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ÖNSÖZ
Sağlıkla ilgili olaylar küreselleşme ile tüm dünyayı etkisi altına
almaktadır. Ayrıca, bilişimde yaşanan gelişmeler tüm toplumlara
yön vermektedir. Gerek pandemi gerekse savaşlar dünya ekonomisi
üzerindeki krizler, halkın sağlığını etkilemektedir. Sonuçta yaşanan
sosyal ve ekonomik olaylar tüm toplumlar üzerinde olumsuz
gelişmelerin yaşanmasına neden olmaktadır. Olumsuzluklara
rağmen, sağlık çalışanları halkın sağlığını koruma için büyük bir
özveri ile çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen
çalışmalar, dünyada yaşanan tüm olaylara rağmen yürütülmeye
devam etmektedir.
“Sağlık Bilimleri: Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/5”,
isimli bu kitapta sağlık alanında güncel araştırmalara odaklanan
bilgiler içermektedir. Ayrıca, insan sağlığını geliştirme ve bilime ışık
tutabilme amacıyla gayret gösteren, yeni gelişme, araştırma
bulguları ve tekniklerini bizlerle paylaşan tüm sağlık çalışanlarına,
akademisyenlere ve bu gibi kitabın çıkması için çalışan tüm
meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Editör
Doç. Dr. Jülide Gülizar YILDIRIM
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PREFACE
Due to globalization, health-related events now affect everyone
on Earth. Additionally, advances in informatics have an impact on
all societies. People's health is impacted by the pandemic, wars, and
global economic crises. The resulting social and economic trends
have a negative impact on all societies. Health professionals put
significant effort into protecting the public's health despite the
drawbacks. Despite global events in the world, national and
international studies are still being conducted.
Information concentrating on recent developments in the subject
of health can be found in the book "Health Sciences: Current
Research and New Trends/5". Furthermore, I would like to thank all
academics, healthcare professionals, and my colleagues who have
worked to advance science, promote human health, and share
cutting-edge discoveries, research, and techniques with us, as well
as all of my colleagues who contributed to the publication of this
book.

Editor
Doç. Dr. Jülide Gülizar YILDIRIM
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BÖLÜM I
BOYUN BÖLGELERİ VE İÇERİKLERİ
Op. Dr. Ahmet Faruk ÖZDEMİR
Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Kırklareli, Türkiye
dr.ahmetfarukozdemir@gmail.com, Orcid: 0000-0002-7919-1609
1.Giriş
Boyun üst tarafta çene ucu, mandibulanın açısı, proc. mastoideus ve
protuberentia occipitalis externa’dan geçen sirküler bir sınırla caput’tan;
aşağıda sternum ve clavicula’nın üst kenarı, acromion ve acromion’dan
C7’nin proc. spinosus’u seviyesindeki hat ile thorax’tan ayrılır. Subfasyal
katmanda kaslar ve bunların sınırladığı boyun üçgenleri, önemli damar ve
sinirler ile iç organlar bulunur (Resim-1) (Yıldırım, 2016).
Boyun; ense bölgesi (regio cervicalis posterior) hariç boynun her bir
yarısı m. sternocleidomastoideus ile ön ve arka iki topografik bölgeye
ayrılır. Ön bölge regio cervicalis anterior (trigonum cervicale anterius),
arka bölge regio cervicalis lateralis (trigonum cervicale posterius) olarak
adlandırılır. M. sternocleidomastoideus kitlesinin olduğu bölge ayrı bir
bölge olarak ele değerlendirilmektedir regio sternocleidomastoidea.
Boyunda tanımlanan bu bölgeler damarlar, sinirler ve anatomik olarak
önemli yapıları barındırır. Bu bölgelerin anatomik olarak tanımlanması bu
bölge ile ilgili yapılacak işlemlerde yapıların düzgün biçimde
tanımlanabilmesine ve bu bölgenin cerrahisiyle ilgilenen hekimler için
landmarkları oluşturmaktadır (Kikuta vd., 2019; Singh vd., 2016; Yıldırım,
2016).

1

Resim-1: Boyun üçgenleri ve anatomik yapılar.
2. Boyun bölgeleri
2.1. Regio sternocloidomastoidea; oblik bir şerit şeklinde olan bu
bölge, m. stenocloidomastoides’un sınırlarına uyar. Kas kitlesinden
dolayon belirgin bir kabarıklık göstermektedir. Bu bölgenin derialtı
dokusunda v. jugularis externa, n. auricularis magnus, n. transversus colli
bulunur. Subfasyal katmanında kasın derininde içinde a.carotis communis,
v. jugularis interna ve n. vagus yer aldığı vagina carotica olarak
isimlendirilen damar sinir paketi yer alır. Damar sinir paketini önden C2
düzeyinde m. digastricus ve m. stylohyoideus, C6 düzeyinde m.
omohyoideus ile n. hypoglossus çaprazlarken arka taraftan n.laryngeus
superior çaprazlar. Vagina carotica’nın ön-dış yanında ansa cervicalis
uzanır. Pakete komşu olarak derin lenf düğümleri yer alır (Yıldırım, 2016).
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Resim-2: Regio sternocloidomastoidea komşuluğundaki yapılar.
2.2. Regio cervicalis anterior (Trigonum cervicale anterius); bu
bölgenin sınırları önde orta hat, yukarıda mandibulanın alt sınırı, arkadışyanda m. sternocleidomastoideus’un ön kenarı tarafından
oluşturulmaktadır. M. digastricus ve m. omohyoideus’un venter superior’u
ile bu bölge içerisinde trigonum submandibulare, trigonum submentale,
trigonum caroticum ve trigonum musculare olarak isimlendirilen iki taraflı
altı üçgen alan oluşmaktadır (Resim-3) (Yıldırım, 2016).
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Resim-3: Regio cervicalis anterior ve içerisindeki üçgen alanlar.
2.2.1.Trigonum Submandibulare; bu üçgen alanın sınırlarını m.
digastricus’un venter anterior ve posterior’u ile corpus mandibulae
oluşturmaktadır. Döşemesini önde m. mylohyoideus, arkada m.
hypoglossus oluşturur. İçerisinde gl. submandibularis, gl. parotidea’nın alt
bölümü, n. facialis’in marjinal mandibular dalı, a. v. facialis, a.
submentalis, nodi submandibulares, n. hypoglossus (CN XII), a. v. n.
lingualis, m. mylohyoideus’un siniri ve n. glossopharyngeus(CN IX), arka
bölümünde a. carotis interna ve externa, v jugularis interna, n. vagus(CN
X) bulunur (Kikuta vd., 2019; Tubbs vd., 2011; Yıldırım, 2016). Bu
bölgenin cerrahisinde yapılacak kesiler n. facialis’in marjinal mandibular
dalının zarar görmesinden kaçınacak şekilde yapılması gerekmektedir.
Mandibula’nın alt sınırının 2 parmak altından yapılacak kesinin 2 cm
altındaki sınıra göre daha güvenli olduğu gösterilmiştir (Davies vd., 2016).
Aynı zamanda bu üçgen içerisinde Lesser, Pirogov ve Becklard
üçgenleri olarak isimlendirilen üç farklı küçük üçgen daha tanımlanmıştır
(Resim-4) (Davies vd., 2016; Kikuta vd., 2019; Singh vd., 2016; Tubbs
vd., 2011).
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Resim-4: Trigonum submandibulare ve içerisindeki üçgen alanlar.
Lesser’in üçgeni; Alman cerrah Ladislaus Leon Lesser tarafından
isimlendirilmiştir. Sınırlarını m. digastricus venter anterior ve posterior ile
n. hypoglossus oluşturur. Bu üçgen aynı zamanda lingual üçgen olarak da
isimlendirimektedir. Tabanını m.hypoglossus yapmaktadır. Bu üçgen
içerisindeki en önemli yapı a. lingualis’tir (Kikuta vd., 2019; Singh vd.,
2016; Tubbs vd., 2011). Ağız tabanında a. lingualis hasarlanmasına bağlı
hemorajilerin kontrolünün sağlanmasında a. lingualis’e ulaşmak için en
ideal bölge Lesser’in üçgeni’dir (Burke& Masch, 1986).
Pirogov’un üçgeni; Rus cerrah Nikolai I. Pirogov tarafından
isimlendirilmiştir. Sınırlarını n. hypoglossus, m. digastricus’un
intermediate tendonu ve m.mylohyoideus oluşturu. Lesser’in üçgeninin
posteriordaki devamı olarak düşünülebilir. Aynı zamanda Pinaud’s ve
hypoglossohyoid üçgen olarak farklı kaynaklarda bu üçgen tanımlanmıştır
(Kikuta vd., 2019; Singh vd., 2016; Tubbs vd., 2011). Bu üçgen alan daima
m. hypoglossus’un derininde a. lingualis bulundurmaktadır. Bu nedenle
Pirogov’un üçgeni mikrovasküler anastomozlar için uygun bir bölgedir
(Homze vd., 1997; van Es& Thuau, 2000).
Becklard’ın üçgeni; Fransız anatomist Pierre A. Becklard tarafından
isimlendirilmiştir. Sınırlarını m.digastricus venter posterior, m.
hypoglossus’un arka sınır ve os hyoideum’un greater horn’u oluşturur.
Becklard’ın üçgeni her zaman a. lingualis ve n. hypoglossus’u içermektedir
ve bu yapıların tanımlanmasını yardımcı olmaktadır (Kikuta vd., 2019;
Singh vd., 2016; Tubbs vd., 2011).
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2.2.2.Trigonum submentale; bu üçgen alanın sınırlarını dışyanda m.
digastricus’un venter anterior’u, aşağıda corpus ossis hyoidei, içyanda
linea mediana anterior oluşturmaktadır. Üçgenin döşemesini m.
Mylohyoideus tarafından yapılmaktadır. Bazı anatomi ekolleri, sağ- sol
submental üçgenleri beraberce tek bir üçgen olarak ele almaktadır (Kikuta
vd., 2019; Yıldırım, 2016). Dil apexi, alt dudak, çene ve alt kesici dişlerden
lenfatik drenajı alan nodi submentales ile bu bölgede küçük venlerin bir
araya gelerek oluşturduğu v. jugularis anterior’un başlangıç bölümünü
içerir (Kikuta vd., 2019).
Alt kesici dişler ve köpek dişlerinden kaynaklanan bir odontojenik
enfeksiyonda bu bölgeye kadar uzanabilen enfeksiyonlar abse hatta fistül
oluşumuna sebep olabilmektedir (Laskin, 1964). Bu durumda bazen
ekstraoral bir insizyonla abse drenajı gerekli olabilmektedir, bu bölgede bir
arter olmaması nedeniyle yapılacak insizyonlar açısından düşük riskli
olarak kabul edilebilir (Kikuta vd., 2019).
2.2.3. Trigonum caroticum; bu üçgen alanın sınırlarını m.
sternocloidomastoideus’un ön kenarı, m. omohyoideus venter superior, m.
stylohyoideus ve m. digastricus venter posterior oluşturmaktadır (Yıldırım,
2016). Bu üçgenin tabanı ve içyan duvarı m. hypoglossus, m.
thyrohyoideus ve m. constrictor pharynis medius ve inferior tarafından
yapılır. Normal anatomik pozisyonda bu üçgenin alt sınırı C6 vertebranın
anterior tubercule (carotid tubercule)’e kadar uzanır. Boyun damar sinir
paketinin m. sternocloidomastoideus’un korumasından çıkarak bu
bölgeden geçmesi ve a. carotis communis’in burada çatallanması trigonum
caroticum’u, boynun klinik bakımdan en önemli bölgesi haline
getirmektedir (Kikuta vd., 2019). Bu üçgenin sınırları içerisinde v.
jugularis interna, a. carotis communis (distal bölümü), bifurcatio carotis, a.
carotis interna ve externa, ansa cervicalis, a. carotis externa’nın proksimal
bölümleri, eşlik eden venleriyle birlikte a. thyroidea superior, a. lingualis,
a. facialis, a. occipitalis, a. pharyngea ascendens, n. hypoglossus, n. vagus,
n. laryngeus superior ile derin boyun lenf düğümleri bulunur (Resim-5).
Beyin cerrahisinde hidrosefali tedavisinde ventriküloatrial şant
operasyonlarında distal kataterin yerleştirilmesinde v. jugularis interna’ya
drene olan v. facialis communis bu bölgede bulunarak diseke edilir
(Ozoner vd., 2022).
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Resim-5: Trigonum caroticum ve sınırları içerisindeki yapılar.
Aynı zamanda bu üçgen içerisinde Farabeuf’’un üçgeni olarak
isimlendirilen bir küçük üçgen alan daha tanımlanmıştır.
Farabeuf’un üçgeni; Fransız cerrah Louis Hubert Farabeuf tarafından
isimlendirilmiştir. Trigonum caroticum içerisinde yer alan bu üçgenin
sınırlarını v. jugularis interna, v. facialis communis ve n. hypoglossus
tarafından yapılır. Bifurcatio carotis genellikle bu üçgenin altında yer
almaktadır. Aynı zamanda v. facialis communis bifurcatio carotis’in 1,5
cm altında ve 2 cm üstünde olarak yer alabileceği bildirilmiştir. Bu üçgen
geniş boyun diseksiyonlarında özellikle a. carotis communis bifurcatio
communis’in v. jugularis interna’nın korunarak ortaya konmasında
oldukça önemli bir yere sahiptir (Kikuta vd., 2019; Singh vd., 2016).
2.2.4. Trigonum musculare; bu üçgen alanın sınırlarını arka-yukarıda
m.
omohyoideus
venter
superior,
arka-aşağıda
m.
sternocloidomastoideus’un ön kenarı, ön- içyanda linea mediana anterior
yapar. Sağ ve sol trigonum musculare beraberce regio laryngotrachealis
olarak adlandırılır (Kikuta vd., 2019; Yıldırım, 2016). Bu üçgen alan
sınırları içerisinde m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m.
omohyoideus ve m. thyrohyoideus gibi infrahyoid kaslarla örtülüdür. A.
thyroidea superior, v. jugularis anterior, v. thyroidea inferior ve ansa
cervicalis ile birlikte lenf düğümleri bu bölge sınırları içerisinde yer
almaktadır (Resim-6).
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Aynı zamanda gl. thyroidea, gll. parathyroideae, larynx, trachea,
laryngopharynx ve oesophagus gibi organları bulunduğu boyun bölümü
burasıdır. İlgili organların damar ve sinirlerini de içeren regio
laryngotrachealis cerrahi açıdan oldukça önemlidir (Kikuta vd., 2019).
Trakeostomi ve tiroidektomi gibi girişimlerde bu alan ulaşım için
kullanılır, a. thyroidea superior hasarına bağlı oluşabilicek hasarlanma
ciddi kanamalara sebep olabilmektedir (Bergenfelz vd., 2008; Cheung&
Napolitano, 2014).

Resim-6: Trigonum musculare ve sınırları içerisindeki yapılar.
2.3. Regio cervicalis lateralis(Trigonum cervicale posterius); bu
bölgenin sınırlarını önde m. sternocleidomastoideus’un arka kenarı, arkada
m. trapezius’un ön kenarı(veya linea acromiomastoidea), aşağıda
clavicula’nın üst kenarı oluşturmaktadır. Bölge m. omohyoideus’un venter
inferior’u ile yukarıda trigonum omotrapezoideum, aşağıda trigonum
omoclaviculare olarak iki üçgen alana ayrılır (Yıldırım, 2016).
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Resim-7: Regio cervicalis lateralis ve içerisindeki üçgen alanlar.
Bu bölge ile ilgili olarak dirençli epilepsi hastalarının tedavisinde
uygulanan vagal sinir stimülatör’ü yerleştirilmesi ameliyatı ile ilgili olarak
sıklıkla kullanılan m. sternocloidomastoideus kasının içyanından
uygulanan cerrahiye alternatif olarak trigonum cervicale posterius
aracılığıyla bir yaklaşım tanımlanmıştır. Bu yol kullanılarak olası v.
facialis communis, v. jugularis interna, vv. thyroidea superior et medius, n.
accesorius, n. hypoglossus, transvers servikal sinir, C1 ve C2 spinal sinir
kökleri ile ansa cervicalis hasarlanmalarının önüne geçilebileceği
belirtilmiştir; ancak n. acccesorius’ un m. sternocloidomastoideus içerisine
girdiği bölümden itibaren dikkatli olunması gerekmektedir (Amar vd.,
1998; Tubbs vd., 2005b).
2.3.1. Trigonum omoclaviculare; bu üçgen alanın sınırlarını
clavicula’nın üst kenarı, m. omohiyoideus venter inferior’u ve m.
sternocloidomastoideus’un arka kenarı oluşturmaktadır. Yüzeyel olarak
fossa supraclavicularis major’a uyan bu bölge trigonum subclavia olarak
da isimlendirilmektedir. Derialtı dokusunda v. jugularis externa, nn.
supraclaviculares, subfasyal katmanda a. v. subclavia ve a. cervicalis
transversa, a. suprascapularis, truncus costocervicalis dalları, plexus
brachialis’in bir bölümü, nodi supraclaviculares, n. phrenicus ve mm.
scaleni bulunur (Yıldırım, 2016).
Bu bölge vasküler ve lenf düğümleri açısından yoğun bir bölge olması
nedeniyle klinik olarak önemlidir. Bu bölgede plexus brachialis’in
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trunkusları ve a. v. subclavia fizik muayene ile palpe edilebilmektedir. V.
jugularis externa m. sternocloidomastoideus’un arka sınırından ilerleyerek
v. subclavia’ya dökülür. N. phrenicus m. scalenus anteior’un ön yüzü
üzerinde bu üçgen içerisinde görülür. Aynı zamanda nadir olmayan bir
varyasyon olan C5-6 ventral ramii sonrasında ansa cervicalis’ten köken
alan n. phrenicus accesorius’ta bu üçgen içerisinde görülebilir ve
n.phrenicus’un dışyanında ve v. subclavia’nın arkasında ilerleyerek
thorax’a girer, v. subclavia veya a. thoracica interna etrafından bir dönüş
yaptıktan sonra n. phrenicus ile birleşir. Bu bölgenin cerrahi
prosedürlerinde bu varyasyon unutulmamalıdır (Graves vd., 2017; Tubbs
vd., 2005b).
Bu bölgede aynı zamanda birçok bölgenin lenf drenajının yapıldığı lenf
düğümleri yer almaktadır. Sol supraklaviküler lenf düğümleri aynı
zamanda Virchow-Troiser lenf düğümü olarak adlandırılmaktadır ve
sentinal lenf düğümü olarak işlev görmektedir. Baş, boyun, pektoral bölge,
üst ekstremite ve iç organlardan gelen drenaja bağlı oluşan adopatiler tespit
edilebilir ve metastatik tümörlerin bir bulgusu olarak karşımıza çıkabilir
(Kikuta vd., 2019; Morgenstern, 1979).
2.3.2. Trigonum omotrapezoideum; bu üçgenin sınırlarını önde m.
sternocloidomastoideus’un arka kenarı, aşağıda m.omohyoideus’un venter
inferior’u, arkada m. trapezius oluşturmaktadır. Lateral boyun bölgesinin
en geniş üçgendir. Üçgenin döşemesi m. scalenus medius, m. scalenus
posterior, m.levator scapulae ve m.splenius capitis tarafından
oluşturulmaktadır. Subfasyal katmanda n. accesorius (CNXI) m.levator
scapulae dış yüzü boyunca seyreder, nn. supraclaviculares, a. v. transversa
colli, a. suprascapularis, n. suprascapularis bulunur. Plexus cervicalis’in
musküler ve kütanöz dalları m. sternocloidomastoideus’un arkasında
görülür, aynı zamanda plexus brachialis’in bir kısmıda bu bölgede
izlenmektedir (Kikuta vd., 2019; Yıldırım, 2016).
2.4. Regio cervicalis posterior; bu bölgenin sınırları aşağıda ortada
C7’nin proc. spinosus’unun ucundan iki taraflı acromion’a uzanan hat,
yukarıda protuberantia occipitalis externa’dan geçen horizontal hat,
yanlarda iki taraflı m. trapezius’un dış kenarları ile sınırlanan bölgedir. Üst
bölümü saçlı deri ile kaplıdır, derialtı dokusu kişinin beslenme
özelliklerine göre farklılık göstermekle birlikte yağ ve bağ dokusundan
oluşmaktadır. Burada içyandan dışyana doğru n. occipitalis tertius, n.
occipitalis major, n. occipitalis minör ve n. auricularis magnus’a ait dallar
bulunur. Fasya ve subfasyal bölgede; fasya orta hatta lig. nuchae ve proc.
spinosus’lara tutunan fascia cervicalis’in lamina superficialis ve lamina
prevertebralis’lerinin devamıdır (Yıldırım, 2016).
M. trapezius’un kaldırılmasının ardından yüzeyden derine doğru m.
splenius capitis, m. semispinalis capitis ve m. longissimus capitis görünür
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hale gelmektedir. N. occipitalis major orta hat ile m. splenius capitis
arasındanki bölümde orta hattın yaklaşık 2-3 cm dışyanında m.
semispinalis capitis’i delerek çıkar; bunun yakınında a.occipitalis’in
devamı ve dalları görünür. N. occipitalis major ve a. occipitalis korunarak
m. semispinalis capitis kaldırılırak altındaki gevşek bağ dokusu
temizlenirse trigonum suboccipitale ortaya çıkar (Kikuta vd., 2019).
2.4.1.Trigonum suboccipitale; yukarıda iç tarafta m. rectus capitis
posterior major, dış tarafta m.obliquus capitis superior, aşağıda m. obliquus
capitis inferior tarafından sınırlanır. Üçgenin sınırları içerisinde a.v.
vertebralis, n. suboccipitalis yer alır. Tabanını membrana atlantooccipitalis
posterior ve atlas’ın arcus posterior’u yapar. N. occipitalis major, m.
obliquus capitis inferior’un hemen altından çıkarak yukarı yönlenir ve
üçgen alanın yüzeyinden geçer (Resim-8) (Kikuta vd., 2019; Tubbs vd.,
2007).

Resim-8: Trigonum suboccipitale ve içerisindeki yapılar.
2.5. Vertebral Arter Üçgeni; boyun kökünün derininde yer alır.
Sınırlarını içyanda m. scalenus anteior, dışyanda m. cervicis longus ve a.
subclavia’nın ilk bölümü oluşturur. Üçgenin apeksini C6 vertebrasının
transverse prosesin uzanır, a. vertebralis a. subclavia’dan T1 seviyesinde
çıktıktan sonra C6 seviyesinde kendisine ait foramene girinceye dek
seyreder. Aynı zamanda içerisinde vertebral ganglion, cervicothoracic
ganglion, n. phrenicus, C7-C8 ventral ramusları, servical ganglionlar ve a.
thyroidea inferior yer alabilir (Kikuta vd., 2019; Tubbs vd., 2005a).
2.6. Scalene Üçgen; sınırlarını içyanda m. scalenus anterior, dışyanda
m. scalenus medius ve birinci kaburga yapar. İçerisinden plexus brachialis
ve a. subclavia’nın üçüncü bölümü geçer. Bu bölgedeki varyasyonlar
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nörovasküler kompresyon sendromlarına neden olabilir. M. scalenus
minimus varlığı, m. scalenus anterior ve medius’un füzyonu ve
hipertrofisi, birinci kaburga kırığı, servikal kaburga, birinci ve ikinci
kaburganın füzyonu gibi anomaliler ve bozukluklar a. subclavia ve plexus
brachialis kompresyonuna neden olarak torasik outlet sendromuna yol
açabilmektedir (Harry vd., 1997; Kikuta vd., 2019; Rusnak-Smith vd.,
2001).
3. Sonuç
Boyun bölgeleri ve içerisindeki anatomik yapıların bilinmesi bu bölge
patolojileri ile ilgilenen hekimler için oldukça önemlidir. Bu bölgedeki
önemli komşuluklar ve anatomik yapıların seyrinin bilinmesi hem
tedavinin etkin biçimde yapılabilmesine hem de olası komplikasyon
risklerinin en aza indirilmesinde etkin rol oynamaktadır. Bu nedenle
özellikle bu bölge patolojileri ile ilgilenen cerrahların bu bölgedeki
anatomik yapıların seyri ve komşuluklarını detaylı biçimde çalışmaları
oldukça önemlidir.
4. Teşekkür
Boyun bölgeleri ile ilgili bu çalışmada çizimleriyle verdiği destek
nedeniyle Dr. Melis Didem Kardelen Doğaner’e teşekkür ederim.
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1.

Giriş

Diyabet, kanda normal seviyede bulunması gereken glikozun anormal
bir biçimde artması sonucu meydana gelen, hiperglisemi ile karakterize
edilen, aynı zamanda lipid ve protein metabolizmasında bozukluklara
neden olan metabolik bir rahatsızlıktır. Hareketsiz yaşam, obezite, yüksek
kalorili beslenme ve genetik yatkınlık gibi çevresel faktörler sebep
olmaktadır. Kökeni ve etiyolojisi çok çeşitli olsa da genel olarak kandaki
yüksek glikoz seviyesine karşı gelişen insülin sekresyonu, üretilen
insülinin etkinliği veya her ikisinde birden meydana gelen bozukluklar
sonucu kendini göstermektedir. Diyabet aynı zamanda gebelik durumunda
meydana gelen hormonal ortam, genetik bozukluklar, diğer enfeksiyonlar
ve bazı ilaçlarla da ilişkili olabilir. İnsanlık tarihinin bilinen en eski
hastalıklarından olan diyabet ilk olarak yaklaşık 3000 yıl önce Mısır el
yazmasında bildirilmiştir (Ahmed, 2002).
Diyabet, bağışıklık sisteminde önemli bir işlev bozukluğu olan
metabolik bir durumdur. Polimorfonükleer lökosit işlevi (lökosit
yapışması, kemotaksi ve fagositoz), bakterisidal aktivite, antijen
yüklemesine yanıt ve T-lenfosit işlevi gibi sistemik immün yanıtın birçok

15

yönü diyabetik kişilerde değişmiştir (Kudiyirickal & Pappachan, 2015;
Nazir et al., 2018).
Diyabetin ortaya çıkması çeşitli patojenik süreçler sonucunda
gözlenmektedir. Bunlar, pankreas hücrelerinin otoimmün mekanizmalar
sonucu yıkımından ve bununla birlikte insülin eksikliğinden, insülinin
etkisine dirençle sonuçlanan anormalliklere kadar uzanmaktadır.
Diyabetik hastalarda otoimmün mekanizmalar, kronik enfeksiyon veya
doku yıkımından kaynaklanan olağan otokontrol sürecindeki bazı
kusurlara yanıt olarak ortaya çıkmaktadır. Otoimmün süreç, insülin
sentezleyen hücreleri (β-hücresi) hedefleyip bu hücrelerin yok olmasına ve
insülin sekresyonunun bozulmasına, buna bağlı olarak da hiperglisemiye
neden olmaktadır. β-hücre yıkımı, lenfositler (B lenfositleri) tarafından
otoantikorların üretilmesi ve T-lenfositleri aracılı bir otoimmün yanıt
gelişmesi sonucunda meydana gelmektedir (Kawasaki, 2014). Diyabetli
hastalar, polimorfonükleer lökositlerin işlevlerinde (lökosit adezyonu,
kemotaksis ve fagositoz) bozulma, bozulmuş bakterisidal aktivite,
antijenlere maruz kalma sonucunda değişen yanıt ve T lenfositlerin
işlevinde değişiklik göstermektedirler (Berrou et al., 2013; Kudiyirickal &
Pappachan, 2015; Mauri-Obradors et al., 2017).
Diyabet
hastalarındaki
karbonhidrat,
yağ
ve
protein
metabolizmasındaki anormalliklerin temeli, insülinin hedef dokular
üzerindeki etkisinin yetersiz olmasıdır. Yetersiz insülin faaliyeti; yetersiz
insülin salgılanmasından veya hormon etkisinin yolaklarının bir veya
birden fazla noktasında insüline karşı doku yanıtının azalmasından
kaynaklanmaktadır. İnsülin salgılanmasındaki ve insülin etkisindeki
bozukluklar sıklıkla aynı hastada birlikte bulunur. Bu bozukluklar
sonucunda hiperglisemi denen klinik durum ortaya çıkmaktadır.
Hiperglisemi, diyabetli hastalarda komplikasyonların gelişmesinde kilit
belirleyicidir. Hipergliseminin belirtileri arasında polidipsi, poliüri,
polifaji, kilo kaybı ve bulanık görme yer almaktadır. Hiperglisemi, böbrek
eşiğini aştığı zaman (yaklaşık 200 mg / dL) glikozüri oluşur. Yüksek
düzeyde glikozüri, elektrolit ve su kaybıyla sonuçlanan poliüri (yüksek
miktarda idrar atımı) ile ozmotik diüreze neden olur. Vasküler
hiperosmolarite ile beraber artmış idrar çıkışı, sıvı rezervlerinin
tükenmesine yol açar. Beynin susuzluk merkezindeki osmoreseptörler sıvı
kaybını algılar ve polidipsiye (aşırı susama) neden olur. İnsüline bağımlı
hücreler tarafından glikoz kullanımının olmaması, glikoza aç hücreler
oluşmasına yol açar. Hasta genelde besin alımını artırır (polifaji), ancak
çoğunlukla yine de kilo verir. Belirli enfeksiyonlara yatkınlık ve büyüme
bozukluğu da kronik hiperglisemiye eşlik edebilmektedir. Kontrolsüz
diyabetin erken ve nonspesifik belirtilerinden biri diğeri de oral
kandidiyazistir. Kandida, ağız florasında normal olarak bulunmasına
rağmen hiperglisemi, immün disfonksiyon ve asit üretimi, diyabetli
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kişilerde kandida enfeksiyonunu tetikleyebilmektedir. Diyabetin
komplikasyonları akut ve kronik komplikasyonlar olarak ikiye ayrılabilir.
Bu komplikasyonlar genellikle makrovasküler ve mikrovasküler
hastalıklar olarak gruplandırılan vasküler hasar ile karakterizedir (Fowler,
2008; American Diabetes Association, 2010; Verhulst et al., 2019).
Diyabetin kronik komplikasyonları, özellikle endotel hücrelerini hedef
alan, tipik olarak vücuttaki belirli bölgeleri etkileyen kalıcı metabolik ve
hemodinamik bozuklukların bir sonucudur. Kalp, kan damarları,
böbrekler, gözler ve sinirler gibi vücudun çeşitli organlarında görülen
hasarlar ve bozukluklar kronik hiperglisemiden kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle kardiyovasküler hastalıklar, kronik böbrek hastalığı, sonradan
gelişen
körlük
ve
atravmatik
uzuv
kaybı
diyabetin
komplikasyonlarındandır (Nazir et al., 2018). Diyabetin diğer
komplikasyonları arasında dehidratasyon, hiperosmolar koma, zayıf yara
iyileşmesi, periodontal hastalık, miyokart enfarktüsü, felç, ekstremite
iskemisi, böbrek yetmezliği, körlüğe yol açan retinopati, böbrek
yetmezliğine neden olan nefropati, gastrointestinal, genitoüriner ve
kardiyovasküler semptomlar ile cinsel işlev bozukluğuna neden olan
otonomik nöropati, nörobilişsel gerileme ve amputasyona yol açabilen
ayak enfeksiyonları sayılabilir. Diyabet hastalarında aterosklerotik
kardiyovasküler, periferik arteriyel ve serebrovasküler hastalık insidansı
da artmıştır. Ayrıca diyabetli kişilerde genellikle hipertansiyon ve
lipoprotein metabolizması anomalileri bulunur. Bir hasta aynı anda birkaç
komplikasyon aynı anda yaşanabilir veya sadece bir problem klinik
tabloyu domine edebilir. Kontrolsüz diyabetin komplikasyonları genellikle
yıkıcıdır ve diyabeti olmayan bireylere göre ölüm, kalp rahatsızlığı ve felç
gibi durumların 2-4 kat daha fazla görülmesine neden olmaktadır. Kalp
hastalığı ve SVO, diyabetliler arasında başlıca ölüm sebebidir. Diyabet
komplikasyonların ciddiyeti genellikle hipergliseminin derecesi, süresi,
vasküler sistem ve periferik sinir sistemi içindeki patolojik değişiklikler ile
ilgilidir (Tandon et al., 2012; Mauri-Obradors et al., 2017). Hiperglisemi;
hipertansiyon, miyokard enfarktüsü ve felç oluşumunu artıran
aterosklerotik plakların gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Kontrolsüz
diyabet hastalarında daha yüksek seviyelerde LDL (low-density
lipoprotein) kolesterol ve daha düşük seviyelerde HDL (high-density
lipoprotein) kolesterol bulunmaktadır (Stewart, 2002).
Diyabetik komplikasyonların patogenezinde iki mekanizma rol
oynamaktadır. Bunlardan ilki olan polyol yolu; glikozu, doku hasarına ve
diğer birçok diyabetik komplikasyona sebep olan sorbitol aldoz redüktaz
enzimine dönüştürür. İkinci mekanizma ise, glikozun proteinlere, lipitlere
ve nükleik asitlere bağlanmasına bağlı olarak oluşan gelişmiş
glikozilasyon son ürünlerinin (AGE), belirli organlarda birikerek çeşitli
komplikasyonlara neden olmasına ilave olarak yapıların ve işlevlerin
değişmesine neden olur (Mealey, 2000; Kudiyirickal & Pappachan, 2015;
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Mauri-Obradors et al., 2017). Lümende ve bazal membranda biriken
hücrelerde aterom birikintileri oluşur ve böylelikle hücresel savunma
kapasitesi azalır, polimorfonükleer lökosit yanıtı bozulur (Bender &
Bender, 2003; Mauri-Obradors et al., 2017). Bu durum diyabetik hastaları,
özellikle kapiller duvarlarındaki oksijen difüzyonunun azalmasına bağlı
olarak anaerobik bakterilerin neden olduğu enfeksiyon proseslerine daha
duyarlı hale getirir (Segura-Egea et al., 2012).
Diyabet, bağışıklık sisteminin çeşitli yönleri üzerinde olumsuz bir
etkiye sahip olabilmektedir. Doğuştan gelen bağışıklık sistemi (PMNL,
monosit, makrofaj) ve edinilmiş bağışıklık sistemleri (T-lenfosit) sıklıkla
bozulmaktadır (Geerlings & Hoepelman, 1999; Verhulst et al., 2019).
Polimorfonükleer lökositlerin kemotaktik, fagositik ve bakterisidal
özelliklerinde bozukluk gözlenebilmektedir. Bozulmuş bağışıklık sistemi,
diyabet hastaların fırsatçı enfeksiyonlara daha yatkın olmasının temel
nedenidir (Muller et al., 2005). Ayrıca bağışıklık bozukluğunun kendisi de
diyabetin sebeplerinden biri olabilir, çünkü tip 1 diyabet, pankreas βhücresinin otoimmün yıkımının neden olduğu bir diyabet formudur. Böyle
hastalar bunun yanında başka otoimmün hastalıklar geliştirmeye de
yatkınlardır. Bu hastalıklardan bazıları Graves hastalığı, Addison hastalığı,
Hashimoto tiroiditi, vitiligo, çölyak hastalığı, miyastenia gravis, otoimmün
hepatit ve pernisiyöz anemidir (Verhulst et al., 2019).
2.

Diyabet Tipleri

Diyabet genel olarak 4 ana tipte tanımlanmıştır. Bunlar; Tip I diyabet,
Tip II diyabet, Gestasyonel diyabet (gebelik diyabeti) ve diğer spesifik
türlerdir (ilaçla indüklenen, pankreas rahatsızlığı ile ilişkili veya genetik
sendromlarla ilişkili diyabet vs.) (Falcao & Bullón, 2019). Tip I diyabette
β-hücrelerinin yıkımına bağlı insülin sekresyonunda belirgin bir azalma
vardır. İnsüline bağımlı olmayan tip olarak da bilinen tip II diyabet ise
insülin salgılanmasında meydana gelen bir kusurdan veya insülinin
etkilerine karşı geliştirilen dirençten kaynaklanan ve en çok karşılaşılan
diyabet formudur (American Diabetes Association, 2011; Nazir et al.,
2018).
2.1. Tip I Diyabet
Tip I diyabet, tüm diyabet vakalarının yaklaşık %5-10’unu
oluşturmaktadır. Pankreasın β-hücrelerinin otoimmün yıkımına bağlı
olarak yetersiz insülin salgılanması sonucu hastaların insüline bağımlı hale
geldiği diyabet türüdür. Sıklıkla 40 yaş altındaki kişilerde görülmektedir.
Hastalığın başlangıcı genellikle ergenlik dönemine denk geldiğinden,
"juvenil başlangıçlı" olarak da adlandırılır. Ancak buna rağmen her yaşta
ortaya çıkabilmektedir. Tip I diyabet, CD4+ ve CD8+ T hücreleri ile
birlikte adacıklara etki eden makrofajlar tarafından pankreastaki insülin
üreten hücrelerin otoimmün yıkımı ile karakterizedir (Baynest, 2015). Kilo
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kaybı, polidipsi, poliüri, polifaji, kabızlık yorgunluğu, bulanık görme,
kramplar ve kandidiyazis gibi semptomlara neden olabilmektedir (Bearse
et al., 2004). Tip I diyabet genellikle anti-glutamik asit dekarboksilaz,
adacık hücresi veya β-hücre yıkımına neden olan otoimmün süreçlere yol
açan insülin antikorlarının varlığı ile karakterize edilir. Tip I diyabetli bir
hasta endojen insülin üretemediğinden, glikoz hedef hücrelere giremez ve
insülin kan dolaşımında kalır, bu da sürekli hiperglisemiye neden
olmaktadır. Sonuç olarak bu durum, tip I diyabet hastalarının normal
glisemik düzeyi sürdürebilmek için insülin tedavisine ihtiyaç duymasına
neden olmaktadır. Eğer eksojen insülin alınmazsa, ketoasidoz ve komaya
yol açabilen ciddi metabolik komplikasyonlar geliştirilir. Özellikle çocuk
ve ergen hastalardan bazıları, hastalığın ilk belirtisi olarak ketoasidoz
geliştirebilir. Diğerlerinde ise, enfeksiyon veya stres varlığında aniden
şiddetli hiperglisemi veya ketoasidoza dönüşebilen orta dereceli açlık
hiperglisemisi mevcuttur. Özellikle yetişkinler, uzun yıllar boyunca
ketoasidozu önlemeye yetecek kadar β-hücre fonksiyonunu koruyabilir; bu
tip bireyler en sonunda hayatta kalmak için insüline bağımlı hale gelir ve
ketoasidoz riski altındadır. Hastalığın bu son aşamasında, plazma Cpeptidinin düşük seviyelerinin de gösterdiği gibi, insülin sekresyonu çok
azdır veya hiç bulunmamaktadır. Pankreas β-hücrelerinin otoimmün
yıkımı, tip I diyabetle ilişkili metabolik düzensizliklerle sonuçlanan bir
insülin sekresyon eksikliğine yol açmaktadır. İnsülin üretiminin kaybına
ek olarak, pankreasın α-hücrelerinin fonksiyonu da anormaldir ve aşırı
glukagon sekresyonu vardır. Normal şartlarda hiperglisemi, glukagon
sekresyonunun azalmasına yol açar fakat tip I diyabet hastalarında
glukagon sentezi hiperglisemi tarafından baskılanmaz (Holt, 2004). Bu
durum ise insülin eksikliğine bağlı gelişen metabolik kusurları
şiddetlendirir. Diyabetin bu tipinde β-hücrelerinin yıkım düzeyi oldukça
değişkenlik göstermektedir. Özellikle bebekler ve çocuklarda hızlı bir
yıkım söz konusuyken yetişkinlerde ise yıkım hızının daha düşük olduğu
gözlenir. Bu tip diyabete sahip olan hastalar genel olarak ayrıca Graves
hastalığı, Hashimoto tiroiditi, Addison hastalığı, vitiligo, çölyak hastalığı,
otoimmün hepatit, myastenia gravis ve pernisiyöz anemi gibi diğer
otoimmün bozukluklara da eğilimlidir (American Diabetes Association,
2010).
2.2. Tip II Diyabet
Tip II diyabet, tüm diyabet vakalarının yaklaşık %80-90’ını
oluşturmaktadır. Diyabetin en yaygın görülen şeklidir ve ailede diyabet
geçmişi, ilerlemiş yaş, obezite ve egzersiz eksikliği ile yüksek derecede
ilişkilidir. Tip II diyabetteki iki esas patolojik hata, pankreasın β-hücreleri
disfonksiyonu sonucu bozulmuş insülin sekresyonu ve insülin direnci ile
bozulmuş insülin etkisidir (American Diabetes Association, 2010).
Genellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde görülmesine rağmen son yıllarda
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çocuklar arasında da görülme oranı artmıştır. Ortalama başlangıç yaşı 1216 olarak gözlemiştir ki bu dönem, fizyolojik bir insülin direncinin geliştiği
ergenlik dönemine denk gelmektedir. Pediatrik yaş grubunda kızlar
arasında daha sık görülmektedir (Baynest, 2015). Tip II diyabet, insülin
üretiminin eksikliğinden ziyade insüline karşı geliştirilen dirençten
kaynaklanmaktadır. Sekresyonu zaman alsa da hastaların insülin salgılama
kapasitesi mevcuttur. Tip II diyabet, endojen insüline veya bunun hatalı
sekresyonuna karşı artan dirençten kaynaklanmaktadır. Etyolojisi tam
olarak bilinmese de pankreasın β-hücrelerinin otoimmün yıkımı söz
konusu değildir. Hastaların çoğu obezdir ve bu durum da insülin direncinin
gelişmesine katkıda bulunmaktadır (King, 2008; Falcao & Bullón, 2019).
Ancak obez tip II diyabet hastalarından birçoğu, özellikle hastalıklarının
erken döneminde kilo kaybettiklerinde, bozulmuş glukoz toleransını
tersine çevirebilmektedir. Bunun yanında obez olmayan tip II diyabet
hastalarına da rastlandığı unutulmamalıdır.
İnsülin direnci, glikozun hedef hücrelere transfer edilme kapasitesinin
azalmasına sebep olmakta ve böylece hiperglisemi gelişmektedir.
İnsülinin etkisine karşı geliştirilen direnç, periferde insülin aracılı glikoz
alımının bozulmasına, hepatik glikoz çıkışının tamamen bastırılmasına ve
yağ tarafından bozulmuş trigliserit alımına sebep olacaktır. İnsülin
direnciyle baş edebilmek için adacık hücreleri, salgılanan insülin miktarını
artıracaktır. Tip II diyabete sahip veya bozulmuş açlık glikozu olan
hastalarda endojen glikoz üretimi hızlanmaktadır. İnsülin direnci, kilo
verme ve hipergliseminin farmakolojik tedavisi ile birlikte iyileşebilmekte,
fakat nadiren normale dönmektedir. Bu hastalarda hipertansiyon ve
dislipidemi (yüksek trigliserit ve düşük HDL-kolesterol seviyesi; yemek
sonrası hiperlipidemi) çoğunlukla mevcuttur.
Tip II diyabet, yıllar boyu teşhis edilmeden kalabilmektedir. Bunun
nedeni hipergliseminin aşamalı olarak meydana gelmesi ve sıklıkla
semptomsuz olmasıdır. Çoğu vaka, tesadüfen veya komplikasyonlar
sayesinde teşhis edilmektedir. Bu tip hastalar normal veya yüksek insülin
seviyelerine sahip olabilirler. Genellikle hipertansiyon, hiperlipidemi ve
obezite ile ilişkili büyük damar aterosklerozu için yüksek risk taşırlar. Tip
II diyabet hastalarının çoğu kardiyovasküler komplikasyonlardan ve son
safha böbrek hastalığından ölür. Miyokard enfarktüsü, tip II diyabet
hastalarında sıklıkla görülen bir ölüm sebebidir (Craig et al., 2009).
2.3. Gestasyonel Diyabet
Gestasyonel diyabet ise gebelik sırasında diyabet geliştiren kadınları
tanımlar. Bu diyabet tipinde hastalar ya gebelik sırasında tip I diyabet
geliştirirler ya da asemptomatik tip II diyabet varlığı gebelik sırasında
keşfedilir. Gestasyonel diyabet geliştiren çoğu kadında; bozukluk
gebeliğin üçüncü trimesterinde başlar (Baynest, 2015). Gebelik diyabeti
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geliştiren bir kişi doğumdan sonra da hiperglisemik olmaya devam
edebilir. Bu durumda hastanın aslında tip II diyabet hastası olduğu
anlaşılmış olur. Gestasyonel diyabetin teşhis edilebilmesi için gebeliğin
sona ermesinden en az 6 hafta sonra, bir oral glikoz tolerans testi
yaptırılmalı ve diyabet, normal glikoz toleransı, bozulmuş glikoz toleransı
veya bozulmuş açlık glikozu olarak yeniden sınıflandırılmalıdır. Yüksek
risk grubundaki kadınlar (ailesinde diyabet öyküsü, gestasyonel diyabet
öyküsü, belirgin obezite ve yüksek riskli etnik grup) mümkün olduğunca
en kısa sürede taranmalıdır. İlk tarama negatif çıksa bile 24-48. haftalarda
test tekrarlanmalıdır.
2.4. Diğer Spesifik Türler
Diyabetin diğer spesifik türlerinden olan ve β-hücresinin genetik
kusurlarına bağlı olarak gelişen diyabet genellikle erken yaşta
hipergliseminin başlamasıyla karakterize edilir. Gençlerin olgunluk
başlangıçlı diyabeti olarak isimlendirilir. İnsülinin etkisinde minimum
kusur bulunan veya hiç kusur olmayan bozulmuş insülin sekresyonu ile
karakterizedirler. Otozomal dominant bir geçiş gösterirler. Tanımlanan en
yaygın formu, hepatosit nükleer faktör (HNF)-1α olarak adlandırılan bir
hepatik transkripsiyon faktöründe 12. kromozom üzerindeki mutasyonlarla
ilişkilidir. İkinci bir formu ise, kromozom 7p üzerindeki glukokinaz
genindeki mutasyonlarla ilişkilidir ve defektif bir glukokinaz molekülü
oluşumu ile sonuçlanır. Glukokinaz, glikozu glikoz-6-fosfata dönüştürür
ve bu metabolizma, β-hücresi tarafından insülin sekresyonunu uyarır. Bu
nedenle glukokinaz, β-hücresi için "glikoz sensörü" görevi görür.
Glukokinaz geninde herhangi bir kusur olması durumunda normal
seviyelerde insülin salgılanmasını sağlamak için yüksek plazma glikoz
seviyeleri gereklidir.
Ekzokrin pankreas hastalıklarına bağlı gelişen diyabete diffüz olarak
pankreasa zarar veren herhangi bir durum neden olabilir. Edinilmiş
prosesler arasında enfeksiyon, travma, pankreatit, pankreatektomi ve
pankreas karsinomu bulunur. Kanserin neden olduğu durumlar haricinde,
diyabetin oluşması için pankreas hasarının geniş olması gerekir;
Pankreasın sadece küçük bir kısmını tutan adenokarsinomlar diyabet ile
ilişkilendirilmiştir. Bu, hücre kütlesindeki basit azalmadan başka bir
mekanizma anlamına gelir. Yeterince yaygınsa, kistik fibroz ve
hemokromatoz da hücrelerine zarar verir ve insülin sekresyonunu bozar.
Diyabetin meydana gelmesinin nedenlerinden bir diğeri ise
endokrinopatilerdir. Büyüme hormonu, kortizol, glukagon, epinefrin gibi
çeşitli hormonlar insülin etkisini antagonize ederler. Bu hormonların aşırı
miktarları diyabete neden olabilir. Genellikle önceden insülin
sekresyonunda defektleri olan kişilerde ortaya çıkar ve hiperglisemi,
hormon fazlalığı problemi giderildiğinde düzelir.
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3.

Diyabette Tanı Testleri

Diyabetin teşhisi için farklı yaklaşımlar mevcuttur. 1997 Amerikan
Diyabet Derneği'nin (ADA) diyabet teşhisine yönelik önerileri, açlık
plazma glikozuna (FPG) dayanırken, WHO oral glikoz tolerans testine
(OGTT) odaklanır (Gillett, 2009; Baynest, 2015).
Diyabetin teşhisi için kullanılan testlerden birisi random plazma
testidir. Random plazma testi en basit testtir ve öncesinde aç olmayı
gerektirmez. 200 veya 200 mg/dl'den fazla kan şekeri varsa, yüksek
ihtimalle diyabete işaret eder, ancak tekrar doğrulanması gerekir.
Teşhis için kullanılan testlerden bir diğeri açlık plazma glikozu testidir.
Bu test uygulanmadan önce sekiz saat açlık olmalıdır. Farklı günlerde
yapılan iki ya da daha fazla testte kan şekeri 126 mg/dl'nin üzerinde çıkarsa
diyabet teşhisi doğrulanmaktadır.
Oral glikoz toleransı testi ise teşhiste kullanılan bir diğer testtir.
Random plazma glikoz testi 160-200 mg/dl ve açlık plazma testi 110-125
mg/dl olduğunda bu test yapılır. Bu kan testi, vücudun glikoza karşı
tepkisini değerlendirir. Bu test için 8-16 saat açlık gerekir. Önce açlık
glikoz seviyesi belirlenir ve ardından 100 gr glikoz verilir (gebelere 75 gr).
Kan, 2-3 saat boyunca her 30-60 dakikada bir test edilir. İki saatlik glikoz
seviyesi 140 mg/dl'nin altında ise test normaldir. 126 mg/dl veya daha
yüksek açlık seviyesi ve 200 mg/dl veya daha yüksek iki saatlik glikoz
seviyesi ise diyabet teşhisini doğrulamaktadır (Baynest, 2015).
HbA1c değeri, 2-3 aylık bir süre boyunca ortalama kan şekeri
seviyelerini yansıtan ve yaygın olarak kullanılan bir kronik glisemi
belirtecidir. Bu değer, hem mikrovasküler hem de bir miktar
makrovasküler komplikasyonlarla iyi bir bağıntı gösterdiğinden ve
glisemik yönetimin yeterliliği için standart biyobelirteç olarak yaygın
şekilde kullanıldığından, diyabetli hastanın yönetiminde kritik bir rol
oynar. Hemoglobinin in vivo ömrü 90-120 gündür. Bu süre boyunca,
hemoglobin A ile glikozun birleşimiyle oluşan bir ketoamin bileşiği olan
glikatlı hemoglobin A oluşur. Glikatlanmış hemoglobinin birkaç alt
fraksiyonu izole edilmiştir. Bu alt fraksiyonlardan biri olan glikozlu
hemoglobin A fraksiyonu HbA1c, ortalama glikoz konsantrasyonunun
retrospektif bir göstergesi olarak görev yapar. HbA1c’nin kandaki değeri
%6.5’dan daha yüksek olarak belirlenirse diyabet teşhisi doğrulanmış
kabul edilir. HbA1c, kan şekeri kontrolünün izlenmesi için temel bir
gösterge olarak önerilmektedir (American Diabetes Association, 2010;
Baynest, 2015). Ancak bu tahlil, diyabet için bir tarama veya tanısal test
olarak kullanılmamalıdır. Uzun vadeli kontrolü değerlendirmek için
kullanılan HbA1c testi önceki 6-8 hafta boyunca kan şekeri
konsantrasyonlarını gösterir (Stewart, 2002).
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4.

Diyabetin Oral Kavite Üzerine Etkileri

Uzun yıllar boyunca diyabet üzerine yapılan araştırmalar, diyabetin
ağız sağlığı üzerinde de etkili olduğunu göstermiştir. Ağız sağlığı, sistemik
sağlıktan etkilenir. Diyabet, ağız enfeksiyonlarını kötüleştirebilir ve bunun
tersi de geçerli olabilir. Örneğin uygun bir şekilde gerçekleştirilen
periodontal bakım, diyabet hastalarındaki metabolik olaylar üzerinde
faydalı etkiler meydana getirebilir. Basit çiğneme fonksiyonu bile,
periodontal hastalığı olan bireylerde bakteriyemiye neden olarak
periodontal patojenlerin ve metabolik ürünlerinin sistemik olarak
yayılmasına neden olabilir, bu da IL-6, fibrinojen ve C-reaktif protein
(CRP) gibi inflamatuar aracıların serum seviyelerinde bir artışa neden olur.
Periodontal tedavinin, diyabet hastalarında TNF-α ve CRP gibi
enflamatuar biyobelirteçlerin azalmasına sebep olduğu gözlemlenmiştir.
Böylece periodontal tedavinin daha iyi bir glisemik kontrole katkıda
bulunabileceği
düşünülmektedir.
Diyabet,
özellikle
iltihaplar,
enfeksiyonlar ve zayıf yara iyileşmesiyle ilgili olan problemler olmak
üzere birçok oral belirtiyle ilişkilidir. Ketoasidoz, hiperglisemi ve vasküler
duvar hastalığı, kontrolsüz diyabet hastalarının enfeksiyonlara karşı
duyarlılığının artmasına ve enfeksiyonlara karşı mücadele yetisinin
azalmasına katkıda bulunur. Diyabet hastalarında, diş çürüğü, kserostomi,
oral enfeksiyonlar, tat alma problemleri, oral kandidiazis, yanan ağız
sendromu, tükürük bezi disfonksiyonu ve periodontal hastalık gibi ağız
problemlerinin görülme ihtimali oldukça yüksektir.
4.1. Değişmiş Yara İyileşmesi
Diyabet hastalarında yumuşak ve sert dokuların iyileşmesinin
gecikmesi, oral cerrahi operasyonları açısından sıkıntı yaratan yaygın bir
komplikasyondur. Bazı çalışmalara dayanarak, bu hastaların uzun süreli
yara iyileşmesinde etkili olan faktörler arasında vaskülarizasyonun
gecikmesi, kan akımında azalma ve hipoksi, doğuştan gelen bağışıklıkta
azalma, büyüme faktörü üretiminde azalma ve psikolojik stres yer aldığı
söylenebilir. Diyabet hastalarında zayıf kemik iyileşmesi, artmış kemik
fraktürü riski, osteoporoz ve azalmış kemik rejenerasyonu mevcuttur.
Ancak buna rağmen iyi kontrollü diyabete sahip veya hipoglisemik ilaç
kullanan hastalar, diş çekimi sonrası gecikmiş yara iyileşmesi riski altında
olmayabilir. Diyabetli hastalarda gecikmiş yara iyileşmesi; azalmış
makrofaj fonksiyonları da dahil olmak üzere azalmış hücresel yanıta,
fibroblastlarda ve epidermal hücrelerde disfonksiyona, bozulmuş büyüme
faktörleri üretimine, azalmış anjiyogeneze ve yetersiz kan akışına bağlanır
(Huang et al., 2013; Nazir et al., 2018). Değişen yara iyileşmesi
potansiyeli, diyabetli kişilerde yaygın bir sorundur. Periodonsiyumdaki
primer onarıcı hücre olan fibroblast, yüksek glikozlu ortamlarda düzgün
çalışamaz. Ayrıca fibroblastlar tarafından üretilen kolajen, diyabet
hastalarında üretimi artmış olan matriks metalloproteinaz (MMP)
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enzimleri tarafından hızla parçalanmaya duyarlıdır. Bu nedenle kronik
mikrobiyal tahribata karşı gösterilen periodontal yara iyileşme cevapları,
sürekli hiperglisemiye sahip olanlarda değişebilir, bu da kemik kaybının
artışı ve ataçman kaybı ile sonuçlanır. Diyabet hastaları, özellikle glisemik
kontrolü zayıf olanlar, periodonsiyum da dahil olmak üzere dokularda
yüksek seviyelerde ileri glikasyon son ürünleri (AGE) biriktirirler.
AGE'ler, hücrelerde ve hücre dışı matriks bileşenlerinde belirgin
değişikliklere neden olduklarından dolayı, sayısız diyabetik komplikasyon
arasındaki primer bağlantıdır. Anormal endotel hücre fonksiyonu, kapiller
büyüme ve damar proliferasyonu gibi bu değişiklikler, diyabetli bazı
kişilerin periodonsiyumunda da meydana gelir. Diyabet hastalarında
AGE'lerin birikmesi, periodontal patojenlere immünoinflamatuar cevabın
yoğunluğunu da arttırır, çünkü monositler ve makrofajlar gibi inflamatuar
hücreler, AGE'ler için reseptörlere sahiptir. AGE'ler ve inflamatuar
hücreler üzerindeki reseptörleri arasındaki etkileşimler, IL-1β ve TNF-α
gibi proinflamatuar sitokinlerin sentezinin artmasıyla sonuçlanır. Bu
etkileşim, diyabeti olmayanlara kıyasla diyabetli hastalarda görülen IL-1β
ve TNF-α'nın dişeti oluğu sıvısındaki düzeylerinde belirgin bir artışa neden
olabilir (Katz et al., 2005; Guo & DiPietro, 2010; Genco & Borgnakke,
2020).
4.2. Periodontal Hastalık
Periodontal hastalık, dişleri çevreleyen ve destekleyen bağ dokusunun
tahrip olması ile karakterize olan en yaygın kronik iltihaplı durumlardandır
ve bu durum tedavi edilmediği takdirde zamanla diş kaybına yol açabilir.
Aynı zamanda periodontal dokularda meydana gelen kronik enfeksiyon,
bireyleri diyabetin komplikasyonlarına daha yatkın hale getirebilir
(Indurkar et al., 2016; Nazir et al., 2018). Periodontitiste en yaygın olarak
bulunan patojen bakteriler, kırmızı kompleksi oluşturan Porphyromonas
gingivalis, Treponema denticola ve Tannerella forsythia'dır. Bu kırmızı
kompleks bakterileri ve Aggregatibacter actinomycetemcomitans'ın zayıf
glisemik kontrolü olan gingivitis ve periodontitisli hastalarının gingival
sulkusunda, diyabet hastası olmayan gingivitis ve periodontitis vakalarına
oranla daha yoğun bir şekilde bulunduğu görülmüştür (Kudiyirickal &
Pappachan, 2015). Periodonsiyumdaki mikrovasküler hastalık, kan akışını
ve lökosit göçünü olumsuz etkiler ve erken periodontal hastalığa, apse ve
gecikmiş yara iyileşmesine yatkın hale getirir. Yapılan bazı çalışmalarda
diyabeti olan gingivitis ve az şiddetli periodontitis hastalarında
beklenmedik şekilde yüksek dişeti oluğu sıvısı mediatörleri bulunmuştur.
Diyabet hastalarının benzer periodontal duruma sahip diyabet olmayan
hastalara göre dişeti oluğu sıvısında hem PGE2 hem de interlökin-lβ
seviyelerinin önemli ölçüde yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgular,
diyabetli hastalarda daha şiddetli periodontal hastalık için önemli bir risk
faktörü olduğunu göstermektedir, çünkü diyabet olmayanlarla
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karşılaştırıldığında, diyabet hastaları, yaklaşık aynı seviyede bakteri
yüküne anormal derecede yüksek bir enflamasyonla tepki verirler (Stewart,
2002). Diyabet ile periodontal hastalığı çift yönlü olarak birbirine bağlayan
birkaç patojenik mekanizma vardır. Pro-inflamatuar sitokinler bu karmaşık
ilişkide önemli rol oynamaktadır. Diyabet hastalarında değişmiş immün
sistem fonksiyonuna bağlı olarak periodontal dokuların yıkımını artıran ve
periodontal patojenlerin eliminasyonunu azaltan proinflamatuar
sitokinlerin üretiminde artış vardır. Bunun yanında her iki hastalıkta da
genetik, önemli bir yere sahiptir ve çevresel faktörlere karşı geliştirilen
aşırı bağışıklık yanıtın immünolojik mekanizmaları da bu ilişkide etkilidir.
İnsülin direnci, interlökin‐1, interlökin‐6 ve TNF-α gibi makrofajlar
tarafından sentezlenen pro‐inflamatuar sitokinlerin üretimini uyaran
gelişmiş glikasyon son ürünlerinin (AGE) üretimine neden olan
hiperglisemi olarak ortaya çıkabilir. Gelişmiş glikasyon son ürünlerinin
dokularda aşırı birikimi diyabetik komplikasyonlara sebep olur,
fibroblastlardaki kollajen döngüsünü engelleyerek bozulmuş yara
iyileşmesine yol açar ve ayrıca periodontal patojenlere karşı nötrofil
yanıtını güçlendirir (Falcao & Bullón, 2019). Diyabet hastalarında
periodontitis görülme sıklığı yüksektir (%34-%68) ve bununla beraber
kontrolü zayıf olan diyabet hastalarında derin cepler ve ataçman kaybı
yaygındır (Llambés et al., 2015). Diyabet hastalarında periodontal
hastalıkların şiddeti ve yaygınlığı artarken, glisemik kontrolü zayıf olan
hastalarda ise bu durum daha da kötüdür. Diğer yandan periodontitis
diyabeti şiddetlendirerek glisemik kontrolü azaltabilir (Mauri-Obradors et
al., 2017). Kontrolsüz diyabet hastalarında alveolar kemik kaybı oranı
sağlıklı bireylere göre 11 kat daha fazladır (Indurkar et al., 2016).
Nötrofiller, monositler ve makrofajlar konak savunmasının ilk basamağıdır
ve işlevlerinin inhibe olması, periodontal cepte bakterilerin yok edilmesini
engelleyerek periodontal yıkımı artırabilir. Periodontal doku yıkımının
derecesini, metabolik kontrol seviyesi ve diyabetin süresi belirler (Bajaj et
al., 2012; Llambés et al., 2015; Nazir et al., 2018). Diyabet hastalarının
periodonsiyumunda, diyabet hastası olmayanlara oranla artmış AGE
değerlerine sahip olduğu bilinmektedir (Schmidt et al., 1996; Kudiyirickal
& Pappachan, 2015). AGE ve kollajen, enzimler tarafından bozulmaya
karşı oldukça dirençli olan kolajen makromoleküllerini üretmek için
etkileşime girer ve böylece glisemik kontrolü zayıf olan diyabet
hastalarında periodontal dokuların yenilenme oranını azaltır. Bu durum
diyabet hastalarının, diyabet olmayan hastalara göre üç kat daha fazla
periodontitis geliştirme riskine sahip olmasının nedenini açıklar (Monnier
et al., 1996; Kudiyirickal & Pappachan, 2015). Özellikle kontrolsüz
diyabet hastaları daha fazla kanama indeksi, cep derinliği, alveol kemik
kaybı ve ataçman kaybına sahiptir (Genco & Borgnakke, 2020). Diyabet
hastaları arasında diş kaybı oldukça sık görülen oral bir bulgudur. Bu oral
bulgu alveol kemik yıkımıyla beraber artan mobilite sonucunda dişin

25

soketinden kaybına yol açan periodontal hastalığın şiddeti ile ilişkilidir.
Sigara ve bruksizm, periodontal hastalığa bağlı diş kaybında prognozu
kötü yönde etkileyen faktörlerden bazılarıdır (Izuora et al., 2016). Diyabet
hastalarında diğer immünoinflamatuar yanıtlarda da artış gözlenir.
Monositler ve makrofajlar periodontal patojenlere yanıt olarak
proinflamatuar sitokinlerin ve mediatörlerin üretimini artırırlar ve bu da
konaktaki doku yıkımını arttırabilir. Kan ve dişeti oluğu sıvısındaki TNFα seviyesinin yükselmesi, immün yanıtta bir artış olduğunu gösterir.
Glisemik kontrol, bu yanıtın oluşmasında önemli bir belirleyici olabilir.
Periodontal tedavinin, ortalama HbA1c değerlerinde ve serum TNF-α
seviyelerinde önemli bir düşüşe neden olduğu düşünülmektedir. Bu durum,
periodontal enflamasyonda meydana gelebilecek bir azalmanın, insülin
direnci ile ilişkili enflamatuar aracılarının serumda azalmasına yardımcı
olabileceğini ve böylece glisemik kontrolü iyileştirebileceğini
göstermektedir. Yapılan bazı çalışmalar, cerrahi olmayan periodontal
tedavi sonucunda HbA1c değerlerinde orta seviyeli bir düşüş
saptamışlardır (Li et al., 2015; Nazir et al., 2018). Bu durumda, periodontal
tedavinin başlatılması, dolaşımdaki proinflamatuvar mediatörlerin
seviyesinin azalmasına neden olarak glisemik durumun daha iyi bir şekilde
kontrol edilmesine katkıda bulunabilir (Kudiyirickal & Pappachan, 2015).
4.3. Ağız Kuruluğu (Dry Mouth)
Diyabet hastalarında sık görülen oral bulgulardan bir tanesi de ağız
kuruluğudur. Ağız kuruluğu hiposalivasyona veya tükürük bezi
hipofonksiyonuna bağlı meydana gelmektedir. Aynı zamanda yaşlılık,
dehidratasyon ve ilaç kullanımı da ağız kuruluğuna katkıda
bulunabilmektedir. Kserostomi, hiperglisemi ve hücre dışı sıvıları tüketen
poliüriden kaynaklanabilir. Yapılan çalışmalardan bazıları HbA1c değeri
arttıkça tükürük akış hızının azalmaya meyilli olduğu gözlemlemiştir.
Yeterli miktardaki tükürük akışının normal çiğneme, tat ve yutma
fonksiyonları için temel bir gereklilik olduğu kabul edilmektedir. Tükürük
salgıları, mekanik temizlemeye yardımcı oldukları, fizyolojik ve
biyokimyasal mekanizmalar yoluyla koruyucu işlevlere yardımcı oldukları
için ağız sağlığı için hayati öneme sahiptir. Tükürük diş çürüklerine neden
olabilecek zararlı asidi nötralize eder ve mikroorganizmaları yok eder.
Azalmış tükürük akışı, oral ülserlere, bakteriyel, viral veya fungal
enfeksiyonlara ve diş çürüklerine duyarlılığı artırabilir. Hiposalivasyon,
hastanın beslenme alışkanlıklarından, konuşmasından ve diş protezleri
kullanım rahatlıklarından ödün vererek yaşam kalitesini olumsuz yönde
etkileyebilir. Ayrıca kandidaların neden olduğu kandidiyazis
enfeksiyonları gibi oral enfeksiyon riskini artırabilir ve hastanın diş
çürüklerine, periodontal hastalığa ve diş kaybına karşı duyarlılığını
arttırabilir (Monnier et al., 1996; Schmidt et al., 1996; Nazir et al., 2018).
Diyabet, iyi kontrol altında olan hastalarda bile tükürük fonksiyonunu ve
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kompozisyonunu değiştirerek oral boşluğun hemostazını bozar. Tükürük
bezlerinin disfonksiyonu diyabette yaygın bir durumdur. Diyabet
hastalarının tükürüğünün normale göre daha yüksek protein
konsantrasyonu içerdiği bildirilmiştir. Benzer şekilde, diyabetli kişilerde
önemli ölçüde yüksek glikoz ve potasyum konsantrasyonları bulunur.
Tükürük disfonksiyonu tat hissini değişmesine veya algılama eşiğinin
yükselmesine neden olabilir ve bu durum özellikle glisemik kontrolü zayıf
olan diyabet hastalarında daha belirgindir (Al-Maskari et al., 2011; JCDR
- Systemic Diseases, Salivary Biomarkers, n.d.).
4.4. Kandida Enfeksiyonları
Yapılan araştırmalar tükürükte kserostomi derecesi ile glikoz seviyeleri
arasında önemli bir bağıntı olabileceğini düşündürmektedir. Artan tükürük
glikozu, ağız boşluğunda bakterilerin çoğalmasını ve kolonizasyonunu
teşvik eder, nötrofillerin aktivitesini azaltır ve ağız florasında normal
olarak buluna kandidaların enfeksiyon geliştirebilme olasılığını artırır.
Diyabetli hastalar, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar dahil olmak üzere
çeşitli ağız enfeksiyonlarının gelişimine daha duyarlıdır. Tükürük akış
hızının azalması ve antimikrobiyal etkilerinin olmaması oral ortamda
enfeksiyon oluşmasını kolaylaştıran faktörlerdendir. Oral kandidiyaz,
fırsatçı bir mantar enfeksiyonudur ve kserostomi dahil birçok predispozan
faktör tarafından geliştirilebilir. Bunlara ek olarak, bozulmuş bir konak
savunma mekanizması ve zayıf metabolik kontrol, enfeksiyonun
gelişmesinde önemli bir rol oynayabilir. Daha önce de belirtildiği gibi
diyabetli hastalar hiposalivasyona duyarlıdır. Tükürüğün, ağız mukozasını
kandida gibi mikroorganizmalara karşı korumak için mekanik yıkama,
tamponlama kapasitesi, histatinler ve müsinler gibi çeşitli doğal bağışıklık
savunma mekanizmaları vardır. Diyabetli hastalarda hiposalivasyon
meydana gelirse, bu mekanizmalar bozulur ve hiposalivasyon oral
kandidiyaz için önemli bir risk faktörü haline gelir. PMNL’lerin azalmış
fagositoz ve öldürme yetenekleri, kandida kolonilerinin aşırı büyümesine
ve sonunda kandida enfeksiyonunun gelişmesine neden olabilir (Billings
et al., 2017; Verhulst et al., 2019). Diyabet hastalarındaki tükürük
disfonksiyonu, mantarların daha fazla taşınmasına katkıda bulunabilir.
Kandida ile ilişkili lezyonlar arasında protez stomatiti, angular cheilitis ve
median rhomboid glossitis bulunur. Kandida enfeksiyonu sigara içen,
protez takan, glisemik kontrolü zayıf olan, geniş spektrumlu antibiyotik ve
kortikosteroid kullanan diyabet hastalarında daha yaygın olarak görülür.
Teşhisin doğrulanmasından sonra, topikal veya sistemik antifungal ajanlar
reçete edilebilir (Rautemaa & Ramage, 2011; Balan et al., 2015; Nazir et
al., 2018; Rohani, 2019).
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4.5. Diş Çürüğü
Diyabet hastalarında, diyabet olmayanlara göre daha yüksek oranda diş
çürüğü görülmektedir. Diyabetli hastalar yeni ve tekrarlayan diş
çürüklerinin gelişmesine karşı hassastır. Mikrobiyal plak florasının
birikmesi demineralizasyona ve diş çürüklerine neden olur. Diyabetli
hastalarda azalmış tükürük akışı; diş çürümesine yol açabilecek kalsiyum
seviyelerini azaltmanın yanında mekanik temizleme ve tampon
kapasitesini de azaltır. Tükürüğün azalması ayrıca çürüğe neden olan
bakterilere direnci de azaltır. Ayrıca tükürük, diyabet hastalarında oral
ortamdaki bakteriler için fermente olabilen karbonhidrat miktarlarını
artıran yüksek glikoz seviyeleri içerir. Tükürük, karbonhidratların
bakteriyel fermantasyonu sonucunda ortaya çıkan asidik yan ürünlere karşı
bir tampon görevi gördüğünden dolayı, tükürüğün miktarındaki veya
bileşimindeki bir değişiklik diş çürüklerine karşı bu koruyucu işlevi
etkileyebilir (Verhulst et al., 2019). Tükürüğün azalmış temizleme ve
tamponlama kapasitesi, tükürükte karbonhidrat artışı ve oral ortamda
maya, s. mutans ve laktobasil seviyelerinin artması, diş çürüğü
insidansında artışa neden olabilir. Tüm bunlara ek olarak, kronik
hiperglisemi, pulpanın nekrozuna yol açan irreversible pulpitise neden
olabilir. Yapılan bazı çalışmalar, apikal periodontitis ve radyolusent
periapikal lezyonların diyabetik olmayan bireylere göre diyabetikte daha
yaygın olduğunu göstermiştir (Singh et al., 2016; Nazir et al., 2018;
Rohani, 2019). Diyabet hastalarının diş pulpası kısıtlı dental kollateral
dolaşıma, artmış enfeksiyona, bozulmuş bağışıklık tepkisine veya pulpa
nekrozu riskine sahip olabilir. Hiperglisemi kemik rezorpsiyonu,
osteoblast farklılaşmasının inhibisyonu ve azalmış kemik iyileşme
kapasitesi için bir önemli bir faktördür. Periodontal enflamasyonun
uzaklaştırılmasının, hastanın glisemik kontrolü için gereken insülin
dozunu azaltabileceği gözlenmiştir. Bu nedenle tüm pulpal
enfeksiyonlarının giderilmesi şarttır. Diyabetli hastalar daha yüksek
periapikal lezyon prevalansına, daha büyük osteolitik lezyonlara, artmış
asemptomatik enfeksiyon olasılığına ve kök dolgulu dişler için daha kötü
prognoza sahiptir. Yapılan çalışmalardan bazıları zayıf kontrollü diyabet
hastalarında tedavi sırasında gelişen periapikal radyolüsensilerin, hastalık
iyi kontrol edildiğinde diyabet hastası olmayanlarda olduğu kadar iyi
iyileştiğini göstermiştir (Mauri-Obradors et al., 2017).
4.6. Kötü Ağız Kokusu (Halitosis)
Diyabet hastalarının en sık şikayetçi olduğu oral komplikasyonlardan
biri de halitosisdir ve kontrolsüz diyabet hastalarında daha sık karşımıza
çıkar. Yapılan çalışmalar, kronik periodontitisli diyabet hastalarının,
diyabeti olmayan hastalara göre dillerindeki tabakada ve subgingival
plaklarında
daha
yüksek miktarda
kokulu mikroorganizma
konsantrasyonuna sahip olduklarını göstermiştir. Bu kokulu
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mikroorganizmalar, diyabet hastalarında kötü oral kokudan sorumlu olan
uçucu kükürt bileşikleri üretir (Nazir et al., 2018).
4.7. Yanan Ağız Sendromu (Burning Mouth Syndrome)
Ağız yanması sendromu (Burning mouth syndrome), ağız mukozasında
ve dilde yanma hissi ile karakterize kronik bir ağrı sendromudur. Bu
hastalardaki nöropatik ağrı; spesifik olarak dil, dudak ve sert damak gibi
ağızda bir veya daha fazla bölgede yanma, karıncalanma ve hatta elektrik
çarpması veya bıçaklanma hissi olarak ortaya çıkabilir. Ağız içinde ağrılı
yanma hissi genellikle disguzi ve kserostomi ile bağlantılıdır. Kadınlarda
daha sık görülür. Genel olarak semptomlar sabahları düzelir, gün içerisinde
kötüleşir ve geceleri azalır. Etiyolojisi lokal, sistemik ve psikolojik
faktörleri (anksiyete, stres ve depresyon) içerir. Bu ağrı duyumları, fiziksel
ve psikolojik işlevler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve uyku
bozukluğu, anksiyete ve depresyon düzeyiyle ilişkilidir. Diyabet ve çeşitli
beslenme eksiklikleri ağız yanması sendromu riskini artırır. Kandida
enfeksiyonları, liken planus ve ağız kuruluğu gibi oral mukozal durumlar
diyabet hastalarında yanma hissine neden olabilir ancak bu sendrom,
diyabet ile ilişkili periferik nöropatilerle de ilişkili olabilir. Bu nedenle,
periferik diyabetik nöropatili hastalar oral dokularda yanma hissine daha
yatkındır. Sitolojik bir smear testi ile yanmanın kandida enfeksiyonuna
bağlı olup olmadığı anlaşılabilir ve uygun tedavi başlatılabilir. Periferik
nöropati tanısı ise hastanın hekimi ve bir ağız hastalıkları uzmanına
konsülte edilerek diğer olası nedenler elimine edildikten sonra
konulmalıdır (Coculescu et al., 2014; Grushka & Su, 2017; Verhulst et al.,
2019).
4.8. Liken Planus ve Coğrafik Dil
Liken planus, mukoza zarının ve cildin iltihaplanmasına bağlı olarak
ortaya çıkan ve kronik tekrarlayan döküntü ile karakterize edilen bir
bozukluktur. Diyabet hastalarında diyabet olmayanlara kıyasla daha
yüksek oral liken planus prevalansı bildirilmiştir. (Mozaffari et al., 2016)
Oral liken planusun bir otoimmün mekanizmaya sahip olduğu ve sıklıkla
bir otoimmün bozukluk olan diyabette ortaya çıktığı gösterilmiştir (AlMaskari et al., 2011). Coğrafik dil, diyabet ile ilişkili inflamatuar bir
hastalıktır. Dil dorsumunda ve kenarlarında lokalize olan lezyon ağrıya,
rahatsızlığa ve yanma hissine neden olur ve erkeklerde sık gözlenir. Beyaz,
sarı veya soluk gri bir periferik bölge ve ardında eritematöz bir alan bırakan
filiform papilla atrofisi vardır (Saini et al., 2010).
5. Diyabet Hastalarında Dental Tedavide Dikkat Edilecek
Hususlar
Genel sağlık ve ağız-diş sağlığı birbirleriyle etkileşimdedir. Bundan
dolayı diyabetli hastalarda ağız bakımı oldukça önem arz etmektedir.
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Diyabet hastalarının birçoğu, diyabet ile ağız sağlığı arasındaki ilişkiden
habersizdir. Diyabet tanısı konan hastaların sadece az bir kısmı periodontal
kontroller için diş hekimine gitmektedir. Diyabet hastalarında oral
komplikasyonlar hastaların yaşam kalitesini ve glisemik kontrolü olumsuz
yönde etkilemektedir. Bundan dolayı diyabete bağlı oral
komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi oldukça önemlidir. Diyabetli
hastaların dental tedavilerinin planlaması özel dikkat gerektirir. Doğru
glisemik kontrolün sağlanmasına yardımcı olmak için doktorlarıyla riskleri
öngörerek gerçekleştirilecek bakım koordinasyonu, uzun vadede başarılı
periodontal tedavi ve implant tedavisi için oldukça yüksek önem arz
etmektedir.
Hastalar
periodontitis
açısından düzenli
olarak
değerlendirilmeli ve periodontal olarak sağlıklı olanlarda ise ilerleyen
dönemlerde meydana gelebilecek periodontal hastalığın önüne geçmek
için sıkı koruyucu önlemler alınmalıdır. Diyabetli hastanın periodontal
hastalığı varsa kesin olarak tedavi edilmeli, tüm periodontal cepler elimine
edilmeli, glisemik kontrol sağlanmalı ve hastanın hekimi ile koordineli
olarak yürütülen tedavi planlaması kapsamında diğer komplikasyonların
kontrolü sağlanmalıdır. Oral belirtiler, uygun fırçalama ve diş ipi kullanma
davranışlarını edindirmeyi amaçlayan rutin kontroller için diş hekimiyle
iletişim halinde kalmakla ve kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutacak
çeşitli yaklaşımlarla önlenebilir. Diyabet hastaları arasında ağız sağlığını
korumanın önemi konusunda genel bir bilinç eksikliği vardır. Diyabet
hastalarının her birinin periodontal hastalık açısından risk altında olduğu
farz edilmeli ve hastalar düzenli diş hekimi muayenelerinin önemi
konusunda
bilinçlendirilmelidir.
Böylelikle
diyabetin
oral
komplikasyonlarını önlemek mümkün olacaktır. Diş hekimleri, diş
çürüklerini önlemek için florürlü diş macunu ve gargara, periodontal
sorunları önlemek için antiplak gargara kullanımı konusunda tavsiyelerde
bulunabilir. Hareketli protez kullanan hastalar, protezleri gece çıkarmaları
ve düzenli bir şekilde temizlemeleri bakımından uyarılmalıdır. Bozulmuş
glikoz toleransı veya açlık glikozu olan yüksek riskli kişilerin fiziksel
aktiviteyi artırmak, sağlıklı beslenmek, kilo vermek, kolesterol seviyelerini
ve streslerini yönetmek gibi standart yaşam tarzlarında değişikliklere
gitmeleri diyabetin komplikasyonlarını önleyebilir. Yapılan çalışmalarda
prediyabetik hastaların periodontal sağlığının kötüleştiği ve glisemik
kontrolün oluşan bu periodontal hastalığın şiddetini azalttığı görülmüştür.
Diyabetin oral belirtileri, glisemik kontrol ve ağız sağlığının sağlanması
gibi çeşitli önleyici tedbirlerle azaltılabilir. Bu önlemler ayrıca diyabet
hastaları için sağlık harcamalarını en aza indirebilir. Diyabet hastalarının
periodontal sağlık durumunun antibiyotikli veya antibiyotiksiz diş taşı
temizliği ve kök yüzey düzleştirilmesi ile iyileştirilebileceği bildirilmiştir.
Diş taşı temizliği ve kök yüzey düzleştirilmesi, HbA1c değerini azaltmada
etkilidir. Zayıf kontrollü diyabet, implant tedavisi için göreceli bir
kontrendikasyon olarak kabul edilir. İmplant hastalarındaki iyi glisemik
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kontrol, periodontal yıkım ile kemik kaybının azaltılmasına ve osteoblastik
işlevi artırmaya yardımcı olabilir. Oral kavitenin dikkatli bir şekilde
muayene edilmesi, altta yatan bir sistemik hastalığın belirtilerini ortaya
çıkarabilir, erken tanı ve tedaviye olanak sağlayabilir. Dental muayene,
dişlerin genel durumunun yanı sıra mukozadaki değişikliklerin,
periodontal inflamasyonun ve kanamanın değerlendirmesini içermelidir.
Diyabet hastalarının dental tedavileri planlanırken bazı hususlara dikkat
etmek gerekmektedir. İyi bir tıbbi tedavi gören, böbrek hastalığı,
hipertansiyon veya koroner arter hastalığı gibi ciddi komplikasyonlar
olmaksızın iyi kontrol edilen diyabet hastası, belirtilen herhangi bir diş
tedavisini güvenle alabilir. Hastalığı iyi kontrol altına alınan ve
enfeksiyonsuz bir diyabet hastası için dental tedavi öncesinde profilaktik
antibiyotik uygulamasına gerek yoktur. Hastalara kanlarındaki glikoz
seviyelerinin yüksek olduğu sabah saatlerinde randevu verilmelidir ve
seanslarda kısa sürede yapılabilecek maksimum işlem tamamlanmalıdır.
Hastalar randevuya gelmeden önce normal öğünlerini yemiş olmalı, insülin
veya diğer antidiyabetik ilaçları kullanan hastalar bunları her zamanki gibi
almalıdır. Dental lokal anestezik solüsyonda bulunan adrenalin gibi
vazokonstriktörler, kan şekeri seviyesinde değişikliğe neden olabilir. Bu
nedenle kontrolü iyi olmayan insüline bağımlı diyabet hastalarında
adrenalin kullanımına dikkat edilmelidir. Hekimler seans sırasında hayati
bulguların takipçisi olmalı ve gerçekleşebilecek herhangi bir hipoglisemik
durumu en uygun biçimde idare edebilmelidir. Diyabet hastalarında,
zayıflamış bağışıklık sistemi nedeniyle oral enflamasyon riski daha
yüksektir. Diş hekimi ağız içindeki enfeksiyonlarını hızlı ve agresif bir
şekilde tedavi etmelidir. Diyabete bağlı tüm dental enfeksiyonlarında
endike olmasa da şiddetli vakalarda ve özellikle glisemik kontrolün zayıf
olduğu acil durumlarda antibiyotik kullanımı gerekebilir (Nazir et al.,
2018; Rohani, 2019; Genco & Borgnakke, 2020).
6.

Sonuç

Sonuç olarak diyabet, sistemik ve lokal inflamasyona neden olan
proinflamatuar bir durumdur. Bunun yanında enfeksiyonlar insülin
direncini artırarak glisemik kontrolün sağlanmasını güçleştirir. Diyabet,
glisemik kontrol iyi sağlanamadığı takdirde birçok komplikasyona yol açar
ve hastanın yaşam kalitesini düşürür. Periodontal hastalık, ağız kuruluğu,
kandidiyazis enfeksiyonları, tat bozuklukları ve gecikmiş yara iyileşmesi
yaşam kalitesini düşürebilecek oral komplikasyonlardandır. Diyabet
hastalarının ağız hijyenlerine dikkat etmeleri ve oral komplikasyonları
önlemek için uygun glikoz seviyelerini koruyarak glisemik kontrolü
sağlamaları oldukça önemlidir. Ağız içi komplikasyonların yaşam kalitesi
üzerindeki büyük etkisi düşünüldüğünde ağız patolojilerinin önlenmesi ve
meydana gelmiş patolojilere erken müdahale edilmesi çok önemlidir. Diş
hekiminin görevi multidisipliner çalışmanın bir parçası olmak, hastada
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meydana gelmiş ve gelebilecek oral komplikasyonların en iyi şekilde
idaresini gerçekleştirmektir. Diş hekimi, periodonsiyum ve oral
mukozadaki değişikliklere bakarak henüz teşhis edilmemiş diyabetten ilk
şüphelenen kişi olabilir. Bu nedenle doktorlar ve diş hekimleri, erken tanı
koymak için diyabetin çeşitli oral belirtilerine karşı tetikte olmalıdır.
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1.

