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I 
  

ÖNSÖZ 

Dünya’da ve ülkemizde pandeminin tüm olumsuz etkileri 

azalmakla birlikte halen devam etmektedir. Tüm ülkelerin sosyal ve 

ekonomik olarak da olumsuz etkilerinin görüldüğü bu günlerde, bir 

de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın olması, tüm ülkeler 

nezdinde sivil halk üzerinde hem ekonomik hem sosyal hem de 

moral olarak olumsuz etkilere neden olmaktadır. Böyle ortamlarda 

hali ile bilimsel çalışmalarında oldukça zor olduğu görülmektedir. 

Ancak toplumların bilim adamlarına ve yapacakları araştırmalara da 

bir o kadar ihtiyaçlarının arttığı da ortadadır.  

Tüm bu sıkıntılara rağmen tüm dünya ülke akademisyenlerinin 

topluma doğru, şeffaf, güvenilir ve yapılan tüm gelişmeleri anında 

aktarma konusunda büyük görevler düşmektedir.  

Böyle ulusal ve uluslararası çalışmaların; dünyada yaşanan tüm 

olumsuzluklara rağmen, özellikle sağlık alanında çalışan 

akademisyenler ile insan sağlığı için üstün gayret gösteren sağlık 

personeli, yeni gelişme, araştırma, bulgu ve tekniklerini de bizlerle 

paylaşan ve bu gibi kitapların çıkması için çalışan tüm 

meslektaşlarıma,  teşekkür etmek isterim.   

Tüm dünya ülkelerinin ekonomik olarak ciddi anlamda 

zorlandığı, bu dönemde, biz bilim insanlarına her daim katkı ve 

desteklerini esirgemeyen ve bilimsel çalışmalarımızı, tüm yönleri ile 

ulusal ve uluslararası camiaya duyurmamıza vesile olan yayın evine 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

     Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜLER 
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1. Giriş 

Vitaminler ve mineraller, temel hücresel işlevleri destekleyen ve çeşitli 

metabolik yollarda rol alan, insanlar için zorunlu mikrobesinlerdir (Tardy 

et al., 2020). Bu mikrobesinlerin ergojenik etkileri son yıllarda spor 

beslenme profesyonelleri arasında önemli bir konu haline gelmiştir (Hunt 

et al., 2021). Enerji oluşum metabolizmasına, DNA sentezine, oksijen 

taşınmasına ve nöronal fonksiyonlara dahil olmaları onları beyin ve kas 

fonksiyonu için kritik hale getirmiştir. Yüz yıldan fazla bir süredir 

kanıtlanmış bu kritik roller zihinsel ve fiziksel fonksiyonlar dahil olmak 

üzere bilişsel fonksiyonlar ve psikolojik süreçler üzerindeki etkilere 

dönüşür. Örneğin demir, magnezyum, C vitamini ve folat dışındaki B 

vitaminleri hücresel enerji metabolizmasının bir ya da birden fazla adımına 

katılırlar. Oksijenin vücutta sağlıklı bir şekilde taşınması için ise demir, 

B6, B9, B12 vitaminleri gerekir. Folat, nükleik asit sentezinde kofaktör 

olarak işlev görür ve folat eksikliği hücrede DNA sentezini bozar ve çok 

sayıda replikasyon gerektiren alyuvar hücrelerinin üretimini etkileyerek 

öncüllerin birikimine sebep olur. Bu durumda megaloblastik anemiye yol 

açar (Tardy et al., 2020). 

Büyüme ve üreme fonksiyonlarını destekleyen vitaminler, vücutta 

sentezlenemediği için dışarıdan takviye olarak alınması gerekir. Yağda ve 

suda çözünme özelliklerine göre iki gruba ayrılırlar(Beck et al., 2021). 

Dört vitamin (A, D, E, K) yağda, dokuz vitamin (C vitamini ve sekiz B 

vitamini) suda çözünür (Kennedy, 2016). Mineraller ise metabolizma 

üzerinde çeşitli roller üstlenen inorganik bileşiklerdir (Tardy et al., 2020). 

Özellikle kas fonksiyonunun korunmasında, kemik mineralizasyonunda ve 

enerji metabolizmasında etkinlikleri kanıtlanmış kalsiyum, magnezyum, 

selenyum gibi mineraller fiziksel performans parametreleri arasında 

önemli bir yere sahiptir(Beck et al., 2021; Zhang et al., 2017). 

Hem zihinsel hem de fiziksel yorgunluğun, aktivite düzeyi üzerine 

etkileri İsveç popülasyonu üzerinde yapılan bir anket çalışmasında 

değerlendirilmiş ve ilişkili bulunmuştur (Engberg et al., 2017). Bucher ve 
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arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada iyi eğitimli kros kayakçılarının 

egzersize bağlı gövde yorgunluğunun hem hareket hızında hem de aerobik 

güçte önemli bir düşüşe yol açtığını belirtilmiştir(Bucher et al., 2018). 

Yapılan başka bir çalışmada ise düşük fiziksel performansın yalnızca kas 

fonksiyonuna bağlı olmadığı görülmüş, masa tenisi oyuncularına egzersiz 

öncesi bilişsel bir görev verildikten sonra egzersiz sırasında topa daha 

düşük hızda vurdukları saptanmıştır(le Mansec et al., 2017). Fiziksel 

performansı arttırmak için mikrobesin takviyesi kullanımını araştıran 

çalışmalar az olsa da bazı mikrobesinlerin takviyesine bağlı fiziksel 

aktivitede ve hareketin kalitesindeki artışı destekleyen araştırmalar vardır 

ve deneysel çalışmalara bağlı olarak vitamin ve minerallerin optimal 

değerlerin altında olması, düşük fiziksel performans ile 

ilişkilendirilmiştir(Heffernan et al., 2019; Hunt et al., 2021). 

2.Mikrobesinler ve Fiziksel Performans 

Vitamin D, çok sayıda D vitamini reseptörü içeren kas ve kemik sağlığı 

üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Vücutta D vitamini eksikliğinde kas-

iskelet sisteminde net bir bozulma görülür. Raşitizm, osteomalazi, 

osteopeni, osteoporoz gibi hastalıklar D vitaminine bağlı ortaya çıkan 

hastalıklardır. Sarkolemmada fosfat ve kalsiyum geçişleri, fosfolipid 

metabolizmasının uyarılması gibi kas içi birçok görevde yer alan D 

vitamini, optimal egzersiz performansı üzerinde etkilidir. Sporcular, 

çocuklar, yaşlılar dahil olmak üzere genel popülasyonda sıklıkla yetersiz 

D vitamini durumuyla karşılaşmak mümkündür (Gilic et al., 2021; Kocaer 

et al., 2021). Genç yetişkinlerde eksikliğe bağlı D vitamini takviyesi; kas 

kütlesi ve fiziksel performansı en üst düzeye çıkarmayı hedeflerken, yaşlı 

yetişkinlerde kas kütlesindeki ve fiziksel işlevdeki değişimi en az seviyeye 

indirmeyi amaçlamaktadır(Byers et al., 2020). 

