrotik 
doku 

N 
New or 
satellite 
areas of 
breakdown 

Yeni 
bozulmuş 
yara alanları 

Chills Titreme 

S 
Smell or 
unpleasant 

odor from 
the wound 

Yaradan 

gelen kötü 
koku 

E 
Exudate, 
erythema, 
edema 

Eksüda, 
Eritem, 
Ödem 

Hypotension Hipotansiyon 

 S Smell Kötü koku 
Multiple 

organ failure 

Çoklu organ 

yetmezliği 

Kontaminasyon Kolonizasyon Lokal infeksiyon  (Kritik 
Kolonizasyon) 

İnvaziv enfeksiyonun 
yayılması 

Sistemik enfeksiyon 

Çoğalmayan 
bakteriler yaraya 
girdiğinde meydana 
gelir. 

Her mikrobiyal tür 
için uygun beslenme 
ve fiziksel koşulları 
mevcut değildir veya 

konakçı 
savunmalarından 
başarıyla 
kurtulamazlar, 
çoğalmazlar veya 

devam etmezler, bu 
nedenle varlıkları 
sadece geçicidir ve 
yara iyileşmesi 
gecikmez. 

Çoğalmaya başlayan 
bakterilerin yara 
bölgesine yapışıp, 
doku hasarına neden 

olmadığı durumlarda 
meydana gelir. 
Yaranın iyileşme 
süreci tek başına 

kolonizasyonla 
gecikmez ve bazı 
durumlarda 
kolonizasyon 
iyileşme sürecini 

hızlandırabilir. 

Bakteri sayısı büyük ölçüde 
arttığında ve konakçı 
bağışıklık sistemini 
baskılamaya başladığında 

meydana gelir.  
Yara iyileşmez, ancak 
mikroorganizmalar yara 
dokusunda henüz 

tahribata başlamamıştır.  
Bu aşamada yaradaki 
granülasyon yatağı 
sağlıksız görünür (örn. 
artmış eksüda ile birlikte 

atrofik, koyu kırmızı veya 
gri renk değişimi).  
Ancak yara çevresindeki 
dokularda belirti yoktur.  
Yara iyileşmesinde 

gecikme tek klinik belirti 
olabilir. 

Hastanın bağışıklık 
sistemini 
baskıladığında ve 
yara çevresindeki 

dokuda hasar 
başladığında 
meydana gelir. 
Eritem, ağrı ve 

cerahatli akıntı gibi 
enfeksiyon belirtileri 
ve semptomları 
ortaya çıkar. 
 

Enfeksiyon kan dolaşımı 
yoluyla vücuda 
yayıldığında ve ateş, 
titreme ve taşikardi gibi 

sistemik semptomlara 
neden olduğunda ortaya 
çıkar. 

MIKROORGANIZMALARIN SAYISI VE / VEYA 

VIRÜLANSI GİDEREK ARTAR 

MÜDAHALE                                 GEREKLİ 

 
DİKKAT GEREKLİ 

 

KLİNİK BELİRTİ                                      VE BULGULAR 
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3.Yara enfeksiyonunda yara kültürü ne zaman alınmalıdır? 

 

Şekil 2: Yara kültürü alma şeması (Şekil yazar tarafından geliştirilmiştir) 

Kritik kolonizasyon belirti ve bulguları saptanan hastadan, 

mikroorganizmalar sistemik dolaşıma erişip, sepsise neden olmadan yara 

kültürü alınmalıdır Klinik enfeksiyon şüphesi olmadığı sürece kronik yara 

kültürleri rutin olarak yapılmaz (Bessa et.al, 2015, Stallard 2018). Yapılan 

çalışmalarda enfeksiyonun klasik belirti ve semptomlarının (cerahatli 

eksüda, eritem, ısı ve ödem) her zaman mevcut olmadığı belirtilmektedir. 

Özellikle arteriyel veya venöz yetmezliği ve diyabeti olan hastalarda, yara 

enfeksiyonunun belirti ve semptomları genellikle yoktur. Bu nedenle bu 

hastalarda artan ağrı hissinin enfeksiyon belirtisi olabileceği 

bildirilmektedir (Stallard 2018, Reddy et.al, 2012). Ayrıca, birçok vakada 

(örn. Selülit), klinik belirti ve semptomlar açıkça görülebildiği zaman yara 
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enfeksiyonu ileri bir aşamaya gelmiş olabilir (Haalboom et.al, 2019). Bu 

nedenle yara kültürleri uygun zamanda alınmalıdır (Stallard 2018, Reddy 

et.al, 2012).  

4.Yara kültürü alma yöntemleri nelerdir? 

 

Şekil 3: Yara kültürü alma yöntemleri (Şekil yazar tarafından 

geliştirilmiştir) 

Mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları farklı olduğundan, 

organizmayı tanımlamak ve uygun antibiyotik tedavisi seçimine sistematik 

ve topikal olarak rehberlik etmek için genellikle mikrobiyolojik kültür 
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gerekir (Bessa et.al, 2015). Yara kültürleri yara dokusundan veya yara 

eksüdasından alınarak yaraların nicel ve nitel mikrobiyolojisi 

araştırılabilir. Yara enfeksiyonunu tanımlamak için yara dokusundan 

kültür almada derin doku veya punch biyopsisi kullanılırken; biyopsi 

yöntemi kadar invaziv olmayan daha derin dokuların edinilmesini 

sağlayan dermabrazyon tekniği de kullanılmaktadır. Yara eksüdasından 

kültür almada ise iğne aspirasyonu ve swab kültürü kullanılır (Spear 2014, 

Bonham 2009, Bowler 2001). 

Doku biyopsisi: Doku biyopsisinde yara nekrotik dokulardan debride 

edilip temizlendikten sonra derin dokulardan örnek alınır.  Doku aseptik 

olarak elde edilir ve daha sonra nicel ve nitel olarak değerlendirmek üzere 

aerobik ve anaerobik koşullar altında mikrobiyolojik agar plağı üzerine 

ekilir, homojenize edilir, seyreltilir ve kültürlendirilir. Diyabetik ayak 

ülserlerinin yönetiminde sıklıkla kullanılan küretaj ile çıkarılan devitalize 

dokularda doku biyopsisi kapsamında mikrobiyal içerik olarak 

araştırılabilir. Doku biyopsisinde biyopsi bölgesi önemlidir. Maligniteden 

şüpheleniliyorsa, biyopsi alanı yara kenarında olmalı, yara yatağını ve 

çevresindeki hasarsız derin dokuyu içermelidir (Haalboom et.al, 2019, 

Alavi et.al, 2010, Trent et.al, 2003, Bowler et.al,2001). Kültür ve duyarlılık 

testi için gönderilen doku biyopsisi yara yatağında enfeksiyona neden olan 

bakterilerin belirlenmesinde altın standarttır. Bununla birlikte, hasta için 

invazivdir, ağrıya neden olur ve daha pahalıdır. Ancak herkesin doku 

biyopsi kültürü yapma becerisi ile yetkinliği yoktur ve doku biyopsisi her 

zaman mümkün değildir (Stallard 2018, Rondas et.al, 2013, Angel et.al, 

2011, Bonham 2009). Yapılan çalışmalarda hastalar, yapılmazsa yara 

iyileşmesine zarar vereceğini bilmelerine, yeterli anestezi almalarına 

rağmen, ağrılı olmasını bekledikleri için doku biyopsisini kabul 

etmemişlerdir. Aşırı derecede hasarlı yara dokusu, kemik dokunun 

gözüktüğü yaralar ve kontrol edilemeyen kanama riski gibi hasta 

morbiditeleri doku biyopsi kültürleri için diğer zorluklardır ve bu nedenle 

biyopsi yapmak her zaman mümkün olmamaktadır (Haalboom et.al, 

2018).  

İğne aspirasyonu: Bol miktarda yara eksudası olduğunda, iğne 

aspirasyonu ile yara kültürü alınabilir. Bu teknik, bozulmamış kütenöz 

apselerden pürülan sıvı örneği almak için en etkili yöntemdir. Aseptik 

tekniklere bağlı kalınarak yapılırsa, nontravmatik bir şekilde ve önemli bir 

eksojen (dış) kontaminasyon olmadan enfeksiyon kaynağı olan 

mikroorganizma bulunabilir. Cep veya tünel oluşmuş basınç yaralarında, 

iğne aspirasyonunda sıvı sağlamak için steril salin ile yara yıkandıktan 

sonra aspirasyon örneği alınabilir  (Bowler et.al, 2001). 
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Swab kültürü: Swab kültürü tekniği, pratik, basit, noninvaziv ve maliyet 

etkin olması nedeniyle en yaygın olarak kullanılan yara kültür tekniğidir. 

Swab kültürü tüm mikroorganizma türlerini ve derin dokulardaki 

mikrobiyal yükü tanımlamayabilir ve tanımlama yalnızca yüzey bakterileri 

ile sınırlı kalabilir. Ancak çoğu durumda duyarlılık testi yoluyla 

antibiyotiklere yön verebilen, yara enfeksiyonuna neden olan bakterileri 

tanımlayabilir (Spear 2014, Bonham 2009). Swab kültürleri için 2 teknik, 

Levine tekniği ve Z tekniğidir.  

Levine Tekniği: Levine tekniği, steril bir pamuk uçlu aplikatörün ucu 1 

cm2'lik bir alanda 5 saniye boyunca, alttaki dokuda minimum kanamaya 

neden olacak şekilde bastırılarak örnek alınmasıdır (Stallard 2018). 

Z Tekniği: Z-tekniği veya 10 noktalı zikzak tekniği tüm yara yatağı 

üzerinde minimum kanamaya neden olacak şekilde steril pamuk uçlu 

aplikatörün ucunun döndürülmesini gerektirir (Stallard 2018). 

5.Hangi yarada hangi kültür alma yöntemi uygulanmalıdır? 

Yara bakım uzmanlarının, yaradaki mikroorganizmaların tanımlanması 

ve antibiyotik duyarlılık raporları için başlangıçta örnekleme yöntemi 

olarak yara sürüntülerini seçmeleri gerekir. Maliyet etkin yöntem olmaları 

nedeni ile biyopsilerden daha düşük yük getiren yara sürüntüleri, yara 

biyopsisine benzer sonuçlar verir. Yara sürüntüsü ve yara biyopsisi tüm 

vakaların %100'ünde aynı kültür sonuçlarını vermediğinden, yara bakım 

uzmanları, sürüntü kültür sonuçlarına göre seçilen antibiyotik tedavisine 

hastalardan yanıt alamadıkları durumlarda yara biyopsisi almayı 

düşünebilir. Ancak ne yara biyopsisinin ne de yara sürüntüsünün yarada 

bulunan tüm mikroorganizmaları tanımlamalarının mümkün olmadığı 

sağlık profesyonellerince bilinmelidir (Haalboom et.al, 2018). Derin doku 

biyopsisi, yara biyolojik yükünün ve klinik enfeksiyonun tanımlanmasında 

altın standart olarak kabul edilir. Nicel bir bakış açısıyla, bu yöntem belki 

de en çok cilt greftleme ve cerrahi yara kapatma için en uygun zaman 

noktasını belirlemede faydalıdır. Bununla birlikte, uygulayıcılar arasında 

kültür yapmanın önemi ve kullanılacak teknik konusunda tartışmalar 

devam etmektedir (Bonham 2009). Bazı çalışmalar, yara biyopsilerinin en 

doğru kültür sonuçlarını verdiğini iddia ederken, diğerleri non-invaziv yara 

sürüntülerinin benzer sonuçlar sağlayabileceğini göstermiştir (Haalboom 

et.al, 2019, Reddy et.al, 2012, Copeland-Halperin et.al, 2016, Haalboom 

et.al, 2018). Mikrobiyolojik analizler sonucunda doku biyopsilerinin 

yararlı olduğu yaygın olarak kabul edilse de yara tiplerinin çoğunluğu için 

doku biyopsileri rutin olarak yapılamamaktadır ve kullanımı öncelikle 

eksizyon ve biyopsinin acilen gerekli olduğu akut ve cerrahi durumlarla 

sınırlıdır. Özellikle sık ve uzun süreli bakım gerektiren yavaş iyileşen veya 

iyileşmeyen kronik yaralarda, doku biyopsisi uzman cerrahi teknik 
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gerektirdiğinden ve hasta için potansiyel olarak travmatik olduğundan 

rutin olarak uygulanamamaktadır. Bu nedenlerden dolayı, daha geleneksel 

ve kolayca bulunabilen örnekleme yöntemlerinin kullanılması 

düşünülmelidir. Mikrobiyolojik sonuçları etkileyebileceğinden, yara 

kültürü almadan önce hastanın yakın zamanda antibiyotik tedavisi alıp 

almadığının sorgulanması önemlidir (Siddiqui et.al, 2010, Haalboom et.al, 

2019). Yarada herhangi bir malignite şüphesi varsa, özellikle yara üç aydan 

uzun süredir mevcutsa veya hızla büyüyorsa, boyutu artıyorsa ve tedaviye 

yanıt vermiyorsa kültür için punch biyopsisi alınmalıdır (Trent et.al, 2003, 

Haalboom et.al, 2019).  

Swab kültürleri, 2. derece ayak yarası olan diyabetik hastaların 

antibiyotik tedavisine rehberlik etmede güvenilir olabilir. Ancak, derece 

≥3 yaralar için özellikle Gram-negatif bakteriler olmak üzere yüksek 

patojenleri gözden kaçırma riskini engellemek için derin doku biyopsisi 

yapmak gerekir (Huang et.al, 2016).  

Tablo1: Çeşitli Yaralarda Kültür Alma Yöntemleri (KLİMUD 2015) 

Enfeksiyon gelişen yaralar Örnek türü /Açıklama 

Cerrahi yara enfeksiyonları: 

İmpetigo 

Fronkül Karbonkül 

Erizipel 

Selülit 

Swab kültürleri/ 

İğne aspirasyonu/ 

Doku biyopsisi 

Dekübit yara enfeksiyonları 

Diyabetik Ayak enfeksiyonları 

Doku biyopsisi/ 

Punch biyopsi/ 

İğne aspirasyonu/ 

Dermabrazyon 

Yanık yara 

enfeksiyonları 

Yara sürüntü 

örneği,  

Doku (punch 

biyopsi), 

-Anaerob bakteriler için doku biyopsi ve 

aspirat, 

-Mantar enfeksiyonlarında doku biyopsi 

örneği, 

-Virüsler için doku biyopsi veya aspirat 

örneği, 

-Bakteri ve mantar enfeksiyonları için ayrıca 

kan kültürü. 

İnsan ısırıkları 

Hayvan 

ısırıkları 

İğne 

aspirasyonu/ 

Punch biyopsi 

Doku biyopsisi 

*Isırma sonrasında hemen yapılacak kültürün 

pek yararı yoktur, bu nedenle ısırıktan 

sonraki ilk 12 saat içinde örnek alınması 

uygun değildir. 

*Yara yüzeyinin deri mikrobiyotası veya 

çevreden gelen bakterilerle kolonize olması 
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nedeniyle, yüzeyden eküvyonla alınan 

örnekler yanlış sonuç verir. Örneklerin bu 

şekilde alınması önerilmez. 

6.Yara kültürü numunesi alındıktan sonra ne yapılmalıdır?  

Numune alındıktan sonra,  

Hastanın kimlik bilgileri, numunenin tarihi ve saati ve yara yeri mutlaka 

kültür numunesi üzerine yazılmalıdır. 

Talep formunda yaranın yeri ve türü, hangi kültür alma yönteminin 

kullanıldığı (biyopsi, swab vs.), sonucu etkileyebilecek hastanın aldığı 

herhangi bir ilaç (örn. sistemik antibiyotikler, yaraya uygulanan topikal 

antibakteriyeller, kortikosteroidler) gibi ilgili klinik bilgileri 

kaydedilmelidir. 

Talep formunda kültür örneğinin yaranın neresinden alındığını açıkça 

belirtmek de önemlidir. Bu laboratuvarı uygun kültür ortamını seçmesi için 

uyaracaktır. 

Numune, laboratuvara mümkün olduğu kadar çabuk taşınmalıdır; ideal 

olarak 48 saat içinde işleme alınmalıdır. Aynı gün işlem yapmak mümkün 

değilse swab oda sıcaklığında saklanmalıdır. 

Doku ve biyopsi örneklerinde; taşıma kabı hasar gördüğü için sterilitesi 

bozulmuş veya kabın dışına sızmış, önerilen süre içerisinde ve uygun 

sıcaklıkta gönderilmemiş, örnek tüpü veya kabının üzerinde hasta bilgileri 

yazılı olmayan, hastaya ait uygun bir istek formu düzenlenmemiş ve 

Formalin içine konulan örnekler reddedilir (KLİMUD 2015). 

7.Yara kültür sonucunda hangi mikroorganizmalar ile 

karşılaşılabilir? 

Venöz ülserler ve basınç ülseri mikrobiyomuna odaklanan çalışmalarda 

en baskın bakterilerin Bacteroides türleri, S.aureus, Pseudomonas, 

Corynebacterium türleri, çeşitli anaeroblar ve Serratia, Firmicutes 

Proteobacteria ve Actinobacteria olduğu bulunmuştur. Tekrarlayan 

ülserlerde, yeni ülserlerde bulunmayan ve artan çeşitlilik 

gösteren Actinomyces saptanmıştır (Xu, Zhenzhen & Henry 2018). 
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Şekil 4: Yara Kültür Çeşitleri ve Karşılaşılabilecek Mikroorganizmalar    

(Miller et all 2018; Bowler et.al, 2001) 

8.Hemşirenin rolü 

Yara kültürleri, organizmalara duyarlı patojenlerin varlığını 

tanımlayarak ve patojenlere yönelik spesifik antibiyotiklerin kullanımını 

sağlar. Enfeksiyona neden olan organizma veya organizmalar yara kültürü 

ile doğrulandıktan sonra antibiyotiklerle en iyi şekilde tedavi edilir. Yara 
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kültürleri aynı zamanda tedavinin etkinliğini izlemek içinde gereklidir 

(Perry et all, 2019). 

8.1.Yaradan kültür alımı işlem basamakları; 

Malzemeler:  

 Laboratuvar istek kâğıdı (tarih, saat, testin adı, hasta kimliği ve kültür 

kaynağı) 

 Taşıma besiyeri içeren kültür tüpü 

 Eldivenler (temiz eldiven ve steril eldiven) 

 10 ml şırınga (%0,9 sodyum klorür ile önceden doldurulmuş) – yıkama 

için 

 5 ml şırınga (%0,9 sodyum klorür ile önceden doldurulmuş) – kültür 

swabını nemlendirmek için 

 Bistüri 

 Punch aleti 

 Koruyucu gözlük 

 Steril gazlı bez pedleri 

 Kültür sürüntüsü, steril sürüntü kabı ve taşıma kiti  

 Uygun yara pansuman malzemeleri (pansuman tipine göre belirlenir) 

 Kâğıt veya plastik tek kullanımlık torba 

 Numunenin laboratuvara teslimi için biyolojik tehlike torbası veya kabı 

(kurum tarafından belirtildiği şekilde) 

 Biyolojik tehlike çantası 

İşlem basamakları:  

 Hasta güvenliğini artırmak ve doğru hastayı tanımlamak için kurum 

politikasına göre hastayı en az iki tanımlayıcı (örn. Adı soyadı, doğum 

tarihi, tıbbi kayıt numarası vb.) kullanarak tanımlayın. 

 Kültür örnekleri, kültür türüne bağlı olarak farklı yerlerden alınır ve 

farklı kaplara yerleştirilir. Bu nedenle alınacak kültür isteğini gözden 

geçirin.  

 Hastayı sistemik enfeksiyon belirtileri olan ateş, titreme, aşırı susama 

belirtileri açısından değerlendirin. Lökosit (WBC) değerlerine dikkat edin.  
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 Yara bölgesindeki ağrı genellikle enfeksiyonla artacağı için hastaya 0-

10 arası bir skala kullanarak yara bölgesindeki ağrının tipini ve ağrının 

derecesini sorun. Hastanın analjezik ihtiyacı varsa, maksimum etkiye 

ulaşmak için işleme başlamadan 30 dakika önce analjezik ilaç verin. 

 Yara değerlendirmesi yapabilmek için pansuman değişikliğinin ne 

zaman planlandığını öğrenin.  

 Yara bölgesindeki ağrı kültür alımı sırasında endişe veya korkuya neden 

olabileceğinden hastanın yara kültürü ihtiyacını anlayıp anlamadığını ve iş 

birliği yapma becerisini değerlendirin. Değerlendirme verileri ile eğitim 

planı geliştirin. 

 Başucu perdelerini veya odanın kapısını kapatın. 

 Test sonuçlarını etkileyebileceğinden, hastanın yakın zamanda veya 

mevcut antibiyotik tedavisini laboratuvar istek formuna not edin. 

Mümkünse, antimikrobiyal tedaviye başlamadan önce bir kültür örneği 

alın. 

 Hastayı, yaranın değerlendirilmesi ve kültür alınması için yara bölgesine 

erişilebilecek şekilde konumlandırın. 

 El hijyeni sağlayın ve eldiven takın. Eski pansumanı çıkarın ve yarayı 

şişme, kenarların ayrılması, iltihaplanma ve drenaj açısından 

değerlendirin. Nazikçe palpe edin ve hassasiyet veya drenajı not edin. 

Eldivenleri çıkarıp atın ve el hijyeni sağlayın. 

 Malzemeleri hastanın başucunda düzenleyin.  

 Yüzey birikintilerini veya eksudayı gidermek ve numune 

kontaminasyonunu önlemek için normal salinle irrigasyon yaparak yara 

tabanındaki fazla kalıntıları gidererek yarayı temizleyin. Yarayı iyice 

yıkayın. 

 Fazla salini steril bir gazlı bezle nazikçe silin 

 Kirli eldivenleri çıkarın ve el dezenfektanı ile ellerinizi temizleyin 

 Steril eldiven giyin 

Swab kültürü alınacak ise; 

 Swab örneği toplama ve taşıma malzemelerini açın. Üreticinin 

talimatlarını izleyerek içeriği gerektiği gibi hazırlayın. 

 Bazı kurumların anaerobik ve aerobik numune toplama için tasarlanmış 

özel sürüntüler içeren sürüntü toplama ve taşıma sistemleri kullandığını 

unutmayın. 
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 Kültür swabını %0,9 sodyum klorür ile nemlendirin (nemli bir Swab, 

kuru bir swabdan daha doğru sonuçlar verir). 

 Temiz canlı dokudan oluşan küçük bir alan (1 cm) belirleyin ve eksüda 

oluşturmak için yeterli basınç uygulayarak sürüntüyü 5 saniye boyunca 

döndürün. Nekrotik doku ve yara kenarlarından kaçının. Püy veya 

nekrotik doku, doku içinde bulunan mikro floranın doğru bir profilini 

sağlayamayacağından, temiz dokudan bir yara kültürü alınmalıdır. 