Giriş

Dental implantlar genellikle, flep yaklaşımı ile yerleştirilir. Bu tedavi
yaklaşımında yumuşak dokuda flep kaldırma işlemi gerçekleştirilir ve
implant yerleştirilmesini takiben cerrahi alan süture edilerek kapatılır. Flep
elevasyonu implant alanının görülmesinş sağlayarak, kemik
perforasyonları ve fenestrasyonlarının meydana gelme riskini
azaltmaktadır. Buna ek olarak çeşitli anatomik oluşumların (foramina,
lingual undercutlar, maksiller sinüs) kaza ile hasar görmesini
engellemektedir (Ozan, Turkyilmaz, & Yilmaz, 2007) (Campelo &
Camara, 2002).
Bu geleneksel yaklaşım bazı dezavantajlara da sahiptir:


Azalmış supraperiostal kan desteği



Kemik kaybı



Hasta memnuniyetsizliği (ağrı, kanama, ödem ve uzun cerrahi
süresi) (Kim, Choi, Li, Xuan, & Jeong, 2009) (Lei et al., 2013)

Modern radyografik teknolojiler ve dental implant tedavi planlama
programları ile implant planlaması yapılan alandaki kemiğin 3 boyutlu
değerlendirmesi daha kolay bir hale gelmiştir (Sclar, 2007). Kemik
volümünün daha net bilinebilmesiyle beraber son yıllarda flepli cerrahinin
dezavantajlarını elimine etmek amacıyla flepsiz cerrahi yaklaşım gündeme
gelmiştir. Flepsiz prosedür ile implant yerleştirilmesi ilk kez 2002 yılında
Campelo tarafından tanıtılmıştır (Campelo & Camara, 2002). Flepsiz
cerrahi, “kör cerrahi” olarak nitelendirilir. İşlem sırasında kemik
fenestrasyonlarından ve perforasyonlarından kaçınılmalıdır.
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1.1. Flepsiz Prosedürlerin Avantajları:


Daha az cerrahi travma



Daha az postoperatif komplikasyon



Yüksek hasta memnuniyeti



Kısa operasyon süresi



Daha iyi postoperatif iyileşme



Bağlantı epitelinin implant koronolüne uzamasını sağlayarak, periimplantitis oluşmasını önlemesi (You et al., 2009) (Zhuang, Zhao,
Wu, & Xu, 2018)

Bazı çalışmalar flepsiz cerrahinin daha az travmatik olmasının kemik
rezorpsiyonunu önlediğini belirtmiştir (Tsoukaki et al., 2013). Fakat
flepsiz
cerrahi
sırasında
cerrahi
alanın
işlem
sırasında
gözlemlenememesine bağlı bukkolingual kortikal tabakada perforasyon
meydana gelebilir. Bu komplikasyonu önlemek için, yeterli klinik deneyim
ve uygun hasta seçimi için cerrahi değerlendirme yapmak gerekir
(Campelo & Camara, 2002). Diş çekimini takiben kemik perforasyonu
meydana gelmesi ve implant yerleştirilmesini takiben krette meydana
gelen değişiklikler ile ilgili yapılmış çalışmalar bulunmaktadır (Matarasso
et al., 2009) (Blanco, Liñares, Pérez, & Muñoz, 2011) (Maté Sánchez de
Val et al., 2018)Bazı araştırmacılara göre flepsiz cerrahi, implant
çevresindeki orijinal mukozal yapının korunması için flepli implant
cerrahisine göre daha başarılıdır (Lee, Choi, Jeong, Xuan, & Kim, 2011).
1.2. Flepsiz Cerrahi Prosedür
Lokal anestezi uygulandıktan sonra punch yöntemi veya mini
insizyonlar ile implant alanı hazırlanır. İmplant standart protokellere uygun
olarak yerleştirilir. İmplant alanının süture edilmesine gerek yoktur.
Hastaya postoperatif antibiyotik ve antienflamatuar ilaç kullanımı
önerilmelidir (Ordesi et al., 2014).
Flepsiz cerrahi ile uygulanmış implantlarla ilgili literatürde bulunan
bazı çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo 1).
Tablo1:Flepsiz Cerrahi Literatür Derlemesi
İsim

Yıl

Hastalar

Takip
süresi

Ort.
yaş

Kinsel
ve ark.

2007

56 hasta
156 implant

2-10
yıl

58

38

Kayıp
impla
nt
13/19
6 (T)
3/148
(K)

Yaşa
m
oranı
%93.
4 (T)
%98
(K)

Marjinal
Kemik
Kaybı
-

Nkenk
e ve
ark.

2007

10 hasta
60 implant

12 ay

65

Ozan
ve ark.

2007

12 hasta
59 implant

6-14
ay

46±9

Villa
ve ark.

2007

33 hasta
76 implant

12 ay

-

Canni
zzaro
ve ark.

2007

40 hasta
108 implant

3 yıl

18-62

Covan
i ve
ark.

2007

20 hasta

6 ay

30-67

Senne
rby ve
ark.

2008

43 hasta
117 implant

1-18
ay

-

Danza
ve ark.

2009

93 hasta
300 implant

14 ay

16-89

Arisan
ve ark.

2010

52 hasta
341 implant

4 ay

28-63

Berdo
ugo ve
ark.

2010

169 hasta
552 implant

1-4 yıl

20-84

Linde
boom
ve ark.

2010

16 hasta
96 implant

6 ay

Rouss
eau ve
ark.

2010

219 hasta
377 implant

2 yıl

54.6(
T)
58.7(
K)
23-84

Van
de
Velde
ve ark.
Canni
zzaro
ve ark.

2010

14 hasta
70 implant

18 ay

39-75

2011

40 hasta
143 implant

1 yıl

22-65

39

0/30
(T)
0/30
(K)
0/14
(T)
1/45
(K)
1/29
(T)
1/47
(K)
0/52
(T)
0/56
(K)
1/10
(T)
0/10
(K)
6/76
(T)
0/41
(K)
0/66
(T)
9/234
(K)
3/99
(T)
5/242
(K)
10/27
1 (T)
4/281
(K)
3/48
(T)
0/48
(K)
3/174
(T)
2/203
(K)
1/36
(T)
0/34
(K)
2/76
(T)
2/67
(K)

%100
(T)
%100
(K)
%100
(T)
%97.
8 (K)
%96.
6 (T)
%97.
9 (K)
%100
(T)
%100
(K)
%90
(T)
%100
(K)
%92.
1 (T)
%100
(K)
%100
(T)
%96
(K)
%97
(T)
%97.
9 (K)
%96.
3 (T)
%98.
6 (K)
%93.
7 (T)
%100
(K)
%98.
3 (T)
%98.
5 (K)
%97.
2 (T)
%100
(K)
%97.
3 (T)
%97.
9 (K)

-

0.5±0.3
(T)
0.6±0.3
(K)
0.74±1.34
(T)
1.02±1.6
(K)
-

0.8±0.9
(T)
0.3±0.4
(K)
2.1±1.4
(T)
2.8±1.5
(K)
-

-

-

-

-

1.95±0.7
(T)
1.93±0.42
(K)
0.24±0.29
(T)
0.33±0.5
(K)

De
Bruyn
ve ark.

2011

49 hasta
53 implant

3 yıl

20-79

Froum
ve ark.

2011

52 hasta

12 ay

-

AlJuboo
ri ve
ark.
Katso
ulis ve
ark.

2012

9 hasta
22 implant

12
hafta

27-62

2012

40 hasta
195 implant

3 ay

47-78

Marce
lis ve
ark.

2012

29 hasta
34 implant

1 yıl

48.7

Sunith
a ve
ark.

2013

40 hasta

2 yıl

25-62

Tsouk
aki ve
ark.

2013

20 hasta
30 implant

12
hafta

30-62

Meizi
ve ark.

2014

155 hasta
344 implant

3-9 ay

47.5

Nguye
n ve
ark.

2015

16 hasta
45 implant

1 yıl

-

Yue
ve ark.

2015

41 hasta

42.4
ay

21-50

Malo
ve ark.

2016

41 hasta
72 implant

3 yıl

19-79

Yadav
ve ark.

2016

88 hasta

12 ay

-

Stoup
el ve
ark.

2016

39 hasta

12 ay

54(T)
46(K)

40

0/28
(T)
0/25
(K)
0/27
(T)
0/25
(K)
0/11
(T)
0/11
(K)
0/85
(T)
0/110
(K)
0/16
(T)
1/18
(K)
0/20
(T)
0/20
(K)
0/15
(T)
0/15
(K)
7/237
(T)
3/107
(K)
1/24
(T)
1/21
(K)
1/21
(T)
0/20
(K)
1/32
(T)
0/40
(K)
3/39
(T)
2/42
(K)
0/18
(T)
1/21(
K)

%100
(T)
%100
(K)
%100
(T)
%100
(K)
%100
(T)
%100
(K)
%100
(T)
%100
(K)
%100
(T)
%94.
4 (K)
%100
(T)
%100
(K)
%100
(T)
%100
(K)
%97
(T)
%97.
2 (K)
%95.
8 (T)
%95.
2 (K)
%95.
2 (T)
%100
(K)
%96.
8 (T)
%100
(K)
%92.
3 (T)
%95.
2 (K)
%100
(T)
%95.
2 (K)

1.4±0.8
(T)
1.27±1.1
(K)
0.25±1.02
(T)
0.73±1.03
(K)
0.9±0.3
(T)
1.15±0.85
(K)
1.32±0.25
(T)
1.37±0.2
(K)
0.06±0.12
(T)
0.1±0.1
(K)
0.09±0.02
(T)
0.47±0.4
(K)
0 (T)
0.29±0.6
(K)
-

0.08±0.49
(T)
0.53±0.57
(K)
1.60±1.22
(T)
1.14±0.49
(K)
1.60±1.22
(T)
1.14±0.49
(K)
-

-

Pisoni
ve ark.

2016

40 hasta
76 implant

3yıl

Maier
ve ark.

2016

80 hasta
195 implant

12 ay

Prati
ve ark.

2016

85 hasta
132 implant

3 yıl

56±1
1

Wang
ve ark.

2017

132 implant
40 hasta

2 yıl

39±1
3.2

63.6
(T)
59.2
(K)
18-78

5/39
(T)
2/30
(K)
0/95
(T)
0/100
(K)
2/66
(T)
1/66
(K)
0/20
(T)
0/20
(K)

%87.
2 (T)
%93.
3 (K)
%100
(T)
%100
(K)
%97
(T)
%98.
5 (K)
%100
(T)
%100
(K)

0.198±0.7
63 (T)
0.1740.94
(K)
0.09±0.49
(T)
0.55±0.57
(K)
1.22±0.87
(T)
1.23±0.88
(K)
0.5±0.2
(T)
0.4±0.3
(K)

T:Test Grubu (Flepsiz Cerrahi Uygulanan Grup) K: Kontrol Grubu
(Flepli Standart Cerrahi Uygulanan Grup)
Günümüzde flepli ve flepsiz cerrahi prosedürleri uygulanarak
yerleştirilen dental implantlarda karşılaşılan komplikasyon oranı
arasındaki farklılık hala çelişkilidir. Kimi araştırmacılar flepsiz cerrahinin
ancak bilgisayar rehberli teknoloji ile uygulanabileceğini söylerken,
kimileri “kör cerrahi” olarak nitelendirdikleri flepsiz prosedürün
potansiyel risk faktörü olabileceğini öne sürmektedir (Danza, Zollino, &
Carinci, 2009). Flepli ve flepsiz cerrahi sonuçlarını inceleyen bir
metaanaliz çalışmasının sonucunda, implant kayıp oranında istatistiksel
olarak anlamlı bir farka rastlamadıklarını belirtmişlerdir (Chrcanovic,
Albrektsson, & Wennerberg, 2014). Farklı araştırmacılar ise yaptıkları
metaanaliz çalışması sonucunda flepsiz cerrahi sonucunda görülen implant
kayıp oranının flepli cerrahiden daha fazla olduğunu kanıtlamıştır (Zhuang
et al., 2018). Flepsiz cerrahi sonucunda daha yüksek implant kaybı
görülmesinin potansiyel sebeplerinden biri, drilleme prosedürü sırasında
implant yüzeyinin mukozadaki epitelyal ya da bağ dokusu hücreleri ile
potansiyel kontaminasyon dolayısıyla osseointegrasyonun bozulmasıdır
(Danza et al., 2009). Diğer potansiyel sebep ise,yumuşak dokuların eleve
edilmemesinden dolayızayıf görüş alanının olmasıdır. Bundan dolayı
flepsiz implant cerrahisinde kemik morfolojisinin ve kantitesinin
preoperatif değerlendirmesinde bilgisayarlı tomografi taraması
gerekmektedir. Yakın zamanda, bilgisayar rehberli implantasyon sistemi
ve cerrahi şablonlar kullanılması rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır ve
implant yönünün kontrolü, derinliğin saptanması ve kemik dehisenslerini
önlemesi gibi avantajlar sağlaması ile flepsiz implant cerrahisinde daha
fazla tercih edilmektedir (Danza et al., 2009) (Marcelis, Vercruyssen,
Naert, Teughels, & Quirynen, 2012) (Berdougo, Fortin, Blanchet, Isidori,
& Bosson, 2010). Bilgisayar rehberli implant sistemi dental drilin açısını
ve pozisyonunu ayarlamak için gerçek zamanlı görüntüleme sağlar,
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böylece kritik anatomik yapıları koruyabilir ve flepsiz cerrahinin tam
olarak izlenmesini sağlar (Casap, Tarazi, Wexler, Sonnenfeld, &
Lustmann, 2005).
Bu tekniğin limitasyonunundan dolayı, flepsiz implantasyonda, en az
7 mm kemik ihtiyacı olması gerektiği önerilmektedir(Campelo & Camara,
2002). Düzensiz drill eğimi sıklıkla kortikal tabakada -özellikle anterior
maksilla ve mandibular molar bölgenin lingual kısmı- dehisens veya
perforasyonlara sebep olabilir. Flepsiz cerrahinin yalnızca yeterli
keratinize dişetine sahip bireylerde uygulanması gerektiği de bazı
çalışmacılar tarafından belirtilmiştir (Wang et al., 2017). Bazı çalışmalar
ile yeterli genişlikteki keratinize mukoza varlığı, yaklaşık 2 mm,
periimplant sağlığın yönetiminde gerekli bir faktör olduğu kanıtlanmıştır
(Moraschini, Luz, Velloso, & Barboza, 2017) (Bouri, Bissada, Al-Zahrani,
Faddoul, & Nouneh, 2008). İnce keratinize mukozaya sahip implantlar
plak birikimine, mukozal inflamasyona ve böylelikle kemik kaybına daha
fazla meyillidir (Moraschini et al., 2017). Flepli ve flepsiz cerrahide
keratinize mukozanın etkisini araştıran karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç
vardır. Flepsiz cerrahi prosedür ile implant çevresindeki yumuşak
dokuların sağlığının korunduğu belirtilmiştir. Çeşitli çalışmalar ile, flepsiz
cerrahi uygulanan bölgede cep derinliği, gingival indeks, sondalamada
kanama gibi değerlerin, flepli implantasyona göre daha iyi olduğu rapor
edilmiştir (You et al., 2009) (Tsoukaki et al., 2013) (Wang et al., 2017)
(Al-Juboori, Ab Rahman, Hassan, Bin Ismail, & Tawfiq, 2013). Flepsiz
prosedür periimplant mukozada daha iyi bir vaskülarite sağlar. Bu durum
da direkt olarak yetersiz kan akımı sonucunda meydana gelebilecek
enflamasyon ve bakteriyel invazyona karşı güçlü bir direnç gösterir (Kim
et al., 2009) (Al-Juboori, Bin Abdulrahaman, & Jassan, 2012).
Flepsiz cerrahi prosedür, kısa cerrahi süre ve hastalar için hızlı
postoperatif iyileşme ile iyi klinik sonuçlar sunmaktadır (Arisan,
Karabuda, & Ozdemir, 2010). Flepsiz implant cerrahisi doğru hasta seçimi
ve keratinize mukozanın varlığı durumunda yüksek başarı oranına sahip
bir uygulamadır.
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1.

Giriş

Diş hekimliğinde implant cerrahisindeki temel amaç, bireylerdeki
alveol kemik desteği kaybının rehabilite edilmesidir. Bu amaçla farklı
durumlarda endike olabilen ve farklı özelliklere sahip birçok implant
üretilmiştir.
2.

Zigomatik İmplantlar

Zigomatik implantlar ilk kez 1997’de Branemark tarafından; postonkolojik rezeksiyonlara, travma ve kongenital malformasyonlara
bağlı, ciddi ve geniş defektleri olan çenelerdeki protetik rehabilitasyon
için tanımlanmıştır. Yıllar geçtikçe çenelerdeki atrofilerde
uygulanabilecek geçerli bir yöntem olduğu yüksek başarı oranları ile
kanıtlanmıştır (Tolman, Desjardins, Jackson, & Brånemark, 1997)
(Muñoz et al., 2013).
Maksiller kemiğin rezorbe olurken superior ve dorsal yöndeki
hareketi alveolar kemikte bıçak sırtı bir görüntü yaratır ve total protezin
retansiyonu için daha kısa ve daha dar bir retansiyon alanı kalır (Balan,
DI Girolamo, Lauritano, & Carinci, 2017).
Dişsiz maksillanın rezorpsiyonu kemik boyundaki ilerleyen kaybı
belirler. Bu durum kemik hacminin azalmasına sebep olarak, sonuçta
implant kaybına sebep olabilir. Bu fenomen meydana geldiğinde,
alveolar kemiğin vertikal rezorpsiyonu, interark boşlukta artar.
Maxillanın sagittal plandaki hacmi azaldıkça, maksilla ve mandibula
arasındaki uzaysal ilişki değişir. Bu durum da pseudo-prognatizme
sebep olur. Bu tutarsızlık, hem hareketli hem sabit protezlerin
rehabilitasyonunda çeneler arasında problemlere sebep olur. Çeneler
rezorbe olurken kas yapısındaki değişiklik, protezin dislokasyonuna
sebep olur ve implantın yeterli oranda yerleştirilmesine engel olur
(Balan et al., 2017).
Maksillanın sagittal yöndeki kaybı ile vertikal yükseklikteki azalma,
yüzün alt üçte birlik kısmındaki yumuşak dokularda çöküşe sebep olur,
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bunun sonucunda hasta daha yaşlı bir görüntüye sahip olur ve rezidüel
kemik kantitesi protezin retansiyonu için elverişsiz olur.
Artmış maksiller sinüs pnömatozisyonu ile birlikte ilerlemiş
posterior alveolar rezorpsiyon sıklıkla, implant ankrajı için yetersiz
kemikle sonuçlanır (Malevez, Abarca, Durdu, & Daelemans, 2004). Bu
durumlarda yeterli sayıda ve boyda implant kullanabilmek için, kemik
ogmentasyonu gereklidir (Becktor, Isaksson, Abrahamsson, &
Sennerby, 2005).
Maksilla ve mandibulada beraber görülen şiddetli atrofi iki çene
arasında ters ilişkinin oluşmasına sebep olarak, ileriki dönemde
maksilla ve mandibulanın rehabilitasyonunda zorluklara neden olur.
Böylelikle çeneler arası ilişkinin düzenlenmesi, tek bir alveolar atrofiye
göre daha karmaşık hale gelir. Alveolar kemikteki volümü artırmak için
çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemler ile yeterli
rekonstrüksiyon yapılarak yeniden yapılanma sağlanabilir.
Dişli hastalarda maloklüzyon meydana geldiğinde, çenelerin doğru
iskeletsel pozisyona gelmelerini sağlayan yeni ortodontik cerrahi
teknikler geliştirilmiştir. Benzer prosedürler, maksiller Le Fort 1
osteotomisi gibi, dişsiz hastalarda da çeneler arasındaki uyumsuzlukları
düzeltmek ve implant destekli dentisyonu restore etmek için de
uygulanabilir. Sinüs lifting ve alveolar kemik greftleme yöntemleri oral
cerrahide iyi bilinen tekniklerdir. Kemik greftleme prosedürleri sıklıkla
kemik hacmini artırmak için kullanılır ve implantların yerleştirildiği
aynı cerrahi aşamada uygulanabilir. (Balan et al., 2017) (Wang et al.,
2015) (Wen et al., 2014). Bununla beraber bu tedavilerde her zaman
başarıyı elde etmek zordur ve komplikasyonla karşılaşma ihtimali
yüksektir. Birçok vakada ikinci bir cerrahi operasyon gerekebilir.
Ayrıca kemik grefti uygulanmış vakalarda immediat protetik yükleme
yapılamaması da bu yöntemlerin dezavantajlarındandır (Balan et al.,
2017).
Malign tümör tedavisi için maksillektomi yapılması, sıklıkla
maksiller defektlere ve ciddi oral disfonksiyonlara sebep olur. Bu
bireylerde konuşma, çiğnemede bozukluk, fonksiyonel estetikte de
birçok problemle karşılaşılabilir. Maksiller defekti olan bu hastaların
oral rehabilitasyonunu sağlamak için postoperatif protez yapılır. Fakat
rezeke edilen alanın genişliğinin artması, yetersiz kemik hacmi ve diş
desteğinin kaybolması sebebiyle protezin stabilitesini de olumsuz
yönde etkiler.
Konvansiyonel dental implantlar, maksiller protetik obturatörlerin
stabilitesini,
ratansiyonunu
artırarak,
oral
fonksiyonların
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restorasyonlarında kullanılmaktadır (Malevez et al., 2004). Bununla
beraber rezeksiyonu takiben dental implant yerleştirilmesi, implantların
ankrajı için yeterli kemik desteği kalmadığından dolayı oldukça zordur
(Alqutaibi & Aboalrejal, 2017). Alternatif bir prosedür olarak, protetik
rehabilitasyonun daha etkili olabilmesi için, zigomatik implantların
kullanımı gündeme gelmiştir. Zigomatik implantların kullanımı ile
kemik greftlerine nazaran daha az morbidite ile karşılaşılmasıyla
birlikte, immediat yükleme protokolleri de uygulanabilmektedir. Dental
protetik yüklemenin hemen yapılabilmesi ile de hasta memnuniyetinin
ve yaşam kalitesinin de yüksek seviyede olması sağlanabilmektedir
(Bedrossian, Rangert, Stumpel, & Indresano, 2006) (Davo, Malevez,
& Rojas, 2007) (Sartori et al., 2012).
İyi endikasyonu konmuş zigomatik implantlar yüksek başarı oranına
sahiptir (Bedrossian, 2010) (Candel-Martí, Carrillo-García,
Peñarrocha-Oltra, & Peñarrocha-Diago, 2012) (Goiato et al., 2014)
(Almeida, Cacciacane, & França, 2018).
Almeida ve ark., 2018 yılında; herhangi bir kemik ogmentasyon
prosedürünün uygulanamadığı, tamamen dişsiz şiddetli atrofiye sahip
maksillanın tedavisinde, sinüs liftten veya diğer greftleme
prosedürlerinden kaçınmak için şiddetli atrofik parsiyel dişsiz
maksillanın tedavisinde ve parsiyel ya da total maksillektomi sonrası
maksiler rekonstrüksiyonun tedavisinde maksiller zigomatik
implantların endike olduğunu belirtmiştir(Almeida et al., 2018).
Zigomatik implantların genel olarak endikasyonlarını sıralayacak
olursak;
Şiddetli rezorbe alveolar kemik
Erken dönem diş kaybı, periodontal hastalık, enfeksiyon ve travma
sonucu alveol kemiğinin aşırı derecede rezorbe olması.
Greftleme yapıldığında donör alanda morbidite meydana gelmesi,
zaman kaybı, komplikasyon riski ve artmış maliyet ile
karşılaşılabilmesi.
Sendromlu hastalar
Ektodermal displazi veya kleidokraniyal displaziye sahip
hastalarda olduğu gibi posterior maksiller atrofi ya da çoklu diş
kayıpları meydana gelmesi.
Kazanılmış ya da konjenital defektli hastalar
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Travma ya da tümör rezeksiyonunu takiben maksiller defekt
oluşmuş bireyler
Tümör rezeksiyonu sonucunda meydana gelmiş şiddetli oronazal
ilişkinin nazomaksiller rekonstrüksiyonu
Dudak damak yarıklı hastaların protetik rehabilitasyonunda
Maksiller rezeksiyon
Zigomatik implantların
sıralayacak olursak;

genel

olarak

kontrendikasyonlarını

Lokal enfeksiyon veya kontrol altında olmayan sistemik bir
hastalık varlığı
Geleneksel implantlar için yeterli kemik hacmi mevcut olması
Maksiller sinüs patolojisi olması
İmplant alanı çevresinde yetersiz yumuşak doku hacmi varlığı
Çalışmacılar atrofik maksillaya sahip bireylerde zigomatik
implantların 2 çeşit kombinasyon ile yapılabileceğini önermiştir:
1.2 adet unilateral zigomatik implant ile 2 düz konvansiyonel
implantın kombinasyonu
2.Her iki bölgede 2 adet zigomatik implant yerleştirilmesi (Almeida
et al., 2018)
Bu seçim maksiler kemikteki rezorpsiyonun derecesine göre
yapılmalıdır. Günlük klinik pratikte, bazı vakalarda bu rezorpsiyon çok
geniş alanlarda meydana gelebilir ve bu vakalarda anterior bölgedeki
implantlar, priform aperturanın lateral paranasal kemiğine doğru
30°’lik açı ile eğimlendirilmiş implantlar ile kombine edilebilir. Bunlar
da posterior bölgedeki zigomatik implantlar ile kombine edilebilir. Bu
yöntem henüz değerlendirilmemiştir (Almeida et al., 2018).
Şiddetli maksiller atrofiye sahip bireylerde zigomatik implant
yapılırken dikkat edilmesi gereken cerrahi protokol:
Zigoma kemiği;
Yoğun kortikal ve kısmen trabeküler yapıda piramit şeklinde bir
kemiktir.
Zigomatik kemik en ince yerinde ortalama 3 mm, en kalın yerinde
ise 7 mm’dir.
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Yapılan çalışmalarda kullanılabilecek
ortalama 14 mm olduğu rapor edilmiştir.

kemik

uzunluğunun

Cerrahi olarak 3 teknik mevcuttur:
Branemark Tekniği
Sinus Slot Tekniği
Zigomatik kemik konturuna uygun olarak yerleştirilen implantın dar
bir oluk (slot) aracılığı ile sinüs boyunca pozisyonlandırılması
Ekstrasinüs Tekniği
Bukkal konkaviteye sahip hastalarda bu yöntem uygulanabilir.
Maksiller kemikte palatal insizyon, bilateral vertikal posterior
rahatlatıcı insizyonlar ile birlikte yapılır. Mukoperiostal flap kaldırılır
ve alveol kreti, priform, zigomatik kompleksin santral ve posterior
kısmı, infraorbital sinir çıkışı ve maksiller sinüsün lateral duvarı açığa
çıkarılır. Ekartör yanağı ayırmak için yerleştirilir ve yumuşak dokuların
drilleme sırasında zarar görmesini engeller. İnfraorbital sinir
sıkışmasından olduğu kadar, orbitaya doğru meydana gelebilecek
invazyondan kaçınılmalıdır. Tüm önlemler alındıktan sonra, implant
alanları hazırlanır. Maksiller sinüsün anterolateral duvarının
kortikotomisi yapılır. Drilleme, elmas rond dril ile yapılır ve çok
yumuşak bir şekilde sinüs membranı ayrılır. Yuva yerine yakındaki
eğimi takiben, zigomatik implant yatakları görsel kontrol altında
gelişmiş driller kullanılarak, ekstraoral yaklaşım ve alveolar zigomatik
ark yönü dikkate alınarak hazırlanmıştır. Daha sonra zigomatik
implantlar yerleştirilir. Abutmentlar vidalanarak, cerrahi alan sutüre
edilir ve hemostaz kontrol altına alınır (Balan et al., 2017).
Maksiller zigomatik implant uygulanan hastalarda postoperatif
medikasyonda kullanılabilecek ilaçlar:
Moxypen (amoksisilin) 500 mg günde 3 kez
Augmentin 500/875 günde 2 ya da 3 kez
Dalacin 300 mg günde 3 kez
%0.12 klorheksidin içeren ağız gargarası
İbuprofen (İhtiyaç halinde her 4 saatte 1 kez)
Botoks ( 6 doza ayrılarak her iki taraftaki masseter kasına 3
noktadan enjekte edilir (Balan et al., 2017). Bu hastalarda çok sıkı bir
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oral hijyen protokolü uygulanmalıdır. Hastalar sık kontrollere
çağrılarak, implantların muayenesi yapılmalıdır.
Zigomatik implantların genel olarak avantajlarını şu şekilde
sıralayabiliriz:
İkici bir cerrahi sahaya ihtiyaç gerektirmez.
Uzun tedavi süresi önemli oranda azaltılır.
Proteze destek sağlayan toplam implant sayısının saha az olmasına
olanak tanır ve greftleme gerektirmemesi nedeniyle daha az maliyete
sahiptir.
Yapılan birçok çalışma ile zigomatik implantların başarısı
kanıtlanmış olmakla beraber, zigomatik implantların da dezavantajları
bulunmaktadır:
Teknik olarak uygulaması zor bir cerrahi işlemdir.
Orbita ve komşu dokulara, fasiyal sinir, infraorbital sinir gibi
komşu anatomik yapılara zarar verilme riski vardır.
Operasyon sonrası sinüzit gelişebilir.
İmplantın primer stabilizasyonunun sağlanamaması ya da başarısız
olması durumunda tekrar implant yerleştirilmesi oldukça zordur.
Cerrahi olarak alana ulaşım zordur.
Derin sedasyon ya da genel anestezi gerektirmektedir.
Zigoma implantı tedavisi sonrası karşılaşılan komplikasyonlar
literatürde belirtilmiştir:
Sinüzit (%1.8-%3)
Yumuşak doku enfeksiyonları (%1.2-2.8)
Parestezi (%0.5-1.4)
Oroantral fistül (%0.1- 0.6) (Alqutaibi & Aboalrejal, 2017)
Zigomatik rehabilitasyonlarda peri-implantitis sıklıkla meydana
gelebilir (Brunelli et al., 2012)
Bakteriyel enfeksiyonlara bağlı periodontal hastalık ve periimplantitis sitokin kaskadını aktive ederek, inflamasyona ve kemik
kaybına sebep olur (Carinci et al., 2016) (Lauritano, Lo Muzio, Gaudio,
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Lo Russo, Mucchi, Nardi, & Scapoli, 2016) (Lauritano et al., 2015).
Oral biyofilm formasyonu (zayıf oral hijyen), konak savunma kabiliyeti
(sigara içme alışkanlığı, aşırı alkol alımı, genetik özellikler, daha
önceden geçirilmiş periodontitis hikayesi varlığı, bifosfanat kullanımı)
zigomatik implantlarda peri-implantitis ve periodontal hastalık
oluşmasına sebep olabilir (Lauritano, Lo Muzio, Gaudio, Lo Russo,
Mucchi, Nardi, & Scapoli, 2016) (Lauritano, Lo Muzio, Gaudio, Lo
Russo, Mucchi, Nardi, & Martinelli, 2016).
Zigomatik implantlar; konvansiyonel çıkarılabilir protezleri tolere
edilemeyen, şiddetli atrofik maksilla veya mandibulaya sahip
bireylerde mükemmel bir sonuca ulaşmayı sağlar. Eğer kapsamlı bir
preoperatif değerlendirmeyi takiben, dikkatli vaka planlaması, titiz
cerrahi teknik ve uygun biyomateryal seçimi yapılırsa bu hastaların
tedavisi oldukça memnuniyet verici olur.
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1. Giriş
Cerrahinin tarihi insanlık tarihi ile başlar. Her ne kadar modern
ameliyathane kavramı 19. YY atılmış olsa da, eski insanlar kanamayı
durdurmak ve yaraları tedavi etmek ile uğraşması, cerrahinin ön temelleri
atmışlardır. Cerrahi ile ilgili ilk ve en eski yazılı bilgiler, MÖ 4000 yıla
dayanan Mısırlıların papirus yazılarında bulunmuştur, fakat kuzey
Afrika’da yapılan keşiflerde MÖ 10.000 yıla ait olduğu düşünülen binlerce
delinmiş kafatasları bulunması ve bu uygulama muhtemelen migren ya da
epilepsi tedavisinde kullanılmış olabilmesi, cerrahinin daha eski yıllara
dayandığını göstermektedir. Daha yakın tarihlerde fazla kanı akıtmak,
sünnet, kemik kırıkları tespit etmek ve açık, enfekte yaraları yakmak gibi
uygulamalardan bahsedilmiştir. Hipokrat, Galen gibi Eski Yunanlı ve
Romalı Celsus gibi bilgeler ile birlikte tıbbi bilgiler ve cerrahi tedavi
kitaplar haline gelmiştir (Ellis & Abdalla, 2018).
İslam medeniyetinde, tıp ve cerrahi ilmi altın çağını yaşamıştır.
İbnülhaysem, Elkindi, İbnisina gibi bilgelerin yanında, cerrahide
damgasını vuran en önemli âlimlerin arasında Vasküler Sistemin Pulmoner
Döngüsünü bulan İbnünnefis, dikiş iplikleri bulan ve arteriyel ile venöz
kanamaları birbirinden ayıran Ebübekir El-Razi sayılmaktadır. İslam
medeniyetinin en büyük cerrahı, batı dünyasında Abulcasis olarak bilinen
ve sayısızca cerrahi operasyonu tarif eden, ipeği cerrahi dikiş materyeli
olarak ilk kullanan, modern cerrahi aletlerin temelini atan Ebülkasım ElZehravi’nin kitapları 16. ve 17. Yüzyıllarda batı üniversitelerinin en
önemli tıbbı kaynakları olarak bilinmektedir (Le Bon, 2014; Akmal et al.,
2010; Baker & Abdalla, 2019).
Avrupa’nın orta ve yakın çağa kadar da cerrahi işlemler cerrahlar ile
birlikte berberler gibi başka meslek sahibi olanlar tarafından icra edilmekte
idi. Üniversite doktorları cerrahları dışlar ve hekim saymazdı. 19. YY
modern cerrahinin başladığı yıl olarak sayılır. Anatominin önem
kazanması, eteri ve alkolü uyuşturucu (anestezik) madde olarak kullanması
ile başlayan anestezi kavramı, asepsi – antisepsi mantığının oturması,
enfeksiyonlar gözle görünmeyen aktif canlılar tarafından oluşmasının
anlaşılması, penisilinin buluşu ile birlikte tıbbı tedavi ve cerrahi
müdahaleler daha da yakınlaşması, ilkellikten bilimselliğe ciddi bir ivme
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kazandırdı. Bernhard von Langenbeck ile başlayan modern cerrahi eğitim
ekolu, şimdi ileri teknolojinin kullanıldığı endoskopik, laparaskopik ve
robotik cerrahiye geldik( Bilgel, 2007).
2. Cerrahi nedir
Arapça cerh (yara), cerrahi (yara yapmak ile tedavi etmek) ve ameliyat
(operasyon) kelimelerinden kök almıştır. Bu yüzden vücudun bütünlüğünü
bozan her türlü işlem cerrahi müdahale olarak sayılmaktadır (Doğruyol &
Sarı, 1993). İlkel yöntemeler ile daha önce yapılan bu insizyonlar artık
anestezi – enfeksiyon gibi diğer tıbbi dalların desteği ile modern
ameliyathane şartlarında yapılmaktadır.
3. Cerrahi yaklaşımlar
Cerrahi prosedür veya yaklaşım, vücut bütünlüğü bozacak fiziki
müdahalelerdir. Basit cerrahi müdahaleler ile başlayan cerrahi tarihi,
oldukça komplike ve ciddi ameliyatlara kadar ulaştı. Daha önce hekimlerin
arasında ve üniversitelerde yer bulamayan cerrahlar şimdi toplumun hayat
kurtarıcı ve destan yazan nadide kahramanlarıdır (Bilgel, 2007). Malign
hastalıkların artışı, yeni hastalıkların ortaya çıkması, cerrahiye olan
ihtiyacı daha da arttırmaktadır. Üniversiteler açıldı, ameliyatlar çoğaldı,
branşlaşmalar oldu. Ayırmak istediğimiz zaman, gerektiren çeşitli
hastalıklara dal olarak: beyin cerrahi, çocuk cerrahisi, genel cerrahi, gögüs
cerrahisi, göz, kadın hastalıkları ve doğum, kalp damar cerrahisi, kulak –
burun – boğaz, plastik cerrahi, üroloji olarak ayrılır. Ayrıca riske göre: (
major, minor ) veya sürece göre:( acil ve elektif ), yöntem olarak: (açık,
laparaskopik, robotik) olarak ta ayrılabilir. Hızlı gelişen teknoloji ve
iletişim çağında cerrahi yaklaşım çeşitleri, cihazları ile birlikte Organ
Nakli, Obezite Cerrahisi gibi alt dallar da ayrılmaya başladı.
4. Beklentiler
Tıbbın ve cerrahinin hızlı gelişimi, sağlık, akademi ve bilimselliğin
yanında sektörel farklılaşma ve istihdam çeşitliğini de arttırdı. Cerrah –
hasta ikilisine bağlanmış finansman, sigortacı, yönetici, yardımcı sağlık
personeli, malzeme ve tıbbi cihaz üretici firmalarının yanında adli ve
hukuk mecralar da aynı çatı altında toplamak gerek. Yapılan cerrahi
müdahaleler daha organize, çeşitli gözlemler ve sıkı denetim altında
yapılmaktadır. Görev çeşitliliği farklı beklentiler getirmek ile birlikte,
gelişebilecek aksamalar ve sıkıntılar hukuki davalar ve cezalara da yol açtı
(Tatar & Wertheimer, 2010).
4.1 Hasta gözünden bakıldığı zamanda, yapılacak işlem ile ilgi ikna
edici ve detaylı bilgi almak başta ve en önemli olan beklenti sayılır. Hasta
anlayabileceği bir dil ve üslup ile bilgilenmek ister. Sosyoekonomik şartlar
her ne kadar farklı olsa da çoğu hasta bilgileri birebir sözlü olarak işlemi
icra edecek cerrah tarafından almak ister. Bu işlemi çok fazla zaman
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harcamadan ve gecikmelere takılmadan yapılmasını bekler (Durmuş,
2021; Androniceanu, 2017). Diğer beklentiler arasında cerrah seçimi,
ücretsiz veya makul bir maliyet, nezih şartlarda iyi bir konfor ve hastane
bakımı, saygı, mahremiyet, refakatçilik ve gizlilik te sayılabilir (Torun,
2017). Kamusal – Özel kuruluşlardan farklı beklentiler olsa da temel
beklentiler genelde değişmez ve aralarındaki olan hasta kaymaların ana
unsurları, beklentilerin bir kısmına daha fazla ağırlık verilmesidir.
4.2 Cerrah gözünden bakıldığı zamanda, saygı, hürmet ve değer vermek
en öndeki beklentileri olup hasta, toplum, yöneticiler ve işletmelerden
benzer düzeyde istenmektedir. Mesleki itibar her zaman cerrahlar için ön
planda tutulur ve moral – motivasyonun temel şartlarındandır. İyi-eşitgüvenli şartlarda çalışmak, maddi koşulların tatmin edici olması, makul ve
tolere edilebilir mesai-nöbet çalışma saatleri, özlük hakları ve mesleki
eğitimin devamını sağlayacak kongre-kurs katılımların sağlanması,
sayılabilecek diğer önemli beklentilerdir. Cerrahlar arasındaki usta-çırak
ilişkisi oldukça önemli olmasından dolayı, uygulanabilecek baskı veya
mobing olmamasını bekler, görev paylaşımı adil ve beceri temelli olarak
dağılmasını ister (Moores et al., 2007; Androniceanu, 2017). Gelir
adaletsizliği, kısıtlamalar, sevk zincirin işlevsizliği, acil kavramın
bozulması, artan iş yükü, nöbet ertesi çalışmak gibi kamuda çalışan cerrah
ve doktorların gündemdeki olan sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini
beklerler.
4.3 Sağlık kuruluşların ana hedefi sağlık ekibi ve hastaları aynı çatı
altında toplayarak veya birbirine bağlı bir şekilde sağlık hizmeti efektif ve
kolay sunmak ile birlikte istihdam ve geliri yönetmektir. Hizmetin ana
unsurları olan Kamu – Özel hastanelerin işleyişi kolaylaştırmak adına,
hasta güvenliği adımları yönetmek, kalite ve hizmeti takip etmek ile
yükümlüdür. Bunları oluşturabilmesi için yeterli ve uygun personel,
donanım ve tıbbi cihaz bulundurması, organizasyonu sağlaması ve
standartlara uyması gerek (Yanmaz, 2010; Şahin, 2010).
5. Cerrahi tedavisinde riskler: olumlu ve olumsuz yönler
Cerrahi müdahaleler her ne kadar hayat kurtarıcı ve konfor arttırıcı bir
tedavi şekli olmasına rağmen ciddi bir risk ve stres teşkil etmektedir. Bu
stres sadece organa yapılacak müdahaleden ibaret değildir. İçinde,
anestezik maddelerin yan etkileri, enfeksiyonlar, yara iyileşmesi,
psikolojik stres ve kaygı, bunlara ek olarak hastanede kalım süreci,
iyileşme süreci, iş kaybı, psikolojik tatmin gibi çok sayıda faktör
sayılabilir. Riskler ilerleyen yaş, komorbidite, ek hastalıklar, alerjik
sorunlar, madde-ilaç kullanımı ve Alkol-sigara gibi olumsuz alışkanlıklar,
major cerrahi veya geçirilmiş operasyonlar, aciliyet arz eden müdahaleler
ile artmaktadır. Bu işin içine harcamalr, maliyetlerler ve maddi işleri
eklenince, endikasyon - komplikasyon - malpraktis gibi kavramlar da
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ortaya çıktı (Mulholland & Doherty, 2008; Ugur et al., 2016; Zümrüt Acar,
2019).
Müdahalenin gerekliliği (endikasyon) ile ortaya çıkabilecek istenmeyen
muhtemel risklerin (komplikasyon) arasındaki dengeyi iyi belirlemek ve
yeterli bir şekilde izah etmek sözel yerine yazılı (onam formu) şeklini aldı.
Onun haricindeki işlem uygulaması içindeki türlü yetersizlikler ve hatalar
(malpraktis) olarak sayılmaktadır (Kocatürk, 1997).
5.1 Endikasyon ve risklerin izahı: Tanı ile tedavi arasındaki köprü
burada başlamaktadır. Makul bir zamanda, hasta veya hasta yakınları
anlayacağı basit bir dille elde edilen tıbbi sonuçlarla yapılması gereken
cerrahi işlemin fayda ve olası zararları, oluşabilecek sıkıntıları, beklenen
olumlu ve olumsuz gelişmeleri, kalıcı veya geçici, kısa veya uzun vadeli
sonuçları sabır ile anlatılması gerekmektedir. Bu görevi primer olarak
cerrahın yapması ile birlikte, iş aynı şekilde anestezist ve hastanın ek
hastalıları ile ilgilenen diğer klinisyenlere de düşmektedir. Bu süreç yeterli
ve iyi bir şekilde tamamlanırsa tedavi süreci genel olarak sıkıntısız bir
şekilde ilerler. Sosyokültürel seviyeye bakılmaksızın bu bilgilendirmeye
ciddi önem verilmesi gerekmektedir(Altay, 2009; Çavdar, 2016).
5.2 Onam formları: Hukuki olarak, her hangi bir hastaya yapılan
cerrahi işlem vücut bütünlüğüne yapılmış bir saldırı niteliğinde gibi
görünmektedir. Bu işlemi adli çerçevede yapılabilmesi için hastanın veya
vasisinin sözlü olarak aydınlatılması ile birlikte yazılı bir şekilde onayının
(rızasının) alınmasıdır. Alınacak onamla ilgili olarak, Türk Tabipler Birliği
meslek etiği kurallarının 26. maddesinde belirtildiği üzere “hekim hastasını
sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi yönteminin türü, başarı
şansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı açısından taşıdığı
riskler, verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen
tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası
tedavi seçenekleri ve riskleri konularında hastanın anlayabileceği dilde
aydınlatır” denilmektedir (Civaner & Terzi, 2001; Kayaer, 2013; Badur,
2017). Aydınlatılmış onam formunda bu hususları içeren ifadelerin
kapsamlı, yeterli ve net olarak yer alması gerekir (Küçüker, 2010).
5.3 Komplikasyon: Ameliyat esnasında veya sonrasında yeterli önlem
alınmasına rağmen oluşabilecek istenmeyen gelişmelere komplikasyon
denir. Bu olaylar ateş, enfeksiyon, kanama, emboli gibi genel, ameliyata
ve hastaya özel de olabilir((Mulholland & Doherty, 2008). Her ne kadar
hukuki olarak cerrah bu konuda sorumlu tutulmasa bile, bu
komplikasyonlar ile mücadele etmek, hasta ve yakınlarına anlatmak, tedavi
süreci takip etmek, ilgili branşlara danışmak veya gerekirse üst merkeze
hastayı sevketmek te cerraha düşmektedir.
5.4 Malpraktis: Tıbbi işlem veya müdahale yaparken, sağlık personeli
standarda aykırı bir şekilde, bilgisizlik, deneyimsizlik veya olması gerek
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özen göstermemek nedeniyle hastanın zarara uğraması demektir. Dünya
genelinde tıbbi malpraktis davalarına ihtisaslı mahkemeler tarafından
görülmekte iken, maalesef Türk hukukta sağlık personellerinin
sorumluluğuna ilişkin özel hükümler sevk edilmemiştir. Sorumluluk Türk
Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kusura dayanan bir genel sorumluluktur.
Bu nedenden dolay çoğu davada, kurallarına uygun davranılmakla birlikte
süreç uzamakta ve komplikasyon - malpraktis kavramları birbirine
karışıyor. Bilirkişi raporuna dayanan bu tür davalar birbirine benzemeyen
veya referans olmayacak kararlar ile sonuçlanmaktadır. Son zamanlardaki
fahiş tazminat davaları ve hekime rücu edilmesi hekimleri yıpratmakta ve
bazı cerrahi branş ve riskli müdahalelerin sayısına azalmalara neden
olmaktadır ( Hancı, 2002; Ertem, et al., 2009).
Bilinmesi gereken şu ki; her ne kadar dünyada yılda 234 milyon
ameliyat yapılmakta ve yaklaşık 25 kişide 1’e denk gelmekte ise, yapılan
bu ameliyatlarda görülen yaklaşık 7 milyon komplikasyonun yarısı
önlenebilir komplikasyonlardır. Bu demektir ki; alınabilecek ciddi ve
düzenli önlemler, hem hasta güvenliği sağlamakta, hem de maliyet ve
mağduriyeti de azaltmaktadır(SHGM, 2015).
6. Hasta güvenliği
Cerrahinin genişlemesi, hızlı gelişimi, doğan tıbbi ve hukuki sorunlar
ve anlaşmazlıklar, ek tedbir ve önlemler de getirdi. Son yıllarda cerrahi
güvenliği ihtiyaç, risk, başarı, külfet ve istihdam kavramları ile daha da
organize ve kapsamlı şekilde ele alınmaya başladı. 21. YY başında, Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ʺcerrahi müdahaleler alınan önlemlerle
hayat kurtarırʺ sloganı atıldı. Bu çalışmalar rehberliğinde ve sahadan alınan
geri bildirimlerden yola çıkarak Türkiye’de Sağlık Bakanlığı (SB) hasta
güvenliği: Klinikten Ayrılmadan Önce, Anestezi Verilmeden Önce,
Ameliyat Kesisinden Önce ve Ameliyattan Çıkmadan Önce olarak 4 ana
başlık altında almıştır. Her bir başlık altında detaylı sorgulamalar ve
sorular ile bilgileri dekomante ederek ameliyat süreci art arda ve boşluk
bırakmayacak şekilde güvenli bir silsile halinde devam edilmesini
sağlanmıştır.
6.1 Klinikten Ayrılmadan Önce: Bu aşamada hastanın kimlik
kontrolü, ilgilenecek cerrah, onam ve anestezi formları, ameliyat yeri ve
yönü, hasanın açlık durumu, makyaj, ortez-protez kontrolü, gerekli olan
tetkikler ve malzeme hazırlığı, ameliyat bölgesinin tıraşı kontrol edilir,
ardından ameliyat öncesi yapılması gereken kan şekeri ve tansiyon ölçümü
gibi son kontroller yapılır. Ameliyat için uygun tanıtım bilekliği, özel
kıyafet-bone giydirilir ve hemşire-personel eşliğinde ameliyathane ekibine
teslim edilir. Acil durumlar haricinde bu aşama tamamlanmadan hasta
ameliyathane ekibi tarafından servise geri gönderilir. Burada söz edilen
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kontroller cerrahin iş yükünü azaltmak ile birlikte, güvenli bir servis –
ameliyathane bloku oluşturmuş oluyor.
6.2 Anestezi Verilmeden Önce: Preoperatif hazırlık odasında servis
kontrolleri ve formları gözden geçirilir ve hastanın teyidi alınır. Taraf
işareti yapılıp yapılmadığına bakılır, gerekirse cerrah ile birlikte kontrol
edilir. Anestezi güvenlik listesi tamamlanır. Ameliyat için diyabet,
hipertansiyon, kanama eğilimi gibi kritik durumlar sorgulanır ve kontrol
edilir. Hastanın alerji hikâyesi mevcut ise kırmızı tanıtım bilekliği kontrolü
yapılır. Burada ameliyathanede yapılması gereken acil durumu hazırlıkları
son bir kez daha sorgulanmış olur. Bu aşama tamamlandıktan sonra hasta
ameliyat odasına alınır.
6.3 Ameliyat Kesisinden Önce: Ameliyat ekibi tanımlanır, hastanın
sesli olarak kimlik kontrolü, ameliyat ve taraf sorgulaması bir daha
tekrarlanır. Ameliyat ile ilgili olan kritik olaylar gözden geçirilir, alerji ve
profilaktik antibiyotik sorgulanır, kullanılacak malzeme ile ilgili her türlü
hazırlık ve sorgulama tamamlanır. Bu aşamada ameliyat esnasında
doğabilecek eksikler ve tedarik sorunu engellemeye amaçlanır.
6.4 Ameliyattan Çıkmadan Önce: Son aşamada yapılan cerrahi
girişim tanımlanır ve dekomante edilir, alet, spanç, kompres, iğne sayımı
yapılır. Hastadan çıkabilecek her türlü numune, organ, doku veya materyal
etiketlenir ve yazılı bir şekilde ilgili birime yollanır. Son kontrolleri
yaparak hasta ilgili servise yollanır (SHGM, 2015).
7. Güncel sorunlar
Her ne kadar hekim hakları cerrahların da hakkı olsa da, malpraktis
davaların işleyiş şekli ve maaş-tazminat makasının çok açık olması,
Türkiye’de cerrahları yıpratmakta ve üzmektedir. Hekimlerin ve
cerrahların yeterli ve sürekli eğitim alma, yeterli ücret alma, mesleği
serbestçe icra etme, hastaya yeterli zaman ayırma, teknolojiden
faydalanma, yönetimsel kararlara katılma, hastayı reddetme, mesleki
risklerden korunma, iyileşme garantisi vermeme gibi olan temel haklarında
ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır(Erdemir & Elçioğlu, 2000; TTB, 2019).
Hekimler bu konuda Türkiye’ye özgü bir malpraktis yasası, sağlık
personelini hedef alan saldırılara ciddi önlemler ve caydırıcı cezalar ile
birlikte temel ve emeklilik haklarında makul iyileştirme beklemektedirler.
8. Sonuç
Cerrahi işlem zamanında uygun şekilde icra edilmesi hayat kurtarır ve
insani yaşam konforu arttırır. Bu başarıyı yüksek tutabilmek için hasta,
ekip ve sağlık kuruluşu üçgeni uyumlu, huzurlu ve tamamlayıcı biçimde,
çatışma ortamından uzaklaştırarak, beklentiyi uygun zeminde tutarak
devam etmesi gerekir. Yapılan yatırımlar ve geliştirmeler göz ardı edilmez,
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ancak bu hizmetin - özellikli olarak bu üçgen ana unsuru olan hekimlerimiz
- tüm tarafları kapsaması gerekmektedir.
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1. Giriş
İntraoperatif hipotansiyon sık görülen bir komplikasyon olup olası
olumsuz sonuçları nedeniyle son yıllarda çok dikkat çeken bir konu
olmuştur. Ancak, intraoperatif hipotansiyonun tanımı dahil olmak üzere,
organ perfüzyonu ve hasarına olan etkileri hala tartışılmaktadır (Bijker JB
ve ark., 2007). Postoperatif organ disfonksiyonu ve mortaliteyi önlemek
için intraoperatif dönemde kabul edilebilir kan basıncı değerlerinin
sağlanması konusunda anestezistlerin bilgi sahibi olmaları önemlidir.
2. Epidemiyoloji, etiyoloji ve patofizyoloji
Dünya çapında, yaklaşık iki milyonu kalp cerrahisi olmak üzere, yılda
300 milyondan fazla cerrahi işlem yapılmaktadır (Weiser TG ve ark.,
2015). Kalp dışı cerrahi sırasında sıklıkla ortaya çıkan intraoperatif
hipotansiyon (İOH) birçok mortalite ile ilişkilidir (Bijker JB ve ark., 2007;
Seeling M ve ark., 2008; Monk TG ve ark., 2015; Wesselink EM ve ark.,
2018; Walsh M ve ark., 2013; Salmasi V ve ark., 2017). Ayrıca, kan
basıncının (KB) giderek düşmesiyle son organ disfonksiyonu riski de
artmaktadır (Wesselink EM ve ark., 2018; Stapelfeldt WH ve ark., 2017;
Brinkman R ve ark., 2015; Sirivatanauksorn Y ve ark., 2014; Hallqvist L
ve ark., 2016; Sessler DI ve ark, 2014). Kalp dışı cerrahi sonrası ortalama
arter basıncının (OAB) uzun süre (≥10 dakika) <80 mm Hg veya daha kısa
sürelerde <70 mm Hg olması durumunda da son-organ hasarı meydana
gelebilmektedir (Gregory A ve ark., 2014). İntraoperatif 55-65 mm Hg,
önemli postoperatif komplikasyonların habercisi olup, OAB <65 mm Hg
veya herhangi bir OAB’nin <55 mm Hg olması ile birlikte artan maruziyet
süresi, postoepratif dönemde orta veya yüksek mortalite ve mobidite ile
ilişkilidir (Wesselink EM ve ark., 2018).
Ayrıca çeşitli yaş gruplarında İOH maruziyetin, postoperatif kardiyak,
serebrovasküler olay ve AKI ile olan ilişkisi de bilinmektedir (Gregory A
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ve ark., 2014). Spesifik bir yaş grubu olarak olarak, 18-40 yaş arası
hastalarda, 80 yaş üstü hastalara göre İOH maruziyeti ile ilişkili majör
kardiyak veya serebrovasküler olay görülme sıklığı önemli ölçüde
yüksektir (Gregory A ve ark., 2014; Tang Y ve ark., 2019). Genel bir görüş
olarak, İOH'nin yaşlı veya genç hastalarda öncelikli olmakla birlikte, hiçbir
yaş grubunda göz ardı edilmemesi gerekir.
Preoperatif hipotansiyon, anestezi indüksiyonundan ilk cerrahi insizyon
öncesine kadar olan “preoperatif dönemde” %9-53 arasında görülmektedir
(Prowle JR ve ark., 2021; Spence J ve ark., 2019; Hu J ve ark., 2016;
Kellum JA ve ark., 2021). Preoperatif hipotansiyon riski, indüksiyon
öncesi ortalama arter basıncının (OAB) <70 mm Hg olduğu durumlarda,
propofol indüksiyonunda, özellikle yaşlı hastalarda yüksek fentanil
uygulamalarında ve acil ameliyatlarda daha da artar (Prowle JR ve ark.,
2021; Spence J ve ark., 2019; Kellum JA ve ark., 2021). Bunların
haricinde, baş-yukarı pozisyon, mekanik ventilasyonun neden olduğu
kardiyak dolumun azalması, ameliyat öncesi hipovolemi ve ilaçlara verilen
anafilaktik reaksiyonlarla da görülebilmektedir (Lonjaret L ve ark.,
2014)). Spinal anesteziye bağlı olarak ise hastaların yaklaşık %30'unda da
görülebilir (Carpenter RL ve ark., 1992). İntraoperatif hipotansiyona,
anestezi yöntemi, kan kaybı, kardiyak disfonksiyon, sistemik
vazodilatasyon ve cerrahi müdahalenin kendinden kaynaklı hipovolemi
neden olabilmektedir (Kouz K ve ark., 2020). Postoperatif dönemde saatler
ve günler içerisinde hipovolemi, kardiyak disfonksiyon ve vazoplejiye
sekonder olarak hiptansiyon gelişebilir. Hastaların postoperatif dönemde
1-4. günlerde hipotansiyon görülme sıklığı yaklaşık %8 olarak
bildirilmiştir (Sessler DI ve ark., 2018; Hoppe P ve ark., 2020).
Arteriyel kan basıncı ölçümü, Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği
tarafından belirlenmiş standart bir monitörizasyondur (ASA, 2020). Kalp
kasılması, hidrostatik basınç ve arteriyel vasküler tonus arasındaki
karmaşık fizyolojik etkileşiminin bir sonucudur (Chantler PD ve Lakatta
EG, 2012). Sistolik kan basıncı (SKB), ventriküler kasılma sırasında aortta
elde edilen maksimum basınç iken, diyastolik kan basıncı (DKB)
ventriküler gevşeme sırasında ortaya çıkan basınçtır. OAB, ventriküler
kasılma-gevşeme döngüsü sırasındaki basınç olup, kalp debisi ve sistemik
vasküler direncin (SVR) bir sonucudur. Bu sebeple OAB, organ perfüzyon
basıncı olarak kabul edilir.
Peroperatif dönemde kısa süreli hipotansiyon atakları postoperatif
mortalitede artışla sonuçlanabilmektedir. İOH’de hemodinamik yönetim,
hipotansiyonun aktif olarak önlemek yerine tedavi etmek yönünde
olmalıdır. İOH etiyolojisinde, anestezik ajanlar ile hasta faktörü ve cerrahi
koşullara yanıt olarak ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerin karmaşık bir
etkileşimi rol oynamaktadır. İndüksiyon sırasında sıklıkla kullanılan
propofol, art yükü, ön yükü ve strok volümü (SV) azaltarak
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vazodilatasyona neden olmaktadır. Negatiften pozitif basınçlı ventilasyona
geçiş, venöz dönüşü ve ön yükü azaltarak venöz kapasitansı artırır (Magder
S ve ark., 2016).
İndüksiyondan sonra azalan SV, SVR ve OAB'yi korumak için kalp hızı
artmaktadır. Bunun olmaması durumunda OAB azalır. Ameliyat sırasında
kan basıncı/kalp hızı genellikle kan kaybı, pnömoperitonyum ve hasta
pozisyonundan sıklıkla etkilenir. Bu faktörler kan basıncını ve kalp atım
hızını her iki yönde de değiştirebilir. Genel anestezi altında kan basıncında
ve kalp hızında akut artışlar, genellikle yetersiz anestezik derinlik ve
analjezi düzeyine bağlıdır. Kontrolsüz ilaç uygulanması, hemodinamik
yönetimi etkileyebilecek bir dizi olayı tetikleyebilir.
3. İntraoperatif Hemodinamik Hedefler
Hemodinamik stabiliteyi korumak amacıyla intraoperatif dönemde üç
hedef vardır:
1. Yeterli perfüzyon basıncının ve kan akışının sürdürülmesi,
2. Hipotansiyonun önlenmesi,
3. Uygun anestezi derinliğinin sağlanması.
3.1. Yeterli perfüzyon basıncının sürdürülmesi
Yeterli doku perfüzyonu için yeterli bir kan basıncının sağlanması
gerekli ancak yeterli değildir (Mascha EJ ve ark., 2019). Örneğin, şiddetli
hipovolemi sırasında düşük kalp debisine rağmen, taşikardi ve
vazokonstriksiyon gibi fizyolojik cevaplar kan basıncını ancak bir süre
koruyabilir (Ackland GL ve ark., 2019). İnhale volatil ajanlarla genel
anestezi altındaki hastalarda, artan venöz kapasiteden dolayı venöz
dönüş/ön yük azalır. Sonuç olarak, bu venöz sistemin doldurulması venöz
dönüşü/ön yükü arttırdığından, birçok hasta indüksiyon sırasında verilen
yeterli volüm önemli olmaktadır. Bu amaçla cerrahi başlamadan önce
indüksiyon ve entübasyon sonrası sıvı bolusları övolemiyi sağlamaya
yardımcı olur. Bu aşamada sıvı resusitasyonunun zamanlaması ve kardiyak
output (CO) monitörizasyonu yardımıyla sıvı yanıtının objektif olarak
değerlendirilmesi de önemli olmaktadır.
3.2. Hipotansiyonun Önlenmesi
İOH’nin önlenmesinde, hipotansiyonu tanımak, gerekirse tedavi etmek
ve hipotansiyondan kaçınmak en mantıklı yaklaşımdır. Kan basıncının
minimum değerleri yerine kabul edilebilir kan basıncı aralıklarını
belirlemek ve hedeflemek, hipotansiyonun önlemesinde daha fazla
yardımcı olmaktadır. Cerrahın kan basıncının belirli bir eşiğin altında veya
üstünde kalmasını tercih ettiği durumlarda, işlem ve hasta güvenliği için
kan basıncının uygun bir aralıkta tutulması için ameliyat başlamadan önce
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hedeflerin belirlenmesi daha mantıklıdır. Belirlenen bir aralık ayrıca,
düşüşün aşılmasının önlenmesi için daha geniş bir terapötik pencere sağlar.
Ameliyathanede görülen çoğu hipotansiyon sıklıkla düşük
intravasküler volüm ve/veya vasküler tonustan kaynaklanmaktadır. Bunun
önlenmesinde, yeterli intravasküler volüm ve anestezi derinliği
sağlandıktan sonra vazodilatasyona karşı koymak için profilaktik düşük
doz vazopressör infüzyonlarının kullanımı faydalıdır. Böylelikle de SVR
erkenden düzeltilerek hipotansiyon ve aşırı volüm uygulaması engellenmiş
olur.
3.3. Uygun Anestezi Derinliğinin Sağlanması
Genel anestezide amaç, hemodinamik stabiliteyi korumak için aşırı
dozda anestezik ajan kullanılmadan hipnoz, analjezi ve nöromüsküler
blokajın sağlanmasıdır. Minimum alveoler konsantrasyon (MAC) ve kalp
hızı/kan basıncı değişiklikleri gibi geleneksel anestezi derinliği izleme
yöntemleri, birçok faktörden etkilenebilir. Kas gevşetici ve ek anestezik
ajanların birlikte kullanımı, MAC'ın değişen derecelerde azalmasına sebep
olur. Anestezi derinliği/analjezi düzeyine bağlı olarak ameliyat sırasında
kalp hızı ve kan basıncında dalgalanmalar sık olarak rastlanır. Günümüz
modern anestezide sık kullanılan BIS gibi objektif bir anestezi derinliği
monitörü, anestezik ajanların titrasyonunu yönlendirmede ve özellikle
anestezinin idamesinde kalp hızı ve kan basıncındaki değişikliklerin
hemodinamik değişikliklerle ilişkili olup olmadığını belirlemede çok
yardımcıdır (Futier E ve ark., 2017).
4. İntraoperatif Hipotansiyona Bağlı Komplikasyonlar
Özellikle yoğun bakım literatüründe 65 mm Hg'lik OAB’nın organ
perfüzyonunun alt sınırı olarak kabul edilir. Perioperatif dönemde, OAB
<60-70mmHg veya SKB <90mmHg'nin artmış akut böbrek hasarı (ABH),
miyokard enfarktüsü ve genel mortalite ile ilişkili olduğu bildirilmiştir
(Varpula M ve ark., 2005). Hasarın derecesi, düşük kan basıncının kendisi
ve süresi ile ilişkilidir (Dunser MW ve ark., 2009). Şiddetli İOH (SKB
<70mmHg, OAB <50mmHg ve DKB <30mmHg) perioperatif morbidite
ve mortalite ile ilişkilidir (Mascha EJ ve ark., 2015). Böbrek
fonksiyonundaki ani bozulma olarak tanımlanan akut böbrek hasarı
(ABH), en sık görülen postoperatif komplikasyonlardan biri olmaya devam
etmektedir. Görülme sıklığı, uygulanan cerrahiye göre %2,9 ila %57,4
arasında değişmekte ve hastaların yaklaşık %0,3'ünde ameliyat sonrası
diyaliz ihtiyacı olmaktadır (Weiser TG ve ark., 2012; Prowle JR ve ark.,
2021; Spence ve ark., 2019).
Süre olarak kalp dışı cerrahi uygulanan hastalarda OAB <60 mmHg 1120 dakika ve OAB <50 mmHg >10 dakika olması ile postoperatif
morbiditede artış beklenmektedir (Sun LY ve ark., 2015). Miyokard
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enfarktüsü (MI), ölümlerin %25'ini oluşturan perioperatif mortalitenin en
yaygın nedeni olmaya devam etmektedir (Sessler DI & Khanna AK, 2018).
Troponinde postoperatif artış olarak tanımlanan miyokard hasarı, cerrahi
hastaların yaklaşık %18'inde görülebilmektedir. Miyokard hasarının %90'ı
klinik olarak sessiz olmasına rağmen, semptomların varlığı veya
yokluğundan bağımsız olarak mortalite yüksektir (Devereaux PJ ve ark.,
2017).
4.1. Postoperatif Deliryum
Ameliyat sonrası deliryum, tahmini sıklığı, %2 ile %3 arasında değişen
yaygın bir postoperatif komplikasyondur (Jin Z ve ark., 2020). Artan sağlık
bakım maliyetleri, daha uzun hastanede kalış süresi, günlük yaşam
aktiviteleri için başkalarına bağımlılık ve normal bireylere kıyasla bilişsel
gerileme ile ilişkilidir (Leslie DL ve ark., 2008; Brown CH ve ark., 2016;
Guenther U ve ark., 2020; Evered LA & Silbert BS, 2018; Daiello LA ve
ark., 2019). Postoperatif deliryumun patogenezinde klinik olarak
intraoperatif hipotansiyonun rolü belirsizdir. Ani kardiyak arrest sırasında
serebral perfüzyon basıncında kritik bir düşüş, deliryum için bağımsız bir
risk faktörü iken benzer şekilde, intraoperatif arteriyel hipotansiyonun
lokal perfüzyon basınçlarını tehlikeye sokacak düzeyde beyin
oksijenasyonunu azaltması da diğer bir risk faktörü olarak kabul
edilmektedir (MacEwen C ve ark., 2017).
Genel anestezi altında kalp dışı cerrahi uygulanan hastalarda görülen
postoperatif deliryum görülme olasılığı İOH süresine bağlı bir artışla
ilişkilendirilmektedir (Wachtendorf LJ ve ark., 2022). Ameliyat süresi üç
saati geçen hastalarda görülen intraoperatif hipotansiyon ile postoperatif
deliryum arasında güçlü bir ilişki vardır (Wachtendorf LJ ve ark., 2022).
Özellikle hastaların >30 dakika süreyle OAB <60 mmHg olması
postoperatif deliryum görülme sıklığını arttırmaktadır (Wachtendorf LJ ve
ark., 2022; Moller JT ve ark., 1998). Bununla birlikte cerrahi prosedürlerin
postoperatif inflamasyonu indüklemesi ve inflamatuar yanıtın derecesinin
ameliyatın içeriği veya ameliyatın süresi ile ilişkili olması önemli
faktörlerdendir (Margraf A ve ark., 2020; Brady K & Hogue CW, 2013).
OAB'deki azalma, özellikle kardiyovasküler riski yüksek olan
hastalarda, serebral perfüzyon basıncında ve serebral kan akış hızında
düşmeye neden olmaktadır (Chaix I ve ark., 2020; Smith PJ ve ark., 2016).
Düşük bazal serebral kan akımı hızının beklendiği nöroşirurjik
operasyonların yanında, septik şok ve ve kalp cerrahisi geçirecek hastalar
da İOH postoperatif deliryum için bağımsız bir risk faktörüdür (Bernardi
MH ve ark., 2019; Wood MD ve ark., 2017; Chan B & Aneman A, 2019).
Bu sebeple, deliryuma karşı hassasiyeti yüksek olan hastalarda
önlenebilir risk bir faktörü olan İOH’nin önlenmesi hedeflenmelidir
(Wachtendorf LJ ve ark., 2020). Yapılan nöroradyolojik çalışmalarda
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genel anestezi indüksiyonu sırasında OAB’deki düşüşe bağlı görülen orta
serebral arterdeki kan akış hızının norepinefrin bolus uygulaması ile
arttırılabileceği gösterilmiştir (Chaix I ve ark., 2020). Bu nedenle, İOH ve
deliryum arasındaki ilişkinin mutlaka göz önünde bulundurularak,
intraoperatif hipotansiyonun yakın takibi yapılmalıdır (Wijnberge M ve
ark., 2020).
4.2. Myokard İnfarktüsü
Perioperatif miyokard enfarktüsü (MI) teşhisi, iskemik semptomların
sıklıkla aşikar olmaması sebebiyle zordur (Devereaux PJ & Sessler DI,
2015; Botto F ve ark., 2014; Devereaux PJ ve ark., 2017). MI, tıkayıcı
koroner arter hastalığı, plak rüptürü ve trombozdan kaynaklanan (tip 1) ve
miyokard iskemisi ile sonuçlanan arz-talep dengesizliği ile karakterize (tip
2) olarak iki şekilde ortaya çıkar (Thygesen K ve ark., 2018). Enfarktüsün
diğer özellikleri olmaksızın, izole kardiyak troponin yükselmesi,
elektrokardiyogramda (EKG) ST segmentinde ve T dalgasında
değişiklikler ve/veya kardiyak semptomlar miyokard hasarı olarak
adlandırılır (Collinson P & Lindahl B, 2015). Özellikle perioperatif
hemodinamik instabilite önemli bir mekanizma olarak kabul edilir
(Devereaux PJ & Sessler DI, 2015; Walsh M ve ark., 2013; Monk TG ve
ark., 2015; Hallqvist L ve ark., 2016). Yüksek riskli, kalp dışı cerrahi
geçirecek hastalarda İOH, perioperatif dönemde MI gelişimi için önemli
bir risk faktörüdür (Hallqvist L ve ark., 2021). SKB'de, ameliyat öncesi
istirahat ölçüm değerlerinden en az 5 dakika süreyle 50 mm Hg'lik bir
azalma ile perioperatif MI arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır
(Hallqvist L ve ark., 2021). Bununla birlikte, kan basıncındaki büyük
düşüşlerle ilişkili MI riskinin 20 kat fazla olmasına rağmen bu ameliyat
edilen hastaların çoğu için düşük bir riske olarak kabul edilir. Preoperatif
riski çok yüksek olan hastalar için mortalite %6 olup, ameliyat sonrası
hayatta kalan bu hastaların postoperatif bir yıllık mortalite riski iki katına
çıkabilmektedir (Hallqvist L ve ark., 2021).
Kalp dışı cerrahi geçiren hastalarda İOH, klinik olarak perioperatif
MI'ya önemli bir predispozan olması sebebiyle, yüksek riskli hastalarda
intraoperatif KB’nin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
4.3. Akut Böbrek Hasarı
Akut böbrek hasarı (AKI), böbrek fonksiyonlarında saatler ya da günler
içerisinde meydana gelen ani bozulma olarak tanımlanır. Böbrek
fonksiyonlarındaki değişiklikler her zaman bir organ yetmezliği ile
sonuçlanmayıp genellikle geri dönüşümlü bir durumdur (Uchino S ve ark.,
2005). AKI, perioperatif dönemde sık görülen bir komplikasyon olmasına
rağmen, yetersiz teşhis edilen bir klinik durum olmaya devam etmektedir.
AKI'li hastalar için 30 günlük ölüm oranı meme kanseri, prostat kanseri,
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kalp yetmezliği ve diyabetin toplamından daha fazladır. Ayrıca kronik
böbrek hastalığı (KBH) ile yakından ilişkilidir (Chawla LS ve ark., 2014).
AKI'nin patofizyolojisi karmaşıkta olsa, iskemi ve hipoksi başlıca
etiyolojik faktörlerdendir (Ow CPC ve ark., 2018). Bu da AKI'yi önlemede
yol gösterici olmaktadır. İstirahat halinde renal kan akımı (RBF) kalp
debisinin %20-%25'ini oluşturur. Bu nedenle, böbrekler diğer ana
organlara göre daha iyi perfüze olur (Evans RG ve ark., 2020). Böbreklerin
doku hipoksisine hiperemik yanıt oluşturma yeteneği sınırlıdır (Evans RG
ve ark., 2013). Hipotansiyon sırasında böbrekleri iskemi ve hipoksiden
koruyan ana mekanizma, RBF'nin otoregülasyonudur (Ackland GL ve
ark., 2019). RBF 80-180 mm Hg aralığında, nispeten iyi bir otoregülasyon
sağlar (Carlstrom M ve ark., 2015). Bununla birlikte, böbrek
otoregülasyonunun alt sınırı, serebral otoregülasyonunkinden daha
yüksektir (Rhee CJ ve ark., 2012). Renal otoregülasyon, birçok preoperatif
ve intraoperatif faktörden etkilenir. Kronik hipertansiyon, kronik böbrek
hastalığı, diyabet, aterosklerotik renal arter darlığı, iskemi-reperfüzyon
hasarı ve yaşlanma önemli faktörlerdendir (Carlstrom M ve ark., 2015;
Textor SC ve ark., 1985; Wei J ve ark., 2020). Anestezikler kendi başına
RBF'yi azaltarak RBF'nin otoregülasyonunu bozabilir (Conger JD & Burke
TJ, 1976; Leighton KM ve ark., 1978). Bunun sonucunda renal oksijen
dağılımı da (RDO2) azalır. Ayrıca, hemodilüsyon, hipotermi ve renal doku
hipoksisi gibi intraoperatif faktörler de renal otoregülasyonu etkileyebilir
(Franchini KG, 1999; Broman LM ve ark., 2017).
Cerrahiye bağlı hipovolemi, anesteziklerin oluşturduğu venodilatasyon
ve pozitif basınçlı ventilasyon sonucu kalbe venöz dönüşün bozulmasına
bağlı olarak ön yük azalır. Anesteziklere bağlı arteriyel tonusdaki azalma
perfüzyon basıncını daha da düşürür. İntraoperatif yüksek plevral basınç,
karaciğer ve böbrekler de dâhil olmak üzere çeşitli organlarda venöz
dönüşü artırabilir. Bu yüksek venöz basınca bağlı genişleyemeyen bir
organ olan böbreklerde hasara sebep olabilmektedir. Bu sebeple de
perfüzyon basıncındaki azalmanın önlenmesi amacıyla arteriyel kan
basıncın yükseltilmesi gerekmektedir.
İntravasküler hacimi düşük veya hipovolemisi olan hastalarda “oligüri”
tek başına bir belirti olabilir. Bu hastalarda, uygun kristaloid
(hiperkloremik olmayan) veya kolloidlerle yeterli hacim genişlemesi
sağlanmalıdır. Böyle bir durumda furosemid, böbrek fonksiyonlarının
değerlendirilmesi için ideal bir ajandır ve cevap alınabilmesi için nefronun
sağlam olması gerekir. Renal otoregülasyonu koruma ya da müdahale
etmede “preoperatif dönemde renal otoregülasyonun alt sınırının”
belirlenmesi gerekmektedir. Son yıllarda kalp dışı cerrahi geçiren
yetişkinler için ≥ 60 mmHg yerine >60-70 mm Hg'lik bir intraoperatif
OAB hedefinin, daha düşük AKI insidansı ile ilişkilidir.
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5. Perioperatif Hipotansiyonun Önlenmesi
İntraoperatif KB’de çok kısa sürelerde bile görülen düşüşlerde, renal
hasar riski meydana gelebilir (Walsh M ve ar., 2013). Bu sebeple yeterli
KB ve organ perfüzyonunun sürdürülmesi perioperatif dönemde önemli bir
önceliktir. Bununla birlikte, hem güvenli minimum hemodinamik eşiği
sağlamak hem de bunu başarmak için yeterli sıvı yönetimini sağlamak
amacıyla intravenöz (IV) sıvılar ve vazopresörlerin kullanımı önemli
stratejilerdendir. Vazopressör ajanlardan α1 ve β1-adrenerjik agonist etkisi
olan norepinefrin, perioperatif dönemde KB’nin istenilen düzeyde tutmak
amacıyla birinci basamakta kullanılan bir ajandır (Mets B, 2016; CardenasGarcia J ve ark., 2015).
Norepinefrin, kalp debisini korumada saf bir α1-agonisti olan
fenilefrine kıyasla daha etkilidir. Ayrıca kısa süreli/sürekli infüzyonlarda
bile taşifilaksi ile ilişkili olabilen metaraminolden daha güvenilirdir
(Vallée F, Passouant O ve ark., 2017; Shafer S ve ark., 2015). Norepinefrin
yüksek konsantrasyonlarda sıklıkla santral venöz kateter yoluyla
uygulanırken, düşük konsantrasyonlarda yakın gözlem ile periferik
proksimal kol damarlarından uygulanması daha güvenli olarak kabul edilir
(McGee DC & Gould MK, 2003; Futier E ve ark., 2017; Pancaro ve ark.,
2019). Periferik yoldan düşük konsantrasyonlu norepinefrin infüzyon (10
µg/ml) uygulanması (0–0,6 mL/kg/saat, aktif kolda maksimum 0,1
μg/kg/dk'ya eşdeğer), majör kalp dışı cerrahi geçiren hastalarda güvenli ve
minimum SKB hedefine ulaşmada daha etkili olmaktadır (Aykanat VM ve
ark., 2022).
6. Sonuç
İntraoperatif hipotansiyonun sınırları tam olarak tanımlanmamış olsa da
pekçok postoperetaif morbidite ve mortalite ile ilişkili olduğu
görülmektedir. Mevcut kanıtlar, OAB 60–70 mmHg'nin yeterli makro
sirkülasyon için yeterli olduğunu göstermektedir. İOH'nin önlenmesinde
ve istenilen kan basıncı aralığının korunmasında vazopresörlerin
kullanılması önerilmektedir. Özellikle intraoperatif kan basıncı
aralıklarının hedeflenerek vazopressörlerin erken kullanımının İOH’nin
önlenmesinde etkin olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte anestezi
derinliğinin monitörizasyonu, İOH'yi önlemeye yardımcı olabilmektedir.
Bu sebeple intraoperatif dönemde, OAB için optimal hedeflerin ve İOH’yi
önlemek veya tedavi etmek için terapötik yaklaşımların belirlenmesi
önerilmektedir.
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1.Giriş
Süre kısıtlılığı olmaksızın ülke sınırları içerisinde ya da değil, isteğe
bağlı ya da mecburi sebeplerle olan insan hareketliliğine göç adı verilir
(McAuliffe ve ark., 2018). Bu göçü geçekleştiren kişi ise göçmen olarak
nitelendirilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada bir
milyardan fazla kişi göçmen olarak nitelendirilebilir. Bunların 258
milyonu uluslararası göçmen statüsündedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği –UNHCR- ’nin açıkladığı son raporuna göre
uluslararası göçmenlerin sayısı 2010 yılından itibaren iki katına çıkmış ve
60 milyonu geçmiştir (Unhcr-Global-Appeal,2018-2019). Ekim 2018
itibari ile 3,9 milyon mülteci ve sığınmacıyı barındıran Türkiye, dünyada
beş yıldır en fazla mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olmuştur
(Unhcr-Global-Appeal,2018-2019). Aynı kuruluşun yayınladığı Türkiye
istatistiklerinde ise bu mülteci ve sığınmacıların 3.6 milyon kişi ile en çok
Suriye’den geldiği görülmektedir (Unchr, Türkiye İstatistikleri,2020). Bu
sayılar göstermektedir ki Türkiye Cumhuriyeti açısından sığınmacı ve
mülteciler önemli bir popülasyon olup sağlık hizmeti sağlayıcıları
açısından da özellikle dikkat edilip çeşitli planlamalar yapılmak
zorundadır.
Engelli kişiler sağlık problemleri sebebiyle toplumsal yaşama uyum
sağlama ve günlük ihtiyaçlarını gerçekleştirme konusunda dezavantajlı
olup; korunma, bakım ve rehabilitasyon, danışmanlık ve destek
hizmetlerine gereksinim duyan kişilerdir (Bınar ve ark., 2019). Eğer
mülteci ve sığınmacılar engelli iseler bu durumlarını kanıtlamaları, bunun
için sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde sağlık kurullarına başvurmaları
gerekmektedir. Başvurucuların toplam engellilik oranı 16 Temmuz 2006
tarihli “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık
Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda hesaplanır. İç
hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, genel cerrahi
veya ortopedi, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzman doktorları ve
bulunması halinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman doktorları sağlık
kurulunu oluşturur (Koçak et al.,2018). Bizim de sağlık kurulumuza bu
sebeple birçok başvuru olup bunların içerisinde azımsanmayacak bir
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çoğunluğu da görme engelli mülteci ve sığınmacılar oluşturmaktadır. Biz
de çalışmamızda Suriyeli mülteci veya sığınmacı statüsünde olup engelli
raporu almak için sağlık kurulumuza başvuran kişiler içerisinde görme
engeli olan başvurucuların yaş, cinsiyet ve oküler morbiditelerini
inceledik. Bu çalışmanın, ülkemizde mülteci ve sığınmacı statüsündeki
görme engelli kişilerin dağılımını anlamakta katkısı olacağını; son yıllarda
sayısı çokça artan mülteci ve sığınmacıların sağlık kurulu başvurularında
göz doktorlarına ne tür hastalarla karşılaşabileceklerine dair öngörü sahibi
olması için de faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.
2.Gereç ve Yöntem
01.01.2019 ile 30.02.2020 tarihleri arasında, devlet hastanesi sağlık
kuruluna başvuran Suriyeli hastalar taranarak retrospektif bir çalışma
gerçekleştirildi. Bu dönem içerisinde hastanemize başvuran ve kayıtlarında
eksiklik bulunmayan tüm Suriyeli hastalar çalışmaya dâhil edildi.
2.1.İzinler ve etik
Çalışmanın yürütülmesi için hastane yönetiminden gerekli izinler
alındı. Sanko üniversitesi klinik araştırmalar etik kurulu onayı alındı.
(04.02.2021 tarih, 2021/02 oturum ve 03 nolu karar). Çalışmanın
yürütülmesi esnasında İyi Klinik Uygulamalar Rehberi ve Helsinki
Deklarasyonundaki etik ilkeler göz önünde bulunduruldu.
2.2.Ölçümler
Hasta bilgi sisteminden ve sağlık kurulu verilerinden alınan bilgilerden
hastaların demografik özellikleri, sağlık kuruluna başvuru sebepleri, genel
muayene ile oftalmolojik muayene bulguları retrospektif olarak tarandı. 18
yaş altı olan başvurucular pediatrik hasta grubuna alınırken, 18 yaş ve üzeri
başvurucular erişkin hasta grubunda değerlendirildi. Hastaların cinsiyet,
yaş, sağlık kuruluna başvuru sebepleri, görme kaybı oranları ve özür
durumuna göre tüm vücut özür oranları kaydedildi.
2.3.Oftalmolojik muayene
Bütün hastalara oftalmolojik muayene yapıldı. Türkçe bilen mülteci ve
sığınmacılar ile Türkçe iletişim kurulurken; bilmeyenlerle ise nitelikli
tercümanlar yardımıyla iletişim kurulmaya çalışıldı. Sözel iletişimde
bulunabilen hastaların tashihsiz ve tashihli görme keskinliği değerleri
Snellen eşeli yardımıyla ölçüldü ve uluslararası görme keskinliği ifadeleri
eşdeğerlik tablosu kullanılarak logMAR değerlerine ulaşıldı. Refraksiyon
muayenesi için hastaların her iki gözüne 5 dk arayla iki kez siklopentolat Sikloplejin %1, Abdi İbrahim,Türkiye- damlatıldı. İlaç damlatıldıktan 45
dakika sonra otorefraktometre ile ölçüm yapıldı. Otorefraktometre ile
değerlendirilemeyen hastalarda ölçümler skiaskopi yöntemi yardımıyla
yapıldı. Refraksiyon muayenesi için elde edilen değerler hesaplandı. Ön
segment muayenesi biyomikroskop ile yapıldı. Fundus muayenesi +90
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diyoptri mercek yardımıyla biyomikroskop ile yapıldı. Biyomikroskopta
oturamayan hastalarda arka segment incelemesi için indirekt oftalmoskopi
yöntemi kullanıldı. Hastalara kapama testi ve kardinal bakış yönlerindeki
göz hareketleri incelemesi yapılarak oküler motiliteleri değerlendirildi.
Hastaların muayeneleri bu şekilde sağlık kurulu doktoru tarafından
yapıldıktan sonra kayıt altına alındı ve bahsedilen tarihler için sağlık
kurulu dosyaları taranarak çalışmada kullanıldı.
2.4.İstatistiksel analizler
Hastaların verileri SPSS v25 programına aktarılarak analiz edildi.
Veriler sıklık ve yüzde değerleri kullanılarak sunuldu.
3.Bulgular
Çalışmaya dâhil edilen 281 hastanın 72 tanesi pediatrik yaş grubunda
değerlendirilirken; 209 tanesi erişkin yaş grubundaydı. Pediatrik yaş grubu
içerisinde 46 (%64) erkek ve 26 (%36) kadın başvurucu vardı. Erişkin yaş
grubunda ise 132 (%63) erkek ve 77 (%37) kadın başvurucu vardı. Yaş
aralıkları pediatrik yaş grubu için 1-17 iken, erişkin yaş grubunda bu
aralıklar 18-94’tü. Tüm başvurucular Suriye kökenli mülteci ve
sığınmacılardan oluşmaktaydı. (Tablo 1)
Pediatrik yaş grubunu özel incelediğimizde sağlık kurulu başvuruları
arasında en sık karşılaşılan oküler patolojinin ezotropya olduğu görüldü.
Toplamda 20 başvurucu için ezotropya tanısı girilmişken; bunların 12’si
erkek, 8’i ise kadın hasta idi. Ezotropya tüm tanıları içerisindeki oranı
%27,8 idi. Ezotropya’dan sonra en sık karşılaşılan oküler patoloji 11
(%15,2) başvurucu ile ambliyopi olmuştur. 11 başvurucunun 9’u erkek
iken, 2 tanesi kadın hasta idi. Üçüncü en sık saptanan patolojiler ise 9’ar
tanı girişi ile ekzotropya ve nistagmus olmuştur. Ekzotropya hastalarının
8’i erkek iken, 1 tanesi kadındır. Nistagmus tanısı için ise bu sayılar erkek
başvurucular için 6 iken; kadın başvurucular için 3 olmuştur. Bu
morbiditelerin oranları da %12,5 olarak hesaplanmıştır. Kadın başvurucu
sayısı oran olarak erkek başvurucu sayısının altında olduğu için tanılar
içerisinde de erkek başvurucuların sayısı ve oranı daha fazla olmuştur. İlk
3 patoloji haricinde pediatrik yaş grubu sağlık kurulu başvurucuları
arasında konjenital glokom (6 vaka, 4 erkek 2 kadın), korneal skar (5 vaka,
4 erkek 1 kadın), dejeneratif miyopi (5 vaka, 2 erkek 3 kadın), ektropion
(4 vaka, 2 erkek 2 kadın), psödofaki (3 vaka, 2 erkek 1 kadın), mikroftalmi
(3 vaka, 2 erkek 1 kadın), korneal opasite (3 vaka, 0 erkek 3 kadın),
konjenital katarakt (3 vaka,2 erkek 1 kadın), fitisiz bulbi (3 vaka,1 erkek 2
kadın) gibi görme engeli yapan sebepler de sıklıkla karşılaşılmıştır. Tüm
patolojiler ve karşılaşılma oranları tablo 2’de gösterilmiştir.
Erişkin yaş grubunda ise en sık karşılaşılan oküler patolojinin 69
başvurucu ile katarakt hastalığı olduğu gözlemlendi. Bu hastaların 36’sı
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erkek iken; 33 tanesi kadın hasta idi. Katarakt hastalığının görülme oranı
%33,0 idi. İkinci en sık karşılaşılan oküler patoloji 39 toplam hasta ile
diyabetik retinopati idi. Bu başvuruların ise 20’si erkek iken, 19 tanesi
kadın başvurucu idi. Diyabetik retinopatinin görülme sıklığı %18.6 olarak
hesaplandı. Bu grupta en sık karşılaşılan üçüncü oküler patoloji ise
ambliyopi olmuştur. Bu patolojiye sahip başvurucuların 14’ü erkek iken, 5
tanesi ise kadındı. Bu morbidite için görülme sıklığı %9,0 olarak
hesaplanmıştır. Psödofaki (18 vaka, 10 erkek 8 kadın), optik disk atrofisi
(13 vaka, 10 erkek 3 kadın), korneal opasite (13 vaka, 9 erkek 4 kadın),
dejeneratif miyopi (13 vaka, 9 erkek 4 kadın) ve fitizis bulbi (12 vaka, 8
erkek 4 kadın) erişkin yaş grubunda nispeten sık karşılaştığımız patolojiler
arasında idi. Erişkin grup için karşılaşılan tüm patolojiler tablo 3’te
gösterilmiştir.
Tablo 1. Başvurucuların Yaşları ve Grupların Dağılımı
Erkek
46
(%64)
132
(%63)