Vücutta yeterli miktarda D vitamini bulunması aerobik kapasite, 

dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarında önemli bir etkiye sahiptir(Hunt et 

al., 2021). Bezrati ve arkadaşları, çalışma öncesi D vitamini eksikliği olan 

8-15 yaş arası genç futbolcularda takviye sonrası sprint, yön değişikliği ve 

koşma hızında önemli gelişmeler olduğunu saptamıştır(Bezrati et al., 

2020). Ayrıca Bezuglov ve arkadaşları 13-18 yaş arası genç futbolcularda 

koşma hızı ve kas gücü ile D vitamini seviyesinin ilişkili olduğunu 

gözlemlemişlerdir(Bezuglov et al., 2019). Atletik performans üzerine 

yapılmış diğer bir çalışmada ise sporcularda D vitamini takviyesinin güç 

ve dayanıklılığı arttırdığı gözlenmiştir (Chiang et al., 2017). D vitamini 

üzerine yapılan başka bir çalışmada yetersiz beslenme, güneşlenme ve 

emilim bozuklukları ile ilişkili D vitamini eksikliği görülen yaşlı 

popülasyonun el kavrama gücünde önemli bir düşüş olduğu belirtilmiştir 

(Halfon et al., 2015; Kocaer et al., 2021). 
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Kalsiyum enzimatik aktivasyon, bağışıklık sistemi, hücresel 

farklılaşma gibi birçok reaksiyonda görev alır ve bunların yanı sıra vücutta 

en iyi bilinen rolü kas kasılmasının düzenlenmesi ve iskelet bütünlüğünün 

korunmasıdır. Kalsiyum takviyesinin kas gücü üzerinde etkisini inceleyen 

çok az çalışma vardır(Capozzi et al., 2020). Kas kasılması için kalsiyumun 

troponin C’ye bağlanması gerekir, bu ilişkide doğal olarak fiziksel 

performans üzerinde bir etki oluşturur. Ancak şu ana kadar fiziksel 

performans üzerinde kalsiyum takviyesinin doğrudan bir kanıtı 

ispatlanmamıştır. Yoğun fiziksel aktivitenin stres kırıkları oluşturabileceği 

riski düşünüldüğünde kalsiyumun kemik minerilizasyonunda D vitamini 

gibi önemli olduğu göz önünde bulundurularak optimal kemik sağlığı için 

gerekli olduğu görülmektedir(Beck et al., 2021). 

İskelet sisteminin dayanıklılığında önemli bir rolü olan K vitamini, 

kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesi, hücrelerin çoğalıp büyümesi, 

oksidatif stres, kan pıhtılaşması, homeostaz, inflamatuar reaksiyonlar 

üzerinde etkileri olan bir vitamindir(Akbari & Rasouli-Ghahroudi, 2018). 

K2 vitamininin vücutta düşük oranda bulunması kemik kırılganlığını 

arttırır. Kas gücünden ziyade fiziksel performansla ilişkisi olduğu 

düşünülen K vitamini üzerinde Van Ballegooijen ve arkadaşları tarafından 

55-56 yaş aralığındaki bireyler üzerinde yapılan çalışmada yüksek K 

vitamini konsantrasyonu yüksek fiziksel performans ile 

ilişkilendirilmiştir(Capozzi et al., 2020; van Ballegooijen et al., 2018). 

Demir, oksijen taşınması ve enerji metabolizması gibi metabolik 

fonksiyonlarda görev alması nedeniyle egzersiz performansında önemlidir. 

Demir eksikliği iskelet kasına daha az oksijen taşınmasına neden olur. Bu 

durum eksikliğin derecesine bağlı olarak bozulmuş aerobik güç ile 

ilişkilendirilmiştir(Sim et al., 2019). Yapılan bir çalışmada demir eksikliği 

olmasıyla birlikte anemik olmayan kadınlarda demir takviyesi ve aerobik 

egzersizin maksimum ve maksimal altı fiziksel performansı iyileştirme 

üzerindeki etkileri incelenmiş ve takviyenin bu kadınlarda dayanıklılık 

performansını arttırdığı gözlenmiştir(Pompano & Haas, 2019). 

Riboflavin birkaç redoks reaksiyonu için gerekli olan bir vitamindir ve 

eksikliğine bağlı spesifik semptomları belirlemek oldukça zordur. 

Riboflavin üzerinde yapılan çalışmalar genellikle diğer besin eksiklikleri 

ile ortaya çıkan belirtiler üzerinden ilişkili bulunulan durumlara dayanır. 

Örneğin hemoglobin düşüklüğü ile karakterize ve fiziksel yorgunluğun 

sebeplerinden biri olarak kabul edilen anemi hem Kanada hem Malezya’da 

sağlıklı kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada riboflavin düşüklüğü ile 

ilişkili bulunmuştur (Aljaadi et al., 2019; Tardy et al., 2020). Hoffman ve 

arkadaşları ise egzersiz sonrası kas ağrısı üzerinde riboflavin etkisini 

araştırmış, riboflavin takviyesi alan grupta kas ağrısının önemli ölçüde 

azaldığını saptamışlardır. Egzersiz sonrası 3 ve 5 gün sonra koşu 
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performansları ölçüldüğünde takviye alan sporcuların daha hızlı koştuğu 

görülmüştür (Hoffman et al., 2017). 

Kanser hastalarında fiziksel ve bilişsel işlev bozukluğu yaygın olarak 

görülür. Akciğer kanserli hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada en iyi 

destekleyici tedaviye rağmen kontrol grubunda yorgunluk artmaya devam 

etmiştir ve deney grubunda ise C vitamini takviyesiyle belirtiler 

hafiflemiştir(Ou et al., 2020). Farklı bir araştırmada alerjiye bağlı oluşan 

astım gibi hastalıklarda, hastaların C vitamini takviyesiyle hem 

konsantrasyon hem de fiziksel yorgunluklarının önemli ölçüde azaldığı 

tespit edilmiştir(Vollbracht et al., 2018). 

Düzenli fiziksel egzersiz insan sağlığında önemli bir yer kaplar fakat 

aynı zamanda tekrarlanan iskelet kası kasılmaları serbest radikaller üretir. 