 Swabı steril kaba yerleştirin. 

 Örneğin alındığı yara yeri, örneğin toplandığı zaman ve hastanın aldığı 

antimikrobiyal ilaçlar dahil olmak üzere laboratuvardan istenen belgeyi 

ve/veya elektronik belgeyi doldurun. 

 Numuneyi hemen (1 saat içinde) laboratuvara gönderin. Numunenin 

saklanması gerekiyorsa numune alındıktan hemen sonra buzdolabında 

saklayın. 

İğne aspirasyonu alınacak ise: 

 Aspirasyon örneği alınmadan önce kontaminasyon riskini azaltmak 

için %2 klorheksidin veya %10 povidon iyot ve arkasından %70 alkol 

ile cilt temizliği yapın 

 Apse içeriğini bir enjektör yardımıyla aspire edin. Lezyonun en derin 

bölgesinden püy veya eksudayı steril enjektör ile aspire edin. 

 Aspirasyonla yeterli miktarda örnek alınamıyorsa, apsenin içine steril 

serum fizyolojik enjekte edin ve daha sonra aspirasyon işlemini 

tekrarlayın. 

 İdeal olarak en az 1mL (> 2mL) püy örneği/pürülan madde şırınga ile 

aspire edin 

 Drenaj ya da eksizyon sonrası lezyonun tabanından biyopsi örneği 

alın. Punch biyopsi örnekleri 3-4 mm alınabilir. Ayrıca debritman 

işleminden sonra, sağlıklı deriye yakın ülser sınırından, derin dokuya 

inilerek kazıntı alınabilir. 

 Aspirasyon örnek alınamadığı durumlarda, lezyonun dip kısmındaki 

eksudadan eküvyon ile örnek alınabilir. Vezikülün tepe kısmını 

enjektörle delin, eskar kenarını kaldırın ve eküvyonu döndürürerek 

eskar altındaki vezikül sıvısı 2-3 eküvyon ile alın. 

 Eküvyonla örnek alınması önerilmemekle beraber, eküvyonla alma 

zorunluluğu bulunuyorsa, debritman ve temizlik yapıldıktan sonra 

dokunun derinine inilerek, aerop, anaerob kültürler ve preparat hazırlığı 
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için üç adet eküvyonla sürüntü alınmalıdır. 3 eküvyon Gram boyama, 

kültür ve yapılabiliyorsa PCR testleri için alınır. 

Doku biyopsisi alınacak ise; 

Örnek almadan önce doku biyopsisi yapılacak yara çevresindeki deriyi 

%70’lik alkol veya povidon iyodin ile silin, yarayı bol miktarda steril 

serum fizyolojik ve steril gazlı bezle (bez sık sık değiştirilerek) yıkayın. 

Yüzeydeki ölü ve nekroza uğramış dokuları debride edip, varsa yabancı 

cisimleri uzaklaştırın. 

Yara yatağından kazıntı örneği veya bistüri ile doku parçası alın. 

Örneği yara kenarıyla sağlam dokunun birleştiği yerden almaya dikkat 

edin.  

Doku parçalarını 3 ile 4 mm büyüklüğünde alın.  

Nekrotik doku ile bulaş olmamasına dikkat edin.  

Küçük doku parçalarını anaerop taşıma kabı içinde laboratuvara 

gönderin.  

Büyük miktardaki örnekleri, tabanı ıslak steril gazlı bez ile döşenmiş, 

ağzı kapaklı steril kaplar içinde laboratuvara gönderin  

Örneğin alındığı yara yeri, örneğin toplandığı zaman ve hastanın aldığı 

antimikrobiyal ilaçlar dahil olmak üzere laboratuvardan istenen belgeyi 

ve/veya elektronik belgeyi doldurun. 

Numuneyi hemen 30 dakika içinde laboratuvara gönderin. 

 Yara pansumanını yeniden yapın ve el hijyeni yapın 

 Hastanın yara bölgesindeki ağrısını başlangıçta yaptığınız gibi işlem 

bitiminde hastaya 0-10 arası bir skala kullanarak yara bölgesindeki ağrının 

tipini ve ağrının derecesini sorun. 

 Örneğin alındığı yara yeri, örneğin toplandığı zaman ve hastanın aldığı 

antimikrobiyal ilaçlar dahil olmak üzere laboratuvardan istenen belgeyi 

ve/veya elektronik belgeyi doldurun. 

 Test sonuçlarını etkileyebileceğinden, hastanın yakın zamanda veya 

mevcut antibiyotik tedavisini laboratuvar istek formuna not edin. 

Mümkünse, antimikrobiyal tedaviye başlamadan önce bir kültür örneği 

alın. 

 Numuneyi hemen (1 saat içinde) laboratuvara gönderin. Numunenin 

saklanması gerekiyorsa numune alındıktan hemen sonra buzdolabında 

saklayın. 
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 Odadan çıkarken güvenlik önlemleri alın: 

o Çağrı Zili: Ulaşılabilir 

o Yatak: Alçak ve kilitli (en alçak konumda ve frenler kapalı) 

o Yatak kenarlıkları: Güvenli ve kaldırılmış 

o Oda: Düşme riskine neden olabilecek engelleri kaldırın (Cross 2014; 

KLİMUD 2015; Wound specimen collection 2020). 

9. Sonuç: 

Kantitatif (kültür yoluyla) veya kalitatif olarak yara dokusundan 

(biyopsi ile elde edilir) veya yara eksüdasından yaradaki bakteriler 

geleneksel olarak tanımlanabilir.  Ancak yaraların yüzeyinde kültüre çok 

dirençli bakteriyel biyofilmler oluşur. Son zamanlarda bu nedenle 

moleküler testler veya DNA temelli yöntemler, kronik yara 

enfeksiyonunda bakterilerin hem kalitatif hem de kantitatif 

tanımlanmasında büyük ilgi görmüştür. Moleküler testler, kantitatif 

polimeraz zincir reaksiyonunu (qPCR) ve DNA sekanslamasını içerir. Bu 

teknikler, hedef amplikonun moleküler klonlaması ve ardından gradyan jel 

elektroforezi (DGGE) veya Sanger sekanslamasının denatüre edilmesini 

içerir. Yüksek verimli yeni nesil sekanslamanın yakın zamanda gelişmesi 

ile çok daha pratik ve uygun maliyetli bir şekilde birden fazla numunede 

aynı anda mikrobiyal tanımlama yapılabilmektedir. Yapılan çalışmalar 

moleküler testin kültür yöntemleriyle tespit edilmeyen bakterileri de tespit 

edebileceğini göstermektedir (Bui et all., 2019). Kültürlemeden çok daha 

hassas sonuçlar verse de bu teknikler kaliteli ve doğru sonuca ulaşmak 

DNA ekstraksiyonunun kalitesine göre değişir. Ayrıca canlı ve ölü 

bakteriler arasında ayrım yapamamaları, çok daha fazla zaman almaları ve 

maliyetli ekipman gerektirmeleri gibi dezavantajları vardır. Geleneksel 

olarak yaradaki mikroorganizmaları tanımlayabilmek için swab, 

debridman, küretaj ve doku örneklerinden yararlanır. Hastalar için en az 

rahatsızlık veren swab kültürleri klinik sahada en pratik ve kullanımı kolay 

kültür alma yöntemidir. Bununla birlikte, swab kültürlerinde normal 

derinin dermisinde ve dermal adipozunda bile bulunan bakteriler 

tanımlanabilir. Bu da swab kültürlerinin tek başına yara enfeksiyonunu 

tanımlamada temsili olmayabileceğini düşündürmektedir (Xu, Zhenzhen 

& Henry 2018). 
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1. Giriş 

Epilepsi, esas olarak öyküye dayalı tanı konulan, arada 24 saatten 

uzun zamanın olduğu 2 provake edilmemiş nöbet veya tekrarlama riski 

yüksek 1 provake edilmemiş nöbetin görüldüğü klinik bir tablodur (Fisher 

et al., 2014). Dünya çapında 70 milyondan fazla insanı etkileyen yaygın 

bir nörolojik hastalık olduğundan tedavi edilmesi sosyal, psikolojik ve 

toplumsal açıdan son derece önemlidir (Fisher et al., 2014). 

2. Patofizyoloji 

Epilepsi, beyinde bir grup hipersenkronize nöronun, uyarılması ve 

inhibisyonu arasındaki dengenin bozulması sonucu ortaya çıkar. Beyinde 

bu anormal nöronal ateşlenme, tekrarlayan tipik spontan epileptik 

nöbetlere neden olur (Fisher et al., 2005). Oluşan anormal aksiyon 

potansiyeli hipokampustan başlayıp kortikal ve subkortikal alanlar yönüne 

doğru yayılma eğilimindedir (Crunelli & Leresche, 2002; Kaur, Kumar, & 

Medhi, 2016). 

Nöbete yol açan iyon değişiklikleri, hücre dışı potasyum ve gama-

aminobütirik asit (GABA) düzeyinde azalma ile beraber voltaj kapılı 

sodyum-kalsiyum kanallarının fonksiyonunda bozulma ve glutamat 

transmitterinin hipereksitabilitesi sonucu uyarılma eşiğinde artış olarak 

açıklanabilir (Bertram, 2013; Treiman, 2001). Voltaj kapılı iyon 

kanallarından sodyum (Na), kalsiyum (Ca), potasyum (K) ve siklik 

nükleotid hiperpolarizasyonu (HCN) sonucu iyon kanallarında oluşan 

kanalopatiler, hem genetik hem de edinsel tip epileptogenez oluşumuna 

neden olabilir. Örneğin; otozomal dominant epilepsi, juvenil miyoklonik 

epilepsi, absans epilepsi, idyopatik jeneralize epilepsi bu şekilde görülür 
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(Armijo, Shushtarian, Valdizan, Cuadrado, & Adin, 2005; Helbig, 

Scheffer, Mulley, & Berkovic, 2008). 

3. Klinik 

Epilepsi yaşam kalitesini etkileyen ve sosyal anlamda önemli 

sorunlar oluşturan yaygın nörolojik hastalıklardan biridir (Franco, French, 

& Perucca, 2016). Epileptik nöbet oluşumunu kolaylaştıran etkenler; 

ailede epilepsi öyküsü, çeşitli enfeksiyonlar, kafa travması, 

serebrovasküler hastalıklar, çeşitli genetik sendromlar, erken doğum, ateşli 

nöbet öyküsü, alkol tüketimi şeklinde olabileceği gibi  idyopatik 

nedenlerin de önemli bir bölümünü oluşturduğu bilinmektedir (Walsh et 

al., 2017). Epilepsi tedavisinde kullanılan birinci kuşak antiepileptikler, 

sadece nöbetin semptomatik tedavisinde etkili olup hastalığın 

progresyonunu önlemekte yetersiz kalırlar (Löscher & Schmidt, 2011). 

Yeni kuşak antiepileptiklerden beklenti, daha az yan etki ve daha iyi tolere 

edilebilir olmasının yanında hastalığı modifiye edici etkisinin de 

bulunması şeklindedir (Franco et al., 2016). 

Epileptik nöbet; beynin belirli bir yarımküresinde lokalize formda 

(parsiyel başlangıç,primer jeneralize) görülebileceği gibi birkaç noktadan 

veya her iki yarımküreden aynı anda başlayıp diğer alanlara (sekonder 

jeneralize) yayılabilir (Fisher et al., 2017). 2017 tarihinde yapılan 

sınıflamaya göre fokal nöbetler farkındalığın korunduğu (basit nöbet) ve 

farkındalığın bozulduğu (komplex parsiyel) nöbet şeklinde ikiye ayrılır. 

Ayrıca sekonder jeneralize tonik klonik nöbet yerine bilateral tonik-klonik 

nöbet tanımlaması getirilmiştir. Fokal ve bilateral epilepside, motor ve 

motor olmayan alt nöbet tiplerinin sınıflandırılmasında miyokloni ve 

otomatizma özellikleri de eklenmiştir (Fisher, 2017). Epilepside tek bir 

nöbet epilepsi tanısı için yeterli değildir (Fisher et al., 2005). Aynı 

zamanda nöbetin tekrarlama ihtimalini arttıran yukarıda belirttiğimiz gibi 

predispozan faktörlerin de bulunması gerekir (Fisher et al., 2005). 

4. Tedavi Seçenekleri 

Antiepileptik ilaçlar (AED), etki mekanizmalarına göre 4 ana gruba 

ayrılır. 

1-Voltaj kapılı sodyum (Na), kalsiyum (Ca), potasyum (K) 

kanallarının modülasyonu yolu ile uyarılabilirliğin azaltılması, 
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2-GABA Transaminaz veya Glutamik asit Dekarboksilaz 

enzimlerinin, nöronal GABA-transporter-1 aracılığı ile GABA 

inhibisyonunu arttırması, 

3-İyonotropik Glutamat reseptörlerinin (NMDA=N-metil-D-

aspartat/AMPA= α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic 

acid/ kainat reseptör) sinaptik uyarımının azaltması, 

4-Glutamaerjik nöronlarda voltaj kapılı kalsiyum kanallarında 

sinaptik vezikül proteini 2A (SV2A) ve  α2δ-1 protein aracılığı ile 

bağlanan nörotransmitterlerin modülasyonu olarak sınıflandırılabilir (Rho 

& Sankar, 1999; Rogawsky, 1990).  

Antiepileptik ilaçlar; üretim zamanına göre: 

1.kuşak antiepileptikler (1877-1958); Fenitoin (PHT), 

Fenobarbital (PHB), Primidon (PMD), Etosüksimid (ETX), Valproik asit 

(VPA), Karbamazepin (CBZ), 

2.kuşak antiepileptikler (1960-1975); Diazepam, Klobazam 

(CBZ), Vigabatrin (VGB).  

3.kuşak antiepileptikler (1975-2017); Okskarbazepin (OXC), 

Lamotrijin (LTG), Felbamat (FBM), Gabapentin (GBP), Tiagabin (TGB), 

Topiramat (TPM), Levetiresetam (LEV), Pregabalin (PGB), Zonisamit 

(ZNS), Lakozamid (LCM)  

Tedaviye başlarken öncelikle tercih edilen 1.basamak AED’ler; 

PHT, CBZ, VPA iken 2.basamak tedavide yaygın olarak kullanılan diğer 

AED’ler ise; LTG, OXC ,ESL (Eslikarbazepin), LEV, TPM, ZNS, BVR 

(Brivaresetam), VGB, LCM, PER (Perampanel), RFM (Rufinamid), STP 

(Stiropentol) adlı moleküllerden oluşmaktadır (Carcak & Ozkara, 2017). 

Tablo 1’ de ilaçların genel özellikleri özetlenmiştir.  

4.1. Birinci Kuşak Antiepileptik İlaçlar 

Fenitoin, ilk kez 1936 yılında hayvan deneylerinde klinik kullanıma 

girmiştir. Epilepside fokal primer ve sekonder jeneralize nöbetler başta 

olmak üzere hemen hemen tüm nöbet tiplerinde kullanılmaktadır. Ancak 

absans nöbetlerde kontrendikedir (Carcak & Ozkara, 2017). Etki 

mekanizması voltaj kapılı Na (Sodyum) kanallarının blokajı yoluyla 

olmaktadır. Karaciğer sitokrom P450 enzimlerinden CYP2D9, CYP2C19 

enzim sistemlerinin indüklenmesi yoluyla kendi seviyesini arttırırken 
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karaciğerde metabolize edilen diğer ilaçların serum düzeyini azaltır 

(Komatsu et al., 2000). Önemli yan etkileri; dişeti hiperplazisi, hırsutizm, 

fetal malformasyon şeklindedir (Rang, Dale, Ritter, Flower, & Henderson, 

2012). Gebede yüksek doz kullanılması durumunda Fetal Hidantoin 

Sendromu görülebilir (Carcak & Ozkara, 2017).  

Karbamazepin, fokal epilepsi tedavisinde kullanılır. Nöropatik ağrı 

ve bipolar bozukluk tedavisinde de etkilidir (Carcak & Ozkara, 2017). Etki 

mekanizması voltaj kapılı sodyum kanallarını inhibe etmektir. Karaciğer 

enzimlerini indükler. Bu şekilde karaciğerde metabolize olan diğer 

ilaçların (PHT, Warfarin, Oral kontraseptif) serum seviyelerini azaltır 

(Landmark, Johannessen, & Tomson, 2012; Zaccara & Perucca, 2014). 

Önerilen idame dozu 400-1600 mg/g’dür. Önemli yan etkileri aplastik 

anemi, hiponatremi ve allerjik cilt reaksiyonları olarak belirtilmiştir 

(Carcak & Ozkara, 2017). 

Valproik asit, idyopatik primer jeneralize tonik klonik epilepsi, 

absans ve juvenil miyoklonik epilepside kullanılan geniş spektrumlu 

antiepileptik ilaç grubunda yer alır. Ayrıca bipolar bozuklukta ve migren 

profilaksisinde kullanılır (Carcak & Ozkara, 2017). Etki mekanizmasında 

Na, K, Ca kanalı, GAD (Glutamik asit dekarboksilaz), NMDA 

transmitterleri rol oynuyor (Landmark et al., 2012). Teratojenik etkisi 

belirgin olup doğurgan yaş grubundaki kadınlarda kullanımından 

kaçınmak gerekmektedir (Carcak & Ozkara, 2017). Ancak hamilelikte kan 

plazma konsantrasyonu değişmez. Günlük idame dozu 500-2500 

mg/gün’dür. Başlıca yan etkileri; kilo artışı, saç dökülmesi, hepatotoksisite 

ve tremor olarak sayılabilir (Tomson, Landmark, & Battino, 2013).  

4.2. İkinci ve Üçüncü Kuşak Antiepileptik İlaçlar 

Okskarbazepin, etki mekanizması ve etkili olduğu nöbet tipleri 

KBZ’ye benzer. Yan etki olarak hiponatremi etkisi KBZ’den daha 

belirgindir. İdame dozu 600-1800 mg/gün’dür. (Onat & Ozkara, 2004). 

Mevcut bulgular ışığında teratojenite tesbit edilmemiştir (Carcak & 

Ozkara, 2017). 

Levetiresetam, glutamaterjik sinapslarda SV2A protein reseptörüne 

bağlanarak etki gösterir. Fokal, sekonder jeneralize tonik klonik nöbetler 

ile absans nöbetlerde 2.basamak tedaviler arasında yer almasına rağmen 

ilaç etkileşimi düşük olduğundan son derece etkili tolere edilebilirlik 

derecesi yüksek bir tedavidir (Carcak & Ozkara, 2017). Önemli bir yan 

etkisi olarak depresyon, intihar düşüncesi, sinirlilik görülebilir. Bu nedenle 
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psikiyatrik hastalık öyküsü olması durumunda dikkatli olunmalıdır 

(Perucca & Tomson, 2011). İdame dozu 1000-3000 mg/gün’dür. 

Konjenital malformasyon riski düşük olduğundan gebelerde güvenli bir 

ilaç olarak kabul edilmektedir (Carcak & Ozkara, 2017). 

Topiramat, voltaj kapılı Na kanalı blokajı, K, Ca kanalı 

modülasyonu, GABA-A reseptörü üzerinden GABA inhibisyonu, 

AMPA/kainat reseptörü üzerinden antiglutamaterjik etki göstermektedir 

(Carcak & Ozkara, 2017). Fokal ve generalize tonik klonik nöbetler ile 

absans nöbetlerde etkili olduğu bilinmektedir. Migren profilaksisinde de 

kullanılır (Carcak & Ozkara, 2017).PHT ve KBZ gibi karaciğer enzim 

indükleyicisi ajanlarla birlikte alındığında metabolizması artar. Renal 

yoldan elimine edilir [30]. İdame dozu 100-400 mg/gün’dür. Önemli yan 

etkileri; konsantrasyon bozukluğu gibi bilişsel problemler, kilo kaybı, 

böbrek taşı oluşumudur (Carcak & Ozkara, 2017). 

Lamotrijin, voltaj kapılı Na kanalının blokajı ,N-P/Q-tipi Ca kanalı 

ve HCN kanalı modülasyonu ile etki gösterir (BIOPHYSICAL & 

NEURONAL, 2012). Dirençli parsiyel epilepsi, jeneralize epilepsi, 

Lennox-Gastaut Sendromu ve absans epilepsiye karşı etkili olan geniş 

spektrumlu bir entiepileptik ilaçtır (Carcak & Ozkara, 2017). Bipolar 

bozukluk tedavisinde de kullanılmaktadır (Carcak & Ozkara, 2017). İdame 

dozu 200-500 mg/gün’dür. Önemli yan etkileri başdönmesi, cilt döküntüsü 

ve çeşitli allerjik duyarlılık reaksiyonları (Steven’s Johnsson Sendromu)  

şeklindedir (Carcak & Ozkara, 2017). Gebelikte teratojenite riski düşük 

olduğundan güvenli antiepileptik ilaçlardan kabul edilir (Carcak & Ozkara, 

2017). 

Zonisamid, voltaj kapılı Na kanalları ve T-tipi Ca kanallarını bloke 

eder (Leppik, 2004). Fokal ve generalize tonik-klonik, miyoklonik 

nöbetler, Lennox-Gastaut Sendromu, absans, infantil spazm gibi pek çok 

nöbet tipine etkilidir (Leppik, 2004). İdame dozu 200-600 

mg/gün’dür.Başlıca yan etkileri; sedasyon, başdönmesi, hipertermi, kilo 

kaybı ve böbrek taşı oluşumudur (Carcak & Ozkara, 2017). Gebelikte 

teratojenik olduğu bilinmektedir (Carcak & Ozkara, 2017). 

Lakozamid, voltaj kapılı Na kanallarının (VGSC’ler) yavaş 

inaktivasyonunu sağlar. Ancak VGSC üzerinden etki eden PHT, KBZ gibi 

diğer antiepileptikler, VGSC’lerin hızlı inaktivasyonunu sağlar. İdame 

dozu 200-400 mg/gün’dür. En sık yan etkileri başdönmesi, bulantı, diplopi, 

ataksi ve başağrısı olarak sayılabilir (Doty, Rudd, Stoehr, & Thomas, 
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2007). Parsiyel başlangıçlı sekonder jeneralize nöbetlerde monoterapi ve 

diğer tedavilere yardımcı tedavi olarak eklenen 3.nesil antiepileptik bir 

ilaçtır (Carcak & Ozkara, 2017). Eldeki mevcut verilere göre hamilelikte 

etkili ve kısmen güvenli olduğu belirtilmiştir (Carcak & Ozkara, 2017). 

Perampanel, non-kompotetif selektif AMPA tipi Glutamat reseptör 

antagonistidir (Hanada et al., 2011). Parsiyel başlangıçlı, sekonder 

generalize ve primer jeneralize tonik-klonik nöbet tiplerinde etkilidir. 

İdame dozu 8 mg/gün’dür (Carcak & Ozkara, 2017). Yan etkileri; 

başdönmesi, başağrısı, sinirlilik, uyku hali, ataksi, kilo artışıdır. Hayvan 

deneylerinde gebeler üzerine teratojenik etkileri olduğu tesbit edilmiş olup 

gebelere önerilmemektedir (Carcak & Ozkara, 2017). 