Pediatrik Yaş<18
Erişkin Yaş >=18

Kadın
26
(%36)
77
(%37)

Toplam
72
209

4.Tartışma
Son yıllarda tüm dünyada mülteci ve sığınmacı statüsünde yaşayan
kişiler hızla artmış olsa da Türkiye’de bu sayılar çok daha hızlı bir şekilde
artmış ve Türkiye tüm dünya içerisinde en çok sayıda mülteci ve sığınmacı
misafir eden ülke konumuna erişmiştir. Mültecilerin altıda birinin yaşamını
etkileyen bir fiziksel patoloji sahibi olduğu üçte ikisinin ise aynı şekilde
yaşamını zorlaştıran bir zihinsel hastalık sahibi olduğu düşünülmektedir
(Burnett ve ark.,2001). Diğer hastalıklarda olduğu gibi göz hastalıklarında
da mülteci ve sığınmacı statüsündeki insanların sağlık hizmetlerine ulaşımı
sorunludur (Scase ve ark., 2005). Bu sebeple hastalıkların daha ileri
düzeyde ve normal hastalara göre daha ileri aşamalarda tespit edildiğini
öngörebiliriz. Bu durum tedavi sonuçlarını da etkileyecektir. Yaptığımız
çalışmada başvurucuların öncelikli amacı tedavi olmak olmayıp; engelli
olduklarına dair rapor almak olduğu için çalışmamızda bu duruma yönelik
bir çıkarım yapılmamış olsa da bu durum, sağlık hizmeti sunucularının
mülteci ve sığınmacı hastalara yaklaşırken aklında bulundurması gereken
bir durumdur.
Görme yetersizliği iyi gören gözde 6/18 ve daha aşağı görme düzeyini
belirtirken körlük ise iyi gören gözde 1/20 ve daha az görme düzeyini
belirtmektedir (Küsbeci ve ark.,2016). Mülteciler arasında hangi sıklıkla
görme yetersizliği ve körlük yaratan göz patolojilerinin olduğunu araştıran
yurtiçi ve yurtdışında makaleler yazılmıştır (Erdem,2019; Gelaw Y ve ark.,
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,2014; Awan H ve ark., 1998). Körlüğün mülteci ve sığınmacılar arasında
normal popülasyona göre daha sık olduğu yapılan bazı araştırmalarda
gösterilmiştir ve bu oranların bazı yayınlarda %26,2’ye kadar çıktığı
görülmüştür (Erdem,2019; Ngondi ve ark.,2006). Türkiye’de yapılan bir
başka çalışmada mülteci ve sığınmacılarda körlüğün en sık nedenleri
arasında katarakt, refraksiyon kusuru, fitizis bulbi ve korneal opasite
gösterilmiştir (Erdem,2019). Aynı çalışmada 15 yaş ve altı başvurucular
için refraksiyon kusuru öne geçmekte fakat katarakt da bir sebep olarak
kendini göstermektedir (Erdem,2019). Bizim çalışmamızda da pediatrik
yaş grubu için öncelikle şaşılık, ambliyopi ve dolayısı ile refraksiyon
kusuru gibi sebepler karşımıza çıksa da korneal opasite ve fitizis bulbi gibi
travma ile ilişkilendirilebilecek tanılar da ön sıralarda yer almaktadır.
Mülteciler ve sığınmacıların daha çok savaş gibi travmatik durumlardan
kaçtığı düşünüldüğünde bu anlaşılabilir olmaktadır. Zaten yapılan bazı
çalışmalarda da bu durum gösterilmiş olup; mültecilerin körlük
sebeplerinde savaş yaralanmaları ve travmatik sebeplerin artmış
olabileceği gösterilmiştir (Tomlinson ve ark.,2003; Heiden ve ark.,1995).
Bizim çalışmamızda da benzer şekilde katarakt hastalığı erişkin yaş
hastalarda en sık karşılaştığımız sorun olmuştur. Aynı yaş grubunda diğer
karşılaştığımız sorunlar ise diyabetik retinopati, ambliyopi, optik disk
atrofisi ve korneal opasite olmuştur. Sosyokültürel olarak bölgemize
benzer şehirlerde yapılan araştırmalarda en sık görülen körlük sebepleri
olarak katarakt, korneal opasite, makular patolojiler,fitizis bulbi ve
ambliyopi gibi çalışmamıza benzer sonuçlar çıkmıştır (Ceyhan ve
ark.,2012; Negrel ve ark.,1996). Türkiye’deki mülteci ve sığınmacıların
uzun yıllar boyu ülkemizde kalması ve ve daha çok ileri yaş nüfusun
mülteci olarak gelmeyi tercih etmesi sebebiyle travmatik sebeplerin
azalmış olup, kronik oküler patolojilere bağlı körlük sebeplerinin arttığı
düşünülebilir.
Tablo 2. Pediatrik Yaş Grubundaki Hastaların Tanıları ve Sayıları
Görme Sistemi

Erkek
(n=46)
12
9
8
6
4
2
4
2
1
2
0

Ezotropya
Ambliyopi
Ekzotropya
Nistagmus
Konjenital Glokom
Dejeneratif Miyopi
Korneal Skar
Ektropion
Fitizis Bulbi
Konjenital Katarakt
Korneal Opasite
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Kadın
(n=26)
8
2
1
3
2
3
1
2
2
1
3

Toplam
(n=72)
20
11
9
9
6
5
5
4
3
3
3

Mikroftalmi
Psödofakik
Afakik
Optik Disk Solukluğu
İleri Kuru Göz
Katarakt
Keratoplastili
Makula Distrofisi
Okuler Albinizm
Opere Evisserasyon
Optik Kolobom
Protez Göz
Üveit

2
2
2
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0

1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.Sonuç
Mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetine ulaşımı tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de bazı zorluklar içermektedir. Başvuru sebepleri ülkenin
normal popülasyonuna göre farklılıklar gösterebilir. Hastalar normal
popülasyondan daha ileri düzey ve farklı morbiditeler ile gelebilir. Bunun
gibi zorluklar sağlık hizmeti sunucularının aklından çıkmamalı ve mülteci
ve sığınmacıların tanı, tedavi ve izleminde normal popülasyondan daha
detaylı düşünülüp; ek zorluklar ve farklılıklar göz önünde
bulundurulmalıdır.
Tablo 3: Erişkin Yaş Grubundaki Hastaların Tanıları ve Sayıları
Hastalık

Erkek Kadın Toplam
(n=132) (n=77) (n=209)
36
33
69
20
19
39
14
5
19
10
8
18
10
3
13
9
4
13
9
4
13
8
4
12
5
4
9
6
2
8
4
4
8
3
5
8
7
0
7
5
2
7
5
1
6

Katarakt
Diyabetik Retinopati
Ambliyopi
Psedofakik
Optik Disk Atrofisi
Dejeneratif Miyopi
Korneal Opasite
Fitizis Bulbi
Pupil Bozukluğu
Senil Makula Dejeneresansı
Korneal Skar
Glokom
Ekzotropya
Nistagmus
Optik Disk Solukluğu
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Keratokonus
Keratoplastili
Makulopati
Bülloz Keratopati
Afakik
Makula Atrofisi
Retina Dejenerasyonu
Pterjıum
Ezotropya
Makula Skarı
Lens Subluksasyonu
Retinitis Pigmentosa
Vitreus Hemorajisi
Makula Distrofisi
Opere Evisserasyon
Retina Distrofisi
Vitrektomize
Aniridi
Ektropion
Kortikal Körlük
Lens Dislokasyonu
Opere Penetran Glob Yaralanması
Opere Retina Dekolmanı
Protez Göz
Retina Dekolmanı
İris Bozuklukları
Santral Retinal Ven Okluzyonu

85

3
2
2
1
3
3
3
2
1
1
2
2
2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

1
2
2
3
0
0
0
1
2
2
0
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 Giriş
Doğal lenfoid hücreler, doğal immünitede rol alan, doğal öldürücü
(NK) hücrelerinden farklı olarak çok fazla gezici olmayan, ortak bir lenfoid
progenitör hücreden oluşan hücrelerdir. Çevresinden gelen nöropeptitler,
hormonlar ve sitokinler gibi sinyallere göre hızlıca immün yanıt verirler ve
yine bu sinyallerle regüle edilirler. Doğal immün yanıt ile adaptif immün
yanıt arasında bir köprü görevi gördükleri düşünülmektedir (An, FloresBorja, Irshad, Deng, & Ng, 2019).
Doğal lenfoid hücreler eksprese ettikleri transkripsiyon faktörüne ve
salgıladıkları sitokin çeşidine göre 5 farklı tipte incelenir: NK hücreleri,
doğal lenfoid tip 1 hücresi (ILC1), doğal lenfoid tip 2 hücresi (ILC2), doğal
lenfoid tip 3 hücresi (ILC3) ve lenfoid doku uyarıcı hücreler (Lti). NK
hücreleri aynı ortak lenfoid prekürsörden oluşur bu sebeple de bu grup
altında incelenir. Buna karşın, NK hücreleri gelişim aşamasının en
başından diğer doğal lenfoid hücrelerden ayrılarak NK progenitör
hücresine farklılaşır ve bu progenitör hücreler NK hücrelerini oluştururlar.
Diğer ILC’ler ise ortak yardımcı doğal lenfoid progenitörlerinden
(OYDLP) oluşurlar (An et al., 2019). ILC’ler T hücrelerin doğal
immünitedeki karşılıkları olarak düşünülebilir. ILC1, ILC2 ve ILC3
hücrelerinin sırasıyla Th1, Th2 ve Th17 hücrelerine karşılık geldiği
düşünülmektedir. NK hücreleri de sitotoksik T hücrelerine (CD8+ T
hücresi) karşılık gelir. Bu doğal lenfoid hücrelerin T ve B hücreleri gibi
antijen spesifik reseptörleri bulunmaz, bu sebeple de antijen-spesifik yanıt
veremezler (Crinier, Vivier, & Bléry, 2019).
Son yıllarda, kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi, radyoterapi ve
cerrahi müdahalenin yerini yavaş yavaş immünterapi almaktadır. Bu yeni
tedavi yaklaşımında immünitedeki moleküller veya hücreler harekete
geçirilerek tümör hücrelerinin öldürülmesi amaçlanır. Burada hedef,
immün sistem, tümör veya tümör mikro çevresi olabilir (Crinier et al.,
2019). ILC’ler de immünitede aldıkları role, çevrelerinden gelen sinyale
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ve verdikleri cevaba göre hem anti-tümör hem de pro-tümör etki
gösterebilirler. Bu çalışmada ILC’lerin immünitedeki rolleri, tümör ve
mikro çevresinin oluşumundaki görevleri, kanser immünterapisindeki
kullanımları ile ilgili güncel veriler irdelenecektir.
2

Doğal lenfoid hücre tipleri ve özellikleri

1970’lerin başında NK hücrelerinin ILC ailesinin kurucu üyesi olduğu
bulundu. NK hücreleri, kemik iliğinde ortak progenitör hücreden gelişirler
ve bir dizi olgunlaşma ve farklılaşma sürecinden geçerler. Bu süreç
esnasında NK hücreleri eksprese ettikleri transkripsiyon faktörlerine (Tbox protein 21, T-BET ve eosmesodermin, EOMES) göre ILC
hücrelerinden ayrılır. ILC hücreleri de kendi içerisinde yine eksprese ettiği
transkripsiyon faktörlerine ve salgıladıkları sitokinlere göre farklı alt
tiplere ayrılırlar (Ducimetière, Vermeer, & Tugues, 2019). Genel olarak
bakıldığında, ILC1’ler hücre içi patojenlere, ILC2 hücreleri ekstraselüler
parazitlere veya alerjenlere ve ILC3’ler ekstraselüler mikroplara karşı
yanıt verirler (Crinier et al., 2019).

Şekil 1. ILC ailesi hücrelerinin sınıflandırılması. HKH: Hematopoetik kök
hücre, OMP: Ortak myeloid progenitör, OLP: Ortak lenfoid progenitör, ODLP:
Ortak doğal lenfoid progenitör, OYDLP: Ortak yardımcı doğal lenfoid progenitör,
DLHP: Doğal lenfoid hücre progenitörü, LTiP: Lenfoid doku uyarıcı progenitörü,
LTi: Lenfoid doku uyarıcı hücre, NCR: doğal sitotoksisite reseptörü
(BioRender.com ile çizilmiştir)

2.1 Doğal lenfoid hücre tip 1 (ILC1):
İlk olarak karaciğerde TRAIL+ NK hücreleri olarak tanımlanmışlardır
(Klose & Artis, 2020). Bu hücreler T-bet ekspresyonuyla karakterizedir,
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IL-12 ve IL-18 varlığında IFN-γ ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-α)
üretirler (An et al., 2019). NK hücrelerine en yakın tipteki doğal lenfoid
hücredir. NK hücrelerinden farklı olarak ILC1 hücreleri kanda bulunmaz,
dokularda sabit olarak bulunur (Ducimetière et al., 2019). Karaciğerde
bulunan TNF-ilişkili apoptoz ligandı (TRAIL)+ NK hücre/ILC1’ler,
bağırsak lamina propria’sında, epitelde, adipoz dokuda ve uterusta bulunan
ILC’ler örnek olarak verilebilir. Bazen bu hücreler farklı dokularda
fenotipleri bakımından çok az farklılık gösterebilirler. Bunun dokuya
adaptasyonuyla ilişkisi olabileceği düşünülmekte olup henüz tam olarak
bilinmemektedir (Klose & Artis, 2020). Mukozadaki ILC1’ler patojenik
enfeksiyonlara karşı Th1 benzeri savunma gösterir. Bunun yanında NK
hücreleri gibi sitotoksik etki göstermezler (An et al., 2019).
NKp46, NKG2D ve NK1.1 gibi NK hücrelerinde bulunan reseptörlere
sahiptir. ILC’lerdeki fonksiyonları henüz çalışma aşamasındadır. Yapılan
bir çalışmada farede NKp46 genindeki bir mutasyon sebebiyle TRAIL
hücre yüzeyinde eksprese edilememiş ve anti-tümör aktivitesinin düşük
olmasına sebep olduğu gösterilmiştir. ILC1 yüzeyinde KIR reseptörlerinin
olmadığı ve HLA molekülünün kaybına bağlı bir tanıma
gerçekleştirmediği gösterilmiştir. Buna karşın hafıza geliştirerek hafıza
hücreleri gibi hareket ettikleri de çalışmalarda gösterilmiştir (Klose &
Artis, 2020).
2.2 Doğal lenfoid hücre tip 2 (ILC2):
Bu hücreler ilk olarak 2006 yılında non-B, non-T IL-13 üreten hücreler
olarak tanımlanmıştır. Hem akciğer, ince bağırsak, kolon ve MLN gibi
mukozal doku bölgelerinde hem de kemik iliği, dalak, karaciğer, böbrek
ve adipozit dokuda bulunurlar. ILC2 hücreleri CD90 ve IL7R eksprese
ederler. Gelişimleri ve fonksiyonları ise GATA-3, RORα, Id2 ve NFIL3
transkripsiyon faktörlerine bağlı olarak gerçekleşir (Herbert, Douglas, &
Zullo, 2019).
ILC2 hücreleri Th2 sitokinleri olan IL-4, IL-5, IL-9 ve IL-13
sitokinlerini sentezleyerek astım, allerji ve helmitlere karşı oluşan tip 2
inflamasyon ile patolojik cevabın oluşmasına neden olurlar. IL-33, IL-25
ve TLSP gibi epitel kökenli alarminlerle aktive olurlar. IL-33 varlığında
alerjik solunum inflamasyonlarında rol alırken, IL-25 varlığında bağırsakta
tip 2 immün yanıtta rol aldığı düşünülmektedir (Ducimetière et al., 2019).
Başka bir çalışmada ise hücre hasarına bağlı olarak IL-33 sitokininin
nukleustan ekstraselüler ortama verilmesinin ILC2’yi aktive ederek tip 2
immün yanıtı başlatmasına sebep olduğu bildirilmiştir (An et al. 2020).
Bazı çalışmalarda IL-33’ün tek başına yeterli olmadığı, bununla birlikte
IL-2, IL-7 ve TSLP gibi kostimülatör sitokinlerin de gerekli olabileceğini
öne sürer (Kabata, Kazuyo Moro, & Koyasu, 2018).
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2.3 Doğal lenfoid hücre tip 3 (ILC3):
ILC3 hücreleri tonsiller, bağırsakta lamina propria, dalak, deri, akciğer
ve karaciğerde bulunur. Transkripsiyon faktörü olan retinoid ilişkili orfan
reseptör γt (RORγt), IL-22 ve IL-17 ekspresyonuyla karakterizedir. IL-23,
IL-12, IL-1β, IL-2/IL-15 reseptörlerini de eksprese ederler. Bu sitokinler
ILC3 hücrelerinin fonksiyonlarını regüle eder, proliferasyonlarını sağlar ve
plastisite özelliklerini (birbirine dönüşme) etkileyebilirler (Montaldo,
Juelke, & Romagnani, 2015). Son yayınlanan kaynaklarda ILC3 grubu
hücrelerin de alt gruplara ayrıldığı bildirilmiştir. Buna göre, doku uyarıcı
hücreler (Lti) benzeri ILC3 hücre grubu, yüzeyinde CCR6, c-kit (CD17),
Nörofilin-1 ve CD4 ekspresyonlarıyla karakterizedir. Diğer grup da doğal
sitotoksisite reseptörü eksprese eden, daha sonra buna T-bet
ekspresyonuyla eşlik eden (NCR)+ ILC3 hücre grubudur. Bu grup birçok
NCR eksprese ederken, LTi ile ilişkili markırları eksprese etmez
(Domingues & Hepworth, 2020).
ILC3 hücreleri IL-22 salgılar. IL-22, özellikle bağırsakta mukozal
tamirde ve gastrointestinal sistemin immün stabilitesinin devam
ettirilmesinde rol oynar. Son yıllarda ise tümör büyümesi ve metastazında
rol oynadığı da bildirilmiştir (Xian et al., 2020).
2.4 Lenfoid organ uyarıcı hücreler (LTi):
LTi hücreleri önceleri ILC3 grubu içine dahil edilmekteydi. Son
yıllarda ise, ILC3 progenitör hücrelerinin farklılaşma için transkripsiyon
faktörü olan promyleositik lösemi çinko parmağına (Plzf) ihtiyaç duyması
sebebiyle artık günümüzde farklı bir alt grup olarak incelenmektedir. LTi
hücreleri embriyogenez esnasında sekonder lenfoid dokuların (mezenterik
ve periferal lenf nodları ve Peyer plakları gibi) oluşması için önemlidir
(van de Pavert, 2021). Bu sebeple de LTi hücreleri fetal dönemde bulunur.
Bunun yanında yetişkinlerde de LTi hücrelerine fenotipik olarak benzeyen
ancak sekonder lenfoid organ oluşumunu başlatamayan hücreler bulunur.
Bunlara LTi benzeri hücreler adı verilmiştir. LTi ve LTi-benzeri hücreler
gen ekspresyon profilleri bakımından benzerdir, ancak LTi-benzeri
hücreler T hücre yaşam molekülü olan OX40L ve CD30L moleküllerini de
LTi hücrelerden farklı olarak eksprese ederler (Zhong, Zheng, & Zhu,
2018). Bunlara bağlı olarak da artık günümüzde LTi hücreleri ILC3 hücre
grubundan ayrı bir ana hücre grubu olarak kabul edilir.
3

Adaptif immünitede doğal lenfoid hücreler

ILC’ler dokuya spesifik adaptif immünitede homeostazisin sağlanması
ve hastalıkların regülasyonunda önemli rol oynar (An et al., 2019).
ILC1’ler IL-12, IL-15 ve IL-18 sitokinlerinin varlığında cevap olarak IFNγ salgılar. IFN-γ makrofajların ve dendritik hücrelerin aktive olarak hücre
için bakterileri parçalayıp antijenlerini MHC molekülleriyle sunmasını
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sağlar (Panda & Colonna, 2019). ILC1 hücreleri kendileri sınıf II MHC
eksprese etmezler. Bu sebeple de kendileri antijen sunan hücreler (ASH)
gibi davranamazlar ve direkt olarak CD4+ T hücreleriyle etkileşimde
bulunamazlar (Kumar, 2020). Buna karşın, Mezenterik lenfoid nodlardaki
ve kolondaki ILC3 hücreleri MHC sınıf II molekülü eksprese ederek
antijen sunabilir, ancak yine de kostimülatör molekülleri bulunmadığı için
naif T hücre proliferasyonunu uyaramaz. ILC3 hücreleri çözünür
lenfotoksin-α3 üretir. Bu da stromal hücreleri aktive ederek T hücrelerin
uyarılmasını sağlar. Bunun yanında dalakta lenfotoksin ve granülositmakrofaj koloni uyarıcı faktör (GM-CSF) üretimi dolaylı olarak marjinal
zon B hücre yanıtını başlatır. ILC3 hücreleri T regülatör (Treg)
hücreleriyle direkt veya indirekt olarak da etkileşime girerek onların
aktivitelerini düzenler. ILC3 hücrelerinin sentezlediği IL-2 Treg
hücrelerinin ince bağırsaktaki popülasyon büyüklüğünü belirleyerek gıda
kaynaklı antijenlere karşı tolarans geliştirilmesini sağlar (Sonnenberg &
Hepworth, 2019). ILC2’ler ASH gibi davranarak T immün yanıtında rol
alırlar (Kumar, 2020). Alerjenle uyarılmış solunum yolu inflamasyonunda,
ILC2 hücreleri tarafından salgılanan IL-13 akciğer ilişkili dendritik
hücrelerin lenf noduna göçünü ve bunu takiben naif CD4+ T hücrelerinin
Th2 hücrelerine dönüşümünü sağlar. ILC2 hücrelerinin salgıladığı IL-4
sitokini Th2 hücre farklılaşmasını uyarabilirken, IL-5 ve IL-6 sitokinleri B
hücrelerin IgM ve IgA antikorlarının üretimini arttırır (Sonnenberg &
Hepworth, 2019).
4

Tümör immün mikroçevresinde doğal lenfoid hücreler

1800’lü yıllarda tümöre infiltre olan lökositler ilk olarak
keşfedildiğinde immün hücreleriyle kanser arasında bir ilişki olduğu öne
sürüldü. Son yıllara kadar bu hücrelerin hep anti-tümör aktivitesi olduğu
düşünülse de, bu hücrelerin pro-tümör (tümörü ilerletici) etkileri olduğu
gösterilmiştir. Bir tümörün büyümesi, gelişmesi ve hatta metastazı için
tümör immün mikro çevresi büyük önem taşır. Bir immün mikro çevreyi
oradaki yerli hücreler, stroma hücreleri, ekstraselüler matriks, kan ve
lenfatik vasküler ağ, infiltre olan immün hücreleri (tümör ilişkili
makrofajlar, mast hücreleri, T hücreleri ve ILC’ler) ve büyüme faktörleri,
sitokinler ve kemokinler gibi sinyal molekülleri oluşturur. ILC’ler tümör
mikro çevresindeki sinyallere bağlı olarak anti-tümör veya pro-tümör
olarak etki gösterebilirler. ILC’lerin hem birbirleriyle hem de etrafındaki
diğer hücrelerle iletişimleri sitokinler, alarminler ve inflamatuar
medyatörlerle gerçekleşir (An et al., 2019).
Tümörün olgunlaşması için gerekli en önemli olaylardan bir tanesi
uygun bir ekstraselüler matriksin (ECM) yeniden düzenlenmesidir.
ILC’lerin salgıladığı sitokinler direkt olarak fibroblast fonksiyonunu
regüle eder (An et al., 2019). Bu esnada ECM’nin deregülasyonu,
invazyona, anjiyogeneze ve dolayısıyla da immün hücre infiltrasyonuna
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sebep olur (Ducimetière et al., 2019). Yapılan bir fare melanoma
çalışmasında, IL-12 ile gelen sinyale yanıt olarak ILC1 IFN-γ ve tip I
ilişkili kemokin reseptörlerinin (CXCR6, CCR5, CXCR3 ve CCR1)
ekspresyonunu arttırdığı gözlenmiştir. İnsanda adipoz dokuda ise yine
adipoz doku fibrogenezine katkı sağladığı bulunmuştur. Fare
karaciğerinde, IL-33 ile aktive olan ILC2’nin IL-13 salgıladığı ve bu
sitokinin de patolojik doku oluşumuna katkı sağladığı gösterilmiştir (An et
al., 2019).
Tümör canlılığı ve büyümesi için gerekli olaylardan bir tanesi de
anjiyogenezdir. ILC’ler pro-anjiyogenik faktörler salgılayarak endotelyal
hücre proliferasyonu ve adhezyon moleküllerinin upregülasyonunu
uyarırlar. ILC-lerin buradaki rolleri kendilerine gelen sinyale göre
değişebilir. Pro-anjiyogenik ve anti-tümör aktivite gösterebilirler. Örneğin,
ILC1’ler salgıladıkları IFN-γ ile tümör hücre proliferasyonunu ve
anjiyogenezi inhibe ederken, TNF-α salgılayarak anjiyogenik ve büyüme
faktörlerinin ekspresyonlarını uyarabilirler. ILC2’ler ise IL-33 ile
uyarıldıklarında deride re-epitelizasyonu sağlayabilir. ILC3’ler IL-17
salgılayarak vasküler endotelyal hücre göçünü uyarabilir (An et al., 2019).
5

ILC’lerin plastisite yetenekleri

ILC’lerin tümör mikro çevresindeki en önemli özelliklerinden birisi de
plastisite özellikleridir. Bu özellikleri gelen sinyale bağlı olarak
birbirlerine dönüşebilme yetenekleridir. Bu yetenekleri farklı patojenik
uyarılara karşı oluşan immün yanıtın şekillenmesini sağlayabilir.
Melanoma tümörlerinde NK hücrelerinin ILC1 benzeri gen ekspresyon
profilleri taşıdıkları ve çevresel sinyale bağlı olarak sitotoksisite
özelliklerini kaybederek ILC1 grubu hücrelere dönüştükleri fare
modellerinde gösterilmiştir (Crinier et al., 2019). Bunun yanında 3.
basamak NK hücrelerinin IL-1β uyarısıyla 4. aşamaya geçemediği için
olgun NK hücresi yerine ILC3 benzeri hücre şeklinde IL-22 ürettiği
bildirilmiştir (An et al., 2019). IL-15 ve IL-12 ile muamele edilen ILC3
grubu hücrelerin sitotoksisite özellikleri kazanarak NK hücreye özgü
faktörleri de eksprese ederek NK hücrelere dönüştüğü bildirilmiştir.
Hayvan modellerinde, ILC2’lerin ILC1 benzeri hücrelere dönüşerek IFNγ salgıladıkları, IL-2 ve IL-7 varlığında ise IL-17 üreten ILC3’lere
dönüşebildiği gösterilmiştir (Crinier et al., 2019).
Fare çalışmalarında TGF-β yokluğunda ILC1 hücrelerinin NK
hücrelerine dönüştüğü, kronik obstrüktif pulmoner hastalığı olan kişilerde
IL-4 birikiminde ILC1 hücrelerinin ILC2 hücrelerine dönüştüğü
gösterilmiştir. IL-23 ile ILC1 hücrelerinin ILC3 hücrelerine dönüşebildiği
gösterilmiştir. Crohn hastalarında ILC2 hücrelerinin ILC1 hücrelerine
dönüştüğü gözlenmiştir ve IL-25 uyarısıyla ILC2 hücrelerinin IL-17 üreten
ILC3 hücrelerine dönüşebildiği bildirilmiştir (An et al., 2019).
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ILC hücrelerinin bu plastisite özelliklerinden dolayı çalışılması zordur.
Günümüzde hala birçok mekanizmaları tam olarak anlaşılamamıştır.
6

Kanser tedavisinde doğal lenfoid hücrelerin rolleri

Son yıllarda, kanser tedavilerinde klasik kemoterapi, radyoterapi veya
cerrahi yöntemlerin dışında immünterapi daha çok ilgi çekmektedir.
Günümüzde, bu tedavi seçeneğinde immün kontrol noktası blokajları
onaylanmış olarak kullanılmaktadır (CTLA4, PD-1 ve PD-L1 noktalarını
hedef alan antikorlar). CD4+ T hücrelerinin yüzeyinde eksprese edilen
uyarılabilir kostimülatör (ICOS) molekülünü hedef alan antikor Faz I
çalışmasındadır. Bu tedavi özellikle solid tümörler için çalışılmaktadır (An
et al., 2019).
Anti-kanser özelliklerinden dolayı NK hücreleri önemli bir hedeftir.
Proliferasyonlarını veya sitotoksik özelliklerini arttıracak yöntemler
denenmektedir. Diğer bir yaklaşım da NK hücre inhibitör reseptörlerinin
durdurulmasıdır. Böylelikle NK hücrelerinin sitotoksik aktivitelerinin
durdurulmasının önüne geçilmiş olacaktır. Bu reseptörlere yönelik
monoklonal antikorlar çalışılmaktadır. Bu konuyla ilgili en son yaklaşımlar
ise tümör mikroçevresindeki molekülleri hedef alan ilaçlar veya genetik
mühendisliğiyle NK hücrelerin sitotoksisite özelliklerini arttırarak adoptif
transferidir (Crinier et al., 2019).
ILC hücreleri anti-tümör ve pro-tümör özelliklerinin keşfiyle kanser
immünterapisinde dikkat çekmeye başlamıştır. ILC hücrelerinin
mekanizmaları tam anlaşıldıktan sonra NK hücreleri gibi immünterapide
hedef olarak kullanılabilirler. Hem pro-tümör özelliğini inhibe edici hem
de anti-tümör özelliğini arttırıcı çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalardan
farklı olarak CAR T hücresi veya CAR NK hücresi gibi adoptif yaklaşımlar
da uygulanabilir.
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1. Giriş
Hücresel tedavi yöntemleri, kanser, enfeksiyon hastalıkları gibi
hastalıkların tedavisinde veya organ ve hücre nakillerinden sonra ortaya
çıkan olumsuz yanıtların tedavisinde oldukça önemlidir (Guedan vd.,
2019). İlk olarak Mitchison ve ark. tarafından 1955 yılında fare
modellerinde çalışılmaya başlanan hücresel tedavi yöntemlerindeki
gelişmelerle kimerik antijen reseptörleri (CAR) geliştirilmiş ve özellikle
hematolojik malignitelerde kullanılmaya başlanmıştır (Mitchison NA,
1955). CAR’ı rekombinant bir reseptör olarak tanımlayabiliriz. Bu
rekombinant reseptör fikri aslında T hücre reseptörünün kendinden olan ve
yabancı olan antijenlere karşı verdiği tepkilerden doğmuştur. T hücre
reseptörleri yeniden programlanarak kimerik bir reseptör oluşturulur.
MHC lokusunun aşırı polimorfizm göstermesinden dolayı evrensel bir
TCR oluşturmak zordur. Bu nedenle antikordan türevlenen hücre dışı
değişken tek-zincir fragmentinden oluşan T hücre reseptörünün hücre içi
T-hücre sinyal domainine bağlanması prensibine dayanır (Wu vd., 2020).
Bu hücre içi bölge CAR’ın önemli bir parçasıdır. İlk geliştirilen CAR’lar
sadece CD3 sinyal domaini içerirken, ikinci jenerasyon olarak üretilenler
CD28 gibi kostimülatör domainleri de içermektedir (Meng vd., 2020).
Böylece tümöre spesifik T hücre geliştirilebilmektedir. Özellikle
hematolojik kanserlerde CAR modifiye T hücre tedavisi ile etkileyici
sonuçlar alınmıştır (Han vd., 2021). Fakat CAR-T hücreye dayalı
tedavilerde bazı sorunlar oluşmaktadır (Srivastava and Riddell, 2018).
Bunlardan birincisi hastalardan alınan otolog ürünlerin kullanılması,
ikincisi CAR-T hücre oluşturulması için gereken zamanın uzun olması ve
agresif kanserlerin tedavisinde uygun olmamaları, üçüncüsü, ağır tedavi
alarak lenfopenik olan hastalardan klinik olarak yeterli dozda CAR-T
hücre üretilememesidir (Herrera vd., 2019). Bunlara ek olarak tedavi
sonrasında gelişen sitokin salınım sendromu (CRS,cytokine releasing
syndrome) ve nörotoksisite ciddi riskler oluşturmaktadır (Morris vd.,
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2022). Bu sebeplerden dolayı T hücre eldesinin mümkün olmadığı
hastalardan yola çıkılarak alternatif tedavilerin geliştirilmesi ihtiyacı
doğmuştur. Doğal öldürücü hücreler (NK, natural killer) CAR-temelli
tedaviler için ilginç bir kaynaktır (Basar vd., 2020). Çünkü bu hücreler
doğal immün yanıtta rol alan, enfekte veya malign hücreleri aktivasyona
gerek duymadan lizise uğratan ve insan lökosit antijen kısıtlaması olmadan
etki edebilen hücrelerdir (Souza-Fonseca-Guimaraes vd., 2012)
CD56 ekspresyonunun varlığı ile karakterize edilen NK hücreleri,
fenotipik olarak CD3- CD56+ hücrelerdir. Non-spesifik olarak tümör
hücrelerini ve enfeksiyon ajanlarını öldürürler (Xie vd., 2020). NK
hücrelerinin güçlü sitotoksisitelerine rağmen birçok tümör tipi immün
kaçış mekanizmaları ile NK hücrelerinden kaçabilmektedir. Sitotoksik
aktiviteyi arttırmak için, efektör hücreler rekombinant CAR ile yeniden
geliştirilebilirler (Glienke vd., 2015).
NK hücreleri insan periferal kan lökositlerinin %5-10’unu
oluşturmaktadırlar. İnsan NK hücreleri. Öldürücü hücre immünglobulin
benzeri reseptörler (KIR, Killer cell immunoglobulin-like receptors)
eksprese ederler (Fu vd., 2014). NK hücreleri periferal kanda bulunurlar.
Ayrıca kök hücre kaynaklarından, umbilikal kordon kanı hematopoetik
kök hücrelerden ve insan pluripotent kök hücrelerden elde edilebilirler
(Zhao vd., 2020). Klinik boyutta immünterapi tedavide kullanılabilecek
kadar yeterli miktarda üretilebilirler. CAR-NK hücreleri, sitokin
fırtınalarına sebep olmadıkları için CAR-T hücrelerinden daha güvenli
olabilirler. Kısa yaşam ömürleri ve yüksek sitolitik aktivitelerinden dolayı
NK hücreleri CAR terapisi için uygun bir alternatif olabileceği
düşünülmektedir (Herrera vd., 2019). Ayrıca kordon kanı NK hücreleri,
yetişkin periferal kan (PB) NK hücrelerinden daha iyi proliferasyon
kapasitesine sahiptir (Condiotti vd., 2001).
NK
hücrelerinin
kültürdeki
proliferasyon
kapasitelerinin
geliştirilebilmesi için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Herrera ve ark. IL2 ve IL-15 kullanarak NK hücrelerini stimüle etmişlerdir (Herrera vd.,
2019). IL-2 NK hücre popülasyonunu arttırırken (Sharma ve Das, 2018).
IL-15 survival, proliferasyon ve yüksek sitotoksisiteye yardım etmektedir
(Fehniger ve Caligiuri, 2002). Transdükte edilen ve edilmeyen NK
hücrelerinin canlılıklarının 28. günden itibaren düştüğü belirlenmiştir.
Bunun NK hücrelerinin kısa yaşam ömründen kaynaklanabileceği
düşünülmektedir. (Zeelen vd., 2018). Periferal kandan (PB, peripheral
blood) veya kordon kanından elde edilen (CB, cordon blood) NK hücreleri
arasındaki canlılık oranlarının çok farklı olmadığı belirlenmiştir. Kat
artışları için besleyici hücreler kullanılmamıştır. Bu yüzden düşük kat
ekspansiyon sayıları elde etmişlerdir (Herrera vd., 2019). Bunun yanı sıra,
inaktif CB-NK hücrelerinin PB-NK hücrelerinden daha az sitotoksik
olduğu bir başka çalışmada gösterilmiştir (Tanaka vd., 2003).
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T hücrelerinin aksine NK hücreleri grefte karşı konak hastalığı (GVHD,
graft versus host disease) riskinin azalmasına sebep olurlar. Bu sebeple
kolay ulaşılabilir (‘off-the-shelf) allogenik terapi ürünleri olarak
geliştirilebilmektedirler (Mehta ve Rezvani, 2018). Klinik olarak
kullanılabilecek NK hücreleri NK-92 hücre hattı, periferal kan
mononükleer hücreler (PBMC, peripheral blood mononuclear cells),
Umbilikal kordon kanı (UBC), CD34+ hematopoetik progenitör hücreler
ve iPSC (indüklenmiş pluripotent kök hücreler) gibi birçok kaynaktan elde
edilebilirler (Xie vd., 2020). Bu sayede in-vitro koşullarda sınırsızca
proliferasyon sağlanabilmekte ve sensitivite azaltılabilmektedir.
2. NK-92 Hücre Hattı
NK-92 hücre hattı, sağlıklı donörlerden elde edilen karışık alt tipleri
barındıran heterojen popülasyonların aksine homojen bir tümör hücre
popülasyonudur. Bu hücre hattının özellikleri iyi bilinse de birçok
dezavantajı da bulunmaktadır. CD16 gibi NK hücre aktivatör reseptörleri
taşımazlar ve bazı NK hücre reseptörlerini eksprese etmemektedirler. (Xie
vd., 2020). Ayrıca infüzyondan önce gerekli olan lethal radyasyon
yüzünden in-vivo da ekspansiyonunu kaybedebilirler. Bu yüzden NK-92
hücre hatları, CAR-NK terapi yaklaşımları arasında ideal bir kaynak olarak
kabul edilememektedir. Bununla birlikte NK-YS, NKG, NKL ve haNK-1
gibi hücre hatları da preklinik modellerde denenmiştir (Klingemann vd.,
2016). Ancak tüm dezavantajlarına rağmen NK-92 klinik olarak
kullanılabilen tek hücre hattıdır.
3. Periferal Kan Mononükleer Hücreler (PBMC)
İnsan PBMC hücreleri primer NK hücreleri için önemli bir kaynaktır.
NK izolasyon kitleri kullanılarak sağlıklı bireylerden yeterli sayıda NK
hücresi kolayca elde edilebilir (Liu vd., 2021). Birçok modifiye edilmiş
hücre kültürü tekniği ile NK hücreleri aktive edilebilmekte ve hem in-vivo
canlılıkları
arttırılmakta
hem
de
hücresel
sitotoksisiteleri
geliştirilebilmektedir (Felices vd., 2018). Sitokinlerle preklinik olarak
uyarılan NK hücreleri GMP (good manufacturing practice) standartlarında
CAR-NK üretimi için kullanılabilir (Shimasaki vd., 2020). Aktive edilen
PBMC-kökenli CAR-NK hücreleri farklı aktivatör reseptörler
taşıyabilirler. Böylece in-vivo da aktiviteleri devam edebilmektedir.
PBMC kökenli NK hücrelerinin %90’ı CD56+CD16+ hücrelerdir ve
artmış sitotoksisite azalmış proliferatif kapasiteye sahiptirler (Poli vd.,
2009).
4. Umbilikal Kordon Kanı (UCB)
Umbilikal kordon kanı NK hücreleri için iyi bir kaynak
oluşturmaktadır. Donörle alıcı arasındaki viral transmisyon yükünün az
olması, UCB birimlerinden hızlı şekilde numune alınabilmesi, HLA
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uyumu için daha az sıkı olan gereklilikler, düşük GVHD riski gibi
avantajları bulunmaktadır. Fakat UCB, diğer hematopoetik kök hücre
(HSC) kaynaklarına göre 10-100 kat daha az sayıda çekirdekli hücre
içermektedir. Bu sebeple UCB ‘den elde edilebilecek hücre sayısı kısıtlı
kalmaktadır (Xie vd., 2020). PB’deki NK hücreleri ile karşılaştırıldığında
ise, PB’deki lenfositlerin %10’u, UCB’nin %30’u NK hücreleridir.
UCB’de daha yüksek yüzdede NK hücresinin bulunmasının yanısıra, NK
hücre immünterapisi için gereken NK hücrelerinin eldesi için UCB
birimlerine ulaşım daha kolaydır. Ayrıca, UCB’den PB’ye göre daha hızlı
bir şekilde NK hücreleri elde edilebilmektedir (Sarvaria vd., 2017).
Bununla birlikte PB NK hücreleriyle karşılaştırıldığında, UCB NK
hücreleri tümör hücrelerine daha az sitotoksisite göstermekte, CD16, KIR,
perforin ve granzim B gibi adezyon moleküllerinin ekspresyonunun daha
az, NKG2A gibi inhibitör moleküllerin ekspresyonunun ise daha fazla
olduğu belirlenmiştir (Zhao vd., 2020).
UCB bankaları, NK hücrelerinin elde edilmesinde çok önemlidir
(Sarvaria vd., 2017). Bu bankalardan belirli HLA tiplerine sahip ve spesifik
NK reseptör profillerine sahip donörler seçilerek hücre izolasyonu
yapılabilmektedir (Lu vd., 2021). Fakat, PBMC ve UCB kökenli CAR-NK
hücrelerinin homojen kaynaklardan elde edilememesinden dolayı
standardizasyonunun zor olduğu belirtilmiştir (Fang vd., 2017).
UCB NK hücrelerinin ekspansiyonu için yapay antijen sunan hücreler
(yASH) veya IL-2, IL-15 gibi sitokinler veya FLT3 ligandı gibi geniş
ölçekli ekspansiyon sistemleri kullanılabilir (Sarvaria vd., 2017). Yapay
antijen sunan hücrelere bir örnek olarak membrana bağlı IL-21 eksprese
eden K562-temelli adaptif antijen sunan hücreler (aAPC) ile UCB-kökenli
NK hücreleri geliştirilmiştir (Shah vd., 2013). Yine membrana bağlı IL-15
eksprese eden genetik olarak modifiye K562 hücreleri kullanılarak adaptif
antijen sunan hücreler (aASH) de kullanılmıştır (Ayello vd., 2017).
NK hücre yüzeyinde eksprese olan aktivatör ve inhibitör reseptörlerin
ifade düzeylerini değiştirebilmek için çeşitli stratejiler kullanılmaktadır
(Guo vd., 2019). NKG2D gibi NK aktivatör reseptörlerinin
ekspresyonlarının arttırılması ile NK hücre proliferasyonu sağlanmaktadır.
Bir çalışmada CAR-NKG2D-reseptörü, PB’den türevlenen NK
hücrelerine modifiye edilmiştir ve retroviral NKG2D-DAP10-CD3ζ NK
hücrelerine aktarılmıştır. Bu sayede NKG2D ekspresyonu ve NK hücre
aktivitelerinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca transdükte edilen NK
hücrelerinin daha sitotoksik olduğu gözlenmiştir. (Chang vd., 2013).
Bunun yanısıra, NK hücreleri inhibitör reseptörlerin baskılanması ile de
aktif hale getirilebilmektedir. Örneğin NKG2A, NK hücrelerine dayalı
terapide potansiyel kontrol noktası belirtecidir.
NKG2A’nın
ekspresyonunu azaltmak için, bu proteine özgü antikorlar kullanılmıştır.
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Lösemi hastalarında NKG2A ekspresyonu bloklanarak NK hücrelerinin
sitotoksisitesi tekrar düzenlenebilir. (Zhao vd., 2020)
CD34+ HPC’lerden elde edilen NK hücreleri, yüksek sayıda NK eldesi
için kullanılan bir başka kaynaktır. CD34+ hücreler kemik iliğinden,
embriyonik kök hücrelerden, periferal kandan veya UCB’dan elde
edilebilir, kültür sisteminde sitokin kokteyli kullanılarak olgun NK
hücrelerine farklılaşabilirler (Spanholtz vd., 2011).
5. İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücreler (iPSC)
Son zamanlarda indüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPSC) CAR-NK
hücreleri için sınırsız proliferasyon kapasiteleri ile çekici bir kaynak haline
gelmiştir (Mazza ve Maher, 2021). Farklılaşan NK hücreleri ile
karşılaştırıldıklarında iPSC’ler, stabil CAR hücre üretimi için daha etkili
bir şekilde kullanılabilmektedir (Hermanson ve Kaufman, 2015). Büyüme
faktörlerini içeren ortamda büyütülen CAR-iPSC’ler hematopoetik
progenitör
hücrelere
farklılaşırlar.
Sonrasında
CAR-NK’lara
farklılaşmaları için IL-3, IL-15, IL-7, SCF ve FLT3L ile stimüle edilirler
(Li vd., 2018). iPSC’ler elde edilmesi kolaydır ve potansiyel olarak büyük
bir donör dağılımı bulunmaktadır (Chun vd., 2011). iPSC’ler rutin olarak
deriden ve periferal kandan elde edilebilirler ve bir kere programlandıktan
sonra in-vitro da limitsiz çoğalabilirler, pluropotensilerini kaybetmezler
(Aboul-Soud ve Alzahrani, 2021). iPSC-NK’ların fenotipleri temel olarak
PB-NK’lara yüksek oranda benzerdir (Ni vd., 2014). Fakat iPSC-NK’lar
daha yüksek oranda NKG2A eksprese ederler (Karvouni vd., 2022).
NKG2A tipik olarak olgunlaşmamış NK hücrelerinde daha çok eksprese
edilirler ve yüksek seviyelerde HLA-E eksprese eden tümör hücrelerini
hedeflerler. NKG2A kanser immünterapisinde önemli bir kontrol
noktasıdır ve iPSC kökenlenen NK hücrelerinde de ekspresyonunun
limitlenmesinde önemlidir (Saetersmoen vd., 2019). Ayrıca iPSC’ler daha
az KIR ifade ederler ve NK hücre farklılaşmasında KIR ekspresyonu geç
aşamalardandır (Zeng vd., 2017). Dolayısıyla iPSC-NK hücrelerinin son
farklılaşmasında önemli bir markırdır. KIR ekspresyonunun az olması
efektör fazda daha az inhibisyon olduğu için bir avantajdır (Saetersmoen
vd., 2019).
6. Farklı Kaynaklardan Elde Edilen CAR-NK ile Yapılan
Çalışmalar
Li ve ark. iPSC’den türevlenen NK hücre izolasyonu yapıp CAR-NK
geliştirmişler ve ovaryum kanseri ksenograft modelleri üzerindeki etkisini
test etmişlerdir. Bu çalışmada CAR-NK’nın, PB-NK ve İPSC-NK
hücreleri ile karşılaştırıldığında daha etkili olduğu bulunmuş, ayrıca diğer
hücrelere göre daha az toksisite gösterdiği belirlenmiştir (Li vd., 2018).
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Peng ve ark. periferal kandan elde ettikleri NK hücrelerini Wilms tümor
hücreleri (hepatoselüler karsinom) ile kültüre etmişler ve sitotoksik
etkilerine baktıklarında %80 oranında hedef hücre ölümü tespit etmişlerdir
(Peng vd., 2004).
Düşük yoğunlukta izole edilen hücrelerin geliştirilmesi için büyümesi
durdurulmuş besleyici hücrelerle birlikte kültüre edildiği yöntem
geliştirilmiştir. Temel olarak bu yöntemde bölünemeyen bir tabaka halinde
hücreler kullanılır ve ekstraselüler sekresyonları ile diğer hücrelerin
çoğalmasını sağlarlar. Kokültür sisteminden farklıdır çünkü sadece bir
hücre tipi çoğalma kapasitesine sahiptir. Besleyici hücreler, kültür
ortamına büyüme faktörleri salarak hedef hücrelerin büyümelerini
sağlarlar. Besleyici hücrelerin proliferasyonunu durdurmak için gamaradyasyon, elektrik akımı veya kimyasal fiksasyon kullanılabilir (Llames
vd., 2015)
Bae ve ark. NK hücrelerini PBMC, K562 ve Jurkat hücrelerini besleyici
hücreler olarak kullanarak geliştirmişler ve çeşitli kanser hücre hatları
üzerindeki sitotoksik etkinliğini belirlemişlerdir. K562 ile beslenen NK
hücrelerinin sitotoksik aktivitelerinin diğer hücrelerle beslenen NK
hücrelerine göre daha fazla olduğunu göstermişlerdir (Bae vd., 2014).
Farklı bir çalışmada 21.221-temelli besleyici hücre hattı kullanarak
ekspansiyon kapasitesini, saflığını ve sitotoksisitesini test etmişlerdir.
Buna göre bu hücre hattıyla ko-kültüre edilerek geliştirilen NK ve CARNK hücrelerinin daha az farklılaştığı, fenotipik olarak değişmediği, hafıza
benzeri bir yapıya sahip olarak geliştirildiği belirlenmiştir (Yang vd.,
2020).
7. Sonuç
NK hücreleri çeşitli kaynaklardan elde edilerek CAR-NK üretiminde
kullanılabilmektedir. Her bir kaynağın avantaj ve dezavantajları
bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında CAR-T hücrelere göre avantajlı
olarak kabul edilen CAR-NK hücrelerinin çoğaltılabilmesi için farklı
yöntemlerle çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda,
besleyici hücre hatları ile birlikte geliştirilen CAR-NK hücrelerinin, diğer
yöntemlerle geliştirilen CAR-NK hücrelerine göre daha saf, ekspansiyon
kapasitesinin ve sitotoksisitesinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Hematolojik kanserlerin klinik tedavisinde güvenle kullanılabilecek yeni
CAR-NK sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar umut vericidir.
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1. Giriş
Malnütrisyon riski altındaki veya malnütrisyonlu hastaların erken
tespiti, zamanında ve yeterli bir beslenme tedavisine başlamak için çok
önemlidir (Raphaeli et al., 2021). Yetersiz beslenme riski olan hastalar,
beslenme eksikliklerinin boyutunu belirlemek için kapsamlı bir beslenme
değerlendirmesi yaptırmalıdır. Tıbbi öykü, mevcut ve önceki gıda tüketimi
(enerji ve protein dengesi dahil), fiziksel muayeneler ve antropometrik
ölçümler, bu değerlendirmeye dahil edilen öznel ve nesnel verilerden
sadece birkaçıdır. Disiplinlerarası beslenme bakım planlarının
geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla hastaların beslenme durumu
korunmalı ve iyileştirilmelidir. Örneğin, mortalitede azalma, hastanede
kalış süresinde azalma ve yaşam kalitesinde ve fonksiyonel durumda
iyileşme,
beslenme
desteğinin
zamanında
uygulanmasıyla
ilişkilendirilmiştir (Reber et al., 2019).
2. Genel Bilgiler
2.1 Beslenme Durumunun Saptanmasında Kullanılan Laboratuvar
Testler
Tam kan sayımı, lipid profili, elektrolitler ve karaciğer parametreleri
gibi klinik olarak rutin laboratuvar parametreleri, bir hastanın beslenme
durumu hakkında, örneğin besin eksikliğinin kanıtı, yetersiz beslenmenin
etiyolojisi hakkında bilgi, beslenme tedavisinin takibi, hastalık gibi değerli
bilgiler sağlayabilir. Ciddiyet ve aktivite ve vücut kompozisyonundaki
değişiklikler. Kronik yetersiz beslenme hastaları, vitamin ve eser element
eksikliklerini tespit etmek ve izlemek için laboratuvar sonuçlarını
kullanabilir. Yeniden beslemenin erken aşamalarında potasyum, fosfat ve
magnezyum eksiklikleri önemli sonuçlara yol açabilir (örneğin, yeniden
besleme sendromu). Laboratuvar değerleri, analitik yönteme ve
laboratuvara bağlı olarak genellikle gecikmeli ve pahalıdır. Besinsel
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olmayan değişkenler ayrıca laboratuvar parametrelerini (Örn., CRP gibi
inflamatuar belirteçler) değiştirerek sonuçların düşmesine neden olabilir.
Laboratuvar sonuçları her zaman klinik olarak yorumlanmalıdır (Reber et
al., 2019).
Antropometri, biyokimyasal testler ve beslenme taraması ve
değerlendirmesi gibi biyokimyasal yöntemler, beslenme durumunun
değerlendirilmesinde en objektif ölçüler olarak kabul edilmektedir (Abd
Aziz et al., 2017).
Çoğu besin öğesi eksikliği, özellikle de vitamin eksiklikleri, vücudun
besin depoları tükenmeye başladığında, aşamalar halinde gerçekleşen bir
patofizyolojiye sahiptir. Vücut depolarının tükenmeye başladığı zaman,
idrar yoluyla daha az besin öğesi atılımı gerçekleşmekte homeostatik
düzenleme ise kandaki veya dokulardaki besin miktarının değişmesini
engellemektedir. Daha sonraki aşamalarda eksiklik artınca, vücut hala
idrar yoluyla besinleri atmaktadır, ancak kandaki ve diğer dokulardaki
miktarlar da azalmaktadır. Bağımlı metabolitlerde veya enzimlerde bir
artış, tipik olarak üçüncü aşamaya geçişin göstergesidir. Biyokimyasal
sonuçlar ortaya çıktığında veya şiddetlendiğinde, klinik belirti ve
semptomlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar geri döndürülebilir ve daha sonra
geri döndürülemez morfolojik veya işlevsel bozukluklara neden
olabilmektedirler (CM Pfeiffer et al., 2013).
Beslenme durumunun göstergesi olan biyokimyasal ve hematolojik
testler kan (plazma, serum), kırmızı ve beyaz kan hücreleri, idrar ile
karaciğer, kemik, saç gibi dokularda yapılmaktadır. Kan proteinleri
(albumin, transferrin, tiroksin bağlayıcı prealbumin, retinol-bağlayıcı
protein, fibronektin, somatomedin C), kan yağları (total kolesterol, HDLkolesterol, LDL-kolesterol, VLDL kolesterol, trigliserit), hemoglobin ve
hematokrit düzeyleri, kan ve idrarda vitamin ve mineral düzeyleri
beslenme durumunun saptanmasında kullanılan değerlendirmelerdir.
Biyokimyasal ve hematolojik testler beslenme durumunun saptanmasında
objektif yöntemlerdendir. Doğruluk ve kesinlik kullanılan yönteme
bağlıdır. Geçerliliği etkileyen etmenlerin varlığı nedeniyle, bireyin
değerlerinin yorumlanmasında dikkatli olunmalıdır. Bazen tek bir
biyokimyasal göstergeye dayalı tanı ayırıcı olmayabilir. Birden fazla testin
birlikte kullanılması beslenme durumunu daha iyi yansıtır. Bireye dayalı
farklılıklar, bireylerarası farklılıklar ve laboratuvar farklılıkları
biyokimyasal ve hematolojik testlerin yorumunu etkileyen etmenlerdir.
Biyokimyasal ve hematolojik testler yorumlanırken bu etmenlerin göz
önüne alınmasında büyük yarar vardır (Keller, 2019).
Viseral proteinler çoğunlukla karaciğerde sentezlenir. Zayıf protein ve
enerji alımı, bozulmuş karaciğer sentetik fonksiyonu ve ayrıca inflamatuar
durum, dolaşımdaki düşük viseral protein seviyelerine neden olmaktadır.
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İnflamatuar durumlar ve akut faz proteinlerinin artan üretimi sırasında,
karaciğer protein sentezini yeniden önceliklendirir ve bir visseral protein
sentezi olarak hasarın ciddiyeti ile bağıntılı bir dereceye kadar
düşürmektedir.
2.1.1 Serum Albümin
Albümin, yaşlı popülasyonlarda mortalite ve perioperatif
komplikasyonlar dâhil olmak üzere diğer sonuçları öngörme yeteneği
nedeniyle karaciğer tarafından sentezlenen diğer serum proteinleri arasında
bir beslenme belirteci olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.(Keller,
2019) Albümin, insan serumunda en bol bulunan proteindir. Klinik olarak
stabil koşullarda hastalarda malnütrisyonun bir göstergesi olarak onlarca
yıldır kullanılmaktadır. Serum albümin konsantrasyonları, yaşla birlikte
yaklaşık olarak azalmaktadır (Yılda 0,1 g/L). Enflamatuar durumlar ve
özellikle IL-6 ve TNF-alfa sitokinlerinin yüksek konsantrasyonları, düşük
serum albümin seviyelerine neden olan ana faktörlerdendir. Sistemik
inflamasyon sadece albümin sentezini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda
bozulmasını da arttırır ve transkapiller sızıntısını teşvik etmektedir
(Cabrerizo et al., 2015). Albümin, özgüllüğü olmaması ve uzun yarılanma
ömrü (yaklaşık 20 gün) nedeniyle beslenme değerlendirmesinde bir
oyuncu olarak eleştirilmiştir (Levitt et al., 2016).
Serum albümin konsantrasyonları yukarıda bahsedildiği gibi
inflamatuar sitokinler veya karaciğer yetmezliği nedeniyle sentezin
azalması sırasında azalmakla kalmaz, aynı zamanda nefrotik sendromda
böbrek kayıplarını ve protein kaybettiren enteropatilerde gastrointestinal
sistem kayıplarını takiben de düşebilmektedir (Keller, 2019).
2.1.2 Prealbümin (Transtiretin)
Tiroid hormonu için bir taşıma proteinidir. Karaciğer tarafından
sentezlenmekte ve kısmen böbrekler tarafından katabolize edilmektedir. 10
mg/dL'den düşük serum prealbümin konsantrasyonları yetersiz beslenme
ile ilişkilidir (Keller, 2019). Prealbümin kullanımı, özellikle yeniden
beslenme sırasında ve yaşlılarda bir beslenme belirteci olarak
savunulmaktadır. Albümine kıyasla prealbüminin ana avantajı, daha kısa
yarı ömrüdür (2-3 gün) bu da onu beslenme durumundaki akut
değişikliklerin daha uygun bir belirteci haline getirmektedir (Ingenbleek,
2019).
Prealbümin seviyeleri; renal disfonksiyon, kortikosteroid tedavisi veya
dehidratasyon durumunda artabilirken fizyolojik stres, enfeksiyon,
karaciğer disfonksiyonu ve aşırı hidrasyon sırasında azalabilmektedir.
Prealbümin taraması sadece akut inflamatuar durum dışlandığında
yapılmalıdır. < 0.11 g/L'lik bir prealbümin düzeyi, artan mortalite ve kalış
süresi ile ilişkili olduğu ve haftada 0.04 g/L'den daha az bir artış, beslenme
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tedavisinin başarısız olduğunu göstermiştir. Prealbümin'in rutin
ölçümünün, inflamasyonu olmayan yoğun bakım ünitesinde olmayan
hastalarda yararlı bir beslenme ve prognostik gösterge olduğu
savunulmaktadır (Dellière et al., 2017).
Sistematik bir gözden geçirme, çoğunlukla anoreksiya nervoza
nedeniyle gıdaya erişimin zayıf olması veya yemek yeme isteksizliği
nedeniyle ciddi besin yoksunluğu yaşayan, aksi takdirde sağlıklı
deneklerde albümin ve prealbüminin rolünü değerlendirmiştir. Çalışma,
serum albümin ve prealbümin düzeylerinin belirgin kilo kaybı varlığında
bile korunduğunu ve yalnızca aşırı açlık sırasında (BMI < 11 kg/m2 )
düştüğünü göstermiştir. Yazarlar, serum viseral proteinlerinin beslenme
yoksunluğunu öngörmediği ve bu hasta grubunda beslenme tedavisini
yönlendirmek için kullanılmaması gerektiği sonucuna varmıştır (Lee et al.,
2015).
2.1.3 Retinol-Bağlayıcı Protein (RBP)
Bu, retinolün karaciğerden hedef organlara taşınmasında fizyolojik rolü
olan düşük moleküler ağırlıklı bir proteindir. En kısa yarı ömre (yaklaşık
12 saat) sahip viseral proteini temsil etmektedir. Retinol bağlayıcı protein,
enerji alımına aynı şekilde tepki vermesi bakımından prealbümin gibidir,
ancak ölçülmesi daha zordur ve vücuttaki A vitamini miktarından etkilenir
(Keller, 2019). Renal glomerürden geçmez çünkü prealbumin ile kompleks
halde dolaşır (Rakıcıoğlu , 2019).
2.1.4 Transferin
Bu akut faz reaktanı, demir için bir taşıma proteinidir. Nispeten uzun
bir yarı ömre sahiptir (yaklaşık 10 gün) ve ayrıca beslenme durumunun bir
belirteci olarak kullanılmıştır. Demir durumu, karaciğer hastalığı ve
inflamatuar durum gibi diğer faktörlerden etkilenmektedir. Prealbümin
gibi, transferrin seviyeleri böbrek yetmezliği ile artmaktadır. Bazı yazarlar
transferrin ölçümlerini beslenme değerlendirmesi için yararlı bulmuş
bazıları da bulmamıştır (Bharadwaj et al., 2016a; Fletcher et al., 1987;
Roza et al., 1984; Shetty et al., 1979).
Albuminin, yarılanma ömrü 20 gündür. Beslenme, enfeksiyom,
yanıklar, aşırı sıvı yüklemesi, KC yetmezliği, kanser venefrotik sendromda
düşüktür. Transferrinin, yarılanma ömrü 10 gündür. Protein enerji
malnutrisyonunda düşüktür. Demir etkilenir. Prealbuminin, yarılanma
ömrü 2-3 gündür. Yetersiz beslenmede düşük, enfeksiyonlarda, karaciğer
yetmezliğinde ve böbrek yetmezliğinde artış göstermektedir. CRP, pozitif
akut faz reaktanıdır. Yukarıdaki proteinlerin inflamatuar süreç nedeniyle
mi yoksa yetersiz beslenmede olduğu gibi yetersiz substrat nedeniyle mi
azaldığını belirlemeye yardımcı olmaktadır (Bharadwaj et al., 2016b).
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2.1.5 Hemoglobin (HB)
Hemoglobin, oksijenin akciğerlerden dokulara taşınmasından sorumlu
olan bir kan hemoproteinidir. Protein yapısında bir hem grubu içerir ve
aneminin ana göstergesidir.(Restrepo-Gallego et al., 2021) DSÖ, deniz
seviyesinde anemi varlığını belirlemek için hemoglobin için eşik noktaları
belirlemiştir: 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar ve hamile kadınlar için <
11 g/dL; 5 ila 11 yaş arası çocuklar için < 11,5 g/dL; 12 ila 14 yaş arası
çocuklar ve çocuk doğurma çağındaki kadınlar için < 12 g/dL; < 13 g/dL
yetişkin erkekler için. Hemoglobin yükseklik ve sigaradan
etkilenir.(World Health Organization, 2011) Aneminin ilk tanımlaması
hematokrit (Hct) değerleri veya tam kan sayımı üzerinden yapılır.
Ortalama kırmızı kan hücresi hacmine göre anemiler mikrositik,
normositik ve makroitik olarak tanımlanır (Rakıcıoğlu , 2019).
2.1.6 Ferritin
Ferritin, hücredeki demir depolarını yansıtan bir proteindir. Apoferritin
(demirsiz form), yaklaşık moleküler ağırlığı 20 kDa olan ve yaklaşık
500 kDa'lık bir içi boş yapı halinde birleşen 24 alt birimden oluşur. İç
kısım 4.500'e kadar demir atomu depolayabilir (Fuqua et al., 2012). Serum
ferritini, pozitif akut-faz reaktanıdır yani inflamasyon varlığında ferritin
sentezi artmaktadır. Ferritin; akut inflamasyon, üremi, metastatik kanser
veya alkole bağlı karaciğer hastalığı görülen hastalarda demir depolarının
iyi bir göstergesi değildir. Sitokinler ve diğer inflamatuar aracılar ferritin
sentezini ve hücrelerden sızmasını arttırabilmektedir. Ferritin seviyesinde
artış, akut hastalığın başlangıcından 1-2 gün sonra başlar ve 3-5 gün içinde
en yüksek seviyesine ulaşır. Hastada demir yetersizliği varsa, ferritin
seviyesi inflamasyona bağlı yükseldiği için tanı koyulamayabilir
(Rakıcıoğlu , 2019).
Ferritinin ekspresyonu , okside edici aktiviteye sahip olan fazla demiri
depolamak için hücrenin hemen tepki vermesi gerekliliği nedeniyle
doğrudan deneğin demir durumu tarafından düzenlenmektedir.(Coad et al.,
2011) Benzer şekilde, demir konsantrasyonlarındaki bir azalma, proteinin
ekspresyonunu en aza indirmektedir. Demir fazlalığı koşulları altında, bazı
ferritin molekülleri, karaciğer dokusunda, dalakta ve kemik iliğinde
bulunan hemosiderin olarak bilinen daha küçük bir demir depolama
biçimine bozulabilir (Brissot et al., 2012).
2.1.7 Serum Demir
Serum demir referans aralığı; 50 ila 175 µg/dL'dir (Coad et al., 2011).
Serum demiri, transferrin ve serum ferritine bağlı dolaşımdaki demir
miktarını ölçer. Serum demirinin kendisi demir durumu hakkında bilgi
sağlamaz ve her zaman diğer göstergelerle birlikte analiz edilmelidir.
Örneğin transferrin doygunluğunu (TS) hesaplamak için transferrin ile
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birlikte değerlendirilmelidir (Restrepo-Gallego et al., 2020). Ayrıca günün
saatlerine göre de değişiklikler oluşabilir, en yüksek konsantrasyon
sabahın erken saatlerinde (sabah 6'dan 10'a kadar) ve en düşük
konsantrasyon sabah seviyesinin ortalama %30 altında öğleden sonra
gelişir (Rakıcıoğlu, 2019). Fonksiyonel gereksinimleri karşılamada
yetersiz olduğunda, Serum demir düzeyi düşer (Thomas et al., 2013).
2.1.8 Serum Çinko Düzeyi
Çinko insanda demirin yanında en bol bulunan eser elementtir; tüm
vücut dokularında ve sıvılarında bulunur ve birçok enzimin temel bir
bileşenidir. Çinko eksikliği, bozulmuş tat ve koku, azalan bağışıklık ve
artan pnömoni riski ile ilişkilendirilmiştir (Tuerk et al., 2009). Çinko
eksikliği olan yaşlı deneklerde çeşitli psikolojik işlevler bozulabilmektedir
(Marcellini et al., 2006).
Çinko eksikliği, et gibi çinko içeren gıdaların düşük alımından ve
bağırsak malabsorpsiyonunun neden olduğu emilimdeki azalmadan
kaynaklanır.
Bir çalışmada, özellikle erkeklerde, malnütrisyon riski yüksek olan
deneklerde çinko eksikliği riski üç kat artmıştır (Kvamme et al., 2015).
Çinko durumunun değerlendirilmesi, vücuttaki çinkonun yalnızca küçük
bir bölümünün dolaşımda olduğu ve çoğu serum çinkosunun albümine
bağlı olduğu problemlerini taşır. Bu nedenle albümin eksikliği serum çinko
düzeylerinin yorumlanmasını zorlaştırır. Yetersiz beslenme riski altındaki
kişilerde çinko eksikliğinin genellikle fark edilmemesi muhtemeldir
(Keller, 2019).
2.1.9 C Vitamini
C vitamini durumu, serum veya plazma, lökositlerdeki toplam askorbik
asit (oksitlenmiş ve indirgenmiş) ölçülerek değerlendirilebilmektedir.
Plazmadaki askorbik asit, dokularda bulunan dolaşımdaki vitaminin bir
indeksi olarak kabul edilir ve lökositlerde doku depolarının iyi bir
göstergesi olduğuna inanılmaktadır. Askorbik asidin idrarla atılımı, son
alımın bir indeksidir; ancak toplanan numunenin kararsızlığı nedeniyle
belirleme özel durumlarla sınırlıdır. Serum veya plazma C vitamini, C
vitamini durumunun en pratik göstergesidir, ancak askorbik asidi stabilize
etmek için derhal asitleştirilmiş bir serum numunesi oluşturmak için
preanalitik gereksinimler izlenmelidir. Akut ve kronik enfeksiyonlar, C
vitamini rezervlerindeki azalmaya bağlı olarak serum askorbik asit
düzeyini belirgin şekilde düşürebilir. C vitamini durumu için güvenilir
fonksiyonel testler yoktur (CM Pfeiffer et al., 2013; Jacob, 1990).
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2.1.10 Folat
Folat durumu, son alım hakkında bilgi sağlayan serum veya plazma
folatı ve vücut folat depolarının göstergesi ve uzun süreli beslenme durumu
hakkında bilgi veren eritrosit folatı ile değerlendirilebilir. Geleneksel
olarak, folat mikrobiyolojik tahlille ölçülür, ancak yüksek verimin gerekli
olduğu klinik ortamlarda, otomatik klinik analizörlerde ticari protein
bağlama tahlilleri kullanılmaktadır. Mikrobiyolojik testler, kurumuş kan
lekelerinde folatı değerlendirebilir. Bu, numune işleme geciktiğinde veya
parmak iziyle kan alınması gerektiğinde saha dostu bir seçenektir (CM
Pfeiffer et al., 2013).
2.1.11 B12 Vitamini
B12 vitamini durumu, serum veya plazma toplam kobalaminleri ve
serum holo transkobalamin II ölçülerek değerlendirilebilir. Plazma vitamin
B12 seviyesi, tükenmede nispeten geç düşer ve izole bir vitamin B12
ölçümünün faydasını sınırlar. Serum veya plazma toplam kobalaminleri,
yaygın olarak rekabetçi protein bağlama tahlili ile belirlenir, ancak
mikrobiyolojik tahliller de daha önce kullanılmıştır. Holotranskobalamin
II (holo TC), emilen kobalaminin taşıma proteinidir ve B12 vitamini
eksikliğinin erken bir göstergesi ve muhtemelen kobalamin
malabsorpsiyonunun bir işareti olarak kabul edilmiştir (AM Hvas et al.,
2006).
2.1.12 C-Reaktif Protein (CRP)
C-reaktif protein (CRP), eski bir yüksek oranda korunmuş moleküldür
ve pentraksin protein ailesinin bir üyesidir. CRP seviyeleri travma,
iltihaplanma ve enfeksiyona yanıt olarak çok hızlı bir şekilde yükselir ve
durumun düzelmesiyle aynı hızla azalır. CRP, kalori kısıtlı diyetin etkisini
değerlendiren birçok çalışmada azaldığı bildirilen, sıklıkla kullanılan ve
kolayca elde edilebilen bir inflamatuar belirteç olduğu gözlenmiştir.
Klinikte beslenme tedavisinde crp’nin düşmesi ancak transtiretinin
yükselmemesi uygulanan tedavinin etkin olmadığını göstermektedir
(Buchowski et al., 2012; Kemalasari et al., 2022; Kendrin Sonneville et al.,
2021; Nehring et al., 2017; Ravussin et al., 2015; Song et al., 2016).
2.1.13 Alkalen Fosfataz
Alkalin fosfatazlar plazma zarına bağlı glikoproteinlerdir (Sharma et
al., 2014). Alkalin fosfataz (ALP), iskelet ve hepatobiliyer bozukluklar için
yaygın olarak kullanılan bir belirteçtir, ancak aktivitesi ateroskleroz ve
periferik vasküler hastalıkta da artmaktadır. C-reaktif protein (CRP) gibi
inflamatuar bir belirteçtir (Webber et al., 2010).
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2.1.14 Kolesterol
Serum kolesterol, kronik olarak yetersiz protein enerjisi beslenme
durumunu saptamak için bir tarama aracı olarak kullanılabilir. (Düşüknormal 150 ila 180 mg/dl'den az) (Janardhan et al., 2011). Serum kolesterol
konsantrasyonları mortalite ile U şeklinde bir ilişki gösterir ve düşük
seviyeler artan mortalite ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, yetersiz
beslenmeyi izlemek için duyarlılık ve özgüllük düşüktür (Keller, 2019).
2.1.15 Toplam Lenfosit Sayısı (TLC)
Toplam lenfosit sayısı (TLC), beslenme durumu ve sonucunun yararlı
bir göstergesi olarak da önerilmiştir. TLC'nin ilerleyici malnütrisyon ile
azaldığı ve hastanede yatan hastalarda morbidite ve mortalite ile ilişkili
olduğu öne sürülmüştür.
Ayrıca yaşa bakılmaksızın TLC'de 1500/mm3'ün altına veya
900/mm3'ün altına düşmenin, sırasıyla malnütrisyon veya ciddi
malnütrisyon yansıttığı öne sürülmüştür. Toplam lenfosit sayısı (TLC),
yetersiz beslenmede bağışıklık sisteminin bozulmuş işlevi ile ilişkilidir
(Kuzuya et al., 2005).
2.1.16 Somatomedin C Serumu
Somatomedinler, büyüme hormonundan etkilenen ve karaciğerde
yapılan serum büyüme faktörleridir. Proinsülin ile aynı yapıya sahiptir ve
vücudun büyümesine yardımcı olur. Yarı ömrü birkaç saattir (2-6 saat).
Sağlıklı beslenen kronik beslenme yetersizliği olan çocuklarda serum
somatomedin seviyeleri hızla düşer. Akut beslenme bozukluğu olan
hastalara 3 ila 18 gün arasında yemek verildiğinde somatomedin-C
seviyeleri yükselir. Kandaki albümin, transferrin, RBP ve TBP seviyeleri
değişmeyebilir. Bu nedenle, somatomedin-C hızla meydana gelen
değişikliklere karşı daha duyarlıdır (Kendrin Sonneville et al., 2021).
2.1.17 IGF-1 (İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1) ve Bağlayıcı
Proteinleri
Tolerant proteinlerin (IGF-1 ve bağlayıcı proteini gibi) beslenme
açısından değerlendirilmesinde duyarlı ve spesifik oldukları gösterilmiştir.
Ancak bu proteinin enzimatik degradasyonu ve zor tekniklere
dayanmaktadır. Bu nedenle rutin kullanım için uygun parametreler olarak
görülmemektedir (Salman et al., 2006).
2.1.18 İdrar Analizi
Kas protein metabolizmasının yetersiz nitrojen ve amino asit alımına
duyarlılığı göz önüne alındığında, vücut proteininin %45'ini oluşturan bu
dokunun boyutunu ve metabolik durumunu değerlendiren biyokimyasal
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testler geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunulmuştur (Young et al.,
1990).
2.1.19 Kreatinin
Kreatinin, 3 amino asitten oluşan ve esas olarak kasta bulunan kreatinin
son ürünüdür. Böbrek fonksiyonunun sağlam olması koşuluyla, atılımı,
iskelet kası döngüsünün bir aynası olan kreatinin üretimini yansıtır (Keller,
2019). Yağsız vücut kütlesinin bir göstergesidir (Kendrin Sonneville et al.,
2021). İdrardaki her mmol kreatinin 1,9 kg iskelet kasından elde edilir.
Dezavantajları ise beslenme durumundaki değişikliklere yavaş yanıt
vermesi, böbrek fonksiyonuna bağlı olması ve 24 saat idrar toplama
gerektirmesidir (Keller, 2019). Normal %100, orta %80-60, ≤ %60 ağır
düzeyde iskelet kas kaybı göstergesidir. Doğru değerlendirme için böbrek
fonksiyonları normal olmalıdır ve 24 saatlik idrarın tam toplanması
gerekir. Kreatinin atımı günlük değişiklikler gösterir. Test öncesi hastanın
et tüketmemesi gerekmektedir (Kendrin Sonneville et al., 2021).
2.1.20 Tiamin
Kırmızı kan hücresi tramisketolaz aktivitesinin, tiamin-beslenme
durumunun hassas bir indeksi olduğu bulunmuştur. Karaciğer ve
gastrointestinal sistem hastalıkları gibi durumların da bu enzimin
aktivitesini etkilediği gözlemlenmiştir (Bamjı, 1970; Sauberlıch, 1967).
Tiamin durumunun güvenilir biyobelirteçleri gereklidir. Tiamin
difosfat, eritrosit transketolaz (ETK) dahil olmak üzere transketolaz için
bir kofaktördür. Tiamin durumunun dolaylı, fonksiyonel bir belirteci
olarak ETK aktivite tahlili 50 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. ETK
aktivite tahlili, tiamin durumunun hassas ve spesifik bir biyolojik
belirtecini sağlar; bununla birlikte, kısmen tahlil uyumlaştırma
eksikliğinden dolayı, eksiklik eşikleri üzerinde bir fikir birliği yoktur
(Fennelly et al., 1967; Jones et al., 2021).
Tablo.1 Tiamin Özellikleri
Tüm
etler
(özellikle domuz eti),
süt, kuruyemişler, tam
tahıllı
ve
zenginleştirilmiş
ekmekler ve tahıllar,
çoğu sebze, meyve

Ortak
ölçü:
eritrosit transketolaz
aktivite
katsayısı,
(ETKAC)
(tiamin
eklenmeden
ve
eklenmeden)j,k;

EGRAC k
Yeterli<1.2
Düşük:1.2–1.4
Eksik:>1.4

İdrar riboflavin g Cr
İdrardaki tiamin Düşükdurum
50–
konsantrasyonu
da 72nmol/g
Cr
ortak hassas ölçü
Kötüdurum :<50
nmol/g Cr
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2.1.21 Riboflavin
Riboflavin durumu, açlık, rastgele, 24 saatlik numunelerde vitaminin
idrarla atılımı veya yükleme testi ve tam kan, eritrosit, plazma veya serum
flavin konsantrasyonu ile değerlendirilebilir. Riboflavin idrarla atılımı, son
diyet alımının göstergesidir ve flavinlerin doğal floresan özelliklerinden
yararlanarak florometrik algılama kullanılarak ölçülmektedir. Eritrositler,
riboflavin
kofaktörleri
flavinadenindinükleotid
(FAD)
ve
flavinmononükleotid (FMN) eritrositlerde yoğunlaştığı için plazma veya
serumdan daha faydalı bir örnek olarak kabul edilmektedir. Tam kan FAD,
uzun vadeli beslenme durumunun güvenilir bir göstergesi olarak kabul
edilirken, FMN riboflavin alımındaki değişikliklere daha hızlı yanıt
vermektedir. Özellikle riboflavinin ve genel olarak çoğu B vitamininin
ışığa duyarlılığı, numunelerin dikkatli bir şekilde işlenmesini
gerektirmektedir (CM Pfeiffer et al., 2013).
Tablo.2 Riboflavin Özellikleri
Karaciğer,
yumurta, süt, peynir,
tam
tahıllı
ve
zenginleştirilmiş
ekmek ve tahıllar,
yeşil yapraklı sebzeler

Ortak ölçümler:
eritrosit
glutatyon
redüktaz
aktivite
katsayısı (EGRAC)
(riboflavin
eklenmeden
ve
eklenmeden) ve g
kreatinin (Cr) başına
ifade edilen idrar
riboflavin
atılımı;
EGRAC giderek daha
fazla
subklinik
eksiklik
indeksi
olarak kullanılıyor

EGRAC k
Yeterli<1.2
Düşük:1.2–1.4
Eksik:>1.4
İdrar riboflavin g Cr
Düşük 50–72nmol/g
Cr
Kötü :<50 nmol/g Cr

2.1.22 Üre Nitrojen
Azot dengesi, protein alımını ölçmek için her zaman altın standart
olmuştur. Vücudun aldığı miktardan kaybettiği azot miktarı çıkarılarak
bulunmaktadır. Azot, proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerin önemli
bir parçası olduğu için protein metabolizmasını ölçmek için
kullanılmaktadır. Negatif nitrojen dengesi, alınandan daha fazla nitrojen
kaybı olduğu anlamına gelir. Bu, yetersiz beslenmenin bir işareti olabilir.
İdrardaki üre miktarı nitrojen dengesini incelemek için kullanılabilir.
İdrar kreatinin/boy indeksi bunu yapmanın başka bir yoludur. Protein
malnütrisyon değeri yüzde 60-80 olduğunda hafif, yüzde 40 olduğunda
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şiddetlidir. Bu yöntemle ilgili sorun, 24 saat boyunca idrardan kreatinin
düzeylerinin elde edilmesinin zor olmasıdır. İdrar kreatinin/boy indeksi
bunu yapmanın başka bir yoludur. Protein malnütrisyon değeri yüzde 6080 olduğunda hafif, yüzde 40 olduğunda şiddetlidir. Bu yöntemle ilgili
sorun, 24 saat boyunca idrardan kreatinin düzeylerinin elde edilmesinin zor
olmasıdır (Bharadwaj et al., 2016b).
2.1.23 İdrar 3-Metilhistidin
3-metilhistidin, kas liflerinin bir bileşenidir ve vücut tarafından yeniden
kullanılmaz. İdrarla atılımı, yağsız kütle miktarını yansıtır ve kas protein
yıkım hızının bir ölçüsü olarak kullanılabilir. Renal fonksiyona
kreatininden daha az bağımlıdır; genellikle mmol üriner kreatinin başına
ifade edilir. Hem üriner kreatinin hem de 3-metilhistidin tahlili, esas olarak
idrar toplamanın genellikle zahmetli olması, et alımından sonra
atılımlarının artabilmesi ve vücut protein depolarındaki değişiklikleri
izlemek için nispeten zayıf bir duyarlılık göstermeleri nedeniyle yaygın bir
kullanım bulamamışlardır (Keller, 2019).
2.2 Psikososyal Değerlendirme
Beslenme, her yaş dahil olmak üzere kişinin yaşamı boyunca sağlığı ve
refahı etkileyen önemli bir yaşam tarzı davranışı olarak kabul edilmektedir
(Poggiogalle et al., 2021). Yetersiz beslenme ve çeşitli besinlerin (örneğin,
magnezyum, çinko, potasyum, folik asit ve D ve E vitaminleri) yetersiz
alımı, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin kötüleşmesiyle ilişkili
görünmektedir. Sosyal işlev bozukluğu ve özellikle gıda güvensizliği,
önerilen miktarların altında meyve ve sebzelerin (F + V) alımı ile
ilişkilendirilmiştir (Jiménez-Redondo et al., 2014; Mucheru et al., 2017).
Ek olarak, psikolojik stres, yaş ve cinsiyete bağlı farklılıklarla birlikte
enerji alımını önemli ölçüde etkileyebilmektedir örneğin, yetişkin
kadınlarda olumlu veya yaşlılarda olumsuz gibi. Ayrıca, iyi sosyal
etkileşime sahip akranların, sosyal ilişkileri zayıf olan akranlardan daha
sağlıklı beslendiği algılanmıştır ve yeme davranışı (sağlıklı ve sağlıksız
beslenme), akranların sosyal etkisine bağlanabilmektedir (König et al.,
2017; Motohashi et al., 2013; Mucheru et al., 2017).
Diyet alımını etkileyen sosyal, kültürel ve psikolojik faktörlerin
belirlenmesi, artan öz yeterliliğe ve psikolojik durumu ve sosyal desteği
iyileştirebilen prosedürlerin aktivasyonuna katkıda bulunabilir. Bu
faktörlerin iyileştirilmesi, kalite ve miktar açısından diyet alımının
iyileştirilmesine yol açmaktadır. Özellikle, sosyoekonomik durumun
(SES) benzersiz bir boyutu olarak kabul edilen eğitim düzeyi, yaşam
tarzının ilgili bir belirleyicisini temsil eder ve bu nedenle fiziksel sağlığı
ve ölüm oranını etkileyebilmektedir (Poggiogalle et al., 2021).
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2.2.1 Sorulması Gereken Bazı Sorular
 Son zamanda vücut ağırlığında artma veya kayıp oldu mu?
 İştahta değişiklik oldu mu?
 Koku ve tat algılamada değişiklik oldu mu?
 Çiğneme veya yutmada sorun var mı?
 Dişsizlik sorunu veya takma dişlerle ilgili bir sorun var mı?
 Gastrointestinal bozukluk semptomları; ishal, kabızlık, bulantı,
kusma var mı?
 Birey yalnız mı yaşıyor? Eğer yalnız yaşamıyorsa yemeği kim
hazırlıyor? Kişi kendisi mi yemek pişiriyor? Birey erkek ise yemek
pişirmeyi biliyor mu?
 Bireyin evinde yemek pişirmede gerekli olanaklar ve buzdolabı
var mı?
 Bireyin ekonomik gücü yeterli ve dengeli beslenmesini
sağlayabilecek düzeyde mi?
 Bireyin bedensel engeli var mı? Bu durum bireyin alışveriş
yapmasını, yemek pişirmesini, yemek yiyebilmesini etkileyecek bir durum
yaratıyor mu?
 Birey bir veya daha fazla öğününü evin dışında yiyor mu?
 Birey diyete ek olarak vitamin veya mineral desteği (supleman)
alıyor mu?
 Birey alkol tüketiyor mu? Tüketiyorsa ne miktarda tüketiyor?
 Birey ilaç kullanıyor mu? Kullanıyorsa ne kullanıyor?
 Yeterli ve dengeli beslenmesini engelleyecek inançları, besin
alerjisi var mı?
 Birey hastalığı nedeniyle diyet uyguluyor mu? Diyeti kim
önermiş?
 Birey depresyonda mı?
2.3 Fonksiyonel Testler İle Değerlendirme
2.3.1 Karanlığa Adaptasyon Testi
'Karanlık adaptasyonu' terimi, ışığa maruz kalmanın önemli bir oranda
görsel pigmenti beyazlatmasından sonra, karanlık bir ortamda ışık
uyaranlarına karşı görsel duyarlılığın geri kazanılmasını tanımlar. Koyu
adaptasyon kısmen fotoreseptörlerdeki görsel pigment rejenerasyon hızı ile
belirlenir; bu da koroid sirkülasyonunun, Bruch membranının ve en
önemlisi retina pigment epitelinin fonksiyonel bütünlüğüne bağlıdır
(Higgins et al., 2021).
Gece körlüğü ile beslenme eksikliği arasındaki ilişki, A vitamininin
retinal çubuk fonksiyonunun korunmasındaki özel rolü ancak bu yüzyılda

119

açıklığa kavuşturulmasına rağmen, antik çağlardan beri bilinmektedir.
Azaltılmış aydınlatma altında görme yeteneği, çubuk hücrelerde A
vitamininin stereospesifik karşılıklı dönüşümüne bağlı olduğundan, A
vitamini eksikliğinin ilk ölçülebilir klinik belirtilerinden biri, karanlık bir
adaptometre kullanılarak ölçülebilen gece körlüğüdür. Karanlığa
uyarlanmış son eşik, bir kişinin karanlıkta 30 ila 40 dakika sonra
algılayabildiği en düşük ışık parlaklığının bir ölçümüdür. A vitamini
eksikliğinden kaynaklanan anormal koyuya uyarlanmış son eşikler, A
vitamini takviyesi üzerine tersine çevrilebilir (Carney et al., 1980).
2.3.2 El Kavrama Gücünün Ölçülmesi İle Kas Gücünün
İncelenmesi
El kavrama gücü , el eklemlerinin bükülmesine yol açan dışsal ve içsel
el kaslarının birleşik kasılmasından elde edilen maksimum gücü yansıtır
(Norman et al., 2011). Ölçüm protokolleri, katılımcı pozisyonu ve sağ veya
sol el seçimindeki farklılıkların bir sonucu olarak, çalışmalar arasında
sonuçları yorumlamada bazı zorluklar vardır. Birçok kişi tarafından altın
standart olarak kabul edilen Amerikan El Terapistleri Derneği (ASHT)
protokolü, kavrama gücünün oturma pozisyonunda, omuz abdüksiyonda,
dirsek 90° fleksiyonda, önkol nötr pozisyonda ve önkol nötral
pozisyondayken ölçülmesini önermektedir. Hem baskın hem de baskın
olmayan ellerin üç maksimum kavrama çabasının ortalama değeri ile
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, ayakta veya sırtüstü pozisyonda
ölçüm yapan ve daha az veya daha fazla kavrama çabası kullanan başka
protokoller mevcut olduğundan, çalışmalar arasında verilerin
yorumlanması zor olabilir. Dinamometre tipi de sonuçları
etkileyebilmektedir (Bohannon et al., 2006; Roberts et al., 2011).
Dinamometre tipi de sonuçları etkileyebilmektedir. Çalışmaların
çoğunda, ASHT tarafından altın standart olarak kabul edilen bir Jamar
dinamometresi kullanılmıştır; bununla birlikte, nispeten ağır olduğu ve
göstergeyi hareket ettirmek için başlangıçta yaklaşık 1,6 kg'lık bir kuvvet
gerektirdiği için, daha yaşlı veya zayıf popülasyonlarda ölçümleri
karıştırabilmektedir (Roberts et al., 2011).
2.3.3 İmmünolojik Fonksiyon Testleri
Yetersiz beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi büyük ölçüde zarar
görür. Yetersiz beslenen hastalar, on farklı test türü kullanılarak bağışıklık
sistemi sağlığı açısından değerlendirilebilmektedir (Salman et al., 2006).
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Tablo 3: Testler
1. Lökosit sayısı,

6. Antikor üretimi,

2. Lenfosit sayısı,

7. Antikor tüketimi,

3. Lenfosit subtipleri,

8. Kompleman seviyeleri,
9. Lenfokin
üretimleri,

4. Lenfosit blastogenezisi,
5. Mikst lökosit cevabı,

ve

10.
Gecikmiş
hipersensitivite

mediatör
cilt

2.3.4 Kemik Mineral Yoğunluğunun Saptanması
Kemik mineral yoğunluğunu (BMD) ölçmenin klinik olarak kabul
edilmiş birçok yolu vardır. Çift enerjili X-ışını absorpsiyometrisinin
(DXA) vücut yağını ölçmenin en iyi yolu olduğu düşünülmektedir (Glüer,
2017).
Bu yöntem hızlı olmasına ve çok fazla radyasyon gerektirmemesine
rağmen, uygun kadınların %70'e kadarı ve çok daha fazla sayıda erkek
hayatlarında en az bir kez bu taramayı yaptırmamaktadır. Sonuç olarak,
hastaların sadece %10-22'si doğru tedaviyi almaktadır. DXA'nın ayrıca
kemik boyutuna duyarlı olma ve dejeneratif değişiklikler gibi osteoporozlu
hasta bulmayı zorlaştıran sorunları da vardır. Bununla birlikte, radyasyon
dozları ve maliyetleri, kullanımını sınırlayan DXA'dan çok daha yüksektir
(Laugerette et al., 2019).
3. Sonuç
Beslenme durumundaki değişikliklerin erken tespiti, cerrahi hastaya
daha iyi bir yaklaşım için önemlidir. Klinik uygulamada çeşitli beslenme
önlemleri vardır, ancak beslenme durumunu belirlemek için tam bir
yöntem yoktur, bu nedenle sağlık profesyonelleri yalnızca kullanılacak en
iyi yöntemi seçmelidir. Eşlik eden enfeksiyon ve inflamasyonun
önemi, protein metabolizması üzerindeki birçok etkisi ile bu
değerlendirmeleri yaparken göz ardı edilemez. Ne yazık ki, protein
durumunun rutin ve güvenilir bir göstergesi olarak şu anda tek bir test veya
test grubu önerilememektedir. Daha geniş potansiyel değere sahip
beslenme indeksleri üretmek için birkaç ölçüm birleştirilebilir
Beslenme anketlerinde enfeksiyon ve inflamasyonu hesaba katmak için
farklı yaklaşımlar araştırılmıştır (örneğin, enfeksiyonlu katılımcıların
dışlanması, enfeksiyonlu kişilerde biyobelirteç düzeylerinin ayarlanması).
En iyi yaklaşım konusunda bir fikir birliği olmamasına rağmen, C-reaktif
protein (CRP) serum tayini şiddetle tavsiye edilmektedir.
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1.