Egzersiz; uzun süreli, yoğun ve bilinçsizce yapıldığında aerobik 

metabolizma sonucu oluşan serbest radikaller hücrelerde oksidatif hasara 

sebep olabilir. Organizma, belirli mikrobesinlerin önemli rol oynadığı 

güçlü bir antioksidan savunma sistemi geliştirmiştir. Bu yüzden fiziksel 

performansın iyi olması için antioksidan vitamin ve minerallerin vücutta 

yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Yapılan çalışmalar antioksidan 

alımının egzersize bağlı kas hasarını önleyebileceğini öne sürmüştür. Sıkı 

antrenman ve diyetlere ek olarak birçok üst düzey sporcu performanslarını 

arttırmak için genellikle besin takviyesine yönelerek extra bir avantaj 

sağlar(Ferran et al., 2020; Higgins et al., 2020; Tardy et al., 2020). 

Magnezyum kemik gelişimi, elektrolit dengesi, nükleik asit ve protein 

sentezi gibi metabolik fonksiyonların içinde bulunduğu 300’den fazla 

reaksiyona katılır(Hunt et al., 2021). İnsan vücudunda hem enerji 

metabolizmasında hem de normal kas fonksiyonunun korunmasında görev 

alır. Egzersiz, magnezyum dağılımını ve kullanımını düzenlerken 

magnezyum, kuvvet aktivitelerine ve kardiyorespiratuar fonksiyonlara 

katılır ve bu da insan vücudunda egzersiz ile magnezyum arasındaki 

karşılıklı ilişkiyi gösterir(Zhang et al., 2017). Vücutta magnezyum 

konsantrasyonunun korunması kas gücü ve egzersiz sonrası toparlanma 

süreçlerinde gereklidir. Profesyonel bisikletçilerde 3 hafta boyunca 

magnezyum takviyesinin kas hasarı üzerinde koruyucu bir etki gösterdiği 

sonucuna varılmıştır(Córdova et al., 2019). Bunun yanı sıra bazı çalışmalar 

ise antioksidan alımının kas iyileşmesine herhangi bir etkisinin olmadığını 

göstermiştir. Örneğin De Oliveira ve arkadaşları tarafından yapılan bir 

çalışmada C ve E vitamin takviyelerinin oksidatif stres, gecikmiş 

başlangıçlı kas ağrılı (DOMS) ve toparlanma dönemindeki 21 futbolcu 

üzerinde performans etkilerini araştırmışlar ve vitamin takviyeleri plazma 

C ve E’ de önemli bir artış göstermiştir.  Artışlar, oksidatif stres üzerinde 

etkili bulunmasına rağmen DOMS ’u azaltmamış ve çevikliği veya 

anaerobik gücü iyileştirmemiştir. Daha hızlı kas iyileşmesine dair herhangi 

bir etki gözlenmemiştir (de Oliveira et al., 2019). 
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Çinko, omurgalılarda periferik ve merkezi sinir sistemlerinde sinir 

hücrelerinin büyümesi, farklılaşması ve hayatta kalmaları için gerekli olan 

bir mineraldir (Choi et al., 2020). Birçok çalışma çinkonun anti-oksidatif 

stres ajanı olarak rol aldığını destekleyen kanıtlar sunmuştur(Prasad & 

Bao, 2019).Çinko, çeşitli proteinlerin ve katalitik aktivitelerin 

düzenlenmesinde görevli olan enzimlere bağlanır ve bu bağlantı oksidatif 

stres üzerinde önemli bir etkiye dönüşür(Hernández-Camacho et al., 2020). 

Aynı zamanda ağır antrenman yapan sporcularda yetersiz selenyum 

düzeyine bağlı bozukluklar oluşmuştur(Heffernan et al., 2019) Bu nedenle 

selenyum takviyesi yüksek yoğunluklu egzersiz yapan sporcularda 

oksidatif stresi azaltmada yardımcı olabilir(Fernández-Lázaro et al., 2020). 

Ek olarak son zamanlarda yapılan çalışmalarda D vitamininin oksidatif 

stres üzerinde etkili olduğu ve direnç egzersiziyle birlikte takviye olarak 

alınmasının kas yenilenmesinde fayda sağladığı belirtilmiştir(Ashcroft et 

al., 2020; Latham et al., 2021). 

3.Mikrobesinler ve Bilişsel Performans 

Vitamin ve mineraller, beyinden gelen yüksek enerji talebine kaslarla 

birlikte katkıda bulunmasının yanı sıra beyin yapılarını oluşturmak, beyin 

fonksiyonlarının sürekliliğini ve hücreler arası bağlantıları sağlamak için 

de önemlidir(Tardy et al., 2020). B vitaminleri hem merkezi hem de 

periferik sinir sisteminde özel ve önemli roller oynarlar. Özellikle tiamin, 

pridoksin, kobalamin sağlıklı bir sinir sisteminin korunmasına yardımcı 

olur ve bu vitaminlerin vücutta belirlenen optimal değerden eksik ya da 

fazla bulunması birçok nörolojik hastalığın ortaya çıkmasına neden olur 

(Calderón-Ospina & Nava-Mesa, 2020). Tiyamin, pridoksin, folat, 

kobalamin gibi B vitaminleri entelektüel performansı arttırır (García et al., 

2018). Beyin sağlığı üzerinde önemli etkilere sahip olan bu 

mikrobesinlerin bilişsel işlev ve demans üzerine etkisini araştıran bir 

çalışmada hafif bilişsel bozukluğu olan kişilerde 6 ile 24 ay süre ile 

kullanılan B vitaminlerinin beyin atrofisini azalttığı tespit 

edilmiştir(Mccleery et al., 2018). Demansı olmayan kişilerde B vitamini 

takviyesi alımının bilişsel fonksiyonlarda faydalı olduğu görülmüştür(Suh 

et al., 2020). Başka bir çalışma da ise substantia nigra’da yüksek miktarda 

bulunan ve oksidatif metabolizma için gerekli olan enzimlerin temel 

kofaktörü olan tiyaminin eksikliğine bağlı olarak oluşan azalmış striatal 

dopaminin günümüzde yaygın olarak görülen nörolojik bir hastalık olan 

parkinson ile ilişkilendirilmiştir(Lange et al., 2019).  