Vigabatrin, GABA-T (GABA Transaminaz) enzim inhibisyonunu 

sağlayarak, GABA’nın beyindeki seviyesini arttırmaktadır. 

Tuberosklerozda infantil spazm ve fokal nöbetlere etkilidir. Miyoklonik 

nöbetleri arttırabilir. İdame dozu 1000-3000 mg/gün’dür. En ciddi yan 

etkisi irreversbl görme alanı defektidir. Psikotik bozukluk şeklinde 

bulgular da görülebilir (Carcak & Ozkara, 2017). 

Stiropentol, GABA-A reseptörüne bağlanarak GABAerjik etki 

gösterir. CLB ve VPA ile kombine olarak dirençli tonik klonik epilepside 

ve bebeklik çağı şiddetli miyoklonik epilepsi (Dravet Sendromu) de 

kullanılır (Quilichini, Chiron, Ben‐Ari, & Gozlan, 2006). Ayrıca laktat 

dehidrojenazı inhibisyonu ile  adenozin trifosfat(ATP)’a duyarlı potasyum 

kanalları üzerinden  ATP seviyelerini düşürerek nöronal 

hiperpolarizasyonu engeller (Carcak & Ozkara, 2017). Yan etkileri: 

bulantı, uyuşukluk, başdönmesi ve ataksi şeklindedir (Carcak & Ozkara, 

2017). Deney hayvanlarında teratojenik olmamakla beraber teratojenite ile 

ilgili yeterli veri bulunmamaktadır (Carcak & Ozkara, 2017). 

Gabapentin/Pregabalin, beyinde ve medulla spinalisde voltaj kapılı 

kalsiyum kanalı modülasyonu üzerinden etki gösterir (Toth, 2014). Yan 

etkileri sedasyon, başdönmesi, periferik ödem ve kilo artışıdır .Nöropatik 

ağrı ve anksiyete tedavisinde de kullanılır (Toth, 2014). 

4.3. Cerrahi Tedavi 

Fokal epilepsi tanısı olup 2 ve daha fazla AED kullanmasına rağmen 

nöbet kontrolü sağlanamayan dirençli epilepsi tanılı hastalar cerrahi tedavi 

için aday olabilir.  Özellikle mezial temporal lob epilepsi tanılı hastalar 

cerrahi tedaviden fayda görmektedir (Engel et al., 2012). Hastaların 
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yaklaşık % 80’inde nöbetler kontrol altına alınır (Devinsky, Vezzani, & 

Terence, 2018). Cerrahi tedavi düşünülen hastalara fonksiyonel Beyin MR 

(magnetic rezonans), uzun süreli video-EEG (elektroensefalografi), PET 

(pozityon emisyon tomografi) gibi ayrıntılı testler yapılmalıdır (Berkovic 

et al., 1995).  

4.4. Nörostimülasyon 

Vagal sinir stimülasyonu dirençli epilepside ilk uygulanan 

nörositümülasyon tedavilerindendir. Yapılan çalışmalarda vagal sinir 

stimülasyonu sonrası ilk 3 ayda nöbet sıklığı %24-31 oranında azalmıştır 

(Devinsky et al., 2018).Ayrıca anterior talamik nukleus derin beyin 

stimülasyonu ve kapalı devre stimülasyonu ile de nöbet sıklığında belirgin 

azalma olduğu kaydedilmiştir (Devinsky et al., 2018). 

5. Status Epilepticus Tedavi Algoritması  

Konvulsif status epilepticus (KSE); 5 dakikadan uzun süren, arada 

bilinci açılmadığı, 2 veya daha fazla sayıda tekrarlayan nöbetten oluşan 

klinik tablodur. Nonkonvulsif SE ise; 30 dk’dan uzun süren konvulsif 

aktivitenin olmadığı, bilinç değişikliği ve elektroensefalografik aktivitenin 

bozukluğu ile desteklenen nöbet şeklidir. Epilepsinin ilk klinik 

prezentasyonu SE şeklinde olabilir. Özellikle yaşlı kişilerde uzun süreli 

açıklanamayan bilinç değişikliği durumunda NKSE akla gelmelidir. SE 

tedavisi, kalıcı nöronal hasar riskini en aza indirmek için oldukça acil ve 

önemlidir. SE tedavisinde; ilk  benzodiazepin (0,15 mg/kg,10 mg 

diazepam) başlanır. Nöbetin devamı durumunda 5 dk sonra iv fenitoin (20 

mg/kg) veya valproat (20-40 mg/kg) veya levetiresetam (25-30 mg/kg), 

yüklemesi yaklaşık 15-20 dk içinde yapılır. 30-40 dk içinde halen tedaviye 

yanıt alınamamış ise Refrakter (Dirençli) SE düşünülerek vakit 

kaybetmeden entübe edilip midazolam (0,2 mg/kg,10 mg,2 mg/dk inf.), 

fentobarbital (5-15 mg puşe,50 mg/dk inf., thiopental (2-7 mg/kg,50 mg/dk 

inf.), propofol(1-2 mg/kg puşe,20 mcg/kg/dk inf.) başlanarak genel 

anestezi uygulanır. 40-60 dk ve üzerinde devam eden SE ise Süper dirençli 

SE olarak adlandırılır. Bu durumda ek tedavi olarak; hipotermi, 

elektrokonvulsif tedavi, immünoterapi ve ketojenik diyet uygulanabilir 

(Lee, 2020). 
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Tablo 1. Antiepileptik ilaçların klinik özellikleri ve etkileri 

Etken madde Etki mekanizması Metabolizma 
Yarı 

ömrü(saat) 
Kullanım Nöbet tipi 

Fenitoin Voltaj kapılı Na kanalı 

blokajı 

Hepatik 22  iv, po Fokal veya jeneralize tonik klonik  

Karbamazepin Voltaj kapılı Na kanalı 

blokajı 

Hepatik 8-12 P0 Fokal ve jeneralize tonik klonik 

Okskarbazepin Voltaj kapılı Na kanalı 

blokajı 

Hepatik 9-10  po Fokal ve jeneralize tonik klonik 

Valproik asit Na,K,Ca kanalı,NMDA 

reseptörü 

Hepatik 9-18  iv, po Fokal, jeneralize, juvenil 

miyoklonik nöbet 

Levetiresetam SV2Aprotein reseptörü Renal 7  iv, po Fokal,sekonder jeneralize tonik 

klonik nöbet 

Topiramat Voltaj kapılı Na kanal 

blokajı,K,Ca 

modülasyonu,GABA 

inh. 

Renal 21 po Fokal ve jeneralize tonik klonik ve 

absans nöbet 

Lamotrijin Voltaja kapılı Na 

kanalını blokajı, N-

P/Q-tipi Ca kanalı ve 

HCNkanalı 

modülasyonu 

Hepatik 20-30  po Dirençli parsiyel 

epilepsi,jeneralize 

epilepsi,Lennox-Gastaut 

Sendromu ve absans epilepsi 

Zonisamid Voltaj kapılı Na 

kanalları ve T-tipi Ca 

kanallarını bloke 

Hepatik 63  po Fokal ve generalize tonik-

klonik,miyoklonik 

nöbetler,Lennox-Gastaut 

Sendromu,absans,infantil spazm 



 
324 

 

Lakozomid Voltaj kapılı Na 

kanallarının 

(VGSC’ler) yavaş 

inaktivasyonunu sağlar 

Hepatik 13   iv po Sekonder jeneralize nöbetler 

Gabapentin/ 

Pregabalin 

Voltaj kapılı kalsiyum 

kanalı modülasyonu 

Renal 5-6  po Primer,sekonder jeneralize nöbet 

Perampanel Non-kompotetif 

selektif AMPA tipi 

Glutamat reseptör 

antagonisti 

Hepatik 105 po Parsiyel başlangıçlı,sekonder 

generalize ve primer jeneralize 

tonik-klonik nöbet 

Vigabatrin GABA-T (GABA 

Transaminaz) enzim 

inhibisyonunu 

Renal 5-8  po Tuberosklerozda infantil spazm 

Stiropentol GABA-A üzerinden 

gabaerjik etki 

Hepatik 5-13 po Çocukluk çağı şiddetli miyoklonik 

nöbet (Dravet Sendromu) 

Na:Sodyum, Ca:Kalsiyum,  VGSC:Voltage gated sodyum channel, AMPA: α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid, 

NMDA: N-metil-D-aspartat, SV2A: synaptic vesicle protein,  HCN: Hiperpolarizasyon İle Aktive Siklik Nükleotid Kapılı Kanallar, AMPA: 

α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, GABA: Gama aminobütirik asit, po: oral, iv: intravenöz 
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1. Giriş 

Kanser, günümüzde mortalite ve morbiditenin başlıca nedenlerinden 

biridir ve vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilen kontrolsüz, 

hızlı ve anormal hücre çoğalması ile karakterize hastalık grubudur. Kanser, 

hücrelerdeki bazı duyarlı hücrelerdeki diğer kalıtsal değişkenliklerden ve 

mutasyonlardan köken almaktadır. Apoptozis, kanser oluşumuna karşı bir 

koruma mekanizması olarak onkogenler aracılığı ile indüklenebilen 

programlı hücre ölümüdür. Bu mekanizma kısmen, onkogenin aşırı 

ekspresyonu ya da mutasyonundan kaynaklanan anormal mitojenik 

sinyallere cevap olarak aktive edilen p53-bağımlı apoptotik bir yolla 

kontrol edilmektedir. Özetle, apoptotik hücre ölümünün aksaması 

çoğunlukla onkogen dönüşümünü devam ettirmek için önemli bir 

gereksinimdir. Apoptozis yani programlanmış hücre ölümü, 

organizmadaki gereksiz veya hasarlı tek hücrelerin ortadan kaldırıldığı 

fizyolojik hücre ölümünün baskın bir biçimidir. Ayrıca bu durum, kaspaz 

proteazlarının aktivasyonu eşliğindeki hücre ölümü olarak da 

adlandırılabilir. Yani apoptozis, çekirdekli hücrelerin kromozomlarında 

kodlanan ve enerji gerektiren bir hücre intihar sürecidir. Bir hücrenin 

yaşam süresi o hücrenin fonksiyon ve tipine göre değişmekle birlikte 

travma sonucu oluşan nekroz dışında meydana gelen tüm hücre ölümleri 

apoptozis yoluyla gerçekleşmektedir. Apoptozisin, tüm çok hücreli 

organizmalarda, gelişmelerinde ve homeostazın devamında vazgeçilmez 

bir önemi bulunmaktadır. Apoptozis organizma için tehlike unsuru olan 

hücrelerin bütünüyle ortadan kaldırılmasını sağlayarak organizmaya hayati 

bir savunma olanağı sağlar. Organizmada DNA hasarı oluşması 

durumunda, hasarın meydana geldiği hücreler kendini apoptozise 

götürerek bu durumu elimine eder. Bu sayede DNA’nın yapısında 

meydana gelebilecek mutasyonlar kanser gelişimine neden 
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olabileceğinden hasarlı hücrelerin apoptozis ile yok edilmesi önem 

taşımaktadır. 

2. Apoptozis 

Hücre ölümü, hücrede meydana gelen aşırı bir hasarlanmanın 

sonucudur oluşmaktadır. Bu durum belirli sinyal yollarının aktifleşmesi ile 

gerçekleşmektedir. Ölen hücrenin görünümü ile tanımlanmış üç tip hücre 

ölümü bulunmaktadır. Bunlar:  

 apoptozis 

 nekrozis  

 otofajik hücre ölümü 

 

2.1.  Otofajik hücre ölümü 

Otofajik ölüm esas olarak bir metabolik krize yanıt veren veya 

hasarlı organelleri ve protein agregatlarını gideren bir hayatta kalma 

sürecidir. Otofaji, çoğu senaryoda hücre ölümünü teşvik etmek yerine 

hücre ölümüne eşlik ederek sadece başarısız bir hayatta kalma girişimi 

olarak meydana gelmektedir (Green ve Llambi, 2015). 

2.2. Nekrozis 

Hücrenin şişmesi, plazma membranın bütünlüğünün bozulması ve 

kromatin yoğunlaşması olmadan organel yapısının kaybı ile karakterize bir 

süreçtir. Nekrozis olayında, hücre bütünlüğünü bozulduğu gibi büyük 

hasarların bir sonucu olarak da meydana gelebilir. Böylesi durumlarda, 

hücrenin ölümü pasiftir ve herhangi bir belirli sinyal yolunun 

aktivasyonunu gerektirmez. Nekrotik morfoloji ise ölü hücrelerin 

fagositozla sistemden temizlenemediği durumlarda, otofajik veya 

apoptotik bir hücre ölüm programının geç aşamalarında da oluşabilir 

(Green ve Llambi, 2015). 

2.3. Apoptozis mekanizması 

Biyolojik olarak görevi tamamlanmış ya da hasarlanmış hücrelerin, 

zararsız bir şekilde elimine edilmesini gerçekleştiren ve genetik olarak 

kontrol edilen programlanmış hücre intiharıdır (Öztürk, 2002). Bu 

mekanizma istenmeyen hücreleri yok eden fizyolojik hücre ölümünde, 

doku homeostazinde, viral enfeksiyon ve mutasyona karşı savunmada 

önemli rol almaktadır (Fuchs ve Steller, 2011). 

Apoptozis, fizyolojik ve patolojik olarak dört ana grup madde 

tarafından uyarılmaktadır. Birinci grupta; DNA hasarına neden olan 
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alkilleyici anti-kanser ilaçları ve iyonlaştırıcı radyasyonlar yer almaktadır. 

İkinci grupta; glukokortikoidler, tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) ve 

interlökin (IL-3) gibi reseptör aracılı etmenler yer almaktadır (Kam ve 

Ferch, 2000). Üçüncü grupta; fosfataz ve kinaz inhibitörleri ( staurosporin 

vb.) gibi apoptotik yolağın bileşenleri yönünde artış yapan biyokimyasal 

maddeler bulunmaktadır. Dördüncü grupta; ısı, ultraviyole ışık ve 

oksitleyici maddeler gibi doğrudan hücre zarı hasarına neden olan ajanlar 

bulunmaktadır (McConkey, 1998; Kam ve Ferch 2000). 

Apoptozis hücre dışından veya içinden gelen sinyallerle başlatılan 

ve birbirini takip eden bir olaylar zinciri olarak seyrederek hücrenin 

fagositozu ile son bulur. Apoptozisde gözlenen biyokimyasal değişiklik 

şunlardır:  

1. Sinyal üretici yollar ile apoptozisin başlatılması 

2. Hücre içi proteazlar olan kaspazların aktivasyonu,  

3. DNA ve proteinin parçalanması ve membran değişiklikleri 

4. Fagositoz  (Fulda, 2015). 

Apoptozis, apoptoz yanlısı ve karşı genler aracılığıyla düzenlenir. 

Bcl-2 aile üyeleri ve p53 geni apoptozisin düzenlenmesinde merkezi rol 

oynar. Bcl-2 apoptozu baskılar ve Bax apoptozu destekler (Arnoult vd., 

2008; Jafari vd., 2008; Yıldız vd., 2019) ve bunlar mitokondride, çekirdek 

membranında ve endoplazmik retikulumda çok miktarda bulunur. Bcl-2 

gen ailesi birbirlerine zıt etkileri bulunan iki gruptan oluşmaktadır. 

Bunlardan birincisi pro-apoptotiktir yani apoptozisi indükleyici özellik 

göstermektedir. İkinci grup antiapoptotiktik yani apoptozisi 

baskılamaktadır. Pro-apoptotik etki gösterenler, sitokrom c’nin 

mitokondriden stoplazmaya salınmasını başlatırlar. Anti-apoptotik olanlar 

ise sitokrom c salınmasını baskılayıcı etki gösterirler. Bu zıt etkili grubların 

işleyişi sahip oldukları hidrofobik cep ve amfipatik α-heliks bölgelerine 

bağlıdır (Arnoult vd., 2008; Jafari vd., 2008). 

Karmaşık ve enerji bağımlı moleküler olaylar dizisi olan apoptotik 

yolun ekstrinsik (ölüm reseptör) ve instrinsik (mitokondriyal) olmak üzere 

iki ana yolağı bulunmaktadır.  

3. Apoptoziste instrinsik yol 

İnstrinsik apoptozis yolu, mitokondriden salınan faktörlere bağlı 

olduğundan mitokondriyal apoptoz olarak da tanımlanır (McIlwain vd., 

2015). Apoptozu başlatan intrinsik sinyalleme yolakları, hücre içindeki 

hedefler üzerinde doğrudan etki eden ve mitokondriyal olaylara neden olan 

hücre içi sinyaller üreten çeşitli bir nonreseptör aracılı uyarıcı dizisinden 

oluşmaktadır (Elmore, 2007). 
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Bcl-2 proteini hücre ölümünü baskılıyor olsa da,  Bcl-2 ile ilişkili 

bazı proteinler apoptozisi destekleyici özellik göstermektedir. Bunlardan 

biri de Bax proteinidir (Cengiz vd., 2020; Can vd., 2020). 

Apoptozisi düzenleyen proteinler iki ana sınıfta incelenmektedir: 

I. Anti-apoptotik düzenleyici genler: Bcl-2, BclxL, Bcl-w, CED-9, 

Mcl-1, c-Abl, Rb 

II. Pro- apoptotik düzenleyici genler: Bax, Bad, Bak, Bcl-xS, p 53, c-

Fos, c-Jun 

Apoptozisin  düzenlenmesi Bcl-2 / Bax gen ailesi sayesinde 

gerçekleşmektedir. Bu genlerin bir kısmı antiapoptotik iken (Bcl-2) bir 

kısmı da  proapoptotiktir (caspase 3, Bax) yani apoptozisi uyarmaktadır 

(Yıldız vd., 2020).  Bcl-2 gen ailesi, mitokondriyal dış membran 

geçirgenliğini düzenleyerek sitokrom-c salınımını kontrol eder (Su vd., 

2015; Goldar vd., 2015; Khan vd., 2014). Hücrelerdeki stres sinyalleri ile 

aktifleşen mitokondriyal yolun Bad, Bid, Bim gibi proapoptotik genleri 

aktive etmesiyle mitokondriyal membranda por oluşumu başlatılır 

(Sharma vd., 2014). Böylece mitokondri membranındaki porlardan 

sitokrom-c, Smac, Endo-G, Ca++ ve AIF salınımı uyarılır (Su vd., 2015; 

Khan vd., 2014). Sitokrom-c, oksidatif fosforilasyona elektron transferi 

sağlar (Elmore, 2007). SMAC, IAF’ı inhibe eder ve apoptozu hızlandırır 

(Khan vd., 2014). Ortamda IAF bulunması ise kaspaz 3 ve kaspaz 8 

aktivasyonunu inhibe eder (Green ve Llambi, 2015). IAF, çekirdeğe 

transloke olarak parçalara ayırmaktadır. Endo-G de DNA’yı 

parçalamaktadır (Li vd., 2016). Mitokondriyal porlardan sitokrom-c 

salınarak Apaf-1 ve ATP’nin katılmasıyla sitozolde apoptozom 

kompleksini meydana getirir (Li vd., 2016; Su vd., 2015). Apoptozom, 

kaspaz 9’u keserek aktive eder. Kaspaz 9, inaktif prokaspaz 3’ü 

aktifleştirerek kaspaz 3’e çevirir (Sharma vd., 2014). Aktifleşen kaspaz-3, 

ICAD‘ı inaktive ederek CAD’ı serbest hale getiri (Li vd., 2016). CAD, 

kromatin yoğunlaşmasına ve DNA’nın nukleozomal alt birimlere 

parçalanmasına neden olur (McIlwain vd., 2015). 

4.  Apoptoziste ekstrinsik yol 

Ekstrinsik apoptozis yolağı, ölüm ligandları ve reseptörlerinin 

bağlanmasıyla aktive edilir (Li vd., 2016; McIlwain vd., 2015). Ölüm 

ligandlarının hücre dışından getirdiği sinyaller, transmembran reseptörleri 

aracılığıyla hücre içine iletilir (Fulda, 2015). Apoptotik sinyallerin iletimi 

ligandların ligasyon işlemi sonucunda aktive edilmesiyle başlar (Fulda, 

2015; Sharma vd., 2014). Ölüm reseptörleri; TNF reseptör süper ailesi 

üyeleridir (Khan vd., 2014). 
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TNF reseptör ailesinin üyeleri sistein proteini bakımından zengin 

hücre dışı bölgeler bulundurular ve ölüm domaini” olarak adlandırılan 

yaklaşık 80 aminoasitten oluşan stoplazmik bir yüzeye sahiptir (Elmore, 

2007). Bu alan, ölüm sinyallerinin hücre yüzeyinden hücre içine 

iletilmesinde önemli görevi vardır (Goldar vd., 2015; Khan vd., 2014). 

FasL ile FasR bağlanması, adaptör protein FADD’ın ve TNF-α ile 

TNF reseptörünün bağlanmasıyla sağlanır (Elmore, 2007). Daha sonra 

adaptör protein olan FADD, prokaspazlardan 8 ve 10 ile birleşerek DISC 

oluşturur ve reseptörün intrasitoplazmik kuyruğuna eklenir (Li vd., 2016; 

Khan vd., 2014). Bu sayede başlatıcı kaspazlar, yürütücü kaspazlardan 3, 

6, 7’yi aktive ederek apaptozisin uygulama aşamalarını indükler (Li vd., 

2016). Aktiflşen kaspaz-8 apoptozisin mitokondriyal yolunu da aktive 

eder. T-Bid’in kaspaz 8 tarafından aktive edilmesinden sonra t-Bid 

mitokondroyal dış zar permabilizasyonunu başlatmak için mitokondriyal 

membrana translokasyon yapar. Böylece mitokondriyal zar üzerindeki 

diğer Bcl-2 ailesi etkileşim yoluna girer (Fulda, 2015; Su vd., 2015). 

5. Apoptoziste kaspazların rolü 

Kaspazlar, apoptozis olayında görev alan ve sistein aspartat spesifik 

proteaz olarak adlandırılan bir protein ailesini oluşturmaktadır (Lüleyap, 

2008). Hücrenin stoplazmasında bulunan ve aktif merkezinde sistein 

proteini bulunduğundan sistein proteazlar olarak bilinirler ve aspartik 

asitten sonraki peptit bağını kırarlar (Ulukaya, 2007). Kaspaz ailesi başta 

inaktif proenzim (zimojen - prokaspaz) halindedirler. Aktifleşmeleri için 

bir bölünme sürecine uğramaları gerekmektedir. Bölünme bölgeleri diğer 

kaspazlar aracılığı ile ya da otokatalitik olarak hidroliz olabilirler. Başlatıcı 

kaspaz aktifleştikten sonra diğer kaspazların hızlı ve sıralı aktifleşmesi ile 

ölüm programı başlamış olur (Lamkanfi vd., 2007). 