Giriş

Sağlık hizmetlerinde çığır açan çözümler genellikle ölçüm ve model
bulma için yeni bir kapasiteyi takip eder. Örneğin, kan şekeri düzeylerini
ölçme yeteneğinin geliştirilmesi, diyabetin daha iyi tedavi edilmesine yol
açtı. Hastane bakım sonuçlarının dikkatli ölçümleriyle hemşirelik
hizmetleri sonsuza dek değişmiştir. Bugün, sağlık sektöründe daha da
önemli bir değişikliğin ortasındayız: Veri yığınları, onları yeterince analiz
edecek kadar güçlü olan teknolojilerle karışıyor. Sonuç olarak, nicel
analizin benzeri görülmemiş model bulma gücü, sağlık hizmeti endüstrisini
yeniden şekillendiriyor (Brannen, 1992).
Nicel analiz, verileri anlamlandırmak ve potansiyel olarak davranışı
tahmin etmek için karmaşık matematiksel veya istatistiksel modelleme
kullanma sürecini ifade eder. Kantitatif analiz ekonomi ve finans
alanlarında iyi kurulmuş olmasına rağmen, sağlık hizmetlerinde en son
kantitatif analiz ancak son zamanlarda mümkün hale gelmiştir. Bazı
uzmanlar, sağlık hizmetlerinde kalite güvencesinin ortaya çıkmasının
sektörü kökten değiştireceği ve hepimizin sağlığımızı nasıl koruduğu ve
hasta olduğumuzda nasıl tedavi edildiği konusunda ısrar eden bir süreci
ortaya çıkardığını belirtmektedir (Tashakkori, 2003; Pill 1982))
Bu genişleyen veri kümelerinden kaynaklanan fırsatlardan en iyi
şekilde yararlanmak, sağlık hizmetleri bilgi teknolojisinin dönüşen
alanındaki profesyonellere bağlı olacaktır. Ancak nicel analizin sağlık
hizmetlerini iyileştirebileceği belirli yollardan birkaçı önem
kazanmaktadır (Motgan 2005; Scambler, 1990)).
2.

Nicel Veri: Tanım

Nicel veriler, her bir veri kümesinin kendisiyle ilişkilendirilmiş
benzersiz bir sayısal değere sahip olduğu sayılar veya sayılar biçimindeki
verilerin değeri olarak tanımlanır. Bu veriler, matematiksel hesaplamalar
ve istatistiksel analiz için kullanılabilecek, bu matematiksel türevlere
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dayalı olarak gerçek hayattaki kararların alınabilmesini sağlayan herhangi
bir ölçülebilir bilgidir. Nicel veriler, “Kaç?”, “Ne sıklıkla?”, “Ne kadar?”
gibi soruları yanıtlamak için kullanılır. Bu veriler doğrulanabilir ve ayrıca
matematiksel teknikler kullanılarak uygun bir şekilde değerlendirilebilir.
Örneğin, çeşitli parametrelere karşılık gelen miktarlar vardır, örneğin,
"Bu dizüstü bilgisayar ne kadara mal oldu?" nicel veri toplayacak bir
sorudur. Ağırlık için pound veya kilogram, maliyet için dolar vb. gibi çoğu
ölçüm parametresiyle ilişkili değerler vardır. Nicel veriler, birlikte
geldikleri matematiksel türevlerin kolaylığı nedeniyle çeşitli
parametrelerin ölçülmesini kontrol edilebilir hale getirir. Nicel veriler
genellikle, bir popülasyonun belirli bir bölümüne gönderilen anketler,
anketler veya anketler kullanılarak istatistiksel analiz için toplanır. Alınan
sonuçlar bir popülasyon genelinde oluşturulabilir (Townsend, 2003). En
yaygın nicel veri türleri aşağıdaki gibidir:
1. Sayaç: Varlıklarla eşitlenen sayı. Örneğin, belirli bir uygulamayı
App Store'dan indiren kişi sayısı.
2. Fiziksel nesnelerin ölçümü: Herhangi bir fiziksel şeyin ölçümünün
hesaplanması. Örneğin, İK yöneticisi, yeni katılan çalışanlara atanan her
hücrenin boyutunu dikkatlice ölçer.
3. Duyusal hesaplama: Sabit bir bilgi kaynağı oluşturmak için
ölçülen parametreleri doğal olarak "hissetme" mekanizması. Örneğin, bir
dijital kamera elektromanyetik bilgiyi bir dizi sayısal veriye dönüştürür.
4. Verilerin projeksiyonu: Verilerin geleceğe yönelik projeksiyonu,
algoritmalar ve diğer matematiksel analiz araçları kullanılarak yapılabilir.
Örneğin, bir pazarlamacı, kapsamlı bir analizle yeni bir ürünü piyasaya
sürdükten sonra satışlarda bir artış öngörecektir.
5. Niteliksel varlıkların nicelleştirilmesi: Sayıları nitel bilgilere göre
tanımlayın. Örneğin, çevrimiçi bir anketin yanıtlayıcılarından 0-10
arasında bir ölçekte öneri olasılığını paylaşmalarını istemek (Barbour,
2001).
3. Nicel Veriler: Toplama Yöntemleri
Nicel veriler sayı biçiminde olduğundan, bu sayıların matematiksel ve
istatistiksel analizi bazı kesin sonuçlara yol açabilir.
İki ana Nicel Veri Toplama Yöntemi vardır:
1. Anketler: Geleneksel olarak, anketler kâğıt tabanlı yöntemler
kullanılarak gerçekleştirildi ve giderek çevrimiçi ortamlara dönüştü.
Kapalı uçlu sorular, nicel veri toplamada daha etkili oldukları için bu
anketlerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Anket, belirli bir soru için
en uygun olduğunu düşündükleri cevap seçeneklerini içerir. Anketler,
geleneksel boyuttan daha büyük bir kitleden geri bildirim toplamanın
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ayrılmaz bir parçasıdır. Anketlerle ilgili kritik bir faktör, toplanan
yanıtların
önemli
farklılıklar
olmaksızın
tüm
popülasyona
genelleyebilecek şekilde olması gerektiğidir. Anketlerin tamamlanması
için harcanan süreye göre, bunlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
2. Boylamsal Çalışmalar: Pazar araştırmacısının belirli bir zaman
diliminden diğerine, yani önemli bir zaman diliminde anketler
gerçekleştirdiği bir tür gözlemsel araştırmaya boylamsal anket denir. Bu
anket genellikle eğilim analizi veya birincil amacın verilerdeki bir kalıbı
toplamak ve analiz etmek olduğu çalışmalar için uygulanır.
3. Kesitsel Çalışmalar: Pazar araştırmasının hedef örneklem
genelinde belirli bir zaman diliminde anketler gerçekleştirdiği bir tür
gözlemsel araştırma, kesitsel anket olarak bilinir. Bu anket türü, belirli bir
zaman diliminde örneklemden belirli bir konuyu anlamak için bir anket
uygular.
Nicel veri toplamak için bir anket uygulamak için aşağıdaki ilkeler
izlenmelidir.
Temel Ölçüm Düzeyleri – Nominal, Sıra, Aralık ve Oran Ölçekleri:
Nicel veri toplamada bir ankette çoktan seçmeli soru oluşturmanın temelini
oluşturan dört ölçüm ölçeği vardır. Nominal, ordinal, aralık ve oran ölçüm
ölçekleri olup, esasları olmadan çoktan seçmeli soru oluşturulamaz.
Farklı Soru Türlerinin Kullanımı: Nicel veri toplamak için bir ankette
kapalı uçlu sorular kullanılmalıdır. Bunlar, analiz edilebilecek ve
anlamlandırılabilecek verilerin toplanmasına yardımcı olabilecek,
anlamsal farklılık ölçeği soruları, derecelendirme ölçeği soruları vb. gibi
çoktan seçmeli sorular da dahil olmak üzere birden çok soru türünün bir
karışımı olabilir (Bryman, 1995).
Anket Dağıtımı ve Anket Verilerinin Toplanması: Yukarıda, nicel veri
toplamak için anket tasarımı ile birlikte bir anket oluşturma sürecini
gördük. Veri toplamak için anket dağılımı, anket sürecinin bir diğer önemli
yönüdür. Anket dağıtımının farklı yolları vardır. En sık kullanılan
yöntemlerden bazıları şunlardır:
a. E-posta: E- posta yoluyla anket göndermek, anket dağıtımının en
yaygın kullanılan ve en etkili yöntemidir. Anket yanıtlarını göndermek ve
toplamak için QuestionPro e-posta yönetimi özelliğini kullanabilirsiniz.
b. Katılımcılara yüz yüze ulaşma: Bir anketi dağıtmanın ve nicel veri
toplamanın bir başka etkili yolu da bir örnek kullanmaktır. Ankete
katılanlar bilgili ve araştırma çalışmalarına katılmaya açık olduklarından,
yanıtlar çok daha yüksektir.
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c. Anketi bir web sitesine yerleştirme: Anket açıldığında, anketi
yanıtlayan kişi zaten markaya çok yakın olduğundan, bir web sitesine anket
yerleştirmek yanıt sayısını artırır.
d. Sosyal dağıtım: Anketi dağıtmak için sosyal medyayı kullanmak,
markanın farkında olan insanlardan daha fazla sayıda yanıt toplamaya
yardımcı olur.
e. QR kodu: QuestionPro QR kodları, anketin URL'sini saklar. Bu
kodu dergilerde, tabelalarda, kartvizitlerde veya hemen hemen her
nesnede/ortamda yazdırabilir/yayınlayabilirsiniz.
f. SMS anketi: Çok sayıda yanıt toplamak için anket yürütmenin
hızlı ve zaman açısından etkili bir yolu SMS anketidir.
g. QuestionPro uygulaması: QuestionPro Uygulaması, anketleri hızlı
bir şekilde dağıtmaya izin verir ve yanıtlar hem çevrimiçi hem de
çevrimdışı olarak toplanabilir (Pope, 2000).
Bire Bir Görüşmeler: Bu nicel veri toplama yöntemi de geleneksel
olarak yüz yüze gerçekleştirilmekte, ancak telefon ve çevrimiçi
platformlara
kaydırılmaktadır.
Mülakatlar,
bir
pazarlamacıya
katılımcılardan kapsamlı veri toplama fırsatı sunar. Nicel görüşmeler son
derece yapılandırılmıştır ve bilgi toplamada önemli bir rol oynar. Bu
çevrimiçi röportajların üç ana bölümü vardır:
Yüz Yüze Görüşmeler: Görüşmeci, önceden sorulan anket sorularına
ek olarak önemli görüşme sorularının bir listesini hazırlayabilir. Bu
şekilde, görüşülen kişiler tartışılan konu hakkında ayrıntılı ayrıntılar
sağlar. Bir görüşmeci, görüşülen kişiyle kişisel düzeyde bağ kurmayı
başarabilir ve bu, yanıtların da gelişmesi nedeniyle konu hakkında daha
fazla ayrıntı toplamasına yardımcı olacaktır. Görüşmeciler ayrıca
görüşülen kişilerden belirsiz cevaplar hakkında bir açıklama isteyebilir
(Ashton,1991).
Çevrimiçi/Telefon Görüşmeleri: Telefonla yapılan görüşmeler artık bir
yenilik değil, ancak bu nicel görüşmeler Skype veya Zoom gibi çevrimiçi
ortamlara da taşındı. Görüşmeyi yapan ile görüşülen kişi arasındaki mesafe
ve bunlara karşılık gelen saat dilimleri ne olursa olsun, çevrimiçi
görüşmelerle iletişim tek tıkla gerçekleşir. Telefon mülakatlarında mülakat
sadece bir telefon uzağınızdadır (Baum, 1995).
Bilgisayar Destekli Kişisel Görüşme: Bu, görüşmecinin toplanan tüm
verileri doğrudan bir dizüstü bilgisayara veya benzer bir cihaza girdiği bire
bir görüşme tekniğidir. İşlem süresi azalır ve ayrıca görüşmecilerin fiziksel
anketler taşıması ve yanıtları yalnızca dizüstü bilgisayara girmesi
gerekmez (Morgan, 1998).
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Yukarıdaki nicel veri toplama yöntemlerinin tümü, anketler, anketler ve
çevrimiçi anketler kullanılarak gerçekleştirilebilir (Donovan, 2002).
4.

Nicel Veriler: Analiz Yöntemleri

Veri toplama, araştırma sürecinin önemli bir bölümünü oluşturur.
Ancak bu verilerin anlam ifade etmesi için analiz edilmesi gerekir.
Anketlerde toplanan nicel verileri analiz etmenin birden çok yöntemi
vardır. Bunlar:
•
Çapraz tablolama: Çapraz tablolama, en yaygın olarak kullanılan
nicel veri analiz yöntemleridir. Araştırma çalışmasında farklı veri kümeleri
arasında çıkarımlar yapmak için temel bir tablo formu kullandığı için tercih
edilen bir yöntemdir. Birbirini dışlayan veya birbiriyle bir bağlantısı olan
verileri içerir (Harding, 2003).
•
Trend analizi: Trend analizi, uzun bir süre boyunca toplanan nicel
verilere bakma yeteneği sağlayan istatistiksel bir analiz yöntemidir. Bu
veri analizi yöntemi, zaman içindeki veri değişiklikleri hakkında geri
bildirim toplamaya yardımcı olur ve eğer bir değişkeni göz önünde
bulundurarak değişkenlerdeki değişikliği anlamayı amaçlıyorsa,
değişmeden kalır (Cox, 2003).
•
MaxDiff analizi: MaxDiff analizi, bir satın alma için müşteri
tercihlerini ve bu süreçte hangi parametrelerin diğerlerinden daha üst
sıralarda yer aldığını ölçmek için kullanılan nicel bir veri analizi
yöntemidir. Basit bir biçimde, bu yönteme "en iyi-en kötü" yöntemi de
denir. Bu yöntem birleşik analize çok benzer, ancak uygulanması çok daha
kolaydır ve birbirinin yerine kullanılabilir (Abbott, 2002).
•
Konjoint analizi: Yukarıdaki yöntemde olduğu gibi, birleşik
analiz, bir satın alma kararının arkasındaki parametreleri analiz eden
benzer bir nicel veri analizi yöntemidir. Bu yöntem, satın alma kararlarına
ve en önemlileri sıralayan parametrelere ilişkin derinlemesine bilgi
sağlayan gelişmiş metrikleri toplama ve analiz etme yeteneğine sahiptir
(Lewin, 2004).
•
TURF analizi: TURF analizi veya Toplam Tekrarlanmayan Erişim
ve Sıklık Analizi, bir ürün veya hizmetin toplam pazar erişimini veya her
ikisinin karışımını değerlendiren nicel bir veri analizi metodolojisidir. Bu
yöntem, kuruluşlar tarafından, mesajlarının müşterilere ve potansiyel
müşterilere ulaştığı sıklığı ve yolları anlamak için kullanılır ve bu da pazara
giriş stratejilerini değiştirmelerine yardımcı olur (Paris, 1993).
•
Boşluk analizi: Boşluk analizi, beklenen performans ile gerçek
performans arasındaki farkı ölçmeye yardımcı olan nicel verileri
göstermek için yan yana bir matris kullanır. Bu veri analizi, performans
boşluklarını ve bu boşluğu kapatmak için yapılması gerekenleri ölçmeye
yardımcı olur (Cresswell, 2005).
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•
SWOT analizi: SWOT analizi, bir kuruluşun veya ürün veya
hizmetin güçlü, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirtmek için
sayısal değerler atayarak rekabet hakkında bütünsel bir resim sağlayan
nicel bir veri analizi yöntemidir. Bu yöntem, etkili iş stratejileri
oluşturmaya yardımcı olur (Moffatt, 2004).
•
Metin analizi: Metin analizi, akıllı araçların nitel ve açık uçlu
verileri anlamlandırdığı ve nicelleştirdiği veya kolayca anlaşılabilir
verilere dönüştürdüğü gelişmiş bir istatistiksel yöntemdir. Bu yöntem, ham
anket verileri yapılandırılmadığında ancak mantıklı bir yapıya getirilmesi
gerektiğinde kullanılır (Cresswell, 2003).
5.

Nicel Veri Analizi Yürütme Adımları

Nicel Veriler için, ham bilgilerin veri analiz yöntemleri kullanılarak
anlamlı bir şekilde sunulması gerekir. Araştırma sürecine yardımcı olacak
kanıt niteliğindeki verileri bulmak için nicel veriler analiz edilmelidir.
•
Ölçme ölçeklerini değişkenlerle ilişkilendirme: Nominal, Ordinal,
Interval ve Ratio gibi ölçüm ölçeklerini değişkenlerle ilişkilendirin. Bu
adım, verileri doğru sırada düzenlemek için önemlidir. Veriler, belirli bir
biçimde düzenlemek için bir excel sayfasına girilebilir (Thomson, 2004).
•
Tanımlayıcı istatistikleri verilerle birleştirin: Mevcut verileri
kapsüllemek için tanımlayıcı istatistikleri bağlayın. Ham verilerde bir kalıp
oluşturmak zor olabilir. Yaygın olarak kullanılan bazı tanımlayıcı
istatistikler şunlardır:
1.

Ortalama- Belirli bir değişken için değerlerin ortalaması

2.

Medyan- Bir değişken için değer ölçeğinin orta noktası

3.

Mod- Bir değişken için en yaygın değer

4.

Frekans- Ölçekte belirli bir değerin gözlenme sayısı

5. Minimum ve Maksimum Değerler- Bir ölçek için en düşük ve en
yüksek değerler
6. Yüzdeler- Değişkenler için puanları ve değer kümesini ifade etmek
için biçim
•
Bir ölçüm ölçeğine karar verin: Değişken için tanımlayıcı
istatistiklere karar vermek için ölçüm ölçeğine karar vermek önemlidir.
Örneğin, nominal bir değişken puanının hiçbir zaman bir ortalaması veya
ortancası olmayacak ve dolayısıyla tanımlayıcı istatistikler buna göre
değişecektir. Sonuçların popülasyona genellenemeyeceği durumlarda
tanımlayıcı istatistikler yeterlidir (Barbour, 1999).
•
Verileri temsil etmek ve toplanan verileri analiz etmek için uygun
tabloları seçin: Uygun bir ölçüm ölçeğine karar verdikten sonra,
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araştırmacılar verileri temsil etmek için bir tablo formatı kullanabilir. Bu
veriler, Çapraz tablolama veya TURF gibi çeşitli teknikler kullanılarak
analiz edilebilir (Gabriel, 2004).
6.

Nicel Veri Örnekleri

Aşağıda, bunun tam olarak ne anlama geldiğini anlamanıza yardımcı
olabilecek bazı nicel veri örnekleri listelenmiştir:
•

Telefonumu bir çeyrekte 6 kez güncelledim.

•

Çocuğum geçen sene 3 cm uzadı.

•

En son mobil uygulamayı 83 kişi indirdi.

•

Teyzem geçen yıl 18 kilo verdi.

•
150 katılımcı, yeni ürün özelliğinin başarılı olmayacağı
görüşündeydi.
•

Yeni bir ürünün eklenmesiyle gelirde %30 artış olacaktır.

•

Seminere 500 kişi katıldı.

•
İnsanların %54'ü alışveriş merkezine gitmek yerine internetten
alışveriş yapmayı tercih ediyor.
•

Bu yıl 10 tatili var.

•

X ürününün maliyeti 1000$'dır.

Yukarıdaki 10 örnekte de görebileceğiniz gibi, her parametreye atanan
sayısal bir değer vardır ve buna nicel veri denir.
Nicel Verilerin Avantajları
Nicel verilerin avantajlarından bazıları şunlardır:
•
Derinlemesine araştırma yapın: Nicel veriler istatistiksel olarak
analiz edilebildiğinden, araştırmanın ayrıntılı olması kuvvetle
muhtemeldir.
•
Minimum önyargı: Araştırmada, kişisel önyargının dahil olduğu
ve yanlış sonuçlara yol açan durumlar vardır. Nicel verilerin sayısal doğası
gereği, kişisel önyargı büyük ölçüde azaltılır.
•
Doğru sonuçlar: Elde edilen sonuçlar nesnel nitelikte olduğundan
son derece doğrudur (NAO, 2002).
Nicel Verilerin Dezavantajları
Nicel verilerin dezavantajlarından bazıları şunlardır:
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•
Kısıtlı bilgi: Nicel veriler tanımlayıcı olmadığından,
araştırmacıların yalnızca toplanan bilgilere dayanarak karar vermeleri
zorlaşır.
•
Soru türlerine bağlıdır: Sonuçlardaki önyargı, nicel veri toplamak
için dâhil edilen soru türlerine bağlıdır. Nicel verilerin toplanmasında
araştırmacının soru bilgisi ve araştırmanın amacı son derece önemlidir
Koops, 2002).
7.

Nicel araştırma nedir?

Nicel araştırma yöntemleri sağlık ve sosyal bakım araştırmalarında
sıklıkla kullanılmaktadır. Sistematik, titiz, ampirik bir araştırmayı
mümkün kılmak için istatistiksel yöntemler, matematik, ekonomik
çalışmalar veya hesaplamalı modelleme ile nesnel ölçümler kullanırlar.
Nicel araştırma neden kullanılır?
Nicel yöntemler genellikle iki farklı kategoriye ayrılır. Tanımlayıcı
çalışmalar (genellikle 'hipotez üreten') ve hipoteze dayalı çalışmalar.
Uygulamalı sağlık araştırmalarında, planlama ve izlemeye yardımcı
olabilecek sağlık ve sağlık hizmeti kullanımındaki eğilimleri ve kalıpları
incelemek için tanımlayıcı çalışmalar kullanılabilir; bu, frekansları,
ortalamaları ve diğer istatistiksel hesaplamaları ifade eder (Ocathian,
2004).
Hipotez odaklı çalışmalar iki geniş kategoriye ayrılır: deneysel ve
gözlemsel. Her iki tip de bir hipotezi, genellikle değişkenler arasındaki
ilişkiyi test etmek için tasarlanmıştır. Bir sağlık hizmeti senaryosunda, bu
tipik olarak bir tedavi (müdahale) ile bir sonuç arasındaki ilişki olacaktır.
Daha geniş anlamda epidemiyolojide, hipotezler genellikle potansiyel bir
etiyolojik (nedensel) faktör ve bir hastalıkla ilgilidir (Denzin, 1978).
8.

Hangi çalışma tasarımları nicel yöntemler kullanır?

Hipotez odaklı çalışma tasarımları, çalışmayla ilgili ilişkileri
belirlemeye çalışır. Bunu, belirli bir katılımcı grubunu belirleyerek ve
sonuçları etkileyebilecek diğer faktörlerin etkilerini kontrol etmeye
çalışarak yaparlar. Bu faktörler, 'karıştırıcı' değişkenler veya etki
değiştiriciler olarak bilinir. Örneğin, kirlilik ve sağlık arasındaki ilişkiyi
inceleyen bir çalışma, egzersizi ve sonucu etkileyebilecek veya
'karıştırabilecek' yaşam tarzının diğer yönlerini hesaba katmalıdır. Genel
bir kural, eğer potansiyel 'kafa karıştırıcı'yı tasarlayamazsanız, onu
ölçmeniz gerektiğidir, böylece sonuçlar bir kez ortaya çıktığında diğer
faktörlerin rolü incelenebilir (Roberts, 2003).
Bazıları aşağıdakileri içeren bir dizi deneysel çalışma tasarımı
mevcuttur:
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Randomize Kontrollü Denemeler: Randomize kontrollü çalışmalarda
(RCT'ler), bireyler veya çalışma birimleri, örneğin biri yeni bir terapi
(deney grubu) ve diğeri mevcut terapi (kontrol grubu) olmak üzere iki
deney grubuna rastgele atanır. İyi tasarlanmış randomize kontrollü
çalışmaların en büyük avantajı, bir müdahalenin nedensel etkisini
göstermenin mümkün olmasıdır (Ware, 1992).
Küme Randomize Kontrollü Denemeler: Bu tip randomize kontrollü
deneme, bireysel deneklerin randomize edilmesinden ziyade grup
randomizasyonunu (örneğin bir hastane veya koğuş veya pratisyen hekim)
içerir. Bireysel denekler arasında kontaminasyonu veya tedavi
seyreltmesini azaltmak için kullanılabilecek önemli bir tasarımdır
Rowland, 2002).
Çapraz Denemeler: Her hastanın her iki tedaviyi de tanımlanmış bir
sırayla aldığı bir çapraz deneme tasarımı kullanılabilir. Randomizasyon
sıklıkla hastanın her bir tedaviyi aldığı sırayı belirlemek için kullanılır,
yani A tedavisinin ardından B veya B tedavisinin ardından A. Herhangi bir
etkinin sağlandığından emin olmak için tedaviler arasında yeterli zaman
(geçiş dönemi) bırakmak önemlidir. İkinci tedavi başlamadan önce ilk
tedavinin tamamı ortadan kalkması gerekmektedir (Vincent, 2003).
Faktöriyel Tasarım: Faktöriyel randomize denemeler, araştırmacıların
tek bir deneyde birden fazla müdahaleyi değerlendirmelerine olanak tanır
(DWP, 2002).
Örneğin, bir kardiyovasküler hastalık önleme çalışmasında, hastalar
plaseboya karşı aspirin ve ardından plaseboya karşı beta-karoten alacak
şekilde randomize edilmesi gibi uygulamalar örnek olarak düşünülebilir
(DE, 2000).
Meta-analiz: Meta-analiz, bağımsız çalışmalardan elde edilen bulguları
birleştirmek için istatistiksel bir tekniktir ve sağlık müdahalelerinin
etkinliğini değerlendirmek için sıklıkla kullanılır. Araştırmaların metaanalizi, dâhil edilen farklı çalışmaların boyutuna gereken ağırlığı vererek,
tedavi etkisinin kesin bir tahminini sağlar. Ancak meta-analizin geçerliliği,
dayandığı sistematik derlemenin kalitesine bağlıdır ve yayın yanlılığından
zarar görebilir (Moffatt, 2004).
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1. Giriş
Bilgi teknolojisindeki yenilikler, hastaların zaman ve mesafeyi algılama
biçimlerini kökten değiştirdi ve tıpla meşgul olma biçimleri de dâhil olmak
üzere diğer insanlarla etkileşim ve ilişki kurma biçimlerini de yeniden
şekillendirdi. Günlük yaşamın her alanında yeni teknolojilerin kullanılması
giderek daha artar hale geldikçe, sağlık hizmetlerinde gelişen uygulamalar,
hastaların ve doktorların birbirleriyle ne zaman, nerede ve nasıl etkileşim
kurduklarını da değiştirdi. Bilgi teknolojisindeki son yeniliklerden önce,
tıbbi bir endişesi olan bireyler basılı yayınlara yönelmekte, aileleri veya
arkadaşlarıyla konuşmakta ya da doktorlarını görmek için randevu
almaktaydı. Şimdi ise, tıbbi endişesi olan kişilerin artan bir kısmı çevrimiçi
olarak sorularına yanıt aramakta ve bunları neredeyse her zaman ve her
yerden elde edebilmektedir. Gelişen teknolojiler ayrıca, eve bağlı, kırsal
veya yetersiz hizmet alan bölgelerde yaşayan veya bakıma erişimlerini
sınırlayan diğer engellerle karşılaşan hastalara fırsatlar sunan teletıp
uygulamaları aracılığıyla hastaların uzaktan bakım almasına olanak tanır.
“Telesağlık” ve “teletıp”, tıbbi bakım sunmanın yeni yollarını sunan
teknolojileri ve faaliyetleri birleştirir (Chaet ve ark, 2017). Teletıp, mesafe
(özellikle kırsal alanlarda olanlar), ulaşım veya bakıcı bulunması gibi
engellerle karşılaşan hastaların sağlık hizmetlerine erişimini artırır.
Bağışıklığı baskılanmış hastalar teletıp sayesinde artık bulaşıcı hastalıklara
yakalanma riskine sahip değildir. Bulundukları coğrafyada aylarca uzmana
görünmek için bekleyen hastalar, artık ülke çapında çeşitli uzmanlara
görünebilmekte ve daha erken görülebilmektedir. Bir hasta bu engellerden
biri nedeniyle yanlışlıkla randevusunu kaçırdığında veya sadece
randevusunu unuttuğu için, bir sağlayıcı teletıp kullanarak hastaya bakım
sağlamaya devam edebilir, böylece yeniden planlamak zorunda kalmazlar,
bu da kaçırılan fırsatları azaltır ve klinik verimliliği artırır (Jin ve ark,
2020).
Tıbbi ev aramalarının zihinsel görüntüsü, küçük kasabalardaki ve diğer
kırsal topluluklardaki eski uygulamalardan biridir. Ancak telesağlık,
doktoru hastanın evine geri getirir. Sağlık hizmetlerinin daha teknolojik
hizmetlere geçiş yapmaya başlamasıyla, kişinin evinin rahatlığında,
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kliniğe gitmeden veya randevudan önce sinir bozucu bir şekilde park yeri
bulmaya çalışmadan sağlık hizmeti almasını mümkün kılar. Tanı, tedavi,
hastalık ve yaralanmaların önlenmesi, araştırma ve değerlendirme için
geçerli bilgi alışverişi için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan tüm
sağlık profesyonelleri tarafından mesafenin kritik bir faktör olduğu sağlık
hizmeti sunumu, bireylerin ve toplulukların sağlığının geliştirilmesinin
tüm çıkarları doğrultusunda sağlık hizmeti sunucularının sürekli eğitimi,
sağlık hizmetlerinde teknolojinin artan kullanımıyla birlikte, sağlayıcıların
hizmetlerini uzak yerlere genişletebileceği ve konu uzmanlarının
mevcudiyetinden yararlanabileceği ve yakınlık engelinin üstesinden
gelebileceği için telesağlığa büyük önem verilmiştir. Telesağlık erişimi
genişletir ve özellikle kırsal kesimde yaşayanlar, küçük çocukları olanlar
(çocuk bakımı) ve hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık hizmetlerini
daha uygun hale getirme potansiyeline sahiptir (Kruse ve ark., 2017). Bu
çalışmada giderek kullanımı artan telesağlık ve teletıp kavramları ayrımı
yapılarak, evde kullanımı ve zorluklarını açıklamaya çalışmak
amaçlanmıştır.
2. Telesağlık ve Teletıp Kavramları
Tıp Enstitüsü teletıpı “katılımcıları birbirinden ayıran mesafelerde
sağlık hizmeti sağlamak ve desteklemek için elektronik bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanılması” olarak tanımlamaktadır. Teletıp terimi
1960'lardan beri kullanılmaktadır ve erişimi, kaliteyi ve maliyeti
iyileştirmek amacıyla sağlık hizmetleri ve bilgileri uzaktan sunmak için
teknolojiyi kullanmayı tanımlar (Bollmeier ve ark, 2020). Teletıp,
telekomünikasyon teknolojisini, bakıma sınırlı erişimi olan nüfuslara
sağlık hizmeti sunmak için bir araç olarak kullanır (Sirintrapun ve Lopez,
2018).
Teletıp, hastalara uzaktan bakma uygulamasıdır. Kullanımı, tıbbi
tavsiye ve ilacı aktarmak için insan habercileri kullanılarak MÖ 500'e
kadar izlenebilir. Duman sinyalleri ve ışık yansıması, veba salgınlarını
bildirmek ve doğumları veya ölümleri bildirmek gibi tıbbi bilgileri iletmek
için kullanıldı. Geçtiğimiz birkaç yüzyıl boyunca, tıbbi bilgi ve teletıp
paylaşımı matbaa, telgraf, telefon ve internet gibi yeniliklerle ilerlemiştir.
Sağlık hizmeti sağlayıcıları artık "canlı sohbetler" ve görüntülü arama
kullanarak evlerinin rahatlığında bir hastaya sağlık hizmeti sunmak için
teknolojiyi kullanabilmektedir (Jin ve ark, 2020). 1970'lerde ortaya çıkan
bir terim olan teletıp, "uzaktan şifa" anlamına geliyordu. Takip eden 40 yıl
boyunca, terim için birkaç hakemli tanım ortaya çıktı. 2007 yılında, Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) teletıp için standart bir tanım getirmiştir:
“Mesafenin kritik bir faktör olduğu durumlarda, hastalık ve yaralanmaların
önlenmesi, araştırma ve değerlendirme ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının
sürekli eğitimi ile bireylerin ve topluluklarının sağlığının geliştirilmesi için
sağlık hizmetlerinin, tanı, tedavi uygulamalarında geçerli bilgi alışverişi
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için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan tüm sağlık çalışanları
tarafından sunulmasıdır.” (Almathami ve ark, 2020, Doraiswamy ve ark,
2020).
Teletıp kavramı ilk olarak, veri teknolojisi, bilgi teknolojisi ve iletişim
teknolojisinin tıbbi disiplinlerin teknik avantajlarından ve büyük genel
hastanelerin gelişmiş ekipman kaynaklarından yararlanmak için uzaktan
tıbbi konsültasyon ve tedavi, tıbbi ve sağlık danışmanlığı ve çeşitli tıbbi
cihazlardan çok kaynaklı heterojen verilerin hassas bir şekilde toplanması
bilgi sistemi uygulamasını yürütmek için Amerikalı bilim adamları
tarafından önerildi. Veri işleme ve ağ işbirliği teletıpın temelidir. O
zamanlar veri işleme ve paylaşım yetenekleri ve ağ bant genişliği ile sınırlı
olan erken dönem teletıp, yalnızca sağlık danışmanlığı, tıbbi konsültasyon
ve tıbbi görüntülerin uzun mesafeli iletiminde hizmet verebildi. Büyük veri
işleme, bulut bilişim ve diğer ortaya çıkan veri teknolojilerinin sürekli
gelişimi ile teletıp, teledanışma, telekardiyoloji ve teletıp öğretimi gibi
çeşitli teletıp hizmet modları geliştirmiştir (Li, 2021).
Teletıp hizmetleri, klinik bakımı desteklemek için çeşitli
telekomünikasyon teknolojilerini kullanabilir. Teletıp hizmetlerine iki
temel yaklaşım vardır: senkron veya asenkron format. Hasta ve danışman
sanal olarak ve eşzamanlı veya eşzamansız olarak etkileşime girebilir. İlki,
gerçek zamanlı olarak tamamen etkileşimli video teknolojisini kullanır.
İkincisi, tıbbi raporlar, görüntüler ve video kayıtları gibi klinik veri
öğelerini daha sonra yorumlanmak üzere saklar ve iletir. Bu ikinci
yaklaşım “ileriye dönük depolama” olarak bilinir. Teleonkoloji de dâhil
olmak üzere teletıp hizmetleri, klinik ihtiyaçlara göre aralıklı yüz yüze
konsültasyonlar olsun veya olmasın bu formatlardan birini veya her ikisini
kullanabilir. Fizik muayene, palpasyon dışında sanal olarak yapılabilir
ve/veya veriler yerel klinisyen tarafından toplanabilir ve tele-danışmana
veya teleonkoloğuna iletilebilir. Teledanışma için gerekli beceriler göz
önüne alındığında, tele-danışmanlık ekibi için teletıp hizmetlerinin
sunumuna ilişkin takım tabanlı sağlık profesyonel eğitimi esastır. Teletıp
ile ilgili hasta eğitimi ve oryantasyonu ve ne bekleneceği, hasta merkezli
bakım ve katılımı teşvik eder (Sirintrapun ve Lopez, 2018).
“Telesağlık”, geleneksel sağlık tesislerinin sınırlarının ötesinde bilgi
ve telekomünikasyon teknolojisi kullanılarak çok çeşitli sağlık
hizmetlerinin sunulmasını tanımlamak için kullanılan geniş bir terimdir
(Mahoney, 2020). “Telesağlık”ı geniş anlamda “uzun mesafeli klinik
sağlık bakımını, hasta ve profesyonel sağlıkla ilgili eğitimi ve halk sağlığı
ve idaresini desteklemek ve teşvik etmek” için elektronik ve
telekomünikasyon teknolojilerini içeren olarak tanımlar (Chaet ve ark,
2017). Telesağlık, sağlık hizmetleri, bilgi teknolojisi ve mobil teknolojiyi
içeren yeni ve büyüyen bir endüstridir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO),
“Tele-sağlık, geleneksel sağlık bakım tesislerinin dışında sağlık hizmeti
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sunmak için telekomünikasyon ve sanal teknolojinin kullanımını içerir”
(Hancock ve ark, 2019).
Telesağlık, klinik ve eğitim hizmetlerinin sunumunda tıbbi bilgileri
aktarmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan dünya ortamlarında maliyet etkinliği ve daha iyi erişim
sağlayarak sağlık hizmeti sunumunun zaman, mesafe ve zorlu arazilerden
kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmeye çalışır. Deprem ve sel gibi
acil durumlarda özel bir rolü vardır. Ek olarak, daha uzun yaşam süresi ve
buna bağlı olarak artan kronik hastalık insidansı, bakım talebini ve
karmaşıklığını artırmış, hastalar ve sağlayıcılar arasında (aynı zamanda
sağlayıcılar arasında) daha uzun etkileşimler gerektirmiş ve böylece telesağlık desteğine olan ihtiyacı artırmıştır. Telesağlık tarihsel olarak gerçek
zamanlı elektronik iletişim kullanılarak senkronize veya depola ve ilet
iletişim kullanılarak asenkron olarak sınıflandırılmıştır. Son zamanlarda
üçüncü bir biçim, Nesnelerin İnterneti dâhil olmak üzere dağıtılmış
cihazlar aracılığıyla veri toplamayı içeren uzaktan (tele) izleme olarak
kabul edilmiştir (Kuziemsky ve ark, 2019).
Teletıp ile birbirinin yerine kullanılan bir terim olan telesağlık, bir
hastanın sağlığını iyileştirmek için elektronik iletişim yoluyla bir siteden
diğerine değiş tokuş edilen tıbbi bilgilerin kullanılmasıdır (Tuckson ve ark,
2017). “Telesağlık”, uzaktan yürütülen her türlü sağlık hizmetini, sağlık
eğitimini ve sağlık araştırmalarını kapsar. Telesağlık, uzun mesafeli klinik
sağlık hizmetlerini, hasta ve profesyonel sağlıkla ilgili eğitimi, halk
sağlığını ve sağlık yönetimini desteklemek için elektronik bilgi ve
telekomünikasyon teknolojilerinin kullanılması olarak tanımlanmaktadır.
Teknolojiler arasında video konferans, internet, depola ve ilet
görüntüleme, akış ortamı ve karasal ve kablosuz iletişim yer alır. Bir
hastayı teşhis veya tedavi etmek, uzaktan hasta izleme hizmetleri sağlamak
veya bir hastanın teşhisi veya tedavisi hakkında diğer sağlık hizmeti
sağlayıcılarına danışmak amacıyla interaktif video konferans teknolojileri
dâhil olmak üzere elektronik teknoloji veya medyanın kullanımıdır
(Polinski ve ark, 2016, Wijesooriya ve ark, 2020). Bilgi İletişim
Teknolojileri, “bilgiyi iletmek, depolamak, oluşturmak, paylaşmak veya
değiş tokuş etmek için kullanılan çeşitli teknolojik araçlar ve kaynaklar seti
olarak tanımlanır. Bu teknolojik araçlar ve kaynaklar arasında
bilgisayarlar, İnternet (web siteleri, bloglar ve e-postalar), canlı yayın
teknolojileri (radyo, televizyon ve web yayını), kayıtlı yayın teknolojileri
(podcasting, ses ve video oynatıcılar ve depolama cihazları) ve telefon
(sabit) yer alır. veya mobil, uydu, görüntülü/video konferans vb.)”
(Doraiswamy ve ark, 2020).
Telesağlık ve teletıp kavramları genellikle birbirinin yerine kullanılır.
Bununla birlikte, tele-tıp, doğrudan sağlayıcıdan hastaya hizmete atıfta
bulunan tele-sağlığın bir alt kümesi olarak ortaya çıkmaktayken, “tele-
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sağlık”, uzaktan verilen herhangi bir sağlık hizmetini tanımlamak için daha
geniş bir şemsiye terimdir. Teknolojiyi kullanarak sağlığın sunumuyla
ilgili ek terimler mSağlık, eSağlık, e-danışmalar ve dijital sağlıktır.
MSağlık, sağlık sonuçlarını iyileştirmek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek
ve sağlık araştırmalarını ilerletmek için cep telefonları veya tabletler gibi
mobil cihaz uygulamalarının kullanımını ifade eder. Hem hastalar hem de
tıp uzmanları için çeşitli mobil uygulamalar mevcuttur. Hastalar, fitness
veya beslenme uygulamaları gibi bir sağlayıcı veya sağlık hizmeti uzmanı
yardımı olmadan veri toplayan uygulamalara erişebilir. Tıp uzmanları,
zamanlama, yatak monitörleri veya ilaç bilgi uygulamaları gibi hasta
bakımının sunumunu geliştirmek için uygulamalar kullanır. Hastalar ve
sağlayıcılar, veri toplamak veya kan şekeri seviyeleri veya oksijen
seviyeleri gibi belirli sağlık alanlarını izlemek için aynı uygulamaya
bağlanabilir. “e-Sağlık” terimi, net bir tanımı olmayan, kabul görmüş bir
neolojizmdir; genellikle bireylerin sağlığını geliştirmek için elektronik
sağlık kayıtlarının, hasta yönetim sistemlerinin ve veri toplamanın
kullanımını ifade eder. Tıbbi verileri ve bağlana bilirliği geliştirmek için
stratejiler ve araştırmalar geliştikçe, “dijital sağlık” terimi çok daha geniş
bir bilimsel kavram kapsamını ve sağlık için internet odaklı uygulamaları
kapsayacak şekilde gelişti. Dijital sağlık, tele-sağlık, mobil sağlık,
giyilebilir cihazlar, analitik, yapay zekâ ve genomiği içerir. Telesağlık için
kullanılan formatlar arasında telefon görüşmeleri, uzaktan izleme,
fotoğraflar ve videolar bulunur. Telefon görüşmeleri, hastaları uzaktan
sağlık çalışanlarına bağlayan ilk yöntemdi ve çoklu ortamlarda bakımın
temel bir bileşeni olmaya devam ediyor. Uzaktan izleme, sağlayıcının
hastanın sağlık durumunu gözden geçirmesi ve erken müdahale etmesi için
hasta sağlık verilerini ve semptomlarını yakalamak için çevre birimleri adı
verilen elektronik cihazları kullanır. Çevre birimlerinin örnekleri, kan
basıncı manşonları, glikoz monitörleri veya nabız oksimetre cihazlarıdır.
Uzak monitörlerin, dijital fotoğrafların ve videoların kullanımı eşzamanlı
veya eşzamansız olarak kullanılabilir. “E-konsültasyon” olarak da bilinen
elektronik konsültasyonlar, hastanın elektronik sağlık kaydında sağlayıcıyı
sağlayıcıya bağlayan asenkron telesağlık bakımı yöntemidir. Bu etkileşim,
bir hastanın uzmanı ziyaret etmesine gerek kalmadan bir bakım planı
oluşturmak için uzman bir sağlayıcıyı hastanın birinci basamak
sağlayıcısına bağlayarak bakıma erişimi geliştirir (Mahoney, 2020).
Birbirinin yerine kullanılsa da, tanımı gereği telesağlık, tüm sağlık
bakım mesleklerini (sağlık bakım profesyonellerinin kendilerinin eğitimi
dâhil) kapsayan sağlık hizmetlerine atıfta bulunurken, teletıp yalnızca
doktorlar tarafından verilen hizmetlere atıfta bulunur. Son yirmi yılda
esağlık, mobil sağlık (msağlık) ve dijital sağlık gibi daha yeni terimlerin,
Bilgi iletişim teknolojileri destekli sağlık hizmetlerindeki daha yeni
gelişmelere uyum sağlamak için ortaya çıktığı görülmüştür. Hasta
bakımını ve toplum sağlığını iyileştirmek için tele-sağlığın kullanımı,
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düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerden ziyade ağırlıklı olarak yüksek gelirli
ülkeler arasında yoğunlaşmıştır. Radyoloji, dermatoloji, patoloji ve
psikiyatri gibi bazı tıbbi uzmanlıklar telesağlığı diğerlerinden daha sık
kullanmıştır. Sağlık profesyonelleri, hasta bakımı için telesağlık
kullanımıyla ilgili farklı düşünceler ifade etmektedir. Bazıları telesağlığı
sağlık hizmetlerinde yeni kutsal kâse olarak görürken, diğerleri sahada
uygulanabilirliği konusunda kendi görüşlerine göre korunmaktadır.
Bazıları hastalar ve sağlık hizmeti sunucuları arasında terapötik bir bağ
geliştirmek için gerekli olduğuna inandıkları yüz yüze bağlantının
olmamasından endişe ederken, diğerleri telesağlık kullanırken
klinisyenlerin fizik muayenenin tüm yönlerini gerçekleştiremedikleri
konusunda endişelerini dile getirmektedir. Tele-sağlığın gelişiyle çeşitli
nüfus alt grupları arasında eşitsizliğin artması riski de yaygın bir endişe
kaynağıdır (Doraiswamy ve ark, 2020).
3. Evde Telesağlık Kullanımı
Evde bakım yeni bir uygulama değildir. 20. yüzyılın başlarında, ev
ziyareti, 1930'da doktor-hasta görüşmelerinin %40'ının evde
gerçekleşmesiyle, bakım sağlamanın baskın bir yoluydu. Ancak, tıp
merkezlerinde (örneğin, röntgen, EKG) verilmesi gereken ulaşım ve teşhis
alanındaki gelişmeler, ev ziyaretlerinin azalmasına katkıda bulundu. 21.
yüzyılın başlarında, ev ziyaretleri tekrar uygulanmaya başladı (Dorsey ve
ark, 2016). Bakım geçişinde evde bakım, hastanın optimal sağlık
hedeflerine ulaşması için sürekliliği esas olan hasta bakımının önemli bir
parçasıdır. Evde bakım, özellikle taburcu olduktan sonraki ilk haftalarda,
hastanın hala bir miktar düzenli fiziksel yardıma ihtiyacı olduğunda,
hastane sonrası iyileşme prosedürünün (geçiş bakımı) ayrılmaz bir parçası
olabilir. Bu tür bakım, bakım maliyetlerini azaltabilir, hasta memnuniyetini
artırabilir, hastanede kalış süresini kısaltabilir ve hastane kaynaklı
enfeksiyonları azaltabilir (Alizadeh ve ark, 2021).
Ev tabanlı kronik bakım modelleri, doktorlar tarafından epizodik bakım
için isteğe bağlı ev ziyareti ve bir “evde hastane” modeli aracılığıyla
kullanılabilirler. İkinci model, doğrudan evde zatürree gibi akut durumlar
için doktor ve hemşire ziyaretleri ve intravenöz ilaçlar dahil olmak üzere
hastane düzeyinde bakım sağlar. Evde yüz yüze bakımın yanı sıra,
telekomünikasyon alanındaki gelişmelerin sağladığı yeni nesil ev araması
da ortaya çıkıyor. Görüntülü ziyaretler yoluyla bu sanal ev ziyaretleri, sık
sık konsültasyon yapılmasını sağlar ve coğrafyadan bağımsız olarak
hastalara özel bakım sağlar. Sosyal değişimler aynı zamanda evde bakımı
da yönlendiriyor. Geniş ailenin parçalanması, çekirdek ailenin artan
hareketliliği ve yaşlı bireylerin kendi evlerinde kalma konusundaki güçlü
istekleri, yaşlanan ebeveynlere bakan coğrafi olarak ayrılmış çocuklara yol
açmaktadır. Bu çocuklar, ebeveynlerine bakmalarını, sağlıklarını
izlemelerini ve ebeveynlerinin klinisyenleriyle rahatça bağlantı
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kurmalarını sağlayan teknoloji çözümlerini giderek daha fazla talep
etmektedir. Ayrıca, daha yaşlı bireyler interneti, tabletleri ve akıllı
telefonları kendileri keşfeder. Ek olarak, akıllı telefonların giderek
yaygınlaşması, hastaların kendi kendini izleme uygulamaları aracılığıyla
kendi kendini yönetmesini sağlar. Bu uygulamalar, hastaların semptom ve
bulguları kaydetmesine, ilerlemeyi izlemesine ve klinik takip
gerektirebilecek uyarı sinyallerini tanımlamasına olanak tanır. Hastane
tabanlı elektronik sağlık kaydıyla entegre edildiğinde, bu veriler tedavi
kararlarına rehberlik etmek ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek için
klinisyene geri bildirim sağlayacaktır (Dorsey ve ark, 2016).
Son zamanlarda, teletıp hizmetleri, hastanelerde, ayakta tedavi
departmanlarında ve uzman ofislerinde ve ayrıca sağlık hizmeti
sağlayıcıları arasında sağlık hizmetleri sunmaktan, hastaların evlerinde
bakım sağlamaya kadar genişlemiştir. Evde hastaların genel sağlık
durumlarını iyileştirmek için bir tele-izleme sistemi kullanmak; hastanın
kendi kendine yetebilme yeteneğinden dolayı hastaneye yatış ve yeniden
hastaneye yatış risklerini azaltacaktır. Hastaların evlerinde teletıpın
kullanımı uzaktan sağlık danışmanlığı, bakım, motivasyon, eğitim ve özyönetim, uzaktan tedavi, uzaktan müdahale ve uzaktan değerlendirme
sağlayarak
hastaların
sağlık
koşullarını
düşük
maliyetle
iyileştirebilmektedir. Ayrıca hastaların bekleme sürelerini, seyahat
sürelerini ve yüz yüze sağlık danışmanlığı ararken ortaya çıkan seyahat
masraflarını ortadan kaldırır. Ayrıca, yetersiz hizmet verilen bölgelerde
yaşayan hastaların sağlık uzmanlarına evlerinin rahatlığında erişmelerini
sağlar. Hasta evlerinde teletıp, hastaya verilen sağlık hizmetinin türüne
göre tanımlanmıştır. Bu nedenle, senkron teletıp sağlık hizmetlerini,
hastaların bir klinik tesiste bir bakım sağlayıcıyla (normalde bir doktor)
evlerinden gerçek zamanlı olarak veri veya bilgileri paylaşmasına,
aktarmasına ve iletmesine olanak tanır (Almathami ve ark, 2020).
Elektronik sağlık (eSağlık) sistemleri, hastaların veya sağlık personelinin
seyahat etmesine gerek kalmadan evde bakım sağlamak için uzaktan
iletişimi kolaylaştırır (Holmen ve ark, 2020).
“Evde telesağlık” terimi, etkileşimli ses/görüntü iletimleri, görüntülü
telefon teknolojisi, hastanın durumunun izlenmesi ve oksijen satürasyonu,
nabız ve solunum hızı gibi fizyolojik parametreler gibi telesağlık
yeniliklerinin ev ortamında uygulanmasıdır. Sanal ziyaretler olarak
sunulan evde telesağlık, gerçek zamanlı görsel-işitsel iletişim cihazlarının
kullanımını içerir. Bu, bakım sağlayıcı tarafından yapılan geleneksel yüz
yüze ziyaretin, hastanın sağlık durumunu değerlendirmek, ilaç rutinlerini
izlemek, prosedürleri göstermek ve sosyal temas sağlamak için kullanılan
sanal bir ziyaretle değiştirildiği anlamına gelir. Sanal bir ziyaret, hasta ve
hemşire arasında güvenilir bir ilişki kurabilen doğal ve etkileşimli bir
iletişim biçimine olanak tanır. Sanal ziyaretler, hastaların kendilerini
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güvende hissetmeleri ve sağlık bakım bilgi hizmetlerinden memnun
olmaları ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, sağlıkla ilgili koşulların izlenmesi
için sesli-görüntülü iletişim sistemleri ve sağlık telebakımında kullanılan
cihazlar da dâhil olmak üzere akıllı ev teknolojisi gibi çeşitli teknik
cihazları içerir (Husebø ve Storm, 2014).
Evde tele-sağlığın bir biçimi olan tele-evde bakım, hastaların
evlerinden ev sağlık kuruluşlarına, sağlık hizmetleriyle bağlantılı olarak
sıradan telefon hatlarını kullanarak ses, video ve sağlıkla ilgili verilerin
etkileşimini sağlayan bir iletişim ve klinik bilgi sistemi olarak
tanımlanmaktadır. Hastaların tele-evde bakım yoluyla günlük olarak
izlenmesi, evde sağlık bakım hemşirelerinin erken uyarı işaretlerini tespit
etmesini, pahalı acil servis ziyaretlerini önlemesini ve hastaneye yatış
sıklığını azaltarak hastaların evde kendilerini güvende hissetmelerini ve
yaşam kalitelerini iyileştirmelerini sağlayabilir. Tele-evde bakım bilgileri,
aynı zamanda, kronik hastalıkları olan eve bağlı hastaları, hastalık
yönetimi hakkında bilinçli kararlar verme konusunda güçlendirebilir. Bu
tür bir yetkilendirme, yüksek maliyetli bakım ortamlarına geçişlerini
ortadan kaldırabilir veya en azından geciktirebilir ve ayrıca resmi ve gayri
resmi bakıcılarının hâlihazırda yaşadığı yükü azaltabilir. Bu, özellikle
günümüzün evde sağlık hizmeti sağlayıcı sıkıntısı bağlamında önemlidir
(Radhakrishnan ve ark, 2016).
Sağlık hizmetlerinde telebakımın uygulanması, sağlık profesyonelleri
için yeni çalışma yöntemleri de dâhil olmak üzere hizmet organizasyonu
ve sunumunda değişiklikler gerektirir. Bakım verme organizasyonu,
modları ve yerlerindeki değişiklikler her zaman geleneksel klinik
uygulamalarla uyumlu değildir ve geleneksel sağlık hizmetlerine ve
profesyonel rol ve sorumluluklara yönelik bir tehdit olarak görülebilir.
Evde sağlık hizmetlerinde telebakım teknolojilerinin kullanımı, personel
tutumlarında ve evde sağlık hizmetleri kültüründe değişiklikler de dâhil
olmak üzere hastaların bilinmesi ve bakımı için gereken kabul edilen
anlayışların, bilgi ve becerilerin uygulamada ayarlanmasını ve yeniden
gözden geçirilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda, personel eğitimi,
güvenli ve etkili telebakım uygulamasıyla sonuçlanacak başarılı telebakım
uygulaması için temel olarak görülmektedir (Guise ve Wiig, 2017)
Teknoloji, bireyselleştirilmiş ve kişiye özel yaklaşımlar kullanarak
ulaşma ve onları destekleme fırsatı sunar. Bakıcılar, teknolojinin
potansiyel faydalarını bakım vermeye yardımcı olacak bir kaynak olarak
kabul eder ve kişiselleştirilmiş profesyonel danışma ve bakım sağlamak
için rehberlik için teknolojiyi kullanma arzusunu bildirir (Williams ve ark,
2021). Ev tabanlı teknolojiler aracılığıyla hasta kendi kendine yönetim
desteği, ziyaretler arası izlemeyi artırmak, bakımda daha zamanında
değişiklikler yapmak ve hastalarla doğrudan işbirliğine dayalı hedef
belirlemek için birinci basamak ekip üyelerine ek veriler sağlayabilir. Ev
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tabanlı teknolojileri birinci basamak kliniklerine dâhil ederken, kayıtlı
hemşirelerin verileri yorumlama, birinci basamak sağlık hizmeti
sağlayıcıları ile iletişim kurma ve hasta bakımında değişiklikleri
uygulamadaki rolünü tanımak önemlidir. Hemşireler, ev tabanlı
teknolojilerin yönetimi ve analizi ile hasta takibinin ayrılmaz bir parçasıdır
(Howland ve ark, 2020).
4. Telesağlığın Zorlukları
Ülkelerin çoğunda sağlık sistemleri, evde bakım talebinin artması, daha
verimli, daha kaliteli ve daha eşit sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç
nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Sağlık hizmetleri,
özellikle tıbbi bakım, evde bakıma ihtiyacı olan hastalarla ilgilenmek için
yenilikçi odaklar geliştiriyor. Evde sağlık ve sosyal bakımı oluşturan telebakım ve tele-alarmlarda durum böyledir (Giraldo-Rodriguez ve ar, 2013).
Teletıp, uzaktan tıbbi bakıma izin verirken, ele alınması gereken birçok
zorluk var. Bilgisayar ve teknoloji okuryazarlığı önemli bir engel olmaya
devam etmektedir. Ek engeller arasında, hastaların sağlık hizmeti
sağlayıcılarıyla nasıl etkileşim kurduklarını değiştirmeye karşı direnci, dil
engelleri, teletıpın kişisel olmadığı ve güvenilir olmadığına dair hasta
algıları ve karşılaşmalar sırasında hastanın aşırı bilgi yüklemesi algısı yer
alır. Hastanelerin ve hizmet sağlayıcıların büyük, üniversite veya şehir
tabanlı ortamlarda karşılaştığı uygulama zorluklarına ek olarak, kırsal
ortamlarda sağlık bakım sistemlerinin karşılaştığı benzersiz zorluklar
vardır. Bu küçük merkezler, bu kadar karmaşık ve sağlam bir telesağlık ağı
kurmak için parasal veya teknolojik altyapıya sahip olmayabilir. Diğer bir
zorluk, bir sağlık hizmeti sağlayıcısının acil yardım gerektiren bir durum
keşfetmesi durumunda, acil servislere veya sevk merkezlerine kolayca
erişilebilmesi gerektiğidir. Kırsal alanlarda, bu sorunlar, artan sağlık
hizmeti ulaşım maliyetlerinin yanı sıra, hastalar için olumsuz sonuçlara yol
açabilecek artan ulaşım süreleri de dâhil olmak üzere zorluklar ortaya
çıkarmaktadır. Teletıp yoluyla bakım sağlarken süregelen bir zorluk,
teletıbbın çeşitli ırklardan, etnik kökenlerden, sosyoekonomik statülerden
ve coğrafi konumlardan gelen hastalarla ilgilenmesi gerektiğidir. Teletıp,
kırsal veya uzak yerlerdeki hastalara ulaşmaya yardımcı olabilirken,
hastanın teletıp ziyaretini kolaylaştırmak için yeterli altyapıya sahip olması
gerekir. Yüksek hızlı internet hizmeti, görünüşte her yerde mevcut olsa da,
herkes için mevcut olmayabilir. Ek olarak, kırsal topluluklardaki hastalar,
uydu veya uzak bağlantılara bağlı olarak, güvenilir olmayan bağlantı
nedeniyle sağlık hizmeti karşılaşmalarına bağlanmada zorluk çekebilir.
Teknoloji açığı, bir hastanın telesağlık hizmetlerine erişim yeteneğini
sınırlayabilirken, tüm hastalar tarafından eşit olarak erişilebilen bir
telesağlık programı geliştirmeye çalışırken ırksal ve etnik hususlar dikkate
alınmalıdır. Bir tele-sağlık ağı uygularken, sağlık hizmetleri sistemleri,
toplumlarında tele-sağlık hizmetlerinin kullanımını sınırlayabilecek
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cihazların mevcudiyetini de kabul etmelidir. Teletıp hizmetlerinin
rahatsızlığı veya erişilememesi nedeniyle bakımdaki olası gecikmeler,
tıbbi teşhislerde veya onkolojik bakımda gecikmelere yol açmış olabilir.
Bu gecikmeler, bu hassas popülasyonlardaki hastalarda artan morbidite ve
mortaliteye yol açmış olabilir ve sosyodemografik dezavantaj nedeniyle
daha fazla eşitsizliği önlemek için ele alınmalıdır (Kronenfeld ve Penedo,
2021).
COVID-19 pandemisi sırasında sağlık profesyonelleri ve hastalar
arasındaki temasın katı sınırları olduğu için, teletıp, sağlık hizmeti
sunumunu iyileştirme açısından önemini artırdı ve tercih edilen bakım
yöntemi haline geldi. Bu aynı zamanda daha küçük bir ekibin hasta
endişelerini uzaktan yönetmesine ve morbiditeyi önlemesine olanak
tanırken, sağlık çalışanları ve diğer hastalara yüz yüze temastan bulaşma
risklerini en aza indirir (Pinyopornpanish ve ark, 2022).
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EREKTİL DİSFONKSİYON (İKTİDARSIZLIK) HASTALIĞINDA
GÜNCEL VE UMUT VAAT EDEN NONİNVAZİV TEDAVİLER
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FOR ERECTILE DYSFUNCTION (IMPOTENCE) DISEASE
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Özet:
Erektil disfonksiyon (ED) hastalığı erkeklerin genelde ileri yaşlarda,
kronik hastalıklar sonucu ortaya çıkan, toplum baskısı ve çekinmelerden
dolayı sıklıkla atlanan, aslında pek çok alternatif tedavi yönteminin mevcut
olduğu bir hastalıktır. ED kalıcı değil tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak
tedavide 3 basamak vardır. Birinci basamakta invaziv olmayan ve kolay
uygulanan tedaviler olan ilaç tedavileri, psikoterapi ve vakum yer alır.
İkinci basamakta kısmen invaziv kolay uygulanan intrakavornosal ve
intraüretral ilaç uygulamaları yer alır. Üçüncü basamakta ise invaziv
uygulamalar yer alır. Bunlar penil protez, venöz ligasyon, penil
revaskülarizasyon uygulamalarıdır. Tedavide alternatiflerin çok olmasına
karşın 3. basamağa geçememiş ya da geçemeyen, 1. veya 2. basamakta
kalmış ve tedavilerden fayda görememiş veya fayda görmüş ancak kalıcı
ve kesin tedavi isteği, ilaç vs bağımlılığından kurtularak yeni umut vaat
eden tedavilere ihtiyaç duyan birçok hasta vardır. Bu hastalar için penil şok
ve penil trombosit zengin plasma tedavileri umut vaat etmektedir.
Anahtar kelimeler: Erektil disfonksiyon, trombosit zengin plazma,
penil şok tedavisi
Abstract:
Erectile dysfunction (ED) is a disease that usually occurs in men at
advanced ages, as a result of chronic diseases, is often overlooked due to
social pressure and hesitation, and in fact, many alternative treatment
methods are available. ED is a curable disease, not a permanent one.
However, there are 3 steps in the treatment. The primary care includes drug
treatments, psychotherapy, and vacuum, which are non-invasive and easyto-apply treatments. In the second step, there are partially invasive, easily
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administered intracavornosal and intraurethral drug administrations. In the
third step, invasive applications take place. These are penile prosthesis,
venous ligation, penile revascularization applications. Although there are
many alternatives in treatment, there are many patients who could not or
could not pass the 3rd step, stayed in the 1st or 2nd step and did not benefit
from the treatments or benefited from the treatments, but needed new
promising treatments by getting rid of the permanent and definite treatment
request, drug addiction etc. Penile shock and penile platelet-rich plasma
treatments are promising for these patients.
Key words: Erectile dysfunction, platelet rich plasma, Low intensity
shock wave therapy
Giriş
Erektil disfonksiyon (ED), tatmin edici bir cinsel performansa izin
vermek için yeterli bir ereksiyona ulaşma ve bu ereksiyonu sürdürmede
devamlı olan yetersizlik olarak tanımlanır. (Montague et al., 1996). ED
psikososyal sağlığı etkileyebilir ayrıca hastaların ve eşlerinin yaşam
kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yapı olarak inatçı bir
hastalık olsa da iyi huyludur ve tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır.(Melman
& Gingell, 1999; Wagner & De Tejada, 1998).
1. Erektil Disfonksiyon Tedavisi
ED tedavisinde amaç şikâyetleri gidermenin yanında ED’ye sebep
olabilecek etiyolojik nedenleri belirleyerek bunları tamamen veya kısmen
ortadan kaldırmaktır. ED’li hastalar yaygın olarak sigara kullandığından
sigaranın bırakılması önerilmektedir. Bununla birlikte, ED’ye diyabet ve
hipertansiyon, hiperkolesterolemi gibi kronik hastalıklar sık eşlik
etmektedir ve bu hastalıkların tedavi ile kontrol altında tutulması
gerekmektedir. ED’ye sebep olabilecek ilaçlar sorgulanmalı bu ilaçlar
mümkünse kesilmeli veya yeniden ilaç dozu ayarlaması yapılmalıdır.
Sedanter yaşamdan uzak durulması, fiziksel egzersiz ve kilo verilmesi
önerilmelidir.(Agarwal, 2022; Li et al., 2022; Shindel & Lue, 2021).
ED tedavisinde önce non-invaziv olanlar seçilir. Eğer birinci basamak
tedavide başarı elde edilemez ise ikinci ve üçüncü basamak tedavilere
geçilir. ED tedavisinde ilk basamağı oral farmakoterapi, psikoterapi ve
penil vakum uygulaması oluşturmaktadır. İkinci basamak tedavide ise
intrakavörnozal enjeksiyonlar ve intraüretral tedaviler olan, lokal
uygulanan, kısmen invaziv tedaviler vardır. Son basamağı olan üçüncü
basamak tedaviyi ise cerrahi uygulamalar olan; penil revaskülasrizasyon,
venöz ligasyon ve penil protez uygulamaları oluşturmakatadır. (Erol et al.,
2022; Pai, Ory, Delgado, & Ramasamy, 2021).
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2.1. Hasta eğitimi (psikoseksüel yaklaşım) konsültasyon ve
yönlendirmeler
Hasta eğitimi cinsel şikâyetlere ilk yaklaşımdır ve hastanın
anlayabileceği şekilde, bireyin cinsel tepkisinde yer alan psikolojik ve
fizyolojik süreçler hakkında hastalar bilgilendirilir. İlk aşamada verilen
psikoseksüel hasta eğitimi ED'li erkeklerde cinsel tatmini arttırdığı
gösterilmiştir (Frühauf, Gerger, Schmidt, Munder, & Barth, 2013). Sadece
hasta değil mümkünse partneri ile beraber görüşme gerçekleştirilir.
Görüşmede, hastanın ve cinsel partnerinin beklenti ve ihtiyaçları tartışılır.
Ayrıca hastanın ve partnerinin ED hastalığına bakış açısı belirlenmeli,
tedavi seçenekleri anlatılmalı, tedavi seçimi için bir gerekçe sağlamalıdır
(Montorsi et al., 2010). Bu tedavide; cinsel probleme yol açan psikolojik
etmenleri anlamak ve ortadan kaldırmak önemlidir. Özellikle ilişki
anksiyetesi etiyolojide en fazla yer alan rahatsızlıktır. Bu ve bunun gibi
etmenleri ortadan kaldırmak için iletişim becerileri olabildiğince
arttırılmalıdır. Cinsel davranışın doğası, cinsellikte doğru ve yanlış
davranışların öğretilmesi gerekmektedir.(Johnson & Masters, 1964). Hasta
ve partner eğitimi (psikoseksüel yaklaşım) ile ED’yi alevlendiren bir çok
ana nedenler ortadan kaldırılmakta ve ED ilk aşamada tedavi edilmektedir
(Hatzichristou et al., 2010).
2.2. Oral ilaç tedavileri
2.2.1. Fosfodiesteraz tip 5 (PDE 5) inhibitörleri
Dört güçlü Fosfodiesteraz 5 inhibitörü (FDE5I), ED tedavisi için
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmıştır (Yuan et al., 2013).
Fosfodiesteraz tip 5, kavernöz dokuda ikinci haberci siklik guanozin
monofosfatın (cGMP) parçalanmasını sağlar. cGMP ise kavernöz düz
kasın hücre içi sinyal iletiminde görev alır. cGMP'nin birikmesi, hücre içi
düzeyde, sitozolik Ca2+'ı düşürerek penil damarların kontraktil tonusunu
azaltan bir dizi olayı harekete geçirir. Nitrik oksit (NO), cGMP oluşumunu
sağlar, düz kasları gevşetir ve penisin ereksiyonunu sağlayan diğer yolların
oluşumunu teşvik eder (Hatzimouratidis et al., 2016; Salonia, Rigatti, &
Montorsi, 2003). Arteriyel kan akımı artar ve subtunik venöz pleksusun
sıkışarak kan kavörnozumda hapsolur ve ereksiyon sağlanmış olur (Lue,
2000). Ereksiyonun başlatıcıları olmadıkları için, PDE5I'ler ereksiyonun
sağlanması için cinsel uyarım gerektirir. Tatmin edici cinsel ilişki için
yeterli sertlikte ereksiyon sağlanması etkinliği belirler (Hatzimouratidis et
al., 2016).
FDE5 inhibitörlerinden ilki sildenafil 1998 yılında. Viagra® (Pfizer)
preparat adıyla piyasaya girmiştir. Bundan beş yıl sonra Ağustos ayında
vardenafil, Levitra® (Bayer/Glaxo Smith Klein), aynı yıl Kasım’da
tadalafil, Cialis® (Lilly/ICOS) preparat adıyla kullanıma girmiştir.
Udenafil (Dong-A Pharma) 2011 yılı mayıs ayında dünyada piyasaya
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sürülürken ülkemizde Zydena (Abdiibrahim) preparat ismiyle kullanıma
girmiştir. En son ise avanafil (Spedra®, Menarini Group) Nisan ayı 2012’
de klinik kullanıma girmiştir. Sadece Udenafil henüz FDA onamı
alamamıştır (Başar MM, 2005). Bu grup ilaçların tümü karaciğer
üzerinden metabolitlerine ayrılır. Gayta ve idrar yolu ile vücut dışına
atılmaktadır. Yarılanma süreleri sildenafil ve avanafilde 3-5 saat,
vardenafilde 4-5 saat, udenafilde 7.3-12.1 saat ve tadalafilde 17.5 ‘tir.
Yarılanma sürelerinden de anlaşılacağı gibi etki süresi en uzun olan
tadalafildir. Tadalafilin etkisi 36 saate kadar hissedilebilmektedir. Diğer
moleküllerde bu süre 6-12 saatte bitmektedir. Ancak etkinin başlama süresi
diğer moleküllerde ilaç alımını takiben ilk 15. ve 30. dakikada başlarken
bu süre tadalafilde 120. dakikaya kadar uzayabilmektedir (Corbin &
Francis, 2002; Ding et al., 2012; Seftel, 2004).
ED tedavisinde % 50-90 arasında klinik başarı oranına sahip sildenafil
ilk kullanıma girdiğinde büyük ilgi toplamış ve tedavinin olmazsa olmazı
haline gelmiştir. Bu denli ilgi, ilk ve tek olması sayesinde birçok çalışma
sildanafil üzerinde yapılmıştır. Türkiye’de yapılan bir çalışmada,
sildanafilin çinsel ilişki başarısıını % 12 den %69’ a çıkardığı ve IIEF
skorunda da 10,6 puanlık artıış sağladığı görülmüştür.(Başar et al., 2001).
Sonrasında vardenafil ve tadalafil’in kullanıma girmesi ile sildenafile olan
ilgi azalmıştır. Çünkü plasebo kontrollü çalışmalarda Sildenafil’e benzer
klinik başarı ve daha az yan etki oranları bildirilmiştir (Gresser & Gleiter,
2002). DM’li hastalarda oral Sildenafil ile %53-65 oranlarında başarı
bildirilmiştir (Boulton, Selam, Sweeney, & Ziegler, 2001; Rendell, Rajfer,
Wicker, Smith, & Group, 1999). Başka bir çalışmada Sildenafil 100mg
tedavisinde yanıt alınamayan DM’li hastalara 20 mg Vardenafil verilmiş
ve bu hastalarda %54 oranında başarı (cinsel ilişki için yeterli ereksiyon)
elde edilmiştir. (Goldstein et al., 2003). DM’li hastalarda Tadalafil ile
yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir.(Fonseca, Seftel,
Denne, & Fredlund, 2004).
PDE 5 inhibitörleri sık görülen yan etkileri; ateş basması, başağrısı,
nasal konjesyon, sırt ağrısı, renkli görme, görmede geçici bozukluk ve
dispeptik yakınmalardır.. Nitratlarla beraber kullanıldığında hastalarda
belirgin hipotansiyon ve kardiyak arest riskinde artış görülmektedir. Bu
yüzden FDE5 inhibitörlerinin nitratlarla beraber kullanılmamalıdır.
Sonuç olarak literatüre bakıldığında FDE5 inhibitörleri arasında yakın
etkinlik ve güvenilirliğin olduğu görülmektedir. İlaçlar arasında anlamlı
farklılık ise etkinin başlama ve devam etme süreleridir. İki farklı ağ metaanalizi, yüksek etkililiğe öncelik veren ED hastalarının 50 mg sildenafil
kullanması gerektiğini, tolere edenler ise başlangıçta tadalafil 10 mg
kullanması ve tedavi yeterli olmazsa Udenafil 100 mg'a geçmesi
gerektiğini göstermiştir. (ancak Udenafil 100 mg, EMA veya ABD Gıda
ve İlaç Dairesi onaylı değildir ve Avrupa'da mevcut değildir) (Chen et al.,
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2015). (Madeira et al., 2021). Başka bir klinik araştırmanın sonuçları,
düzenli günde bir kez 5 mg tadalafil kullanımının, isteğe bağlı (ilişki öncesi
tek kullanımlık 10 mg/20 mg) PDE5I tedavisine kısmi yanıt veren
erkeklerde erektil işlevi iyileştirebileceğini ortaya koymuştur (Burns,
Rosen, Dunn, Baygani, & Perelman, 2015).
Günlük tadalafil 5 mg, idrar semptomlarını azaltması nedeniyle BPH
(İyi huylu prostat büyümesi) ile ilişkili AÜSS(Alt üriner sistem
semptomları/idrar yakınması)'si olan erkeklerde monoterapi (iki hastalık
için tek tedavi) olarak onaylanmış ve ruhsatlandırılmıştır (Wang, Bao, Liu,
Duan, & Cui, 2018). Bu nedenle, eşlik eden AÜSS' den yakınan ve tek bir
tedaviden fayda görmek isteyen ED hastalarında kullanımı düşünülebilir
(Gacci et al., 2016). Veriler, 45 yaş üstü erkeklerin %40'ının ED ve
AÜSS/BPH için günde bir kez 5 mg tadalafil tedavisine kombine yanıt
verdiğini ve 12 hafta sonra semptomlarda düzelme olduğunu doğrulamıştır
(Roehrborn et al., 2016).
2.2.2. FDE5I dışındaki oral ajanlar
α-adrenoseptör antagonistleri; yohimbin, fentolamin, dopamine
agonisti; apomorfin, serotonin agonisti; trazadone gibi ED tedavisinde
faydası olabilecek çalışılmış ilaçlar mevcuttur. Ancak yan etkileri nedeni
ile FDA ilaç onamı alamamışlardır ve günlük kullanımı yoktur (Brock,
2002; Morales et al., 1987).
2.2.3. Hormonal tedavi
Belirli hormonal anormallikleri veya endokrinopatileri olan hastaları
yönetmek için bir endokrinolog tavsiyesi alınmalıdır (Maggi, Buvat,
Corona, Guay, & Torres, 2013). Testosteron eksikliği ya birincil testiküler
yetmezliğin bir sonucudur ya da hipofiz/hipotalamik nedenlere (örneğin,
hiperprolaktinemi ile sonuçlanan fonksiyonel bir hipofiz tümörü) bağlı
gelişir(Park, Kim, & Park, 2013; Tajar et al., 2012). Klinik olarak
gereklilikte, testosteron tedavisi (kas içi, transdermal veya oral) düşük veya
normal testosteron düzeyleri olan ve bunlara eşlik eden cinsel istek, erektil
işlev bozukluğu ve genel cinsel yaşamdan kaynaklanan memnuniyetsizlik
sorunları olan erkekler için kullanılabilir (Barbonetti, D’Andrea, &
Francavilla, 2020; Rastrelli et al., 2019).
2.3. İntraüretral tedaviler
Ağızdan ilaç kullanımı ile ED’ da başarılı sonuçlar elde edilmesiyle
hastaların bu ilaçlara ilgisi artmıştır. Ayrıca tedaviye yanıt alınamayan
veya tedaviyi kullanması sistemik yan etkileri nedeni ile mümkün olmayan
hastalar için alternatif tedavi arayışı ortaya çıkmıştır. İntrakavörnozal ilaç
uygulayanlar için daha az invaziv olması ve kullanımı kolay olması da bu
tedaviyi cazip hale getirmiştir. Etki mekanizması tam olarak bilinmese de
korpus spongiosum ve korpus kavernosum arasındaki damarsal
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bağlantıların olduğu ve bu sayede ilaçların üretradan kavernöz dokuya
geçerek etki ettiği düşünülmektedir.(Vardi & De Tejada, 1997).
Alprostadil distal üretradan 3 cm’lik içeriye kadar jelin sıkılması ile
uygulanır. Hasta işlemden önce mutlaka mesanesini boşaltmalıdır (işeme
ile üretrada biriken idrar jel içerisindeki moleküllerin çözünerek dokuya
geçişini hızlandırır). Ardından 1 dakika kadar üretra ve penise masaj
yapılmalı ve ilacın yayılması sağlanmalıdır. İlacın tamamı yaklaşık 10
dakikada yayılır. Hellstrom ve arkadaşlarının hastane ortamında yaptığı
çalışmada hastalar değişik dozlarda (125, 250, 500, 1000 μg) intraüretral
jeller kullanmıştır ve 1511 hasta değerlendirilmiştir. Bu hastalarda yaklaşık
%66 oranında olumlu yanıt bildirmişlerdir. Bu hastaları yaşadıkları yerde
tekrar değerlendirildiğinde oranın
%50.4’e düştüğü görülmüştür
(Hellstrom et al., 1996).
Lokal uygulandığı için alprostadil sistemik yan etkileri azdır.
İntraüretral alprostadilin en sık gözlenen yan etkileri lokal penis ağrısı ve
ardından üretraraji, konfüzyon ve idrar yolu iltahabı sık görülmektedir.
Partnerde yan etki nadir görülür ve en sık izlenen yan etki vajinittir. Ancak
eş gebe ise prostaglandinler düşüğe neden olabilir (Werthman & Rajfer,
1997). Uygulama sonrası 2 saat içerisinde dikkat gerektirecek araç
kullanmak gibi işler yapılmamalıdır. Alprostadil allerjisi, üretra iltahabı,
penil ve üretral varyasyon veya hastalık (epispadias, hipospadias, penil
eğrilik, üretral striktür), priapizm artmış risk (hemotolojik hastalıklar,
polistemi, lösemi, orak hücre anemisi), cinsel aktivitenin yasak olduğu
hastalıklarda (miyokard infarktüsü) ve hamilelerde prezervatif
kullanmadan üretral alprostadil kesinlikle kullanılmamalıdır (Jain & Iqbal,
2019; M. Lee & Sharifi, 2018).
2.4. İntrakavernozal enjeksiyon uygulaması
İntrakavernozal enjeksiyon (ICI) tedavileri kısmen invaziv oldukları
için ikinci basamak tedavi olarak kabul edilir. Başlangıçta papaverin (nonselektif PDE5 inhibitörü) ve Fentolamin (α-1 adrenoseptör blokeri) tek
başına yada kombine (Papaverin + Fentolamin (Androskat), vazoaktif
intestinal polipeptid + fentolamin (İnvicorp) ve Papaverin + fentolamin +
PGE1 (Trimix plus) ) edilerek kullanılmıştır. Sonrasında PGE-1’in
(Alprostadil), FDA tarafından intrakavernözal kullanım için onay almıştır.
PGE-1’in etkinliği papaverine yakındır. Ayrıca en çok görülen yan etki
olan uzamış ereksiyon (priapism) çok daha az görülür. Ayrıca, tablo 1’ de
görüldüğü gibi PGE-1’in intrakavernözal fibrozise eğilimi daha az
gözlenmektedir (Andersson, 2011).
ED’li olan her hastaya eğer kontraendikasyon yoksa ve hasta istemi
varsa ICI tedavisi verilebilir. Ayrıca ICI, ED hastalığının nedenlerini
araştıran pek çok radyolojik tetkikte (penil doppler ultrasonografi)
kullanılmaktadır (Eardley et al., 2010). FDE5 inhibitörlerini etki etmediği
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hastaların yaklaşık %30’unda yararı gözlenmektedir. ICI’nın toplam
başarısı %78.3 olarak bildirilmiştir. ICI kulanan hastanın diğer hastaların
kullanımını tavsiyesi yaklaşık %86 dır (Hartmut Porst et al., 2013).
Hastalar ICI eğitimi mutlaka verilmeli ve oluşabilecek yan etkiler
anlatılmalıdır. Lokal alkol bazlı ajanlar ile antisepsi sağlanır. Enjeksiyon
penise dik, damarsal ağın az olduğu, ön ve lateral kısımdan insülin iğnesi
ile sağ ya da sol kavörnoz dokunun sadece birine yapılmalıdır.
Enjeksiyonlar sayısı haftada üçü geçmemesi tavsiye edilir. Hastalara
priapism, durumunda yapılması gerekebilecekler hakkında bilgi verilmeli,
doktoru ile acil iletişime geçilmesi gerektiği anlatılmalıdır (Erol & Ölçücü;
Haliloğlu & Gülpınar). ICI’nın diğer sık yan etkiler ise; penil doku
fibrozisi, hematom, enfeksiyon, kanama ve tansiyon düşmesidir (Pinsky,
Chawla, & Hellstrom, 2010).
2.5. Vakum cihazları ve penil vibratörler
Vakum ereksiyon cihazları (VED), negatif basınç ile korpus
kavernosum içerisine kanı çeker ve korpus içinde kanı tutmak için penisin
tabanına sıkı bir halka yerleştirilir (bu şekilde korpus kavernozumun pasif
şekilde tıkanmasını sağlanır). Tamamen mekanik etki ile ereksiyon
sağlayan bu cihazlar ilk olarak 1982 yılında FDA onayı almıştır. AUA
tarafından 1996 yılında ilk olarak ED vakalarında tedavi alternatifi olarak
önerilmiştir (Lewis & Witherington, 1997). Yine bazı çalışmalar radikal
prostatektomi (RP) sonrası ED için oral tedavilerden sonra en sık önerilen
tedavinin VED olduğunu tespit etmiştir. (Tal, Teloken, & Mulhall, 2011).
VED’in RP’li hastalara nasıl fayda sağladığının tam mekanizması
bilinmese de uzmanlar, VED’in penil kan akımı arttırılarak hücresel
kanlanma, yenilenmenin arttığını, böylece fibrotik sürecin azaltıldığı ve
ED’nin tedavi olduğu görüşündeler (Lin, Yang, Zhang, Dai, & Wang,
2013). Literatür sonuçları VED’in RP ameliyatı sonrası tedavi olarak
önermeyi desteklemektedir. En sık gözlenen yan etkileri ekimoz, peteşi,
penis distalinde soğukluk hissi, halkadan dolayı ağrılı ejekülasyondur.
Tedavi başarı oranı yaklaşık %75’dir (Moul & McLeod, 1989; H Porst,
2000).
Penil vibratör stimülasyonu (PVS) ilk olarak 1965 yılında kullanıma
girmiştir. Teknolojik iyileştirmeler ve klinik çalışmalar sonucunda 2011
yılında FDA onayı almışlardır (Sobrero, Stearns, & Blair, 1965). Penil
vibratörler terminal sinir uçlarından NO salınımına arttırarak kavörnosal
kan akımını arttırırlar hem de taktil uyarım sonucu spinal parasempatik
yolu uyararak ereksiyon sürecini aktive etmektedirler. (Tajkarimi &
Burnett, 2011). Penil vibratörler, VED ve oral ajanlar gibi RP hastalarında
penil rehabilitasyonda kullanılabilecek tedavi araçlarındandır. Ancak
klavuzlarda daha iyi yer edinebilmesi için daha çok sayıda çalışmaya
ihtiyaç vardır.
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2.6. Şok Dalga Tedavisi (Li-SWT)
Low-intensity shock wave therapy (düşük yoğunluklu şok dalga
tedavisi) son zamanlarda vaskulojenik ED tedavisinde popülaritesi giderek
artmaktadır ve ED’den muzdarip çoğu hasta için arzu edilebilir (makul)
tedavi yöntemi sunabilen neredeyse tek tedavidir(Capogrosso et al., 2019;
Chung & Cartmill, 2015; Gruenwald, Appel, Kitrey, & Vardi, 2013; Kitrey
et al., 2016). Genel hatlarıyla tek merkezli birçok çalışmada, LI SWT'nin
hasta erektil fonksiyon üzerinde yararlı bir etkisi olduğunu göstermiştir,
ancak ileriye dönük randomize çalışmalardan elde edilen veriler çelişkiler
de gözlenebilmektedir ve özellikle şok dalgası üreteçleri arasındaki
çeşitlilikten (elektrohidrolik, elektromanyetik, piezoelektrik ve
elektropnömatik) dolayı tedavide standardizasyon yoktur ve birçok soru
akla gelmektedir; teslim edilen şok dalgalarının türü (yani odaklanmış,
doğrusal, yarı odaklı ve odaklanmamış); kurulum parametreleri (örneğin,
enerji akışı yoğunluğu ve seans başına darbe sayısı) ve tedavi protokolleri
(yani, tedavi süresi, haftalık seans sayısı, verilen toplam şok dalgası darbesi
sayısı ve penil uygulama bölgeleri (Sokolakis & Hatzichristodoulou, 2019)
En iyi tedavi parametrelerini belirlemeyi amaçlayan yakın tarihli 97
hasta sayılı bir çalışmada, 0.10 mJ/mm2'nin altındaki enerji yoğunluğunda
daha iyi performans (yüksek etki, daha az yan atki) aldılar, ancak enerji
yoğunluk seviyesinin (0.05mJ/mm2 yada 0.10 mJ/mm2) veya haftalık
tedavi yoğunluğunun (6 hafta haftada 2 seans yada 4 hafta haftada 3 seans=
toplam 12 seans) değişmesi tedavide anlamlı farklılık sağlamadı
(Kalyvianakis et al., 2020). Birçok çalışma, hafif vaskülojenik ED'li
hastalarda LI-SWT'nin IIEF (Uluslararası erektil fonksiyon indeksi) ve
EHS (Ereksiyon sertlik skoru)’yi önemli ölçüde artırabileceğini, ancak bu
iyileşme bildiren hastaların oranlarının %40-80 arasında olduğunu
bildirmişlerdir (Capogrosso et al., 2019; Sokolakis & Hatzichristodoulou,
2019). Bazı çalışmalar, LI-SWT'den sonra penil hemodinamik
parametrelerde de iyileşme olduğunu göstermiştir, ancak bu iyileşmenin
klinik anlamı belirsizliğini korumaktadır (Kalyvianakis & Hatzichristou,
2017). Benzer şekilde, LI-SWT'nin, PDE5I'lere yanıt vermeyen veya
yetersiz yanıt veren şiddetli ED'li hastalarda bile ereksiyon kalitesini
iyileştirebileceğini ve böylece daha invaziv tedavilere olan acil ihtiyacı
azaltabileceğini göstermektedir.(Bechara, Casabé, De Bonis, & Ciciclia,
2016; Kitrey et al., 2016; Lu et al., 2017; Vinay, Moreno, Rajmil, RuizCastañe, & Sanchez-Curbelo, 2021) Tedavi etkisi, 1-3 ay’dan sonra klinik
olarak belirginleştiği ve aylar sonra zamanla azalabildiği bildirilmiştir.
Ancak tedavi faydasının 5 yıla kadar devam edebileceği gösterilmiştir
(Chung & Cartmill, 2021). Son zamanlarda radikal prostatektomi sonrası
ED tedavisi çıkmazdadır. LI-SWT'nin, radikal prostatektomiden sonraki
etkisi incelenmiş, 2 küçük randomize çalışmada, geleneksel PDE5'lere
kıyasla yalnızca mütevazı bir avantaj gösterilmiştir (Baccaglini et al.,
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2020; Ladegaard, Mortensen, Skov-Jeppesen, & Lund, 2021).
Yukarıdaki veriler göze alındığında LI-SWT özellikle oral vaskulojenik
ED tedavisine yanıt veren genç hastalarda yada oral tedaviye yanıt
vermeyen ve daha invaziv tedaviye henüz hazır olmayan hastalar için
denenebilir bir tedavi yöntemidir. EAU klavuzlarında tedaviye giren LISWT hastalara tedavi şartları ve sonuçları iyi şekilde anlatılarak
uygulanabilir. Ancak klinisyenlerin daha güvende uygulama yapabilmeleri
için hem etkinlik hem tedavi doz ve protokolleri açısından standardize
edilebilir ileriye dönük daha fazla hasta sayılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
3. Diğer tedaviler
3.1. Trombosit-Zengin Plazma (PRP)
ED için rejeneratif tıbba olan ilgi son on yılda önemli ölçüde artmıştır
(Towe et al., 2021). Bunlar arasında, trombositten zengin plazmanın (PRP)
intrakavernöz enjeksiyonu yakın zamanda birkaç prospektif ve retrospektif
çalışmada araştırılmıştır (Epifanova, Gvasalia, Chaliy, & Artemenko,
2019; Poulios et al., 2021; Ruffo, Franco, Illiano, & Stanojevic, 2019).
PRP, hastanın otolog kanının santrifüjlenmesi ve normal kandakine
nazaran 3-7 katı trombosit içeren bir plazma bölümünün ayrılması ile elde
edilir. PRP'nin rejeneratif etkisinin, VEGF (vasküler epitelyel)), EGF
(epitelyel), IGF-1 (insülin), PDGF (platelet derive edici) ve FGF
(fibroblast) dahil olmak üzere çeşitli büyüme faktörlerini ve yüksek
konsantrasyonlarda
trombositleri
içermesinden
kaynaklandığı
düşünülmektedir. Bu faktörler, anjiyogenez stimülasyonundan ve kök
hücre takviyesini sağlıyor olabilir (Oudelaar, Peerbooms, Huis in ‘t Veld,
& Vochteloo, 2019). Klinik öncesi çalışmalar, hem kavernöz sinir
yaralanmasında hem de diyabetik sıçan modelinde nöro-rejeneratif bir etki
ve gelişmiş bir penil vaskülarizasyon geliştiğini göstermiştir (Alkandari,
Touma, & Carrier, 2021). Klinik ortamda, PRP'nin kullanımı daha önce
ortopedi, plastik cerrahi ve dermatoloji alanında araştırılmış ve kullanıma
da girmiştir. Genel olarak, mevcut bulgular, IIEF-5 ve SEP (Sexüel
karşılaştırma profili) skorları ve penil-doppler ultrasonda maksimum
sistolik hız açısından PRP enjeksiyonlarının olumlu sonuçlarını
göstermektedir (Alkandari et al., 2021). Sadece bir randomize plasebo
kontrollü çalışmada, hafif ila orta derecede vaskülojenik ED'si olan 60
hasta, iki 10 mL PRP (n=30) veya plasebo (n=30) enjeksiyonu almak üzere
randomize edilmiştir (Poulios et al., 2021). Birinci, 3. ve 6. Ay takiplerinde
İİEF skorlarında minimal klinik önemi olan farlılık (MCID) sağlandığı
gösterilmiştir. Plasebo grubunda fayda oranı %27 iken PRP grubunda %69
du ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p < 0.001). Ağrı ve komplikasyon
açısından fark saptanmamıştır (Poulios et al., 2021). Bu cesaret verici
sonuçlara rağmen, klinik uygulamada ED tedavisi için PRP kullanımına
kanıtlar hala yetersizdir. Gerçekten de, mevcut çalışmalar dahil edilen
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hasta sayısının düşük olması, plasebo karşılaştıran çalışma sayısının
neredeyse olamaması ve PRP hazırlama yöntemi açısından çeşitliğin çok
olması nedeni PRP tedavisinin rutin uygulamaya henüz girememiştir
(Alkandari et al., 2021; Mazzucco, Balbo, Cattana, Guaschino, & Borzini,
2009). PRP'nin intrakavernöz enjeksiyonu yalnızca klinik bir çalışma
yapılacaksa uygulanmaktadır.
3.2. Bitkisel ilaç ve doğal takviyeler
Son yıllarda, ED tedavisi için şifalı otlar ve doğal takviyeler pazarında
üstel bir büyüme olmuştur, ancak bunların etkililiğini ve güvenliğini
destekleyecek çok az sayıda sağlam bilimsel veri bulunmaktadır. Yakın
zamanda bir Cochrane incelemesi, onaylanmış araçlar kullanılarak
değerlendirildiğinde ginseng'in plaseboya kıyasla erektil fonksiyon veya
cinsel ilişkiden memnuniyet üzerinde önemsiz etkileri olabileceğini (ilişki
kurma yeteneğini arttırabilir ancak IIEF’yi arttırmaz) gösterdi (H. W. Lee
et al., 2022).
Ayrıca, veriler günlük oral L-arginin uygulamasının, yalnızca PDE5I
kullanımıyla kombinasyon halinde cinsel işlevi iyileştirdiğini öne sürdü,
tek başına etkisinin olmadığı bilinmektedir (Xu et al., 2021).
4. Sonuç
Biz bu bölümde ED tedavisinde umut vaat eden ve/veya yeni pratik
uygulamaya giren minimal invaziv tedavilerden bahsettik. ED tedavisinde
her ne kadar yüksek hasta ve partner memnuniyeti olan invaziv cerrahiler
ve non invaziv medikal tedaviler olsa da medikal tedaviden fayda
görmeyen ya da devamlı ilaç kullanmak istemeyen; cerrahi tedavileri
istemeyen, cerrahiyi kaldıramayan hasta sayısı üroloji içerisinde
azımsanmayacak kadar çok olduğu görülmektedir. Bunlar için birçok
tedavi yöntemi olsa da, içerisinde en çok umut vaat eden ve kullanılabilir
olanları Li-SWT ve PRP tedavileridir. Li-SWT üroloji klavuzlarında
önerilerde yerini almıştır. PRP’ninde ileride klavuzlarda önerilebilme
ihtimali yüksektir. Ancak her iki tedavi yöntemini kullanmada üroloji
hekimlerimizin kaygılı veya çekimser olduklarını görmekteyiz. Bu yüzden
ED günlük rutin tedavisinde bu iki tedavinin yer alabilmesi için daha fazla
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Tablo 1. İntrakavörnosal enjeksiyon tedavisinde uygulanan ilaçlar ve
yan etki oranları
Madde