C, E, A vitaminleri ve çinko, selenyum gibi antioksidan besinler, 

Alzheimer gibi hastalıklarda beyin işlevlerinin bozulmasında etkili olan 

oksidatif strese karşı savunmada ve bilişin gelişmesinde çok önemli bir 

role sahiptir (García et al., 2018). Yapılan bir çalışmada A, C, E 

vitaminlerinin bilişsel ve uzamsal hafıza üzerinde etkili olduğu 

belirtilmiştir(Madireddy & Madireddy, 2021). Başka bir çalışmada yüksek 
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doz D vitamini takviyesi ile görsel-uzaysal bellek güçlenirken, sözel bellek 

ve diğer bilişsel alanlarda herhangi bir etki gözlenmemiştir(Pettersen, 

2017).  Çinkonun nöron gelişimi ve sinaptik bağlantılar üzerindeki rolleri 

beyin fonksiyonları ve öğrenme üzerindeki etkileri yine başka bir 

çalışmada kanıtlanmıştır (Qi & Liu, 2019). Bilişsel bozulma ile arasındaki 

ilişki henüz kesin olarak belirlenememesine rağmen bazı çalışmalar düşük 

K vitamini konsantrasyonunun bilişsel ve davranışsal problemlere yol 

açtığını göstermiştir (Alisi et al., 2019). 

Sonuç olarak vitamin ve minerallerin, nörolojik sistemlerin sağlıklı 

gelişmesi, güçlü bir bağışıklık sistemiyle birlikte fiziksel performansın ve 

beyin fonksiyonlarının daha iyi olması için insan vücudunda yeterli 

miktarda bulunması gerekir. Mikrobesinlerin biyokimyasal özellikleri 

metabolik reaksiyonlar sonucu fiziksel ve bilişsel fonksiyonlara dönüşür. 

Bu döngünün insan yaşamında merkezi ve periferik sinir sisteminin 

sağlıklı olması açısından önemi yapılan çalışmaların katkılarıyla tespit 

edilmiştir. Günümüzde hala bazı mikrobesinlerin salt etkileri 

kanıtlanmamış olsa da katıldıkları reaksiyon zincirinde başka besin 

yetersizliklerine ek olarak saptanan bozukluklar ile birbirleri arasındaki 

etkileşimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin D 

vitamini, kemik minerilizasyonunda, kas kasılmasında ve nörolojik 

iletkenlik için önemli olan fizyolojik aralıklarda, kalsiyum ve fosfat 

konsantrasyonlarını koruma işlevine sahip yağda çözünen bir 

prohormondur(Gilic et al., 2021). 

Vitamin ve mineraller enerji metabolizmasında ve egzersiz sonrası kas 

onarımında aktif rol alan zaruri mikrobesinlerdir ve belirlenen güncel 

rollerine ek olarak günden güne yeni roller eklenmektedir. Son on yıldır K 

vitamini üzerine yapılan çalışmaların çoğu iskelet, kardiyovasküler 

hastalık ve beyin sağlığındaki fizyolojik rolünü araştırarak pıhtılaşmanın 

önüne geçmiştir (Simes et al., 2020). Ek olarak mikrobesin eksikliklerinde 

birçok nörolojik hastalık ve fiziksel performansta bozulmalar görülmesine 

rağmen günümüzde şiddetli eksiklik görülmemekle birlikte ortaya çıkan 

bozukluklar takviyenin kullanım süresi ve dozuna bağlı olarak düzelme 

göstermektedir(Tardy et al., 2020). 

Kaynakça 

1. Akbari, S., & Rasouli-Ghahroudi, A. A. (2018). Vitamin K and 

Bone Metabolism: A Review of the Latest Evidence in Preclinical 

Studies. BioMed Research International, 2018. 

https://doi.org/10.1155/2018/4629383 

2. Alisi, L., Cao, R., de Angelis, C., Cafolla, A., Caramia, F., Cartocci, 

G., Librando, A., & Fiorelli, M. (2019). The Relationships Between 

Vitamin K and Cognition: A Review of Current Evidence. Frontiers 

in Neurology, 10. https://doi.org/10.3389/FNEUR.2019.00239 

6



 

3. Aljaadi, A. M., How, R. E., Loh, S. P., Hunt, S. E., Karakochuk, C. 

D., Barr, S. I., McAnena, L., Ward, M., McNulty, H., Khor, G. L., 

Devlin, A. M., & Green, T. J. (2019). Suboptimal Biochemical 

Riboflavin Status Is Associated with Lower Hemoglobin and Higher 

Rates of Anemia in a Sample of Canadian and Malaysian Women of 

Reproductive Age. The Journal of Nutrition, 149(11), 1952–1959. 

https://doi.org/10.1093/JN/NXZ151 

4. Ashcroft, S. P., Bass, J. J., Kazi, A. A., Atherton, P. J., & Philp, A. 

(2020). The Vitamin D receptor regulates mitochondrial function in 

C2C12 myoblasts. American Journal of Physiology - Cell 

Physiology, 318(3), C536–C541. 

https://doi.org/10.1152/AJPCELL.00568.2019/ASSET/IMAGES/L

ARGE/ZH00032086490004.JPEG 

5. Beck, K. L., von Hurst, P. R., O’Brien, W. J., & Badenhorst, C. E. 

(2021). Micronutrients and athletic performance: A review. Food 

and Chemical Toxicology, 158, 112618. 

https://doi.org/10.1016/J.FCT.2021.112618 

6. Bezrati, I., Fradj, M. K. ben, Hammami, R., Ouerghi, N., Padulo, J., 

& Feki, M. (2020). A single mega dose of vitamin D 3 improves 

selected physical variables in vitamin D-deficient young amateur 

soccer players: a randomized controlled trial. Applied Physiology, 

Nutrition, and Metabolism = Physiologie Appliquee, Nutrition et 

Metabolisme, 45(5), 478–485. https://doi.org/10.1139/APNM-

2019-0525 

7. Bezuglov, E., Tikhonova, A., Zueva, A., Khaitin, V., Lyubushkina, 

A., Achkasov, E., Waśkiewicz, Z., Gerasimuk, D., Zebrowska, A., 

Nikolaidis, P. T., Rosemann, T., & Knechtle, B. (2019). The 

Dependence of Running Speed and Muscle Strength on the Serum 

Concentration of Vitamin D in Young Male Professional Football 

Players Residing in the Russian Federation. Nutrients, 11(9). 

https://doi.org/10.3390/NU11091960 

8. Bucher, E., Sandbakk, Ø., Donath, L., Roth, R., Zahner, L., & Faude, 

O. (2018). Exercise-induced trunk fatigue decreases double poling 

performance in well-trained cross-country skiers. European Journal 

of Applied Physiology, 118(10), 2077–2087. 

https://doi.org/10.1007/S00421-018-3938-4 

9. Byers, A. W., Connolly, G., & Campbell, W. W. (2020). Vitamin D 

status and supplementation impacts on skeletal muscle function: 

comparisons between young athletes and older adults. Current 

Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 23(6), 421–427. 

https://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000692 

7



 

10. Calderón-Ospina, C. A., & Nava-Mesa, M. O. (2020). B Vitamins 

in the nervous system: Current knowledge of the biochemical modes 

of action and synergies of thiamine, pyridoxine, and cobalamin. CNS 

Neuroscience & Therapeutics, 26(1), 5–13. 

https://doi.org/10.1111/CNS.13207 

11. Capozzi, A., Scambia, G., & Lello, S. (2020). Calcium, vitamin D, 

vitamin K2, and magnesium supplementation and skeletal health. 