Kaspaz ailesi, başlatıcı (kaspaz 2, kaspaz 8, kaspaz 9 ve kaspaz 10), 

uygulayıcı (kaspaz 3, kaspaz 6, kaspaz 7) ve yangı (kaspaz 1, kaspaz 4, 

kaspaz 5, kaspaz 11, kaspaz 12, kaspaz 13, kaspaz14) kaspazlar olarak  

gruplandırılırlar. Uygulayıcı kaspazlar hücre iskeleti ve nükleer matrix 

proteinlerinin parçalanmasını sağlayarak hücre iskeletinin bozulmasını ve 

nükleusun yıkımını gerçekleştirirler. Kaspazlar nukleus içinde; 

transkripsiyon, DNA replikasyonu ve DNA onarılmasında görev alan 

proteinleri parçalamaktadırlar (İnci vd., 2009). 

6. Apoptoziste P53 geninin rolü 

P53 geni, hücrelerde DNA hasarı meydana geldiğinde hücre 

döngüsünü G1 evresinde durdurarak hücreye DNA’nın tamir edilmesi için 

zaman sağlayan bir transkripsiyon faktörü olarak görev yapar. Bu hasar 
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tamir olunmayacak halde ise Bax, Apaf-1 ve Fas yapımını artırarak Bcl-

xL ve Bcl-2’yi baskılar ve apoptozisi başlatır (Vousden ve Lu, 2002).  

7. Apoptozis ve oksidatif stres 

Bir süperoksit-anyonu, hidrojen peroksit, organik peroksitler ve 

radikaller gibi reaktif oksijen türleri (ROS), hücreler tarafından normal 

metabolizmanın yan ürünleri olarak üretilir (Ramachandran vd., 2000). 

Oksidatif stres karsinogenezde ana rolü oynayabilir (Sies, 1985; Ames vd., 

1995). Reaktif oksijen türleri apoptozun önemli fizyolojik etkileridir 

(Ramachandran vd., 2000). Oksidatif stres, yüksek invaziv ve metastatik 

kanser hücrelerinin proliferasyonu ve apoptozisinin devamlılığını 

sağlamaktadır (Loo, 2003). 

8. Apoptozis belirleme yöntemleri 

Moleküler yöntem 

 DNA Microarrays 

İmmunolojik yöntemler 

 ELISA yöntemi 

 Flourimetrik yöntem 

İmmunohistokimyasal yöntemler 

 Anneksin V Yöntemi 

 TUNEL Yöntemi 

 M30 Yöntemi 

 Kaspaz-3 Yöntemi 

Biyokimyasal yöntemler 

 Agaroz Jel Elektroforezi 

 "Western" Blotting 

 "Flow" Sitometri 

Morfolojik görüntüleme yöntemleri 

 Işık mikroskobu 

 Floresan mikroskobu / Lazerli konfokal mikroskop 

 Elektron mikroskobu 

 Faz kontrast mikroskobu (Kaya vd., 2012) 
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Sonuç olarak; Doku homeostazisi, hücre ölümü ve hücre çoğalması 

arasındaki dengenin korunmasına dayalıdır. Bu parametrelerde meydana 

gelebilecek değişimler hastalıklara neden olabilmektedir. Kanser, hücre 

proliferasyonunda artış ve apoptoziste azalmaya bağlı olarak 

gelişebilmektedir. Çoğu antineoplastik ilaçlar tümör, hücre, DNA sentezi 

ve hücre bölünmesine etki ederek apoptozisi başlatabilmetedir. Apoptozis 

hızlandığında AIDS, nörodejeneratif hastalıklar, arterioskleroz, hepatit C, 

diyabet gibi hastalıklar görülebilmektedir. Apoptozis yavaşladığında ise 

kanser ve otoimmun hastalıklar görülebilmektedir. Antioksidanların 

apoptozisi inhibe ederek kanser öncesi ve kanserli hücrelerin ortadan 

kaldırılmasına müdahale edebilmesi gözlemi bilimsel öneme sahiptir. 

Apoptozis mekanizmasının iyi anlaşılması kanser gibi önemli hastalık 

grubunun tanı, tedavi, yeni  ve etkili ilaçların bulunmasında önemli 

bilimsel öneme sahiptir. 
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1.Giriş 

Anafilaksi ani başlayan, tanı ve tedavide eksiklik olması halinde 

ölümcül olabilen, birden fazla sistemi etkileyebilen ciddi alerjik bir 

reaksiyondur. Anafilaksi de tedavinin amacı, ölümcül olabilecek 

solunumsal ve kardiyovasküler komplikasyonları önleyebilmektir. 

2.Epidemiyoloji 

Anafilaksinin yaşam boyu prevalansı günümüzde ABD ‘de %0,05-2, 

Avrupa’da ise %3 olarak bilinmektedir. Anaflaksinin neden olduğu ölüm 

oranı ise %1 in altındadır. Anafilaksinin insidansı ve prevalansı belirli 

popülasyonlarda artmasına rağmen ölüm oranı nispeten düşük kalmaktadır 

(Yu & Lin, 2018). 

3.Tanı kriterleri 

Anafilaksi tanısı esas olarak klinik semptom ve bulgular ile konulur. 

2005 yılında National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food 

Allergy and Anaphylaxis Network (NIAID/FAAN) tarafından oluşturulan 

anafilaksi teşhis kriterleri günümüzde en sık kullanılan kriterlerdir. 

Aşağıdaki 3 tanı kriterinden birinin varlığında anafilaksi olma olasılığı 

yüksektir (Sampson et al., 2006). 

1. Akut başlangıçlı (dakikalar, saatler içinde) cilt, mukoza veya her 

ikisinin tutulumu (yaygın ürtiker, kaşıntı, kızarıklık, dudaklarda, dilde, 

uvulada şişlik) ile aşağıdakilerden en az biri olmalı:  

a) Solunum sıkıntısı (dispne, wheezing, bronkospazm, stridor, azalmış 

PEF, hipoksemi) 

b) Hipotansiyon veya end organ disfonksiyonu ile alakalı semptomlar 

(hipotoni, senkop, inkontinans) 
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2. Hasta için olası bir alerjene maruz kaldıktan sonra dakikalar, saatler 

içinde gelişen aşağıdaki belirtilerden iki veya daha fazlasının olması: 

a) Cilt ve mukoza tutulumu (yaygın ürtiker, kaşıntı, kızarıklık, 

dudaklarda, dilde, uvulada şişlik) 

b) Solunum sıkıntısı (dispne, wheezing, bronkospazm, stridor, azalmış 

PEF, hipoksemi) 

c) Hipotansiyon ve ilişkili semptomlar (hipotoni, senkop, inkontinans) 

d) İnatçı gastrointestinal semptomlar (kramp şeklinde karın ağrısı, 

kusma, ishal) 

3. Bilinen bir alerjene maruz kaldıktan sonra dakikalar, saatler içinde 

gelişen hipotansiyon  

a) İnfant ve çocuklarda yaşa spesifik düşük tansiyon veya sistolik kan 

basıncında %30’dan fazla düşme (yaşa spesifik düşük tansiyon: infant ve 

10 yaş altı çocuklarda <70 mm Hg + [2 x yaş], 10 yaş üstü çocuklarda <90 

mm Hg). 

b) Erişkinlerde <90 mm Hg sistolik kan basıncı olması veya hastanın 

başlangıçtaki değerine göre %30’dan fazla düşüş olması 

2010 ve 2013 yılları arasında alerjik reaksiyonlar veya şüpheli 

anafilaksi ile acil servise başvuran hastaların değerlendirildiği prospektif 

bir çalışmada yukarıdaki kriterlerin sensivitesi %95 ve spesifitesi %71 

olarak bulunmuştur (Loprinzi Brauer et al., 2016).  

2020 yılında The World Allergy Organization (WAO) Anafilaksi 

Komitesi tarafından, NIAID/FAAN tarafından oluşturulan kriterler 

güncellenip daha basit bir hale getirilmiştir (Victoria Cardona et al., 2020). 

Buna göre aşağıdaki 2 tanı kriterinden birinin varlığında anafilaksi olma 

olasılığı yüksektir. 

1. Akut başlangıçlı (dakikalar ile birkaç saat) cilt, mukoza veya her 

ikisinin (yaygın ürtiker, kaşıntı veya kızarıklık, şişmiş dudak-dil-uvula) 

eşzamanlı tutulumu ile aşağıdakilerden en az biri olmalı: 

a) Solunum sıkıntısı (wheezing, bronkospazm, dispne, stridor, 

hipoksemi, azalmış PEF) 

b) Hipotansiyon veya end organ disfonksiyonu ile alakalı semptomlar 

(hipotoni, senkop, inkontinans) 

c) Ciddi gastrointestinal semptomlar (kramp şeklinde karın ağrısı, 

tekrarlayan kusma), özellikle gıda dışı alerjenlere maruz kaldıktan sonra 
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2. Hasta için bilinen veya yüksek olasılıkla alerjene maruz kaldıktan 

sonra (dakikalar ila birkaç saat) tipik cilt tutulumu olmasa bile akut 

hipotansiyon, bronkospazm veya laringeal tutulum olması 

4. Klinik bulgular 

Anafilaksi çok fazla sayıda klinik bulgu ile karşımıza çıkabilmekte olup 

başlıca bulguları şunlardır: 

4.1. Cilt ve mukoza bulguları: Ürtiker, kaşıntı, kızarıklık, dudak-dil-

uvulada şişme, periorbital şişlik (vakaların %90’ında oluşur) (Muraro et 

al., 2014). Anafilaksi ile başvuran hastaların %10’unda deri veya mukozal 

tutulum yoktur. Yani deri veya mukozal tutulum olmaması tanıdan 

uzaklaşmaya neden olmamalıdır. 

4.2. Solunum sistemi bulguları: Nefes darlığı, stridor, wheezing, 

respiratuar arrest, faringeal/laringeal ödem, rinit (Vakaların %60-70’inde 

oluşur)  

4.3. Dolaşım sistemi bulguları: Hipotansiyon, göğüs ağrısı, aritmi, 

senkop, kardiyak arrest (vakaların %45’inde oluşur) (R. L. Campbell, Li, 

Nicklas, Sadosty, & Immunology, 2014) 

4.4. Gastrointestinal sistem bulguları: Bulantı, kusma, kramp 

tarzında karın ağrısı, ishal (vakaların yaklaşık %45’inde oluşur) (R. L. 

Campbell, Li, Nicklas, Sadosty, & Immunology, 2014) 

4.5. Nörolojik sistem bulguları: Baş ağrısı, nöbet, konfüzyon (Long 

& Gottlieb, 2021) 

Anafilaksiye bağlı ölümler genellikle üst veya alt hava yolu 

obstrüksiyonuna bağlı asfiksi veya kardiyovasküler kollaps nedeniyle 

olmaktadır (Greenberger, Rotskoff, & Lifschultz, 2007). 

Semptomların hızlı başlangıçlı olması, solunum veya kardiyovasküler 

sistem tutulumu olması, ileri yaş, astım, KOAH veya kardiyovasküler 

hastalık öyküsü olması kötü klinik için yüksek risk oluşturmaktadır. 

Ayrıca beta bloker, alfa bloker ve ACE inhibitörü kullanımı kliniğin 

kötüleşme riskini arttırabilir  (Shaker et al., 2020; Triggiani et al., 2008). 

Bu yüzden anafilaksi ile başvuran hastaların anamnezi dikkatli alınmalı, 

hastalık ve ilaç kullanım öyküleri detaylı sorgulanmalıdır. 

5.Bifazik ve uzamış anafilaksi 

5.1. Bifazik anafilaksi: İlk anafilaktik ataktaki belirti ve bulguların 

geçmesinden 1-48 saat sonra, neden olan ajana ek maruziyet olmadan 

semptomların tekrarlaması olarak tanımlanır (Dribin et al., 2020). 

Retrospektif ve prospektif çalışmalarda bifazik reaksiyon insidansı, tüm 

anafilaktik reaksiyonların %0,4-23'ü arasında değişmektedir (Grunau et 
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al., 2014; Lee, Peterson, Lohse, Hess, & Campbell, 2017). İlk başvurunun 

şiddetli olması veya tekrarlanan dozlarda adrenalin uygulanması 

bifazik reaksiyon için yüksek risk olarak bulunmuştur (Shaker et al., 

2020). Yüksek riskli hastalar semptomları düzelse dahi acil servisten hızlı 

taburcu edilmemeli ve en az 6 saat acil serviste takip edilmelidir. 

5.2. Uzamış anafilaksi: Anafilaksi belirti ve bulgularının en az 4 saat 

sürmesi olarak tanımlanır (Dribin et al., 2020). Nadir görülmekle birlikte 

görülme sıklığı tam olarak bilinmemektedir. 

6. Laboratuvar bulguları 

Acil serviste anafilaksi tanısı için laboratuvar testlerinin kullanımı 

kısıtlı olup klinik olarak tanıdan şüphelenildiğinde tedavi, laboratuvar 

sonuçları beklenmeden başlanmalıdır. Klinik tanı bazen plazma veya 

serum total triptaz veya plazma histamin seviyelerinin yüksek ölçülmesi 

ile geriye dönük olarak desteklenebilir (Vadas, Perelman, & Liss, 2013). 

Akut anafilaksi sırasında serum triptaz seviyesi 15 dakikadan 3 saate kadar 

yükselir ve 1-2 saat içinde pik yapar (Sala-Cunill, Cardona, & 

immunology, 2015).  

7. Ayrıcı tanı 

Anafilaksi birçok sistemi etkileyebildiği için acil servise hastalar birçok 

hastalığı taklit eden bulgular ile gelebilirler. Bu nedenle anafilaksinin 

ayırıcı tanısında çok sayıda hastalık düşünülmesi gerekebilir. Bunlardan 

bazıları akut astım atağı, panik atak, senkop, miyokart enfarktüsü, yabancı 

cisim aspirasyonu, pulmoner emboli, nöbet, serebrovasküler olay, 

herediter anjioödem, hipovolemik şok, septik şok ve kardiyojenik şoktur 

(Victoria Cardona et al., 2020). 

8. Tedavi 

Anafilakside dakikalar içerisinde respiratuar veya kardiyak arrest ve 

ölüm meydana gelebileceğinden, hızlı değerlendirme ve tedavi kritik 

öneme sahiptir (Yilmaz et al., 2009). Anafilaksiye bağlı ölümlerin 

incelendiği bir çalışmada başlangıç semptomları ile kardiyak veya 

respiratuar arrest gelişme arasındaki ortalama zaman iatrojenik 

anafilakside 5 dk, böcek ısırıklarına bağlı anafilakside 15 dk, yiyeceklere 

bağlı anafilakside ise 30 dk olarak bulunmuştur (Pumphrey, 2000). 

İlk değerlendirmenin temel noktaları şunlardır (Victoria Cardona et al., 

2020): 

 Mümkünse anafilaksiye neden olan etkenin kaldırılması 

 Hava yolu, solunum, dolaşım, mental durum ve cildin 

değerlendirilmesi ve eş zamanlı acil yardım çağırılması 
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 İlk fırsatta intramusküler (İM) adrenalin enjeksiyonu 

 Hastaya mümkünse sırtüstü ve alt ekstremiteler yüksekte olacak 

şekilde pozisyon verilmesi (Eğer solunum sıkıntısı ve/veya kusma 

varsa rahat edeceği bir poziyon verilmeli) 

 Destek O2 verilmesi  

 Geniş lümenli damar yolu açılarak intravenöz sıvı verilmesi  

 Sık sık ve düzenli aralıklarla hastanın kan basıncı, nabız, O2 

saturasyonu ve solunum durumunun takibinin yapılması  

8.1. Birinci basamak tedaviler 

Anafilakside birinci basamak tedavide hava yolu yönetimi, oksijen, 

dekontaminasyon, adrenalin ve iv sıvılar yer almaktadır. 

8.1.1. Hava yolu yönetimi ve oksijenizasyon: Dudaklar, dil ve 

orofarenkste ödem gelişebileceği için hava yolu değerlendirilmesi erken ve 

hızlı yapılmalıdır. Orofaringeal ve laringeal ödem hızlı 

ilerleyebileceğinden dolayı eğer gerekli ise entübasyon ertelenmemelidir. 

Arteriyel oksijem saturasyonunu>%90 üstünde tutmak için destek oksijen 

verilmelidir. 

8.1.2. Dekontaminasyon: Mümkünse anafilaksiye neden olan etken 

hızlıca çıkarılmalı veya hasta ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Gıda kaynaklı 

allerjenlerde mide lavajı önerilmemektedir. Hastaya verilen iv ilaç 

infüzyonuna karşı anafilaksi gelişir ise ilaç infüzyonu derhal kesilmelidir. 

Arı sokmalarında vücutta kalan iğne varsa çıkarılmalıdır çünkü iğne 

vücutta kaldığı sürece venom salgılamaya devam edebilir. 

8.1.3. Adrenalin: Adrenalin, anafilaksi için birinci basamak tedavidir 

ve tanıdan şüphelenildiği anda hızlıca uygulanmalıdır (Victoria 

Cardona et al., 2020, Shaker et al., 2020). Adrenalin uygulamasında 

gecikme, ölüm riskinin artmasıyla ilişkili olup tüm ölümlerin yarısından 

fazlası semptomların başlamasının ilk saatinde meydana gelmektedir 

(Turner et al., 2019). 

Uygulama yeri intramusküler olarak uyluğun anterolaterali 

olmalıdır. IM deltoid veya subkutan uygulama daha yavaş emilim oranları 

nedeniyle önerilmez (Shaker et al., 2020, Muraro et al., 2014). 

İM adrenalin uygulanması genellikle iyi tolere edilir (Victòria Cardona 

et al., 2017). 

Adrenalinin önerilen intramuskuler dozu 0,01 mg/kg olup max. dozu 

yetişkinlerde 0,5 mg, çocuklarda ise 0.3 mg'dır. 50 kg'ın üzerindeki her 
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hastaya 0,5 mg IM uygulanmalıdır (Shaker et al., 2020). İntramuskuler 

uygulamada 1/1000’lik dilüsyonda adrenalin kullanılmalıdır. 

Hastanın durumuna göre doz 5-15 dakikada bir tekrarlanabilir. 

Hastaların çoğu tek doz uygulama ile düzelir ve ek doz uygulanmasına 

gerek olmaz ancak hastaların %12-36'sına ikinci bir doz gerekebilir (Oren, 

Banerji, Clark, Camargo Jr, & Immunology, 2007; Rudders, Banerji, 

Corel, Clark, & Camargo, 2010). 

Tekrarlayan doz İM adrenalin uygulanmasına rağmen tedaviye dirençli 

veya kardiovasküler kollaps bulguları olan hastalara İV adrenalin 

başlanmalıdır. İV adrenalin kullanımında 1:1000’lik dilüsyon 

kullanılmamalıdır. Önerilen İV bolus doz: 100 microgram (0,1 mg) 

adrenalin 5-10 dakikada uygulanır. (1:1000 lik adrenalinden 0.1 mg çekilir 

ve 10 cc SF ile sulandırılır) (Tintinalli et al., 2016). 

Eğer tekrarlayan iv bolus dozlar gerekiyorsa ve bulgular düzelmiyorsa 

İV adrenalin infüzyonu başlanmalıdır (Tintinalli et al., 2016). Adrenalinin 

İV uygulaması sırasında; ventriküler aritmiler, hipertansiyon, intrakranial 

hemoraji, miyokart iskemisi, pulmoner ödem gibi ciddi yan etkiler 

gelişebileceğinden dolayı hastalar moniterize edilmeli, sıkı vital takibi 

yapılmalıdır. 

Erişkinler için önerilen İV infüzyon dozu 1 mcg/dk başlanmalı ve 

etkisine göre titre edilmelidir. (500 cc SF içine 1 mg 1:1000’lik adrenalin 

konulur) Çocuklarda ise 0.1-0.3 mcg/kg/dk dozundan başlanır ve etkisine 

göre titre edilir) (Tintinalli et al., 2016). 

8.1.4. İv sıvılar: Anafilakside aşırı vazodilatasyon ve vasküler 

permeabilitenin artmasından dolayı hipovolemi gelişebilir (Victoria 

Cardona et al., 2020). Hastalara geniş lümenli iv damar yolu açılmalı ve 

sıvı resüsitasyonuna başlanmalıdır. Kristaloidler tercih edilmeli olup 

erişkinlerde 1-2 L bolus, çocuklarda 10-20 ml/kg bolus,sıvı verilmelidir. 

8.2. İkinci basamak tedaviler 

Anafilaksi tedavisinde adrenaline ek olarak ikinci basamak tedavide 

verilebilecek ajanlar H1 antihistaminikler, H2 antihistaminikler, 

bronkodilatörler ve kortikosteroidlerdir. Bu ilaçlar, üst veya alt solunum 

yolu tıkanıklığı, solunum sıkıntısı ve hipotansiyon için etkili olmadığı için 

ilk tedavi olarak değil adrenalin uygulamasından sonra kullanılmalıdırlar 

(Shaker et al., 2020). 

8.2.1. H1 ve H2 antihistaminikler: H1 antihistaminikler 

(difenhidramin veya setirizin gibi) kaşıntı ve ürtiker tedavisi için 

kullanılırlar.  
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Difenhidramin (H1 bloker); erişkinlerde 25-50 mg i.v/i.m, çocuklarda 

1mg/kg i.v/i.m max 50 mg 

Setirizin (H1 bloker); erişkinlerde 10 mg i.v, 6-11 yaş arası çocuklarda 

5 ya da 10 mg i.v, 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda 2,5 mg i.v  

Ranitidin (H2 bloker); erişkinlerde 50 mg, çocuklarda 0,5 mg/kg i.v 

8.2.2. Kortikosteroidler: Anafilaksi tedavisinde özellikle uzamış 

semptomları ve bifazik reaksiyonları önlemek için yaygın olarak 

kullanılmalarına rağmen akut tedavide yararı olmadığına dair kanıtlar 

artmaktadır (D. E. J. T. J. o. A. Campbell & Practice, 2019). Etkilerinin 

başlaması yavaştır. Bifazik ve uzamış reaksiyonları önlediği için kullanımı 

önerilse de 2020 yılında yayınlanan sistematik değerlendirmede bu etkisi 

için bir kanıt bulunamamıştır (Shaker et al., 2020). 

Metilprednizolon 1-2 mg/kg i.v 

8.2.3. Bronkodilatörler: Bronkokonstriksiyon semptomları olan 

anafilaksili hastalarda inhale kısa etkili beta-2 agonistler (örn. albuterol), 

antikolinerjikler (örn. İpratropium) ve magnezyum sülfat (İV olarak) 

kullanılabilirler. Üst hava yolu tıkanıklığı varsa adrenalin nebulize olarak 

da kullanılabilir (Victoria Cardona et al., 2020). 