Priapizm

Fibrozis

Ağrı

Papaverin
Papaverin+Fentolamin
PGE1

%7.1
%7.8
%0.36

%5.7
%12.4
%0.8

%4
%11.6
%7.2

Karaciğer
enzimlerinin
yükselmesi
%1.6
%5.4
%0

Kaynak: Andersson, K.-E. (2011). Mechanisms of penile erection and basis for
pharmacological treatment of erectile dysfunction. Pharmacological reviews,
63(4), 811-859.

Tablo 2. ED tedavisinde kullanılan bazı medikal cihazlar

A: YIQI 10 Frekans titreşim usb şarj Edilebilir penil vibratör halka
B: Pretty Love Pump Penis Vakum Cihazı
Kaynak: İçerik https://www.hepsiburada.com Erişim tarihi:03.06.2022
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Şekil 1. EAU 2022 klavuzuna göre ED Tedavi Algoritması

ED: Erektil disfonksiyon
PDE5I: Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri
LI-SWT: Düşük yoğunluklu şok dalgası tedavisi.
Kaynak: İçerik https://uroweb.org/guidelines/sexual-and reproductive

health/chapter/management-of-erectile-dysfunction
03.06.2022
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1.Giriş
Beslenme, anne karnından başlayarak yaşamın sonuna kadar devam
eden, sağlıklı büyüme ve gelişmenin sağlanabilmesi için çeşitli besinler
yolu ile besin ögelerinin vücuda alınarak kullanılmasıdır (Baysal vd.,
2018; Alphan vd., 2019). Yaşam boyu sağlığın korunması, yaşam
kalitesinin artırılması için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Bunun
için tüm yaş gruplarının ve cinsiyetin ihtiyaçları doğrultusunda, günlük
beslenmede, her besin grubuna yer verilerek besin çeşitliliğini sağlamalıdır
ve vücut için elzem olan besin ögelerini tüketilmelidir (Alphan, vd., 2019).
Böylece sağlıklı beslenme modeli ile obezite, kardiyovasküler hastalıklar,
tip 2 diyabet, kanser türleri gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH)
önlenmesinde temel adım atılmış olup ayrıca gen ekspreyonunu da
etkileyerek hastalıkların oluşumu üzerinde etki görülmektedir (Alphan,
vd., 2019; WHO, 2022; Mahan ve Raymond, 2016). Besin ögelerinin
vücudun ihtiyaç duyduğu düzeyin altında alındığı durumlarda ‘yetersiz
beslenme’, vücudun normal fonksiyonunu bozacak düzeyde aşırı
alındığında, yanlış besin seçimi yaptığında veya yanlış pişirme yöntemleri
tercih ettiğinde ise besin ögeleri işlevlerini yeterli düzeyde yerine
getiremediği için ‘dengesiz beslenme’ tablosu ortaya çıkmaktadır (Şanlıer
vd., 2019).
Beslenme durumu bireylerin, iyi olma halini, sağlık durumunu, büyüme
ve gelişmesini, hastalıklara karşı direnç gibi pek çok faktör üzerinde etki
göstermektedir. Bireylerin sağlıklı ve iyi olma halini koruması için
beslenmenin düzenli ve belirli sıklıkta kontrol edilerek değerlendirilmesi
önemlidir (Alphan, vd., 2019). Beslenme durumunun sürekli olarak
izlenmesi, bireylerde fiziksel büyüme ve gelişmenin takibini, organların
işlevlerini, kan, idrar veya dokularda bulunan besin ögelerinin düzeylerinin
tespit edilmesini sağlayarak yeterli kalite ve miktarda beslenmenin
değerlendirilmesini sağlar. Aynı zamanda hastalık durumu, ilaç kullanımı,
eğitim ve kültürel düzey, beslenme ilgi ve bilgi düzeyi, stres durumu,
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ekonomik durum gibi bireye özgü faktörlerde beslenme durumunu
etkileyen ve değerlendirilmesi gereken bir unsurdur (Baysal vd., 2018).
Beslenme ve Diyetetik Akademisi tarafından tanımlanmış olan ‘Beslenme
Bakım Süreci’ kapsamında, beslenme ve diyet uzmanlarının beslenme ile
ilgili sorunları belirleyerek hem güvenli hem de kaliteli beslenme hizmeti
sağlayan süreç dört basamaktan oluşmaktadır. Bunlar; ADIME
(Assessment Diagnosis Intervention Monitoring/Evaluation) olarak
kodlanmış olup, beslenme değerlendirmesi (assessment), beslenme tanısı
(diagnosis), beslenme müdahalesi (ıntervention) ve beslenme izlemi
(monitoring) ile yeniden değerlendirme (evaluation) sürecini kapsar.
Beslenme değerlendirmesi ilk basamakta yer alıp, hastaların veya
danışanların beslenme risklerini, tanılarını tespit ederek, gerekli
müdahalelerin yapılmasını sağlamaktadır (Bakır ve Biçer, 2018).
Beslenme durumunun saptanması sağlıklı bir yaşam için önem arz
etmektedir. Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan belirli bazı
yöntemler bulunmaktadır. Bunlar; besin tüketim durumunun saptanması,
biyokimyasal ve biyofiziksel bulgular, tıbbi ve sosyal hasta öyküsü, klinik
belirtilerin tespiti, antropometrik ölçümler ve psikososyal verilerin
değerlendirilmesi olarak belirtilmektedir. Bu yöntemlerin kullanımı, bu
konuda eğitim almış kişilerin denetiminde, ideal ve ekonomik koşullara
uygun şekilde birkaçı veya hepsi beraber kullanılacak şekilde
belirlenmelidir (Alphan vd., 2019, Mahan ve Raymond, 2016).
2.Genel Bilgiler
2.1.Besin Alım/Tüketim Durumunun Saptanması
Bireylerin besin tüketimin durumunun saptanması için doğru
sorgulama, doğru kayıt tutma ve doğru değerlendirme yöntemi önemlidir.
Ancak besin tüketim durumu sorgulanırken yaş, zekâ düzeyi, eğitim
seviyesi, algı düzeyi ve psikolojik durum, dikkat gibi faktörler kayıt
tutmanın doğruluğunu etkilemektedir. Çocuk ve yaşlılarda, bu gibi
durumlar besin tüketim kayıtlarının tutulmasında güçlüklere sebep
olmaktadır (Baysal vd., 2018).
Beslenme, sağlıklı bir yaşam ve çeşitli kronik hastalıkların önlenmesi
için önemli bir risk faktörüdür. Bu yüzden beslenme durumunun
değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bunun ilk adımı olan besin tüketim
durumunun saptanması için hem toplumsal düzeyde hem de bireysel
düzeyde objektif raporlar ve subjektif gözlemler gibi çeşitli yöntemler
bulunmaktadır ve bu yöntemlerden ilki 1930’lu yıllarda titiz metodoloji
yiyecek tüketim çalışmaları şeklinde yürütülmeye başlamıştır (Shim vd.,
2014; Moran vd., 2015). Diyetle alınan besin ögesi değerlendirilirken
kullanılacak yöntemler değerlendirilecek besin ögesine ve araştırılan
popülasyona göre değişiklik göstermektedir (Uluğ ve Rakıcıoğlu, 2019).
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2.2.Besin Tüketim Araştırmaları
Besin tüketim araştırmaları direkt ve indirekt olarak iki sınıfa
ayrılmaktadır. İndirekt olarak sınıflandırılan besin tüketim araştırmaları,
‘Ulusal Besin Tüketim Araştırmaları’ ve ‘Ev (hane) Halkı Besin Tüketim
Araştırmaları’ olarak sınıflandırılmaktadır. Direkt olarak sınıflandırılan
besin tüketim araştırmaları ise ‘Bireysel Besin Tüketim Araştırmaları’
olarak belirtilmiştir. İndirekt sınıflandırmada yer alan ‘Ulusal Besin
Tüketim Araştırmaları’ besin denge cetvellerini içerirken, ‘Ev (hane) Halkı
Besin Tüketim Araştırmaları’ ise hane halkı bütçe araştırmalarını
içermektedir. Direkt sınıflandırmada yer alan ‘Bireysel Besin Tüketim
Araştırmaları’ ise ileriye dönük olan besin tüketim kayıtlarını, geriye
dönük olan beslenme öyküsü, besin tüketim sıklığı formu ve 24 saatlik geri
dönük hatırlatma formu, yeni teknolojik yöntemler yer almaktadır
(Başpınar, 2017; Besin Tüketim Araştırmaları, 1997).
2.2.1.İndirekt Yöntem
İndirekt yöntemler, tarımsal istatistikleri gıda talebi ve gıda tüketimi
gibi veriler eşliğinde ulusal ve hane halkı düzeyinde besin tüketim
eğilimlerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerdir (FAO, 2018).
2.2.1.1.Ulusal Besin Tüketim Araştırmaları
İndirekt sınıflandırmada yer alan ‘Ulusal Besin Tüketim Araştırmaları’
ülkelere ait bir gün veya bir yılda kişi başı besin tüketim miktarının veri
tabanını sunan gıda denge cetvellerini içermektedir (Besin Tüketim
Araştırmaları). Gıda denge cetvellerinde gıda tüketim hesaplaması,
üretilen gıda miktarı ve ithal edilen gıda miktarının toplamından hayvanlar
için, tohum ve diğer kullanım alanları çıkarılarak elde edilen miktarın
nüfus verilerine bölünerek kişi başı kg cinsinden hesaplanması ile elde
edilir. FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) gıda cetvellerini
genel olarak, ulusal alandaki gıda türüne eğilimini saptayarak ülkelerin
gıda talepleri doğrultusunda ortaya çıkan beslenme düzenlerinin yıllara
göre değişimini ve besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ, vitamin,
mineral, enerji) kişi başına düşen değerlerini belirlediğini belirtmektedir
(FAO, 2022). Ülkemizde bu kapsamda elde edilen TÜİK (Türkiye
İstatistik Kurumu) 2022 verilerine göre gıda denge cetvelleri 3 temel grup
altında toplanmıştır. Bunlar; ‘tahıllar ve diğer bitkisel ürünler denge
tabloları’, ‘sebzeler denge tabloları’, ‘meyveler, sert kabuklular ve içecek
bitkileri denge tabloları’dır. Kişi başına tüketim oranları ise Tablo.1’de
belirtilmiştir (TÜİK, 2022).
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Tablo.1 TÜİK 2022 Bitkisel Ürün Denge Tabloları
ÜRÜN ADI

İNSAN
TÜKETİMİ
(TON)

Tahıl (arpa, buğday, mısır, çavdar,
yulaf)
Diğer tahıllar (pirinç, patates)
Kurubaklagiller (kuru fasulye,
kırmızı mercimek, nohut, yeşil
mercimek, ayçiçeği, kenevir, keten,
kolza, pamuk, soya, şeker, şeker
pancarı)
Sebze (bakla, bamya, bezelye,
biber, domates, fasulye, havuç, hıyar,
ıspanak,
kabak,lahana,
marul,
patlıcan, pırasa, sarımsak, semizotu,
soğan, turp)
Sert kabuklular
Turunçgiller

16.198.858

KİŞİ
BAŞINA
TÜKETİM
(KG)
193,7

4.964.852
1.210.510

59,4
14,5

22.143.845

264,8

953.260
2.068.876

11,4
24,7

Ülkemizde olduğu gibi ulusal düzeydeki verileri sağlayan kuruluşlar da
bulunmaktadır. Bunlardan biri olan EFSA ülkelere ve belirli popülasyon
gruplarına göre (çocuk, adölesan, yetişkin, yaşlı) akut ve kronik gıda
tüketim kayıtlarını; tüm popülasyon, g/gün veya g/kg/gün şeklinde veri
tabanı oluşturarak sunmaktadır (EFSA, 2021). Bu sayede tüm dünyada
ülkelerin hem niteliksel hem niceliksel beslenme planları ortaya
çıkmaktadır. Örneğin; 1960 yılından 2011 yılına kadar dünya genelinde
kişi başına düşen yağ miktarı 15.19 gram, protein miktarı ise 19 gram artış
olduğu görülmektedir (WHO,2003; FAO, 2015).
Gıda denge cetvelleri ve yıllara göre besin değişimleri hakkında
ülkemizde yapılan bir çalışmada, 1961-2011 yılları arasındaki enerji ve
makro besin ögesi değişimleri incelenmiştir. 1961-2011 yılları arasında
kişi başına enerji oranı %19.5, karbonhidrat oranı %11.3, protein oranı
%10.6 ve yağ oranı %50.5 artış olduğu saptanmıştır. Böylece ülkenin
kalkınma düzeyinin artışı ile birlikte kişi başına düşen besin miktarı ve
besin temininde artış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Türközü vd., 2017).
Gıda denge cetvelleri, ülkelerden elde edilen veri tabanları sayesinde
bulunduğu popülasyonun beslenme düzeni hakkında fikir sahibi
olunmasını, beslenme durumunu değerlendirmede tahmin yürütülmesini,
beslenme ve sağlık arasında da ilişki kurabilmeyi sağlayabilir (Turrini,
2022). Bu kapsamda yapılan bir çalışmaya 119 araştırma dahil edilmiştir
ve 50 araştırma gıda denge cetvelleri ve sağlık ilişkisini ele almıştır.
Araştırma konularının 19’u mortalite, 27’si BOH, 2’si diş çürükleri ve 2’si
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beslenme yetersizliklerini ele almıştır. Buna göre ele alınan çalışmalarda
42 ülke için testis ve prostat kanseri ele alınmış olup, hayvansal kaynaklı
yağların ve süt ürünleri tüketimi fazla olan ülkelerin prostat ve testis
kanserine yatkınlığı fazla iken; tahıllar, kabuklu yemişler, balık ve yağlı
tohumların tüketiminin ise kanser ilişkileri ile ters orantılı olduğu
görülmüştür (Thar vd., 2020). Yapılan başka bir çalışmada ise, 1961-2007
yılları arasında FAO veri tabanı aracılığı ile Samoa için gıda bilançoları
incelenmiştir. Aynı zamanda 35-44 yaş arası erkek ve kadınların 19612010 dönemleri arasındaki ortalama BKI (beden kütle indeksi) değerleri
incelenmiştir. 1961 yılından 2007 yılına kadar kişi başına 900 kcal ile
ortalama enerji mevcudiyeti %47 artış göstermiş, hem et hem de bitkisel
yağların mevcudiyetinde artış görülmüştür ve 1980-2010 yılları arasında
BKI değerlerinde %18 artış gözlemlenmiştir (Seiden vd., 2021).
Gıda denge cetvelleri, uluslararası düzeyde besin alımını, besin
kaynaklarını ve besin alımı ile sağlık ilişkisi gibi faktörlerin incelenmesine
olanak sağlasa da bazı verilerin eksik olduğu gözlemlenmektedir. Bu
eksiklikler, sadece protein ve yağ üzerine odaklanılması, bebeklerde,
çocuklarda, ergenlerde ve hamilelerde A vitamini, çinko, iyot, demir
eksikliklerine
değinilmemesi,
yetersiz
beslenme
durumunun
saptanamaması, yaşın, cinsiyetin, bölgenin ve zamanın heterojenlik
göstermesi sonucu eksik veya fazla gıda alım tahminleri ile yanlış
yönlendirmelere sebep olmasıdır (Del vd., 2015).
2.2.1.2.Ev (Hane) Halkı Besin Tüketim Araştırmaları
Aynı evde yaşayan bireylerin, ev dışında yaptıkları öğünler hariç
tutularak ev halkı tarafından günlük olarak ulaşılabilir olan ve tüketilen
besinlerin miktarının hesaplanması amacıyla yapılan çalışmalara
denilmektedir. Ev halkının yaş, cinsiyet ve özel durum gibi özellikleri
bilinmelidir. Aynı zamanda ev içinde yiyen misafirlerinden de dahil
edilmemesi gerekmektedir (Besin Tüketim Araştırmaları). Böylece
besinlerin fiyatları da bilinerek ev içi tüketilen besinlerin harcamaları
hesaplanabilmektedir (Başpınar, 2017).
Ev halkı besin tüketim araştırmalarının değerlendirilebilmesi için çok
çeşitli anketler bulunmaktadır. Bunlar; Hane Halkı Bütçe Anketi, Yaşam
Maliyetleri ve Gıda Anketi, Hane Halkı Gelir ve Harcama Anketi, Yaşam
Standartları Ölçüm Çalışması, Hane Halkı Harcama Anketi ve Entegre
Hane Halkı Anketi gibi sayılabilir. Bu anketlerdeki verilerin
değerlendirilmesi, besinlerin yenilebilir kısımlarının besin değerleri ile
ortalama gıda tüketim miktarı çarpılarak elde edilmektedir. Bu anketler,
kişisel bilgiler, konut ve gelir durumu gibi sorular ile gıda tüketimini tespit
etmek amacıyla hatırlatma veya beslenme günlüklerinden yararlanmıştır.
Ancak anketler standartlaştırılmamıştır (FAO, 2018). Bu değerlendirmede
kullanılabilen ‘Hane Halkı Diyet Çeşitliliği Skoru’ adlı ölçek ev halkının
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çeşitli gıdalara erişimi belirlenir. Ölçeğin değerlendirilme kısmında 24
saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı istenmektedir ve ev halkından
birinin dışarıda yemek yemiş olma durumu veya bireysel olarak dışardan
yemek yenmiş olma durumu sorgulanır. Besin tüketim kaydında besin
gruplarını ve içeriklerini belirten çizelgede verilen besinlerin olması
durumunda 1 puan, olmaması durumunda ise 0 puan verilir. Hane halkı
diyet çeşitliliği için 0-12 besin grubu arasında, bireysel besin tüketim
değerlendirmesi için 0-9 besin grubu arasında besin sınıflandırılmaktadır
(FAO, 2011).
Ev halkı tüketim araştırmalarına dair, Brezilya Ulusal Diyet
Araştırması 2008-2009 Hane Halkı Bütçe Anketi kullanılarak yapılan bir
çalışmada, 20-59 yaş arası 6.312 kişi (%52.5 kadın) çalışmaya dahil
edilmiştir. Çalışma, yalnız başına veya diğer yetişkinlerle yaşayanlar
(%32.7), çocuklarla birlikte yaşayan yetişkinler (%35.6), adölesanlarla
yaşayan yetişkinler (%31.7) olarak 3 gruba ayrılmıştır ve gruplar arası gıda
tüketim çeşitlilikleri birbirini takip etmeyen 2 günlük besin tüketim kaydı
ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre; yalnız veya diğer
yetişkinlerle yaşayan kadınlarda, çocuklarla birlikte yaşayan kadınlara
kıyasla süt ve sebze tüketimi daha yüksek iken, adölesanlarla yaşayan
kadınlarda çocuklarla birlikte yaşayan kadınlara göre pirinç, fasulye ve
kahve/çay tüketimi daha yüksek saptanmıştır. Yalnız yaşayan veya diğer
yetişkinlerle birlikte yaşayan erkeklerde ise çocuklarıyla birlikte yaşayan
erkeklere göre şeker tüketimi, adölesanlarla birlikte yaşayan erkeklerde ise
sebze tüketimi daha fazla görülmüştür. Böylece cinsiyet ve ailede
çocuk/ergen yaşama durumuna göre hane halkı gıda tüketiminin değiştiği
gözlemlenmiştir (Rodrigues vd., 2019). Uganda da yapılan başka bir
çalışmada, hane halkı tüketimi ve bireysel tüketim kayıt verilerini
karşılaştırmak için 3700 haneye 7 günlük veri toplamak amacıyla 52 besini
içeren anket uygulanmıştır. Üreme çağındaki kadınlar ve çocuklara, 24-59
aylık bebeklere gıda tüketim ve 24 saatlik geriye dönük beslenme tüketim
kaydı alınarak 3 ayrı şehirde 957 haneye ulaşılmıştır. 52 besin içeren
ankette en sık tüketilen besinlerin içerikleri değerlendirilmiştir. Tüketilen
gıdaların 2000 kcal değerindeki yenilebilir kısımları hesaplanarak, makro
ve mikro besin ögeleri tespit edilmiştir. Çalışmada 2 model uygulanmıştır.
İlk modelde en sık tüketilen 4 veya 5 besin ile 24 saatlik besin tüketim
kaydının besin içeriği, ikinci model de ise 24 saatlik tüketim kaydında en
sık tüketilen besin içeriği değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre,
her iki model arasında da protein, yağ, tiamin, riboflavin, demir, B6 ve lif
tüketimi açısından farklı tahminler bulunmazken, hane halkı tüketim anketi
ise C ve B12 vitamin alımını olduğundan daha fazla, A vitamini, folat,
kalsiyum, niasin, çinko alımlarını ise olduğundan daha az bulmuştur
(Jariseta vd., 2012).
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Ev halkı besin tüketim araştırmalarının sunduğu avantajlar şu şekilde
özetlenebilir (FAO, 2018):
1. Ekonomiktir, herkes tarafından ulaşılabilir ve uygulanması
basittir. Aynı zamanda beslenme dışında da veri sağlayabilir.
2. Ulusal düzeyde ulusal demografiyi temsil eden örnek
popülasyonlar üzerinde uygulanmaktadır.
3. Sosyo-demografik ve sosyoekonomik özellikler hakkında bilgi
sağlar. Beslenme programları hazırlanırken uygulanan anket
yöntemi sayesinde alt ulusal varyasyonların araştırılması tüketim
kalıplarının oluşmasını sağlar.
4. Ulusal düzeyi temsil eder.
5. Kapsamlı veriler elde edildiği için tarım, gıda zinciri, pazarlar ve
beslenmenin doğrudan gözlemlenmesine olanak sağlar.
6. Ulusal düzeydeki gıda eğilim ve tüketimleri hakkında veri sağlar.
Dezavantajları/sınırlılıkları ise şu şekilde özetlenebilir:
1. Yiyeceklerin kaydedilmesi bireysel yönde değil hane halkı
düzeyinde olmaktadır.
2. Gıda miktarı belirtmede kullanılan veriler standart değildir.
3. Gıda israfları veya bağışlanan yiyecekler hesaplanandan fazla
tahminlere yol açabilmektedir.
4. Ev dışında gıda tüketimi olması hesaplanın az tahmin edilmesine
yol açabilir.
5. Yanlış veya eksik raporlamalar olabilir.
6. Hane halkı dışındaki bireyler referans süresi boyunca tüketilen
gıdaların yanlış raporlanmasına neden olabilir.
7. Gıda kompozisyon tablosunun kalitesine bağlı olarak besin
tahminleri etkilenir. Besinlerin içerikleri ülkeler arası farklılık
göstermektedir.
8. Değerlendirme bireysel değil hane halkı genelinde olur. Aile
içindeki gıda dağılımı bilinmemektedir.
2.2.2.Direkt Yöntem
Direkt
yöntemler,
bireysel
besin
tüketim
durumunun
değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler olarak bilinmektedir.
Retrospektif ve prospektif yöntemler bulunmaktadır. Aynı zamanda yeni
teknoloji ile veri tabanları sayesinde yeni besin tüketim kayıt modelleri de
yer almaktadır. Retrospektif yöntemler; 24 saatlik geriye dönük hatırlatma,
beslenme öyküsü (diyet tarihi), besin tüketim sıklığı anketi olarak
sınıflandırılırken, prospektif yöntem ise besin tüketim kayıtları, beslenme
analizidir, çift (yinelenen) diyet yöntemidir. (Başpınar, 2017; FAO, 2018).
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2.2.2.1. Retrospektif Yöntemler
2.2.2.1.1. Beslenme Öyküsü
Beslenme öyküsü, 1938-1947 yılları arasında Burke tarafından
geliştirilmiş olup ‘Diyet Tarihi’ olarak adlandırılmıştır. Burke orijinal
tekniği 3 bölümde değerlendirmiştir. Bunlar;




Anket yöntemi ile gıdaların genel tüketimi hakkında bilgi edinme
(2-3 günlük 24 saatlik besin tüketim kaydı ile yemek düzeni)
Genel gıda alımını değerlendirmek ve karşılaştırmak için ayrıntılı
yemek listesi
Tahmini porsiyon boyutlarına göre 3 günlük besin tüketim kaydı

Tercih edilen yöntem besin tüketim kaydı veya gıda günlüğü ise,
bireyler 3-7 gün boyunca tüm tüketilen gıda ve içecekler kaydeder,
yemeklerden önce ve sonra gıdaların tartımını sağlar. Tartım yöntemi en
doğru yöntemlerden biridir. Bu yöntemde ilk gıdalar ve/veya dışarıda satın
alınan gıda miktarı toplanarak, son gıda ve/veya atık gıdaların çıkarılması
sonucu elde edilen sonuç gıda tüketim miktarıdır. Toplam tüketilen
yiyecek ögelerinin ağırlığının anket günleri ve günlük beslenen kişi
sayısının çarpımına bölünmesi ile ise kişi başı günlük tüketilen gıda
miktarı elde edilir. (Moran vd., 2015; Kapil vd., 1994; Soykan, 2007).
Gıda sıklık anketi yönteminde ise besinlerin listesinden oluşmakta
olup günlük, haftalık ve aylık olmak üzere gıdaların tüketim sıklıklarının
kaydedilmesi ve gıdalarının nasıl hazırlandığının sorulması metodudur
(Moran vd.,2015; Thar vd., 2020; Soykan, 2007).
Beslenme öyküsü, hem yetişkin hem çocuklarda beslenme
değerlendirilmesinin ilk aşamasıdır. Bu yöntemi uygulamanın standart bir
protokolü olmamakla birlikte çeşitli versiyonlarda uygulanmaktadır. Genel
olarak; 24 saatlik besin tüketim kaydı, besin tüketim sıklığı, bireylerin
sağlık öyküsü, ilaç ve bitki kullanımı, besin hazırlama, pişirme ve saklama
yöntemleri, beslenme durumu gibi bilgileri içeren detaylı bir yöntemdir.
Yetişkin ve yaşlı bireylerdeki beslenme öyküsü alınırken elde edilen
bilgiler; besin tüketim durumu, aguzi, disguzi, anozmi, çiğneme yutma
problemleri, tüketilen besin çeşitlilikleri, dini inanış ve kültürel yapıya
bağlı olarak besin kısıtlamaları ve besinlere karşı tutum, iştah sorunları,
beslenme problemleri, besin satın alım, saklama, hazırlama ve pişirme
yöntemlerini kapsamaktadır. Beslenme öyküsü ile beraber bireylerin tıbbi
ve sağlık öyküsü, ilaç ve takviye kullanımı ve sosyal yaşantısı da
sorgulanmalıdır. (Baysal vd., 2018; Soykan, 2007). Yetişkin ve yaşlılar
için elde edilen tıbbi ve sağlık öyküsü sonucu artan metabolik ihtiyaçlar,
geçirilen ameliyatlar sonucu iştah durumu, besin ögesi kayıpları,
ihtiyaçları ve ağırlık durumunun tespitinin sağlanması ile beraber
beslenmenin planlanması sağlanır. Aynı zamanda bitki ve ilaç kullanım
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durumunda besin-ilaç etkileşimleri değerlendirilir ve beslenme öğün
saatlerinde gerekli değişiklikler sağlanabilir (Mahan ve Raymond, 2016).
Yetişkinler ve yaşlılar da olduğu gibi yenidoğan, çocuk ve
adölesanların sağlıklı büyüme ve gelişmesi için de beslenme öyküsü önem
arz etmektedir. Her yaş grubunda beslenme öyküsü alınırken, çocuğun
iştah durumu göz önünde bulundurulmalıdır, anneye yargılayıcı veya
suçlayıcı yaklaşımda soru sormaktan kaçınılmalıdır (Köksal vd., 2019). Bu
yaş gruplarına yönelik beslenme öyküsü alınırken term bebeklerde bebeğin
anne sütü alımı (sıklık, miktar, süre), bitkisel takviye kullanımı, formül
mama alımı ve tamamlayıcı beslenmede tükettiği besinler sorgulanmalıdır.
1-3 yaş grubundaki çocuklarda ise ailenin beslenme örüntüsü, ebeveynler
ve bakıcılar arasındaki sorumluluk dağılımı, yeme ortamı, ailenin kültürel
yapısı gibi faktörler değerlendirilmelidir. Okul çağı itibari ile birlikte
sorgulanan diğer faktörlere ek olarak ev dışı beslenme, vegan/vejeteryan
beslenme tipi, iştah durumu, vücut ağırlığına göre akranların yaklaşımları,
yeme bozuklukları, alkol ve kafein alımı gibi faktörler de sorgulanarak
değerlendirilmelidir. (Demirci, 2021).
Çocuk ve adölesanlarda besin tüketimi 3 günlük besin tüketim kaydı
veya 24 saatlik geçmişe dönük hatırlatma yöntemi ile
değerlendirilebilirken, bebeklerde ilk beslenme şekli, doğumdan sonraki
ilk beslenme, bebeğin yeni besinlere tepkisi, iştah durumunu
etkileyebilecek hastalıkların varlığı ve buna bağlı olarak kusma, ishal,
kabızlık, hidrasyon durumu gibi faktörler değerlendirilmelidir (Köksal vd.,
2019).
Beslenme öykülerinin bazı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.
Avantajları şu şekildedir (Kapil vd., 1994):





Okuryazar olmayan bireylerde kullanılabilir olması
Her öğünde tüketilen besinler hakkında bilgi
Besinlerin tüketim sıklıklarını belirler
Diğer yöntemlere göre geçmişi daha fazla sorgular

Dezavantajları ise;







Beslenme öyküsü veriyi toplayan kişinin yetkinlik ve becerisine
bağlıdır, uzman bir görüşmeci gereklidir.
Vardiyalı çalışma gibi koşulları olan bireylerde yeme
alışkanlıklarının değerlendirilmesi zordur
Porsiyon boyutlarını değerlendirmek zorlayıcı olabilir
Maliyetli bir yöntemdir ve zaman alıcıdır
Standart bir protokolü olmadığı için verilerin epidemiyolojik
olarak karşılaştırılabilmesi garanti değildir
Bireyler tarafından yanlış diyet hatırlamaları sonucu, fazla veya
eksik veri bildirimi
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2.2.2.1.2 24 Saatlik Geriye Dönük Hatırlatma/Kayıt Tutma
Yöntemi
Bireylere, geriye dönük son 24 saatte tükettikleri tüm yiyecek ve
içeceklerin hatırlatma yöntemi esasına dayalı olarak kaydedilmesi
yöntemidir. Bu yöntemle tüm gün boyunca tüketilen tüm besinler ve
hazırlama yöntemleri, kullanılan besin türleri, öğün saatleri gibi ayrıntılı
ve kapsamlı bilgiye ulaşılması sağlanmaktadır. Porsiyon boyutlarının
hatırlanması için fotoğraflı besin kataloglarından ve standart ölçü kapları,
tabak/kâse gibi kullanılan materyal boyutlarının görsellerinden
yararlanılmaktadır. Beslenme uzmanı tarafından soru-cevap formatında
yüz yüze, telefon aracılığıyla, internet ortamından veya bireylerin şahsen
tüketim kaydı tutması ile ilerlemektedir, 20-60 dakika gibi bir sürede
tüketim kaydı bilgileri elde edilebilmektedir. Besin tüketim kaydının
amacına bağlı olarak 24 saatlik besin tüketim yöntemi birbirini izleyen 35 günler boyunca bir gün hafta sonuna gelecek şekilde uygulanabilir (NCI,
2022; USDA, 2022).
Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırmaları, Amerika Birleşik Devletleri
Tarım Bakanlığı, Ulusal Besin Tüketim Araştırmaları gibi ulusal düzeyde
yapılan araştırmalarda kullanılmaktadır. Uluslararası platformlarda ve
ülkelerde görüşmeci tarafından veya bireylerin şahsi tuttukları kayıt ile
raporlanmasını sağlayan sistemler geliştirilmiştir. USDA (Amerika Tarım
Bakanlığı) bu kapsamda geliştirmiş olduğu AMPM (USDA Otomatik
Çoklu Geçiş Yöntemi) ile doğru ve tam besin tüketim alımını
değerlendirmek için 5 adımlı bir yöntem geliştirmiştir (NCI, 2022; USDA,
2022).






1.ADIM: 24 saatlik geriye dönük tüketim ile ilgili veri toplanması
sağlanır.
2.ADIM: Sıklıkla unutulma ihtimali olan besinlerin sorgulanması
sağlanır.
3.ADIM: Yemek yediklerinde geçen zaman ve mekân kavramları
sorgulanır.
4.ADIM: Her yiyecek için hazırlama, pişirme, tarifler, gıda
kombinasyonları, tüketilen miktar gibi durumlar sorgulanır.
5.ADIM: Unutulmuş olan, eklenmek veya çıkarılmak istenen
besinler son kez sorgulanır.

24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydının güçlü yönleri:





Elde edilen bilgiler bireyler gıda tüketiminden sonra gerçekleştiği
için yeme davranışlarını etkilememektedir.
Okuryazarlık gerektirmemektedir.
Hızlı ve kolaydır
Bireylerin genel tüketiminin özetini oluşturur

183

Zayıf yönleri ve sınırlandırmaları:








Tüketilen besin tür ve miktarının doğru hatırlanmaması, porsiyon
büyüklüklerinin doğru bilinmemesi
Son 24 saatlik tüketiminin bireyin olağan bir yeme düzenini temsil
edip etmediği
Bireylerin olduğundan fazla veya az miktarlarda besin tüketimi
söylemesi
Hafızaya dayalı yöntem olduğu için yaşlılar, çocuklar ve bilişsel
fonksiyon bozukluğu gibi durumlarda kişilerin kendisi dışında
birinden yardım alınması
Farklı yemek düzenine sahip olan, örneğin; gebe, vardiyalı
çalışanlar, emziren kadınlar gibi popülasyonlar
Genel popülasyonun değerlendirmesinde ve kronik hastalık riski
ile ilişkilendirmesinde uzun zaman, anket tekrar ve maliyetli oluşu
Mevsimsel faktörlerin etkisi (Mahan vd., 2016; Shim vd., 2014;
FAO, 2018).

2.2.2.1.3.Besin Tüketim Sıklığı
1960 yılında Wiehl beslenme alışkanlıklarının kalitatif sınıflandırması
için bir anket geliştirmiştir. 1963 yılında Stephanik ve Trulson gıdaların
gruplandırılarak sınıflandırıldığı sıklık anketini besin alımını
hesaplayabilmek için etnik kökene göre ayırmış ancak başarıya
ulaşamamıştır. JH Abramson 1963’te gıda sıklık anketlerinin
epidemiyolojik çalışmalar için değerlendirmiş ve 1985 yılında Walter
Willet porsiyon boyutları hakkında bilgi içeren Harvard FFQ gıda frekans
anketini geliştirmiştir. Günümüzde ise besin tüketim sıklığı anketleri yaş
gruplarına veya besin ögesi odaklı kategorize edilmiş formda
geliştirilmektedir (Moran vd., 2015). Örneğin, Endonezya’da 164 ilkokul
çocuğunda 7 günlük besin tüketim verileri doğrultusunda, çocukların balık
tüketimlerine yönelik kültürel temelli besin tüketim sıklığı anketi
geliştirilmiştir. Ankette 27 taze, 11 işlenmiş balık türü olmak üzere toplam
38 balık türüne yer verilmiştir. Anket ile besin tüketim kaydından elde
edilen balık tüketim oranları sırasıyla; 59.3 g/gün ve 59.7 g/gün olarak
belirlenmiş böylece tüketim sıklığı anketi güvenilir ve geçerli bulunmuştur
(Rahmawaty vd., 2021). Ülkemizde ise çocuklar ve ergenler için
kalsiyuma özgü besin tüketim sıklığının (KABSA) 183 çocuk üzerinde
geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmıştır. Çalışmada 3 günlük besin
tüketim kaydı ile KABSA sıklık anketi karşılaştırılmıştır. Besin tüketim
kaydından elde edilen günlük kalsiyum alım miktarı 647,7 mg/gün olarak
bulunurken, KABSA-1’de 721,1 mg/gün olarak belirlenmiştir ve
KABSA’nın geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. (Sözlü vd., 2016).
Besin veya besin gruplarının tüketim sıklıklarının ve miktarının gün,
hafta, ay olarak değerlendirilmesi yöntemidir. 24 saatlik besin tüketim
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kayıt yöntemi ile beraber kullanıldığında beslenme örüntüsü hakkında bilgi
verir ve doğrulanmasını sağlar. Kronik hastalıklar ve beslenme arasındaki
ilişkinin kurulmasını sağlayan güvenilir, yararlı ve geçerli bir yöntem
olarak değerlendirilmektedir. Değerlendirme yapılabilmesi amacıyla besin
tüketim sıklığı grafiği şeklinde besinleri gruplara göre sınıflandırmaktadır
(Mahan vd., 2016). Diyetin değerlendirilmesi için yaklaşık olarak 80-120
besin ve içecek sorgulanır. Katılımcılara sorulan sorularda ‘ne sıklıkta ½
fincan pirinç tüketirsiniz?’ gibi sorular da yer alabilir. Tüketilen besin ve
içeceklere ek olarak ne sıklıkta gıda takviyelerinin kullanıldığı gibi sorular
da sormaktadır. Anketin doldurulması genel olarak 30-60 dakika arası
sürebilmektedir (NCI, 2022). Amacına bağlı olarak değişik formlarda
hazırlanabilmektedir. Çünkü etnik köken, yaş grubu, kültür gibi faktörler
etki etmektedir (Baysal vd., 2018; Alphan vd., 2019). Besin tüketim
sıklıkları çalışmanın amacı doğrultusunda sadece besinler veya besinlerin
de kendine ait özellikleri örneğin; tam yağlı süt, az yağlı süt, yağsız süt gibi
formlarını da ele alabilmektedir (Orkun, 2017). Besin tüketim sıklıkları
geniş kapsamlı epidemiyolojik araştırmalarda, beslenme düzenlerinin
belirlenmesinde, hastalık-diyet ilişkisinin tespiti gibi alanlarda
kullanılabilir.
Besin tüketim sıklığının avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.
Avantajlar şu şekildedir (FAO, 2018; NCI, 2022):









Uzun süreli rutin besin alımı değerlendirilir
Gıda tüketim çeşitliliği hakkında bilgi verir
Porsiyon boyutlarını, hazırlama ve pişirme yöntemleri hakkında
fikir verir
Retrospektif olduğu için beslenme davranışı üzerinde etkili olmaz
Sorumluluk yanıtlayıcı kişide değildir
Diğer yöntemlere kıyasla yönetilmesi basit ve ucuzdur
Mail veya internet ortamında uygulanabilir
Büyük epidemiyolojik çalışmalar için uygundur

Dezavantajları/limitleri ise şu şekilde sayılabilir:







Tüm yiyecekleri kapsamadığı için eksik veriye sebep olabilir
Porsiyon büyüklüğü hakkında net bilgi içermez
Çalışma popülasyonuna uygun olabilmesi için zaman ve maliyet
gerektirir
Farklı beslenme biçimine sahip popülasyonların yaşadığı topluluk
için uygun değildir
Bilişsel hafıza ve bellek ön planda yer aldığı için unutmalar sonucu
yanlış veriler raporlanabilir
Besin tüketim sıklığının genel olarak yansıması olduğu için bir
öğünde hangi besin gruplarının ağırlıklı tüketildiği bilgisini
yansıtmaz
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2.2.2.2.Prospektif Yöntem
2.2.2.2.1. Besin Kayıt Yöntemi
Bireylerden belirlenen günler boyunca beslenme kaydı tutması veya bir
diyetisyen tarafından tutulması istenen prospektif bir tüketim kaydı
yöntemidir. Genel olarak birbirini izleyen üç gün tüketim kaydı alınır
ancak 3, 5 veya daha fazla gün boyunca da tutulabilir. İki gün hafta içi, bir
gün hafta sonu olacak şekilde tüketim kaydı tutulur. Beslenme kaydı,
besinin tüketildiği anda veya hemen sonrasında kaydedilmesi, hafızaya
dayalı olmaması açısından güvenilir olmasını sağlar. 24 saatlik geriye
dönük hatırlama yönteminde olduğu gibi bu yöntemde de besinlerin etiket
bilgileri okunarak veya tartım yapılarak miktarlarının kaydedilmesi, ölçü
ve kalıpların kullanılarak tüketim miktarlarının belirtilmesi, besinin
tüketildiği anda fotoğraf çekimi yapılarak görsel nitelikte kaydının
sağlanması, yemeğin kiminle, nerede, ne zaman yendiği, hazırlama,
pişirme ve saklama koşulları sorgulanarak ayrıntılı bilgi elde edilebilir
(Alphan vd., 2019). Yemek kaydını tamamlamak yaklaşık 15 dakika kadar
sürmektedir (NCI, 2022).
Besin kayıt yönteminin değerlendirilmesinde bazı avantaj ve
dezavantajlar bulunmaktadır. Avantajları şu şekildedir (Başpınar, 2017;
FAO, 2018):







Gerçek tahminler kaydedilir
Tüketilen gıda ile ilgili ayrıntılar içerir
Beslenme düzeni hakkında fikir verir
Farklı beslenme alışkanlıkları olan bireyler de dâhil olabilir
Hafızaya bağlı değildir
Besinlerin hazırlanma, pişirme ve saklama şekli gibi ayrıntılı bilgi
içerir

Dezavantajları:









Okuryazarlık gerektirdiği için eğitim seviyesi önemlidir
Besin alımı kaydı tutulacağı için rutinde tüketilenden kaçınma
durumu
Bir gün önceden kalan gıdaların tüketimi olacağı için doğru
sonucun kısıtlı olması
Veri analizi ve yönetimi için yüksek maliyet
Tüketilen besinlerin kaydedilmesinin unutulması
Özellikle çocuklarda, bakıcı veya ebeveynleri yanında olmadığı
durumlarda tüketilen besinlerin atlanması
Besinlerin sıklıklarının saptanmaması
Mevsimsel değişimler
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İsviçre’de yapılan bir çalışmada, 589 çocuk ve ebeveyni çalışmaya
dâhil edilmiştir. 299 katılımcı 7 günlük, 290 katılımcı ise 2 günlük besin
tüketim kaydı tutmuştur. Çocuklar 7-14 yaş aralığında, ebeveynler ise 2766 yaş aralığındadır. Ebeveynler ve çocuklar birbirinden bağımsız olarak
anket formlarını doldurmuştur. 2 günlük besin tüketim kaydında 11
yiyecek grubu ve 6 öğünün kaydedilmesinden, 7 günlük besin tüketim
kaydı ise yenilen besinlerin kaydedilmesinden oluşmaktadır. Çalışmanın
sonucuna göre 2 günlük besin tüketim kaydı verilerin daha doğru
girilmesini ve ebeveynler ile çocuklar arasında da veri uyumunun
olduğunu göstermiştir (Rangelov vd., 2018).
Formül mama ile beslenen bebeklerde diyet alımının değerlendirilmesi
için yapılan bir çalışmada, çalışmaya 100 bebek dâhil edilmiştir.
Çalışmanın amacı beslenme kayıtlarının incelenerek hataların tespit
edilmesini sağlamaktır. Çünkü formül mama ile beslenmede karşılaşılan
problemlerden biri toz mamanın seyreltilme oranı ve tüketiminin yanlış
değerlendirilmesidir. Bu yüzden diyetisyenler tarafından 225 ve beslenme
öğrencileri tarafından 575 şişe simülasyonu yapılmış ve formül dilüsyon
miktarları karşılaştırılmıştır. SOP yazılım sistemi ile elde edilen sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; besin tüketim kayıtlarında %60 oranda
hacimsel ve %37 oranında yanlış dilüsyon saptanmıştır (Luque vd., 2013).
2.2.2.2.2. Besin Alımının Gözlemlenmesi
Besin alımının gözlemlenmesi, özellikle huzurevlerinde okullarda,
hastanede uygulanabilir en güvenilir yöntemdir ancak zaman alıcı, pahalı
ve zordur. Besin alımını gözlemleyecek kişinin besinlerin içerik ve miktarı
yönünde bilgi sahibi ve uzman olması gerekmektedir (Baysal vd., 2018).
2.2.2.2.3. Çift (Yinelemeli) Diyet Yöntemi
Çift diyet yöntemi, 24 saatte tüketilen tüm yiyecek ve içeceklerin bir
kopyasının barındırılması ve diyet alımının değerlendirilmesidir. Bireysel
düzeyde besinler ve özellikle minerallerin alımının değerlendirilmesi
sağlanmaktadır. Bu yöntemde, tüketilen besinler 24 saat boyunca
saklandıktan sonra besin tüketim kayıt yöntemi ile besinler kaydedilir,
tartım sağlanır. Sonraki aşamada tüm yiyeceklerin kimyasal analizi
yapılmaktadır (NIHR, 2022).
Bu yöntem; enerji dengesi veya metabolik çalışmalarda,
fitokimyasalların diyet maruziyetini ölçmekte, özellikle mineral miktarının
hesaplanmasında, besin alım tahminlerini doğrulamada kullanılmaktadır.
Güvenilir bir yöntem olmakla birlikte, pahalı olması, bireysel yükün çok
olması, zaman gerektirmesi, olağan gıda tüketiminin dışına çıkılması,
uzman laboratuvar ekipmanı gibi faktörlerden dolayı kullanımı sınırlıdır
(NIHR,2022).
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2.2.2.3.Teknolojik Veri Tabanları
Besin tüketim kayıtları hafıza, bilişsel performans ve okuryazarlık gibi
faktörlerden etkilendiği için hata payı oranı yüksektir. Fotoğraflı sistemler,
anlık kayıt gibi teknolojik sistemler bu gibi problemlerin ortadan
kalkmasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda zaman ve çalışma
verimliliği, bireylere tüketim kaydını hatırlatıcı ve rehberlik edici sorulara
yönlendirmesi, doğru porsiyon ölçülerinin belirlenme gibi avantajları
sayesinde kullanımı tercih edilmektedir. Ancak teknolojik bilgi
gerektirmesi, kültürel düzeyin düşük olduğu bölgelerde, hazırlama ve
pişirme ile ilgili teknik verilerde ve farklı besin seçimlerinin kaydedilmesi
sırasında yaşanabilecek dezavantajlarda bulunmaktadır (Şanlıer vd.,
2019):
Beslenmeyi iyileştirmek için yenilikçi teknolojiler dört ana başlık
altında sınıflandırılmaktadır. Bunlar; PDA (kişisel dijital asistan), görüntü
destekli yöntemler yani dijital kamera, tablet ve bilgisayarlar, mobil tabanlı
teknolojiler ve web tabanlı teknolojiler ve etkileşimli bilgisayardır
(FAO,2018).
PDA, özel olarak tasarlanmış bir diyet yazılım sistemine sahiptir. 4004000 arası değişebilen gıda maddelerini sunar ve renkli fotoğraflar yardımı
ile porsiyon boyutları hakkında bilgi vererek tüketim kayıtlarının girişini
sağlar. Elde edilen veriler gıda kompozisyon tabloları ile diyetisyenler
tarafından değerlendirilir. Portatif ve kolayca taşınabilirdir, gerçek zamanlı
veri toplamayı kolaylaştırır, bireyler için kayıt hatırlatıcı sistemi yer
almaktadır. Ancak bazı dezavantajları da vardır. Bunlar; katılımcıların yüz
yüze eğitim alması gerekir, tüketim kaydı ayrıntı içermez, sorumluluk
katılımcılara aittir, bazı gıdalar yer almayabilir (FAO, 2018).
Görüntü destekli diyet değerlendirme yöntemleri, 24 saatlik geriye
dönük tüketim kaydı veya anlık tüketim kayıtlarını beslenme sırasında
fotoğraflar yolu ile kaydetme sistemidir. Giyilebilir kameralar ile
kaydetme işlemi sağlanır. Böylece besinlerin porsiyon miktarları tespit
edilebilir ve tüketim kaydına yazılmamış gıdalara ulaşım sağlanmış olur.
Kullanımının kolay ve düşük okuryazarlık için hitap etmesi, hafızaya
dayalı olmaması, doğru veri girişi gibi avantajları var iken; her ayrıntının
kaydedilmemesi (hazırlanma, pişirme), Asya gibi karma yemek kültürüne
sahip ülkelerde doğruluk payının azalması (porsiyon, içerik) gibi
dezavantajları da bulunmaktadır (FAO, 2018).
Mobil tabanlı teknolojiler, genel olarak çocuk ve ergenler için
tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı değerlendirme ile ses, görüntü ve video
kayıtları istenir. Porsiyon boyutları için PDA veya dijital görüntü sistemi
aracılığı ile veri analizi sağlanır. Böylece hata payının azaltılması sağlanır.
Ancak maliyet ve zaman alıcı oluşu, karma besinlerin içerik ve
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porsiyonlarını değerlendirmede hata, okuryazarlık seviyesi gerektirmesi,
internet erişimi gibi faktörler ise dezavantajıdır (FAO, 2018).
Etkileşimli bilgisayar ve web tabanlı teknolojiler, bilgisayara yüklenen
programlar aracılığı ile uzun veya kısa dönemli besin tüketim
değerlendirme yöntemidir. Besin tüketim sıklığı, besin kayıt yöntemi,
beslenme öyküsü gibi geleneksel yöntemleri içerir. Renkli fotoğraflar, sesli
anlatım, web kameralarını, grafikleri içerir (FAO, 2018).
Hamile kadınlarda akıllı telefon görüntülerine dayalı diyet
değerlendirilmesinin yapıldığı bir çalışmaya 25 hamile kadın dahil
edilmiştir. Çalışmada katılımcılar geriye dönük 24 saatlik ardışık olmayan
üç günlük besin tüketimini ve ileriye dönük besin tüketimlerini DietBytes
sistemine kaydetmiştir. İkinci, üçüncü ve dördüncü haftalar besin tüketim
kayıtları diyetisyen aracılığı ile kaydedilmiştir. Toplam 517 kayıt girişi
görüntü, sesli veya metin olacak şekilde diyet sistemine kaydedilmiştir.
Çalışmanın sonucuna göre; her iki yönteminde benzer hatalar içerdiği
ancak değerlendirme yöntemlerinin geçerliliklerinin sağlandığı
görülmüştür. Aynı zamanda DietBytes uygulamasını kullanan hamilelerde
yeme davranışı konusunda farkındalıklarının arttığını belirtmiştir (Ashman
vd, 2017).
Kronik hastalıkları olan bireylerde fotoğraflı diyet kayıt yöntemlerinin
incelendiği çalışmada, Tip 2 diyabetli 10 yetişkin cep telefonu ve çift
etiketli su tekniği yöntemi kullanarak enerji alımlarını ve harcamalarını
kaydetmiş ve sonuçlar birbiriyle uyumlu çıkmasına rağmen olduğundan
enerji alım ve harcama oranları olduğundan düşük çıkmıştır. Parkinson
hastalığı olan 19 birey, 12 haftalık sürede 3 kez 3 günlük fotoğraflı besin
kaydı tutmuştur. %83’ü kameralı yöntemin tercih edilebilir bir yöntem
olduğunu düşünmüştür. Başka bir çalışmada ise Tip 2 diyabetlilerden
müdahale grubu fotoğraflı besin tüketim kaydı, kontrol grubu ise
geleneksel besin tüketim kaydı tutmuştur. Sonuç olarak; müdahale
grubundaki bireylerin kontrol grubundaki bireylere göre beslenmelerinin
düzenlendiği görülmüştür (Ash vd., 2013).
Norveç’te 60-80 yaş arası 47 erkek katılımcı ile yapılan bir çalışmada,
PDF (277 besini ve açık uçlu soruları içerir) besin tüketim kaydı yöntemi
ile hesaplanan enerji alım miktarının ve SWA kol bandı ile harcanan enerji
miktarı karşılaştırılarak yanlış besin tüketim kaydı durumunun aşırı
kilo/obezite ile ilişkisi incelenmiştir. Katılımcıların 29’unun başlangıçta,
31’nin ise son testte aşırı kilolu veya obez olduğu tespit edilmiştir.
Başlangıçta ölçülen enerji alımı, enerji harcamasından %17 ve sonda %18
daha düşük bulunmuştur. 22 katılımcının 6’sı yetersiz raporlama, 21
katılımcının ise 3’ünün aşırı enerji alımını rapor ettiği görülmüştür.
Normal kilodaki bireylerin, aşırı kilolu veya obez bireylere göre daha
doğru raporlama yaptığı gözlemlenmiştir (Stea vd., 2014).
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3.Besin Tüketim Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Almanya’da 24 saatlik geriye dönük hatırlatma, beslenme öyküsü ve
gıda kayıtları metodlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada, 14-80 yaş arası
677 katılımcı çalışmaya dâhil edilmiştir. Beslenme öyküsü, diyetisyen
tarafından son 4 haftanın olağan besin tüketimleri, açık uçlu sorular ve
öğün takibini içerecek sorular şeklinde değerlendirilir. Gıda kayıtlarında
ise tartılmış gıda kayıtlarına erişilmiştir ancak gıdaların %25’i porsiyon
tahmini ile değerlendirilmiştir. 24 saatlik geriye dönük hatırlatmada ise
farklı günlerdeki 2 günlük besin tüketim kaydı elde edilmiştir. Enerji ve
besin alımları ALS (Alman besin veri tabanı) ile değerlendirilmiştir.
Çalışmanın sonucunda, beslenme öyküsünde diğer iki yönteme kıyasla
ekmek, sebze, meyve, süt, su ve şekerleme tüketim ortalamaları fazla,
hamur işi ve sosis/et ürünleri ise daha az kaydedilmiştir. 24 saatlik geriye
dönük hatırlatma yöntemi ile tartım yöntemi ile elde edilen sonuçlar,
beslenme öyküsüne göre daha tutarlı uyum göstermiştir. Ulusal beslenme
anketlerinde birden fazla 24 saatlik tüketim kaydı alınması tavsiye
edilmiştir (Straßburg vd., 2017).
İran’da 20 yaş üzeri 102 katılımcı ile yapılan bir çalışmada, enerji ve
besin alımının değerlendirmek için 24 saatlik besin tüketim kaydı, diyet
öyküsü ve Golestan besin tüketim sıklığının karşılaştırılması ve besin
tüketim sıklığını anketi ile beslenme öyküsünün doğruluğu
değerlendirilmiştir. Beslenme öyküsü 146 besinden oluşmakta olup aynı
zamanda pişirme yöntemleri, porsiyon boyutları ve yağ içerikleri ile ilgili
bilgi eklenmiştir. Besin tüketim sıklığında ise porsiyon boyutları ve sıklık
ile ilgili 116 yarı nicel madde yer almıştır. Çalışmanın sonucunda; besin
tüketim sıklığı ile elde edilen enerji ortalaması 2943 kcal ile beslenme
öyküsü (2762 kcal) ve 24 saatlik tüketim kaydından (2027 kcal) daha
yüksek bulunmuştur. Protein ve karbonhidrat tüketim ortalaması beslenme
öyküsünde, yağ tüketim ortalaması ise besin tüketim sıklığında daha
yüksek bulunmuştur. Çalışmada, hem beslenme öyküsü hem de besin
tüketim sıklığı uzun vadeli diyet değerlendirmesinde geçerli bulunmuştur.
Ancak beslenme öyküsü açık uçlu soruları içerdiği için besin tüketim
sıklığına göre özellikle kanser gibi bazı hastalık türleri için ve
epidemiyolojik araştırmalar için daha ayırt edici belirlenmiştir (Toorang
vd., 2020).
31 çalışmanın dâhil edildiği sistematik bir derleme ve meta-analizde,
yetişkinlerde enerji alımını ölçmek için diyet değerlendirme yöntemlerinin
karşılaştırılması ve cinsiyet farklılıkları incelenmiştir. Çalışmalarda
bireylerin kendi bildirdikleri enerji alımı ve çift etiketli su yöntemi ile
enerji harcanması yer almaktadır. On iki çalışmada bütün besin tüketim
değerlendirme yöntemleri, dört çalışmada besin tüketim sıklığı ve 24
saatlik hatırlatma, iki çalışmada tahmini beslenme kaydı ve tüketim sıklığı,
bir çalışmada ise beslenme öyküsü ve gıda tartı yöntemi kullanılmıştır.
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Çalışmaya göre; enerji tüketim miktarı tüm değerlendirme yöntemlerinde
ve her iki cinsiyet için de alındığı miktardan daha az olarak kaydedilmiştir.
Ancak en düşük tahminler 24 saatlik hatırlatmalarda ve beslenme
öykülerinde gözlemlenmiştir. Fotoğraflı 24 saatlik hatırlatmalarda daha
doğru tahminler olmakla birlikte erkeklerin kadınlara kıyasla enerji
tüketim miktarlarında daha fazla hata görülmüştür (Mckenzie vd., 2021).
Karotenoid konsantrasyonu tespitinde diyet değerlendirme
yöntemlerinin doğruluğunun değerlendirildiği bir çalışmaya, kadınlardan
oluşan 198 müdahale ve 197 kontrol grubu dâhil edilmiştir. Çalışmada 24
saatlik hatırlatma yöntemi ve besin tüketim sıklığı anketleri kullanılmıştır.
Müdahale grubuna günlük 5 porsiyon sebze ve 3 porsiyon meyve
tüketilmesi, kontrol grubuna ise Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından
önerilen 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimini yapması önerilmiştir.
Çalışmanın sonucuna göre; her iki diyet değerlendirme yönteminde de
plazma karotenoid konsantrasyonları ilişkili bulunmuştur. 24 saatlik
hatırlatma yönteminde bu ilişki daha güçlü bulunmuşken, her iki yöntemin
de birlikte kullanımının daha güvenilir sonuçlar vereceği söylenmektedir
(Natarajan vd., 2004).
4.Besin Tüketim Verilerinin Değerlendirilmesi
Besin tüketim verileri, 24 saatlik geriye dönük hatırlatma veya
prospektif besin tüketim kaydı sonucu yazılmış besin gruplarının
porsiyonları saptanarak değerlendirilmesidir. Bir günden fazla tüketim
kaydı olduğu durumlarda, toplam besin ögesi değeri gün sayısına
bölünerek ortalama değer ile hesaplanır. Bu aşamada tüketilen her besin,
Besin Bileşim Cetvelleri, TÜBER 2015 (Türkiye’ye Özgü Beslenme
Rehberi) kılavuzu, değişim tabloları veya BEBİS programı eşliğinde
makro/mikro besin ögeleri ve enerji açısından hesaplanır. Tüketilen
besinlerin ortalama, standart sapma, minimum maksimum ve standart
hataları yaş, cinsiyet ve fizyolojik duruma göre belirlenir. Daha sonra,
diyet referans değerleri değerlendirir. IOM (Uluslararası Güç Örgütü)
kriterlerine göre olanlar; DRI (diyet referans değerleri), RDA (tavsiye
edilen diyet alımı), EAR (tahmini ortalama gereksinim) iken, EFSA’ya
göre olanlar ise DRV (diyet referans alımı), PRI (nüfusun referans alımı),
AR (ortalama gereksinim), AMDR (kabul edilebilir makro besin dağılım
aralıkları) olarak yer alır. Ülkemizde ise TÜBER verileri eşliğinde
değerlendirme yapılmaktadır (Baysal vd., 2018; Alphan vd., 2019;
Türkiye Beslenme Rehber, (TÜBER), 2015).
RDA ve PRI değerleri toplumdaki bireylerin %97.5’inin
gereksinimlerini karşılayacak besin ögesi miktarıdır. EAR ve AR
toplumdaki bireylerin %50’sinin ortalama gereksinimini karşılayacak
besin ögesi miktarını belirterek beslenme yeterliliği hakkında fikir
vermektedir. RI ve AMDR ise makrobesin ögelerinin referans alım
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aralığıdır ve % olarak ifade edilir. Bu iki değere göre toplumun referans
aralık altında, içinde veya üzerinde olma durumları değerlendirilmektedir
(Baysal vd., 2018; Alphan vd., 2019; TÜBER, 2015).
Tüketilen besin ögesi miktarları, RDA, DRI, PRI, RNI (referans alım
miktarları), RDI (referans günlük alım) gibi önerilen günlük enerji ve besin
tüketim standartları referans değerleri ile kıyaslanır. RDA %, EAR % veya
AR % karşılama yüzdesi olarak hesaplanabilir. Hesaplama şu şekilde
yapılmaktadır:



Günlük tüketilen enerji düzeyi / RDA önerisi x 100 = Karşılama
%
RDA’nın elde edilebilmesi için EAR bilinmelidir. RDA = 1.2 X
EAR (Institute of Medicine (US) Food, & Board, 1998)

EAR’nin altında veya üstünde kalan enerji ve besin ögelerinin dağılımı
değerlendirmede kullanılmaktadır. Aynı zamanda EAR ve AR cut-point
yöntemi ile de önerilen tüketim miktarının %30-33 değeri hesaplanır.
Hesaplama sonucu %30-33 değerinin altında kalanlar az tüketim, üzerinde
kalanlar ise fazla tüketim yapmış olarak değerlendirilir (Baysal vd., 2018;
Alphan vd., 2019; Besin Tüketim Araştırmaları; TÜBER, 2015).
Yapılan bir derlemede, besin tüketim kayıtlarının her birey için DRI
referans değerlerine göre kıyaslanmasının doğru olmadığı, beslenme
yetersizliği, stres, emilim bozuklukları, klinik ortam, anomali gibi
durumlar için referans olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir
(Walton, 2015).
Son olarak diğer bir değerlendirme yöntemi ise hane halkı düzeyinde
yapılan, WFP (Dünya Gıda Programı) tarafından geliştirilmiş olan, FCS
(Gıda Tüketim Puanı)’dır. Bu puanlandırma sisteminde 7 gün boyunca
tüketilen gıda gruplarının çeşitlilik ve sıklığı hakkında veri toplanır.
Puanlandırmaya göre; yoksul (0-21 puan), sınırda (21,5-35 puan) veya
kabul edilebilir (>35 puan) olarak sınıflandırılmaktadır. Hane halkının
enerji tüketiminin değerlendirilmesinde kullanılır ve doğrulanmıştır ancak
makro/mikro besin ögeleri için doğruluğu kanıtlanmamıştır. Puanlandırma
sistemi Tablo.2’de gibidir (FCS, 2022):
Tablo 2: FCS Puanlandırma Sistemi
BESİNLER

AĞIRLIK (A)

Gevrekler,ekmek,
tahıllar, tatlı
patates

2
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Son 7 günde kaç
gün tüketildiği
(B)

AXB

Bakliyat

3

Sebzeler

1

Meyveler

1

Et/Balık

4

Süt

4

Şeker

0,5

Yağ

0,5

5.Sonuç
Sonuç olarak, besin tüketim durumunun değerlendirilmesi için hem
toplumsal hem de bireysel düzeyde pek çok yöntem bulunmaktadır.
İndirekt yöntemler ulusal düzeyde epidemiyolojik çalışmalar için ortalama
kişi başına düşen besin miktarının hesaplanmasını sağlayarak ülkenin gıda
talebi için veri oluşturarak gıda israfı ve toplumsal düzeyde beslenme
yetersizlikleri hakkında bilgi verebilmektedir. Direkt yöntemler ise
bireysel olarak besin tüketiminin değerlendirilmesine olanak sağlar
böylece hastalıkların beslenme ile ilişkisi, yeme davranışı ve beslenme
örüntülerinin tespit edilmesinde uzun veya kısa vadeli etkiler sağlayabilir.
Son dönemlerde yapılan çalışmalarda ise geleneksel kayıt sistemleri yerine
teknolojik tabanlı pek çok veri kayıt sistemleri kullanılmaya başlanmış
böylece direkt yöntemlerin bazı dezavantajları avantaja çevrilmiştir.
Her yöntemin kendi içerisinde bazı avantaj ve dezavantajları
bulunmaktadır. Uygulanan popülasyonun yaş grubuna, etnik kökenine,
beslenme düzenine ve bireysel farklılıklara göre uygun beslenme tüketim
metodu tercih edilmelidir.
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1. Giriş
'La bruxomanie' terimi ilk olarak 1907'de Marie Pietkiewicz tarafından
kullanılmıştır (Bader & Lavigne, 2000). Bruksizm; uyku veya uyanıklık
sırasında görülebilen, dişlerin sıkılması veya gıcırdatılması ile karakterize,
çiğneme kaslarının parafonksiyonel ve stereotipik aktivitesini içeren
hareket bozukluğudur (De Laat & Macaluso, 2002; Frank Lobbezoo vd.,
2013). Bruksizm iki farklı şekilde görülebilir. Gün içinde görülen
bruksizm, yarı istemli bir diş sıkma eylemidir ve “Uyanık Bruksizm” veya
“Günlük Bruksizm” olarak isimlendirilir. (Shetty, Pitti, Satish Babu,
Surendra Kumar, & Deepthi, 2010) Gündüz veya gece uykusu esnasında
görülen bruksizm ise “Uyku Bruksizmi” olarak isimlendirilir (De Laat &
Macaluso, 2002). Literatüre bakıldığında, dünya genelinde yapılan
çalışmalar bruksizm prevalansının %8 ila %31,4 arasında olabileceğini
ifade etmektedir (Manfredini, Winocur, Guarda-Nardini, Paesani, &
Lobbezoo, 2013).
Bruksizm etiyolojisi ile ilgili çok sayıda görüş olmasına rağmen bu
durum hala kesinlik kazanamamıştır. Multifaktöriyel bir durum olarak
kabul edilen bruksizm; stres, (Bader & Lavigne, 2000) sigara, (Rintakoski
vd., 2010) alkol, ilaçlar, (Ohayon, Li, & Guilleminault, 2001) oklüzal
uyumsuzluk (Demir, Uysal, Guray, & Basciftci, 2004; Sari & Sonmez,
2001) ve psikiyatrik bozukluklar (Ohayon vd., 2001) ile ilişkilendirilmiştir.
Bunlardan en çok öne sürülen iki etken stres ve oklüzal uyumsuzluk
olmuştur (Kato, Thie, Huynh, Miyawaki, & Lavigne, 2003; Pierce,
Chrisman, Bennett, & Close, 1995). Ayrıca mental retardasyon,