Maturitas, 140, 55–63. 

https://doi.org/10.1016/J.MATURITAS.2020.05.020 

12. Chiang, C. M., Ismaeel, A., Griffis, R. B., & Weems, S. (2017). 

Effects of Vitamin D Supplementation on Muscle Strength in 

Athletes: A Systematic Review. Journal of Strength and 

Conditioning Research, 31(2), 566–574. 

https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001518 

13. Choi, S., Hong, D. K., Choi, B. Y., & Suh, S. W. (2020). Zinc in the 

Brain: Friend or Foe? International Journal of Molecular Sciences 

2020, Vol. 21, Page 8941, 21(23), 8941. 

https://doi.org/10.3390/IJMS21238941 

14. Córdova, A., Mielgo-Ayuso, J., Fernandez-Lázaro, D., Roche, E., & 

Caballero-García, A. (2019). Impact of Magnesium 

Supplementation in Muscle Damage of Professional Cyclists 

Competing in a Stage Race. Nutrients, 11(8). 

https://doi.org/10.3390/NU11081927 

15. de Oliveira, D. C. X., Rosa, F. T., Simões-Ambrósio, L., Jordao, A. 

A., & Deminice, R. (2019). Antioxidant vitamin supplementation 

prevents oxidative stress but does not enhance performance in young 

football athletes. Nutrition, 63–64, 29–35. 

https://doi.org/10.1016/J.NUT.2019.01.007 

16. Engberg, I., Segerstedt, J., Waller, G., Wennberg, P., & Eliasson, M. 

(2017). Fatigue in the general population- associations to age, sex, 

socioeconomic status, physical activity, sitting time and self-rated 

health: the northern Sweden MONICA study 2014. BMC Public 

Health, 17(1). https://doi.org/10.1186/S12889-017-4623-Y 

17. Fernández-Lázaro, D., Fernandez-Lazaro, C. I., Mielgo-Ayuso, J., 

Navascués, L. J., Martínez, A. C., & Seco-Calvo, J. (2020). The Role 

of Selenium Mineral Trace Element in Exercise: Antioxidant 

Defense System, Muscle Performance, Hormone Response, and 

Athletic Performance. A Systematic Review. Nutrients 2020, Vol. 

12, Page 1790, 12(6), 1790. https://doi.org/10.3390/NU12061790 

18. Ferran, M., Sanchis-Gomar, F., Lavie, C. J., Lippi, G., & Pareja-

Galeano, H. (2020). Do Antioxidant Vitamins Prevent Exercise-

8



 

Induced Muscle Damage? A Systematic Review. Antioxidants 

(Basel, Switzerland), 9(5). 

https://doi.org/10.3390/ANTIOX9050372 

19. García, R. M. M., Ortega, A. I. J., López-Sobaler, A. M., & Ortega, 

R. M. (2018). Nutrition strategies that improve cognitive function. 

Nutricion Hospitalaria, 35(Ext6), 16–19. 

https://doi.org/10.20960/NH.2281 

20. Gilic, B., Kosor, J., Jimenez-Pavon, D., Markic, J., Karin, Z., 

Domic, D. S., & Sekulic, D. (2021). Associations of Vitamin D 

Levels with Physical Fitness and Motor Performance; A Cross-

Sectional Study in Youth Soccer Players from Southern Croatia. 

Biology 2021, Vol. 10, Page 751, 10(8), 751. 

https://doi.org/10.3390/BIOLOGY10080751 

21. Halfon, M., Phan, O., & Theta, D. (2015). Vitamin D: A Review on 

Its Effects on Muscle Strength, the Risk of Fall, and Frailty. BioMed 

Research International, 2015. https://doi.org/10.1155/2015/953241 

22. Heffernan, S. M., Horner, K., de Vito, G., & Conway, G. E. (2019). 

The Role of Mineral and Trace Element Supplementation in 

Exercise and Athletic Performance: A Systematic Review. 

Nutrients, 11(3). https://doi.org/10.3390/NU11030696 

23. Hernández-Camacho, J. D., Vicente-García, C., Parsons, D. S., & 

Navas-Enamorado, I. (2020). Zinc at the crossroads of exercise and 

proteostasis. Redox Biology, 35, 101529. 

https://doi.org/10.1016/J.REDOX.2020.101529 

24. Higgins, M. R., Izadi, A., & Kaviani, M. (2020). Antioxidants and 

Exercise Performance: With a Focus on Vitamin E and C 

Supplementation. International Journal of Environmental Research 

and Public Health, 17(22), 1–26. 

https://doi.org/10.3390/IJERPH17228452 

25. Hoffman, M. D., Valentino, T. R., Stuempfle, K. J., & Hassid, B. v. 

(2017). A Placebo-Controlled Trial of Riboflavin for Enhancement 

of Ultramarathon Recovery. Sports Medicine - Open, 3(1). 

https://doi.org/10.1186/S40798-017-0081-4 

26. Hunt, G., Sukumar, D., & Volpe, S. L. (2021). Magnesium and 

Vitamin D Supplementation on Exercise Performance. 

Translational Journal of the American College of Sports Medicine, 

6(4), e000179. https://doi.org/10.1249/TJX.0000000000000179 

27. Kennedy, D. O. (2016). B Vitamins and the Brain: Mechanisms, 

Dose and Efficacy—A Review. Nutrients 2016, Vol. 8, Page 68, 

8(2), 68. https://doi.org/10.3390/NU8020068 

9



 

28. Kocaer, A., Sarpel, T., Gökçen, N., Basaran, S., & Benlidayi, I. C. 

(2021). Proximal muscle strength as a predictor of vitamin D 

insufficiency in elderly. Turkish Journal of Physical Medicine and 

Rehabilitation, 67(1), 84. 

https://doi.org/10.5606/TFTRD.2021.5323 

29. Lange, K. W., Nakamura, Y., Chen, N., Guo, J., Kanaya, S., Lange, 

K. M., & Li, S. (2019). Diet and medical foods in Parkinson’s 

disease. Food Science and Human Wellness, 8(2), 83–95. 

https://doi.org/10.1016/J.FSHW.2019.03.006 

30. Latham, C. M., Brightwell, C. R., Keeble, A. R., Munson, B. D., 

Thomas, N. T., Zagzoog, A. M., Fry, C. S., & Fry, J. L. (2021). 