8.3. Glukagon: Beta bloker kullanan hastalarda anafilaksi daha şiddetli 

seyredebilir (Nassiri et al., 2015). Ancak acil servise başvuran 789 hastanın 

incelendiği retrospektif bir çalışmada beta bloker kullanan hastaların 

kullanmayanlara göre adrenaline ihtiyaç duyma olasılığının daha fazla 

olmadığı bulunmuştur (White et al., 2018). Beta bloker alan hastalarda da 

birinci basamak tedavide adrenalin kullanılması gerekmesine rağmen 

adrenaline direnç varsa, inotropik ve kronotropik etkisinden dolayı 

glukagon kullanılabilir (Lieberman et al., 2010). 

Erişkinlerde 1 mg i.v bolus, çocuklarda 50 mcg/kg i.v bolus ,5 dk da bir 

tekrarlanabilir. Şok dirençli ise 5-15 mcg/kg infuzyona geçilmelidir 

(Tintinalli et al., 2016). Hızlı uygulama kusma yapabilir. 

Vazopressörler: Başlangıç tedavisine (adrenalin ve sıvı) rağmen 

dirençli şok ve hipotansiyonu olan hastalarda adrenaline bağlı tehlikeli 

disritmiler veya taşikardi gelişirse dopamin, dobutamin, noradrenalin, 

vazopressin gibi vazopressörler başlanabilir (Tintinalli et al., 2016). 

9. Takip ve taburculuk 

Tedaviye dirençli anafilaksisi olan veya hava yolu müdahalesi yapılmış 

tüm unstabil hastalar yoğun bakımda takip edilmelidir. IM adrenalin 

uygulanan hastaların acil serviste takip edilmesi gerekli olup gözlem süresi 

hakkında netlik bulunmamaktadır (Tintinalli et al., 2016). Semptomları 
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tamamen düzelen ve yüksek riskli olmayan hastalar 1 saatlik asemptomatik 

gözlemden sonra taburcu edilebilirler. Şiddetli anafilaksi geçiren, mutiple 

doz adrenalin uygulanan (bifazik reaksiyon gelişme riski yüksek hastalar) 

ve mortalite riski yüksek olan (kardiyovasküler hastalık öyküsü, acil sağlık 

hizmetlerine ve adranaline erişim kısıtlılığı, kötü öz bakımı olan) hastaların 

gözlem süresinin 6 saatten uzun olması tavsiye edilmektedir (Shaker et al., 

2020). Anafilaksi nedeniyle acile başvuran hastalar, taburcu edilirken 

potansiyel anafilaksi nedeninin bulunabilmesi, nükslerin önlenmesi ve 

kendi kendine tedavi konusunda eğitim alması için bir allerji/immünoloji 

uzmanına yönlendirilmelidir (Victoria Cardona et al., 2020). Ayrıca 

taburculuktan önce hastalara adrenalin otoenjektörü (EpiPen) reçete 

edilmelidir. 
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GİRİŞ 

 

Oral radyolojide kullanılan radyografik incelemeler, hastalık 

durumlarını belirlemek ve uygun tedaviye başlayabilmek için diş 

hekimliğinde kullanılan birincil tanı araçlarından biridir [1,2]. X ışınları 

1895'te Profesör Wilhelm Conrad Roentgen tarafından keşfedilmiş ve ilk 

diş radyografisi, Dr. Otto Walkhoff tarafından gerçekleştirmiştir. 1980'lere 

kadar, diş radyografileri film kullanılarak çekiliyordu. Dr. Frances 

Mouyens, 1984'te ağız içi diş radyografilerini çekmek için doğrudan dijital 

radyografiyi icat etti ve bu teknoloji, 1989'da ABD'ye tanıtıldı. Diş 

hekimliğinde dijital radyografinin kullanımı güçlenmeye devam ederken, 

film tabanlı radyografiler hala yaygındır [1,3]. 

Yapılan radyografik incelemelerde görüntü kalitesinin yeterli olması ve 

doğru yorumlanması, hastalığın tanı ve tedavisi için önemlidir [4]. Pek çok 

prosedürde, bir tedavi planının oluşturulması için tanısal radyografiler 

gereklidir, aksi durumda tedavi kontrendikedir. Diş hekimliğinde 

kullanılan başlıca 2 ana görüntüleme tekniği vardır. Bunlar intraoral ve 

extraoral radyografi tekniğidir. Her iki tekniğin altında birçok görüntüleme 

yöntemi bulunmaktadır [5]. 

mailto:sureyyayildiz2006@gmail.com
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Ağız içi radyografik incelemeler, genel diş hekimi için görüntülemenin 

bel kemiğidir. Ağız içi radyografiler üç kategoriye ayrılabilir: Periapikal 

(periapical) projeksiyonlar, Bitewing (ısırma) projeksiyonlar ve oklüzal 

projeksiyonlar. Periapikal radyografiler, çevresindeki kemik dahil tüm dişi 

gösteren incelemelerdir. Bitewing radyografiler, sadece dişlerin kronlarını 

ve bitişik alveoler tepeleri gösterir. Oklüzal radyografiler ise, periapikal 

radyografilerden daha büyük bir diş ve kemik alanını gösterir [5]. Bu 

radyografiler, aynı X-ışın tüpü ile farklı reseptör ve konumlandırma 

aparatları kullanılarak elde edilir [6]. 

Ekstraoral radyografi çekim tekniği ise ağız dışında yer alan filmler 

kullanılarak baş ve yüz bölgesinin muayenesi olarak tanımlanabilir [7]. Bu 

çekim prosedürlerinin incelenmesi ayrı bir çalışma konusudur. 

Tüm ağız radyografi tetkiki, periapikal ve bitewing radyografilerinden 

oluşur. Bu projeksiyonlar, prosedüre uygun şekilde gerçekleştirilirse, 

klinik muayeneyi tamamlayıcı önemli teşhis bilgileri elde edilir. Bu 

nedenle çekimi isteyen ve uygulayacak olanlar, diş radyografisinin 

hedeflerini ve performans kalitesini değerlendirme kriterlerini açıkça 

anlamalıdır [5]. 

Yapılan literatür çalışmaları kapsamında intraoral radyografi çekim 

teknikleri konusunda çok değerli çalışmalar olmasına rağmen yeteri kadar 

çekim teknikleri ile ilgili çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, bu 

çalışmadaki amaç, diş radyografisini gerçekleştirecek kişiye, diş 

hekimliğinde kullanılan farklı ağız içi görüntüleme tekniklerini tanıtmak, 

tüm ağız çekimlerini tanımlamak ve ağız içi görüntülerin tanısal kriterlerini 

ayrıntılı olarak açıklamaktır. 

 

1. İntraoral Radyografi  

İntraoral radyografi, görüntü reseptörünün hastanın ağzına 

yerleştirildiği ve radyasyon kaynağının hastanın ağzının dışında olduğu bir 

dental görüntüleme tekniğidir. İntraoral radyografide görüntülerin sayısı 

ve türü hastanın ihtiyaçlarına göre değişebilir. Hastanın oral teşhisinin 

tamamlanması için, tüm ağız içi radyografik incelemeler arasından gerekli 

radyografileri doğru seçmek gerekir. Diş hekimliği muayenesi veya tedavi 

planı, güncel veya geçerli radyografiler olmadan tamamlanmış sayılamaz; 

bazı durumlarda, tüm ağız tetkiki, tercih edilen radyografik prosedürdür. 

Tüm ağız tetkikinin doğru şekilde gerçekleştirilmesi zordur; detaylara 

özenerek zaman ayırmayı gerektirir. Hastayı, en az miktarda iyonlaştırıcı 

radyasyon dozuna maruz bırakarak maksimum tanısal verimi elde etmek 

gerekir. Tüm ağız tetkiki radyografileri, genellikle 14 veya daha fazla 

periapikal projeksiyondan ve dört adet posterior Bitewing 
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projeksiyonundan oluşur. Bitewing projeksiyonları, vertikal veya 

horizontal olarak yapılabilir. 14'ten fazla periapikal projeksiyondan oluşan 

bazı seriler arasında, distal maksiller molar projeksiyonlar, vertikal 

Bitewing, anterior ısırma ve altı maksiller ve dört mandibular ön dişin 2 

boyutlu dar ön projeksiyonlarını kullanan bireysel radyografiler bulunur 

[8, 18]. White ve arkadaşlarına göre, tüm ağız tetkiki radyografiler, 17 

periapikal projeksiyondan ve dört adet posterior Bitewing 

projeksiyonundan oluşur [5]. Dr. Smith, tüm ağız tetkiki radyografilerinin 

toplam 19 projeksiyondan oluştuğunu belirtmiştir. Bunlar, 15 periapikal ve 

4 adet posterior Bitewing projeksiyondan oluşur (İlave olarak, hastanın 

hareketi nedeniyle 1 sağ molar Bitewing tekrarlanabileceğinden toplam 20 

çekim yapılabileceği de belirtilmiştir) [5,19,20]. 2020 yılında, Amerika 

Diş hekimleri Birliği (ADA- The American Dental Association) tarafından 

yayınlanan Güncel Diş Terminolojisi (CDT- Current Dental 

Terminology)’ne göre Ağız içi-tam radyografik görüntü tetkikleri; tüm 

dişlerin, periapikal alanların ve alveoler kemiğin kronlarını ve köklerini 

göstermeyi amaçlayan, genellikle 14-22 periapikal ve posterior Bitewing 

görüntülerinden oluştuğunu ifade etmiştir [21]. 

Tüm ağız tetkikindeki radyografi sayısı, hastanın ağız veya diş 

pozisyonunun boyutuna bağlı olarak fazladan veya daha az projeksiyon 

içerecek şekilde değiştirilebilir. Her durumda, tanı gereksinimlerini 

karşılayan ve hastanın radyasyondan korunmasını sağlayan minimum 

sayıda görüntü kullanılmalıdır [8].  

İntraoral dental radyografiler üç ana kategoriye ayrılır ve bunlar; 

 Periapikal radyografi 

 Bitewing radyografi 

 Oklüzal radyografi tekniğidir [6] 

1.2  Periapikal radyografi teknikleri 

Periapikal radyografiler ("peri", "etrafında" ve apikal "diş kökünün 

ucu"), dişlerin birebir boyuta en yakın görüntüsünü ve çevre dokuların ana 

hatları, konumu ve meziyodistal boyutunun görüntülerini kaydeder. 

Periapikal radyografide dişin tüm uzunluğunu ve periapikal kemiğin en az 

2 mm'sini elde etmek esastır [9]. İntraoral periapikal muayenenin amacı, 

tüm dişin ve çevresindeki yapıların bir görüntüsünü elde etmektir [10]. 

İntraoral periapikal radyografi, dental radyolojide yaygın olarak kullanılan 

bir intraoral görüntüleme tekniğidir [1]. Periapikal radyografiler, dişler ve 

çevresindeki kemik hakkında önemli bilgiler sağlar. Bunlara ek olarak; 

• Apikal enfeksiyon / iltihap tespiti 

• Çürüklerin ve periodontal durumun değerlendirilmesi 
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• Dişler ve ilişkili alveol kemiğin travma sonrası değerlendirilmesi 

• Gömülü dişlerin mevcudiyetinin ve konumunun değerlendirilmesi 

• Diş çekimi öncesi kök morfolojisinin değerlendirilmesi 

• Endodontik tedavi sırasında değerlendirme 

• Apikal cerrahilerde preoperatif ve postoperatif değerlendirme 

• Alveoler kemik içindeki apikal kistlerin ve diğer lezyonların ayrıntılı 

değerlendirmesi 

• İmplantların postoperatif değerlendirilmesi, 

gibi klinik endikasyonları da tespit edilebilir [11, 12].  

Görüntü alıcısının (reseptörünün) ve X-ışınının bir dişe göre konumu 

için ideal gereksinimler Şekil 1'de gösterilmiştir. Bu görüntü:  

 İncelenmekte olan diş ve görüntü alıcısı temas halinde veya 

mümkün olduğunca birbirine yakın olmalıdır. 

 Diş ve görüntü alıcı birbirine paralel olmalıdır. 

 Kesici (incisors) ve köpek (canines) dişler için görüntü alıcısının 

uzun ekseni, vertikal olarak; küçük azı (premolar) ve azı (molar) dişler 

için apikal dokuları görüntüleyecek şekilde, horizontal olarak 

ayarlanmalıdır. 

 Santral x-ışını’nın diş ve görüntü alıcısına dik olarak gelmesi 

sağlanmalıdır.  

 Çekim pozisyonu tekrarlanabilir olmalıdır [12]. 

Ağız boşluğunun anatomisi, bu ideal çekimlerin uygulanmasına imkan 

vermeyebilir. Sorunların üstesinden gelmek için periapikal radyografi için 

iki teknik geliştirilmiştir [12]. Bunlar üst ve alt dişlerin muayenesinde 

kullanılabilecek iki farklı ağız içi teknik olan paralel (paralleling) ve 

açıortay (bisecting angle) teknikleridir [12-15]. 

 

 

Şekil 1. Görüntü alıcı, diş ve x-ışını arasındaki ideal geometrik ilişkiyi gösteren 

diyagram [12] 
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1.1.1.Paralel çekim tekniği  

İntraoral periapikal projeksiyonlardan olan paralel tekniği (diğer adıyla 

uzun kon tekniği), radyografinin çekildiği dişin reseptörünün ve uzun 

ekseninin birbirine paralel olması ve X-ışını demetinin merkezi ışınının her 

ikisine de dik olarak yönlendirilmesi ile elde edilir. Bu paralelliği sağlamak 

için görüntü alıcısının, diş ile mesafesi artırılmalı ve reseptör tutucu 

kullanılmalıdır (Şekil 2) [8,12,16]. Ancak görüntü-alıcı mesafesinin 

arttırılması, görüntüde netlik kaybına neden olabilir. Bunu önlemek için 

ise, uzun odak-cilt mesafesi (FSD-Focus-Skin Distance) yani uzun kon 

tekniği kullanılmalıdır (Şekil 3). Uzun FSD’nin kullanılması, odak 

noktasının görünen boyutunu azaltırken (magnifikasyonu minimize ettiği 

için) görüntü netliği artar [5, 8,12,16]. 

 

                               (a)                                                (b) 

Şekil 1. (a) Paralel çekim tekniği ve (b) reseptör tutucu [12] 

      

(a)                                                (b) 

Şekil 3. (a) Kısa FSD ile meydana gelen artan magnifikasyon oranı, (b) Uzun 

FSD ile azalan magnifikasyon oranı [12] 

En iyi görüntüyü elde etmek için, hastanın başı desteklenerek oklüzal 

düzlem yere paralel olacak şekilde konumlandırılır. Daha sonra reseptörün 

dişlere paralel şekilde olması sağlanmalıdır. Bunun için; incelenen dişin 
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anterior/posterior, mandibula/maksilla, ağzın sağ ve solunda olması 

durumuna uygun tasarımda olan tutucular kullanılmalıdır. Paralel reseptör 

tutucu, hastanın ağzına yerleştirilerek doğru bir çekim şekli elde edilebilir. 

Çekimin doğru ve tekrarlanabilir olması için belli kurallar vardır. Bu 

kurallar özetlenerek Tablo 1’de verilmiştir [5,12,19]. 
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Tablo 1. Paralel Çekim Tekniği [5,12,19] 

Çekim bölgesi Görülebilir yapılar Reseptör Konumu 

M
a

ks
il

le
r 

K
es

ic
i 

 d
iş

le
r 

(i
n

ci
so

rs
) 

(2
 r

a
d

yo
g

ra
m

) 
 Santral ve lateral kesici dişin, apeks ve çevresindeki yapılar dahil olmak üzere 

tüm kök ve kron kısımları görünür olmalıdır. 

 Santral ve lateral kesici dişlerin mesial ve distal yüzeyleri arasında kalan 

interproksimal alveoler kemik görünür olmalıdır. 

 Komşu santral kesici dişin ve komşu kanin dişin mesial teması görünür olmalıdır. 

 Görüntü reseptörünün damağın şekline 

uygun yükseklikte ayarlanması için 

reseptörün uzun ekseni, maksiller merkezi 

kesici dişlerin uzun eksenine paralel ve 

arkaya doğru yerleştirilmesi gerekir. 

 Maksiller kesici ve kanin dişler,  görüntü 

reseptörünün anterior yerleşimi ile elde 

edilir. Anterior çekimlerde, reseptörler her 

zaman vertikal olarak yerleştirilir.  

K
ö

p
ek

 d
iş

le
r 

(c
a

n
in

es
) 

(2
 r

a
d

yo
g
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m

) 

 Kanin dişin, apeks ve çevresindeki yapılar dahil olmak üzere tüm kök ve kron 

kısımları görünür olmalıdır. 

 Kanin dişin interproksimal alveoler kemiği ve mezial teması da görünür olmalıdır. 

 Birinci premolar dişin lingual tüberkülü, genellikle kanin dişin distal temasını 

engeller. 

M
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 Dişlerin apeksleri ve çevresindeki yapılar da dahil olmak üzere, dört mandibular 

kesici dişin tüm kronları ve kökleri görünür olmalıdır. 

 Santral kesici dişler ile santral ve lateral kesici dişler arasındaki temas da görünür 

olmalıdır. 

 Görüntü reseptörü,  alt kanin dişleri ve 

birinci premolar dişler ile aynı hizada olacak 

şekilde, ağzın tabanına yerleştirilmelidir. 

 Mandibular kesici ve kanin dişler,  

görüntü reseptörünün anterior yerleşimi ile 
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Tablo 1’in devamı. Paralel Çekim Tekniği [5,12,19] 

K
ö

p
ek

 d
iş

le
r 

(c
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n
in

es
) 

(2
 r

a
d

yo
g

ra
m

) 

 Kanin dişin, apeks ve çevresindeki yapılar dahil olmak üzere tüm kök ve kron  

kısımları  görünür olmalıdır.  

 İnterproksimal alveoler kemik ile mezial ve distal temasların da görünür olması 

gerekir. 

elde edilir. Anterior çekimlerde, reseptörler 

her zaman vertikal olarak yerleştirilir. 
M

a
ks

il
le
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ü

çü
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zı

 d
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 Birinci ve ikinci  premolar dişler ile birinci  molar  dişin tüm kron ve kökleri,  

alveoler kretler, temas alanları ve çevreleyen kemik dahil olmak üzere  görünür 

olmalıdır. 

 Maksiller kanin dişin distal teması da görünür olmalıdır. 

  Görüntü reseptörünün damağın şekline 

uyması ve yüksekliğinin ayarlanması için, 

reseptör, damağın orta hattına 

yerleştirilmelidir. 

 Maksiller premolar ve molar dişler,  görüntü 

reseptörünün posterior yerleşimi ile elde 

edilir. Posterior çekimlerde, reseptörler her 

zaman horizontal olarak yerleştirilir. 

A
zı

 d
iş

le
ri

 

(m
o

la
r)

 

(2
 r

a
d

yo
g

ra
m

) 

 Birinci, ikinci ve üçüncü  molar dişin tüm kron ve kökleri,  alveoler kretleri, temas 

alanları, tüberozite bölgesi  ve çevreleyen kemik dahil olmak üzere  görünür olmalıdır. 

 Maksiller ikinci premolar dişin distal teması da görünür olmalıdır. 
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 Birinci ve ikinci premolar ile birinci molar dişlerin tüm kron ve kökleri, tepe 

noktaları, alveoler kretleri, temas alanları, çevreleyen kemikler görünür olmalıdır. 

 Mandibular kanin dişin distal teması da görünür olmalıdır. 
  Görüntü reseptörü, istenilen dişlere yakın, 

ağız tabanı komşuluğunda yerleştirilmelidir.  

 Mandibular  premolar ve molar dişler,  

görüntü reseptörünün posterior yerleşimi ile 

elde edilir. Posterior çekimlerde, reseptörler 

her zaman horizontal olarak yerleştirilir. 
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Birinci, ikinci ve üçüncü  molar dişin tüm kron ve kökleri,  alveoler kretleri, temas 

alanları, maksiller tüber bölgesi  ve çevreleyen kemik dahil olmak üzere  görünür 

olmalıdır. 

 Mandibular  ikinci premolar dişin distal teması da görünür olmalıdır. 
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Paralel çekim tekniğinin öğrenilmesi ve uygulanması hem basit hem de 

kolaydır. Bir reseptör tutucunun kullanılması, çekimi yapanın, horizontal 

ve vertikal açıları belirleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve ayrıca boyutsal 

bozulma olasılığını ortadan kaldırır. Paralel çekim tekniğinin avantajı, 

çekimi yapılan dişin görüntüsünün bozulmadan, ayrıntılı, boyutsal olarak 

gerçek dişi temsil etmesidir. Dezavantajı ise, reseptör tutucunun, özellikle 

pediatrik, küçük ağızlı veya sığ damaklı erişkin hastaların, ağzının içindeki 

tutucuyu sağlamlaştırmak için ısırırken zorluk yaşamasıdır [19]. 

 

1.1.2. Açıortay (Bisecting) çekim tekniği  

 

Açıortay tekniği, incelenecek bölgeye bağlı olarak röntgen tüpüne, 

çeşitli açılar verilerek yapılan bir radyografi tekniğidir. Bu teknikte 

hastanın başı, oklüzal düzlem yere paralel olacak şekilde ve röntgen 

tüpünün uygun pozisyonda olması çok önemlidir. Bu teknik, genellikle 

çocuklarda, sığ bir damak kubbesi veya büyük bir torusu bulunan 

yetişkinlerde veya dişsiz bölgelerde, görüntü reseptörünün dişlerin uzun 

eksenlerine paralel yerleştirilemediği durumlarda uygulanır [5,18] 

Açıortay tekniği, hastanın ağzındaki görüntü reseptörünü desteklemek 

için bir reseptör tutucusu kullanılarak veya hastadan bir işaret parmağı 

veya başparmağı kullanarak görüntü reseptörünü nazikçe desteklemesini 

isteyerek gerçekleştirilebilir. Eğer reseptör tutucu ile açıortay çekim 

tekniği uygulanacaksa, öncelikle reseptör, seçilen tutucuya güvenli bir 

şekilde yerleştirilir. İncelenen diş, reseptörün ortasında olacak şekilde, 

büyük veya küçük boyutlu bir görüntü reseptörü kullanılır. Ardından, 

kılavuzlu veya kılavuzsuz, X-ışını tüpünde vertikal ve horizontal açılar 

ayarlanarak çekim yapılır. Eğer reseptör tutucu ile açıortay çekim tekniği 

uygulanmayacaksa, uygun boyuttaki görüntü reseptörü, tüm dişin görüntü 

üzerinde görünmesini sağlamak için insizal veya oklüzal kenarların 

yaklaşık 2 mm ötesine uzanacak şekilde ağza yerleştirilir. Daha sonra 

hastadan, bir işaret parmağı veya başparmağını kullanarak görüntü 

alıcısını, nazikçe desteklemesi istenir. Maksiller dişlerden görüntü 

alınıyorsa hasta, reseptörü baş parmağı ile, mandibular dişlerden görüntü 

alınıyorsa işaret parmağı ile reseptöre bastırmalıdır. Eğer görüntü, sağ 

çeneden alınıyorsa sol el, sol çeneden alınıyorsa sağ el kullanılmalıdır. 