199

(Richmond, Rugh, Dolfi, & Wasilewsky, 1984) serebellar hasar, (Pollack
& Cwik, 1989) kraniyal-servikal distoni, (Watts, Tan, & Jankovic, 1999)
ve Rett sendromu (FitzGerald, Jankovic, & Percy, 1990) gibi çeşitli
rahatsızlıklar bruksizm ile ilişkilendirilmiştir. Sigara içenlerde sigara
içmeyenlere göre iki kat fazla bruksizm bildirilmiştir. Bunun nedeninin
nikotinin dopamin aktivitesini stimüle etmesi olduğu düşünülmektedir
(Ashcroft, Eccleston, & Waddell, 1965). Bruksizmi olan bireylerde,
hareketlerin düzenini sağlayan bazal gangliyonun doğrudan ve dolaylı
yollarında bozulma olduğu varsayılmıştır (F. Lobbezoo & Naeije, 2001).
Bruksizme bağlı gelişen; restorasyon ve/veya dişte kırık, baş ağrısı,
temporomandibular eklem rahatsızlıkları ve buna bağlı kas ve eklem ağrısı
gibi şikayetler nedeniyle bu hastalık diş hekimleri için özellikle önemlidir
(Lavigne, Khoury, Abe, Yamaguchi, & Raphael, 2008; LOBBEZOO, Van
Der Zaag, Van Selms, Hamburger, & Naeije, 2008; Manfredini &
Lobbezoo, 2010).
2. Bruksizm Teşhisi
Bruksizm ile ilgili objektiflik sağlaması için klinik teşhise yardımcı
yöntemler önerilmiştir. Bunlar; bruksizme bağlı oluşan aşınmanın
yorumlanmasına dayanan ağız içi cihazlar, çiğneme kaslarının uykudaki
aktivitesini kaydeden taşınabilir EMG cihazları ve uyku laboratuvarlarında
bruksizm teşhisi için altın standart kabul edilen polisomnografi cihazıdır
(Koyano, Tsukiyama, Ichiki, & Kuwata, 2008; Paesani, 2010). Bruksizmin
klinik teşhisinde ise hastaya anket yapılması en çok kullanılan yöntem
olmakla birlikte hastanın klinik muayenesi de kendine geniş bir kullanım
alanı bulmuştur.
Anketler geniş popülasyona uygulanabilme avantajının yanı sıra verilen
yanıtların öznel olması dezavantajına sahiptir. (Koyano vd., 2008)
Bruksizm varlığını saptamak için Tablo 1’de verilen altı soruluk anketin
faydalı olduğu düşünülmektedir. Hastanın bruksizmi olduğunun
söylenebilmesi için altı sorudan en az ikisine evet cevabını vermesi
gerekmektedir (Pintado, Anderson, DeLong, & Douglas, 1997).
Tablo 1. Bruksizm varlığını saptamak için anket(Pintado vd., 1997)
1. Geceleri dişlerini gıcırdattığını duyan var mı?
2. Sabah uyandığınızda çeneniz hiç yoruluyor veya ağrıyor mu?
3. Sabah uyandığınızda dişleriniz veya diş etleriniz ağrıyor mu?
4. Hiç sabah uyandığınızda geçici baş ağrısı yaşadınız mı?
5. Gün içinde diş gıcırdattığınızın farkında mısınız?
6. Gün içinde dişlerinizi sıktığınızın farkında mısınız?
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Klinik muayene ile bruksizm; hasta öyküsü, dişlerde aşınma ve
hassasiyet, çiğneme kaslarında sabahları yorgunluk ve ağrı olması, yapılan
kas muayenesi sonucu masseter kasında hipertrofi, temporomandibular
eklem sesleri ve/veya eklem kilitlenmesi olarak sıralayabileceğimiz
bulgulara bakılarak teşhis edilir (Kato, Thie, Montplaisir, & Lavigne,
2001; Rugh & Harlan, 1988).
Dişlerde aşınma ile bruksizm arasında pozitif bir ilişki olması ihtimali
kuvvetli gözükse de ilişki bulunmadığını belirten çalışmalar da mevcuttur
(Baba, Haketa, Clark, & Ohyama, 2004; Knight, Leroux, Zhu, Almond, &
Ramsay, 1997). İnsizal ve oklüzal yüzeylerdeki aşınmaların
sınıflandırılabilmesi için sunulan indeksler mevcuttur. Bunlardan biri
Bireysel Diş Aşınma İndeksi'dir: (Ekfeldt, Hugoson, Bergendal, &
Helkimo, 1990)
0: Aşınma yok veya ihmal edilebilir düzeyde mine aşınması;
1: Belirgin mine aşınması veya mineden dentine geçen, tek noktalarda
aşınma;
2: Kuron yüksekliğinin üçte birine kadar dentin aşınması;
3: Kuron yüksekliğinin üçte birinden fazlasına kadar dentin aşınması;
kuron/köprüde veya restoratif materyalde kuron yüksekliğinin üçte
birinden fazla olan aşınma.
Birey bu indeks ile değerlendirildikten sonra her bir dişin
insizal/oklüzal aşınma puanları ile bireysel diş aşınma indeksi skoru
hesaplanır. Bu yöntemin en büyük avantajı diş eksikliğinden etkilenmeden
bireysel diş aşınmasını ölçme imkânı vermesidir.
Dişlerdeki aşınma, fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketlerin ortak
bir sonucudur ve bruksizmin yanı sıra yaş, cinsiyet ve kişinin
beslenmesiyle de ilişki içindedir. Atrizyon, abrazyon ve erozyon da
bruksizme benzer şekilde diş aşınmasına neden olur. Bundan dolayı
bruksizm tanısının tek başına diş aşınması ile koyulması zordur (Shetty
vd., 2010).
3. Bruksizm Tedavisi
Bruksizm tedavisinde oklüzal düzenleme, plak tedavisi, farmakolojik
tedavi, bilişsel-davranışsal yaklaşımlar önerilmiştir (Manfredini &
Lobbezoo, 2010). Bu tedavi seçeneklerinin nedeni çözmeye değil hastanın
semptomlarının hafifletilmesine ve biyolojik yapılar üzerindeki yıkıcı
etkilerin azaltılmasına katkı sağladığı görülmüştür (Okeson, 1987; Saletu
vd., 2005). Oklüzal düzenlemeler geri dönüşü olmayan tedavilerdir ve
literatür bu tedaviyi desteklememektedir (Tsukiyama, Baba, & Clark,
2001). Greene ve ark. oklüzal düzenlemenin dişlere bruksizmin meydana
getirdiğinden daha çok zarar verdiğini belirtmiştir (Greene, Klasser, &
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Epstein, 2005). Oklüzal plaklar; diş aşınmasını, temporomandibular
eklemin ve çiğneme kaslarının aşırı yüklenmesini önlemek için
kullanılmıştır (Dao & Lavigne, 1998). Plakların farklı türleri mevcuttur
(oklüzal ısırma koruyucu, ısırma plağı, gece plağı gibi) ama çoğu sert
akrilik yapıdaki stabilizasyon apareyleridir ve üst çeneye takılır (Allen,
1967; Nassif & Al-Ghamdi, 1999). Sert plaklar, yumuşak olanlara göre
bruksizmi azaltmada daha etkin oldukları belirtildiği için öncelikle tercih
edilir. (Okeson, 1987). Bilişsel-davranışsal yaklaşımların bruksizmdeki
etkilerinin az ve kısa süreli olduğu yapılan bir çalışmada gösterilmiştir.
(Ommerborn vd., 2007) Farmakolojik tedavi; çiğneme kuvvetini, olası
zararları ve atakları azaltmayı hedefleyen kas gevşeticiler ve santral etkili
ilaçlardan oluşmaktadır (Manfredini, Ahlberg, Winocur, & Lobbezoo,
2015). Kullanılan ilaçlar arasında trisiklik antidepresanlar, anksiyolitikler
ve botulinum toksini (BT) enjeksiyonu yer alır (Binder, Brin, Blitzer, &
Pogoda, 2002). Antidepresan ilaçların bruksizm üzerinde sapma etkileri
göstermesi de mümkündür: ya durumu kötüleştirirler ya da etkisiz kalırlar
(Amir, Hermesh, & Gavish, 1997).
4. Botulinum Toksini
İlk kez 1820’de Alman doktor Justinus Kerner tarafından, gıda kaynaklı
oluşan botulizm tespit edilmiştir (Erbguth & Naumann, 1999). “Botulizm”
tanımı ilk defa 1870’de Müeller tarafından yapılmıştır. Latince sosis
anlamına gelen botulus kelimesinden türetilmiştir. Sorumlu bakteri
C.botulinum 1895’te yaşanan bir sosis zehirlenmesi sonrası izole
edilmiştir. (Sakaguchi, 1982)
Botulinum toksini (BT), gram(+) anaerobik ve spor oluşturan bir
bakteri olan Clostridium Botulinum tarafından üretilir (D. D. Dressler &
Adib Saberi, 2005). Bu toksin en öldürücü toksinlerdendir ve hayati
tehlikeye neden olabilir. (Arnon vd., 2001)
BT’lerin A,B,C,D,E,F,G olmak üzere yedi farklı tipi vardır, ticari
olarak en çok kullanılan iki tipi BT-A ve BT-B’dir (Joseph Jankovic &
Brin, 1997; Srivastava, Kharbanda, Pal, & Shah, 2015). Botox® ve
Dysport®, en yaygın iki BT-A çeşididir. BT, tek zincirli bir polipeptittir
ve her toksin bir ağır (H, 100 kDa) ve bir hafif zincirden (L, 50 kDa) oluşur
(Turton, Chaddock, & Acharya, 2002). BT’ler sinir uçlarında
nörotransmitter salınımı için gereken SNARE proteinlerini parçalarlar.
Böylece asetilkolinin kas membranına ulaşması engellenerek sinir kas
kavşağı bloke edilmiş olur (Montecucco, Schiavo, & Rossetto, 1996).
Farklı BT’ler, SNARE’deki farklı proteinleri parçalar. BT-A, SNAP25’i
parçalar ve klinik olarak en önemli BT’dir. BT-B ise VAMP/sinaptobrevin
proteinini parçalar. (Walker & Dayan, 2014) BT enjeksiyonu sonrası kas
aktivitesinde azalma 3-7 gün sonra gerçekleşir ve geçicidir. İlk birkaç hafta
etki en yüksek seviyededir, sonrasında sinir terminallerinde nöromusküler
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iletimin yeniden oluşmasıyla kas aktivitesinin geri dönmesi 3-4 ay sürer.
Antikor oluşmaması için 12 hafta içinde bir defadan fazla uygulanmaması
gerekir. (J. Jankovic, 2004; Majid, 2010)
5. Botulinum Toksin Endikasyon ve Kontrendikasyonları
Botulinum, tedavi amaçlı kullanılmak için kabul gören ilk toksindir. İlk
olarak Scott tarafından şaşılık tedavisi için kullanılmış ve sonrasında tıbbın
çeşitli alanlarında kullanım alanı giderek büyümüştür. (Scott, 1980)
BT’nin maksillofasiyal bölgede de geniş bir kullanım alanı vardır, buna
bruksizm de dahildir ancak bu konuda yapılmış çalışmalar sınırlıdır
(Guarda-Nardini vd., 2008; Lee, McCall Jr, Kim, Chung, & Chung, 2010).
BT genel olarak gummy smile, alın ve glabella çizgileri, göz çevresi,
myofasiyal ağrı, kronik migren gibi baş ağrıları, trismus, bruksizm,
masseter ve temporal kas hipertrofisi, aşırı aktif mesane, aksiller
hiperhidrozis, göz kapağı spazmı, şiddetli boyun kas spazmı, serebral palsi,
hipersalivasyon tedavilerinde kullanılmaktadır. (Srivastava vd., 2015)
BT’nin kontrendike olduğu durumlar ise; botulinum toksin ilaçlarından
herhangi birine alerjisi olduğu bilinen kişiler, (Srivastava vd., 2015)
enjeksiyon yapılacak alanda akut enfeksiyon olması, (Hurkadle vd., 2012)
nöromusküler kavşak hastalığı (örn. myastenia gravis) olan kişiler (bu
kişiler advers reaksiyonlar açısından yüksek risk altındadır), (Majid, 2010)
aminoglikozid, antikolinerjik ilaç veya kas gevşetici kullanan kişiler (bu
kişilerde BT’nin etkisi artabilir bu yüzden dikkatli olunmalıdır),
(Srivastava vd., 2015) hamile veya emziren kişiler (Katz, 2005) ve
psikolojik olarak non-stabil kişiler (Nayyar vd., 2014) olarak sıralanmıştır.
6. Botulinum Toksin Hazırlanması ve Saklanması
BT flakonu, tek kullanımlık vakumla kurutulmuş 5 mg (100 U) toz
içerir ve 2-4°C’de saklanır. 2 cc serum fizyolojik eklenerek hazırlanır ve
kullanılır. Şişe içinde oluşacak köpük, toksinde yüzey bozulmasına neden
olabileceği için çalkalama yapılmaması önerilmektedir. Hazırlanmış
preparat 4 saat içinde kullanılmalıdır (Majid, 2010; Rao, Sangur, &
Pradeep, 2011). Enjeksiyon için kalibre edilmiş 1.0 mL tüberkülin şırınga
(26-30 gauge) tercih edilir (Nayyar, Kumar, Nayyar, & Singh, 2014; Tan
& Jankovic, 1999).
7. Bruksizmde Botulinum Toksininin Uygulama Tekniği
İşleme başlamadan önce cilt alkolle silinir. Zigomatik ark ve mandibula
alt sınırı belirlendikten sonra masseter kası palpe edilerek konumu
belirlenir. Kasın merkezine yakın olacak şekilde belirlenen noktalara her
kas için toplamda 30-40 U olacak şekilde BT enjeksiyonu yapılır.
Temporal kas için de yine palpasyon yapılarak kasın yeri belirlenir ve her
bir taraf için 5-10 U BT uygulanır (El Maaytah vd., 2006). Bir seansta
maksimum 80-100 U BT enjeksiyonu önerilmiştir. (Srivastava vd., 2015).
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İnsan için öldürücü doz bilinmemekle beraber yaklaşık 3000 U olabileceği
belirtilmiştir (Binder vd., 2002; Katz, 2005).
8. Botulinum Toksininin Yan Etkileri
Yan etki, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “bir farmasötik
ürünün normal dozda meydana gelen, istenmeyen herhangi bir etkisi”
olarak tanımlanmıştır (Stephens, 1998). Baş-boyun bölgesinde BT
uygulamasının lokal ve sistemik yan etkileri yapılan çalışmalarda
belirtilmiştir. BT’nin en sık görülen lokal yan etkileri, tükürük kıvam
değişiklikleri ve yüz kasları, yutma ve konuşmada zayıflıktır (Srivastava
vd., 2015). Bunların dışında; enjeksiyon yeri reaksiyonları (ağrı, ödem,
kızarıklık, ekimoz ve his azalması), bölgeye bağlı olarak göz kuruluğu, göz
kapağında pitozis, bulanık görme, yüz hareketlerinde asimetri, ağız
açıklığında azalma, burundan konuşma, enfeksiyon, çiğneme güçlüğü,
karotid arter ve fasiyal sinir dallarının hasarı da yan etki olarak söylenebilir
(Cather, Cather, & Menter, 2002; Majid, 2010; Niamtu III, 2003). Sistemik
yan etkiler ise alerjik reaksiyon, mide bulantısı, ishal, kusma, kaşıntı,
halsizlik, nefes darlığı olarak sıralanmıştır. Bu etkiler BT kan dolaşımına
girdiğinde ortaya çıkar (D. Dressler & Benecke, 2003; Dirk Dressler &
Benecke, 2007). Lokal uygulamadan sonra ilacın sistemik dolaşıma
girdiğinin belirtisi kan basıncı değişikliği olmasıdır (Girlanda, Vita,
Nicolosi, Milone, & Messina, 1992).
9. Sonuç
Botulinum toksini tedavisi, kas tonusu üzerindeki etkisiyle bruksizm
ataklarını ve buna bağlı ağrıları azaltabilmektedir. Sağlıklı hastalarda 100
U’ye kadar uygulanan botulinum toksini tedavisi, yan etki görülme
olasılığının az olduğu güvenli ve etkili bir tedavidir. Böylece botulinum
toksini uygulamaları diş hekimliğinde alternatif bir tedavi seçeneği
olmuştur.
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1. Giriş
En basit tanımı ile kontrolden çıkmış hücre bölünmesi olarak ifade
edebileceğimiz kanser, gerek çok farklı tiplerinin olması gerekse hayati
riski sebebiyle araştırmaların ve tedavi çalışmalarının yoğun olduğu bir
alandır. 1990’lı yıllarda kanser immünoterapisi, tümörlerden izole edilen,
vücut dışında (ex-vivo) genişleyen ve daha sonra lenf yetmezliği olan
hastalara yeniden aşılanan tümöre infiltre T lenfositlerin (TIL'lar)
kullanımına dayanır. Bu tedaviyi, TIL’ların belirli ajanlarla indüklenmesi
ve expansiyonunun yanı sıra bazı TIL’ların (örneğin CD8 sitotoksik T
hücreleri) seçilerek genişletilmesi ve hastaya transferi kapsamaktadır
(Foppen et al., 2015; Hopewell et al.,2019). Philip Greenberg’in öncülük
ettiği bu immünoterapi formu, uyarlayıcı hücre tedavisi (Adoptif Cell
Therapy-ACT) olarak adlandırılır (Bonini et al.,2015). Son yıllarda, esas
olarak tümör hücrelerini etkin bir şekilde hedefleyebilen immünoterapötik
yaklaşımların geliştirilmesi nedeniyle, kanser tedavisinde önemli ilerleme
sağlanmıştır. Bu tedavileri iki başlık altında toplamak mümkündür.
Birincisi immün sistem hücrelerinin ve/veya tümör dokusundaki
hücrelerin yüzeyinde bulunan moleküllere spesifik antikorların
kullanılmasıdır. Sağlıklı insanlarda immün sistem hücreleri kendi
moleküllerini tanır ve bu moleküllere karşı toleranttır yani cevapsızdır.
Ancak kanser hastalarının genomlarında mutasyonlar oluşur. Bu
mutasyonlar sonucu hücreler olması gerekenden farklı proteinler sentezler.
Neoantijenler denilen bu proteinler, hücreler tarafından yabancı olarak
algılanır ve proteozomlar tarafından küçük peptit dizilerine parçalanarak T
hücrelerine Major Histocompatibilite Antigen’ler (MHC) ile sunulur. Bu
sunumun etkili yanıt haline dönüşüp dönüşmemesinde bazı membran
moleküllerinin önemi büyüktür. Bu moleküllerden birisi olan Cytotoxic TLymphocyte-Associated Protein 4 (CTLA-4)’e spesifik antikorlar 2011
yılında FDA onayı alarak tedavide kullanılmaya başlanmıştır. CTLA-4 T
hücrelerinin yüzeyinde bulunan kostimulatör moleküllerdendir. Antijeni
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sunan hücrenin yüzeyindeki B7 molekülü ile etkileşerek ve T hücrelerinin
aktivasyonunu inhibe ederek T hücre toleransına sebep olur. Tedavi ile
CTLA-4 bloke edildiğinde, ligandı ile bağlanamaz, doğal olarak hücreye
toleransa yönelik sinyaller gönderilemeyeceğinden T hücreleri tümör
hücreleri ile etkili bir şekilde savaşır. Yine 2016 yılında FDA onayı olan
Programmed Cell Death Protein-1 (PD-1) spesifik antikorda benzer bir
mekanizma üzerinden kanser immünoterapisine katkı sağlar (Emens et al.,
2017). Son yıllarda kanser tedavisinde kullanılan diğer gelişme ise, vücut
dışına alınan hasta hücrelerinin gen terapi ile düzenlenmesi ve hastaya
tekrar transfer edilmesidir. Bu bağlamda TIL’ların izolasyonu güç
olduğundan lenfositlerin periferik kandan sağlanması yoluna
gidilmektedir. Düzenlenmiş (engineered, edited) hücresel tedavileri iki
başlık altında açıklamak mümkündür (Morandi et al., 2020).
1. T Hücre Reseptörü (T cell Receptor-TCR) Düzenlenmiş T hücreleri
(TCR engineered T cell, TCR edited T cell)
2. Kimerik Antijen Reseptörüne Sahip T Hücreleri (CAR engineered T
cell, CAR T cell)
2. TCR düzenlenmiş T hücreleri
T lenfositleri protein yapıdaki antijenleri tanıyan, cevap veren, diğer
immün sistem hücrelerinin çalışmasını ve organizasyonunu sağlayan
hücrelerdir. Bu hücreler MHC sınıf I ve II hücreleri tarafından sunulan
peptitleri TCR kompleksi ile tanır ve bahsedilen faaliyetleri yerine getirir.
TCR kompleksi altı farklı polipeptit zincirinden oluşmaktadır. Bunlardan
α TCR olarak bilinen hücrelerde antijen α ve  polipeptit zincirleri
tarafından tanınır. Dört farklı polipeptit zinciri (CD3, CD3, CD3 ve
CD3) ise TCR’nin stabilizasyonundan ve en önemlisi, özellikle CD3
sinyalin hücre içine iletilmesinden sorumludur (Şekil 1) (Alcover et
al.,2018).

Şekil 1. T hücre reseptörü (BioRender.com ile çizilmiştir)
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TCR antikor olarak da bilinen immünglobulin moleküllerine oldukça
benzer polipeptitlerin uç kısımları çok farklı antijenleri tanıma
potansiyeline sahip olan değişkenliği yüksek (hipervariable) bölgelerdir.
Farklı V, D ve J bölgelerinin farklı kombinasyonlarda düzenlenmesi ile
oluşmaktadır (Market et al., 2003). TCR’ın ex-vivo düzenlenmesi, otolog
poliklonal T hücrelerine laboratuar şartlarında tümörü tanıyacak olan α
TCR’ı kodlayacak eksojen gen eklenmesi ile sağlanır. Bu güçlendirilmiş
eksojen TCR’a sahip T hücrelerinin tümör hücreleri ile karşılaşması
sağlanır. TCR düzenlemelerindeki sorun aktarılan genlerin endojen
zincirlerle yanlış eşleşebilmesi sonucu yeni yapının yetersiz
ekspresyonuna ya da otoreaktif olmasına yol açabilmesidir (Reuß et
al.,2014; Sütlü, 2019). Bunun için T hücrelerinin murin sabit bölgelerinin
kullanılması ve sistein düzenlemelerinin değiştirilmesi gibi çeşitli
stratejiler geliştirilmiştir. En iyi sonuçlar eksojen tümöre spesifik
TCR’ların girişinden önce endojen TCR’ların silinmesiyle elde edilir
(Torikai et al.,2012). Albers ve ark. CRISPR Cas 9 teknolojisini kullanarak
endojen TCR'yi T hücre reseptör α zinciri (TRAC) lokusundaki eksojen
TCR ile değiştirdi. İnsan MHC’si olan HLA-B7 molekülü tarafından
sunulan miyeloid neoplazi tümörle ilişkili antijen miyeloperoksidaz türevi
peptitler için spesifik bir TCR düzenlediler ve bu lenfositlerin klinik öncesi
modellerde seçici olarak hedeflenen hücreleri hedeflediklerini bildirdiler
(Albers et al.,2019; Eyquem et al., 2017) . Roth ve ark. da endojen TCR'yi
NY-ESO'ya özgü ekzojen TCR ile değiştirmek için CRISPR-Cas 9
stratejisini benimsemişlerdir (Roth et al., 2018). Ayrıca  TCR veya
Mel13 TCR’da HLA-A2 ile sunulan bir Melan-A epitopuna özgü T
hücrelerine aktarıldı. Legut ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, endojen
TCR ablasyonunun eksojen TCR ekspresyonunu arttırdığını ve buna bağlı
tümör hücrelerine yanıt olarak daha yüksek sitotoksisite ve sitokin
üretiminin gözlendiğini göstermiştir (Legut et al.,2018). Düzenlenen T
hücrelerinin, endojen TCR ve PD-1’li hastalarda gözlemlenenlerden daha
yüksek olduğu, bu T hücrelerinin tümör hücrelerini hedeflediği ve enjekte
edilen hücrelerin tümör bölgesine göç ettiği saptandı. Çinko parmak
nükleazlar (Zinc finger nuclease-ZFN) da TRAC ve TRBC silmek (delete)
için kullanıldı. Böyle yaklaşımlar sadece endojen αβ TCR’ları silmekle
kalmadı in vitroda aviditeyi ve tümör hücrelerinin öldürülmesini de
arttırdı. Ancak bütün bu bulgulara rağmen preklinik çalışmalarda TCR
düzenlenmiş-T hücrelerin klinik kullanımı beklendiği kadar ilerleme
gösteremedi ve ilgi alternatif bir yöntem olarak geliştirilen CAR
teknolojisine kaydı (Morandi et al., 2020).
3. Kimerik antijen reseptörüne sahip T hücreleri
CAR-T hücreleri humoral ve hücresel immün yanıt moleküllerinin bir
araya getirilmesi ile oluşan gen mühendisliği ürünleridir. Tedavide
hastanın otolog T hücreleri alınır, laboratuvarda modifikasyonlar geçirerek
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tekrar hastaya infüze edilir. Burada amaç düzenlenmiş TCR’a sahip T
hücrelerinde olduğu gibi tümor antijenlerini spesifik olarak tanıyan ve
etkili bir yanıt oluşturan T hücrelerinin elde edilmesidir. CAR-T hücreleri
4 farklı bölgeyi içeren polipeptit zincirleridir. Birinci jenerasyon CAR-T
hücreleri olarak bilinen ilk CAR-T hücreleri, en dışta immünglobulin
molekülünün antijeni tanıyan hipervariable bölgesini, ikinci olarak
moleküle esneklik kazandıran hinge (menteşe) bölgesini, üçüncü olarak
CD8 ya da CD28 moleküllerinin transmembran bölgesini ve son olarak
sinyali sitoplazmaya ileten CD3 bölgelerini içerir. İkinci jenerasyon CAR
T hücrelerine aktivasyonu arttırmak amacıyla CD28 kostimülatorü, üçüncü
jenerasyonda ise 4-BB kostimülatörü ilave edilmiştir. Dördüncü
jenerasyonda ise CAR-T hücrelerinde CAR molekülünün ekspresyonu
artırması için eklenen gen bölgesi bulunmaktadır (Şekil 2). 2018 yılı
içerisinde dünyada ilk defa olmak üzere 2 farklı şirketin CAR T hücresi
tedavileri hem Amerika’da hem de Avrupa’da sağlık otoritelerinden ruhsat
alarak hastaların kullanımına sunuldu (Hartmann et al.,2017; Yazdanifar et
al., 2016; Yazdanifar et al., 2019).

Şekil 2: CAR T hücrelerin gelişimi (Zhao, et al.,2018, vectr.com ile
çizilmiştir)
Birçok çalışma, sınırlı yan etkileri olan  TCR düzenlenmiş T
hücrelerini hematolojik ve solid kanserli hastalar için terapötik bir strateji
olarak vurgulamaktadır. CAR teknolojisi de şüphesiz özellikle B hücreleri
neoplazmlarının tedavisinde başarılı olmuştur; bununla birlikte, önemli
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toksisite endişeleri yaratmıştır. Her iki yaklaşımın da burada tartıştığımız
artıları ve eksileri vardır. İlk olarak,  TCR düzenlenmiş T hücreleri,
proteazom tarafından degrade edilen ve MHC tarafından sunulan çeşitli
hücre içi ve yüzey antijenlerini tanıyabilir. Bu karakteristik, saptanabilir
antijenlerin aralığını genişletir; bununla birlikte, MHC ile sınırlı tanıma ve
kostimülasyon gerekliliği nedeniyle  TCR düzenlenmiş T hücrelerinin
uygulanmasını sınırlandırmaktadır (Piepenbrink et al., 2013). Bunun
aksine, CAR-T hücreleri sadece yüzey doğal antijenlerini MHC' den
bağımsız bir şekilde tanır ve CAR uygulamasının belirgin bir avantajı olan
ek ko-stimülasyona ihtiyaç duymaz (Dotti et al., 2014). Buna karşılık,
tedaviler komplikasyonları açısından karşılaştırıldığında, CAR-T
tedavilerinde, sitokin salım sendromu (CRS) ve nörotoksisite daha yüksek
oranda görülmektedir. Bununla birlikte, CAR-T hücrelerinin infüzyonu,
hematolojik maligniteleri olan hastalarda daha iyi klinik sonuçlar sağlar.
Bu muhtemelen farklı aktivasyon mekanizmaları ve / veya antijen tanıma
ile ilişkilidir. Aslında, CAR aktivasyonu ve fonksiyonları TCR' den
bağımsızdır ve düzenleyici mekanizmalara tabi değildir. Aksine,  TCR
tarafından düzenlenen T hücreleri doğal TCR ile aynı aktive edici ve
düzenleyici devreleri kullanır (Harris et al., 2016). Bazı çalışmalar, CAR'
larının esnekliğini ve  TCR düzenlenmiş T hücrelerinin yeteneğini,
birleştirerek CAR /  TCR hibridlerini kullanarak çok çeşitli antijenleri
tanıma yeteneğini birleştiren bir sistem tasarlama olasılığını önerdi. Bu
moleküller faj gösterim kütüphanelerinden izole edilebilir ve ayrıca CAR'
lara dönüştürülebilir (Morandi et al.,2020).
Şimdiye kadar anlatılan hücresel immünoterapi tekniklerinden
hematolojik malignitelerde iyi sonuçlar alınırken, solid tümörlerde başarı
düşüktür. Bunun başlıca nedenleri, solid tümörlerden yeterli sayıda otolog
TIL izole etmedeki güçlükler, reaktif T hücre populasyonlarının gerekliliği
ve tedavide kullanılacak otolog hücrelerin düzenlenmesi ve genişlemesi
için gerekli sürenin uzunluğudur. (Morandi et al.,2020, Hopewell et al.,
2019). Böylece ACT kaynağı olarak tümör dokusu yerine periferal kan
lenfositlerine ilgi kaymıştır. Ama burada çok önemli bir nokta karşımıza
çıkmaktadır. Yukarıda TCR kompleksinin 6 farklı polipeptit zincirinden
oluştuğundan bahsedildi. Bunlardan α ve β zincirleri TCR kısmını
oluşturmakta idi. Bu yapı T hücrelerindeki tek reseptör çeşidi değildir.
Bazı T hücreleri  ve  polipeptitlerini içeren TCR’lara sahiptir ve bu
hücreler diğer T hücrelerinden farklı olarak doğal immün sistemin
hücreleri olarak kabul edilir.  TCR’lı T hücreleri periferik kanda oldukça
düşük orandadır (%1-10). Oysa αβ TCR’lı T hücreleri periferik kanda %90
civarında bulunmaktadır. Bu hücrelerin doku dağılımı da farklıdır. 
TCR’lı T hücreleri daha çok epitelyal dokuda bulunurken, αβ TCR’lı T
hücreleri ikincil lenfoid dokular olan lenf nodları, dalak gibi lenfoid
dokularda daha yoğundur. Bu reseptörlerin bağlandığı ligandlarda
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farklıdır. αβ TCR’lı T hücreleri MHC-peptit ligandlarına bağlanırken, 
TCR’ lı T hücrelerinin çok sayıda ligandı bulunmaktadır. Aslında bu
ligandlar işlenmiş veya işlenmemiş moleküller olabilmektedir (SmithGarvin et al., 2009). Fosfoantijenlerin, izopentenil pirofosfatın, BTN2A,
BTN3A gibi mevalonat yolu ürünlerinin  TCR ligandı olduğunu
açıklayan yayınlar olduğu gibi bu ligandlar hala tam olarak netlik
kazanmamıştır. Fosforilleşen (PAgs) olarak bilinen fosforile edilmiş
izoprenoid metabolitler, sırasıyla mevalonat ve mevalonat biyosentetik
yolaklar kullanılarak hem bakteri hem de ökaryotik hücreler tarafından
üretilebilir. İzopentenil pirofosfat (IPP) gibi PA'ların birikmesi, genellikle
tümör hücrelerinde meydana gelen metabolik bozulmaların bir sonucudur
ve dolayısıyla mevalonat yolunun enzimleri, antikanser ilaçları için geçerli
bir hedeftir (Morandi et al., 2020) .
Bunun yanı sıra  T hücresi yüzeyindeki NKG2D reseptörünün
ligandı MHC ilişkili kompleks (MIC)’tir. MIC’ler, MICA ve MICB olmak
üzere iki gruba ayrılır. Yapısal olarak MHC molekülüne oldukça
benzerdirler. MHC molekülünde olduğu gibi 3 halkadan oluşan bir α
zinciri içerirler ancak β2 mikroglobulin yapıda yer almaz. MIC yüzey
molekülleri hücresel stresle indüklenen moleküllerdendir. Bu nedenle de
kanser hücrelerinde ekspresyonları yüksektir ve  T hücrelerinin
aktivasyonunda önemli rol oynar (Yazdanifar et al., 2020). Bu mekanizma
immün sürveyansa, yani immün sistemin değişime uğramış hücrelerin
gelişimini engelleyerek tümör hücresine dönüşmeden önce yok edilmesine
katkıda bulunur. Bu hücrelerin en önemli özelliklerinden birisi protein
yapıdaki antijenleri sunabilmeleridir. MHC sınıf I ve II molekülleri ile
antijenik molekülleri T hücrelerine sunar (Hopewell et al., 2019). Aynı
zamanda lipit antijenleri de Cd1 ile immün sistem hücrelerine sunma
potansiyeline sahip olan hücrelerdir. Gerek bu yüzey etkileşimleri gerekse
salgılanan immün moleküllerle sitotoksisite, inflamasyon, dendritik hücre
olgunlaşması, tümör mikroçevresindeki kemokin ve sitokin havuzunun
belirlenmesine katkı sağlar.  T hücrelerinin tüm özellikleri göz önüne
alındığında immün yanıtın düzenlenmesini sağladığı gibi başlatılan bir
yanıtın ilerlemesinde de görev alır.  T hücrelerinin 2 alt grubu
bulunmaktadır. 1 T hücreleri daha çok dokuya yerleşmiş olan
hücrelerken, 2 T hücreleri periferik kanda daha yüksek oranda
bulunmaktadır (Morandi et al.,2020) (Şekil 3).
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Şekil 3:  T hücrelerinin mühendislik çalışmaları ile modifiye edilmesi
(Morandi, F et al., 2020, BioRender.com ile çizilmiştir)
Kanser konusunda karşımıza çıkan beyaz kan hücrelerinin bir grubunu
oluşturan bir başka hücre grubu da NK hücreleridir (Deniz, 2007). NK
hücreleri  T hücreleri gibi timusta olgunlaşmasını tamamlar ve doğal
immün sistem hücreleri grubundandır. T hücrelerinden farkı CD yüzey
reseptörü eksprese etmezler. Çok sayıda reseptörleri ile yabancı antijenik
yapıların tanınması ve yok edilmesinden sorumludur (Chiossone et al.,
2018). NK hücrelerindeki Killer Immunglobulin like reseptörleri ile vücut
hücreleri yüzeyindeki MHC moleküllerini tanır. Böylece kendine ait
hücreleri tanıyarak onlara tolerans geliştirir. Yani TCR ‘ın tam tersine ilişki
söz konusudur. Kanserde hücreler yüzeydeki MHC ekspresyonlarını
kaybederler veya azalır. Böylece NK hücrelerinin aktivasyonunun
başladığını düşünmek yanlış olmaz (O'Brien et al., 2019). Ancak, tümörler,
NK hücre aracılı sitotoksisiteden kaçmak için çeşitli mekanizmalar
geliştirmişlerdir. Örneğin, tümörler sıklıkla NK hücre fonksiyonunu bozan
ve tümör bölgesine infiltrasyonlarını bloke eden dönüştürücü büyüme
faktörü β (TGF-β) ve prostaglandin gibi faktörler üretir. Ek olarak,
tümörler NK hücrelerine yanıt olarak MHC-I ekspresyonunu geçici olarak
yukarı regüle edebilir bu da onların bu hücreler tarafından tanınmasını
önlemelerine izin verir. Sonuç olarak, tümörler, hem NK hem de T hücresi
aracılı sitotoksisiteden kaçmada esneklik gösterir ve böylelikle tümör
immün kaçışını kolaylaştırır. NK hücrelerindeki bir başka reseptör grubu
CD94/NKG grubudur. Bu reseptörlerin de farklı tipleri vardır. Bu
reseptörlerin ligandları klasik olmayan MHC molekülleridir. CD16 olarak
bilinen immünglobulinlerin Fc bölgelerine özgü Fc reseptörleri antikora
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bağlı hücre sitotoksisitesinden sorumludur. Yine NK hücrelerinin
aktivasyonu ile perforin granzim salınımıyla hücre ölümü gerçekleşir. NK
hücreleri aktive olunca başta interferon- (IFN-) salınımı ile adaptif
immün yanıtın aktivasyonuna da katkı sağlar (O'Brien et al., 2019;
Chiossone et al., 2018).
Hücresel immünoterapide ilk kullanılan hücreler αβ TCR olmakla
birlikte son yıllarda ilgi  T hücreleri ve NK hücrelerine kaymaktadır.
Bunun nedenini üç başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi  T ve
NK hücreleri ile tümörün tanınması ve öldürülmesi yukarıda da belirtildiği
gibi tek bir antijene bağlı değildir. İkincisi  T ve NK hücreleri hedef
hücrelerini MHC’ den bağımsız bir şekilde tanır. Son olarak da  T
hücreleri birçok dokuya ev sahipliği yapar. Bu açıdan değerlendirildiğinde,
solid tümörlerde dokuya yerleşik hücrelerin immünoterapideki önemi daha
büyük olacaktır. Sonuçta  T ve NK hücrelerinin modifiye edilmesini
kapsayan çalışmalar gündeme gelmektedir. Bu modifikasyonlardan birisi
 ve αβ T hücre hibritlerinin oluşturulmasıdır.  ve  TCR zincirleri
transfer edilen α ve β zincirlerle eşleşmediğinden -çift oluşturmadığındantamamen insan αβ TCR'leri  T hücrelerine transfer edilebilir. Yani gen
tedavisi ile α ve/veya β zincirlerin eklenmesinde olduğu gibi endojen ve
eksojen polipeptitlerinden oluşan ve klinik sonucunun bilinmediği yeni
kombinasyonda ki TCR oluşmaz. T hücre alt gruplarının özelliklerine
baktığımızda αβ T hücrelerin eldesi kolay olduğu gibi, hücrelerin yüksek
prolifere olması ve bellek kapasitesi önemli iken,  T hücrelerinin bireysel
reseptörler aracılığıyla tümör hücrelerini hedefleme yeteneği vardır.  T
hücreleri dokularda yoğun olarak yerleşen T hücreleri olmakla birlikte ileri
evre hastalarda  T hücreleri sıklıkla azalır, proliferasyon yeteneği ve IL17 üretmeye yatkınlığı sınırlanır, böylece tümör toleransına katkıda
bulunur.  T hücrelerinin, özellikle V1 alt kümesinin doğal doku
tropizmi, αβ T hücrelerine göre,  T’lere göç avantajı ve tümörlerin
hipoksik ortamlarına daha yüksek sızma ve işlev görme yeteneği sağlar. İn
vitro şartlarda  T hücrelere αβ TCR gen transferi yapıldığında, kontrol
 T hücrelere göre, IFN- ve TNF-α üretimi artar (Morandi et al.,2020).
T hücre modifikasyonlarında kullanılabilecek bir başka hücre grubu
NKT hücreleridir. NKT hücreleri, hem T hücrelerinin hem de NK
hücrelerinin bazı özelliklerini paylaşan heterojen bir T hücre alt grubudur.
Periferal kan T hücrelerinin yaklaşık % 0.1’i bu özelliktedir. Bu hücreler
TCR taşırlar. Bu hücreler Cd1 yüzey molekülü ile sunulan lipit veya
glikolipit özellikteki molekülleri tanırlar. NKT hücreleri salgıladıkları
IFN- ile NK hücrelerinin IL-4 ve IL-5 ile B hücrelerinin aktivasyonunu
artırır. Böylece immün yanıtta hücre ve molekül havuzuna katkı sağlar. 
T hücrelerin özellikle solid tümör ortamında geleneksel CAR-T
hücrelerine göre potansiyel avantajlara sahip olmaları, göç ve tümör ilişkili
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antikorların kabulü ve tümör ilişkili antikorların çapraz sunumu için
kapasiteye sahip olmaları önemlidir. CAR ile modifiye edilen  T
hücreleri ile yapılan erken klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlar
güvenilirliği kanıtlamış ve ümit verici sonuçlar göstermiştir, ancak
potansiyel olarak hastalarda  T hücrelerinin optimal genişleme ve uzun
süreli sağkalım eksikliği dezavantaj olarak görülmektedir. (Bertaina et al.,
2017; Kobayashi et al., 2011; Pauza et al., 2018; Wada et al.,2014) CAR
 T hücreleri, doğal olarak tümör bölgesine göç eder ve CAR
transdüksiyonu, solid tümörlerin tedavisinde faydalı olan göç
kabiliyetlerini etkilemeden sitotoksisitelerini artırabilir. Ek olarak, tümör
bölgesinde tümör antijenlerinin çapraz sunumu  T hücreleri, tümör içi
bağışıklık yanıtını uzatabilir (Capsomidis et al.,2018).  T hücre genetik
mühendisliği özellikle nöroblastoma gibi soluble NKG2D ligandlarının
NKG2D’yi bloke ettiği zamanlarda daha önem taşır.
Adaptif hücre tedavisi için bir başka hücre grubu olarak NK hücreleri,
otolog veya allojenik donörlerden elde edilebilir. Onların mevcut
kaynakları arasında periferik kan, kemik iliği, insan embriyonik kök
hücreleri, indüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPSCs), umbilikal kord
kanı (UCB) ve kolayca bulunabilen NK hücre hattı bulunmaktadır.
Periferik kana kıyasla UCB'den daha yüksek sayıda NK hücresinin elde
edilebileceği gösterildi. Ancak NK hücreleri izole etmek, saflaştırmak ve
üretmek zordur. Çoğu zaman zayıf genişleyen heterojen bir hücre karışımı
ile sonuçlanır. NK-92, KHYG-1, NKL, NKG ve YT dahil olmak üzere NK
hücre hatları, çok sayıda CAR ile transdüksiyonlu NK hücresinin üretimi
için kolay erişilebilir ve homojen bir kaynak sağlar. Özellikle NK-92,
klinikte kolay ve süresiz olarak genişleyebildiği için sıklıkla kullanılmıştır
(Morandi et al.,2020; Deniger et al., 2014; Knorr et al., 2013; Wilber et
al., 2007).
Yapay antijen sunan hücreler (APC) de mühendislik stratejileri
kapsamında kullanılabilir.  T hücreleri,
peptit-antijenler ve
bisfosfonatlar kullanılarak ex-vivo olarak genişletilebilir; ancak, bu
stratejiler tercihen Vd2 alt kümesini genişletmektedir (Yazdanifar et al.,
2020).  T hücrelerinin tam repertuarını genişletmek için, yapay APC
veya K562 besleyici hücrelerinin kullanılması uygundur. Bu yapay
APC'ler, peptit antijenler ile uyarılabilir veya  T hücrelerinin
aktivasyonunu ve sitotoksisitesini arttırmak veya fenotiplerini belirli
amaçlar için şekillendirmek üzere belirli bir antijeni eksprese etmek için
genetik olarak tasarlanabilir. İn vivo klonal genişleme eksikliği ve sınırlı
kalıcılık nedeniyle, CAR-NK hücrelerinin, birkaç CAR αβ T hücre
çalışmasında meydana gelen hayatı tehdit eden bir toksisite olan sitokin
salım sendromunu indükleme olasılığı daha düşüktür (Rezvani et al.,
2017). Diğer yandan, CAR-T ve CAR-NK hücrelerinin sürekliliği,
hastalığın doğasına, tümör yüküne, lenfodeplesyon ortamlarına ve
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uygulanan T hücrelerinin gücü ve CAR yapısına bağlı olarak diğer
faktörlere göre değişebilir. Böylece bu terapötik yaklaşımın bir
dezavantajını temsil eder. Bu sorunun üstesinden gelmek için, uyarıcı
sitokinlerin birlikte transfeksiyonu (örn., IL-15) ve farklı zaman
noktalarında çoklu CAR dozlarının uygulanması gibi bazı stratejiler
uygulanmıştır (Morandi et al., 2020). NK-92 hücre hattı, aşağıdakiler de
dahil olmak üzere çeşitli CAR-NK hücresi türleri oluşturmak için yaygın
olarak kullanılmıştır. Bunlar;
(i) CD38+ multipl miyelom ve diğer hematolojik maligniteleri
hedeflemek için, CD38 CAR-NK hücreleri (Hambach et al, 2020),
(ii) Nöroektodermal tümörleri hedefleyen GD2 CAR-NK hücreleri
(Esser et al., 2012),
(iii) B hücresi malignitelerini tanıyan CD19 ve CD20 CAR-NK
hücreleri (Romanski et al., 2016),
(iv) Kolorektal kanseri hedefleyen epitel hücre adezyon molekülü
(EpCAM) CAR-NK hücreleri (Zhang et al., 2018),
(v) Hepatoselüler karsinomu hedefleyen GPC3 CAR-NK hücreleri
(Yu et al.,2018),
(vi) Multipl miyelom da CS1 CAR-NK hücreleri,
(vii) Meme kanserini ve gliyoblastomayı hedef alan epitel büyüme
faktörü reseptörü (EGFR) CAR-NK hücreleri (Chen et al., 2016)
(viii) T hücre lösemilerine karşı koymak için CD4 CAR-NK
hücreleri tasarlanmıştır (Pinz et al., 2017).
Sütlü ve ekibi immünoterapide CAR-NK tedavi dışında NK hücrelerini
αβ TCR’lar ile modifiye etmektedir. Bu bağlamda NK hücreleri önce CD3
genlerini içeren viral vektörlerle modifiye edilir. Bu modifikasyon sonrası
CD3 proteinlerinin NK hücresi tarafından üretildiği fakat TCR’nin
yokluğunda NK hücresi yüzeyine çıkamadıkları gözlenmiştir. İkinci
genetik modifikasyonda ise αβ TCR genlerini taşıyan viral vektörün
kullanılmasıyla hücrelerin yüzeyinde αβ TCR’lerin oluştuğunu ve tümör
hücrelerine karşı spesifik cevapları tetikledikleri gözlendi. Bu
modifikasyonda da hibrit αβ TCR ‘ler oluşmaması ve daha güvenli bir
şekilde hücre içi moleküllerin hedeflenmesini sağlayabilir. İlk hayvan
deneylerinde, melanomalı farelerin tümöre spesifik olarak hedeflenmiş
TCR-NK hücreleriyle verimli bir şekilde tedavi edilebildiği gözlenmiştir.
Bu tedavilerin planlanmasında tümörle ilişkili antijenleri tanıma
potansiyeli de önemlidir. İnsan genomu tarafından kodlanan proteinlerin
hücredeki yerleşimlerini göz önüne aldığımızda proteinlerin % 61’i hücre
içinde, % 24’ü hücre yüzeyinde, % 11’i salgılanan ve % 4’ü de birden fazla
bölgede yer almaktadır. CAR tedavileri ile bu proteinlerin toplam % 39’u
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hedeflenebilir. Proteinlerin % 61’i ise MHC’ler aracılığı ile TCR’ler
tarafından tanınır ve yanıt oluşturulur. Bu açıdan düşünüldüğünde TCR
mühendisliğine dayanan tekniklerin tedavide daha ön plana çıktığı
görülmektedir (Sütlü, 2019). Ancak potansiyel olarak bu rakamların tümör
ile ilişkisi tam olarak bilinmemektedir. Bu alandaki araştırmaların artması
bilgilerimizi de artıracaktır.
4.

Sonuç

İmmünoterapide gözlenen bu başarılara rağmen, bir grup hasta ve
belirli tümör tiplerine klinik fayda sağlanması için alternatif stratejilere
ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecekteki immünoterapi yaklaşımlarının yüksek
güvenlik ve etkinliğe sahip olması için, terapötik hücre ürünlerinin
etkinliğini en üst düzeye çıkarmak gerekmektedir. Bu amaçla  T
hücreleri ve NK hücrelerinin gelişimine yönelik yeni stratejiler kanser
hastalığının tedavisinde yeni nesil immünoterapiler açısından umut vaad
edici olacaktır.
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Trakea; yetişkinde 10*13 cm uzunluğunda, krikoid kıkırdaktan
karinaya uzanan bir organdır. Trakeobronşial hasar da bu bölgedeki ve
sağ ve sol bronşlardaki travmatik yaralanmalara bağlı oluşur. Bu
durum, genellikle hayatı tehdit eden, ciddi bir problemdir. Olguların
%30’u mortal seyreder. Erken dönemde müdahale edilemediğinde
ölümcül olmaktadır. Küçük yaralanmalarda ise bazen müdahale
gerekmeden iyileşme görülebilmektedir. (Hood RM, 1989 Bertelsen
and Howitz, 1972)
A.Trakeobronşial rüptür
1.Etyoloji:
Trakeobronşial yaralanmalar nadir olarak görülür fakat ölümcül
yaralanmalardır.
Künt ve penetran travmalarda etyolojik faktörlerin oranları farklıdır.
Künt travmalara bakıldığında motorlu araç kazaları %59, düşük hızlı
sıkışma ve ezilme tipi kazalar %27, yüksekten düşme sonucu
yaralanmalar da %12 oranında görülmektedir.( Özdülger A,2010)
Penetran yaralanmalarda ise kesici delici alet ve ateşli silah
yaralanmaları sebeptir.
Künt travmalar daha çok mediastinal trakeayı etkilemekte; penetran
yaralanmalar ise servikal trakeayı etkilemektedir. Penetran
yaralanmalarda mediastinal trakea hasarına büyük damar yaralanmaları
da eşlik ettiğinden çoğunlukla olay yerinde ölüm görülebilmektedir.(
Özdülger A,2010, Hahn B.,2007, Kiser AC vd 2001)
Penetran yaralanmaların tüm trakeada %75-80 oranıyla servikal
trakeada geliştiği görülmüştür. Künt travmalarda da boyun
hiperekstansiyonu sonrası servikal yaralanma görülebilmektedir.
(Hood RM, 1989, Hahn B.,2007, Kiser AC vd 2001, Grillo HC,2004)
Literatür değerlendirildiğinde; künt travma sonrası trakebronşial
yaralanma oranı % 0.5-2, penetran travma sonrası da benzer şekilde %

226

0.5-2 oranında olduğu görülmüştür. (Hood RM, 1989, Grillo HC,2004,
Reuter M.,1996)
Yaralanmaların %80’i karina çevresi 2.5 cm’lik kesimde
olmaktadır. Distal hava yollarında %5 oranında, trakeada ise %15
oranında yaralanma görülmektedir. 259 hastanın incelendiği geniş bir
seride sağ ana bronş yaralanması %47 olarak saptanmıştır. (Hood RM,
1989, Reuter M.,1996)
2.Semptomlar:
Erken ve geç dönem bulgular olarak ayrılması uygundur. Çünkü
hastaların bir kısmının akut dönemde tespit edilemediği görülmektedir.
Her iki dönemde farklı klinik tablonun olmasının sebebi olarak da;
travmanın peribronşial bağ doku ile mediastinal plevranın da
bütünlüğünü bozup bozmadığına bağlı olduğu düşünülmüştür.
a. Erken dönem bulgular;
Mediastinal plevranın durumuna göre bulgular değişebilmektedir.
Plevra yırtılmışsa pnömomediastinum görülür, tidal volüm kaybı
olduğundan dispne ve solunum yetmezliği görülür. Subkutan amfizem
görülür. Tansiyon pnömotoraks gelişip mediastinal shift görülebilir,
venöz dönüş bozulacağından dispne ve solunum yetmezliği
derinleşebilir. Mediastinal plevra sağlam olduğunda ise; dispne ve
solunum yetmezliği ön planda semptom olmayabilir. Cilt altı amfizem,
görülebilir.( Karmy-Jones R vd, 2003, Ishibashi H vd, 2006)
b. Geç dönem bulgular;
Geç dönem bulgular da travma sonrası müdahalesiz takip edilen
hastalarda hangi komplikasyonların geliştiğine göre değişir. Trakeanın
membranöz kısmında lokalize yaralanmalarda hiç komplikasyon
olmazken; parsiyel ya da komplet trakeal halka yaralanmalarında ciddi
komplikasyonlar gelişebilir.
Parsiyel yaralanma olduğunda, bronşta granülasyon dokusu ile 2-6
hafta içinde hasarlı alan kapanır fakat bu durum stenoza sebep
olabilir.İlerleyen dönemlerde ilgili akciğer bölgesinde atelektaziye,
tekrarlayan enfeksiyonlara, abseye sebep olabilir. Bu hastalarda
öksürük, wheezing, enfeksiyona bağlı spesifik semptomlar görülebilir.
Komplet yaralanmalarda ise, kopan uç distalde aşağı düşer ve broni
ağzı sekresyon ve granülasyon dokusu ile tam tıkanır. İlgili akciğer
dokusu tam atelektaziye uğrar, hava geçişi olmadığından da enfeksiyon
bu hastalarda nadir görülür ve tespiti genelde zordur, sessiz hastalardır.
(Özdülger A,2010)
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Tablo 1 Trakeobronşial yaralanmalarda en sık görülen bulgular:
Fizik Muayene
Solunum Yetmezliği
(%75-100)
Subkutan amfizem
(%35-85)
Cilt kesisinden hava çıkışı
(%30-60)
Ses kısıklığı
(%30-45)
Hemoptizi
(%15-25)

Radyolojik
Cilt altı ve derin servikal amfizem
(%70-85)
Pnömotoraks
(%20-70)
Pnömomediastinum
(%40-60)
Düşmüş akciğer bulgusu
(Nadir)

Bu travma hastalarında solunum bulgularına eşlik eden diğer sistem
bulguları da mevcuttur. Travmanın şekline ve şiddetine göre; kot
fraktürleri, kafa travması bulguları, vertebra hasarları, özofagus
yaralanması, medulla spianalis yaralanmaları, batın içi organ hasarı,
extremite yaralanmaları bu bulgulara örnek olarak sayılabilir.
(Bertelsen and Howitz, 1972, Özdülger A,2010, Roxburgh J C., 1987)
3.Tanı:
Genel durumu iyi olan hastalarda ilk planda iki yönlü akciğer grafisi,
servikal grafiler ve devamında toraks ve boyun bilgisayarlı tomografisi
(BT) çekilmesi uygundur. (Özdülger A,2010, Kiser AC vd 2001,
Karmy-Jones R vd, 2003)
Trakeobronşial yaralanmalarda kesin tanı tabi ki trakea ve bronşların
endoskobik değerlendirilmesidir. Bu amaçla hasta stabil olduğunda
geciktirilmeden bronkoskopi yapılmalıdır. Rijit bronkoskopi ve ya
fleksible bronkoskopi tanıda kullanılabilir. Ciddi solunum sıkıntısı olan
hastalarda ise entübasyon sonrası orotrakeal tüp içerisinden fiberoptik
bronkoskopi yapılabilir. (Özdülger A,2010)
4.Tedavi:
Tedavide öncelik hastanın solunumunun güvenle sağlanmasıdır.
Bunun dışında yaralanma şekline, seviyesine, geç olgularda gelişen
komplikasyonlara göre cerrahi tedavi seçenekleri de değişebilmektedir.
(Özdülger A,2010)
B. Trakeobronşial inhalasyon yanıkları;
Trakea ve bronş yanıkları; sıcak gaz, su buharı, yakıcı sıvıların
buharları ve patlama sonrası sıcak hava inhalasyonu ile meydana
gelebilir. Nadiren endobronşial tedavilerde uygulanan lazer sonrası da
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hasar geliştiği görülebilir. Hastaların %75’inde ciddi solunum
yetmezliği görülür ve yaklaşık 1/3’ü mortal seyreder.
Öncelikle mukozal hasar, sonrasında trakeobronşit meydana
gelir.Bazal hücre tabakası da hasarlandıysa granülasyon dokusu,
skatrizasyon ve sonrasında stenoz gelişebilir. Bronkoskopik
değerlendirme bu hastalarda da şarttır. (Özdülger A,2010, Grillo
HC,2004)
C. Entübasyon sebepli yaralanmalar;
Tek lümen ya da çift lümenli entübasyon esnasında görülen
yaralanmalardır. Etyolojik faktörler arasında tekrarlayan entübasyon
denemeleri, balonun havası alınmadan tüpün oynatılması ya da yerinin
değiştirilmeye çalışılması, balonun fazla şişirilmesi sayılabilir.
Ekstübasyon sonrasında mediastinal amfizem, subkutan amfizem,
pnömotoraks gelişen olgularda akla gelmelidir. Hasar çoğunlukla distal
trakea veya ana bronşta ve genellikle membranöz yüzde görülmektedir.
(Grillo HC,2004, Minambres E. vd,2007, Naghıbı K. vd,2003)
D. Sonuç:
Trakeobronşial yaralanmalar teşhis ve tedavisi hassas olan ve erken
tanı konması gereken hayati durumlardır. Multidisipliner merkezlerde,
tecrübeli ellerde pozitif sonuçların alınması mümkündür.
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1.Giriş
Hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH), immün sistemin aşırı
aktivasyonu sonucu oluşan ölümcül bir sendromdur. HLH, ailesel veya
sporadik bir bozukluk olarak ortaya çıkabilir ve immün sistemi bozan
çeşitli olaylar tarafından tetiklenebilir.En sık tetikleyici faktör olarak
enfeksiyoz patolojiler ön plana çıkmaktadır.Değişken klinik görünüm,
klinik ve laboratuvar bulguların özgünlüğünün olmaması nedeniyle
genellikle tanıda gecikme yaşanmaktadır. Hastalığın fizyopatolojisinde
makrofaj aktivasyonu ön planda sorumlu tutulmaktadır.
2.Patafizyoloji
HLH, anormal immün aktivasyona bağlı olarak aşırı inflamasyon ve
doku yıkımı sendromudur. Hiperinflamatuar durumun ana sebebinin aşırı
aktive olmuş makrofaj ve lenfositlerin baskılanamaması olduğu
düşünülmektedir. Makrofajlar, dolaşan monositlerden türetilen
profesyonel antijen sunan hücrelerdir ve yabancı antijenleri lenfositlere
sunarlar. HLH'de makrofajlar aktive olur ve aşırı miktarda sitokin
salgılar, sonuçta organ yetmezliğine yol açabilecek ciddi doku hasarına
neden olurlar.
Doğal öldürücü (NK) hücreler, lenfositlerin yüzde 10-15'ini oluşturur.
NK hücreleri, tipik olarak viral enfeksiyona veya maligniteye yanıt olarak
makrofajlar gibi hasarlı, stresli veya enfekte olmuş konakçı hücreleri
MHC bağımlı olmaksızın ortadan kaldırır.Makrofajların konakçı
hücreleri ortadan kaldırması hemofagositoz olarak tanımlanmaktadır.
Hemofagositoz, lenf düğümleri, dalak, karaciğer biyopsilerinde veya
kemik iliği aspiratlarında/biyopsilerinde gözlemlenebilir. Hemofagositoz
tek başına tanı için patognomonik olmamakla beraber varlığı tanıyı
destekleyen parametrelerden biridir.
Sitotoksik lenfositler (CTL'ler), sınıf I histo uyumluluk proteinleri
(MHC) ile birlikte yabancı antijen taşıyan makrofajlar gibi otolog
hücreleri parçalayan aktive edilmiş T lenfositlerdir. Çoğu CTL, CD8
aracılı sitotoksisite göstermektedir. HLH'de NK hücreleri ve/veya
CTL'ler aktive makrofajları ortadan kaldırmada başarısız olur. Negatif
immün regülasyonun olmaması, CD8’in aşırı ekspresyonu, interferon
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gama (İFN-gama) aşırı salınımı ve makrofajların aşırı aktivasyonu ile
sonuçlanır.
HLH'li hastaların plazmasında son derece yüksek seviyelerde bulunan
sitokinler arasında interferon gama, kemokin CXCL9 (IFN gama
tarafından düzenlenir) [15], tümör nekroz faktörü alfa (TNF alfa), IL-6,
IL-10, IL-12, IL-16, IL-18 gibi interlökinler (IL) ve çözünür IL-2
reseptörü(CD25) yer almaktadır.(Aricò M ve ark 2001, Komp DM ve ark
1896, Takada H ve ark. 2004) IL-18'in MAS ve diğer romatolojik
durumlardaki rolü üzerine kapsamlı bir çalışma, HLH ve MAS'ın
patofizyolojisindeki farklılıklara ışık tutmuştur. Bağlanmamış (serbest)
IL-18 seviyeleri >24.000 pg/mL, MAS'ı %83 duyarlılık ve %94 özgüllük
ile ailesel HLH'den ayırabilir. Bu çalışmada MAS'lı birçok hasta, MAS'ı
diğer otoinflamatuar koşullardan ayırt etmeye yardımcı olan >100.000
pg/mL IL-18 seviyelerine sahipti.(Weiss es ve ark 2018)
MAS'ın en yaygın tetikleyicisi viral enfeksiyonlardır. Özellikle Primer
EBV enfeksiyonu,(Filipovich A ve ark 2010) immün disregülasyonu
olan kişilerde ve ayrıca bilinen bir yatkınlığı olmayan kişilerde de HLH'yi
tetikleyebilir; X'e bağlı lenfoproliferatif hastalığı (XLP) olan hastalar
özellikle yüksek risk altındadır. Diğer birçok bulaşıcı organizma da
suçlanmıştır. Bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri, nivolumab ve
ipilimumab, HLH gelişimi ile bağlantılı olabilir, ancak insidansı henüz
tanımlanmamıştır. (Health Canada 2019) İmmün yetmezlik
tetikleyicilerinin yaygın nedenleri arasında kalıtsal sendromlar, malignite,
romatolojik bozukluklar ve HIV enfeksiyonu bulunur.
Kontrolsüz inflamasyon ile immün düzensizliğin bir arada bulunması,
HLH'yi diğer immün aktivasyon, immün yetmezlik ve inflamatuar durum
sendromlarından ayırır.
3.Genetik
Genetik kusurlar çocukluk çağı HLH'sinde önemli bir rol oynasada
erişkin hastalarda da giderek artan oranlarda görülmektedir.(Ohadi M ve
ark 1999, Zur Stadt U ve ark 2005, Göransdotter Ericson K ve ark 2001)
Genetik mutasyonlar, nüks olasılığı hematopoietik hücre nakli ihtiyacı ve
aile üyelerinde HLH riskini belirleme gibi bazı farktörlerle ilişlili
olabilmektedir.
HLH vakalarının dörtte birinin ailesel olduğu düşünülmektedir.
Spesifik HLH mutasyonlarının sıklığı, akraba olmayan 65 aileden gelen
ailesel HLH'li 76 hastadan oluşan çok etnikli bir kohortta değerlendirildi.
Bu kohortta, etkilenen bireylerin sırasıyla %20, 18 ve %10'unda STX11,
PRF1 ve UNC13D'de mutasyonlar saptandı.( Horne A ve ark 2008) HLH
hastalarında sıklıkla saptanan mustasyonlar ; PRF1/Perforin,
UNC13D/Munc13-4,
STX11/Syntaxin
11,
STXBP2/Munc18-2,
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RHOG/RhoG, CDC42/Cdc42.( Lam MT ve ark 2019, Gernez Y ve ark
2019) Konjenital immün yetmezlik sendromlarından bazıları da artmış
HLH hastalığı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bunlardan bazıları
;Griscelli sendromu( Ménasché G ve ark 2000), Chediak-Higashi
sendromu,( Rubin CM ve ark 1985) X'e bağlı lenfoproliferatif hastalık, (
Arico M ve ark 2001), XMEN hastalığı,(Li FY ve ark 2014),
İnterlökin-2-indüklenebilir T hücre kinaz (ITK) eksikliği, CD27
(TNFRSF7) eksikliği, Hermansky-Pudlak sendromu (HPS), Lizinürik
protein intoleransı, Kronik granülomatöz hastalıktır.(CGD)
4.Klinik Özellikler
369 hastayı içeren HLH-2004 çalışmasına göre başlıca sık görülen
klinik ve labaratuvar bulgular;(Bergsten ve ark 2017)
Ateş %95
Splenomegali %89
Bisitopeni %92
Hipertrigliseridemi veya hipofibrinojenemi %90
Hemofagositoz %82
Ferritin >500 mcg/L %94
Düşük/yok NK hücre aktivitesi %71
Çözünür CD25 yüksekliği %97 olarak bulunmuştur.
HLH'li hemen hemen tüm hastalarda, karaciğer fonksiyon testlerinde
yükselme ile kendini gösteren hepatit mevcuttur.HLH'li hastaların
%50-90'ında üst sınırın üç katından daha yüksek karaciğer enzim
seviyeleri bildirilmiştir. (Niece JA ve ark 2010, Palazzi DL ve ark 2003,
Stapp J ve ark 2006)LDH %85 oranında yüksek saptanmıştır. (Palazzi DL
ve ark 2003) 3 ila 25 mg/dL arasındaki bilirubin seviyeleri %80'den fazla
görülür. HLH'li hastalarda nöbet, mental durum değişikliği, baş ağrısı,
görme
bozuklukları
gibi
değişik
nörolojik
yakınmalar
görülebilir.(Filipovich A ve ark 2010, Jordan MB ve ark 2011, Jovanovic
A ve ark 2014) Söz konusu yakınmalar çoğu zaman, posterior geri
dönüşümlü ensefalopati sendromu (PRES), ensefalit, bazal ganglion
tutulumu,
myelin
kılıf
makrofaj
infiltrasyonu ile
ilişkili
bulunmuştur.(Feldmann J ve ark 2005, De Armas R ve ark 2004, Henter
JI ve ark 1997, Horne A ve ark 2008)
HLH solunum sistemi, kalp ve cilt dâhil olmak üzere birçok organı
etkileyebilmektedir. Akut solunum yetmezliği, eritrodermi, peteşi,
purpura, böbrek yetmezliği, şiddetli hipotansiyon, kanama, konjuktivit sık
görülen diğer klinik durumlardır.
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5.Labaratuvar Bulguları
HLH'li hastaların çoğu, çoklu organ yetmezlikleri, sitopeniler,
karaciğer fonksiyon anormallikleri ve nörolojik semptomlar ile
başvururlar. HLH tanısı konulmadan önce uzun süreli hastanede yatış
veya klinik bozulma yaşamış olabilir. Kemik iliği yetmezliği, karaciğer
anormallikleri, nörolojik tutulum ve için hızlı değerlendirmeye öncelik
verilmeli ve tanı konulduğunda tedaviye mümkün olduğunca hızlı bir
şekilde başlanması hedeflenmelidir.
Tam kan sayımı, PT (Protrombin time), aPTT (aktive parsiyel
trombopastin time), fibrinojen, D-dimer dâhil olmak üzere pıhtılaşma
çalışmaları, ALT (Alanin Aminotransferaz), AST (Aspartate
Aminotransferaz), GGT (Gama Glutamiltransferaz), total bilirubin,
albümin ve laktat dehidrojenaz (LDH) dahil olmak üzere karaciğer
fonksiyon testleri, serum trigliseritleri (açlık), serum ferritini, mutlak
istenilmesi gereken başlangıç testleridir. Enfeksiyon belirtilerinin ve
spesifik organ hasarının belirlenmesi, HLH tanısının konulmasında ve
ayrıca organa özgü komplikasyonların yönetiminde yardımcı olur.
Kan kültürleri, kemik iliği, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer
potansiyel olarak enfekte edilmiş vücut sıvıları, viral markırlar, Epstein
Barr virüsü, sitomegalovirüs(CMV), adenovirüs gibi şüpheli viral
enfeksiyonlar için polimeraz zincir reaksiyonu,(PCR) çözünür IL-2
reseptörü alfa,(sCD25 veya sIL-2R) IL-18 ve CXCL9 gibi testler testleri
ileriye yönelik istenmesi gereken testler arasında yer almaktadır.
Tanı için kemik iliği değerlendirmesi, elektrokardiyografi, akciğer
radyografisi, lomber ponksiyon, abdomen ve kraniyal görüntüleme
yöntemleri(BT, MR) hastanın mevcut klinik durumuna göre istenilmesi
gereken diğer testler içerisinde yer almaktadır.Tüm hastalarda
sitopenilerin nedenini değerlendirmek ve hemofagositoz varlığını
saptamak için kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi yapılmalıdır.Kemik
iliği biopsisisnde hastaların
%25-100'e yakınında hemofagositoz
gösterilebilmektedir.Kemik iliği selüleritesi yüksek, normal veya düşük
olabilmektedir.( Jordan MB ve ark 2011)
HLH düşünülen hastalarda ileri test olarak immünolojik ve genetik
testler ileri düzey merkezlerde istenilmesi gereken diğer
testlerdir.Çözünür IL-2 reseptörü alfa (sCD25 veya sIL-2R),NK hücre
fonksiyonu, immünglobülinler, genetik mutasyon testleri, lenfosit alt
grupları, Serum CXCL9 immünoassay bunlardan bazılarıldır. Artmış IL-2
reseptörü alfa, azalmış NK hücre fonksiyonu ve CD107alfa'nın
ekspresyonu, artmış sCD163 düzeyleri HLH ile ilişkili bulunulmuştur.(
Egeler RM ve ark 1996, Schaer DJ ve ark 2005, Bleesing J ve ark 2007,
Wang LL ve ark 2012, Wang Z ve ark 2008, Imashuku S ve ark 1998,
Bryceson YT ve ark 1998)
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6.Tanı
Açıklanamayan sitopeni,ateş, hepatit, merkezi sinir sistemi bulguları ,
hepatosplenomegali, ailede HLH öyküsü olan yetişkinde HLH'den
şüphelenilmelidir. HLH tanısı, HLH-2004 çalışmasında kullanılan tanı
kriterlerine göre konulmaktadır. ( Jordan MB ve ark 2011, Bergsten E ve
ark 2017) Aşağıdaki tanı kriterlerinden beşinin varlığı HLH tanısı
koydurmaktadır;

Ateş ≥38,5°C,

Splenomegali,

En az iki seride sitopeni varlığı (hemoglobin <9 g/dL,
trombositler <100.000/microL, mutlak nötrofil sayısı <1000/microL),

Hipertrigliseridemi (açlık trigliseritleri >265 mg/dL) ve/veya
hipofibrinojenemi (fibrinojen <150 mg/dL),

Kemik iliği, dalak, lenf düğümü veya karaciğerde hemofagositoz
varlığı,

Düşük veya yok NK hücre aktivitesi,

Ferritin >500 ng/mL (ferritin >3000 ng/mL olması HLH için
daha tanısal kabul edilmekte) [83],

Çözünür IL-2 reseptörü alfa [sIL-2R]) düzeyinin yaşa göre
ayarlanmış laboratuvara özgü normların iki standart sapma üzerinde
olması,

Yükseltilmiş CXCL9.( Locatelli F ve ark 2020)
Bazı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş tanı kriterleri de
kullanılmaktadır. Dört klinik bulgudan üçü (ateş, splenomegali, sitopeni,
hepatit) artı dört immün belirteçten birinin varlığı da (hemofagositoz,
artmış ferritin, hipofibrinojenemi, NK hücre fonksiyonunun olmaması
veya çok azalması) son zamanlarda tanı için yeterli kabul edilmektedir.
Birçok hastada HLH-2004 tanı kriterlerinden beş parametrenin
sağlanaması HLH tanısında yetersiz kalmaktadır. (Filipovich AH ve ark
2009)
HLH olasılığını tahmin etmek için "Hscore" adlı bir puanlama sistemi
geliştirilmiştir [178]; Ateş,alta yatan immünsüpresif bir durum varlığı,
organomegali; trigliserit, ferritin, ALT, fibrinojen düzeyleri, sitopeni
derecesi, kemik iliği aspiratında hemofagositoz varlığı skorlamada yer
alan başlıca parametrelerdir. Hskor ≥250 %99 HLH olasılığı verirken,
≤90 puan %1 HLH olasılığı vermektedir.( Filipovich AH ve ark 2009)
7.Ayırıcı Tanı
Enfeksiyon/sepsis, karaciğer hastalığı/yetmezliği, çoklu organ
yetmezliği
sendromu,
ensefalit,
Otoimmün
lenfoproliferatif
sendrom(ALPS),
ilaç
ilişkili
eozinofili
veya
sistemik
semptomlar(DRESS), Kawasaki hastalığı, Stil hastalığı, Sitofajik
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histiositik pannikülit, Trombotik Trombositopenik Purpura(TTP),
Hemolitik üremik sendrom(HUS) veya ilaca bağlı Trombotik
Mikroanjiyopati (DITMA), transfüzyonla ilişkili graft-versus-host
hastalığı (ta-GVHD) ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken hastalıklardır.
8.Tedavi
HLH aşırı immün aktivasyon ilr seyreden agresif ve hayatı tehdit eden
bir sendromudur. Hızlıca tanı konulup tedavi edilmemesi halinde çoklu
organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanmaktadır. Tedaviye mümkün olan en
kısa sürede başlamak amacıyla hızlı değerlendirmeye öncelik
verilmelidir. HLH'nin değişken klinik prezentasyonu, laboratuvar
bulgularının varlığı, bunların özgünlüğünün olmaması ve nadir görülen
bir hastalık olması tanıyı geciktirmektedir. Tanı konulduktan sonra
hızlıca alta yatan etyolojik faktör araştırılmalı ve varsa öncelikle sebep
olan ikincil durumlar tedavi edilmeilidir.
HLH şüphesi hastalar bir hematolog tarafından görülmeli ve akut
hastalığı olanlar acilen HLH tedavisi alabilecekleri bir merkeze
nakledilmelidir.
HLH hastaları için tedavinin amacı, bağışıklık hücrelerini yok ederek
yaşamı
tehdit
eden
aşırı
immün
sistem
aktivasyonunu
baskılamaktır.Tedavi endikasyonları ve tercihi açısından HLH-94
protokolü geliştirilmiştir. HLH-94 protokolüne dayalı indüksiyon
tedavisi, deksametazon ve etoposid (VP-16) ile bir dizi haftalık tedaviden
oluşur. Merkezi sinir sistemi hastalığı olanlara intratekal metotreksat ve
hidrokortizon verilir. (Filipovich A ve ark 2010)
HLH-2004 protokolü, HLH-94'te kullanılan etoposid artı
deksametazon rejimine ek olarak başlangıç tedavisinin bir parçası olarak
siklosporini içeriyordu ancak mevcut etkin tedaviye siklosporin
tedavisinin eklenmesinin klinik fayda sağladığı kanıtlanamadı. ( Ishii E
ve ark 2005)
Etoposide (VP-16), yetişkinler için 150 mg/m2, <10 kg olan çocuklar
için 5 mg/kg dozunda verilir. Doz, ilk 2 hafta boyunca haftada iki kez ve
3-8. haftalar için haftada bir kez verilir. Etoposid için;
Kreatinin klirensi 10 ila 50 mL/dk ise dozu yüzde 25 oranında
azaltılır.
Kreatinin klerensi <10 mL/dk ise dozu yüzde 50 azaltınlır.
Kreatinin klerensi <10 mL/dk ve direkt bilirubin >3 mg/dL ise dozu
yüzde 75 azaltılır.
Hiperbilirubinemi özellikle şiddetli olmadıkça (örneğin, 20 mg/dL
bilirubin) izole hiperbilirubinemi veya nötropeni için doz azaltımı
yapmıyoruz. Bu gibi durumlarda, başlangıçta etoposid doz azaltımı (örn.,
75 mg/m2) yapılmakta ve karaciğer fonksiyonu iyileştikçe tam doza
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çıkılması önerilmektedir. Şİddetli kaarciğer fonksiyon bozuklugu ve
hiperbillüribinemi varlığın etoposid yerine allemtuzumab tercih
edilebilir.( Filipovich A ve ark 2010, Risma K ve ark 2012)
Deksametazon, kan-beyin bariyerini geçebildiği için tercih edilen
kortikosteroiddir. Deksametazon intravenöz veya oral olarak verilir ve
sekiz haftalık indüksiyon boyunca doz azaltımı yapılarak kesilir.1. ve 2.
Hafta –günlük 10 mg/m2, 3 ve 4. hafta günlük 3 ve 4 – 5 mg/m2, 5. ve 6.
hafta günlük 2,5 mg/m2, 7. hafta günlük 1.25 mg/m2, 8. hafta dozun
sıfıra indirilmesi şeklindedir.
HLH-94 protokolüne dayalı tedavide, santral sinir sistemi tutulumu
olanlar için intratekal tedavi ek olarak etoposid ve deksametazon ile sekiz
haftalık indüksiyon tedavisinden oluşur. (Risma K ve ark 2012)
Santral sinir sistemi tutulumu olanlarda haftalık intratekal metotreksat
ve hidrokortizon kombinasyonunu tercih ediyoruz. Hastanın yaşına göre;

<1 yıl – Metotreksat 6 mg ve hidrokortizon 8 mg,

1 ila 2 yıl – Metotreksat 8 mg ve hidrokortizon 10 mg,

2 ila 3 yıl – Metotreksat 10 mg ve hidrokortizon 12 mg,

>3 yıl – Metotreksat 12 mg ve hidrokortizon 15 mg tercih
edilmektedir.
İntratekal tedaviye,hem klinik hem de BOS analizine göre CNS
tutulumu düzeldikten sonra en az bir hafta devam edilir.
İndüksiyondan sonra, iyileşen hastalar tedaviden ayrılırken,
iyileşmeyen hastalar allojenik hematopoietik hücre transplantasyonuna
(HCT) köprü olması amacıyla tedaviye devam edilir. HCT planlanan
hastalara allojenik kök hücre transplantasyonu öncesinde HLA
tiplendirmesi yapılmalıdır.HLH gen mutasyonu,merkezi sinir sistemi
hastalığı veya hastalık nüksü olanlarda HCT gerekli olacaktır.
2004 yılında yeni bir HLH protokolü başlatıldı (HLH-2004). Başlıca
modifikasyonlar, siklosporini daha erken kullanmak (yani, tedavinin
indüksiyon fazı sırasında) ve intratekal metotreksata hidrokortizon
eklemekti. Ancak söz konusu yeni protokol ile ilgili etkinlik sonuçları
elde edilene kadar HLH-94 ptorokolü günümüzde halen en cok tercih
edilen tedavi protokolü olmaya devam etmektedir.
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BÖLÜM XIX

HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDAKİ ETİK İKİLEMLER VE
ETİK KARAR VERME SÜRECİNİN ÖRNEK VAKALARLA
AÇIKLANMASI
Dr. Öğr. Üyesi Perihan ÇETİN
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Yaşlı Bakım Programı, İzmir, Türkiye
Pcetin71@gmail.com, Orcid: 0000-0002-9626-9420
1. Giriş
Son yıllarda genel olarak sağlık hizmetlerinde ve hemşirelikte etik
konular tartışılmaktadır. Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki
gelişmelerin artması, yeniliklerin yanı sıra beraberinde bir takım etik
sorunların artmasına yol açabilmektedir. Kitle iletişim araçlarının hızla
yaygınlaşması insanların gelişmelerden çok kısa sürede haberdar olmasını,
haklarının ve sorumluluklarının daha fazla farkına varmasını
sağlamaktadır. Bütün bu gelişmeler hemşireliğe de yansımakta hasta ve
ailesiyle doğrudan iletişim halinde bulunan hemşireden beklentiler ve
sorumluluklar artmaktadır (Eşer ve Hakverdioğlu 2006).
'Etik sorun' kavramı çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Thompson ve
arkadaşlarına (2016) göre, etik bir problem, ahlaki çözüm gerektiren zor
bir durum olarak tanımlanmaktadır. Diğer tanımlara göre ise etik
sorunların; yarar sağlama, zarar vermeme, gizlilik, mahremiyet, otonomi,
gibi etik ilke ihlallerine temellendiği ve etik değerlerden en sık insan
onurunun zedelendiği görülmektedir (Erdil ve Korkmaz, 2009; Korhan ve
ark., 2018; Nolan ve Markert, 2002; Park ve ark., 2003; Ramos ve ark.,
2015). Temelde neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi neyin kötü olduğu
sorusudur. 'Etik ikilem' kavramı, istenmeyen iki alternatif arasında seçim
yapılması gereken bir durumu belirtmek için kullanılır. 'Etik' ve 'ahlak'
kavramları, 'etik problemler' ve 'ahlaki problemler' sıklıkla eşanlamlı
olarak kullanılırlar (Aitamaa ve ark., 2016; Leape, 2005). Etik doğru ile
yanlışın, iyi ile kötünün teorisi, ahlak ise pratiğidir. Etik felsefenin bir
alanıdır ve ahlaki değerlerle ilgili sorulara yanıt arar.
2. Hemşirelik uygulamalarındaki etik ikilemler
Literatürde, hemşire-hasta ilişkilerinde yaşanan etik sorunlar; düşükler
ve ötenazi (yaşama ve ölme hakkı), doğruyu söyleme ve gizliliği koruma
(bilgiyi paylaşma ve bilginin kontrolü), zorunlu psikiyatrik tedavi (kimin
yararına) ve az bulunan kaynakların dağılımı olarak 4 başlıkta
sınıflanmaktadır (Ülman 2010, Mummien ve Arend 2009). Ayrıca
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hemşirelerin hastalarla olan ilişkilerinde en çok yaşadığı etik sorunlar 6
başlıkta incelenmektedir. Bu inceleme başlıkları aşağıdaki örneklerle
açıklanmaktadır:
2.1 Hastaya gerçeği söyleyememe: “Gerçeği söyleyememe” hekimhemşire-hasta iletişiminde en çok tartışılan bir konudur. Yasal olarak tanıyı
bildirme yetkisi hekimindir. Bununla birlikte hemşire hasta ile doğrudan
iletişim halinde olduğu için hastanın tanı, tedavi ve prognozu hakkındaki
soruları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bundan dolayı hemşire gerçeği
söyleme ile gizleme arasında kendini tam bir ikilemde hissetmektedir.
Örnek vaka: Hastaneye anemi tanısı ile yatırılan 62 yaşındaki kadın
hastanın kan grubu belirlenmiş iki ünite kan verilmesine karar verilmiş,
kan bulunmuş ve kan uyumu kontrol edilmiş. Hasta birinci ünite kanı
aldıktan sonra transfüzyon reaksiyonu göstermiş, ertesi gün hasta yanlış
kan verilmesi nedeniyle ölmüş. Doktor ve hemşire yanlış kan verildiğini
aileye söylemediği için hemşire bu durumda suçluymuş. Çünkü kanı
kontrolden geldikten sonra tekrar kontrol etmemiş, kan ile hastanın kartı
üzerindeki numaraların uyumlu olup olmadığını denetlememiş. Bunlar
önlenebilir hatalar olduğundan dikkatsizlik nedeniyle hasta ölmüştür.
Burada hemşire gerçekleri aileye söylemek ve gizlemek arasında ikilem
yaşamaktadır.
2.2 Hasta yararına karar verme: Hemşireliğin her aşamasında hasta
yararına karar vermeye ihtiyaç duyulur. Hemşireler hasta yararına karar
verirken hastanın “otonomisine saygı” ilkesini göz önüne alarak bakım
vermelidir.
Örnek vaka: Acil servisin çok yoğun olduğu bir günde yaşlı bir kadın
hasta ambulansla hastaneye getirilmiştir. Acil servis personeli düşme
nedeniyle bacağında yaraları olan alkollü bayan hastayı servise kabul
etmiştir. Hasta alkollü olmasına rağmen dosyası için gerekli bilgileri
verebilmiştir. Gerekli muayene yapıldıktan sonra durumunun hastaneye
yatırılmayı gerektirmediği kendisine söylendiğinde gidecek bir yerinin
olmadığını söyleyerek ağlamaya başlamıştır. Alkol sorununun tedavi
edilmesini istediğini ifade etmiştir. Bu durumda karar verilebilecek iki
seçenek varmış: ya acil servisin yataklarının doluluğunu dikkate alarak onu
servisten göndermek ya da kısa süreli klinikte kalmasını sağlayarak bu
kadına yardım etmekmiş. Hastanın alkol detoksifikasyon merkezine
taşınabilmesi için konsültasyon istendikten sonra alkol tedavisi için bir
başka üniteye yatırılması sağlanmış. Karşılaşılan bu durum etik karar
vermeyi gerektirdiği için hastaya yararlı olan seçeneğe acil servisi olarak
karar verilmiştir.
2.3 Hastanın onayını alma: Hastanın kendi geleceği konusunda karar
vermesi ve seçim yapması en doğal hakkıdır. Ancak tedaviyi reddeden bir
hastanın ne yapalım tedavi olmak istemiyor diye bırakılmaması gerekir.
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Bunun için yapılacak her türlü uygulamanın olası sonuçları ve oluşabilecek
tehlikelere karşı kişinin onayını almadan önce kişinin anlayacağı şekilde
bilgi verilmeli, kendisi bu konuda aydınlatılmalı ve kişinin anlatılanları
anladığından emin olunmalıdır.
Örnek vaka: Bay B… elektroşok uygulaması için tedavi odasına
getirilmiş, tam tedavi için sedyeye alınacakken, fikrini değiştirdiğini şok
tedavisi almak istemediğini ve tedaviyi reddetme hakkının olduğunu ifade
etmiştir. Elektroşok tedavisini yapacak doktor ona, bu tedaviye ihtiyacı
olduğunu, tedaviyi kabul etmezse taburcu edilip evine gönderileceğini ve
tekrar hastaneye başvurduğunda hastaneye kabul edilmeyeceğini söylemiş.
Hasta sedyenin yanında birkaç dakika durup düşündükten sonra tedaviyi
kabul etmiş. Hastadan baskı ile onay alınmaması gerektiğini bilen hemşire
bu konuda etik ikilem yaşamıştır.
2.4 İşbirliğini reddetme: Hemşirelerin birbirleriyle ve diğer ekip
üyeleri ile işbirliği yapmaları hem işleri kolaylaştırma hem de kaliteli
bakımı güvenceye alma yönünden önemlidir. İşbirliğinin olmaması hasta
için zararlı sonuçlara neden olabilir.
Örnek vaka: Hemşirenin çalıştığı hastanenin sahibi cerrahi bölümünün
başkanıymış. Bu dönemdeki sürekli görevine ek olarak bazı ameliyatlara
ameliyat hemşiresi olarak katılması istenmiş. Hemşire daha önce
hastanenin sahibi olan bu hekimle birlikte ameliyatlara giriyormuş. Ancak
yeni işinde görevlendirildikten sonra ameliyathaneye yardımı istenince
diğer hemşireler, bu hemşireye karşı tavır koymuşlar. Hemşire ameliyata
çağrıldığında servisteki hastaların bakımını ihmal etmişler. Hastalarını
ihmal etmek mi? Ameliyathanede çalışmayı reddetmek mi? Bu iki sorun
arasında karar vermek durumunda kalmış. Ayrıca bu iki hemşirenin
hastaların bakımını ihmal ettiklerini yöneticilere bildirmesi gerekip
gerekmediğine karar vermeliymiş. Sonunda hastalarının ihmal edildiğini
hemşirelik müdürlüğüne bildirmiş. Kararını savunabiliyormuş. Çünkü
hastalarını teslim ettiği hemşirelere, ameliyatlara yardım etmeyi kendisinin
talep etmediğini daha önce açıklamış.
2.5 Hemşirelik uygulamalarındaki hatalı uygulamalar: Sağlık
Hizmetleri Örgütlerinde Akreditasyon Ortak Komisyonu (Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, JCAHO) hatalı
uygulama kavramını; “sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve
etik olmayan bir davranışta bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve
ihmalkâr davranması sonucu hastanın zarar görmesi” şeklinde
tanımlamaktadır (JCAHO, 2019).
Hemşirelik uygulamalarındaki hatalı uygulamalara, ilaç ve transfüzyon
uygulamaları, hastane enfeksiyonların önlenmesi, hasta izlemi, malzeme
ve cihaz güvenliği ve düşmelerin önlenmesi örnek olarak verilebilir
(Durmuş ve ark., 2022).
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2.6 Hemşire-hekim arasındaki etik sorunlar: Hemşire- Hekim
arsında yaşanan etik sorunlar arasında öncelikli olarak hekim istemleri yer
almaktadır. Hekim isteminin alınması ve uygulanması hemşirenin
sorumluluğudur. Hemşire istemleri yerine getirirken istemlerin prosedüre
uyup uymadığına bakması ve emin olduktan sonra yerine getirmesi
gerekmektedir. Ancak hemşire hekim istemlerini uygularken, hasta
açısından zararlı sonuçların olabileceğini ya da hekimin önermesine
rağmen, hastada istemin uygulanmasını reddedebileceği gibi durumlarda
etik ikilem yaşamaktadır.
Örnek vaka: Hemşire istem üzerine hastaya kan takmak için hastanın
yanına gittiğinde, hasta” kanın bir Müslümana ait olup olmadığını”
sormuştur. Hemşire “büyük olasılıkla bir Müslümana ait” olduğunu
söylemiştir. Hemşire karşılaştığı bu etik ikilemi tartışmak istemiştir.
Hekim ikilemi tartışmak yerine hemşireden hastaya yalan söylemesini
istemiş ve istemi uygulamasında ısrar etmiştir. Hemşire burada hekim
istemini uygulamak ile hastanın onayını alma arasında ikilem
yaşamaktadır (Terakye ve Ocakçı 1996, Leapen 2005, Karagöz 2000).
3. Hemşirelik uygulamalarındaki etik karar verme süreci
Etik karar verme süreci, karmaşık yönlerin açık bir şekilde ortaya
konulmasına olanak sağlamanın yanı sıra, hemşirelerin geçmiş
deneyimlerinden de faydalanarak hasta/sağlıklı birey için en doğru olanın
yapılmasını destekler. Hemşireler hizmet sunarken alacağı kararların
sorumluluğunu da taşımalıdır. Bu sorumluluğu yerine getirirken ne kadar
farklı olursa olsun, hizmet sunulan bireyin ve ailesinin değer sistemine
saygı duyulmalı ve etik açıdan öncelikli amaçta bireye “yarar sağlama”
olmalıdır. Her bireyin değer sisteminin oluşmasında en önemli etkenlerden
biri; içinde yaşadığı ve parçası olduğu kültürdür. Kültür, yaş, cinsiyet, ırk,
etnik özellikler, sosyo-ekonomik durum, dini inançlar, eğitim düzeyi gibi
birçok faktörden etkilenir ve şekillenir. Hemşireler, kültürel özellikleri
kendisinden ve birbirinden farklı birçok bireye bakım ya da hizmet verme
durumu ile karşı karşıyadır. Farklı kültürel yapıdaki bireylere verilecek
sağlık hizmeti hemşirelerin çok farklı “etik sorun ya da “etik ikilem” ile
karşı karşıya kalmalarına neden olur. Bu nedenle hizmet sunumunda
bireylerin kültürel değer, ,inanç ve tutumlarını tanımaya çalışmalı ve etik
sorunların çözümünde de bu değişkenlere dikkat edilmelidir (Akça Ay
2012, Atabek Aştı ve Karadağ 2012).
Hemşireler sunduğu bakım/tedavi hizmetlerinden sorumlu ve hesap
verebilir, mesleki kurallar çerçevesinde bilgi, beceri ve etik açıdan yetki
sahibi, tüm bilgi ve deneyimi ile karar verme sürecinde etkin, bakım/tedavi
uygulamalarında gerektiğinde yapmış olduklarının arkasında durarak
sağlıklı/hasta bireye meslektaşlarına, diğer sağlık ekibi üyelerine hesap
verebilir olmalıdır (Atabek Aştı ve Karadağ 2012, Dinç, 2009; Perry 2009).
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3.1 Etik karar verme süreci genel olarak;
1.