Vitamin D Promotes Skeletal Muscle Regeneration and 

Mitochondrial Health. Frontiers in Physiology, 12, 463. 

https://doi.org/10.3389/FPHYS.2021.660498/BIBTEX 

31. le Mansec, Y., Pageaux, B., Nordez, A., Dorel, S., & Jubeau, M. 

(2017). Mental fatigue alters the speed and the accuracy of the ball 

in table tennis. https://doi.org/10.1080/02640414.2017.1418647 

32. Madireddy, S., & Madireddy, S. (2021). Most Effective 

Combination of Nutraceuticals for Improved Memory and Cognitive 

Performance in the House Cricket, Acheta domesticus. Nutrients 

2021, Vol. 13, Page 362, 13(2), 362. 

https://doi.org/10.3390/NU13020362 

33. Mccleery, J., Abraham, R. P., Denton, D. A., Rutjes, A. W. S., 

Chong, L. Y., Al-Assaf, A. S., Griffith, D. J., Rafeeq, S., Yaman, H., 

Malik, M. A., di Nisio, M., Martínez, G., Vernooij, R. W. M., & 

Tabet, N. (2018). Vitamin and mineral supplementation for 

preventing dementia or delaying cognitive decline in people with 

mild cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic 

Reviews, 2018(11). 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD011905.PUB2/MEDIA/CDS

R/CD011905/IMAGE_N/NCD011905-CMP-003-01.PNG 

34. Ou, J., Zhu, X., Chen, P., Du, Y., Lu, Y., Peng, X., Bao, S., Wang, 

J., Zhang, X., Zhang, T., & Pang, C. L. K. (2020). A randomized 

phase II trial of best supportive care with or without hyperthermia 

and vitamin C for heavily pretreated, advanced, refractory non-

small-cell lung cancer. Journal of Advanced Research, 24, 175–182. 

https://doi.org/10.1016/J.JARE.2020.03.004 

35. Pettersen, J. A. (2017). Does high dose vitamin D supplementation 

enhance cognition?: A randomized trial in healthy adults. 

Experimental Gerontology, 90, 90–97. 

https://doi.org/10.1016/J.EXGER.2017.01.019 

10



 

36. Pompano, L. M., & Haas, J. D. (2019). Increasing Iron Status 

through Dietary Supplementation in Iron-Depleted, Sedentary 

Women Increases Endurance Performance at Both Near-Maximal 

and Submaximal Exercise Intensities. The Journal of Nutrition, 

149(2), 231–239. https://doi.org/10.1093/JN/NXY271 

37. Prasad, A. S., & Bao, B. (2019). Molecular Mechanisms of Zinc as 

a Pro-Antioxidant Mediator: Clinical Therapeutic Implications. 

Antioxidants 2019, Vol. 8, Page 164, 8(6), 164. 

https://doi.org/10.3390/ANTIOX8060164 

38. Qi, Z., & Liu, K. J. (2019). The interaction of zinc and the blood-

brain barrier under physiological and ischemic conditions. 

Toxicology and Applied Pharmacology, 364, 114–119. 

https://doi.org/10.1016/J.TAAP.2018.12.018 

39. Sim, M., Garvican-Lewis, L. A., Cox, G. R., Govus, A., McKay, A. 

K. A., Stellingwerff, T., & Peeling, P. (2019). Iron considerations 

for the athlete: a narrative review. European Journal of Applied 

Physiology, 119(7), 1463–1478. https://doi.org/10.1007/S00421-

019-04157-Y 

40. Simes, D. C., Viegas, C. S. B., Araújo, N., & Marreiros, C. (2020). 

Vitamin K as a Diet Supplement with Impact in Human Health: 

Current Evidence in Age-Related Diseases. Nutrients, 12(1). 

https://doi.org/10.3390/NU12010138 

41. Suh, S. W., Kim, H. S., Han, J. H., Bae, J. bin, Oh, D. J., Han, J. W., 

& Kim, K. W. (2020). Efficacy of Vitamins on Cognitive Function 

of Non-Demented People: A Systematic Review and Meta-Analysis. 

Nutrients 2020, Vol. 12, Page 1168, 12(4), 1168. 

https://doi.org/10.3390/NU12041168 

42. Tardy, A. L., Pouteau, E., Marquez, D., Yilmaz, C., & Scholey, A. 

(2020). Vitamins and Minerals for Energy, Fatigue and Cognition: 

A Narrative Review of the Biochemical and Clinical Evidence. 

Nutrients, 12(1). https://doi.org/10.3390/NU12010228 

43. Tardy, A. L., Pouteau, E., Marquez, D., Yilmaz, C., & Scholey, A. 

(2020b). Vitamins and Minerals for Energy, Fatigue and Cognition: 

A Narrative Review of the Biochemical and Clinical Evidence. 

Nutrients, 12(1). https://doi.org/10.3390/NU12010228 

44. van Ballegooijen, A. J., van Putten, S. R., Visser, M., Beulens, J. W., 

& Hoogendijk, E. O. (2018). Vitamin K status and physical decline 

in older adults-The Longitudinal Aging Study Amsterdam. 

Maturitas, 113, 73–79. 

https://doi.org/10.1016/J.MATURITAS.2018.04.013 

11



 

45. Vollbracht, C., Raithel, M., Krick, B., Kraft, K., & Hagel, A. F. 

(2018). Intravenous vitamin C in the treatment of allergies: an 

interim subgroup analysis of a long-term observational study. 