Hasta parmağı ile reseptöre kron hizasında bastırmalıdır. Eğer hasta, 

reseptöre üstten çok bastırırsa reseptörün alt kısmı yukarı doğru kalkar. 

Reseptör ayarı yapıldıktan sonra, kılavuz kullanmadan X-ışını tüpünde, 

vertikal ve horizontal açılar ayarlanarak çekim yapılır [12,19]. 
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Bir dişin görüntüsünü reseptör üzerine yansıtmak için, dişin uzun 

ekseni ve reseptörün düzlemi tarafından oluşturulan açı ikiye bölünmelidir.  

Önce dişin uzun ekseni, sonra dişin yanına yerleştirilen reseptörün uzun 

ekseni bulunmalıdır. Bu iki düzlem görselleştirildikten sonra, dişin uzun 

ekseni ile reseptörün düzleminin uzun ekseninin kesiştiği açıyı ikiye bölen, 

bisektör (açıortay) adı verilen bir çizgi hayal edilmelidir. X-ışınının 

merkezi ışını, bu hayali açıortaya dik olarak yönlendirilmelidir (İzomer 

kuralı) (Şekil 4) [5,16,18]. 

 

 

Şekil 4. (A) Reseptör (BA hattı) dişin lingual yüzeyi boyunca yerleştirilir. 

Reseptörün diş ile temas ettiği noktada, reseptörün düzlemi ve dişin uzun ekseni 

(DA), bir açı (BAD) oluşturur. Hayali açıortay, bu açıyı iki eşit açıya (BAC ve 

DAC) böler. Merkezi ışın (BD), hayali açıortaya dik olarak yönlendirilir ve iki 

üçgenin üçüncü taraflarını (BC ve CD) tamamlar. (B) Merkezi ışın, hayali 

açıortaya dik açıyla yönlendirilir. (C) Ortaya çıkan iki hayali üçgen, birbirine 

benzeyen dik üçgenlerdir. Her üçgenin hipotenüsü, dişin uzun ekseni ve 

reseptörün düzlemi ile temsil edilir [19] 

 

Merkezi ışın çizgisinin, oklüzal düzlemle buluşana kadar devam 

ettirilmesiyle oluşan açı, X-ışınının vertikal açısını belirler. Horizontal 

düzlemde, merkez ışın, dişlerin üst üste gelmesini önlemek için 

interproksimal temas alanlarından yönlendirilmelidir. Horizontal açı, bu 

nedenle arkın şekli ve dişlerin konumu ile belirlenir (Şekil 5) [12]. 
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(a)                                         (b) 

Şekil 5. (a) Açıortay tekniği, vertikal açı gösterimi (b) çeşitli horizontal açı 

gösterimi [12, 19] 

Merkezi ışın, görüntülenecek dişin interproksimal aralıklarından 

geçecek şekilde, dişi ve reseptörü ikiye bölen düzleme dik gönderilmeyip, 

dişin distalinden veya mezialinden gönderilecek olursa radyogramda 

dişlerin aproksimal yüzeyleri birbirleri üzerine superpoze olabilir. Ayrıca, 

doğru diş uzunluğuna sahip, dişte çapraşıklık ve yüksel alveoler tepelerin 

oluştuğu distorsiyonlu görüntülere de sebep olabilir. Aşırı vertikal 

açılanma görüntünün kısalmasına neden olurken, yetersiz vertikal 

açılanma görüntünün uzamasına neden olur. Merkezi ışını ikiye bölen 

düzleme dik olarak yönlendiren açı, kişinin anatomisine göre değişebilir. 

Bu nedenle Oklüzal düzlem yere paralel olduğunda, Açıortay tekniği ile 

ilgili Tablo 2’de değişik açılar tavsiye edilmektedir. Özellikle ön bölgedeki 

dişlerin grafileri çekilirken tavsiye edilen açı kriter olarak alınmalı ve 

damak kubbesine göre bu açı artırılmalı ve azaltılmalıdır 

[5,8,12,16,18,19,22].  

 
Tablo 2. Açıortay Tekniğinde Tavsiye Edilen Vertikal Açılar. Pozitif (+) açıda, X-ışın 

tüpü aşağıya doğru ve negatif (-) açıda ise yukarı doğru yönlendirilir [5,8,12,16,18,19,22] 

Maksiller dişler için  Mandibular dişler için 

(+40)0 - (+50)0 Kesici dişler (-15)0 - (-20)0 

(+35)0 - (+45)0 Kaninler (-10)0 - (-20)0 

(+35)0 - (+40)0 Küçük azılar (-10)0 - (-15)0 

(+25)0 - (+35)0 Büyük azılar (0)0- (-10)0 

 

Açıortay çekim tekniğinin dezavantajı, tavsiye edilen açıdan daha 

büyük bir vertikal açı kullanılırsa, olduğundan kısalmış bir görüntü elde 

edilir. Tam tersine daha küçük bir vertikal açı kullanılırsa, olduğundan 
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uzamış bir görüntü elde edilir. Bu nedenle, kısalmış veya uzamış diş 

görüntüsünü önlemek için X-ışını tüpünün vertikal açı ayarı doğru 

kullanılmalıdır (Şekil 6) [12,18,19]. 

 

Şekil 6. Yanlış vertikal açı kullanımına bağlı görüntü distorsiyonu (A) Çok büyük vertikal 

açı kullanımına bağlı kısalmış görüntü (B) Çok küçük vertikal açı kullanımına bağlı 

uzamış görüntü [12, 18] 

 

1.2 Bite-Wing radyografi (Isırma Radyografisi) 

Maksiller ve mandibular dişlerin kronlarını, interproksimal alanları ve 

aynı görüntüdeki kretal kemik alanlarını içeren bir radyografi tekniğidir. 

Bu radyografide, özel olarak hazırlanmış reseptörler kullanılır (Şekil 7) ve 

bu reseptörlerin hassas tarafının ortasında bir kanat (ısırma yüzeyi) 

bulunur. Öncelikle, hasta doğru pozisyonda oturtulmalı, oklüzal düzlem 

yere paralel ve sagital düzlem yere dik olmasına dikkat edilmelidir. Daha 

sonra reseptör, ağza yerleştirilir ve hasta ısırma yüzeyini ısırarak reseptörü 

sabitler (Şekil 8). Dilin çekim alanından uzak tutulması için reseptör, 

vertikal konuma gelene kadar döndürülür. İstenilen özellikte çekimlerin 

elde edilebilmesi için reseptörlerin uzun ekseni, genellikle horizontal 

olarak yönlendirilebildiği gibi vertikal olarak da yönlendirilebilmektedir 

[5]. Çekimi yapan kişi işaret parmağını kullanarak, ısırma yüzeyini, 

mandibular dişlerin oklüzal yüzeyine sıkıca bastırırken, diğer elin işaret 

parmağı görüntü reseptörünün üst kenarını damak orta hattına doğru açı 

yapacak şekilde yerleştirir. Hastaya dişlerini normal şekilde kapatması 

söylenir. Çıkıntının sıkıca tutulmaması, dilde ve distalde bir kaymaya yol 

açabilir ve dilin görüntü reseptörünü doğru konumdan dışarı hareket 

ettirme olasılığını artırabilir. Isırma kanadının sıkıca tutulmaması, 

reseptörde dil hareketinden kaynaklanan yer değişikliğine ve reseptörün 

yanlış konumlanmasına yol açabilir [18].  
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Şekil 7. Bitewing reseptörü [19] 

     

   (a)                                                         (b) 

     

    (c)                                              (d) 

Şekil 8. a) Görüntü reseptörünün tamamının hastanın ağzına yerleştirilmesi (b) 

Reseptörün, vertikal konuma gelene kadar döndürülmesi (c) Isırma yüzeyi bastırılırken, 

görüntü reseptörünün üst kenarı damak orta hattına doğru açı yapacak şekilde 

yerleştirilmesi (d) Hastanın dişlerini normal şekilde kapatması [18] 

Bitewing radyografisi ihtiyaç duyulan hastada, önce premolar sonra 

molar dişlerin görüntüsü alınır. Ardından ağzın diğer tarafı ile 

görüntülemeye devam edilir. Elde edilen radyogramda, hem maksilla hem 

de mandibuladaki dişlerin özellikle kronları aynı radyogramda 

görüntülenir (Şekil 9). Bu çekim tekniği, genelde başlangıç çürüklerinin 

belirlenmesinde ve periapikal görüntülerde gözden kaçabilen, dolgu 
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restorasyon altındaki sekonder çürükleri ortaya çıkarmada 

kullanılmaktadır [5, 18, 19].  

 

Şekil 9. Çürük ve restorasyonların değerlendirilmesinde kullanılabilen, ana radyografik 

özelliklerin belirtildiği tipik bir hastanın, horizontal sağ ve sol bitewing radyogram 

örnekleri [12] 

Maksiller santral ve lateral kesici dişlerin kronları, mandibular santral 

ve lateral kesici dişlerden daha geniş ve daha uzun köklere sahiptir. Bu 

nedenle, maksiller ön dişler, mandibular kesici dişler gibi bir seferde 

görüntülenememektedir. Maksiller premolarların genellikle iki kökü 

olduğu halde, mandibular premolarların bir kökü vardır. Mandibular 

birinci ve ikinci molar dişler, özellikle birinci molar dişler, görülebilir 

düzeyde 2 farklı eğri köke sahip iken maksiller molar dişlerin ikisi bukkal 

ve biri palatinalde olmak üzere 3 kökü vardır. Geniş palatal kökler,  

köklerin arasında kalan kemiğin görünmesini engeller. Dişlerin bu 

anatomik farklılıklarından ötürü ve posterior dişlerin birbirine değen 

(interproksimal) yüzeylerinin daha iyi görüntülendiği bitewing 

radyografileri, daha çok tercih edilen çekim tekniği olmaktadır [8].  

Doğru horizontal ve vertikal açılar, kaliteli bir bitewing radyografisi 

oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Horizontal açılarda reseptör, 

ilgilenilen dişlerin interproksimal boşluğuna veya önceden belirlenmiş iki 

dişin oklüzal yüzeyine paralel olarak konumlandırılmalıdır.  Vertikal 

açılarda ise, X-ışını tüpü, vertikal veya yukarı-aşağı bir düzlemde 

konumlandırılmalıdır. X-ışın tüpü, oklüzal düzlemin üzerine yerleştirilirse 

ve merkezi ışın aşağı doğru yönlendirilirse, vertikal açılanma pozitif (+) 

olarak adlandırılır. Eğer oklüzal düzlemin altına yerleştirilirse ve merkezi 

ışın yukarı doğru yönlendirilirse, vertikal açılanma negatif (-) olarak 

adlandırılır. Bitewing radyografilerinde genelde vertikal açı, 10° 

kullanılmaktadır (Şekil 10) [18, 19]. 
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                (a)       (b)                              (c) 

Şekil 10. Bitewing radyografisinde (a) horizontal açı (b) ve (c) vertikal açı [19] 

Bitewing radyografilerinin uygulamaları, basit olduğundan çocuklarda 

rahatlıkla kullanılabilmektedir. Ancak X-ışın tüpünün horizontal ve 

vertikal açılarının kullanıcıya bağlı olması, görüntülerin doğru şekilde 

tekrar edilememesine ve çürüklerin takibinde zorluklara sebep olmaktadır 

[12].  

 

1.3 Oklüzal radyografi 

Oklüzal radyografi, tek bir radyografide maksilla veya mandibulanın 

geniş alanlarını ve dental arkların göreceli olarak geniş bir kısmını 

görüntüleme tekniğidir. Diğer periapikal reseptörlerine göre biraz daha 

büyük olan görüntü reseptörü, maksiller ve mandibular dişlerin oklüzal 

yüzeyleri arasında ağza yerleştirilir ve hasta reseptörü hafifçe ısırır. 

Hastanın ağzına yerleştirilen reseptör, sandviç yerleştirmeyi taklit ettiği 

için "sandviç tekniği" olarak da adlandırılır [16, 18]. Elde edilen oklüzal 

görünüm, hekime, standart periapikal veya panoramik radyografi ile 

izlenemeyen bukko-lingual kalınlık hakkında bilgi verir. Böylece 

sialolitler daha kolay lokalize edilir [16]. Ayrıca,  trismus durumunda 

olduğu gibi, periapikal veya ısırma görüntülerinin elde edilmesi imkansız 

olduğu durumlarda, bir oklüzal projeksiyon görüntüleme yapılabilir. Bu 

teknik minimum ağız açıklığı gerektirdiğinden, operatörün hastayı 

gereksiz yere travmatize etmesini önler. Çenelerin bukkolingual kortikal 

plak durumunu değerlendirmek için gerçek/ kesitsel oklüzal radyografiler 

alınır. Alınan bu grafiler yardımıyla gömülü köpek dişlerinin ve 

süpernümerer dişlerin bukkolingual konumunu belirlemek, sialolit 

varlığını değerlendirmek, çene fraktürlerinde deplase kırık parça 

lokalizasyonunun değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir (Şekil 11) 

[23,24]. 
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Şekil 11. Mandibular oklüzal radyogram. A. Genial tuberkül B. Mandibula inferior sınırı 

C. bukkal kortikal plaka D. lingual kortikal plaka E. Dilin gölgesi [8] 

Oklüzal radyografilerde, maksiller ve mandibular olmak üzere genelde 

iki temel projeksiyon kullanılır (Şekil 12). Bu projeksiyonların 

uygulanmasında hastaya verilen pozisyon ve X-ışını cihazına verilen 

vertikal açılar ile toplam 6 farklı projeksiyon elde edilmektedir (Tablo 3). 

Maksiller oklüzaller radyografisinin çekilmesi sırasında gözün 

radyosensitif lensi merkezi X-ışını alanına girdiğinden çok fazla 

kullanılan bir teknik değildir. Ayrıca X-ışının çıkışı, tiroid alanına denk 

geldiği için ALARA prensibine göre kurşun koruma kullanmak gerekir 

[18]. 
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Şekil 12. Oklüzal radyografide vertikal açılar. A. Standard maksiller projeksiyon B. Oblik maksiller projeksiyon C. Aksiyel mandibular projeksiyon D. 

Standard mandibular projeksiyon [12,19].  

Çekim 

bölgesi 
Hasta Pozisyonu Reseptörün Pozisyonu Merkezi X-ışının giriş noktası 

Merkezi x-

ışının açısı 

Standart 

Maksiller  Hastanın başı  koltuk 

başlığına  dayalı,  oklüzal 

düzlem yere paralel  

olacak şekilde  horizontal 

 Reseptör, ağız boşluğunun içine ve alt dişlerin 

oklüzal yüzeyine yerleştirilir.  

 Reseptörün aktif tarafı yukarı bakmalıdır. 

 Yetişkinlerde reseptör, orta sagital düzlem 

boyunca uzun eksenle yerleştirilirken, çocuklarda 

 Burun köküne 65-70° 

Oblik 

Maksiller 
 Radyografik tarafta alt yanakta 65-70° 
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Tablo 3. Paralel Çekim Tekniği [5,12,19,22] 

 

Tablo 3’ün devamı. Paralel Çekim Tekniği [5,12,19,22] 

Aksiyel 

Maksiller 

orta hat boyunca anterior-posterior yönde 

yerleştirilir. 

 Ardından hastadan dikkatlice ağzını kapatması 

istenir 

 Altta orta sagital düzlemde, kafatası 

tepe noktasına doğru, yani aşağı 

yukarı üst kesici dişlerin kök 

kanalları boyunca 

90° 

Standart  

Mandibular 

 Hastanın başı  koltuk 

başlığına  dayalı,  oklüzal 

düzlem yere paralel  olacak 

şekilde  horizontal 

 Reseptör, alt dişlerin oklüzal yüzeyinin 

üstüne, radyografinin yapıldığı taraftaki ağız 

boşluğuna yerleştirilir.   

 Reseptörün aktif tarafı yukarı bakmalıdır. 

Ardından hastadan dikkatlice ağzını kapatması 

istenir 

 Çenenin orta hattına 45° 

Oblik  

Mandibular 

 Hastanın başı  koltuk 

başlığına  dayalı bir şekilde 

oturtulur.  

 Hasta reseptörün 

üzerinden ağzını 

kapattığında, hastanın 

kafası radyografinin ters 

tarafına çevrilmeli ve çene 

kaldırılmalıdır. 

 Reseptör, alt dişlerin oklüzal yüzeyinin 

üstüne, radyografinin yapıldığı taraftaki ağız 

boşluğuna yerleştirilir.   

 Reseptörün aktif tarafı yukarı bakmalıdır. 

Ardından hastadan dikkatlice ağzını 

kapatması istenir 

 X-ışını tüpü, mandibular açının altından ve 

arkasından reseptöre doğru ve mandibulanın 

lingual yüzeyine teğete dik açı ile yukarı ve öne 

doğru hedeflenir. 
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Aksiyel 

Mandibular 

 Hasta sandalyeye  

oturtulur. Hasta reseptörün 

üzerinden ağzını 

kapattığında, hasta öne 

doğru eğilir ve ardından 

mümkün olduğunca başını 

geriye doğru eğerek, koltuk 

başlığından destek alır. 

 Reseptör, alt dişlerin oklüzal yüzeyinin 

üstüne, radyografinin yapıldığı taraftaki ağız 

boşluğuna yerleştirilir.   

 Reseptörün aktif tarafı yukarı bakmalıdır. 

Ardından hastadan dikkatlice ağzını 

kapatması istenir 

 Hastanın çenesinin 

altındaki orta hatta 
 Reseptöre dik açıda 



 

367 

 

KAYNAKLAR 

1. Williamson, G.F. Intraoral Radiography: Positioning and Radiation Protection. 

Available from: http://www.ineedce.com /courses /1455/PDF I 

IntraoralRadiography.pdf. (Erişim Tarihi: 18.03.2021). 

2. Gupta, A., Devi, P., Srivastava, R. and Jyoti, B. (2014). Intra oral periapical 

radiography - basics yet intrigue: A review. Bangladesh Journal of Dental 

Research & Education. 

3. Canger, E.M. ve Çelenk, P. (2005). Dünyada ve Türkiye’de diş hekimliği 

radyolojisinin gelişimi. Türkiye Klinikleri J. Med. Ethics. 13; 48-54. 

4. Williamson, G.F. Intraoral Radiography: Positioning and Radiation Protection. 

Available from: http://www.ineedce.com /courses /1455/PDF I 

IntraoralRadiography.pdf. (Erişim Tarihi: 18.03.2021). 

5. White, S. C. and Pharoah, M.J. (2009).  Oral radiology principles and 

interpretation. 6th ed., Mosby_Elsevier, 51,109-125, USA.   

6. International Atomic Energy Agency (IAEA). (2000).  Radiation Protection in 

Dental Radiology. Fundamentals of Intraoral Radiography L05. 

7. Sridhar, A., Konde, S., Noojadi, S.R., Kumar, N.C. and Belludi, A.C. (2020).  

Comparative Evaluation of Intraoral and Extraoral Periapical Radiographic 

Techniques in Determination of Working Length: An In Vivo Study. Int J Clin 

Pediatr Dent. 13(3), 211-216. 

8. Jeanine, J. (2019). Stabulas, Frommer’s Radiology for the Dental Professional, 

10 th ed.,  Elsevier, 90-115. New York. 

9. Langland, O.E. and Langlais, R.P. (2002). Principles of Dental Imaging, 2nd 

ed., Lippincott Williams & Wilkins. 85-138, Philadelphia. 

10. Farman, A.G. and Kolsom, S.A. Intraoral Radiographic Techniques. Available 

from: http://www.dentalcare.com/en-US/dental-education/con tinuing-

education I cel 19Icel19 .aspx? review=true. (Erişim Tarihi: 18.03.2021). 

11. Cash, M. and Perschbacher, S. Periapical Radiographic Technique  Long Cone 

Parallelling-Patient. Available from: 

http://www.dentistry.utoronto.ca/dpes/radiology/patients/periapical-

radiographic-techni que-long-cone-parallelling-patient. (Erişim Tarihi: 

18.03.2021). 

12. Whaites, E. and Drage, N. (2021). Essentials of Dental Radiography and 

Radiology. 6 th ed.  Elsevier, 206-334, UK. 

13. Stenstrom, B., Henrikson, C.O., Holm, B. and Richter, S. (1986). Absorbed 

Doses from Intraoral Radiography with Special Emphasis on Collimator 

Dimensions. Swed Dent J. 10 (1-2), 59-71. 



 

368 

 

14. Bohay, R.N., Kogon, S.L. and Stephens, R.G. (1994). A Survey of 

Radiographic Techniques And Equipment Used by A Sample of General 

Dental Practitioners. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 78, 806-10. 

15. Geist, J.R. and Katz, J.O. (2002). Radiation Dose Reduction in North 

American Dental Schools. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 

78(6), 806-10. 

16. Hubar, J.S. (2017).  Fundamentals of Oral and Maxillofacial Radiology. John 

Wiley & Sons, Inc, 111-186, USA. 

17. Rush, E.R. and Thompson, N.A. (2007). Dental Radiography Technique and 

Equipment: How They Influence The Radiation Dose Received at The Level 

of the Thyroid Gland. Radiography. 13(3), 214-220. 

18. Thomson, E. and Johnson, O. (2012). Essentials of Dental Radiography for 

Dental Assistants and Hygienists-Addison Wesley Pub Co Inc, 147-215, New 

Jersey 

19. Iannucci, J. and Howerton, L.J. (2017). Dental Radiography Principles and 

Techniques. Elsevier, 150-211, USA. 

20. American Dental Association (ADA). (2012). Dental Radiographic 

Examinations: Recommendations for Patient Selection and Limiting Radiation 

Exposure. U.S. Department of Health and Human Services. 14-23, USA. 

21. Dental Services: CDT Codes. Available from: 

https://www.uhcprovider.com/content/dam/provider/docs/public/policies/atta

chments/medadv/dental-services-mpg-cdt-codes.pdf. (Erişim Tarihi: 

14.03.2021). 

22. Ingrid, R.K. (2020). Imaging Techniques in Dental Radiology_ Acquisition, 

Anatomic Analysis and Interpretation of Radiographic Images. Springer, 13-

41, Switzerland. 

23. Haring, J.I, Jansen, L. (2000). Dental radiography: Principles and techniques. 

2nd edition. Philadelphia. WB Saunders Company.  pp. 325. 

24. Karjodkar, F.R. (2014). Essentials of Oral and Maxillofacial Radiology. 

Jaypee brother’s medical publishers, 76-116, New Delhi. 