Tanılama

2.

Planlama

3.

Uygulama

4.

Değerlendirme

Aşamalarından oluşmaktadır.
3.1.1 Tanılama: Bu aşamada sağlık bakım profesyonelleri, hastanın
ifadeleri ve kendi mesleki değerlendirmeleri sonucunda detaylı bir
anamnez almalıdır.
İlk aşamada; Olayda öncelikle sorunun ne olduğu veya sorun yaşayan
bireyin hayatını etkileyen olayların neler olduğu belirlenmelidir. Örneğin
inmobilize olup, evde bakımı sağlanan bir hastanın ev ortamına ilişkin
koşulları, ailenin sosyo-ekonomik durumu, ailenin duruma yaklaşım şekli
hakkında bilgi sahibi olmak, evde sağlık bakımının sağlanmasında hangi
kaynakların kullanılabileceği konusunda yol göstericidir.
İkinci aşamada ise; ne yapılacağına karar verebilmek için ne tür bilgi
ve beceriler önemli ve değerli olduğunu belirlemek gerekir. Bu yaklaşım
bakım sunucuların kişisel ve profesyonel anlamdaki yaklaşımlarındaki etik
kuralları belirlemelerini gerektirir. Yatağa bağımlı bir hastanın, ev
ortamında bakımı sırasında, yarar sağlama ilkesi doğrultusunda, aile
üyelerinin de ne tür bir yardımda bulunabileceğinin belirlenmesi gerekir.
Ayrıca sorumluluğun aile bireyleri ile birlikte paylaşılmasına fırsat
verilmelidir. Burada değerler ve adalet kavramına yaklaşım son derece
etkilidir.
3.1.2 Planlama: Hasta/sağlıklı bireyin kendine özgü durumu ve
ihtiyaçlarının belirlenmesi ile birlikte problemlerin açık bir şekilde ortaya
konulmasını izleyen süreçte, bakım/tedavi girişimlerine ilişkin eylem
süreci planlanır.
Bu aşamada;
-Tanımlanan soruna ilişkin özel bilgileri ve uygulamaları düşünme,
-Daha önce benzer sorunlar için tercih edilen uygulamaların başarı ve
başarısızlıkların nedenlerinin kontrol edilmesi,
-Özel duruma ait uygulama sonuçlarını prospektif olarak tahmin etme
- İstenilen amaca ulaşmak için uygun kaynaklara ulaşılabilir
olduğundan emin olma,
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- Eylem sürecinin planlanması aşamasında ileride yaşanılabilecek bir
sorun karşısında alternatif eylem sürecini planlama aşamaları yer
almaktadır.
3.1.3 Uygulama: Başarılı bir planlama aşaması alınan kararların
istenilen ve verimli bir şekilde uygulamaya konulabilmesi için ön
koşuldur. Uygulama aşamasında yarar sağlama ilkesi göz ardı
edilmeksizin, planlama doğrultusunda kararlı, özgüvenli ve cesaretli bir
şekilde hareket edilmesi gerekir.
3.1.4 Değerlendirme: Karar alma sürecinin her aşamasında yapılmakla
birlikte, istenilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren, mutlaka
yerine getirilmesi gereken son derece önemli bir aşamadır.
Etik karar verme, verilen kararın hasta yararına olması için tüm
seçenekleri açıklayan akılcı bir yaklaşımdır.
3.2 Etik karar verme süreci tanılama, planlama, uygulama ve
değerlendirme aşamalarına bağlı olarak 8 adımda gerçekleşmektedir.
Bunlar:
1.

Problem hakkında geriye dönük bilgi elde etme

2.

Problemin etik yönlerini tanımlama

3.

Kararla ilgili kişiyi tanımlama

4.

Olası seçenekleri ve seçeneklerin sonuçlarını tanımlama

5.

Geçerli etik teori ve ilkelere başvurma

6.

Etik çıkmazı çözme

7.

Etik kararı uygulama

8. Eylemin sonuçlarını değerlendirme (Atabek Aştı ve Karadağ 2012,
Gillies 1994, Özden 2013).
4. Etik karar verme sürecinin bir vaka ile açıklanması
28 yaşındaki bir erkek hasta paranoid bozukluk nedeni ile psikiyatri
servisine yatırılmış, semptomlarını kontrol edebilmek için yüksek dozda
antipsikotik ilaçlar denenmiş ve semptomları kontrol altına alındıktan
sonra taburcu edilmiştir. Ancak ilaçlar hastada uykusuzluk şikayetinin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hasta ilacını azalttığında bu
semptomların azaldığını fark etmiş ve ilacını birkaç aya kadar tamamen
bırakmıştır. İlacını bırakması üzerine de paranoid düşünceler yeniden
ortaya çıkmıştır.
Hasta isteği dışında babası tarafında tekrar kliniğe getirilmiştir. Babası
oğlunun insanlara karşı şüphelerinin giderek artını ve çevresindeki insanlar
içinde tehlikeli olabileceğini ifade ederek oğlunun hastaneye yatırılmasını
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istemiştir. Hastanın doktoru da bu görüşe katılarak hastayı servise
yatırmıştır. Fakat bu yatış hastanın isteği dışında gerçekleşmiştir.
Hasta kullandığı ilaçların kendisini hasta ettiğini ve bu yüzden ilaç
kullanmak istemediğini ayrıca babasının ve doktorun kendisini
zehirlemeye çalıştıklarını ifade etmiştir.
Hasta ile görüşen hemşire bu durumda hastanın ilacını reddetme
kararına saygımı duyacağını yoksa ilacı hastaya zorla da olsa vermesi mi
gerektiğine karar verememiştir.
Bunun çözümü için:
4.1 Adım 1: Problem: Hasta antipsikotik ilaç almaya ihtiyacı olduğu
halde ilacını almak istemiyor ve ilacı kendisine veren kişiler hakkında da
kendisini zehirlemeye çalıştıklarını düşünüyor.
4.2 Adım 2: Problemin etik yönlerini tanımlama: Hasta antipsikotik
ilaç aldığında semptomları azalacak ama ilacın yan etkileri ortaya
çıkabilecektir. Hasta ilaç almadığında ise davranışlarının tehlikeli
olabileceğine inanılmaktadır.
4.3 Adım 3: Kararla ilgili kişiyi tanımlama: Görüşme sırasında ise
hasta kendisini kontrol edebilir görünmekte, ilaç kullanmayı reddetmekte
ve paranoid düşünceleri de bulunmaktadır.
4.4 Adım 4: Olası seçenekleri ve seçeneklerin sonuçlarını
tanımlama:
a) Hastanın ilacı reddetmesine izin verilebilir. Bunun sonucunda
hastanın paranoid düşünceleri artarak kendisine ve çevresindeki insanlara
zarar verme olasılığı olabilir.
b) Hasta için iyi olanı yapma ilkesi ile de hastaya reddettiği ilaçlar zorla
verilebilir. Bu seçenekler sonunda hastanın otonomisine sınırlılık
getirilmiş olur ve hastanın saldırgan olma olasılığı olabilir.
c) Doktorun hasta ile tedavi düzeni hakkında görüşmesi sağlanabilir.
Bu seçenek sayesinde de hastanın duygularının alınması ve görüşmeyi
yapabilme yeterliliği ortaya çıkmış olur.
4.5 Adım 5: Geçerli etik teori ve ilkelere başvurma:
Hastanın bu durumu ile ilgili ortaya çıkan etik ilkeler ise;
-Hastanın kendi kararlarını verme hakkını koruyan otonomi ilkesi
-Hasta için iyi olanı yapmayı amaçlayan yararlılık ilkesi
-Görevlerini yerine getirirken hastaya zarar vermeme ilkesi
Bu ilkeler hasta için verilecek kararda çatışmaya neden olduğu için
önceliği zarar vermeme ilkesi almaktadır.
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4.6 Adım 6: Etik çıkmazı çözme: Bu durumda hastaya en az kısıtlama
getiren, hastanın otonomisini ve çevresindeki insanların güvenlik
gereksinimlerini dikkate alan seçenek üçüncü (c seçeneği) seçenektir.
4.7 Adım 7: Etik kararı uygulama: (Eylem): Hastanın doktoru ilaçla
ilgili tedavi planını hastaya uygulamak için hastayla görüşme yaparak
probleme çözüm getirmesi etik kararın eyleme dönüşmüş halidir (Erdemir
ve ark 2001).
4.8 Adım 8: Eylemin sonuçlarını değerlendirme: Hastanın ilaçla
ilgili tedavi planına uyup uymadığını değerlendirmek ve hastanın
duygularının alınması için görüşme yapmak.
5. Sonuç: Etik karar verme sürecinin amacı doğru cevap bulmak değil,
etik problemin çözümü için yöntem göstermektir. Hemşireler etik
ikilemlerde kendi değerleri ile hareket etmemelidirler. Olayı geniş bir
gerçeklik çerçevesinde zihinde canlandırarak çeşitli seçenekler arasından
kararını seçmelidir.
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1.

Giriş

Kıtlık kavramı, insan ve toplum ihtiyaçları karşısında, üstelik bu
ihtiyaçlar sınırsızca genişleme eğilimindeyken, kaynakların sınırlılığını
ifade eder. Serbest mal olarak nitelendirilen bazı mallar doğada boldur ve
hiçbir çaba sarf etmeksizin ihtiyaç giderme özellikleri vardır. Ancak bazı
mallar başlangıçta bolken kıtlaştıkça ekonomik mal statüsüne girerek bir
maliyet içermeye başlarlar (Ünal, 2013: 10). Günümüz şartlarında buna en
iyi örnek temiz sudur. Su kaynaklarının bilinçsiz tüketimle israf edilmesi,
kıt kaynakların verimsiz kullanılması; bireyi, toplumu ve kuruluşları uzun
vadede olumsuz etkileyeceği öngörülebilmektedir.
Sürdürülebilirlik konusunda çalışan bazı uzmanlar suyu “yeni petrol”
olarak adlandırmaktadırlar. Suyun korunması tüm hastanelerin sadece
kendi sürdürülebilirlik çabalarının yer aldığı bir alan değildir.
ASHES/AHE/HFM 1 gibi kuruluşların araştırmaları; sağlık bakım hizmeti
veren tesislerin %61’inin enerji tasarrufu ve %69’unun atık azaltma
tasarruflarıyla ilgili ölçüm yaparak tedbirler alırken, söz konusu tesislerin
sadece %41’inin su tasarrufuna ilişkin ölçümler yaparak tedbirler aldığını
göstermektedir (Ferenc, 2014: 26). Ancak mevcut su kaynaklarının hızla
tükenmesi ve bu nedenle insanlığı bekleyen su krizi ihtimalinin
kuvvetlenmesi su yönetimine ilişkin çabaların gerekliliğine işaret
etmektedir. Bu çalışmanın hedefi sağlık kuruluşlarında su yönetimi ve bu
alanda gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerini aktarmaktır.
2.

Sağlık Kuruluşlarında Su Yönetimi

Sağlık kuruluşları su kaynaklarının yoğun şekilde kullanılmasını
gerektiren kurumlardır. Hastaneler hizmet sektöründeki diğer kuruluşlara
göre, metre kare başına 2.1 kat daha fazla su kullanmaktadırlar. Yatak başı
günlük kullanılan su miktarı ise 80 ila 150 litredir (Roberts, 2013).
Mesdaghinia vd. (2009) ise çalışmalarında İran’daki hastanelerde üretilen
toplam atık su miktarının yatak başına günlük 398 ila 1090 litre arasında
seyrettiğini belirtmişlerdir. Alessandro vd. (2016) çalışmalarında
1
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inceledikleri 36 hastanenin su kullanım ortalamalarını 481 metreküp/gün
olarak tespit etmişlerdir. Şekil 1’de sağlık kuruluşlarında su kullanım
profilinin birim bazlı dağılımı gösterilmiştir.
Hijyen
9

Tıbbi süreçler
42

23

Kafeterya ve yemek
servisi
Çamaşır

5
9

Isıtma ve soğutma
sistemleri
Diğer

14

Şekil 1: Sağlık kuruluşlarında su kullanım profili

Şekil 1 Sağlık Kuruluşlarında Su Kullanım Profilinin Birim Bazlı
Dağılımı
Kaynak: (Energy Star, Saving Water Counts in Energy Efficiency
http://www.sustainabilityroadmap.org, 2016)
Şekil 1’de görüldüğü üzere sağlık kuruluşlarında su kullanımının büyük
bir kısmı hijyen (sanitasyon) amaçlıdır. Isıtma ve soğutma sistemlerinde
su kullanımı da oransal olarak yüksektir.
Hastane tesis yöneticileri su kaynaklarının etkili kullanımına yönelik
operasyonel iyileştirmeler ve yükseltilmiş donanımlar aracılığı ile
gerçekleştirdikleri uygulamalarla ciddi faydalar sağlayabilirler. Örneğin,
günümüzde kullanımı daha uygun olan yüksek performanslı ekipmanlar ve
demirbaşlar standart modellere göre en az %20 daha az su kullanır (EPA,
2012). Etkin su kullanımına yönelik iyileştirmeler israfın önlenmesinde
önemli yer tutar. Örneğin, sızdıran bir tuvalet günde 189 litre, damlatan bir
musluk ya da duş başlığı ise haftada 3785 litre kadar su israfına sebep
olabilir. Düşük volümlü duş başlıkları dakikada 7.56 litre su kullanırken,
eski model başlıklarda miktar 11,34lt/dk’ya kadar çıkabilmektedir
(NCDENR, 2002).
Hastanelerin toplum sağlığına ilişkin rolleri geleneksel hudutların
ötesinde yeni tanımlamalara erişmiştir. Hastaneler, dikkati yönlendirme ve
toplumsal sürdürülebilirliğin gelişiminde rehberlik etmede potansiyel
liderlik becerisine sahip kuruluşlardır. Bu durum, hastaneler için
sürdürülebilirliğin gereksinimidir. Temel halk sağlığı zaruretlerinden biri;
içmek, yıkanmak, gıda hazırlamak, tarım ve diğer günlük aktiviteler için
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temiz suya erişim sağlamaktır. Şu anda yeryüzündeki suyun %1’den daha
azı içilebilir konumdadır. Sağlık otoriteleri organizasyonlarını garanti
altına almak, suyun kirletilmemesine katkı sağlamak ve toplumun doğal
sağlık kaynaklarını korumak gibi konularda rol oynamak zorundadırlar
(Rich vd., 2013: 154). Bu durum sadece su kaynakları kısıtlı olan bölgeler
için geçerli olmayıp tüm ülkeler için önem arz etmektedir. Örneğin,
Türkiye “su kaynakları açısından verimli bir coğrafya” olarak addedilse de
tüm kaynaklar gibi su kaynaklarının da sınırlı olacağı unutulmamalıdır.
Palteki (2013) İstanbul’daki kamu hastanelerinin yeşil hastane ölçütlerine
uygunluklarının belirlenmesi amacıyla yaptığı çalışmada, incelenen
hastanelerin en düşük skoru ise %45,4 ile su yönetiminden elde ettiğini
belirtmiştir. Bu durum sağlık kuruluşlarında su yönetimine yeterli önem
verilmediğini gösteren önemli bir kanıttır. Su tüketiminde %30 ila %50
arasında tasarruf edilmesini sağlayan yeşil hastane uygulamalarında; etkin
peyzaj sulaması, yenilikçi atık su teknolojileri ve su kullanımını azaltma
su kaynaklarının verimli kullanımında önemli paya sahiptir (Hoşgör,2014:
78; Erten, 2012: 9). Çevresel müdahaleler sağlığın iyileştirilmesini teşvik
ederek hastane bütçelerinde pozitif etki yaratarak çifte kazanç sağlar.
Yapılan araştırmalarla, çevre koruma ve yeşil hastane tasarımlarının,
zehirli kimyasalların zehirli olmayanlarla ikamesinin ve daha verimli
alternatif enerji sistemlerinin maliyetleri arttırdığını söyleyen basmakalıp
bilgilerin yanlış olduğu kanıtlanmıştır (Gerwig, 2015).
Su yönetiminin ekonomik, sosyal ve ekolojik yönden ulusal ve
uluslararası boyutta ciddi faydaları bulunmaktadır. Örneğin, su tüketiminin
sınırlandırılması, su ve kanalizasyon giderleri ile ilişkili maliyetlerde
tasarruf sağlar. Bazı önlemler -sıcak su ihtiyacında azalma gibi- enerji
maliyetlerinde düşüşü sağlar. Su kaynaklarının korunması ise suyun
temininde gereken enerji ihtiyacını azaltır (EERE, 2011).
Sağlık kuruluşlarında su yönetimine ilişkin öneriler aşağıdaki gibi
sıralanabilir (EPOS,2015 :36; Sineviratne, 2007: 312; Schroeder vd., 2013;
Terekli vd., 2013: 45; NCDENR, 2002):
Mümkün olan her şekilde, yerel yönetmeliklere uygun olarak, su
kullanımını azaltmak ve geri dönüşüm yaparak su kaynağını uygun alanda
kullanmak
Su kullanımı ile ilgili araştırma yürüterek mevcut su kullanım
ihtiyaçlarını güncellemek,
Su ihtiyacının fazla olduğu bazı alanlardaki tıbbi metot, süreç ve
ekipmanları geliştirmek,
Personelin günlük rutinlerini değerlendirmek (temizlik, hastanın
temizliği, el yıkama vb.); su kullanımına ilişkin, etkin prosedür ve
uygulamaları teşvik etmek,
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Bazı büyük tesislerde yıllarca keşfedilemeyen gizli kaçaklar
bulabilmek için, tüm tesis personelinin sürekli tükenen su kaynakları ve
sızıntıları raporlaması için bir sistem kurmak,
Bulaşık, çamaşır ve sterilizasyon makinelerini enfeksiyon kontrol
gereksinimleri ile örtüşecek şekilde tam kapasite kullanmak,
Laboratuvar aspiratörlerini merkezi vakum sistemi ile değiştirmek,
Tüm ekipmanların parçalarını su tasarruflu olanlarla değiştirmek,
uygunsa basınç azaltıcı valfler kurmak,
Mutfak, banyo, laboratuvarlar ve hasta koğuşlarındaki sızıntıları tamir
etmek,
Gıda hazırlama, temizlik gibi uygulamalarda standart sistemler yerine
%20 tasarruf sağlayan püskürtme sistemleri kullanmak,
Tesiste diyaliz makineleri ve sterilizatörlerde kullanılan suyun geri
dönüşümü için fırsatları araştırmak,
Atık su yönetimi sınıflandırmasına uygun olarak suyun geri
dönüşümünü yapmak2,
Çevre düzenlemesinde su ihtiyacı fazla olan bitkiler yerine -çim yerine
yonca tohumu kullanmak gibi- az olan bitkileri tercih etmek,
Kullanılmış su ve yağmur suyu gibi kaynaklarının tahkikatını yapmak,
Su kullanım oranlarını ölçerek kullanım miktarları ilgili olarak
birimlere geri bildirimde bulunmak ve konuyla ilgili değişimler başlatmak,
Akım azaltıcılar kurmak; hareket sensörlü-otomatik kapanabilen
musluklar, düşük akımlı sifonlama sistemleri kullanmak,
Gereksiz bahçe sulamalarından kaçınmak,
Toplanan yağmur sularının; yer altı suyu enjeksiyonu, hastane bahçe
sulaması, tuvalet sifon sistemleri gibi alanlarda kullanımını sağlamak,
Su kullanımında sorumluluğun önemi konusunda farkındalığı arttırmak
için personeli, hastaları ve ziyaretçileri eğitmek,

Çevreyi ciddi oranda kirleten; zehirli kimyasallar, dışkı-idrar,yiyecek atıkları
içeren kanalizasyon suları “Siyah su” sınıfında yer alır.Banyo, laboratuar süreçleri,
çamaşır hizmetlerinde ya da teknik süreçlerde kullanılan ve daha düşük oranda
çevre kirliliği yaratan sular “Gri su” sınıfında yer alır. Sel suları ise teknik olarak
atık su kapsamında değildir (EPOS,2015: 36).
2
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Tıbbi süreçlerde kullanılan ağır metallerin (diş hekimliğinde amalgam
dolgu uygulamaları gibi) su kaynaklarına karışmasını engellemek,
Su farkındalığı yaratan ve su verimliliği belgelendirilmiş ürünler
kullanmak3
Su akışına sterilize edilebilir kabarcık parçalarını dahil etmek,
Sağlık personelinin su tüketimine ilişkin bilgi ve farkındalığını
arttırmak.
Tüm bu önlemlerin yanı sıra genel olarak; su kullanımının
geliştirilmesinde; verimli su kullanımı, yağmur suyu toplama, suyun
muhafazası için armatürler kullanma, atık suyun geri dönüşümü, yeşil çatı
sistemleri, açığa çıkan sel sularının kontrolü gibi çeşitli yeşil tasarım
mekanizmalarına odaklanarak başarı sağlanacağı belirtilmektedir
(Wood,2016: 905).
2.1. Sağlık Sektöründe Su Yönetiminde İyi Uygulama Örnekleri
Sağlık kuruluşlarında su yönetimine ilişkin çabalar doğal kaynakların
verimli kullanımına neden olmanın yanında kurumlara finansal düzeyde
önemli katkılar sağlamaktadır. Kar amacı gütmeyen bir kurum olan Seattle
Virginia Mason Tıp Merkezi; banyo ve tuvaletlerdeki musluk, duş başlığı
gibi aksamları daha verimli alternatiflerle değiştirmek, yüksek verimli
bulaşık makinesi satın almak gibi birkaç değişiklikle yılda 22,68 milyon
litreden fazla su tasarrufu yapmıştır (Finnegan, 2014). New Orleans
Ochsner Sağlık Sistemleri Kurumunun yöneticisi Grant Walker,
havalandırma için kullanılan soğutma kulelerinde Mississippi Nehrinden
Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu(EPA), su verimli ürünler
için Pazar oluşturmak ve bu pazarı geliştirmek amacıyla oluşturduğu Watersense
(suya duyarlı) Programı kapsamında su verimliliği konusunda belgelendirme
çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda, su verimli ürünler ve yeni konutlar için
ulusal şartnameler geliştirilmektedir ve bu şartnameler uygun ürünlerin suyu
emsallerinden en az % 20 daha verimli kullandığı ve yüksek performansa sahip
olduğu WaterSense etiketi ile belgelendirilmiş olmaktadır. Söz konusu
programda, Su verimli ürünlerin yaygınlaşması ile su kaynaklarının daha verimli
kullanılması, gereksiz su kullanımının azaltılarak su ve atık su altyapı
maliyetlerinin düşmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde de bu tür uygulamalara
geçilebilir. İngiltere’de suyu verimli kullanan ya da su verimliği konusunda
farkındalık yaratan ürünler ise Waterwise (su bilgini) markası ile
etiketlendirilmektedir. Waterwise, İngiltere’nin su verimliliği konusunda önde
gelen kuruluşu olup, su endüstrisi temsilcileri ve yasal düzenleyicilerle beraber
Çevre Bakanlığı’nın Su Tasarrufu Grubu’nu oluşturmaktadır. Waterwise’ın temel
amacı, İngiltere’de su tüketimini azaltmak ve su verimliliği konusunda somut bir
zemin oluşturmaktır. Kuruluş, yasal düzenlemelere uyum, sürdürülebilir kaynak
tüketimi, sürdürülebilir atık yönetimi ve sürdürülebilir üretim gibi temel prensipler
doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir (Olgun, 2015:3).
3
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gelen suyu direkt olarak kullanarak yılda 3 milyon dolar tasarruf ettiklerini
belirtmiştir (Practice Greenhealth, 2008: 5). California Modesto Tıp
Merkezi, yağmur suyundan kimyasalları ayrıştırmak için özel bir zemin
kaplaması kullanmaktadır. Ayrıca, sıvı atıklarda katı atıklardan daha az su
kullanmak için ikili tuvalet sifon sistemleri kullanmakta ve bu sistemlerden
önemli katkılar elde etmektedir (Landro, 2006).
Dorchester Carney Hastanesi; tüm hasta ve muayene odalarına musluk
akış kontrolü için armatürler yerleştirmiştir. Mevcut akış hızı dakikada
18.9 litre olarak ölçülen muslukların, armatür yerleştirme işlemi sonrası
akış 5.67 lt/dk) azaltılarak 13.23 lt/dk ya düşürülmüştür. Tesiste
lavaboların kullanımı günde ortalama 25 dakika olarak tahmin
edilmektedir. Akış kontrollü armatürler sayesinde günde 332,6 litre;
lavabo başına ise yılda yaklaşık 1058,4 litre su ve enerji tasarrufu
sağlanmıştır. Uygulamanın maliyeti ise her bir lavabo için 12 $ olarak
hesaplanmış ve uygulamanın toplam maliyetinin bir aydan daha kısa süre
içerisinde karşılanabildiği görülmüştür. Milton Hastanesi mutfağındaki
lavabolara ayak pedallı püskürtmeli durulama sistemi kurmuştur. Bu
uygulama, yılda yaklaşık 370.000 litre su tasarrufu ile çok daha verimli bir
durulama işlemi ile sonuçlanmıştır. Uygulamanın maliyeti 240 $ ve
sağlayacağı yıllık tasarrufu ise yaklaşık 3300 $ olarak tahmin edilmektedir.
Newton Wellesley Hastanesi ise çamaşır durulama suyunun yeniden
kullanımı ile su tüketimini yılda 6,8 milyon litre azaltmıştır (MWRA,
2016). St. Petersburg, Florida Hastanesi; tuvalet sifon sistemlerini
sifonlama başına 6,04 litre su kullanan modellerle değiştirerek yılda 17,38
milyon litre su ve 16.890$; soğutma sistemlerinde daha az su kullanarak
ve daha yüksek seviyede iletkenliğe sahip hale getirerek yılda 61,23
milyon litre su ve 74.340$; kullanımdaki 3 sterilizatörüne devir daim
sistemi kurarak 17,76 milyon litre su ve 16.740 $ potansiyel tasarrufa
erişmişleridir (SWFWMD, 2016). N.C State Üniversite Hastanesi 5 aylık
periyotta tamamlanan 10 projede, düşük akımlı vana, musluk ve sifon
sistemleri, çeşitli su geri dönüşüm mekanizmaları kullanmak gibi
değişimlerle 264.000$ tasarruf sağlamış ve 37,73 milyon litre su israfından
kurtulmuştur (Boyette, 2008). Sidney Westmead Hastanesi, sadece su
tesisatındaki basit su sızıntılarını tespit ederek kullandığı israf edilen her
400mililitre suyun 60 mililitresini kurtarmış ve yılda 80.000$ tasarruf
etmiştir (TNEP,2009:3). East Kent & Canterbury Hastanesi hemodiyalizde
kullanılmış suyu ters ozmos cihazlarında kalsiyum iyonlarından
arındırmak suretiyle diyaliz ünitelerinde tekrar kullanımını sağlamak üzere
bir proje geliştirerek su israfını önlemeyi amaçlamaktadır (Sineviratne,
2007: 284).
Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de su yönetimi çalışmaları son
dönemlerde yeşil hastanecilik kapsamında önem kazanmaya başlamıştır.
Bunun sebebi Sağlık Bakanlığı’nın 2013 yılı itibariyle 200 ve üzeri yatak

257

sayısına sahip yeni hastanelere uluslararası yeşil bina sertifika
sistemlerinden biri olan LEED sertifikası zorunluluğu getirmiş olmasıdır.
Su verimli bina tasarımı sertifikanın gerekliliklerindedir. Bu doğrultuda,
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, EPA standartlarını dikkate alarak
tercih ettiği su armatürleri ile %30’a varan su verimliliği sağlamıştır
(Ilıcalı, 2016). İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Türkiye’de ilk
yeşil hastane binası olarak, Medistate Kavacık Hastanesi ise çevre dostu
hastane olarak bilinmektedir. VKH Amerikan Hastanesi ise LEED
sertifikasının en yüksek seviyesi olan platin seviyesine aday olarak
bulunmaktadır (Yıldız, 2016: 333).
3.

Sonuç ve Öneriler

Hızlı nüfus artışının beraberinde getirdiği temiz su ihtiyacı,
küreselleşen dünyada sürekli artan üretim hacminin yarattığı bilinçsiz su
tüketiminin boyutu endişe vericidir. Otoriteler bilinçsiz su tüketiminin
önümüzdeki 20-30 yıl içinde birçok ülkeyi “su fakiri” konumuna
getireceğini belirtmektedirler. Sağlık kuruluşları doğal kaynak ve enerji
kullanımının yoğun olduğu ve hizmet devamlılığının hayati önem taşıdığı
kurumlardandır. Hizmet sunumunda aksamaların yaşanmamasının temel
koşulu ise kurumun kaynaklarını etkili ve verimli şekilde
kullanabilmesidir. Birçok kaynağı, karmaşık örgüt yapısında birleştiren
hastanelerin yoğun olarak kullandığı doğal kaynaklardan biri de sudur.
Belirtildiği gibi hastaneler hizmet sektöründeki diğer kuruluşlara göre
metre kare başına 2,1 kat daha fazla su kullanmaktadırlar. Bu durum
hastanelerde su yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin
önemini vurgulamaktadır. Sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği su
kaynaklarının sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkilidir ki bunu sağlamanın
en etkili yolu sağlık kuruluşlarının her biriminde sürdürülebilir sağlık
altyapısı oluşturmaktır.
Sızıntıların kontrol altına alınması, su tasarruflu ekipmanların tercih
edilmesi, kullanılmış suyun geri dönüştürülerek uygun alanlarda tekrar
kullanımının sağlanması, ekipmanlarda yapılacak ufak değişiklikler, su
israfı konusunda personel farkındalığının arttırılması gibi önlemler ile su
tasarrufunda önemli rakamlara ulaşıldığını gösteren uygulamalar
çalışmada aktarılmıştır. Çeşitli sağlık kuruluşlarından verilen örnekler, su
yönetimine ilişkin alınan önlemlerin maliyetlerinin kendilerini hızla
amorte edebilecek boyutta olduğunu, uzun vadede kuruma ve çevreye
katma değer sağladığını göstermektedir.
Bu bağlamda; tüm sağlık kuruluşlarının su yönetimi politikalarını –iyi
uygulama örnekleri, çevre koruma örgütlerinin çalışmaları ve sağlık
hizmeti veren kuruluşlara yönelik mevcut yasal mevzuatı da göz önüne
alarak- paydaşlarıyla uyum içinde düzenlemesinin uzun vadede kuruluşa
ve çevreye sağlanacak en önemli yarar olabileceği söylenebilir.
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1.

Giriş

Nairobi’de 1985 yılında gerçekleştirilen konferansta, uzmanlar
tarafından akılcı ilaç kullanımı, “hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına
uygun, yeterli bir dönem için bireysel gereksinimlerini karşılayacak dozda
ve kendilerine ve topluma en düşük maliyeti sağlayacak şekilde almalarını
gerektirir” şeklinde tanımlanmıştır (WHO, 2010). Bu tanım günümüze
kadar temel kavramsal çerçeveyi oluşturmakla birlikte farmasötiklerin
varlığı ve potansiyel zararları, ilaç kirliliği, zoonozları önlemek ve kontrol
etmek gibi gereklilikler nedeniyle “Tek Sağlık” yaklaşımının
benimsenerek bu tanımın güncellenmesi önerilmektedir. Bu yeni tanıma
göre mevcut akılcı ilaç kullanımı tanımının başına “insanlar, hayvanlar,
bitkiler ve ortak çevreleri arasındaki bağlantıyı göz önünde bulundurarak”
ifadesi ekleme önerisinde bulunulmuştur (Orive ve diğerleri, 2021).
Akılcı olmayan ilaç kullanımı hem israf ve hem sağlığa zararları
açısından son derece ciddi küresel bir sorun olmuş ve olmaya devam
etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, kamu sektöründeki birinci basamak
sağlık hizmetlerinden hizmet alan hastaların %40’ından azı ve özel
“1. International 11. Health and Hospital Administration” kongresinde sözlü
sunum (özet basım) olarak sunulmuş olan bu çalışmanın örneklemi genişletilmiş
ve yeni hastalara uygulanmış şeklidir.
1
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sektördeki hastaların %30’undan azı standart tedavi kılavuzlarına göre
tedavi edilmektedir. İlaçların kullanımını izlemek, doğru şekilde
kullanılmalarını sağlamak için gereklidir (Holloway ve van Dijk, 2011).
Hem kronik hem de akut bakım için reçeteli ilaç kullanımı 2021 yılında
günlük 194 milyar dozluk rekor bir seviyeye ulaşmıştır. Özellikle
hastanelerde, kliniklerde ve uzun dönemli bakımda ilaç kullanımı,
pandemi nedeniyle önemli ölçüde kesintiye uğrasa da 2020’de %1,9’luk
büyüme kaydedilmiştir. Perakende ilaç kullanımında ise 2021’de reçete
sayısı 6,4 milyara ulaşırken bu büyüme pandemi öncesi seviyelere geri
dönmüştür (IQVIA, 2022).
Tüm dünyada ilaçların %50’den fazlası uygun olmayan bir şekilde
reçete edilmekte, satılmakta ve dağıtımı yapılmakta ve hastaların yarısı da
uygun şekilde alamamakta ve ilaç rejimlerine uyum gösterememektedir
(WHO, 2002). Bu tür uygun olmayan kullanımlar sonucunda özellikle
Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemleri
ve ekonomileri ciddi bir şekilde etkilenmektedir (Karataş ve diğerleri,
2012; Nayir ve diğerleri, 2016). Türkiye’de akılcı ilaç kullanımı
konusunda 2021 yılında yapılan bir sistematik derleme çalışmasında son
on yılda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Buna göre bireylerin akılcı ilaç
kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve davranışları açısından eksiklikler
bulunduğu, hasta ve hasta yakınlarının orta düzeyde bilgi sahibi oldukları
ve öğrencilerin ise iyi düzeyde bilgi sahibi oldukları tespit edilmiştir
(Bozdemir ve Filiz, 2021). Türkiye’de bir üniversite hastanesinde yapılan
araştırmada bireylerin akılcı ilaç kullanımına yönelik farkındalık düzeyinin
çok düşük (%3,8) olduğu bulunmuştur (Coşkun ve diğerleri, 2021).
İlaçların uygun olmayan şekillerde (reçetesiz, internet kanalı vb.) satışının
yapılması, ilaçlara erişimin kolay olması ve reklamların yaygınlaşması gibi
nedenler ilgili ilaçların önemli bir risk unsuru olarak görülmemesine yol
açmakta ve akılcı ilaç kullanımının önünde büyük engeller oluşturmaktadır
(Bernardi ve diğerleri, 2014). Bunlara ek olarak dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de artan göçmen ya da mülteci sayısı göz önüne alındığında
kültür ve dil bakımından engellerin olması ve buna bağlı olarak da sağlık
okuryazarlığının zayıf olması ilaçların akılcı olmayan bir şekilde
kullanımına yol açmaktadır (World Health Organization Regional Office
for Europe, 2021; Abacıgil ve diğerleri, 2021).
DSÖ’nün ilaç stratejisinin dört ana hedefi “politika düzenlemek ve
uygulamak, erişimi sağlamak, kalite, güvenlik ve etkinlik sağlamak ve
ilaçların rasyonel kullanımını teşvik etmek” olarak bildirilmiştir (WHO,
2006). Bu stratejiye göre devlet, düzenleyici kurumlar, ilaç endüstrisi,
hekimler, eczacılar, birey ve toplum olarak ilaçların akılcı bir şekilde
kullanılmasından sorumlu olmaktadır (Özçelikay, 2001). Güçlü ve sağlam
bir sağlık sistemi, temel ilaçların verimli bir şekilde temin edilmesini,
sağlık hizmeti sağlayıcılarına ve hastalara etkili bir şekilde teslim
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edilmesini ve kaliteyi sağlamak için rutin olarak kontrol edilmesini
sağlayarak ilaçların akılcı kullanımını destekleyebilmesi gerekmektedir.
Doğru ilacın doğru hastaya doğru zamanda ulaşması için sistemin
güvenilirliği ve etkinliği gereklidir; kamu harcamalarında paranın
karşılığının en iyi şekilde alınmasını sağlamak için ilaç tedarikinin etkinliği
esastır (WHO, 2012). Reçeteli ilaçlar ele alındığında hekimlerden,
hastaların sağlık durumuna göre uygun ilaçları seçmek için terapötik
bilgilerini kullanmaları ve daha sonra hastaya yararı optimize etmek için
bunları doğru dozlarda ve doğru sürede reçete etmeleri beklenmektedir
(Chaturvedi ve diğerleri, 2012). Akılcı kullanımı artırmaya yönelik
müdahalelerde, tek bir stratejiyi kullananlardan ziyade hem eğitim hem de
yönetim sistemlerini geliştiren çok yönlü müdahalelerin daha etkili olduğu
ifade edilmektedir (Holloway ve van Dijk, 2011). Aynı zamanda eğitim
atölyelerinin hekimlerin bu konudaki becerilerini geliştirmede ve hastalar
üzerinde daha olumlu etkileri olmaktadır (Moradi ve diğerleri, 2019).
İlaçların aşırı, az veya yanlış kullanılması, kıt kaynakların israfına ve
yaygın sağlık sonuçlarına yol açmaktadır. İrrasyonel ilaç kullanımı
genellikle hasta başına çok fazla ilaç kullanımı (polifarmasi), gereksiz ilaç
kullanımı, yanlış, güvenli ya da etkili olmayan ilaç kullanımı, bakteriyel
olmayan enfeksiyonlar için antimikrobiyallerin uygunsuz kullanımı, oral
formülasyonlar daha uygun olduğunda enjeksiyonların aşırı kullanımı,
klinik yönergelere uygun olarak reçete yazılmaması, sadece reçeteli
ilaçların uygunsuz bir şekilde hastaların kendi kendine ilaç tedavisi
uygulaması, doz rejimlerine uymama gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır
(WHO, 2006; WHO, 2010; Management Sciences for Health, 2012). Geniş
bir açıdan bakıldığında ilaçların uygunsuz kullanımı, sağlık bakım
maliyetleri ve ilaç tedavisi ve tıbbi bakımın kalitesi üzerinde önemli
olumsuz etkilere sahip olmasının yanı sıra antimikrobiyal direnç sorununa
birincil katkıda bulunmaktadır (Management Sciences for Health, 2012).
Bunların yanında etkili ve güvenli olmayan tedavi sunumu, hastalığın
şiddetinin artması, mortalite ve morbidite artışı, ilaç yan etkilerinin artışı
ve yatış sürelerinin artması, ilaç israfı, çevre kirliliği ve ekonomik
kaynakların gereksiz kullanımı gibi sonuçlara neden olmaktadır (Ambwani
ve Mathur, 2006; Srinivasan, 2004; Çelik ve diğerleri, 2013; Holloway ve
van Dijk, 2011; WHO, 2006).
Tanının doğru konulmasından akılcı tedavinin yapılmasına kadar pek
çok faktör, sağlık statüsünün iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Tıbbi tedavi açısından asıl belirleyici hastanın kendisidir. Hastaların ilaç
yönetiminde aktif olmaları ve süregelen “her hastalığın bir ilacı vardır”
anlayışını değiştirmeleri gerekmektedir (Chaturvedi ve diğerleri, 2012;
Çelik ve diğerleri, 2013). Geçmişten günümüze kadar halen sağlıkla ilgili
her sektörün gündeminde yer alan akılcı ilaç kullanımı, iyileştirilmesi
gereken en temel alanlardan biridir. Pek çok kesimi ilgilendiren bu konu
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ile ilgili öncelikli olarak bireylerin ilaç kullanma alışkanlıkları tespit
edilerek gerekli müdahaleler gerçekleştirilmelidir. Bu çalışma da fizik
tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde yatan hastaların akılcı ilaç
kullanımlarına ilişkin bilgi düzeylerinin ve davranışlarının ortaya
konulması amacıyla yapılmıştır.
2.

Yöntem

Bu araştırmada Kırıkkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi’nde yatarak tedavi alan hastaların akılcı ilaç kullanımına ilişkin
bilgi düzeyleri ve davranışlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma
kapsamında akılcı ilaç kullanımlarının incelenmesinde, tedavi rejimlerinde
uzun süreli ilaç kullanımının yer alması sebebiyle fizik tedavi ve
rehabilitasyon alan hastalar değerlendirilmiştir. Nisan-Haziran 2017
tarihleri arasında verilerin bir kısmı toplanmış, Ekim 2019-Mart 2020
tarihleri arasında örneklem genişletilmesine gidilmiş olup pandemi
sebebiyle veri toplama işlemi sonlandırılmıştır. Kesitsel nitelikteki bu
araştırmanın evrenini 80 yatak kapasiteli ilgili merkezin yatan hastaları
oluşturmaktadır. Araştırmaya 18 yaş üzerinde yer alan, sorulara fiziksel ve
ruhsal yönden cevap verebilecek nitelikte olan ve araştırmaya katılmaya
gönüllü olan bireyler kolayda örnekleme yöntemi ile dahil edilmiş ve
toplamda 166 hasta ile görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Hastaların
akılcı ilaç kullanımına ilişkin bilgi düzeylerinin ve davranışlarının
değerlendirilmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yatan
Hastaların Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışlarını
Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Anket formu yaş, cinsiyet, eğitim
düzeyinin sorulduğu bireysel özellikler bölümünden ve akılcı ilaç
kullanımının değerlendirildiği sorulardan olmak üzere toplamda 31
sorudan oluşmaktadır. Ancak bu araştırmada, araştırmanın amacına ve
kapsamına uygun olduğu düşünülen 24 soru üzerinden değerlendirmeler
yapılmıştır. Anket formunun uygulanabilmesi için gerekli izinler Kırıkkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından alınmış ve hastaların bilinçli
rızasına başvurularak aydınlatılmış onam formları imzalatılmış ve
araştırmanın amacı ve önemi hakkında bilgi verilerek elde edilen bilgilerin
yalnızca bilimsel amaçlar için kullanılacağı ve diledikleri zaman
araştırmadan ayrılabilecekleri belirtilmiştir. Araştırma kapsamında elde
edilen veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra analizlerin
yapılmasında tanımlayıcı istatistiklerden ve ki-kare analizinden
faydalanılmıştır. Analiz sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bulunan
(p<0,05) sonuçların etki büyüklüklerinin değerlendirilmesinde ise Cramer
V katsayısından yararlanılmıştır. Araştırmanın yalnızca Kırıkkale ilindeki
bir merkezde tedavi gören hastalardan oluşması ve kolayda örnekleme
yönteminin kullanılması sebebiyle araştırmadan elde edilen sonuçların ilin
ya da ülkenin tamamına genellenmesi konusunda sınırlılıklar
bulunmaktadır.
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3.

Bulgular

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara bu bölümde tablolar
aracılığıyla yer verilmiştir.
Tablo 1: Katılımcıların Bireysel Özelliklere Göre Dağılımı
Özellik
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
40 yaş ve altı
41-64 yaş
65 yaş ve üzeri
Eğitim Düzeyi
İlköğretim
Lise ve üzeri

Sayı

Yüzde (%)

96
70

57,8
42,2

30
91
45

18,10
54,80
27,10

121
45

72,90
27,10

Tablo 1’de araştırmada yer alan hastaların bireysel özelliklerine göre
dağılımlarına yer verilmiştir. Buna göre hastaların çoğunluğunun
kadınlardan (%57,8) oluştuğu, 41-64 yaş aralığında yer aldıkları (%54,8)
ve eğitim düzeylerinin ise ilköğretim (%72,9) düzeyinde olduğu
görülmektedir.
Tablo 2: Katılımcıların İlaç Bulundurma ve Kullanımlarına İlişkin
Dağılımları (n=166)
Özellik
Aile bireylerinin bir tedavi sonrası arta kalan
ilaçlarını ne yaparsınız?
Gerektiği zaman kullanmak üzere saklarım
Sağlık kuruluşuna veririm
Eczaneye veririm
İsteyen tanıdıklara veririm
Çöpe atarım
Tuvalete atarım
Diğer
Evinizde hiç kullanılmamış veya yarım kalmış
ortalama kaç kutu ilaç vardır?
Hiç yok
1-5 kutu
6-10 kutu
10 kutudan fazla
Evinizde her yıl ortalama kaç kutu ilaç; kutusu bile
açılmadan, son kullanım tarihi geçtiği için
atılmaktadır?
1-3
4-7
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Sayı

Yüzde (%)

58
72
10
2
16
1
7

34,90
43,40
6,00
1,20
9,60
0,6
4,20

133
22
1
10

80,10
13,30
0,6
6,00

22
3

13,3
1,80

8-10
10 kutudan fazla
Hiç atılmamaktadır
Üzerinde saklama koşulları ile ilgili herhangi bir
uyarı bulunmayan ilaçları nerede saklıyorsunuz?
Buzdolabında
Oda sıcaklığında serin ve kuru bir yerde
Evde ilaç bulunduruyorsanız; bunları tekrar
kullanırken nelere dikkat edersiniz? (Birden fazla
seçenek işaretlenmiştir)
Hastalığa uygunluğuna
Son kullanma tarihinin dolmamış olmasına
Ambalajının bozulmamış olmasına
Hiçbirine dikkat etmem
Evde bulundurmuş olduğunuz ilaçları tekrar
kullanmak istediğinizde kimden bilgi alırsınız?
Hekim
Eczacı
Hemşire/sağlık görevlisi
Tanıdık/komşu/akraba
Daha önce kullandığım için kimseden bilgi almam
Diğer
Gerekli olabileceği düşüncesiyle hasta olmadan ilaç
yazdırır mısınız veya satın alıp evde bulundurur
musunuz?
Evet
Hayır
Gerekli olabileceği düşüncesiyle hasta olmadan
aldığınız ilaçlar hangi grup ilaçlardır? (n=21)
Ağrı kesiciler
Antibiyotikler
Komşularınız ve/veya yakınlarınızın tavsiyesi ile
ilaç kullanır mısınız ya da doktorunuzdan reçete
etmesini ister misiniz?
Evet
Hayır

3
4
134

1,80
2,40
80,70

54
112

32,50
67,50

36
125
2
3

21,70
75,30
1,20
1,80

88
8
1
3
57
9

53,00
4,80
0,6
1,80
34,30
5,50

21
145

12,70
87,30

16
5

76,20
23,80

13
153

7,80
92,20

Tablo 2’de hastaların ilaçları bulundurma ve kullanım durumlarına
ilişkin dağılımlarına yer verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde hastaların
genellikle aile bireylerinden birinin tedavisi sonrasında kalan ilaçları sağlık
kurumlarına verdikleri (%43,4), evde kullanılmamış veya yarım kalmış hiç
ilaçları olmadığı (%80,1), evlerinde hiç kullanılmadan sadece tarihi geçtiği
atılan hiç ilaçları olmadığı (%80,7) ve üzerinde saklama koşulları ile ilgili
bilgi olmayan ilaçları oda sıcaklığında serin ve kuru bir yerde (%67,5)
sakladıkları görülmüştür. Hastaların çoğunlukla evde bulunan ilaçları
tekrar kullanırken son kullanım tarihinin dolmamış olmasına dikkat
ettikleri (%75,3) ve hekimlerinden (%53) bilgi aldıkları bulunmuştur.
Hastalar ayrıca gerekli olabileceği düşüncesiyle hasta olmadan ilaç
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yazdırmadıklarını (%87,3), yazdıran hastaların ise çoğunlukla ağrı kesici
(%76,2) yazdırdıkları ve genellikle komşularının/yakınlarının tavsiyesi ile
ilaç kullanmadıkları ya da doktorlarına reçete ettirmedikleri (%92,2)
görülmüştür.
Tablo 3: Katılımcıların İlaç Temini ve Kullanımlarına İlişkin Dağılımları
(n=166)
Özellik
Hastalık durumunda ne yaparsınız?
Hekime danışırım
Eczacıya danışırım
Hemşire, sağlık memuru veya sağlık personeline
danışırım
Bitkisel tedavi yöntemlerini denerim
Evde bulunan ilaçlarla tedavi olmaya çalışırım
Hekime giderken daha önce kullanmış olduğunuz
ilaçlar ve varsa kronik hastalıklarınıza ait
raporlarınız hakkında hekimi bilgilendirir misiniz?
Evet
Hayır
Hekimin vermiş olduğu ilaçları ne şekilde
kullanırsınız?
İlaç bitene kadar kullanırım
Şikâyetim geçene kadar kullanırım
Hekim veya eczacının önerdiği süre kullanırım
Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi şikayetleriniz
üzerine muayene olmadan, kendi başınıza
antibiyotik kullanır mısınız?
Evet; kullanırım
Evet; başlarım ama iyi hissettiğimde ilacı kullanmayı
keserim
Hayır; muayene olmadan kullanmam
İlacın yan etkileri ile karşılaşırsanız nasıl
davranırsınız?
Hekime başvururum
Eczacıya başvururum
Yardımcı sağlık personeline başvururum
Kendim çözüm ararım
Hiçbir şey yapmam
Basında reklamı yapılan ürünleri tedavi amacıyla
kullanır mısınız?
Hekime danışarak kullanırım
Kullanan tanıdığıma, komşuma sorar kullanırım
Kullanmam
Ağrı kesici ihtiyacınız olduğunda ilacı nasıl temin
edersiniz?
Reçete ile eczaneden
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Sayı

Yüzde
(%)

154
1
1

92,80
0,6
0,6

3
7

1,80
4,20

161
5

97,00
3,00

56
33
77

33,70
19,90
46,40

17
14

10,20
8,40

135

80,70

158
3
1
3
1

95,20
1,80
0,6
1,80
0,6

3
5
158

1,80
3,00
95,20

128

77,10

Reçetesiz eczaneden
Komşudan, tanıdıktan
Hekime muayene olmadan eczaneden ilaç alır
mısınız?
Evet; muayene parası ödemek istemediğim zamanlarda
Hayır; muayene olmadan ilaç almam, önemli bir
rahatsızlık atlanabilir
İlaç temini sırasında reçetede yazılandan farklı
olarak eczacının önerdiği eşdeğer ilacı kabul eder
misiniz?
Evet
Hayır

36
2

21,70
1,20

27
139

16,30
83,70

56
110

33,70
66,30

Tablo 3’te araştırmada yer alan hastaların ilaç temini ve kullanımlarına
ilişkin dağılımları yer almaktadır. Buna göre hastalar çoğunlukla, herhangi
bir hastalık durumunda hekime danıştıklarını (%92,8), hekime giderken
daha önce kullandıkları ilaçları ve hastalıklarına ilişkin raporlar hakkında
hekimlerini bilgilendirdiklerini (%97) ve hekimin vermiş olduğu ilaçları
önerilen süre kadar kullandıklarını (%46,4) belirtmişlerdir. Hastaların
önemli bir çoğunluğunun grip, nezle, soğuk algınlığı gibi şikayetlerde
muayene olmadan antibiyotik kullanmadıkları (%80,7) görülmüştür.
İlaçların yan etkileri ile karşılaştıklarında hastaların çoğunun hekime
başvurduğu (%95,2), basında reklamı yapılan ürünleri kullanmadıkları
(%95,2), ağrı kesici ihtiyaçları olduğunda reçete ile eczaneden (%77,1)
temin ettikleri, hekime muayene olmadan eczaneden ilaç almadıkları
(%83,7) ve ilaç temini sırasında reçete yazandan farklı olarak eczacının
önerdiği eşdeğer ilacı kabul etmedikleri (%66,3) görülmüştür.
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Tablo 4: Katılımcıların Bireysel Özelliklerine Göre İlaç Kullanım Davranışlarının Değerlendirilmesi
Cinsiyet
Yaş
Eğitim Düzeyi
Kadın
Erkek
≤40 yaş
41-64
65≤
İlköğretim
Lise
Hekimin vermiş olduğu ilaçları ne şekilde kullanırsınız?
İlaç bitene kadar kullanırım
30 (%53,6)
26 (%46,4)
5 (%8,9)
33 (%58,9)
18 (%32,1)
45 (%80,4) 11 (%19,6)
Şikâyetim geçene kadar kullanırım
20 (%60,6)
13 (%39,4)
11 (%33,3)
19 (%57,6)
3 (%9,1)
21 (%63,6) 12 (%36,4)
Hekim/eczacının önerdiği süre
46 (%59,7)
31 (%40,3)
14 (%18,2)
39 (%50,6)
24 (%31,2)
55 (%71,4) 22 (%28,6)
kullanırım
2
2
Test İstatistiği
Χ = 0,636
p=0,728
Χ = 12,250 p=0,016* Cramer V= 0,192
Χ2 = 3,094 p=0,213
Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi şikayetleriniz üzerine muayene olmadan, kendi başınıza antibiyotik kullanır mısınız?
Evet; kullanırım
9 (%52,9)
8 (%47,1)
3 (%17,6)
11 (%64,7)
3 (%17,6)
12 (%70,6)
5 (%29,4)
Evet; başlarım ama iyi hissettiğimde
8 (%57,1)
6 (%42,9)
3 (%21,4)
9 (%64,3)
2 (%14,3)
14 (%100)
0 (%0)
ilacı kullanmayı keserim
Hayır; muayene olmadan kullanmam
79 (%58,5)
56 (%41,5)
24 (%17,8)
71 (%52,6)
40 (%29,6)
95 (%70,4) 40 (%29,6)
Χ2 = 9,325 p=0,009*
2
2
Test İstatistiği
Χ = 0,196
p=0,907
Χ = 2,694 p=0,610
Cramer V= 0,185
Basında reklamı yapılan ürünleri tedavi amacıyla kullanır mısınız?
Hekime danışarak kullanırım
2 (%66,7)
1 (%33,3)
0 (%0)
3 (%100)
0 (%0)
2 (%66,7)
1 (%33,3)
Kullanan tanıdığıma/komşuma sorar
4 (%80,0)
1 (%20,0)
0 (%0)
5 (%100)
0 (%0)
4 (%80,0)
1 (%20,0)
kullanırım
Kullanmam
90 (%57,0)
68 (%43,0)
30 (%19,0)
83 (%52,5)
45 (%28,5) 115(%72,8) 43 (%27,2)
Test İstatistiği
Χ2 = 1,251
p=0,535
Χ2 = 9,951 p=0,041* Cramer V= 0,144
Χ2 = 0,193 p=0,908
Ağrı kesici ihtiyacınız olduğunda ilacı nasıl temin edersiniz?
Reçete ile eczaneden
71 (%55,5)
57 (%44,5)
20 (%15,6)
69 (%53,9)
39 (%30,5)
96 (%75,0) 32 (%25,0)
Reçetesiz eczaneden
23 (%63,9)
13 (%36,1)
10 (%27,8)
20 (%55,6)
6 (%16,7)
23 (%63,9) 13 (%36,1)
Komşudan, tanıdıktan
2 (%100)
0 (%0)
0 (%0)
2 (%0)
0 (%0)
2 (%100)
0 (%0)
Test İstatistiği
Χ2 = 3,032
p=0,220
Χ2 = 6,675 p=0,154
Χ2 = 2,949 p=0,229
Özellik

*: p<0,05 anlamlılık
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Tablo 4’te hastaların bireysel özelliklerine göre ilaç kullanım
davranışlarının farklılık gösterip göstermediğine ilişkin bulgulara yer
verilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde ilaç kullanım davranışlarının cinsiyete
göre istatistiksel açıdan bir farklılık oluşturmadığı (p>0,05) görülmektedir.
Yaş değişkeni değerlendirildiğinde; hekimin verdiği ilaçların kullanım
şeklinin (Χ2 = 12,250; p=0,016; Cramer V= 0,192) ve basında reklamı
yapılan ürünlerin tedavi amacıyla kullanımının (Χ 2 = 9,951; p=0,041;
Cramer V= 0,144) istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği, ancak
grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda muayene olmadan antibiyotik
kullanma ve ağrı kesici ihtiyacı olduğunda temin etme durumuna göre
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği (p>0,05)
bulunmuştur. İstatistiksel açıdan anlamlı bulunan farklılıkların etki
büyüklüklerinin ise düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Hastaların eğitim
düzeyine göre ilaç kullanım davranışları incelendiğinde; yalnızca grip,
nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda muayene olmadan antibiyotik
kullanma durumuna ilişkin istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu
(Χ2 = 9,325; p=0,009; Cramer V= 0,185) ve bu farklılığın etki
büyüklüğünün ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Hekimin vermiş
olduğu ilaçların kullanım şeklinin, basında reklamı yapılan ürünlerin
tedavi amacıyla kullanımının ve ağrı kesici ihtiyacı olduğunda temin etme
durumunun eğitim düzeyine göre farklılık göstermediği (p>0,05)
bulunmuştur.
4. Tartışma
Bu çalışmada kullanılan soru formunun uygulandığı benzer çalışmalara
ilişkin bulgular bu başlık altında incelenmektedir.
Bir eğitim ve araştırma hastanesinin dahili kliniklerinde yatan 18 yaş
üstü hastaların hastalanmadan doktora ilaç yazdırdığı veya eczaneden
reçetesiz satın alıp evde bulundurduğu ve bu ilaçların en çok analjezik
ilaçlar olduğu ve grip, nezle gibi şikayetlerde muayene olmadan
antibiyotik kullandığı ve iyileştiğini düşünerek tedaviyi yarıda kestiği
tespit edilmiştir. Bunların yanında artan ilcaları gerektiği zaman kullanmak
üzere oda sıcaklığında sakladıkları, hastalık durumunda hekime
danıştıkları, ilacın kullanımı ve yan etkileri ile ilgili bilgileri ilaç
prospektüsünden öğrendikleri görülmüştür. Benzer şikayetleri olan
tanıdıklara ilaç tavsiyesinde bulunma durumunun kadınlarda daha fazla
olduğu bulunmuştur (Çobanoğlu ve Özdemir Alkanat, 2019).
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 65
yaş ve üzeri hastanın uygunsuz ilaç kullanımının tespiti amacıyla yapılan
çalışmada hastaların yaklaşık %60’ının uygun olmayan ilaç kullandığını
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ve 77 ilacın uygunsuz olduğu bulunmuştur. Bunun yanında hastaların
yaklaşık %80’inde ise polifarmasi varlığı saptanmıştır (Bozkurt, 2018: 18,
19).
Seydişehir Devlet Hastanesi’nde yatan hastaların %56,2’si devamlı
kullandıkları ilaçlarının olduğunu belirtmiştir. Yatan hastaların %43,8’inin
evinde kullanılmamış ilaç bulunduğunu, %64,4’ünün evinde yarım kalmış
ilaç bulunduğunu, %82,9’unun sakladığı ilaçların son kullanma tarihini
kontrol ettiğini, %37’sinin hastalanmadan önlem amaçlı eczaneden ilaç
aldığını, %48,6’sının hastalandığında doktora gitmeden evdeki ilaçları
kullanacağını, %28,8’inin yakın çevresine ilaç tavsiye edeceğini,
%80,8’inin doktor reçete yazarken kullandığı ilaçları söylediğini,
%82,9’unun doktor reçete yazarken besin ya da ilaç alerjisi varsa
belirttiğini, %52,1’inin hekimin verdiği ilaçları şikâyetleri geçince
kullanmayı bıraktığını, %37’sinin soğuk algınlığı, nezle, grip gibi
şikâyetlerde muayene olmadan antibiyotik kullandığını, %61’inin iğne ile
tedavinin hastalıkları daha hızlı iyileştirdiğini, %69,9’unun ilaç
prospektüsünü okuduğunu, %30,8’inin her hastalığı antibiyotiklerin
iyileştireceğini, %75,3’ü reklamı yapılan ürünleri tedavi amaçlı
almadığını, %56,2’si aynı tedavide kullanılan iki ilaçtan daha pahalı olanı
seçeceğini ve %79,5’i ilaçların son kullanma tarihine baktığını
belirtmişlerdir. Hastalar kullanmadığı artan ilaçlarını; %35,9’u
gerektiğinde kullanmak üzere saklayacağını, %26,6’sı çöpe atacağını,
%25,9’u ise sağlık kuruluşuna vereceğini belirtmişlerdir. Hastaların
%50,7’si ilaçlarını bir dolapta, %39,2’si buzdolabında, %8,5’i ise poşet
içinde muhafaza ettiklerini, son kullanma tarihi geçen ilaçları genellikle
çöpe attıklarını ve hastalanmadan önlem almak için eczaneden çoğunlukla
antibiyotik ve ağrı kesici grubu ilaçları aldıklarını belirtmişlerdir (İncesu,
2017).
GATA Kardiyoloji servisinde yatan hastaların %49,6’sı tedaviden
sonra artan ilaçlarını tekrar kullanmak amacıyla sakladığı; %87,6’sı ilaç
kaynaklı yan etkiler oluştuğunda hekime başvurduğu; evli olanların
%36,2’si ve kadınların %42,1’i reçete olmadan ağrı kesici kullandığı tespit
edilmiştir (Uğrak vd., 2015).
Macit ve arkadaşlarının (2019) yaptığı çalışmada; kadınların %46,2’si,
erkeklerin %49,2’si reçetesiz ağrı kesici almadıkları; hastaların %94,2’si
var olan kronik rahatsızlığı ve kullanmış olduğu ilaçlar konusunda
doktorunu ya da ilgili sağlık çalışanını bilgilendirdiği ve akılcı ilaç
kullanımı konusunda bilgi düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür.
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Uçman ve Uysal’ın (2021) yaptığı çalışmada; 18 yaş üstü bireylerden
%88,1’inin son üç ayda reçete yazdırmadan ilaç kullanmakta olduğu;
%43,2’sinin reçetelenen ilacı normal süresinden önce bıraktığı tespit
edilmiştir. Aynı çalışmada, analjeziklerin, vitaminlerin ve soğuk algınlığı
ilaçlarının en sık kullanılan reçetesiz ilaçlar olduğu belirtilmiştir.
5. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmanın sonucunda, çalışmanın yapıldığı fizik tedavi ve
rehabilitasyon hastanesinde yatan hastaların ilaç kullanımı ve saklanması
ile ilgili bilgi düzeylerinin yüksek ve akılcı kullanıma uygun olduğu
görülmüştür. Bu hastanede tedavi alan hastaların genelinin uzun süreli ya
da kronik bir hastalığı olduğu düşünüldüğünde düzenli ilaç kullanımları
nedeniyle bu bilincin oturmuş olduğu tahmin edilmektedir.
Çalışmada ayrıca hastanede tedavi alan hastaların büyük bir kısmının
akılcı ilaç kullanma bilgi ve davranışlarının yüksek olmasıyla birlikte;
yatan hastaların küçük bir grubunun tedavi sonrası artan ilaçları
gerektiğinde kullanmak üzere sakladığını (%34,90), evde bulundurulan
ilaçları tekrar kullanmak istediklerinde daha önceden kullandıkları için
kimseden bilgi almadıklarını belirten (%34,30) ve gerekli olabileceği
düşüncesiyle hasta olmadan alınan ilaçların %23,80’lik kesiminin
antibiyotik olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Ayrıca hastalar; soğuk
algınlığı, nezle, grip gibi şikayetlerde muayene olmadan antibiyotik
kullandıklarını (%10,20) da belirtmişlerdir. Her ne kadar küçük bir hasta
grubu olsa da akılcı ilaç kullanımı konusunda uygun olmayan bu tutum ve
davranışların
mümkün
olduğunca
azaltılması
için
toplum
bilinçlendirilmeli, sağlık çalışanları tarafından hastalara bu konuda
bilgilendirici eğitimler verilmeli, aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla
da toplum farkındalığının artması sağlanmalı, bireylerin sağlık
okuryazarlık oranını arttırmak için ilgili çalışmalar yapılmalı, akılcı ilaç
kullanımıyla ilgili politikalar geliştirilmeli, ilaçların toplanabilmesi için
ilgili merkezlerin kurulması ve bu sayede ilaç israfının engellenmesi
sağlanmalıdır.
Son dönemde pandeminin de hayatımıza girmesiyle birlikte ilaç
kullanımlarının (özellikle vitaminlerin) kontrolsüz bir şekilde artış
gösterdiği düşünülmektedir. Yapılan bu çalışma pandemi öncesi dönemi
kapsamaktadır. Araştırmacılar için pandemi sonrası dönem için yeniden
planlanıp karşılaştırmalı çalışmaların yapılması önerilebilir.
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1.

Giriş

İmplant uzunluğu, implantların yaşam oranının belirlenmesinde ve
proteze bağlı başarıda oldukça önemli bir faktördür. Posterior bölgede
maksilla ve mandibulada implant yerleştirmek, zayıf kemik kalitesi ve
kantitesinden dolayı oldukça kritiktir. Kemik yetersizliğinin olduğu
durumlarda uzun implantlar; sinüs lift veya kemik ogmentasyonu gibi
kompleks cerrahi prosedürler ile yerleştirilmektedir. Bu teknikler; yüksek
maliyet, artmış tedavi süresi ve morbidite ile ilişkilidir. Bu nedenle kemik
kalitesinin zayıf olduğu bu bölgelerde daha az invaziv tedavi seçeneklerine
ihtiyaç vardır.
Kısa implantlar rezorbe olan kretlerde etkili bir tedavi seçeneğidir. Kısa
implantlar ile komplike cerrahi tedavilerden de kaçınılmış olur. İmplant
yüzey geometrisi ve yüzey dokusu üzerinde yapılan düzenlemeler ile
osseointegrasyon sırasındaki primer stabilitenin de artması sağlanır (Jain,
Gulati, Garg, & Pathak, 2016).
Isırma kuvvetleri ve kemik kalitesi kantitesine göre seçilmiş implant
uzunluğu, implantın ve protezin uzun süre başarısı için kritik bir faktördür.
Genel olarak implantın uzun olması tercih edilir. Fakat ileri derecede
alveol kemiği rezorbe olmuş bireylerde anatomik sınırlardan dolayı uzun
implant kullanımı problemlidir. Maksilladaki anatomik limitasyon,
posterior maksiller sinüs, nazal taban ve anteriorda nazopalatinal kanaldan
dolayı meydana gelirken, rezorbe mandibulada limitasyon inferior alveolar
kanaldan dolayı meydana gelmektedir. Bu bölgelerdeki kemik hacmini
eski haline getirebilmek için yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu, blok
kemik greftleme, maksiller sinüs tabanı greftlemesi, distraksiyon
osteogenezisi ve sinir repozisyonladırılması gibi ileri cerrahi prosedürler
uygulanmaktadır. Fakat bu teknikler; hassas, maliyeti yüksek, zaman alıcı
ve cerrahi olarak morbiditesi yüksek tekniklerdir. Kısa implantlar rezorbe
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kretlerde daha az invaziv bir tedavi sunmaktadır (Esposito et al., 2011; das
Neves, Fones, Bernardes, do Prado, & Neto, 2006).
Kısa implant tanımlamasıyla ilgili genel bir konsensus
yayınlanmamıştır. Çoğu yazar 10 mm’den kısa implantları kısa implant
olarak değerlendirmektedir (Misch et al., 2006). 11. Avrupa Konsensus
Konferansı (EUCC)’de dental implantlar; “kısa”: kemik içi implant
uzunluğu ≤8 mm, “ultra kısa”: kemik içi implant uzunluğu <6 mm olacak
şekilde kabül edilmiştir (Neugebauer, Nickenig, & Zöller, 2016).
1.1. Kısa İmplantların Avantajları:
1. Kemik yetersizliğini kompanse etmek için kemik greftleme
prosedürlerine ihtiyaç duyulmaz.
2. İmplant yerleştirmeden önce çeşitli ileri cerrahi prosedürlere
ihtiyaç duyulmadığından daha az maliyet ve daha az ağrı meydana gelir.
Zaman kaybının da önüne geçilmiş olur.
3. Kompleks cerrahi teknikler genellikle ameliyat sırasında kanama,
Schneiderian membran perforasyonu ya da sinir yaralanmalarına sebep
olabilirken, postoperatif olarak da mandibular sinirde geçici ya da kalıcı
sinir harabiyetine, greft ya da membranın açığa çıkmasına, enfeksiyonlara
ve artmış peri-implant kemik kaybına sebep olabilir. Kısa implantlar ile bu
durumların önüne geçilmiş olur.
4. İmplant bölgesinde daha kısa kemik hazırlığı gerektiğinden
osteotomi hazırlığı basitleştirilmiştir. Bu durum ayrıca su irrigasyonunun
bölgeye daha iyi ulaşmasını sağlar ve fazla ısınmanın önüne geçer.
5.

İmplantın yerleştirilmesi daha basittir.

6. Orijinal alveolar sırtın ötesindeki bazal kemik her zaman eksik
dişin uzun ekseninde bulunmadığından, kısa osteotomi bölgesi ile yükleme
açısı iyileştirilir (Jain et al., 2016).
Kısa implantların başarısı ile ilgili yapılmış çalışmalar Tablo 1’de
özetlenmiştir:
Tablo 1: Kısa implantlardaki başarı oranı
Yazar
Wyatt
ark.,

Yıl

Çalışma

ve 1998 72 hastada yapılan 230 implantın 12 yıllık takibi
yapılmıştır. Toplam başarı oranı kısa implantlarda
%75 iken uzun implantlarda %95 oranında
bulunmuştur.
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Bahat
ark.,

ve 2000 7 mm ve 8.5 mm’lik implantlarda %17 oranında
yüksek implant kayıp oranı olduğu rapor
edilmiştir.

Weng
ark.,

ve 2003 493 hastada yapılan 1179 implantın 72 aylık
kontrolleri yapılmıştır. Toplam başarı oranı;
7 mm implantlarda %74
8.5 mm implantlarda %81
10 mm’den uzun implantlarda %93.1 olarak
bulunmuştur.

Herma
ark.,

ve 2005 487 implant incelenmiştir.
10 mm’lik implantlarda %10.1 oranında
7 mm’lik implantlarda %21.8 oranında kayıp
olduğu rapor edilmiştir.

Esposito ve 2011 60 hastada; 6.3 mm’lik implantlar ve vertikal
ark.,
ogmentasyon ile birlikte uygulanan 9.3 mm’lik
implantlar
karşılaştırılmıştır.
Ogmentasyon
yapılan
hastalarda
daha
fazla
oranda
komplikasyona rastlarken, kısa implantlarda daha
az kemik kaybı, daha az zaman kaybı, maliyet ve
morbidite ile karşılaşılmıştır.
Annibali ve 2012 Araştırmacılar kısa implantlar ile ilgili sistematil
ark.,
derlemeleri
ve
meta-analiz
çalışmalarını
incelemiştir.
Kısa
implant
kullanımının
desteklenmesi için daha uzun dönemli
kontrollerin yapıldığı çalışmalara ihtiyaç
duyulduğunu belirtmişlerdir.
Hassani ve 2013 İnferior alveolar sinir transpozisyonundan sonra
ark.,
en sık görülen komplikasyonun başlangıçta
saptanan duyusal bozukluk olduğunu ve bunun da
hastaların %16’sında sinir harabiyetinin kalıcı ve
geri dönüşü olmayan bir durum olduğunu
gözlemlemişlerdir.
Vasquez ve 2014 Araştırmacılar, 200 sinüs lift prosedürü
ark.,
gözlemlemiş
ve
olguların
%25.7’sinde
Schneiderian
membran
perforasyonu
ile
karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
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Al-Hashadi
ve ark.,

2014 Atrofik kretlerin tedavisinde kısa implantlar ile
cerrahi ogmentasyon prosedürlerinin uygulandığı
tedaviler kıyaslandığında yeterli kanıta ulaşıldığı
ve kısa implantlarda yüksek başarı oranının
olduğu gösterilmiştir.

Nisandand
ve ark.,

2014 Araştırmacılar, kısa implantlar ile ilgili yapılmış
çalışmaları incelemişler ve ileri cerrahi
prosedürler ile desteklenmiş implantlar ile kısa
implantların benzer başarı oranı gösterdiğini ve
kısa implantların maliyeti azaltarak zaman
kazanmayı sağladığını rapor etmişlerdir.

Rossi
ark.,

ve 2015 Posterior alandaki tek diş eksikliklerinde orta
pürüzlülükteki SLA yüzeye sahip 6-10 mm
uzunluğundaki implantların klinik ve radyografik
sonuçlarını karşılaştırmayı amaçlamıştır. Takip
süresince 6 mm uzunluğundaki implantlardan 4’ü,
10 mm uzunluğundaki implantlardan 1’i kayıp
olmuştur. Araştırmacılar 5 yıllık takip sonucunda
marjinal kemik kaybının 6-10 mm uzunluğundaki
implantlarda benzer olduğunu fakat kısa
implantlardaki yüksek oranda görülen kayıp
oranının çevre kemikteki çatlak hatları ile ilişkili
olabileceğini belirmiştir.

Calvo2015 4 mm uzunluğundaki implantlar ile standart
Guirado ve
implantlar arasındaki primer stabilite, marjinal
ark.,
kemik kaybı, yaşam oranı ve başarı kriterlerini
değerlendirmeyi amaçlamışlardır. 12 aylık takip
sonucunda kısa implantlarda başarı oranının
%97.5, standart implantlarda ise %100 olduğunu
rapor etmişlerdir. Klinik ve radyografik
sonuçların ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark
yaratmadığını belirtmişlerdir.
Sahrmann
ve ark.,

2016 Tek
diş
eksikliklerinde
6mm-10
mm
uzunluğundaki implantlar arasındaki yaşam
oranını ve marjinal kemik seviyesi değişimlerini
kıyaslamışlardır. 3 yıllık takip sonucunda, 6mm
implantlardan biri kayıp olmuştur. Marjinal
kemik seviyesi iki grup arasında benzer
bulunmuştur. Çalışmacılar tek diş eksikliklerinde,
kısa implantların öngörülebilir bir tedavi seçeneği
olabileceğini vurgulamıştır.
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Malchiodi
ve ark.,

2017 Araştımacılar, ekstra kısa implantların güvenilir
bir tedavi seçeneği olup olamayacağını
araştırmışlardır. 6mm- 9mm- 11mm uzunluğunda
implantlar kullanılmıştır. Farklı uzunluktaki
implantlar arasında başarı oranı ve implant
çevresindeki kemik kaybı bir değişiklik
göstermemiştir.
Araştırmacılar,
6
mm
uzunluğundaki implantların diğer uzunluktaki
implantlar ile benzer sonuçlar gösterdiğini,
şiddetli kemik rezorpsiyonu görülen alanlarda
güvenilir bir minimal invaziv tedavi seçeneği
olduğunu vurgulamışlardır.

González2018 Çift yivli ve tek yivli kısa implantlar
Serrano ve
karşılaştırılmıştır. Kısa implantlarda geometrik
ark.,
dizaynın önemli olduğunu, çift yivli dizaynın tek
yivli
dizayna
göre
primer
stabilitenin
sağlanmasında etkili bir faktör olduğunu
belirtmiştir.
1.2. Biyomekanik Hususlar
1.2.1.

Tanısal

a)İmplant çapı: Stres dağılımını sağlaması açısından implant çapı,
implantın boyuna göre daha fazla etkilidir. Çünkü kemik boynu maksimum
kuvvete maruz kalırken, buraya gelen stresin çok az bir kısmı apikal
bölgeye ulaşır. Artmış uzunluk yalnızca primer stabilitenin düzeltilmesine
imkân sağlar. Fakat implantın geniş çapı yalnızca primer stabiliteyi
artırmakla kalmaz, ayrıca krestal kemik seviyesinde oklüzal kuvvetlerin
daha iyi dağılımına olanak sağlar. Sonlu elemanlar analizi ile de bu konsept
desteklenmiştir ve implant uzunluğunun oklüzal yüklerin kemik-implant
arayüzüne transferinde etkili olan birinci faktör olmadığı kanıtlanmıştır
(Jain et al., 2016).
b)Kron/implant oranı: Artmış kron/implant oranı vertikal kantilever
gibi davranarak, krestal kemik kaybına ve implant kaybına yol açabilir.
Çalışmacılar dental implantlarda kron/implant oranını doğal dişlere uygun
olaral 1:1 oranında önermektedir (Spiekermann, Jansen, & Richter, 1995;
Rangert, Krogh, Langer, & Van Roekel, 1995). Son yıllarda ise birçok
araştırmacı, kron/implant oranının 2:1 veya daha büyük olmasının belirli
bir eşik değere uygun olmak kaydıyla, implantın uzun dönemli başarısında
bir tehtid oluşturmayacağını belirtmiştir (Blanes, 2009; Birdi, Schulte,
Kovacs, Weed, & Chuang, 2010) Malchiodi L 2014).