Journal of International Medical Research, 46(9), 3640–3655. 

https://doi.org/10.1177/0300060518777044 

46. Zhang, Y., Xun, P., Wang, R., Mao, L., & He, K. (2017). Can 

Magnesium Enhance Exercise Performance? Nutrients, 9(9). 

https://doi.org/10.3390/NU9090946 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12



 

BÖLÜM II 

YAŞLILIKTA BİYOKİMYASAL TESTLER 

   

Uz. Dr. Murat ÇAĞLAYAN 

 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Ankara-Türkiye  

drmuratcaglayan@gmail.com, Orcid: 0000-0003-3486-6067 

 

1.Giriş 

Günümüzde tüm dünyada insanlar daha uzun yaşamakta, bu da yaşlı 

nüfusun her geçen gün hem oransal hem de büyüklük olarak artışı anlamına 

gelmektedir. 60 yaş üstü nüfus, 2050 yılına kadar 2015 yılı oranı olan %12' 

ye göre neredeyse iki katına çıkacak ve %22'yi bulacaktır. Yaşlı nüfus 

artışı başta yüksek gelir grubu ülkelerde ortaya çıkan bir durum olsa da bu 

durum orta ve düşük gelir grubu ülkelerde de görülecektir. 2050 yılında 60 

yaş üstü dünya nüfusunun üçte ikisi orta ve düşük gelir grubu ülkelerde 

yaşıyor olacak ve Türkiye’deki yaşlı nüfus yaklaşık 16 milyon kişiye 

çıkacaktır. (Erci, Yılmaz, & Budak, 2017; WHO, 2021). Yaşlanma pek çok 

sorunu beraberinde getirmektedir. Yaşlanmayla birlikte kardiyovasküler 

hastalıklar, demans, tip 2 diyabet, kanser ve artrit gibi kronik hastalıkların 

artışı karşımıza çıkar (CDC, 2022). Yaşlanma ile tüm vücut sistemlerinde 

belli düzeylerde fonksiyonel kapasite azalması görülür. Hücre düzeyinde 

yapısal değişiklikler ile çevresel değişikliklere adaptasyonda gerileme 

meydana gelir. Vücuda zararlı olabilecek tüm etkenlere karşı dayanıklılık 

ve vücudun rejenerasyon kapasitesi azalır (ERGÜN, 2013). Geriatri 

laboratuvarında göz önünde bulundurulması gereken durum yaşlanan 

insan vücudunun fizyolojik fonksiyonlarının sürekli ilerleyici olarak 

azalmasıdır. Bu kapsamda akciğer ve böbrek fonksiyonlarında yaşla 

birlikte kapasite düşüşü, çeşitli endokrin fonksiyonlarda bozulma, 

osteoporozun ilerlemesi ve yaşla birlikte genel olarak kanser ve 

enfeksiyona sebep olan bağışıklığın zayıflaması gibi durumlar sayılabilir 

(Fillit, Rockwood, & Young, 2016; Fülöp et al., 2001). Tüm bu nedenler, 

laboratuvar testlerinde de değişikliklere neden olmaktadır. Hem 

laboratuvar hekimleri hem de klinik hekimleri tarafından testler 

değerlendirilirken bu durumun dikkate alınması daha doğru bir yaklaşım 

olacaktır.  

Laboratuvar testlerinin yaşlılarda sağlık problemlerinin takibinde 

kullanımı önemlidir. Laboratuvar test sonuçlarının değerlendirilmesinde 

sonuçların normal ya da normal olmama durumunun kararı önceden 

belirlenmiş referans aralıklarına göre verilir. Referans aralıklarının 

belirlenmesi sırasında sağlıklı genç bireylerin test sonuçları kullanılır 
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(Özbanazı, Yıldırmak, Durmuşcan, & Sucu, 2013). Yaşlılarda 

biyokimyasal testlerin değişik düzeylerde olmak üzere diğer yaş gruplarına 

göre referans aralıkları farklılık gösterir. Yaşlılarda eşlik eden hastalıklar, 

egzersiz düzeyi düşüklüğü, beslenme farklılıkları ve çoklu ilaç kullanımı 

gibi etkenlerin laboratuvar sonuçları üzerinde etkisi vardır ve bu nedenle 

referans aralık tanımlanması daha zordur (Döventaş & Döventaş, 2012).  

2.Yaşlılıkta Laboratuvar Sonuçlarını Etkileyen Nedenler 

Yaşlanma sonucu organların fonksiyonlarında meydana gelen azalma 

kişilere göre farklılık göstermekle birlikte test sonuçlarına da düşüklük, 

yükseklik ya da normal değerler olarak yansıyabilir.  

Tablo 1. Yaşa bağlı Laboratuvar testlerinin Referans aralıklarındaki 

değişiklikler (Döventaş & Döventaş, 2012) 

Düzeyi Artan Testler 

Açlık Kan Glukozu Potasyum, Fosfor 

Üre, Kreatinin, Ürik Asit LDH, Alkalen Fosfataz, 

AST, GGT, CK TSH, Amilaz, Alfa 1 

Antitripsin 

Total Kolesterol, Trigliserit, 

HDL 

PCO2 

Globulin  

Düzeyi Azalan Testler 

T3, DHEA, GH Total Protein, Albümin  

Aldosteron 

Glomerüler Filtrasyon Hızı 

pO2 

Transferrin 

Total Bilirubin  

 

Düzeyi Etkilenmeyen Testler 

Haptoglobin pH  

3.Laboratuvar Testlerinin Yaşlılarda Önemi 

Geriatrik grup için laboratuvar kullanımı genç yetişkinlere kıyasla 

farklılık gösterir.  Semptomatik, destekleyici ve palyatif tedaviler öne 

çıkar. Yetişkinlere yaklaşımdan farklı olarak diabetteki kortikosteroid 

kullanımı gibi tedavide daha fazla risk alınan bir yaklaşım benimsenir.  

Yaşlıda azalan organ fonksiyonlarının kapasitesini takip ve tahmin etmek 

önemlidir (Fillit et al., 2016).   
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Tablo 2. Yaşlı bireylerde laboratuvar testlerindeki değişimin klinik 

önemi (Fillit et al., 2016) 

Testler Klinik Önemi 

Üre Renal Yetmezlik 

Hemoglobin  Kanama  

Total Kolesterol Ateroskleroz Riski 

GGT Hepatit, Alkolizm, Kolestazis 

LDH Parankim Hasarı, Hemoliz 

Total Protein  Kronik İnflamasyon 

Amilaz  Pankreatit 

Mean Korpüsküler Volüm 

(MCV) 

Alkol Kötüye Kullanımı 

Albumin Karaciğer veya Böbrek 

Yetmezliği 

CRP Akut İnflamasyon 

Eritrosit Sedimantasyon Hızı 

(ESR) 

Kronik İnflamasyon 

  

4.Yaşlılarda Önemli Test Sonuç Değişiklikleri 

4.1.Hematolojik testler 

Anemi tanısında kullanılan kriterler yaşlı grupta farklılık göstermez 

(erkek hemoglobin <13 g/dL, kadın hemoglobin <12 g/dL) (Döventaş & 

Döventaş, 2012). Kan Hemoglobin düzeyi demir ve B12 vitamininin 

bağırsaktan emilim miktarının yanında kan kaybı, eritrosit yapımı ve 

yıkımında görülen değişikliklerin tamamından etkilenir (Giddens, 2004). 