 
369 

 

BÖLÜM XXVI 

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM 

 

Uzm. Dr. Yusuf AYDIN 

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, 

Malatya/Türkiye, e-mail: dr.yusufaydin@hotmail.com 

ORCİD No: 0000-0002-9677-8575 

 

   Tiroid nodülleri, tiroid hücrelerinin anormal fokal büyümesi 

sonucu oluşan tiroid bezinde ayrı bir lezyon olarak tanımlanır ve tiroid 

bezinin sık görülen bir hastalığıdır (1). Görülme sıklığı toplumlar arasında 

farklılık göstermekte olup ve tiroid nodülünü belirleme yöntemine göre de 

değişmektedir. Toplumdaki sıklığı fizik muayene ile %3-7, ultrasonografi 

(USG) ile %20-70, otopside ise %50 oranındadır (2-4). Sıklığı yaş, doğum 

sayısı, iyot eksikliği, sigara içimi, guatrojen besinler, radyasyona 

maruziyeti ve stres ile artmaktadır. Klinikte tiroid nodülünün önemli 

olması, %5-15 oranında tiroid kanseri olma ihtimalidir. Tiroid nodülleri 

kistik veya solid olabilir. Tiroidde bir nodül olabileceği gibi birden fazlada 

nodül olabilmektedir. Tiroid nödülleri; benin nodüler guatr, kronik 

lenfositik tiroidit, subakut tiroidit, foliküler adenomlar, basit ya da 

hemorajik kistler gibi benin olabilir. Primer ya da sekonder tiroid bezi 

malin tümörleride karşımıza nodül olarak çıkabilir (5). 

Tiroid nodülü gelişimi ile ilişkili önemli faktörler; iyot eksikliği, 

guatrojen maddeler içeren besinler (lahana, karnabahar, turp), alkol 

tüketimi (6), sigara içiciliği (7), insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) 

düzeyleri (8), oral kontraseptif kullanımı (9) ve statin grubu ilaç 

kullanımıdır (10). 

1.Anamnez 

İyi bir anamnez ile nodül hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. 

Bu bilgilerin ışığında hastada nodülün malinite riski değerlendirilip 

yardımcı testlerin uygulanması planlanabilir. Nodülün büyüme hızı 

önemlidir (11). Benin nodüller yıllar içerisinde büyüme eğilimindeyken, 

haftalar içerisinde büyüme görülmesi daha çok malinite gelişimini 

düşündürür (3). Tiroiditlerin bazı formları da tiroidde hızlı büyümeye yol 

açabilir. Kızarıklık, sıcaklık artışı, şişkinlik ve ağrının birlikte görülmesi 
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ile kanserden kolaylıkla ayrılır. Hastada havayoluna bası, ses kısıklığı ve 

disfaji gibi invazyon bulgularının olması durumunda hastayı malinite 

açısından değerlendirme için olabildiğince hızlı davranmak gerekir. 

Diyetin iyot içeriği, tiroid patolojilerini önemli derecede etkilemektedir. 

İyotun yeterli olduğu bölgelerde yaşayan hastalarda gelişen tiroid 

nodüllerinde malignite oranı %5,3 iken iyot eksikliği olan bölgelerde 

yasayanlarda %2,7 bulunmuştur. Boyun bölgesinin radyasyona maruz 

kalması hem benin hem de malin tiroid kitlesi gelişim riskini doza bağımlı 

olarak önemli derecede artırır. Tiroid kanseri açısından aile öyküsü önemli 

olup ailede multipl endokrin neoplazi (MEN 2) ve familyal papiller tiroid 

kanseri mutlaka sorgulanmalıdır (12, 13). 

Tiroid nodülleri genellikle herhangi bir nedenle boyun 

görüntülemesi yapılan hastalarda rastlantısal olarak tespit edilmektedir 

(14). Fizik muayenede tespit edilen nodüllerin; bir veya birden fazla oluşu, 

kıvamı, büyüklüğü, çevre dokulara invazyonu ve lenf nodülleriyle birlikte 

olup olmadığı dikkatle araştırılır (15). 

2.Fizik Muayene 

 Öykü ve fizik muayenede sert ve fikse olmuş nodül, nodül tarafında 

lenfadenopati olması, nefes darlığı ve yutma güçlüğü olması, hızlı büyüyen 

nodül, yirmi yaşından önce ve yetmiş yaşından sonra tespit edilen nodül, 

erkek cinsiyet, aile öyküsünde papiller ve medüller tiroid kanseri olması 

maliniteyi düşündüren bulgulardır (16). 

Tiroid nodülünün başlangıç değerlendirilmesinde serum TSH 

ölçümü ilk yapılan testtir ve tiroid fonksiyon bozukluğunun ortaya 

çıkarılmasında çok duyarlı bir yöntemdir. Genellikle serum T3 ve T4 

düzeyleri normaldir. Rutin kalsitonin ölçümü nodüler guatrlı hastalarda 

halen tartışma konusudur ve bu ölçümün yapılması zorunluluğu açıklığa 

kavuşmamıştır. Hastanın aile öyküsünde medüller tiroid kanseri veya 

MEN 2 varsa kalsitonin ölçümü yapılmalıdır. Tiroid nodülünün rutin 

değerlendirilmesinde serum tiroglobulin ölçümünün ise hiçbir şekilde yeri 

yoktur (17). 

3.Ultrasonografi 

Ultrasonografi tiroid nodülü veya şüphesi olan hastalarda en duyarlı 

testtir (18,19). Tiroid fizik muayenesi normal olsa bile risk faktörleri 

olanlar ile klinik olarak tiroid hastalığı düşünülenlerde USG inceleme 

yapılmalıdır. Tirod USG’si ile; fizik muayene ile fark edilen sorunun bir 
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nodül olup olmadığı, şüpheli lenfadenopati ve var olan diğer nodüllerin 

varlığı da anlaşılır. Tiroid USG raporunda nodülün yeri, vasküler yapısı, 

içeriği, şekli, sınırları, büyüklüğü ve ekojenitesi belirtilmelidir (19). Fizik 

muayene ile soliter nodül tespit edilen olguların %50’sinde USG ile daha 

küçük nodüller tespit edilmiştir (20). Birden fazla nodülü olan hastada, 

tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) yapılacak nodül seçiminde, 

büyük olan nodülden daha çok USG’de şüpheli bulguları olan nodül tercih 

edilmelidir (21-22). Tiroid nodülünün USG ile değerlendirilmesinde 

malinite düşündüren bulgular; düzensiz sınır, hipoekojenite, 

mikrokalsifikasyon varlığı, nodülde vaskülarizasyon artışı, transvers 

boyutta uzunluğun genişlikten fazla olması, halo olmamasıdır. Bazı USG 

bulguları da genellikle benin bir nodülü işaret eder. Tüm tiroid nodüllerin 

%2’sinden azını oluşturan kistik nodüller nadiren malin olur (18). Fizik 

muayenede palpe edilemeyen klinik olarak belirti vermeyen ancak USG ile 

tespit edilen nodüllerde malinite oranı %5,4-7,7’dir. Bu oran fizik 

muayenede palpe edilen nodüllerle benzer orandadır. Muayene sırasında 

palpe edilemeyen nodüllerin maliniteyi işaret eden USG bulguları palpe 

edilen nodüller ile aynıdır (19). Nodüler tiroid hastalığında manyetik 

rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi (BT) rutin olarak 

kullanılan görüntüleme yöntemleri değildir. İlerlemiş olgular dışında nadir 

olarak tanısal değeri vardır. Ayrıca BT için kullanılan kontrast maddelerin 

iyot içeriği, iyot eksikliği olan bölgelerde hipertiroidiye neden olabilir (19). 

4.Sintigrafi 

Tiroid sintigrafisi, tiroid dokusunun varlığı, büyüklüğü, şekli, yeri 

ve fonksiyonunun değerlendirilmesine olanak veren radyonüklid 

görüntüleme metodudur (23). Tiroid nodüllerinde en önemli endikasyonu 

nodüllerin aktivitelerinin kalan dokuya göre artmış veya azalmış olduğunu 

göstermesidir. Tiroid sintigrafisi nodülü tanımlayamaz sadece aktivitesini 

gösterir. Bu nedenden dolayı nodül varlığını muayene veya USG ile tespit 

ettikten sonra sintigrafi ile korelasyonu gerekir. Malin nodüllerin tama 

yakını hipoaktif olmasına rağmen benin nodüllerin de %80’i hipoaktif 

olabilir. Hiperaktif nodüllerin ise %1’inden azında malinite görülür (24). 

Sintigrafi boyundaki ektopik tiroid dokusunun gösterilmesinde, tiroid 

kanserinin fonksiyon gösteren metastazlarının gösterilmesinde ve 

intratorasik tiroid dokusunun tespitinde kullanılır (25). Tiroid sintigrafisi 

TSH düşük ise fonksiyonel nodülleri göstermek amacı ile çekilmelidir 

(26). Sintigrafi TSH normal sınırlardayken yararlı bir tetkik değildir. 

Sintigrafi TİİAB sonucu foliküler lezyon olarak raporlanan hastalarda 

nodülün hiperaktif veya hipoaktif olduğunu tespit etmek içinde 
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çekilmelidir. Nodülün hipoaktif veya hiperaktif olması tedavi açısından 

önemlidir. Fonksiyonel olarak hipoaktif nodüllerde tedavi cerrahidir (19). 

5.İnce İğne Biyopsisi 

Tiroid nodüllerinin operasyon öncesi değerlendirilmesindeki en 

önemli test ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Tiroid nodüllerine kanser 

tanısını koymada %90 oranında sensitive ve spesifiteye sahip en iyi tanı 

yöntemidir (27). Bu tanı yöntemi basit ve güvenlidir. TİİAB lokal anestezi 

ile yapılabileceği gibi anestezi yapılmadanda yapılabilir. Klinikde sıklıkla 

USG eşliğinde yapılmaktadır. Tiroid USG’sinde 1 cm üzerinde hipoekoik 

görünümde ve solid olan her nodüle, büyüklüğüne bakılmaksızın düzensiz 

kenarlı, boyunda lenfadenopati ile birlikte olan nodüllere TİİAB 

yapılmalıdır. Ayrıca nodül boyutu ne olursa olsun tiroid karsinomu 

nedeniyle tiroidektomi yapılmış olan ve başka bir sebebi olmaksızın 

kalsitonin seviyesi yüksek olan kişilere, çocukluk çağında boyuna 

radyasyon almış kişilerdeki nodüllere, aile öyküsünde tiroid malinitesi 

olanlara TİİAB yapılmalıdır. Ultrasonografik olarak en az 2 malinite kriteri 

olan 1 cm’den küçük nodüllere de TİİAB yapılmalıdır (19). Tiroid 

bezindeki 4 cm’den büyük nodüllerde TİİAB’ın güvenirliliği azaldığından 

öncelikle cerrahi müdahale düşünülmelidir (28). Kistik nodüllerde örnek 

kistin kenarından alınmalıdır. Kistik sıvıdan alınan örnek tanısal açıdan 

uygun olmayabilir (29). Her nodül için en az 3 biyopsi yapılmalıdır ve 

biyopsinin yeterli olarak kabul edilebilmesi için en az 5 veya 6’lı gruplar 

halinde 10-15 hücre bulunmalıdır (30). Sitolojik tanımlama 5 şekilde 

olabilir: Tanı konulamayan lezyonlar, benin lezyon, foliküler lezyon, 

şüpheli lezyon ve malin lezyon (19). Tanı konulamayan biyopsilerde USG 

eşliğinde biyopsi tekrarlanmalıdır. Biyopsinin başarılı olmadığı durumlar 

genel olarak aselüler kistik sıvı, kanlı olması ve lamların uygun olmayan 

teknikle hazırlanmasıdır. Benin sitoloji en sık rastlanan bulgu olup, 

lenfositik tiroiditis, kolloidal nodül, granülomatos tiroiditis, 

makrofoliküler adenom veya benin kisti işaret eder. Sitolojik olarak benin 

lezyonlarda genel olarak ileri tanı ve tedavi düşünülmez (31). Biyopsi 

sonucu malin olarak raporlanmış ise cerrahi tedavi planlanır. Papiller tiroid 

kanseri malin lezyonlar içinde en sık görülendir. Biopsi sonucu foliküler 

lezyon gelen nodüllere tiroid sintigrafisi yapılarak düşük malinite riski olan 

hiperaktif nodüller dışlanmalıdır (18). Genel olarak TİİAB sonucu %70 

benin, %10 şüpheli, %5 malin, ve %15 yetersiz numune olarak 

raporlanmaktadır (31,23). Biyopside asıl sorun yalancı negatiflik olup, 

malin lezyonun atlanması olarak tanımlanır. Bu oranın %1-11 arasında 

olduğu bildirilmiştir. Bu oran tecrübeli kliniklerde %2’nin altındadır (24). 
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Biyopside küçük hematom ve geçici ağrı gibi basit komplikasyonlar 

görülebilir (25). Aspire edilen nodül veya lenfadenopati numunesinde 

tiroglobulin seviyesine bakıldığında, yüksek bulunması malinite veya 

metastazı düşündürür (26). 

6.Sonuç 

Klinik ve ultrasonografik olarak benin bulguları olan, ince iğne 

aspirasyon biyopsisi benin rapor edilen nodüller klinik ve USG ile takip 

edilmelidir (3,5). Klinik ve USG değerlendirme 6-18 ayda bir yapılmalıdır. 

Klinik ve USG ile takip edilirken kistik içeriğin kaybolması, nodülde 

büyüme ya da şüpheli ultrasonografik değişim olursa biyopsi tekrarı 

gereklidir (5). Tiroiddeki nodüllerin boyutundaki küçük değişiklikler 

TİİAB tekrarı gerektirmez. Nodülün hacminde %50 büyüme olması, 2 ya 

da 3 boyutta en az 2 mm veya %20 artış varsa bu durum nodülün büyümesi 

olarak kabul edilir ve biyopsi tekrarı gerektirir (18). Tiroid nodülü olan 

hastalara levotiroksin ile supresyon tedavisi iyot eksikliği olan bölgelerde 

yaşayan hastalara, yeni tespit edilmiş küçük nodülleri olan hastalara ve 

genç hastalara verilmesi önerilmektedir (32). Tiroid nodülleri supresyon 

tedavisine iyi cevap vermemektedir. Levotiroksin ile yapılan supresyon 

tedavisi kesildikten sonra nodüller eski boyutlarına gelmektedir. Bundan 

dolayı sürekli bir tedavi gerekmektedir. Özellikle menopozdaki kadınlar 

olmak üzere uzun süreli supresyon tedavisi alan tüm hastalarda kemik 

kaybının olduğu gösterilmiştir (33). Toksik olmayan benin tiroid 

nodüllerinde bası semptomları varsa cerrahi tedavi önerilir. Cerrahi sonrası 

10 yılda %10 ile %20 arasında nüks geliştiğinden dolayı total veya totale 

yakın tiroidektomi önerilmektedir. Cerrahi sonrası supresyon tedavisi nüks 

oranını azaltmamaktadır. Büyük nödüllerin ve nüks nodüllerin 

cerrahisinde komplikasyonlar artmaktadır (34). Tamamen kistik veya kist 

içeriği fazla olan tiroid nodüllerinin boşaltımından sonra nüks görülme 

oranı oldukça yüksektir. Tekrarlayan semptomatik kistik nodüllere USG 

eşliğinde perkütan etanol enjeksiyonu uygulanabilir ve bu uygulama nüks 

oranını azaltır (35). Perkütan etanol enjeksiyonu tekrarlayan ve büyük 

kistlere birkaç kez yapıldığında küçülme kalıcı olabilmektedir (36). Tiroid 

nodüllerinin tedavisinde kullanılan bir diğer noninvaziv teknik USG 

eşliğinde lazer ile termal ablasyondur. Bu teknik büyük solid nodülleri 

küçültmek amacıyla kullanılır (37). Semptomatik nodüllerde cerrahinin 

uygun olmadığı durumlarda da lazer ile termal ablasyon yapılabilir (38). 

Düşük iyot alımı olan bazı bölgelerde toksik olmayan tiroid nodüllerinin 

tedavisinde radyoaktif iyot kullanılmaktadır (39). İnce iğne aspirasyon 

biyopsisi malin veya şüpheli olan nodüllere, bası yapan veya büyüme hızı 
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ile daha ileri yaşlarda bası yapabileceği düşünülen multinodüler guatrlara, 

güvenle takip edilemeyeceği düşünülen ve çok sayıda nodülü olan genç 

hastalara, boyuna radyasyon hikayesi olan multinodüler guatrlara, ret-

onkogen mutasyon taşıyıcılarına cerrahi tedavi uygulanır (19). 
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1. Giriş 

Bakteriyel enfeksiyonlar hastalar için, önemli bir morbidite ve 

mortalite nedenidir. Bakteriyel enfeksiyonların teşhisini koymak bazen 

zordur, çünkü farklı nedenlerden kaynaklanan enfeksiyonların klinik 

sunumu benzer olabilir. Örneğin, belirli durumlarda viral 

enfeksiyonlardan, bakteriyel enfeksiyonları ayırt etmek zor olabilir. 

Travma, pankreatit, transplant reddi ve vaskülit gibi inflamatuar durumlar 

da enfeksiyona benzer klinik prezentasyona sahip olabilir. Tedavi 

edilmeyen bakteriyel enfeksiyonlar ciddi komplikasyonlara neden 

olabilmektedir. Ama viral hastalıklar veya enfektif olmayan inflamasyon 

durumlarında antibiyotik verilmesi sadece etkisiz olmakla kalmaz, aynı 

zamanda direnç gelişimine katkıda bulunur. Gereksiz ve uygun olmayan 

antibiyotik kullanılması, maliyetleri artırır ve toksisite ve alerjik reaksiyon 

risklerini artırır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen çalışmalar, her 

100 solunum yolu enfeksiyonu için sadece 20'sinin antibiyotik tedavisi 

gerektirdiğini göstermektedir. Kanada ve Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki doktorların antibiyotikleri %50 oranında fazla reçete ettiği 

tahmin edilmektedir. Kanada ve ABD gibi gelişmiş ülkelerdeki gereksiz 

antibiyotik kullanım oranları yüksekken, birde gelişmekte olan ülkeleri siz 

düşünün ne kadar yüksek olduğunu tahmin edeceksinizdir. Bakteriyel 

enfeksiyonları teşhis etmenin en kesin yolu kültürdür; viral enfeksiyonları 

doğrulamak için yapılan testler, akut ve nekahat döneminde antikor 

titrelerinin belirlenmesini içeren viral antijen testlerini içerir. Bununla 

birlikte, teşhis sonuçları belirlenene kadar genellikle bir gecikme olur. Bu 

nedenle bizlere daha hızlı fikir verecek immünolojik veya genomik testlere 

ihtiyaç vardır. Bakteriyel enfeksiyonların erken tanınması için belirteçlerin 

belirlenmesi tedavilere rehberlik edebilir, antibiyotiklerin yanlış 

kullanımını azaltabilir ve muhtemelen uzun vadeli sonuçları iyileştirebilir. 

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlara (SHE) bağlı komplikasyonlardan 
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morbidite ve mortalitenin yüksek olması önemli bir sağlık sorunu olmaya 

devam etmektedir. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlardan, bakteriyel 

enfeksiyonlar en önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Bakteriyel 

enfeksiyonların tanısı günümüz modern tıbında halen sorun olmaya devam 

etmektedir. Özellikle farklı etkenlerin benzer tablolara yol açabilmesi 

nedeniyle, bakteriyel enfeksiyon tanısı zor olabilmektedir. Ayrıca non 

enfeksiyoz inflamatuar tablo nedeniyle oluşan yangısal yanıt 

enfeksiyonlara bağlı oluşan tablolarla karışabilmektedir. Klinik tabloların 

benzer olmasına karşın tedavi yaklaşımlarının birbirinden farklı olması 

erken tanı ve tedavinin önemini artırmaktadır. Yukardada değindiğimiz 

gibi mikrobiyolojik sonuçlar kesinleşinceye kadar tedavi başlanmasının 

gerekliliği, erken tedavi kararı açısından biyolojik göstergelerin 

araştırılmasını gündeme getirmiştir. Bakteriyel enfeksiyonlar açısından 

inflamasyon ve sepsis göstergeleri arasında prokalsitonin (PCT) ve C-

reaktif protein (CRP) en çok araştırılanlardandır. 

2. C-reaktif protein (CRP)  

CRP bir akut faz reaktanıdır ve CRP düzeyi ölçümleri sıklıkla 

bakteriyel enfeksiyonların teşhisine yardımcı olmak için kullanılır. CRP, 

esas olarak sadece enfeksiyon sırasında değil, aynı zamanda birçok 

inflamasyon türünde de sentezlenir. CRP, karaciğer tarafından sentezlenen 

ve inflamasyona yanıt olarak seviyesi yükselen pentamerik bir proteindir. 

CRP, bir enflamatuar/enfeksiyöz sürecin akut fazı sırasında CRP'nin 

transkripsiyonundan sorumlu gen üzerindeki IL-6 etkisi ile indüklenen bir 

akut faz reaktan proteinidir. C-reaktif protein, 1930'da Tillett ve Francis 

tarafından keşfedildi. CRP adı, ilk olarak akut inflamasyonlu hastaların 

serumunda pnömokok kapsülünün "c" karbonhidrat antikoru ile reaksiyona 

giren bir madde olarak tanımlandığı için ortaya çıktı. CRP hem 

proinflamatuar hem de antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Fosfokolin, 

fosfolipidler, histon, kromatin ve fibronektine bağlanarak yabancı 

patojenlerin ve hasarlı hücrelerin tanınmasında ve temizlenmesinde rol 

oynar. Klasik kompleman yolunu aktive edebilir ve ayrıca hücresel 

kalıntıların ve hasarlı veya apoptotik hücrelerin ve yabancı patojenlerin 

uzaklaştırılmasını hızlandırmak için Fc reseptörleri aracılığıyla fagositik 

hücreleri aktive eder.CRP patojenlerdeki polisakkaritlere bağlanarak 

klasik kompleman yolunu aktive eder. Bakteriyel enfeksiyonların teşhisi 

için PCT ve CRP'nin rapor edilen tanısal doğruluğu çalışmalar arasında 

değişiklik göstermiştir. Doğruluklarını yeterince değerlendirmek için, 

bakteriyel enfeksiyon belirteçleri olarak PCT ve CRP düzeylerini aynı 

anda araştıran metaanalizler yapılmıştır. Bunlara ileride değineceğiz. 

CRP inflamasyon, enfeksiyon ve doku hasarı durumlarında artan bir 

biyobelirteçtir. Normal şartlarda 1 mg/dl altındadır. Hafif inflamasyon 
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durumunda hafif artışlar, 10 mg/dl’ye kadar, olabileceği gibi daha ağır 

enfeksiyon varlığında 10 mg/dl üstünde değerler mevcuttur. Ağır 

inflamatuar durumlarda 1000 kata kadar artış görülebilir. Özellikle 

COVID-19 hastalığının başlangıcında yüksek değerlere ulaştığı 

bilinmektedir. Yüksek bir C-reaktif proteinin sayısız nedeni vardır. 