281

c)Kemik kalitesi: Kısa implant başarısı için kemik kalitesi birincil
faktördür (Galvão et al., 2011). Tip III ve Tip IV kemikte daha fazla
implant kaybına rastanıldığı bildirilmiştir. Kısa implantın uzunluğu ve
zayıf kemik kalitesi implant yerleştirilmesi ve iyileşme periyodu sırasında
implant stabilitesini azaltır.
d)Kantilever eksikliği: Kantilever, kuvvetleri direkt olarak kron boyu
ile orantılı olarak dağıtır. İmplant gövdesinde, 6 farklı potansiyel rotasyon
noktası meydana gelir. Kantilever’ları elimine etmek, biyomekanik olarak
düzelme sağlarken, tedavide de artmış bir öngörü sağlar.
e)İmplant sayısı: Çok sayıda implant kullanmak, oklüzal kuvvetlere
dayanacak fonksiyonel yüzeylerin artmasını sağlar.
f)İmplant dizaynı: İmplant yüzey alanı şu faktörler ile artırılabilir:
I.Yiv sayısı: Aynı aksiyal düzlemdeki daha fazla yiv sayısı, kemik
ile kontakta olan implant yüzey alanını artırır.
II.Yiv derinliği: Daha derin yivler olması implant yüzey alanını
artırır.
III.Yiv şekli: Kare şeklindeki yiv dizaynı, V şeklindeki ve ters yiv
dizaynına göre daha fazla kemik-implant kontaktı sağlar. D3 ve D4
kemikte çift yivli dizaynın tek yivli dizayna göre primer stabilitenin
sağlanmasında daha büyük başarı sağladığı da kanıtlanmıştır.
IV.İmplant yüzeyi: Düz yüzeyli implantlara nazaran, düzensiz
yüzeyli mikrotopografiye sahip implant yüzeyi daha fazla kemikimplant kontağı sağlar ve osseointegrasyonu kolaylaştırır.
1.3. Cerrahi
a)2 aşamalı cerrahi protokol: İki aşamalı cerrahi protokol kısa
implantlar için savunulan bir yöntemdir. İyileşme fazında daha iyi bir
primer stabilite sağlar. Maksilla için bekleme süresi 4-6 ay, mandibula için
2-4 ay olarak önerilmektedir (Herekar et al., 2014) .
b)Uyarlanmış cerrahi protokol: Geliştirilmiş başlangıç stabilitesi ile
standart cerrahi protokoldeki aşamaların elimine edilmesini sağlar. Zayıf
kemik kalitesinde yumuşak kemik drilleme protokolü takip edilirken, final
kemik drillemede standart büyüklükteki drillerden farklı olarak dar çaplı
drillerin kullanılması önerilir (Jain et al., 2016).
1.4. Protetik
a)İmplant-abutment bağlantısı: Daha açılı implant-abutment
bağlantısı, eksternal heks abutment bağlantısına göre marjinal kemik
kaybını azaltır ve implant boyun bölgesinde kemik oluşumunu aktive eder.
İnternal heks-implant bağlantısı, eksternal heks bağlantısına göre daha
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geniş kuvvet dağılımı gösterir (Castro et al., 2014) (Maeda, Satoh, & Sogo,
2006).
b)Oklüzal yüzey: Küçük oklüzal yüzey, implant yüzeyindeki
kuvvetlerin dengesini azaltır.
c)İnsizal rehberlik: Posterior alanda implantlar, yüksek ısırma
kuvvetine karşı koyabilmek için doğal diş yapısını taklit eden bir
biyomekanik yaklaşımı takip eder. Anterior bölgedeki insizal rehberlik,
lateral kuvvetleri elimine eder.
d)Splintleme: İmplantları splintleme fonksiyonel yüzey alanını
artırarak, proteze daha az yük gelmesini sağlar.
2. Kısa İmplantların Yerleştirilmesinde Klinik Rehber
2014 yılında Nisand ve Renourd, kısa implantların yerleştirilmesi ve
kemik yüksekliği, kemik kalitesi, ciddi risk faktörleri (sigara, periodontal
hastalık hikâyesi varlığı, ileri yaş) gibi diğer tedaviyi etkileyebilecek
durumlar ile ilgili olarak kısa implantların yerleştirilmesi ile ilgili bir
rehber önermiştir (Tablo 2, Tablo 3) (Jain et al., 2016). Fakat bu rehberi
dikkate almak için minimum kemik kalınlığının 5 mm olması
gerekmektedir.
Tablo 2: Rezorbe maksillada klinik rehber
Kret
Yüksekliği
<5mm

Kemik
Tipi
Tip I, II,
III
Tip IV
Tip I, II,
III
Tip IV
Tip I, II,
III
Tip IV

5-6mm
≥6mm

Periodontitis
varlığı, Tedavi
sigara içenler, hasta yaşı
Yok
Sinüs Lift
Var
Yok

Sinüs Lift
Kısa İmplant

Var
Yok

Sinüs Lift
Kısa İmplant

Var

Kısa İmplant

Tablo 3: Rezorbe mandibulada klinik rehber
Kret Yüksekliği Kemik Tipi

Tedavi

<8 mm

Tip I, II, III, IV

İleri cerrahi prosedür

≥8mm

Tip I, II, III, IV

Kısa implant
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2.1. Kısa İmplantların Endikasyonları:
1.Posterior çenedeki tekli ya da çoklu sabit protez planlamasında
endikedir.
2.Şiddetli rezorbe total dişsiz mandibulanın tedavisinde, 4 adet kısa
implant implant üstü hareketli protezi desteklemek için ya da 6 kısa
implant sabit protezi desteklemek için yapılabilir.
3.Total dişsiz maksillada, premaksillaya yerleştirilmil uzun implantları
desteklemek için, distal bölgelere 2 kısa uzunlukta implant yerleştirilebilir.
Griffin ve Cheng 2004 yılında, implant yüzey alanının maksimumda
tutulmasının kısa implant başarısındaki en önemli faktör olduğunu
belirtmişlerdir (Griffin & Cheung, 2004). 2004 yılında Hagi ve arkadaşları
ise, implant yüzey geometrisinin kısa implant başarısında majör faktör
olduğunu rapor etmiştir (Hagi, Deporter, Pilliar, & Arenovich, 2004).
Misch ve ark., maksilla ve mandibula posterior bölgeye yerleştirilmiş kısa
implantları incelemiş ve yeterli kron/implant oranı, kayıp dişlere benzer
olarak implant sayısı, kantilever azlığı, splintleme gibi stresi azaltacak
biyomekanik düzenlemeler ile, kısa implantlarda elde edilen başarının
yaklaşık %99.2 olduğunu göstermiştir (Misch et al., 2006). Mijiritsky ve
ark., 2013 yılında implant uzunluğu ve çapı ile implant yaşam oranı
arasında herhangi bir korelasyon olmadığını ve parsiyel dişsiz hastalarda
kısa ve dar çaplı implantlarda yüksek başarı oranı olduğunu rapor etmiştir
(Mijiritsky, Mazor, Lorean, & Levin, 2013). Gonçalves ve ark. da kısa
implant yerleştirilmesinde; hastanın alışkanlıklarının, sistemik hastalık
varlığının, implant yerleştirilmesi ile ilgili özelliklerin, implantın
karakteristiğinin, protez özelliklerinin ve biyolojik parametrelerin önemli
olduğunu vurgulamıştır (Gonçalves et al., 2015).
2.2. ITI (International Team for Implantology) Konsensus Raporu
2018
Bu konsensusta posterior bölgelerde yapılan ≤6 mm kısa implantlar ile
>6 mm olan implantları kıyaslayan bir çalışma baz alınmıştır: “Survival
rates of short dental implants (≤6mm) compared with implants longer than
6 mm in posterior jaw areas. A meta-analysis. Panos Papaspyridakos,
Andre De Souza, Konstantinos Vazouras, Hadi Gholami, Sarah Pagni,
Hans-Peter Weber.” (Jung et al., 2018). Bu konsensusta incelenen
çalışmanın amacı, posterior bölgedeki parsiyel dişsiz alanlarda >6 mm
implantlar ile ≤6 mm olan kısa implantların uzun dönemli yaşam oranları
ile komplikasyon oranlarını, seçilmiş 10 randomize kontrollü klinik
çalışmaları sistematik olarak değerlendirerek açıklamaktır.
İkincil değerlendirme kriterleri:
Radyografik kemik seviyesi
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Protez yaşam süresi
İmplant komplikasyonları
Bu çalışmada 1290 implantın 637 tanesi kısa, 653 tanesi ise standart
implantlardan oluşmaktadır.
2.2.1. Konsensus Aşamaları
1.Aşama
1-5 yıllık yapılan kontrollerde, kısa implantlar standart implantlar ile
benzer yaşam oranı göstermiştir. Ortalama yaşam oranı kısa implantlarda
%96 iken, standart implantlarda %98’dir. Kısa implant kullanıldığında
başarısızlık risk oranı %1.29’dur.
2.Aşama
Fonksiyonda geçen zaman, kısa implantlardaki yaşam oranını, standart
implantlara göre daha fazla azaltmaktadır.
3.Aşama
Kısa ve uzun implantlar, radyografik olarak incelendiğinde
interproksimal kemik seviyesi değişimleri benzer bulunmuştur.
4.Aşama
Cerrahi ve post-cerrahi komplikasyonlar standart implantlarda, kısa
implantlara göre daha fazla bulunmuştur. Uzun implantlardaki en majör
komplikasyon, kemik greftleme prosedürleri ile ilişkilidir.
5.Aşama
Kısa ve uzun implantlarda protez yaşam oranı 1-5 yıllık takiplerde
benzer oranda yüksek bulunmuştur.
3. Klinik Tavsiyeler
a) Kısa implantlar için güncel endikasyonlar:
Kemik yüksekliğinin azaldığı durumlarda, kemik ogmentasyonlarında
meydana gelebilecek komplikasyonlardan kaçınmak adına geçerli bir
seçenektir. Çevre biyolojik dokulara standart implantlar ile verilebilecek
zararlardan kaçınmak için tercih edilebilirler.
b) Uzun implantlar birinci seçenek mi olmalıdır?
İmplant uzunluğunun seçimi, implant yerleştirilecek alanın lokal
anatomik konumuna ve hasta durumuna bağlıdır. Yeterli kemik yüksekliği
mevcutsa, artmış cerrahi bir risk altında kalmadan 6mm’den daha uzun
implantların yerleştirilmesi tavsiye edilir.
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c) Kısa implantlar immediat olarak yüklenebilir mi?
Literatürde kısa implantların yüklenmesi 6 haftadan 6 aya kadar
değişebilen sürelerde belirtilmiştir. Günümüzde, immediat yükleme ile
ilgili kanıta dayalı bir tavsiye bulunmamaktadır.
d) İmplant çapı kısa implant sağkalımını etkiler mi?
Bu konsensustaki derleme değerlendirilirken kısa implantlarda
minimum çapın 4 mm olması gerektiği vurgulanmıştır.
e) Bitişik kısa implantlar splintlenmeli midir?
Değerlendirilen çalışmaların sonuçlarına göre bitişik kısa implantların
splintlenmesi önerilmiştir.
f) Kısa implantlar için restorasyondaki oklüzal hususlar nelerdir?
Bir eksik molar diş bölgesine yerleştirilen kısa implantlarda ve
parafonksiyonel alışkanlıklara sahip bireylerde kısa implant yapılırken
dikkat edilmelidir. Düzenli kontroller sırasında, oklüzyondaki değişiklikler
kontrol edilmelidir.
g) Gelecek araştırmalar için tavsiyeler:
Kısa implantlar ile ilgili prospektif uzun dönemli klinik çalışmalarda
5 yıldan uzun süreli implant performansları değerlendirilmelidir.
Vertikal kemik ogmentasyonu gerekmeyen durumlarda uygulanan
kısa ve uzun implantların etkisini değerlendiren daha fazla randomize
klinik çalışmalar yapılmalıdır.
Randomize klinik çalışma ya da daha fazla uzun dönemli kontrollü
klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Kısa implantlarda olması gereken optimal dizaynı araştıran çalışmalar
yapılmalıdır (Jung et al., 2018).
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1. Giriş
İmplant destekli protezler, tek diş eksikliklerinden, tüm ağız
rehabilitasyonuna kadar çok başarılı olarak kullanılabilen tedavi
yöntemidir. Tamamen dişsiz bireylerde kullanılacak implant sayısına göre
restorasyonun sabit veya hareketli olmasına karar verilir (Misch, 2015b;
Misch, 2015a). Protetik rehabilitasyon seçeneğinin belirlenmesini
sağlayan diğer faktörler; kalan kemik hacmi, inter-oklüzal alanın hacmi ve
hastanın isteğidir (Emms, Tredwin, Setchell, & Moles, 2007; Karl, Winter,
Taylor, & Heckmann, 2004; Saadat & Mosharraf, 2013; Misch, 2015b;
Misch, 2015a).
Tamamen dişsiz çenelerde zamanla alveolar kretteki rezorpsiyon artar.
İmplant destekli protezler, hareketli protezlere nazaran daha yüksek oranda
hasta memnuniyeti sağlar (Att & Stappert, 2003; Engquist, Bergendal,
Kallus, & Linden, 1988; Feine et al., 2002). Tamamen dişsiz çenenin
implant destekli protetik rehabilitasyonunda immediat fonksiyon
protokollerinin izlenmesinin yüksek başarı sağladığı bildirilmiştir
(Schnitman, Wöhrle, Rubenstein, DaSilva, & Wang, 1997; Randow,
Ericsson, Nilner, Petersson, & Glantz, 1999; Ericsson, Randow, Nilner, &
Peterson, 2000; T. J. Balshi & Wolfinger, 1997; Esposito, Grusovin,
Achille, Coulthard, & Worthington, 2009).
Şiddetli atrofik çenelerde geniş cerrahi kemik ogmentasyon
prosedürleri sıklıkla standart implant yerleştirebilmek için yeterli kemik
desteği sağlamada kullanılmaktadır (10-12 mm uzunluk, ~3.5 mm çap).
Ogmentasyon teknikleri, rekonstrüktif prosedürler gözetilmeksizin, hasta
morbiditesi ve komplikasyonları açısından yüksek risk taşımaktadır (ör;
enfeksiyon, greft materyalinin kaybı). Bununla beraber bu tekniklerin
uygulanması tedavi süresini ve maliyetini de artırmaktadır (Del Fabbro,
Testori, Francetti, & Weinstein, 2004). Greftleme prosedürlerinden
kaçınmak ve var olan kemikten en etkili biçimde faydalanmak için
alternatif olarak açılı implantların kullanılması gündeme gelmiştir. Bu
implantlardaki başarı oranının, aksiyal olarak yerleştirilen implantlar ile
benzer başarı oranına sahip olduğu bilinmektedir (Del Fabbro, Bellini,
Romeo, & Francetti, 2012). Alternatif bir metod olarak açılı implantların
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kullanılması, varolan kemikten maksimum yararlanmayı sağlayarak,
kemik yüksekliğinin yeterli olmadığı ve sinir konumunun aksiyal implant
yapımına izin vermediği alanlarda minimum kantilever uzunluğu ile tercih
edilen bir metod haline gelmiştir (Maló, Rangert, & Nobre, 2003; Maló,
Rangert, & Nobre, 2005; Fortin, Sullivan, & Rangert, 2002). All-on-four
konsepti ilk kez 2003 yılında Malo tarafından “4 dental implant ile
desteklenmiş vidalı hibrid protezler” olarak tanımlanmıştır (Maló et al.,
2003). Fakat Brånemark ve arkadaşları daha önceden benzer yaklaşımları
tanımlamışlardır (P. I. Brånemark et al., 1977).
1.1. Mandibulada All-On-4 Konsepti
Erken yaşta posterior dişlerin kaybı, alveolar kemik kaybına yol açarak
inferior alveolar sinirin göreceli olarak yüzeye yaklaşmasına sebep olur.
Bu durum posterior bölgeye implant yapılmasını zorlaştırır. All-on-4
implant konsepti, daha kompleks tekniklerden kaçınarak, mandibuladaki
anatomik limitasyonların üstesinden gelmeyi sağlamak amacıyla
geliştirilmiştir (Maló et al., 2003). Tamamen dişsiz çeneyi desteklemek
amacıyla optimum implant sayısı 4 olarak rapor edilmiştir. Bu konseptteki
posteriordaki açılı implantlar, protetik aşamada maksimum 2 adet distal
kantilever konulmasına olanak sağlar (Maló et al., 2003). Açılı implantlar
ile protetik açıdan istenilen alanlara implant yerleştirilmesi kolaylaşır ve
implantlar arası olması gereken mesafe ayarlanabilir (Maló et al., 2005)
(Fortin et al., 2002). Araştırmacılar sonlu elemanlar analizi ile yaptıkları
bir çalışmada, splintlenmiş açılı implantların koronal bölgesinde meydana
gelen stresi, aksiyal implantlar ile karşılaştırdıklarında, açılı implantların
daha avantajlı olduklarını rapor etmiştir (Zampelis, Rangert, & Heijl,
2007).
1.1.1. Mandibulada All-On-Four Cerrahi Protokolü
Hastadan ayrıntılı bir medikal anamnez alındıktan sonra, klinik ve
radyografik gözlemleri tamamlanmalıdır. Radyografik muayene,
ortopantomografi (kemik yüksekliğini değerlendirmek) ve bilgisayarlı
tomografi (kemik hacmini ve anatomik yapıları değerlendirmek)
yöntemleri ile yapılmalıdır.
Mandibulada implantlar standart implant yerleştirme protokolüne
uygun olarak dişsiz çenelerde için hazırlanmış rehber cetvel kullanılarak
yerleştirilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta implantı
yerleştirirken son aşamada 32 N’dan fazla torka ihtiyaç duyulmasıdır.
İmplant uzunluğu 10-18 mm arasında değişebilmektedir. Klinisyenler
anterior bölgeye 2 implantı, posterior bölgeye ise 2 implantı, 30-45˚ açı
ile yerleştirmeyi uygun görmektedirler (Malo, de Araújo Nobre, Lopes,
Moss, & Molina, 2011). Bu düzenlemenin iyi bir implant ankrajına izin
verdiğini, kısa kantilever uzunluğu ve geniş implantlar arası mesafe
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sağlanabileceğini savunmaktadırlar. Çalışmacılar mandibulada posterior
bölgede uygulanan açılı implantların çıkış profilinin 2. premolar diş
hizasında olacak şekilde ayarlanması gerektiğini vurgulamaktadır (Malo et
al., 2011) İmplant boynunun kemik seviyesinde yerleşmesine dikkat
edilmelidir. İmplant yerleştirme işlemi bittikten sonra yumuşak dokular
yeniden adapte edilerek, cerrahi alan dikiş ile kapatılmalıdır. Hastalara 48
saat boyunca cerrahi alanın soğuk tutulması gerektiği ve yalnızca yumuşak
ve soğuk gıdalar ile beslenilmesi gerektiği söylenilmelidir.
1.1.2. Mandibulada Uygulanan All-on-4 Tedavi Konsepti’nde
İmplant Başarı Kriterleri:
(Maló Klinik Lizbon başarı
değerlendirilmiştir) (Maló 2008).

kriterleri

göz

önüne

alınarak

 İmplant, rekonstrüksiyon için destek olarak amaçlanan
görevini yerine getirmektedir.
 İmplant bireysel ve manuel olarak test edildiğinde
stabildir.
 İmplant etrafında herhangi bir enfeksiyon belirtisi
bulunmamaktadır.
 İmplant çevresinde radyografik olarak herhangi bir
radyolusensiye rastlanılmamaktadır.


İyi bir estetik sonuç bulunmaktadır.

 İmplant destekli sabit protez hasta konforunu sağlamakta
ve iyi bir hijyen yönetimine izin vermektedir.
1.1.3. Mandibula All-on-4 Konsepti’nde Komplikasyonların
Değerlendirilmesi
1.1.3.1. Mekanik Komplikasyonlar
Mekanik ve protetik komponentlerde görülen kırık veya komponentin
gevşemesi (Malo et al., 2011).
1.1.3.2. Biyolojik Komplikasyonlar


Ağrı varlığı



Fistül formasyonu



Enfeksiyonun diğer bulgularının varlığı



Yumuşak doku enflamasyonu



Kemik rezorpsiyonu



İmplant stabilitesi
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Çalışmacılar, 245 hastada immediat olarak uygulanan 980 implantı
değerlendirmiş ve ilk 6 aylık kontrolde 13 hastada 21 adet implant kaybı
ile karşılaştığını ve bunun yüksek risk oranı olduğunu rapor etmiştir (Malo
et al., 2011). 5 yıllık kontrollerde implant ile ilişkili başarı oranının %98.1,
10 yıllık takiplerde ise %94.8 olarak rapor etmişlerdir. Kayıp olan
implantlar alındıktan sonra 4 ay beklenmiş ve aynı konsept ile implantlar
tekrar uygulanarak çözüme ulaşılmıştır. Biyolojik komplikasyonlarla
karşılaşan araştırmacılar, hastaları sıkı bir takibe alarak aylık kontrollerde
protezi çıkararak cerrahi olmayan tedavi ile (klorheksidin ve hyaluronik
asit jel ile implantın etrafının temizlenmesi) enfekte olan alanı iyileştirmiş,
biyolojik komplikasyonları çözümlemiştir. Ayrıca bu hastalarda
antibiyotik ve antienflamatuar ilaç kullanımı da önerilmiştir. 3 yıllık takip
sonunca biyolojik komplikasyonların önlendiğini ve 8 yıllık takip
sonucunda
ise
biyolojik
komplikasyonlara
rastlamadıklarını
bildirmişlerdir.
Araştırmacılar
mekanik
komplikasyonlarla
karşılaştıklarında ise; vida gevşemesi durumunda vidaları tekrar
sıkılaştırmış ve oklüzyon kontrolü sağlayarak bu durumun önüne
geçmiştir. Parafonksiyonel alışkanlıklara sahip bireylerde protetik
aşınmaları önlemek için de gece plağı yapımını önermektedirler.
Sonuç olarak; tamamen dişsiz mandibulada 4 implant ile destekli sabit
implant üstü protez konseptinde, All-on-4 implantları uzun dönemli
yüksek başarı oranı ve düşük marjinal kemik rezorpsiyonu gösterdiğinden
tercih edilebilir bir yöntemdir.
1.2.Maksillada All-on-4 Konsepti
Tamamen dişsiz maksillada immediat/erken fonksiyon ile ilgili kanıtlar
yeterli değildir (Maló et al., 2003; Olsson, Urde, Andersen, & Sennerby,
2003; S. F. Balshi, Wolfinger, & Balshi, 2005; Ostman, Hellman, &
Sennerby, 2008; Tealdo et al., 2008; Bergkvist, Nilner, Sahlholm,
Karlsson, & Lindh, 2009). Maksilladaki düşük kemik yoğunluğu nedeni
ile bu bölgenin planlanması mandibulaya göre daha zordur. Total dişsiz
maksillada özellikle posterior bölgede implant ankrajı kemik rezorpsiyonu
nedeniyle kısıtlıdır. Bu bölgede genellikle kemik ogmentasyon
prosedürleri gerekmektedir. Maksillada açılı implant kullanımı kemik
greftleme yöntemlerine bir alternatif olarak gündeme gelmiştir (Fortin et
al., 2002; Krekmanov, Kahn, Rangert, & Lindström, 2000; Aparicio,
Perales, & Rangert, 2001). En distalde konumlanan implantın
açılandırılması kantilever sayısını azaltmaya yardımcı olur. Düzeltilmiş
implant ankrajı, sinüs duvarının kortikal kemiğinden ve nazal fossadan
yararlanmayı sağlar. Maksillada 4 implant kullanılması birçok in-vivo
çalışma ile desteklenmiştir. İn vivo implant yükleme analizleri göstermiştir
ki; tüm ark protezlerde en uygun yükleme dağılımı 2 posterior-2 anterior
(köşetaşları) ve iyi dağılım sağlanacak şekilde olmalıdır (Duyck et al.,

292

2000). Biyomekanik analizler; en distalde ve en anteriorda konumlanmış
implantların immediat implant sayısından bağımsız olarak kantilever
yüklemesinde en fazla kuvveti paylaştığını göstermektedir (Rangert, Jemt,
& Jörneus, 1989; Malo et al., 2011). Anterior ve posterior implantın
arasındaki belirli bir mesafe için, en fazla yükü taşıyan implantın
desteklediği yük, restorasyonu destekleyen total implant sayısından
bağımsızdır. Bu teori in vivo ölçümler ile desteklenmiştir (Duyck et al.,
2000). Oklüzal yükleme uygulandığında koronal stresi karşılaştırmak için
yapılan sonlu elamanlar analizi ile daha fazla sayıda kantilever
kullanabilmek için, distalde aksiyal implantlara karşın açılı implantların
kullanılmasının avantaj sağladığı belirtilmiştir (Zampelis et al., 2007) .
1.2.1. Maksillada All-On-Four Cerrahi Protokolü
Hastadan ayrıntılı bir medikal anamnez alındıktan sonra, klinik ve
radyografik gözlemleri tamamlanmalıdır. Radyografik muayene,
ortopantomografi (kemik yüksekliğini değerlendirmek) ve bilgisayarlı
tomografi (kemik hacmini ve anatomik yapıları değerlendirmek)
yöntemleri ile yapılmalıdır. Alveol kreti üzerinde mukoperiostal flep
kaldırıldıktan sonra, bukkal molar bölgede rahatlatıcı dikey insizyonlar
atılır. Anterior sinüs duvarının net pozisyonunu görebilmek için sinüs
üzerinde rond frez ile ufak bir pencere açılır.
Maksillada implantlar standart implant yerleştirme protokolüne uygun
olarak dişsiz çenelerde için hazırlanmış rehber cetvel kullanılarak
yerleştirilmelidir. İmplantlara doğru açıyı verebilmek için rehber cetvel
kullanılmalıdır. Bu rehber, çenenin tam orta hattında 2 mm’lik osteotomi
alanına yerleştirilir ve titatnyum bandı karşıt çeneyi de takip edecek şekilde
eğimlendirilebilir. İmplantların yerleştirilmesi standart prosedürlerin takip
edilmesi ile gerçekleştirilir. Yalnızca implantı yerleştirirken son aşamada
yerleştirme torku en az 35 Ncm olmalıdır. Preparasyon genellikle 2 mm’lik
kıvrımları olan driller ile tam dril uzunluğuna ulaşana kadar ilerleyecek
şekilde yapılır. Kemik dansitesine göre 2.4/2.8 mm driller ve 3.2/3.6 mm
driller takip edilerek ilerlenir. Yüksek dansiteye sahip kemikte yalnızca
3.8/4.2 mm driller kullanılır. İmplant boynu ile kemik seviyesinin aynı
olması amaçlanır. Mümkün olduğunca bikortikal ankraj elde edilmeye
çalışılır. Eğimli posterior implant yerleştirilmesi ile kanin/ birinci premolar
alanında yerleştirilen implantın boyun bölgesinin ikinci premolar/ birinci
molar bölgede olması, anterior sinüs duvarına doğru 45˚ açı ile
yerleştirilmesiyle sağlanır. İmplant eğimini düzeltmek için de 30˚
abutmentlar kullanılmaktadır. Posterior implantlar çoğunlukla 4 mm
çapında kullanılmaktadır. Anterior bölgede yerleştirilen implantlar
operasyon sırasında kullandığımız rehber cetvel baz alınarak vertikal
olarak yönlendirilir. Bu aşamada anterior bölgedeki implantların
apekslerinin, eğimli implantların kanin bölgesine kadar uzanabilen apeks
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bölgesi ile temaz etmemesine dikkat edilmelidir. Anterior implantlar 3.3
mm, 3.75 mm ya da 4.0 mm çapında olmalıdır. Bu implantlar lateral veya
santral diş bölgesine yerleştirilebilir. Geniş implantlar arası mesafeyi
ssağlamak amacıyla açılı implantların ikinci premolar/birinci molar diş
bölgesine yerleştirilmesi ile de kantilever uzunluğunun azaltılması daha
büyük avantaj sağlamaktadır. İmplantlar istenilen şekilde yerleştirildikten
sonra yara kenarları sütur ile kapatılır. Hastaya postoperatif olarak
antibiyotik ve antienflamatuar analjezik kullanması önerilir (Malo et al.,
2011).
1.2.2. Maksillada Uygulanan All-on-4 Konsepti’nde İmplantların
Yaşam Kriteri:
Malo ve arkadaşları, All-on-4 konsepti uyguladıkları implantların
yaşam kriterlerini Malo Klinik yaşam kriterlerine göre belirlemiştir:
 Rekonstrüksiyon
getirmektedir.

için

destek

görevini

yerine



Bireysel ve manuel olarak test edildiğinde stabildir.



Herhangi bir enfeksiyon belirtisi gözlemlenmemektedir.

 İmplantların etrafında radyografik olarak herhangi bir
radyolusensi görülmemektedir.
 Protetik rehabilitasyon sonucunda iyi bir estetik elde
edilmiştir.
 İmplant destekli sabit protezin hasta konforunu
sağlamaktadır ve iyi bir hijyen yönetimine izin vermektedir.
1.2.3. Takip ve Marjinal Kemik Seviyesinin İzlenmesi
All-on-4 konsepti uygulanan hastalar, ameliyattan sonra her 6 ayda bir
düzenli kontrole çağrılmalıdır. İntraoral ve radyografik muayeneler
implant yerleştirildikten sonraki 1,3,5 yıl aralıklarla yapılmalıdır. İmplantabutment arayüzü, kemik seviyesi ölçümlerinde referans olarak
alınmalıdır.
1.2.4. Komplikasyonlar
Mekanik komplikasyon parametreleri; kırık veya mekanik ya da
protetik komponentlerin kaybı olarak değerlendirilebilir.
Biyolojik komplikasyon parametreleri;


Fistül formasyonu



Ağrı veya enfeksiyon



Yumuşak doku enflamasyonu
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 İmplant stabilitesi (Her seferinde köprü protezi çıkarılarak
implantlara manuel horizontal kuvvet uygulanarak ölçülmelidir.)
Fonksiyonel komplikasyon faktörleri;


Hasta fonetiği (Hasta tarafından şikayetler dinlenir.)



Yanak ve dudak ısırma



Vertikal boyut



Çiğneme yeteneği (Hasta dinlenerek karar verilir.)



Protez retansiyonu (Hasta şikayetleri dinlenir.)

Estetik komplikasyon faktörleri;


Diş estetiği ( Hasta ve diş hekiminin şikayetleri dinlenir.)

 Dudak desteği (Sagital planda üst dudak burun tabanına
doğru hareket ettirilerek, meydana gelen kırışıklıklar gözlemlenir.)
 Yumuşak doku desteği (Maksimum gülüşte doğal ve
yapay dişeti arasındaki geçiş zonunun görüntüsü değerlendirilir.)
(Malo et al., 2011)
Malo ve ark, yaptıkları bir çalışmada immediat olarak yüklemesi
yapılmış All-on-4 konseptindeki 968 implantı değerlendirmiştir. Çalışma
sonucunda ilk yılda 19 implantta kayıp meydana geldiğini ve bu durumun
yüksek başarısızlık oranına sahip olduğunu vurgulamışlardır. 5 yıllık takip
sonunda implant başarısını %98, protez yaşam oranını ise %100 olarak
rapor etmişlerdir (Malo et al., 2011). Malo ve ark. yaptıkları bu çalışmada
5 hastada akrilik protezde kırık, 2 hastada abutment vida gevşemesi, 1
hastada protetik vida gevşemesi, 1 hastada protez ve abutment vidalarının
aşınması ve 1 hastada ise implant enfeksiyonu meydana geldiğini
belirtmiştir. Mekanik problemler protezin tamir edilmesi ve oklüzyonun
yeniden ayarlanması ile önlenebilirken, biyolojik komplikasyonların da
yine cerrahi olmayan tedavi (debrisin uzaklaştırılması ve alanın
klorheksidin ile yıkanması) ile tedavi edilebileceğini öner sürmüşlerdir
(Malo et al., 2011).
Maksillada immediat yükleme yapılacağı zaman genellikle çok sayıda
implant tercih edilir (Tarnow, Emtiaz, & Classi, 1997) (Olsson et al., 2003)
(Fischer & Stenberg, 2004) (van Steenberghe et al., 2005). Buna rağmen
maksillada sabit tüm ağız protezler (4 veya 6 implant ile desteklenen) ile
geç yükleme yapılan durumlar karşılaştırıldığında benzer sonuçlara
rastlanıldığı rapor edilmiştir (Fortin et al., 2002). Malo ve ark. ise
maksillada posterior implantların açılandırılması ile en etkili protetik
desteğin verildiğini ve kuvvetin antero-posterior yönde daha iyi bir dağılım
gösterdiğini rapor etmiştir (Malo et al., 2011). Patzelt ve ark. yaptıkları
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literatür derlemesinde toplam 13 çalışmayı incelemiş ve bu çalışmalarda
yapılmış toplam 4.804 implantı değerlendirmiştir. İlk 12 ayda %74
oranında implant kaybı olduğunu rapor etmişlerdir. 36 aylık takipte ise
ortalama kemik kaybının 1.3±0.4 mm olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca
araştırmacılar, maksilla ve mandibulada yerleştirilen açılı ve aksiyal
pozisyondaki implantların sonuçlarını değerlendirdiğinde istatistiksel
olarak anlamlı bir farka rastlamadıklarını rapor etmişlerdir (Patzelt, Vonau,
Stampf, & Att, 2013)
Sonuç olarak, iyi klinik sonuçlara sahip çalışmaların protokolleri
değerlendirildiğinde 4 implant destekli tüm ağız restorasyonların total
dişsizlikte başarılı olduğu, çok sayıda implant yerleştirilmesinin gerekli
olmadığı anlaşılmaktadır (Maló et al., 2005; P.-I. Brånemark, Svensson, &
Van Steenberghe, 1995; Maló, De Araújo Nobre, Petersson, & Wigren,
2006).
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Kanser; dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Genellikle
kanser öncesi bir lezyondan habis bir tümöre ilerleyen çok aşamalı bir
süreçte normal hücrelerin tümör hücrelerine dönüşmesinden
kaynaklanmaktadır (WHO, 2022). Dünyada her altı ölümden biri kanser
sebebiyle gerçekleşmekte gün geçtikçe küresel kanser yükü artmaktadır
(World Health Organization, 2020b).
Toplumda gerek mortalite oranlarının ve gerekse hastalık yüklerinin
fazla olması sebebiyle kanserlerin kişi, yer ve zaman özelliklerine göre
dağılımının bilinmesi erken tanı ve tedavide büyük önem arz etmektedir.
Bu noktada salgın bilimi olarak da adlandırılan epidemiyolojiden
faydalanılmaktadır. Epidemiyoloji, bir toplumda sağlık olaylarının
görülme sıklığı, dağılımını ve nedenlerini inceleyen bilim dalı olarak
tanımlanmaktadır (Şenocak & Bakır, 2017). Kanser epidemiyolojisi ise
kanser hastalığı ile ilgilenen epidemiyolojinin bir dalıdır. Belirli
toplumlarda, belirli bir zaman diliminde kanser dağılımının ve
belirleyicilerinin incelenmesi kanser epidemiyolojisinin kapsamı içerisine
girmektedir (dos Santos Silva, 1999). Diğer sağlık olaylarında olduğu gibi
kanserde de ulusal ve uluslararası karşılaştırmalarda insidans, prevalans,
mortalite ve sağkalım (survival) kavramları kullanılmaktadır. İnsidans,
belirli bir zaman diliminde hastalığa yeni yakalananların bu süredeki
hastalığın gelişmesine uygun nüfusa oranlamasıdır. Toplumdaki yeni vaka
sayısı olarak da adlandırılmaktadır. Prevalans, belirli bir zaman diliminde
hastalığa yakalanan eski ve yeni vakaların bu süredeki hastalığın
gelişmesine uygun nüfusa oranlanmasıdır. Hastalık karşılaştırmalarında
insidans oranlarıyla birlikte verilen mortalite ise belirli bir zaman
diliminde, belirli bir toplumda ve belirli bir nedenden dolayı saptanmış
ölüm sayısının o süredeki uygun nüfusa oranlanmasıdır (Şenocak & Bakır,
2017). Sağkalım, kanser vakalarının teşhis edildikten sonra belirli bir
zaman dilimi içerisinde hayatta kalma oranıdır (Parkin, 2008). Kanser
vakalarında genellikle beş yıllık net sağkalım oranları karşılaştırmalarda
kullanılmaktadır.
Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) GLOBOCAN 2020
verilerine göre, dünyada 19.2 milyon yeni kanser vakası bildirilirken 9.9
milyon kanser sebebiyle ölüm gerçekleşmiştir (GLOBOCAN 2020, 2020).
Dünya çapında tüm kanserlerin insidans oranı, 2020’de erkeklerde
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(100.000 kişide 222.0) kadınlara (100.000 kişide 186.0) göre %19 daha
yüksektir. Ancak oranlar bölgeler arasında büyük farklılıklar
göstermektedir. Erkekler arasında insidans oranları, Avustralya/Yeni
Zelanda’da 100.000 kişide 494.2’den Batı Afrika’da 100.000 kişide
100,6’ya kadar neredeyse beş kat değişmektedir. Kadınlar arasında oranlar,
Avustralya/Yeni Zelanda’da 100.000 kişide 405.2’den Güney Orta
Asya’da 100.000 kişide 102.5’e kadar yaklaşık dört kat farklılık
göstermektedir. Diğer bölgelerin aksine, kanser türlerinin farklı dağılımı
ve daha yüksek vaka oranları nedeniyle Asya’da (%58.3) ve Afrika’da
(%7.2) kanser ölümlerinin payı, insidans payından daha yüksektir (Sung et
al., 2021). Türkiye’de ise 233.834 yeni kanser vakası ve 126.335 kanser
nedeniyle ölüm gerçekleşmiştir (GLOBOCAN 2020-Turkey, 2020).
2010–2014 yılları arasında teşhis edilen hastalar için sağkalım oranları
dört ülkede (İsrail, Ürdün, Kore ve Avustralya) %70’in üzerindedir. Beş
yıllık net sağkalım oranları %50’nin altında olan ülkeler; Ekvador (%48),
Tayland (%47), Rusya (%45) ve Hindistan (%39)’dır (Allemani et al.,
2018).
Dünya Sağlık Örgütü’nün bildirdiğine göre, 2020 yılında yeni vakalar
açısından en yaygın olan kanser türleri şunlardır (WHO, 2022):
1. Meme kanseri (2.26 milyon vaka),
2. Akciğer kanseri (2.21 milyon vaka),
3. Kolorektal kanseri (1.93 milyon vaka),
4. Prostat kanseri (1.41 milyon vaka),
5. Cilt (melanom dışı) kanseri (1.20 milyon vaka),
6. Mide kanseri (1.09 milyon vaka),
7. Karaciğer kanseri (905 bin vaka),
8. Serviks kanseri (604 bin vaka).
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Şekil 1. 2020 yılında her iki cinsiyette ve tüm yaş gruplarında kanser türlerinin dağılımı,
GLOBOCAN 2020.

Bu bölümde dünyada yaygın olarak görülen kanser türlerinin yer, kişi
ve zaman özelliklerine göre dağılımları Türkiye ile karşılaştırmalı olarak
sırasıyla açıklanacaktır.
1. Meme Kanseri Epidemiyolojisi
Meme kanseri önceki yıllarda akciğer kanserinden sonra dünyada
yaygın olarak görülen ikinci kanser türü iken son yıllarda yeni vakalar
açısından sık görülen kanser türünde GLOBOCAN 2020 verilerine göre,
100.000’de 47.8 ile ilk sırada yer almaktadır. Dünyada toplam 2.26 milyon
yeni vaka ile tüm kanserlerin % 11.7’sini oluşturmaktadır (World Health
Organization, 2020a). Ancak nispeten olumlu prognoz sebebiyle kansere
bağlı ölümlerde %6.9 ile beşinci sırada yer almaktadır (GLOBOCAN
2020, 2020). Kadınlarda görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer
almakla birlikte az gelişmiş bölgelerde kadınlarda ölüm nedenleri arasında
da ilk sıradadır. Vakalar gelişmiş bölgelerde daha fazla sıklıkla
görülmektedir. Meme kanseri vakası en fazla olan bölgeler sırasıyla
100.000 kişide 95.5 ile Avusturalya/Yeni Zelanda, 90.7 ile Batı Avrupa,
89.4 ile Kuzey Amerika ve 86.4 ile Kuzey Avrupa’dır. Meme kanseri
vakalarının en az olduğu bölgeler ise 100.000 kişide 26.2 ile Güney Orta
Asya, 32.7 ile Orta Afrika ve 33.0 ile Doğu Afrika’dır. İnsidans oranları
dünya bölgelerinde dört kata kadar farklılık göstermektedir. Bu farklılık az
gelişmiş bölgelerde doğum sayısına paralel koruyucu faktör olarak
adlandırılan emzirmenin yaygın olmasından obezite insidansının az
olmasına kadar birçok faktörden kaynaklanabilmektedir. Dünya bölgeleri
arasında mortalite oranlarına bakıldığında; gelişmiş bölgelerde insidans
oranlarının yüksek olmasına karşın nispeten olumlu sağkalım oranları
nedeniyle mortalite oranları daha düşüktür. Örneğin; dünyada meme
kanserinin en fazla görüldüğü Avusturalya/Yeni Zelanda’daki mortalite
oranı (100.00 kişide 12.1) dünyada meme kanserinin en az görüldüğü
Güney Orta Asya’daki mortalite oranına (100.00 kişide 13.1) neredeyse
yakındır. Beş yıllık göreli hayatta kalma oranı siyah kadınlar için %81 ve
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beyaz kadınlar için %92’dir. 2020 GLOBOCAN verilerinde erkeklerde
vaka bildirilmemekle birlikte erkeklerde meme kanseri gelişme riski vardır
ve genellikle düşüktür (American Cancer Society, 2019; GLOBOCAN
2020, 2020). Tahmini yeni vakaların yaklaşık % 43.0’ü ve ölümlerin
%34.0’ü Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da gerçekleşmiştir. İnsidans
genellikle dünyanın birçok bölgesinde artarken, yüksek seviyede gelişmiş
bazı ülkelerde son on yılda zirve yapmış ve düşmüştür. Özellikle
1980’lerin sonunda ve 1990’lı yılların başından bu yana mortalite oranları,
bir dizi gelişmiş ülkede düşüş göstermiştir. Bu erken tanı (nüfusa dayalı
tarama yoluyla) ve daha etkili tedavi rejimleri kombinasyonunun bir
sonucudur (Stuart J. Schnitt & Sunil R. Lakhani, 2014). 2010-2014 yılları
arasında teşhis konan kadınlar için, yaşa göre standardize edilmiş beş yıllık
net sağkalım %85’in üzerinde olan ülkeler bulunurken hala sağkalım
oranları düşük olan ülkeler de bulunmaktadır (Tayland’da %69 ve
Hindistan’da %66) (Allemani et al., 2018).
Türkiye’de 2017 verilerine göre, kadınlarda meme kanseri %25.5 ile en
sık görülen kanser türüdür. Kadınlarda yaşa göre standardize edilmiş hızı
100.000 kişide 47.7’dir (Türkiye Kanser İstatistikleri 2017, 2021).
Türkiye’de 25-49 yaş grubu kadınlarda %35.6 oranında meme kanseri
görülmektedir. Kadınlarda obezite ile ilişkili kanserler arasında meme
kanseri de yer almaktadır (Türkiye Kanser İstatistikleri 2017, 2021).
Türkiye, beş yıllık sağkalım oranı %80-84 aralığında olan 13 ülkeden
biridir (Allemani et al., 2018).
2. Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi
Dünya çapında görülme sıklıklarındaki artışları devam eden akciğer
kanseri; kansere bağlı ölümlerin en yaygın nedenidir (Bade & Dela Cruz,
2020). Dünyada erkeklerde ilk sırada kadınlarda üçüncü sırada sık görülen
kanser türüdür. 2020 yılında toplam 2.21 milyon yeni vaka ile tüm
kanserlerin %11.4’ünü meydana getirmektedir (World Health
Organization, 2020a). Kansere bağlı ölümlerde 100.000 kişide 18.0 ölüm
ile ilk sırada yer almaktadır. Akciğer kanseri vakalarının %58’i az gelişmiş
bölgelerde ortaya çıkmıştır. Yeni tanı konulan vakaların üçte birinden
fazlası Çin’de gerçekleşmiştir. Dünyada erkekler arasında en sık görülen
kanser türü olmakla birlikte 1.4 milyon yeni vakaya ve 1.2 milyon ölüme
neden olmuştur. Erkekler arasında Polinezya ve Mikronezya en yüksek
oranlara (sırasıyla 100.000 kişide 53.0 ve 51.3), Batı ve Orta Afrika’da ise
en düşük oranlara (sırasıyla 100.000 kişide 2.8 ve 3.4) sahiptir. Kadınlar
arasında ise 770 bin yeni vakaya ve 607 bin ölüme neden olmuştur
(GLOBOCAN 2020, 2020). Kadınlarda düşük oranlarda görülmekte fakat
bölgelere göre görülmesinin belirli bir paterni olmamakla birlikte, görülme
sıklığındaki farklılıklar tütün tüketiminin çeşitlerine bağlı yansımalardan
kaynaklanmaktadır (American Cancer Society, 2021). Bu bilgiler
doğrultusunda kadınlarda insidans oranları en fazla Kuzey Amerika’da
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(100.000 kişide 30.1) ve Kuzey Avrupa’da (100.000 kişide 26.8)’dır. En
az insidans oranları ise Batı ve Orta Afrika (100.000 kişide 1.8)
görülmektedir. Doğu Asya’daki kadınlarda tütün tüketiminin çok nadir
görülmesine rağmen kanser oranının 100.000 kişide 48.1 oranında
görülmesi dikkat çekicidir (Elisabeth Brambilla & William D. Travis,
2014; GLOBOCAN 2020, 2020). Doğu Asya’da yer alan Çin’de kadınlar
arasında sigara içme prevalansının düşük olmasına rağmen Avrupa ülkesi
kadınlarında görülen akciğer kanseri oranlarına yakın bir değere (100.00
kişide 49.0) sahip olması, kömürle çalışan sobaların ve pişirme
dumanlarından kaynaklı kapalı hava kirliliğinin buna sebep olduğu
söylenebilir (Elisabeth Brambilla & William D. Travis, 2014). Kanserlerin
15 yaş ve üstünde beş yıllık sağkalım oranlarını tespit etmek amacıyla 67
ülkede yapılan çalışmada; ölümcül olarak tanımlanan akciğer kanserinde
Avrupa bölgesi ülkeleri genel olarak %20’nin altında ve Kuzey Amerika
%15-19 aralığındadır. Hayatta kalma oranı en az Moğolistan ve
Tayland’da %7-8 oranında olduğu bildirilmiştir. Türkiye‘de ise bu oran
%10’dur (Allemani et al., 2018).
Batı Asya bölgesinde yer alan Türkiye, dünya çapında erkekler arasında
akciğer kanseri vakalarında en yüksek insidans oranlarına sahiptir (Sung et
al., 2021). Türkiye 2017 yılı kanser istatistiklerine göre, akciğer kanseri
toplam 29.030 vaka ile tüm kanserlerin %30’unu meydana getirmektedir.
Erkeklerde trakea, bronş ve akciğer kanseri, kanser türleri arasında ilk
sırada yer alırken (100.000 kişide 52.5), kadınlarda ise kanser türleri
arasında trakea, bronş ve akciğer kanseri 100.000 kişide 8.1 oranında
beşinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de yaşa göre sık görülen kanser
türleri bazında; akciğer kanseri en fazla 50-69 yaş grubundaki erkek
(%25.9) ve kadınlarda (%6.3) görülmektedir. 2020 yılında yayınlanan
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kötü huylu tümör
nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2019 yılında 84 bin 136
kişidir. Bu ölümlerin en fazla %30.2 oranında yaklaşık 25 bin 409 kişi ile
gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen
kaynaklandığı bildirilmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2020).
İmmüno-Onkoloji Derneği, Türk Akciğer Kanseri Derneği, Türk Tıbbi
Onkoloji Derneği ve Türk Toraks Derneği’nin ortaklaşa yaptıkları akciğer
kanseri yol haritasında aktarıldığına göre, ülkemizde akciğer kanseri
görülme sıklığı en fazla batı bölgelerindedir (İmmüno-Onkoloji Derneği,
Türk Akciğer Kanseri Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türk
Toraks Derneği, 2016).
3. Kolorektal Kanseri Epidemiyolojisi
Kolorektal kanseri, dünyada en çok görülen üçüncü kanser türüdür.
2020 yılında toplam 1.4 milyon vaka ile tüm kanserlerin % 10’unu
oluşturmaktadır. Gelişmiş bölgelerde az gelişmiş bölgelere nazaran kanser
türleri arasında daha fazla oranda görülmektedir. Olguların yaklaşık %55’i
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daha gelişmiş bölgelerde ortaya çıkmıştır. Yeni vakaların neredeyse yarısı
Avrupa ve Amerika’dadır. Yaklaşık 935.000 ölüm ile kansere bağlı
ölümlerin %9.4’ünü oluşturarak kansere bağlı ölümlerin ikinci önemli
nedenidir. Cinsiyete göre görülme sıklığında erkeklerde kanser türleri
arasında üçüncü sırada (746.000 olgu, toplamın % 10’u) kadınlarda ise
ikinci sırada (614.000 olgu, toplamın % 9.2'si) yer almaktadır (Fred T.
Bosman, 2014; GLOBOCAN 2020, 2020). Erkeklerde görülme sıklığı
kadınlardan %30-40 daha yüksektir (Siegel et al., 2017). İnsidans oranları
dünya bölgelerinde 10 kata kadar farklılık göstermektedir. Bu farklılık
gelişmiş bölgelerde sedanter yaşam, obezite insidanslarının yüksek
olmasından
diyet
içeriklerine
kadar
birçok
faktörden
kaynaklanabilmektedir. Avustralya/Yeni Zelanda’da en yüksek oranlarla
(100.000 kişide 21.3) ve Orta Afrika’da en düşük oranlarda (100.000 kişide
2.6) görülmektedir. Ölüm oranları dünya bölgelerine göre erkeklerde altı
kat, kadınlarda dört kat olmak üzere daha az değişkenlik göstermektedir.
Ölüm oranları az gelişmiş bölgelerde görülme sıklığı az olmasına rağmen
kötü prognoz nedeniyle daha fazladır (GLOBOCAN 2020, 2020).
Amerika’da kolon kanseri hastalarının %39’u lokalize evrededir ve beş
yıllık sağkalım oranı %90’dır. Erkeklerde ve kadınlarda 65-79 yaşları
arasında en yüksek görülme sıklığı bildirilmiştir (American Cancer
Society., 2020; Siegel et al., 2017). 2010–2014 yılları arasında teşhis
edilen hastalar için sağkalım oranı %70’in üzerinde olan ülkeler; İsrail,
Ürdün, Kore ve Avustralya’dır. 1995-1999 ve 2000-2014 yılları arasındaki
hayatta kalma eğilimleri genellikle sabit olmasının yanı sıra bazı ülkelerde
%5-10 artış gözlenirken bazı ülkelerde de %10’un üzerinde artış gösteren
ülkeler bildirilmiştir (Allemani et al., 2018).
Türkiye 2017 yılı kanser istatistiklerine göre, kolorektal kanseri hem
kadınlarda hem de erkeklerde üçüncü sırada yer almaktadır. Erkeklerde
100.000 kişide 25.1 ve kadınlarda ise 100.000 kişide 14.7 sıklığında
görülmektedir. Türkiye’de yaşa göre sık görülen kanser türleri bazında;
kolorektal kanser erkeklerde en fazla 50-69 yaş grubunda (%10.1),
kadınlarda en fazla 70 yaş ve üzeri yaş grubunda (%11.9) görülmektedir.
Her iki cinsiyette de obezite ile ilişkili kanserler arasında kolorektal kanseri
de yer almaktadır (Türkiye Kanser İstatistikleri 2017, 2021). Türkiye’de
2008-2012 yılları arasında sekiz ilden (Bursa, Eskişehir, İzmir, Antalya,
Edirne, Erzurum, Samsun ve Trabzon) bildirilen kolon kanseri
projeksiyonlarına göre kolon kanseri görülme sıklığı en yüksek üç il
sırasıyla Eşkişehir (100.000 kişide erkeklerde 14.2 ve kadınlarda 10.2),
İzmir (100.000 kişide erkeklerde 14.1 ve kadınlarda 8.9) ve Edirne
(100.000’de erkeklerde 13.2 ve kadınlarda 8.6)’dir. Görülme sıklığı
erkeklerde en düşük il Erzurum (100.000 kişide 8.0) kadınlarda en düşük
il Antalya (100.000 kişide 6.3)’dır (F. Bray et al., 2021). Türkiye 2020
TÜİK verilerine göre, kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin
toplam sayısı 2019 yılında 84 bin 136 kişidir. Bu ölümlerin 6 bin 226 kişi
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ile %7.4 oranında kolonun kötü huylu kötü huylu tümöründen
kaynaklandığı bildirilmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2020). Türkiye
beş yıllık net sağkalım oranı %50 ile %60 arasında değişen ülkeler arasında
yer almaktadır (Allemani et al., 2018).
4. Prostat Kanseri Epidemiyolojisi
Prostat kanseri, 2020 yılında yaklaşık 1.4 milyon yeni vaka ile tüm
kanserler içerisinde dördüncü sırada bulunurken kansere bağlı ölümlerde
ise 375.304 ölüm ile dokuzuncu sırada yer almaktadır (GLOBOCAN 2020,
2020). Erkekler arasında en sık görülen ikinci kanser ve kanser ölümlerinin
beşinci önde gelen nedenidir. Erkeklerde prostat kanseri, 112 ülkede (185
ülke içerisinde) en sık teşhis edilen kanserdir (Sung et al., 2021). İnsidans
oranları en yüksek olan bölgeler Kuzey Avrupa (100.000 kişide 83.4), Batı
Avrupa (100.000 kişide 77.6) ve Karayipler’dir (100.000 kişide 75.8).
İnsidans oranları en düşük bölge ise Güney Orta Asya’dır (100.000 kişide
6.3) (GLOBOCAN 2020, 2020). Bölgelere göre prostat kanseri
farklılıklarının çok olması tanı uygulamalarındaki farklılıklara
bağlanmaktadır. Örneğin; preklinik kanserlerin saptanmasına olanak
sağlayan prostat spesifik antijen testinin yaygın olarak kullanılmaya
başlanması insidans artışlarıyla sonuçlanmıştır (Zhou et al., 2016). Prostat
kanseri mortalite oranları Güney Orta Asya’da 100.000 kişide 3.1’den
Karayiplerde 27.9’a kadar değişebilmektedir. Dünya ortalaması ise
100.000 kişide 7.7’dir (GLOBOCAN 2020, 2020). 62 ülkedeki 290 kayıt
merkezinden 5.864.878 erkek için sonuçların yer aldığı raporda; yaşa göre
standardize edilmiş beş yıllık net sağkalım çoğu ülkede %70-100
aralığındadır. 2010-2014 döneminde teşhis edilen erkekler için Porto Riko,
Martinik ve ABD’de beş yıllık sağkalım %100’e kadar ulaşmaktadır. Çin
(%69), Mauritius (%69), Bulgaristan (%68) ve Tayland (%68)’da sağkalım
oranları %70’in altındadır. Hindistan’da beş yıllık sağkalım %44’dur
(Allemani et al., 2018).
Türkiye’de 2017 verilerine göre, erkeklerde 100.000 kişide 35.7 ile
akciğer kanserinden sonra ikinci sırada sık görülen kanser türüdür.
Erkeklerin yaşa özel kanser hızların dağılımda en fazla vaka 70-75 yaş
arasında (100.000 kişide 390.5) bildirilmiştir (Türkiye Kanser İstatistikleri
2017, 2021). Türkiye, yaşa göre standardize edilmiş beş yıllık net sağkalım
oranı %80-89 aralığında olan 18 ülkenin içerisindedir (Allemani et al.,
2018).
5. Cilt (Melanom Dışı) Kanseri Epidemiyolojisi
Dünya’da 2020 yılında yaklaşık 1.1 milyon yeni vaka bildirilen cilt
kanseri; tüm kanserlerin %6.2’sini oluşturmaktadır. İnsidans oranı
dünyada 100.000 kişide 11.0’dir. Erkeklerde insidans oranı 100.000 kişide
15.1 iken kadınlarda 7.9’dur. İnsidans oranları, dünya çapında ülkeler
arasında 115 kat farklılık göstermektedir. Çoğunlukla beyaz nüfuslu
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(Avrupa menşeli) bölgeler etkilenmektedir. Malign melanom gelişme riski
ırk geçmişine (cilt pigmentasyonu) ve coğrafi bölgeye (güneş ışığına
maruz kalmış morötesi radyasyona) göre belirgin şekilde değişmektedir.
Ayrıca ultraviyole ışınım yapan cihazlar malign melanom riskini
artırmaktadır. Tahmin edilen yeni vakaların %80’ninden fazlası Kafkasyalı
nüfusa sahip ülkelerde ortaya çıkmıştır. Son birkaç on yılda bu bölgelerde
oran göreceli bir şekilde artmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde görülme
sıklığı en yüksek olan bölge; Avustralya / Yeni Zelanda (100.000 kişide
sırasıyla 166.2 ve 111.0)’dır. Görülme sıklığı en düşük bölgeler ise Doğu
Asya ve Güney Orta Asya’dır (hem erkek hem de kadınlarda 100.000
kişide 1.5 ve altında). (Christine Guo Lian & Martin C. Mihm Jr, 2014;
GLOBOCAN 2020, 2020).
Dünyada cilt kanseri mortalite oranı; 2020 yılında 63.731 ölüm ile
100.000 kişide 0.6’dır. Ölümlerin neredeyse üçte ikisi gelişmiş bölgelerde
ve erkekler arasında gerçekleşmiştir. Mortalite oranları, Doğu Asya’da
100.000 kişide 0,38’den Doğu Afrika’da 1.4’e kadar değişmektedir
(GLOBOCAN 2020, 2020).
Türkiye 2017 yılı kanser istatistiklerinde, deri melanomu erkeklerde
100.000 kişide 1.2 ve kadınlarda ise 1.2 sıklığında görülmektedir. Türkiye
2013-2017 yılları arasındaki hem kadın hem de erkeklerde deri melanomu
yaşa göre standardize edilmiş hızlarında; ilk yıllarda düşüş olmasına
rağmen son yıllarda durağanlaşma görülmektedir. 2008-2012 yılları
arasında sekiz ilden (Bursa, Eskişehir, İzmir, Antalya, Edirne, Erzurum,
Samsun ve Trabzon) bildirilen cilt kanseri verilerine göre erkeklerde cilt
kanseri görülme sıklığı en yüksek iller sırasıyla Trabzon (100.000 kişide
2.4), İzmir ve Eskişehir (100.000 kişide 2.2)’dir. Kadınlarda görülme
sıklığı en yüksek iller Samsun (100.000 kişide 1.8), Trabzon (100.000
kişide 1.7) ve Edirne (100.000 kişide 1.6)’dir (F. Bray et al., 2021).
6. Mide Kanseri Epidemiyolojisi
Mide kanseri, 2020 yılında yaklaşık 1 milyon yeni vaka ile kanser
türleri arasında beşinci sırada yer alırken mortalite açısından 768.793 ölüm
ile dördüncü sırada yer almaktadır(GLOBOCAN 2020, 2020). Mide
kanserlerinin yaklaşık %90’ı sporadikdir ve Helicobacter pylori, mide
kanseri gelişiminin başlıca çevresel nedenidir (Fátima Carneiro, 2014).
Doğu Asya tüm dünyada 100.000 kişide 22.4 ile en yüksek insidans
oranına sahiptir. Öyle ki bu oran ikinci en yüksek sırada olan Orta ve Doğu
Avrupa insidans oranının (100.00 kişide 11.3) neredeyse iki katı kadardır.
Dünyadaki insidans oranı ise 100.000 kişide 11.1’dir ve geriye kalan bütün
bölgeler bu ortalamanın altında kalmaktadır. İnsidans oranları cinsiyet
bazında ele alındığında; erkeklerde görülme sıklığı en yüksek olan bölge;
Doğu Asya (100.000 kişide 32.5) iken en düşük bölge Orta Afrika
(100.000 kişide 4.5)’dır. Kadınlarda oranlar genellikle düşük olmakla

308

beraber görülme sıklığı en yüksek olan bölge Doğu Asya (100.000 kişide
13.2) iken en düşük bölge Güney Afrika’dır (100.000 kişide 2.4)
(GLOBOCAN 2020, 2020). 2010-2014 yılları arasında yaşa göre
standardize edilmiş beş yıllık net sağkalım Asya’da çok geniş bir
varyasyonla, genellikle %20-40 aralığındadır. Sağkalım oranları en yüksek
üç ülke; Kore (%69), Japonya (%60) ve Ürdün (%56)’dür (Allemani et al.,
2018).
Türkiye 2017 yılı kanser istatistiklerine göre, tüm kanser türleri
arasında mide kanseri erkeklerde 100.000 kişide 14.3 ile beşinci sırada,
kadınlarda ise 100.000 kişide 6.4 ile altıncı sırada görülmektedir (Türkiye
Kanser İstatistikleri 2017, 2021). Mide kanseri sağkalım oranlarında
Türkiye, %20’nin altında kalan 25 ülkeden biridir (Allemani et al., 2018).
7. Karaciğer Kanseri Epidemiyolojisi
Dünyada erkeklerde tüm kanserlerin %4.7’sini oluşturan karaciğer
kanseri, 905.677 vaka ile altıncı en sık görülen kanser türüdür
(GLOBOCAN 2020, 2020). Hem insidans hem de mortalite oranları, çoğu
bölgede erkekler arasında kadınlara göre iki-üç kat daha yüksektir.
Karaciğer kanseri, erkeklerde küresel insidans açısından beşinci sırada yer
alırken mortalite açısından ikinci sırada yer almaktadır (Sung et al., 2021).
Hepatosellüler karsinom insidans oranlarının yüksek olduğu bölgelere
bakıldığında kanserin oluşmasına katkı sağlayan, predispozan koşulların
en yüksek olduğu bölgeler olduğu görülmektedir. Özellikle Asya ve
Afrika’da kronik hepatit B virüsü ve hepatit C virüsü enfeksiyonları başlıca
nedenlerdendir. Çin ve Sub-Sahra Afrikası’nda aflatoksinlere maruz
kalma, kanser riskini daha da arttırmaktadır. Kuzey Amerika'da ve
Avrupa’nın bir bölümünde, kronik hepatit C virüsü enfeksiyonu nedeniyle
kanser oranları artmaktadır (Neil D. Theise, 2014). Dolayısıyla
GLOBOCAN 2020 verilerinde de Doğu Asya tüm dünyada 100.000 kişide
17.8 ile en yüksek insidans oranına sahip iken Kuzey Afrika 100.000 kişide
15.2 ile insidans oranıyla ikinci sırada yer almaktadır. Dünyadaki insidans
oranı ise 100.000 kişide 9.5’dir. Karaciğer kanseri insidans oranları
cinsiyet bazında ele alındığında erkeklerde görülme sıklığı en yüksek olan
bölge; Doğu Asya (100.000 kişide 26.9) iken en düşük bölge Güney Orta
Asya (100.000 kişide 4.5)’dır. Kadınlarda oranlar genellikle düşük
olmakla beraber görülme sıklığı en yüksek olan bölge Kuzey Afrika
(100.000 kişide 13.2) iken en düşük bölge erkeklerle benzer şekilde Güney
Orta Asya (100.000 kişide 2.4)’dır (GLOBOCAN 2020, 2020).
Uluslararası düzeyde karaciğer kanserinin insidans ve mortalite
eğilimlerini belirlemek için yapılan bir metaanaliz çalışmasında
erkeklerdeki en yüksek insidans artışının Polonya’da ve Brezilya’da
olduğu, kadınlarda ise Almanya ve Norveç’te olduğu bildirilmiştir. Son 10
yıl içindeki insidansların ortalama değişiminde en dikkat çekici oranların,
erkeklerde Brezilya, Kolombiya ve Tayland’da insidans artışları ile
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kadınlarda Brezilya ve Almanya’daki insidans artışlarının olduğu
saptanmıştır (Wong et al., 2017).
Karaciğer kanserinin mortalite oranlarına bakıldığında; dünyada en çok
öldüren üçüncü kanser türü olduğu görülmektedir. 2020 yılında 830.180
ölüm ile tüm kansere bağlı ölümlerin %8.3’ünü oluşturmaktadır
(GLOBOCAN 2020, 2020). Karaciğer kanserinde yüksek ölüm oranı göz
önüne alındığında mortalite için coğrafi modeller ve eğilimler, insidans
için gözlemlenenlere çok benzerdir (Neil D. Theise, 2014). Karaciğer
kanseri, 2010 yılında alkole atfedilebilir kanser ölümlerinin %23.9’undan
sorumludur. Alkol kaynaklı kanserlerin, dünyada 337.400 ölümden
sorumlu olduğu tahmin edilmektedir ve erkeklerde çoğunlukla karaciğer
kanseri ölümlerin en büyük kısmını oluşturmaktadır (Jürgen Rehm &
Kevin Shield, 2014). Mortalite eğilimleri bazında erkeklerde mortalite
oranları; Malta, Norveç ve Birleşik Krallık’ta artarken kadınlarda ise
Singapur ve Danimarka’da önemli oranlarda arttığı bildirilmiştir. Cinsiyete
bakılmaksızın Japonya ve Çek Cumhuriyeti’nde ölüm hızında önemli bir
azalma olduğu bildirilmektedir (Wong et al., 2017). Öyle ki 2010-2014
döneminde teşhis edilen hastalar için yaşa göre standardize edilmiş beş
yıllık net sağkalım Japonya’da %30’dur. Kore, Singapur, Tayvan, Belçika
ve İtalya’da %20-29 aralığındadır. Diğer taraftan beş yıllık sağkalım
Danimarka, Slovenya, Tayland, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Estonya'da
%10’dan azdır (Allemani et al., 2018).
Türkiye 2017 yılı kanser istatistiklerine göre, karaciğer kanseri
erkeklerde 100.000 kişide 4.1 ve kadınlarda ise 100.000 kişide 1.7
sıklığında görülmektedir. Karaciğer kanseri, Türkiye’de her ne kadar ilk
beş sırada yer alan kanser türleri arasında olmasa da 2013-2017 tarihleri
arasında klinik tanı veya görüntüleme yöntemiyle en sık karaciğer
kanserine tanı konulduğu bildirilmiştir (Türkiye Kanser İstatistikleri 2017,
2021). 2008-2012 yılları arasında sekiz ilden (Bursa, Eskişehir, İzmir,
Antalya, Edirne, Erzurum, Samsun ve Trabzon) bildirilen karaciğer kanseri
verilerinde; erkeklerde karaciğer kanseri görülme sıklığı en yüksek üç il
sırasıyla Edirne (100.000 kişide 6.6), İzmir (100.000 kişide 5.0) ve
Trabzon (100.000 kişide 4.7)’dur. Kadınlarda görülme sıklığı en yüksek
iller Erzurum (100.000 kişide 2.5), İzmir (100.000 kişide 2.0) ve Eskişehir
(100.000 kişide 1.9)’dir (F. Bray et al., 2021). Türkiye’deki 2010-2014
yılları arasında tanı konulan hastalarda beş yıllık sağkalım oranı %15.9’dir
(Allemani et al., 2018).
8. Serviks Kanseri Epidemiyolojisi
Serviks kanseri, 2020 yılında kadınlarda, dünyada hem toplam 604.127
yeni vaka (%6.5) ile hem de kansere bağlı ölümlerde 341.831 ölüm ile
(%7.7) dördüncü sırada yer almaktadır. Az gelişmiş bölgelerde daha fazla
oranda görülmektedir
(GLOBOCAN 2020, 2020). HPV (Human
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Papillomo Virus)’ün neden olduğu serviks kanseri ağırlıklı olarak düşük
gelirli ülkelerdeki kadınları etkilemekte ve vakaların yaklaşık %70’i düşük
veya orta düzeydeki bölgelerde meydana gelmektedir. Özellikle serviks
kanseri vakalarının beşte birinden fazlası Hindistan’da teşhis edilmektedir
(Jaime Prat & Silvia Franceschi, 2014). Serviks kanserine bağlı ölümlerin
çoğu az gelişmiş bölgelerde gerçekleşmektedir. Daha gelişmiş bölgelerde
son 50 yılda tarama programlarının etkin kullanımı ve HPV aşısının
uygulamaya girmesiyle beraber insidans ve mortalite oranlarında bir
azalma görülmüştür (Cervix Cancer Screening, 2005; Lei et al., 2020).
Dünyada ilk üçte en yüksek oranlar sırasıyla; Doğu Afrika (100.000 kişide
40.1), Güney Afrika (100.000 kişide 36.4), Orta Afrika (100.000 kişide
31.6) bölgelerinde görülmektedir. Avustralya/Yeni Zelanda (100.000
kişide 5.6) ve Batı Asya’da (100.000 kişide 4.1) en düşük seviyededir.
Ölüm oranları bölgelere göre 18 kata kadar farklılık göstermektedir. Öyle
ki mortalite oranları 100.000 kişide 2.0 ve altında bulunan bölgeler (Batı
Avrupa ve Avusturalya/ Yeni Zellanda) varken diğer tarafta mortalite oranı
100.000 kişide 20.0’nin üzerinde olan bölgeler de (Doğu Afrika, Güney
Afrika ve Orta Afrika) bulunmaktadır (GLOBOCAN 2020, 2020). 20102014 döneminde teşhis edilen kadınlar için, yaşa göre standardize edilmiş
beş yıllık net sağkalım yedi ülkede (Japonya, Kore, Tayvan, Danimarka,
Norveç, İsviçre ve Küba) %70 ve üzerindedir. Malta (%28) ve
Hindistan’da (%16) beş yıllık net sağkalım %30’un altındadır. 1995-1999
ve 2010-2014 arasındaki hayatta kalma eğilimleri çoğu ülkede oldukça
stabil olup Estonya ve Letonya %10’dan fazla Japonya’da ise %20’den
fazla artış bildirilmiştir (Allemani et al., 2018).
Türkiye 2017 yılı kanser istatistiklerine göre, serviks kanseri kadınlarda
10. sırada yer almakla birlikte görülme sıklığı 100.000 kişide 4.3’dür.
Serviks kanserinin yaşa göre özel hızında; en fazla 55-59 yaş grubunda
(100.000 kişide 14.5) görülmektedir. Başlıca etkeni HPV olan bu kanser
Türkiye’de düşük sıklıkta görülmesine rağmen, veriler incelendiğinde,
HPV ile ilişkili kanserlerin kadınları daha çok etkilediği (100.000 kişide
5.0), kadınlarda erkeklerin beş katı kadar HPV ile ilişkili kanser olduğu
tahmin edilmektedir (Türkiye Kanser İstatistikleri 2017, 2021). Türkiye’de
2008-2012 yılları arasında sekiz ilden (Bursa, Eskişehir, İzmir, Antalya,
Edirne, Erzurum, Samsun ve Trabzon) bildirilen serviks kanseri
projeksiyonlarını incelendiğinde; serviks kanseri görülme sıklığı en
yüksek üç il sırasıyla İzmir (100.000 kişide 5.3), Antalya (100.000 kişide
5.1) ve Bursa (100.000 kişide 4.6)’dır. Görülme sıklığı en düşük il ise
Samsun (100.000 kişide 3.0)’dur (F. Bray et al., 2021). Serviks kanseri
sağkalım oranlarında Türkiye, sağkalım oranı %60-69 arasında değişen
ülkeler arasında yer almaktadır (Allemani et al., 2018).
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9. Sonuç
Kanser dünyada ve Türkiye’de her bölgede seviyesi ne olursa olsun
önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Farklı bölgelerdeki risk
faktörleri farklı kanser türleriyle kendini göstermektedir. Bu bağlamda
etkisi kanıtlanmış kanser önleme stratejileri yaygınlaştırılmalı, az gelişmiş
bölgeler ve gelişmekte olan bölgeler için ise sürdürülebilir bir sağlık
sistemi alt yapısı oluşturulmalıdır. Kanserin erken tanı ve tedavisinin
etkililiğini ortaya koyan sağkalım oranlarının, çoğu kanser türleri için
oldukça düşük kaldığı ve bölgeler arasında ciddi uçurumlar olduğu
görülmektedir. Hiç şüphesiz kanserle mücadelede dört önemli bileşenin
(önleme, erken tanı, tedavi ve palyatif bakım) toplumun hem tüm
kesiminin kolaylıkla ulaşabileceği şekilde hem de bölgeler arasındaki
eşitsizlikleri giderecek şekilde organize edilmesi, kanseri önlemede ve
kontrol etmede kritik öneme sahiptir. Halk sağlığının ‘‘Koruma tedaviden
üstündür’’ felsefesi toplumdaki diğer önemli sağlık sorunlarında olduğu
gibi kanser içinde temel prensip haline getirilmeli, bireylere küçük yaştan
itibaren sağlık eğitimleri yoluyla kanser risk faktörleri konusunda
farkındalık kazandırılmalıdır. Kanser risk faktörleri konusundaki
bireylerdeki farkındalıkların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına
dönüşebilmesi için ise bireyleri bu yönde teşvik edici sosyal, kültürel ve
ekonomik ortamlar muhakkak oluşturulmalıdır.
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Özet
Temel sağlık hizmetleri yaklaşımından bu yana, hastalıkların
tedavisinden çok, sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çabası
önem kazanmıştır, bireyin kendi sağlığına ait değişebilen ve gelişebilen
rolleri, sağlığın geliştirilmesi kavramı, üzerinde önemle durulan bir
konuma getirmiştir. Sağlığı geliştirme aktiviteleri, sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarının kazandırılması ve kazandırılan bu davranışların
sürekliliğinin sağlanmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ nün desteğiyle
pek çok ülke sağlığı geliştirme amacıyla harekete geçmiş, ulusal ve
uluslararası işbirlikleri kurularak eylem planları oluşturulmuş. Bunlarla
birlikte sürdürülebilir ve düşük maliyetli yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur.
Sağlığı geliştiren davranışları aşılamak için oyunlaştırma ve
dramatizasyon sık kullanılan ve maliyeti düşük yöntemlerdendir. Gelişen
teknolojiyle birlikte oyunlar ve oyunlaştırılmış eylemler her alanda her
kitleye hitap etmektedir. Oyunlaştırma ve dramatizasyon, tamamlanmış
araştırmalar, yürütülen projeler ve eğitimlerle alternatif bir yol olarak
tercih edilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte sağlığı geliştirerek koruyucu
hizmetlerin ilerlemesini sağlamak, maliyeti düşürmek, öz yönetime
katılmayı sağlamak, yaşam kalitesinin arttırmak ve iyilik halinin
sürdürülmesini sağlamak amacıyla oyunlaştırma ve drama tekniklerini
kullanarak motivasyonu arttırıp sürekliliği devam ettirmek önem arz
etmektedir. Ülkemizde bu konu alanlarının üzerinde durulması ve yapılan
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çalışmalarla birlikte bu konuları yaygınlaştırmaya yönelik girişimlerin
hedeflenmesi verilen önemi göstermektedir.
Giriş
1947’de DSÖ sağlığı "Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı
değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir." diye
tanımlamıştır. Sağlığı geliştirme ise mevcut sağlığı korumak ve bireyin en
iyi sağlık düzeyine ulaşmasını sağlamak olarak tanımlanabilir. Sağlığı
geliştirme sadece hastalığı önlemek değil bireyin kendi sağlığına katılmayı
arttırmak, öz yönetimi sağlamak, yaşam kalitesini arttırmak olarak
tanımlanmıştır. Pender, sağlığı geliştirmeyi öz etkililiği sağlamak, sağlık
sorumluluğu almak, egzersiz yapmak, beslenmek, kişilerarası ilişkileri ve
stresi yönetebilmektir şeklinde tanımlamıştır (Pender, 1996). Sağlığın
geliştirilmesi birey ve toplumun iyilik halinin artmasını sağlar. Dolayısıyla
sağlığın geliştirilmesine yönelik etkili yöntemlerin kullanılması önem arz
etmektedir. Bu bağlamda, oyunlaştırma ve yaratıcı drama teknikleri
kullanılarak sağlığı geliştirmeye yönelik çalışmalarda artış olmaktadır.
Yaratıcı drama; bir konuya yönelik rol oynama, doğaçlama gibi
tekniklerden yararlanarak grup yaşantılarıyla birlikte bireylerin herhangi
bir olayı, soyut bir durum ya da bir davranışın, eski şemaların gözlem,
deneyim, duygu ve yaşantılarla yeniden birleştirilmesiyle oluşan
canlandırmalar yapmaktır (San, 2018; Adıgüzel, 2006). Bireyin
eğlenirken öğrenmesini, çevresiyle iletişim kurmasını, problemlerin
farkına vararak çözüm yolu üretmesine neden olan yaratıcı drama, genelde
eğitim-öğretim sürecinde kullanılan etkili yöntemlerden biridir
(Delihasanoğlu, 2021). Bilgi verme, sorun çözme ve tutumları değiştirme,
konuya yönelik ilgi uyandırma gibi dışsal hedeflere ulaşmanın yanı sıra
eğitimde dramayla görünenin ardındakini aramaya çalışarak daha iyi ve
daha kısa zamanda kavramaların gerçekleşeceği bildirilmektedir
(McCaslin, 2006).
Sağlık eğitiminde drama, dramaya yönelik farklı yöntemleri ve sağlık
eğitimini kapsamaktadır. Sağlık eğitiminde dramanın amacı; kişisel ve
sosyal sağlık eğitimi alanındaki potansiyel olarak hassas konular da
öğrenmeye dâhil etmektir (Şarlak, Şener, 2007). Kavuran ve ark.
(2022)’nın belirttiğine göre; yaratıcı drama, öğrenmenin kurgu ile
gerçeklik arasındaki bir tür provası olan diyalog ilişkisine dayanmaktadır.
Yaratıcı drama uygulamaları, sağlıklı yaşam kavramlarının keşfedilmesini
desteklemek üzere kullanılabilecek örnekler içermektedir (Kavuran, Ulaş,
Kaşıkçı, 2022). Yaratıcı drama yönteminin yanısıra, teknolojinin gelişmesi
ve dijital sağlık kavramlarının kullanımıyla birlikte oyun ve oyunlaştırma
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da sağlık alanında günümüzde sık kullanılmaya başlanan kavramlar
içerisinde yer almaktadır.
Oyun kavramı, Türk Dil Kurumu (TDK, 2019)’na göre; yetenek ve
zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence
olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Piaget ise oyunu hayata uyum aracı
olarak nitelendirmektedir. Oyun, kişinin problem çözme, karar verme,
akılda tutabilme, yaratıcı düşünme, akıl yürütme ve bilişsel gelişimini
geliştiren bilişsel bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Uskan, Bozkuş,
2019). Bu bağlamda oyun, eğitimin ayrılmaz bir parçası olmaktadır.
Prensky’e göre oyun; içinde kurallar, rekabet, yarış, meydan okumak,
sonuç gibi kavramları barındırmaktadır. Oyun yapımcısının ihtiyaç
duyduğu oyunların elementleri; hedef belirleme, geri bildirim verme,
sonuçlandırma, rozetle ödüllendirme, puan arttırma, liderlik tablosunda yer
alma, seviye artışı, meydan okuma, mücadele etme, rekabet ortamı, hikâye,
kurallar, aşılması gereken engel(ler), eğlence, karakterler vb. gibi
sıralanabilir (Arkün-Kocadere ve Samur, 2016; Prensky, 2007; Samur,
2016; Werbach ve Hunter, 2012). Oyunlaştırma ise 2000’li yıllarda
kullanılmaya başlanmıştır ancak temeli 1980’li yıllara dayanmaktadır.
Oyunlaştırma bireylerin davranış ve tutumlarını değiştirmeye yönelik
bireyin rehabilitasyonundan sağlık eğitimine kadar birçok alanda
kullanılan bir yaklaşımdır (Arkün-Kocadere ve Samur, 2016; Juárez ve
Carballo, 2016). Oyunlaştırma, çıkış noktası oyun olmayan fakat oyun
elementleri barındıran kullanıcının ilgisini ve deneyimini arttırmak
amacıyla yapılan bir sistemdir (Domínguez ve ark., 2013). Öğretimin
gerçekleşebilmesi için öğretici, öğrenici, öğretim ortamı, öğretim işini
kolaylaştıran ve destekleyen unsurların bulunması gerekmektedir (Uskan,
Bozkuş, 2019). Etkin bir öğrenme ortamında oyun, kuram ve uygulama
arasında bir köprü oluşturarak öğrenme sürecine önemli katkı
sağlayabileceği belirtilmektedir (Akın, Atıcı, 2015).
Oyunlaştırma çalışmaları her yaş grubu için uygulanabilir olması ve
günümüz şartlarına göre daha kolay ulaşılabilir olması avantaj
sağlamaktadır.
Literatürde
oyunlaştırmaya
yönelik
çalışmalar
bulunmaktadır. 2020 yılında oyunlaştırma ile ilgili yapılan uluslararası
kaynaklı çalışmaları, Pubmed ve Google akademik veri tabanlarında
incelendiğinde yayınlaşmış olan 3000 araştırma makalesi saptanmıştır.
Dahil edilme kriterlerine uyan 32 makale çalışmaya dahil edildi. Taramalar
“Gamification”, “Children or adolescent”, “Chronic disease management”,
“Self-management” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılmıştır.
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Şekil 1.Çalışmaların Seçimi ve Alınma Süreci

Tablo 1’de yayınların türleri incelendiğinde en çok vaka kontrol
çalışmalarının bunu takiben randomize kontrollü çalışmaların ve
sistematik derlemelerin yapıldığı görülmektedir.
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Tablo1. Yayınların türlerine göre incelenmesi(n=32)

Tablo 2. Hemşirelik dergileri anahtar kelimesi ile taranan yayınların
oyunlaştırma ile ilgili konu alanlarına göre dağılımı (n=32)
Konu Alanları
Obezite
Diyabet
Stres
Pediatrik onkoloji
Anksiyete
Fiziksel Aktivite
Astım
Ağrı
Zihinsel Gelişim
Semptomların takibi
Hemodiyaliz
Tüberküloz
Covıd19 sırasında uzaktan sağlık hizmeti sunumu

Sayı
+++--++++-+-++++++
+
+
+
+
+
+

%
19
19
9.3
9.3
6.2
6.2
6.2
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

Nörodejeneratif Hastalıklar
Psikiyatrik Tedavi

+
-

3.1
3.1

- Hemşirelik dergisi yayını olmayan; + Hemşirelik dergisi yayını olan
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Tablo 2’de Hemşirelik dergileri anahtar kelimesi ile taranan yayınların
oyunlaştırma ile ilgili konu alanlarına göre dağılımı incelendiğinde, ilk
sırada obezite ve diyabet yer almaktadır. Bununla birlikte birçok farklı
konu alanlarında dağılım söz konusudur. Oyunlaştırma çalışmaları
genellikle kronik hastalıkların yönetiminde daha fazla yer almaktadır.
Tablo 3’te Randomize kontrollü çalışmaların tanımlayıcı özelliklerine ait
sistematik inceleme örnekleri verilmiştir.

321

Tablo 3. Randomize Kontrollü Araştırmaların Tanımlayıcı Özellikleri
Yazar Adı
Yılı
Naets et al
(2020)

Lin et al
(2020)

Çalışma Adı

Müdahale

Sonuç

Çocuklukta
multidisipliner obezite
tedavisini geliştirmek
için e-sağlık kendi
kendini
kontrol
eğitimine uyum ve
engeller
Pediatrik Mobil Oyun
Oynamanın
Sağlıklı
Beslenme
Davranışı
Üzerindeki
Etkisi:
Randomize Kontrollü
Deneme

Katılımcılar, yatarak tedavi sırasında
(yoğun aşama) ve ayakta tedavi sonrası
bakımı (destek aşaması) sırasında esağlık kendi kendine kontrol eğitimini
değerlendiren 11 ila 19 yaşları arasında
şiddetli obeziteye sahip 68 genç dâhil
edildi.
Tedavi grubuna (yazarlardan biri
tarafından geliştirilmiş bir diyet mobil
oyunu olan fooya! Oynadı) veya kontrol
grubuna (oynanmış Uno diyet eğitimi
olmayan bir tahta oyunu). Çocuklar
oyunu iki seansta 20'şer dakika
oynadılar. Oyunu her seansta oynadıktan
sonra, çocuklardan 6 gıda maddesinden
2'sini (3 sağlıklı ve 3 sağlıksız seçenek)
seçmeleri istenmiştir. Her iki seanstaki
sağlıklı seçimlerin sayısı ana sonuç
olarak kullanıldı.

Yatarak tedavi gören MOT sırasında yoğun fazda
mükemmel uyum gözlendi, ancak hızlar
güçlendirici fazda düştü. Tahmin edildiği gibi,
düşük bağlılık grubu tüm çalışma dönemi boyunca
önemli ölçüde daha yüksek bir ağırlık durumuna
sahipti. Bağlamsal tedavi engellerinde farklılıklar
ortaya çıkmadı.
Örtülü öğrenim bileşenleri içeren bir mobil video
oyunu, oyunun hemen ardından çocukların yemek
seçimleri üzerinde güçlü bir olumlu etki
gösterdi.Oyun telemetrisi çocukların farklı oyun
modellerini yakaladı ve davranışsal sonuçlarla
ilişkilendirildi.Bu sonuçların, oyun sırasında
sağlıksız yiyeceklerin gösterilmesi gibi sağlık
davranışlarını iyileştirmeye yönelik bir müdahale
olarak mobil oyunların tasarımı ve kullanımı için
çıkarımları vardır.

322

Tennant et al
(2020)

Pediatrik Onkolojide
Psikolojik
İyiliği
İyileştirmek
için
Sürükleyici
Sanal
Gerçekliğin
kullanımının
araştırılması: Bir pilot
randomize
kontrollü
çalışma

Schuurmans
et al(2020)

Travmatize Ergenlerde
Travma Sonrası Stres
ve Nörobiyolojik Stres
Sistemlerini
İyileştirmek İçin Oyun
Temelli
Meditasyon
Terapisi: Randomize
Kontrollü Çalışma

Katılımcılar,7-19 yaşları arasında 90
onkoloji yatan hasta ve birincil ebeveyn
bakıcılarıydı. Randomize kontrollü bir
çalışma tasarımı kullanılarak hastalar,
VR'ye (üç içerik grubu) veya bir iPad
kontrol durumuna tahsis edildi.
Müdahale öncesi öz bildirim durum
önlemleri, görsel analog ölçekler ve
fizyolojik uyarılmanın (nabız hızı)
objektif bir ölçüsü kullanılarak toplandı.
Muse terapi seanslarını ve her zamanki
gibi tedaviyi (müdahale) veya tek başına
tedaviyi
(kontrol)
almak
üzere
randomize edilen, klinik düzeyde travma
sonrası semptomları olan 10 ila 18 yaş
arası ergenler (N = 80) olacaktır.
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Hastalar hem Sürükleyici VR(sanal gerçeklik) hem
de yeni iPad müdahalesinden yararlandı ve çocuk
sonuçlarına ilişkin koşullar arasında istatistiksel
olarak önemli bir fark bulunmadı. Bununla birlikte,
Immersive VR'ye erişen hastalar, iPad'e kıyasla
sürekli olarak duygudurum durumunda daha fazla
pozitif değişim ve negatif semptomlarda azalma
olduğunu bildirdi.
Çalışma sonuçları, oyun temelli meditasyon
terapisinin travma sonrası stres ve nörobiyolojik
stres sistemlerini iyileştirip iyileştirmediğini ve
travma geçirmiş ergenler için tek başına olağan
tedaviden
daha
etkili
olup
olmadığını
gösterecektir.Çalışmanın
sonuçlarının
2021
ilkbahar veya yaz aylarında yayınlanacaktır.

Jibby et
al(2020)

Kanserli ergenler için
gerçek zamanlı ağrı
tedavisini destekleyen
Pain Squad + akıllı
telefon
uygulaması:
randomize kontrollü bir
çalışma

Çalışmaya 12 ila 18 yaş arası, İngilizce
konuşan ve ağrı puanı ≥3 / 10 olan 74
adölesan genç dahil edildi.
Hemşire desteği ile ve desteği olmadan
4 haftalık Pain Squad + uygulamasının
kanserli ergenlerde ağrı yoğunluğu
üzerindeki etkisini bekleme listesi
kontrol grubuna göre incelemek.
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Pain Squad + 'ın hemşire desteği olsun veya olmasın
2, 4 ve 8 hafta süreyle kullanımının, bekleme listesi
kontrol grubuna kıyasla ağrı yoğunluğu, ağrı
etkileşimi, HRQL ve öz-yeterlik puanlarında artışa
neden olacağı varsayılmaktadır.
Çalışmanın
sonuçları
Nisan
2022'de
yayımlanacaktır.

Sonuç
Sağlığı geliştirmede yaratıcı drama ve oyunlaştırma uygulamaları
hemşireler için büyük önem arz etmektedir. Sağlığı geliştirmek üzere
yapılan sağlık eğitimlerinde oyun ve oyunlaştırma uygulamalarını
kullanmak, yaratıcı drama tekniklerine eğilimi arttırmak ve devamlılığı
sağlamak kalıcı bir öğrenme için önemli görülmektedir. Bu alanlara
yönelik çalışmalara daha geniş kapsamda yer verilmelidir.
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