Bunlara akut ve kronik durumlar dahildir ve bunlar etiyolojide enfeksiyöz 

veya enfeksiyöz olmayan olabilir. Bununla birlikte, belirgin şekilde 

yükselmiş CRP seviyeleri çoğunlukla enfeksiyöz bir neden ile ilişkilidir. 

Travma ayrıca CRP'de yükselmelere neden olabilir. Daha mütevazı 

yükselmeler, uyku bozukluklarından periodontal hastalığa kadar değişen 

daha geniş bir etiyoloji yelpazesi ile ilişkili olma eğilimindedir.  

3.  Serum CRP Seviyelerinin Yorumlanması 

Serum CRP düzeyleri 0,3 mg/dL'den az ise normal, çoğu sağlıklı 

yetişkinde görülen seviyedir. Serum CRP düzeyleri 0,3 ila 1,0 mg/dL ise 

bu durum normal veya hafif yükselme olarak değerlendirilebilir. Obezite, 

hamilelik, depresyon, diyabet, soğuk algınlığı, diş eti iltihabı, periodontitis, 

hareketsiz yaşam tarzı, sigara içimi ve genetik polimorfizmlerde bu 

değerler görülebilir. CRP değerleri 1.0 ila 10.0 mg/dL ise orta derecede 

yükselme olarak yorumlanır. Bu durum RA, SLE veya diğer otoimmün 

hastalıklar, maligniteler, miyokard enfarktüsü, pankreatit, bronşit gibi 

sistemik inflamasyon durumlarında görülebilir. 10.0 mg/dL'den fazla ise 

belirgin yükselme vardır şeklinde yotumlanır. Akut bakteriyel 

enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, sistemik vaskülit, majör travmalarda 

görülen bir durumdur. 50.0 mg/dL'den fazla olan şiddetli yükselme 

durumunda akut bakteriyel enfeksiyonlar ilk akla gelmelidir. 

4. CRP Değerlerini Etkileyen Faktörler 

Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) gibi bazı 

ilaçlar, CRP düzeylerini yanlışlıkla düşürecektir. Statinlerin de CRP 

düzeylerini düşürdüğü bilinmektedir. Yakın zamanda meydana gelen 

yaralanma veya kardiyak hastalıklar yanlış bir şekilde CRP seviyelerini 

yükseltebilir. Hipomagnezemi hastalarında magnezyum takviyesi de CRP 

düzeylerini düşürebilir. Yukarıda bahsettiğimiz herhangi bir sistemik veya 

inflamatuar hastalık olmaksızın CRP'de hafif yükselmeler görülebilir. 

Kadın ve yaşlı hastalarda CRP düzeyleri daha yüksektir. Obezite, 

uykusuzluk, depresyon, sigara ve diyabetin tümü CRP'de hafif 

yükselmelere katkıda bulunabilir ve bu komorbiditeleri olan kişilerde 

sonuçlar dikkatle yorumlanmalıdır. 

Yüksek CRP'nin çok değişken nedenselliği göz önüne alındığında, 

CRP'deki marjinal yükselmelerin yorumlanması zor olabilir, bu nedenle 

klinik tablo için uygun olarak yorumlanan izole bir test sonucu olarak 
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kullanılmamalıdır. Seviyeler aşırı derecede yüksekse, enfeksiyon lehine 

yorumlayabiliriz. Ancak 1 mg/dL ile 10 mg/dL arasındaki seviyelerin 

doğru bir şekilde yorumlanması zor olabilir. İnflamatuar artrit veya SLE 

gibi kronik durumlar, bu seviyeleri kronik olarak yükseltebilir, bu da 

kardiyovasküler hastalık için öngörücü bir belirteç olarak kullanıldığında 

yüksek bir CRP seviyesinin herhangi bir önemi olup olmadığını 

belirlemeyi zorlaştırır. 50 mg/dL'nin üzerindeki çok yüksek CRP 

seviyeleri, %90'ında bakteriyel enfeksiyonlarla ilişkilidir diyebiliriz. 

Birçok çalışmada CRP, hepatit C, dang ve sıtma dahil olmak üzere akut ve 

kronik enfeksiyonlarda prognostik bir faktör olarak kullanılmıştır. Öte 

yandan, hafif yükselmeler klinik olarak anlamlı olabilir veya olmayabilir. 

CRP testinin sonuçları yorumlanırken klinik korelasyon şiddetle tavsiye 

edilmelidir. 

5. Prokalsitonin (PCT) 

 PCT, tiroidin parafoliküler C hücrelerince hiperkalsemiye yanıt 

olarak salgılanan kalsitoninin öncül hormonudur. Normal koşullarda 

serum PCT düzeyi çok düşük ve ihmal edilebilir miktarlardadır (> 0.1 

ng/mL). İnflamasyon sonrası PCT üretiminin rolü ve mekanizması tam 

olarak bilinmemektedir. İnflamasyon sırasında PCT karaciğer ve periferik 

mononükleer hücreler tarafından sentezlendiğine inanılmaktadır. PCT’nin 

yarı ömrü yaklaşık 20-24 saattir. Enfeksiyonlar sırasında artan PCT, 

kalsitonin düzeylerinde artışa neden olmamaktadır. Buda PCT’nin direkt 

olarak serum kalsiyum seviyelerine etki etmediğini göstermektedir. PCT 

ciddi bakteriyel ve malarya enfeksiyonlarda, enfeksiyonu olmayan, 

lokalize enfeksiyon veya viral enfeksiyon olgularına göre belirgin olarak 

artmaktadır. Antimikrobiyal tedaviyle beraber PCT düzeyleri düşüş 

göstermektedir. Fungal sepsiste PCT düzeyleri konusunda farklı görüşler 

mevcuttur. İki makalede transplant olgularında saptanan fungal 

enfeksiyonlarda artış gösterilmesine karşın diğer yayınlarda genellikle artış 

olmadığı veya az miktarlarda artış olduğu şeklindedir. Bakteriyel ve viral 

sepsisin ayrımında özellikle menenjitli hastalarda yol göstericidir. 

Menenjit gibi ciddi enfeksiyonlarda hemen antibiyotik ya da antiviral 

tedaviye başlanmalıdır. Tedavide geç kalındığında ya da yanlış tedavi 

planlandığında, nörolojik sekel ya da ölümde dahil ciddi komplikasyonlara 

sebebiyet verebilir. Bu yüzden prokalsitonin, menejitin bakteriyel ya da 

viral ayırımında önemli bir yere sahiptir. Ancak bakteriyel ve viral 

pnömoninin ayrımında daha az güvenilirdir. Enfeksiyon tedavisinin 

başarılı olması durumunda PCT düzeylerinde hızla düşme gözlenir. Düşme 

olmaması, sürekli yüksek seyretmesi veya artış göstermesi kötü prognoz 

ile ilişkilidir. Ortalama PCT düzeyleri SIRS için 0.6 ng/mL (0.1-5.3 

ng/mL), sepsis için 3.5 ng/mL (0.4-6.7 ng/mL), ağır sepsis için 6.2 ng/mL 

(2.2-85 ng/mL), septik şok için 21.3 (1.2-654 ng/mL) olarak saptanmıştır. 
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PCT sınır değeri olarak 1.1 ng/mL alındığında duyarlılık %97, özgüllük 

%78 olarak bulunmuştur. PCT birçok çalışmada IL-6, IL-8’den daha üstün 

bulunmuştur. Sepsiste tedaviden sonraki 48 saat içinde PCT düzeylerinin 

yavaş düşmesi veya düşmemesinin kötü prognoz ile ilişkili olduğu 

vurgulanmıştır. Sepsis tablosu tekrarlayan dört olguda PCT değerlerinde 

tekrar yükselme saptanmıştır. PCT düzeyleri yanık (özelikle elektrik ve 

inhalasyon yanıkları), kardiyopulmoner by-pas, kafa travması ve 

kardiyojenik şok durumlarında ılımlı artış gösterebilir. Bağırsak cerrahisi 

sonrası muhtemelen endotoksemiye bağlı olarak PCT düzeylerinde artış 

görülebilmektedir. Bağırsak cerrahisinin, kardiyotorasik cerrahi ile 

karşılaştırıldığı bir çalışmada bağırsak cerrahisi sonrasında PCT düzeyleri 

belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Kardiyak cerrahi sonrasında birinci 

gün PCT değerlerinde yükselme saptanan olgularda postoperatif 

enfeksiyon gelişme olasılığı daha yüksek saptanmıştır. 

6. Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromunda (SIRS) CRP ve 

Prokalsitonin 

  Genel durumu ciddi, kritik hastalar, sıklıkla sistemik inflamatuar 

cevap sendromu (SIRS) ile başvururlar ve bu hastalar genellikle 

destekleyici tedavi ile tedavi edilir. SIRS yaygın olarak büyük 

ameliyatlardan sonra, travmadan sonra, pankreatitte olduğu gibi şiddetli 

inflamasyon ve enfeksiyonla birlikte görülür. Sepsis terimi, bulaşıcı bir 

ajana (yani bakteriyel, viral, fungal veya parazitik) karşı sistemik 

inflamatuar yanıtı tanımlamak için kullanılır. Yeni tedavi yöntemlerinin 

kullanımına, teknolojideki gelişmelere ve artan deneyime rağmen sepsiste 

ölüm oranları yüksek kalmaktadır. Yoğun bakım hekimleri, yeni kabul 

edilen hastalarda enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan durumları ayırt 

etmede kılavuz olarak hizmet edecek çeşitli verilere sahiptir. Yeni kabul 

edilen bazı hastalarda, tıbbi öykü alındıktan ve fizik muayene 

tamamlandıktan sonra sepsis tanısı netleşir.  SIRS enfeksiyona bağlıysa, 

tanı sepsistir ve tek başına destek tedavisi yetersizdir. Sepsis tanısı, erken 

antibiyotik uygulaması ve sepsis kaynağının kontrolünü içeren spesifik ve 

hızlı tedaviyi gerektirir. Ayrıca sepsis, SIRS'den daha kötü prognoza 

sahiptir. Sistemik inflamatuar yanıt sendromundan travma, yanıklar, 

kanamalar, hipotermi, pankreatit ve cerrahi gibi enfeksiyöz olmayan 

durumlarda sorumlu olduğu bu hastalarda sepsis tanısı zor kalır. Uygun 

antimikrobiyal kemoterapi ile hızlı tanı ve tedavi, sepsis ile ilişkili 

morbidite ve mortaliteyi azaltmada son derece önemlidir. Enfeksiyonun 

spesifik erken belirteçlerinin yokluğu, kritik hastalarda antimikrobiyal 

tedavinin kesilmesinden veya geciktirilmesinden veya gereksiz yere 

antimikrobiyal tedavisinden kısmen sorumlu olabilir. Bu nedenle, SIRS ve 

sepsis arasında ayrım yapabilen klinik veya laboratuvar araçlarına bir 

ihtiyaç vardır. C-reaktif protein (CRP), tümör nekroz faktörü (TNF)-α, IL-
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1β, IL-6 ve IL-8 dahil olmak üzere çeşitli sepsis belirteçlerinin tümü, 

SIRS'yi sepsisten ayırt etme yetenekleri açısından incelenmiştir. Bazı 

çalışmalar, PCT’nin, SIRS'den yatan hastalar ile sepsisli hastaları ayırt 

etmek için daha doğru bir tanı parametresi olduğu belirledi. Sepsis ve SIRS 

arasındaki ayrım son derece önemlidir ve bu, yoğun bakım uzmanları için 

ortak bir ikilemdir. Birçok biyo belirteç klinik ortamda önerilmiş ve test 

edilmiştir. Sepsisli hastalarda serum PCT seviyeleri yükselir ve sepsis 

tanısında PCT'nin yararlılığı belirlenmiştir. PCT'nin biyolojik işlevi 

bilinmemektedir. Normal serum seviyeleri 0,5 ng/mL'nin altındadır ve 

seviyeleri 2 ng/mL'nin üzerinde olan hastaların sepsis riski altında olduğu 

varsayılır. Uzzan ve ark., yaklaşık 4000 hastayı içeren 33 çalışmanın meta-

analizinde. PCT'nin sepsis ve SIRS arasında ayrım yapmada CRP'den 

üstün olduğu sonucuna varmışlardır ve bu yazarlar SIRS ve sepsis arasında 

ayrım yapmaya yardımcı olmak için PCT'nin rutin kullanımını tercih 

etmektedirler.  

7. TARTIŞMA 

CRP ve Prokalsitonin İle İlgili Yapılan Bazı Önemli 

Çalışmaların Yorumlanması 

Enfeksiyonların erken teşhisi, klinisyenler için hala bir zorluktur. 

Genel fikir birliği, bakteriyel dirençle ilgili ortaya çıkan sorunlar 

nedeniyle, şüphelenilen her enfeksiyon için antibiyotik başlanılmamalıdır. 

Bu nedenle, bakteriyel enfeksiyona özgü bir belirteç en çok yardımcı 

olacaktır. Birçok çalışma, hem bakteriyel enfeksiyonları enfektif olmayan 

inflamasyon nedenlerinden ayırt ederken hem de bakteriyel enfeksiyonları 

viral enfeksiyonlardan ayırt ederken PCT düzeylerinin CRP düzeylerinden 

daha doğru sonuç verdiğini vurgulamaktadır. PCT sekresyonu, 

stimülasyondan 4 saat sonra başlar ve 8 saatte pik seviyesine ulaşır. 

Enfeksiyon kontrol altına alındığında hızla vücuttan temizlenir. CRP 

sekresyonu stimülasyondan 4-6 saat sonra başlar, ancak 36 saat sonra zirve 

yapar. Tüm yaş gruplarının dahil edildiği başka çalışmalarda, PCT'nin 

kinetiğinin çocuklarda ve yetişkinlerde benzer bir yol izlediği tespit edildi. 

SIRS yoğun bakım ünitesinde sıklıkla şok ve ölüme yol açan yaygın 

bir problemdir. SIRS'yi tanımlamak için tanı repertuarı zayıf kalmaktadır. 

Enfeksiyon bölgesinin doğrulanması ve hatta enfeksiyonun varlığı sepsiste 

sorunlu olmaya devam etmektedir. Sepsiste hastaların %20-30'unda 

enfeksiyon bölgesi asla tanımlanmaz. Ne görüntüleme çalışmaları ne de 

kan kültürü analizi enfeksiyon varlığını ekarte edemez. Vücut sıvısı 

örneklerinden mikroorganizmaların izolasyonu yoluyla septik hastaların 

doğru ve hızlı tanımlanması için laboratuvar testlerinin mevcudiyeti 

önemli bir değer olacaktır. Bu nedenle, SIRS'den mustarip hastalar ile 

sepsisli hastalar arasında erken ayrım yapılmasını sağlayan güvenilir bir 
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teşhis prosedürüne açık bir ihtiyaç vardır. Sağlıklı bireylerde PCT plazma 

düzeyi düşüktür, genellikle 0.1 ng/ml'nin altındadır. Organ disfonksiyonu 

olan hastalarda PCT konsantrasyonunun önemli ölçüde yükseldiği 

şüphesizdir. Ancak, SIRS'li hastalar ile sepsisli hastalar arasındaki PCT 

farkı küçük olabilir.  

Yüksek serum PCT konsantrasyonları ilk olarak Assicot ve çalışma 

arkadaşları tarafından şiddetli bakteriyel enfeksiyonu olan çocuklarda 

tanımlanmış ve bakteriyel enfeksiyon için spesifik bir belirteç olduğu öne 

sürülmüştür. Muller ve arkadaşları tıbbi bir yoğun bakım ünitesine kabul 

edilen 101 hastayı araştırdılar ve PCT'nin sepsis için CRP, IL-6 ve laktat 

düzeylerinden daha güvenilir bir belirteç olduğunu öne sürdüler. Başka bir 

çalışmada PCT, IL-6, IL-8'in tanısal değerini ve SIRS ve sepsis şüphesi 

olan kritik hastaları değerlendirmek için, akut SIRS ve şüpheli enfeksiyon 

ile başvuran ardışık 78 hastayı değerlendirdi. Çalışma sonucunda PCT, 

SIRS'li hastaları sepsisli hastalardan ayırt etmede en yüksek ayırt edici 

değeri verdi ve bunu IL-6 ve IL-8 izledi. Selberg ve çalışma arkadaşları bir 

yoğun bakım ünitesinde dolaşımdaki PCT, IL-6 ve C3a plazma 

konsantrasyonlarını belirleyerek sepsis ve SIRS ayrımını incelediler. 

Verileri, PCT, IL-6 ve C3a konsantrasyonlarının septik ve SIRS hastalarını 

ayırt etmede CRP ve elastazdan daha güvenilir parametre olduğunu 

göstermiştir. 

Bir kaza nedeniyle çoklu travması olan hastalarda, PCT düzeyi 

yalnızca orta düzeyde bir yükselme görülür. Daha yüksek PCT 

konsantrasyonları daha ciddi travma, sepsis ve enfeksiyon dahil olmak 

üzere çeşitli komplikasyonların daha sık görülmesiyle ilişkili olduğundan, 

CRP düzeyinden daha fazla bilgi sağlar. En önemlisi, travmaya bağlı orta 

derecede PCT artışı ve hızla azalan konsantrasyonlardır. CRP'den daha 

erken bir zaman diliminde normal aralığa yakın bir temel değer sağlar. 

Üzerine enfeksiyon ya da sepsis girmesi durumunda değerler düşmez. 

Yükseklik devam eder. Böylece travma sonrası erken dönemde sepsis için 

daha hızlı ve daha geçerli bir tahmine izin verir. PCT konsantrasyonu, 

travma sonrası 1. veya 2. günde hastaların %71'inde 0,5 ng/ml'lik normal 

seviyelerin üzerine çıkmaktadır. Pik konsantrasyonlar hastaların 

%56'sında 1. günde ve diğer %26'sında 2. günde meydana gelir. Travma 

sonrası CRP indüksiyonunun zaman süreci daha yavaştır. Pik 

konsantrasyonlar, travmadan sonraki 1. günde hastaların sadece %9'unda, 

2. günde hastaların %24'ünde ve hastaların %23'ünde 3. günde meydana 

gelmektedir. Wanner ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, travma 

sonrasında birinci ve üçüncü günlerde bakılan PCT değerlerini sepsis 

gelişen grupta, gelişmeyen gruba göre daha yüksek (duyarlılık: %76, 

özgüllük %77) saptamışlardır. Acil servise pnömoni teşhisiyle başvuran 

243 hastanın incelendiği bir çalışmada antibiyotik başlanma durumları 
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incelenmiştir. Geleneksel olarak antibiyotik başlanması ve PCT 

düzeylerine göre antibiyotik başlanması, olmak üzere iki grupta 

incelenmiştir. PCT düzeyi, 0.1-0.25 ng/mL olanlara antibiyotik tedavisi 

başlanmamış, 0.25-0.5 ng/mL (olası enfeksiyon grubu) ve 0.5 ng/dL 

üzerindeki hasta grubuna antibiyotik başlanmıştır. PCT düzeylerine göre 

antimikrobiyal tedavi uygulanan grupta tedavi maliyeti %52 oranında daha 

az bulunmuştur. Bu çalışma PCT’nin tedavi maliyetleri üzerinedeki olumlu 

etkilerini göstermektedir. PCT ve CRP'nin serumda artış hızı ve serumda 

kalma süreleri, travmadan sonra, hastalarda değişiklik göstermiştir. PCT 

travma sonrası hastaların büyük kısmında orta derecede artış göstermiş ve 

travmadan sonraki 1-2 gün içerisinde zirve yapmıştır.  PCT’ deki düşüş 

yine yükseliş gibi taravma sonrası hızlı bir şekilde olmaktadır. CRP 

travmaya bağlı yükseldikten sonra düşüşüde yavaş olmaktadır. Başlangıçta 

yüksek PCT (>1 ng/ml) olan hastalarda sepsis, enfeksiyon, kan 

transfüzyonu, uzun süreli yoğun bakım tedavisi ve kötü sonuç gibi 

komplikasyonlar daha sık görülürken, CRP artışları ise pozitif korelasyon 

göstermemektedir. Bu durum CRP’nin sadece enfeksiyonlarda değil aynı 

zamanda birçok yangısal durumda interlökin (IL) 6 yanıtıyla beraber 

sentezlenmesiyle açıklanabilir. CRP inflamasyon için oldukça duyarlı bir 

gösterge olmasına karşın enfeksiyonlar dışında cerrahi, politravma, kronik 

inflamatuvar hastalık ve otoimmün hastalıklar gibi durumlarda belirgin 

olarak artabilmektedir. CRP enfeksiyon odağının ortadan kaldırılmasından 

sonra, inflamasyonun gerilemesi ve klinik düzelmenin başladığı ilk birkaç 

güne kadar yüksek olarak kalmaya devam etmektedir. Ancak PCT CRP’ye 

göre çok daha hızlı bir şekilde normale döner. Simon ve arkadaşlarının 

yaptıkları bir çalışmada, hastanede yatan hastalarda, bakteriyel 

enfeksiyonların tanısında CRP ve PCT düzeyleri araştırılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda bakteriyel enfeksiyonu olanlarda olmayanlara göre 

PCT, CRP’ye göre daha duyarlı bulunmuştur. Benzer şekilde yapılan başka 

bir çalışmada bakteriyel enfeksiyonlar ve viral enfeksiyon ayırımında PCT, 

CRP’den daha duyarlı bulunmuştur. Liliana ve arkadaşlarının yaptıkları 

geniş kapsamlı bir metanalizde PCT belirteçleri, bakteriyel enfeksiyonları, 

enfektif olmayan inflamasyon nedenlerinden ayırt etmede CRP 

belirteçlerinden önemli ölçüde daha yüksek doğruluğa sahip oldukları 

bulmuşlardır. 

8. Sonuç 

Özetlemek gerekirse CRP ve PCT enfeksiyon düşünülen birçok 

hastada akut faz yanıtını saptamada kullanılabilir. CRP enfeksiyon dışı 

birçok nedene bağlı olarak da yükselebilmektedir. Enfeksiyon varlığını 

göstermede PCT, CRP’ye göre daha üstündür. PCT belirteçlerinin genel 

doğruluğunun, hem bakteriyel enfeksiyonları viral enfeksiyonlardan ayırt 

etmede, hem de bakteriyel enfeksiyonları sistemik inflamasyonun diğer 
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enfektif olmayan nedenlerinden ayırt etmede CRP belirteçlerinden daha 

yüksek doğruluğa sahip olduğu sonucuna varabiliriz. PCT seviyelerinin 

belirlenmesi için bir tahlil gerçekleştirmenin maliyeti, CRP seviyelerinin 

belirlenmesi için olanın iki katı olmasına rağmen, PCT belirteçlerinin 

klinik uygulamada yaygın olarak kullanılması ve dikkate alınması için 

birçok faydası olduğu aşikardır. PCT’nin rutin olarak kullanılması tedaviye 

rehberlik edebilir ve gereksiz antibiyotik kullanımını azaltabilir. 
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