Hematokrit değerindeki farklılıklar beslenme durumu ve sıvı alımıyla 

ilişkili olabilir (Özbanazı et al., 2013). İnterlökin-2 üretimi ve infeksiyona 

T hücre yanıtı azalmaktadır (Fülöp et al., 2001). Serum demir düzeyi 

yaşlılarda daha düşük düzeyde bulunurken buna bağlı olarak ferritin 

yüksek, tansferrin ise düşük düzeyde bulunur (Özbanazı et al., 2013). 

Eritrosit Sedimantasyon Hızı (ESR), 20 yaşından sonra yılda 0.22 mm/saat 

artış gösterir. Bu durum genellikle eşlik eden hastalıkların varlığı ile 

paraleldir. Açıklanamayan yüksek ESR saptandığında, asemptomatik 62-

95 yaş arası bireylerin %10’unda monoklonal gamopatiler 

görülebilmektedir (Döventaş & Döventaş, 2012).  

4.2. Renal Testler 

Böbrek fonksiyonu nefronların kaybı, tubuler hücrelerdeki metabolik 

ve enzimatik aktivite azalması, ateroskleroz gibi olaylara bağlı olarak yaşla 

birlikte azalma eğilimi gösterir. 30 yaştan 60 yaşa kadar fonksiyonel 

kapasite % 50’ye kadar düşer (Döventaş & Döventaş, 2012; Özbanazı et 

al., 2013). Yaşlılarda yağsız vücut ağırlığında dolayısıyla kas kütlesinde 

azalma sıklıkla görülen bir durumdur. Bundan dolayı protein yıkımı ve 
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bunun sonucu oluşacak nitrojen yan ürünlerinin üretimi azalır. Bu durum 

azalan fonksiyonel kapasiteye rağmen normal kalan kreatinin düzeyini 

açıklamaktadır (Brigden & Heathcote, 2000). 

4.3.Endokrin Testler 

Yaşlanmayla birlikte glukoz toleransında azalmaya bağlı olarak kan 

glukoz düzeyleri kademeli olarak artış gösterir. Ortalama açlık glukozu 

düzeyleri her on yılda 1 - 2 mg / dL, postprandiyal glukoz ise 4 - 5 mg / dL 

artar (Döventaş & Döventaş, 2012; Vásárhelyi & Debreczeni, 2017). 

Serum insülin seviyeleri ise yaşla birlikte artan insülin rezistansına bağlı 

olarak yükselir ve iskelet kasının insüline yanıtı azalır (Kennedy-Malone, 

Fletcher, Plank, & Fletcher, 2004; Özbanazı et al., 2013). Yaşlılarda açlık 

glukozunun referans aralığı 70-120 mg/dL olup geniş bir aralıktır 

(Vásárhelyi & Debreczeni, 2017). Yaşlanmayla birlikte böbrek glukoz 

eşiği insülin yanıtındaki azalma nedeniyle düşer (Döventaş & Döventaş, 

2012).  

Yaşlanmayla birlikte tiroid fonksiyon bozukluğu sık görülür.  

Yaşlıların % 2-6’sında hipotiroidi, yaklaşık %5’inde ise subklinik 

hipotiroidi saptanır (Edwards & Baird, 2005). Yaşlılıkta görülen zayıflık, 

yavaşlık, yorgunluk gibi belirtiler hipotiroidi kaynaklı olabilir.  Bu nedenle 

TSH taraması yaşlılarda önem kazanmaktadır (Kennedy-Malone et al., 

2004; Vásárhelyi & Debreczeni, 2017).  

4.4.Lipid testleri 

Total kolesterol düzeyleri kadınlarda 55 yaş, erkeklerde ise 60 yaşına 

kadar yaklaşık 30-40 mg/dL artar. Çok daha yaşlı olgularda ise bu düzeyin 

düştüğü görülür. HDL testi sonuçları 30-80 yaş erkeklerde % 30 kadar 

artarken kadınlarda %30 düşüş izlenir. Trigliserid düzeyleri yine aynı yaş 

aralığında erkeklerde %30, kadınlarda %50 artış gösterir (Brigden & 

Heathcote, 2000). 

4.5.Kan gazı değerleri 

Yaşlı popülasyonun kan gazı değerlerinin referans aralıkları genç 

yetişkin gruptan farklıdır. Genç hastada hipoksemi olarak değerlendirilen 

düzey yaşlı hastalarda normal kabul edilebilir. Yaşlı hastaların akciğer 

dokusundaki elastikiyet kaybı nedeniyle sertleşmesi, interkostal ve diafram 

kaslarının güç kaybı, alveol sayısı azalması, arteryel oksijen basıncındaki 

(PaO2) düşüş nedeniyle akciğer fonksiyonunda ciddi değişiklikler görülür 

(Martin, Larsen, & Hazen, 1997). 30 yaştan itibaren her 15 yılda % 5 düşüş 

meydana gelirken karbondioksit basıncında (pCO2 ) 50 yaş sonrası her 10 

yılda % 2’lik artış görülür (Martin et al., 1997; Özbanazı et al., 2013).  
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5.Sonuç 

Geriatrik hasta grubunun uygun bir şekilde değerlendirilmesi için  

klinisyenin laboratuvar değerlerinin yaşla birlikte değişiminin 

olabileceğini bilmesi gerekir. Yaşlı hastaların tanısında, laboratuvar 

sonuçları değerlendirilirken diğer yaş gruplarına göre daha dikkatli 

olunmalı, asla sadece laboratuvar sonuçlarına göre tanıya gidilmemelidir. 

Hastalar mutlaka klinik öykü ile birlikte değerlendirilmelidir.  
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1.Giriş 

Akalazya kelime olarak gevşeme güçlüğü anlamına gelmekte olup, 

özofagusun en iyi bilinen ve tedavisi en yüz güldürücü olan motor 

fonksiyon bozukluğudur. İlk olarak Thomas Willis tarafından 1674 yılında 

tanımlanmış ve alt özofagus sfinkterinde (AÖS) spazm olması veya 

gevşeme yetersizliği sorumlu tutulmuştur. (Boeckxstaens, 2005) 

Akalazya, alt özofagus sfinkterinin yetersiz gevşemesi ve özofagus 

peristaltizminin yokluğu ile karakterize edilen özofagusun primer  motilite 

bozukluğudur. (Liang&Lin 2009, Vaezi ve ark 2013, Coco&Leanza 2021, 

Cassella ve ark 1965) Hastaların %50'sinden azında alt özofagus sfinkteri 

hipertansiftir.(Gockel ve ark 2010) Bu durum gastroözofageal bileşkede 

fonksiyonel bir tıkanıklığa neden olur.  Yutma güçlüğü, sindirilmemiş 

besinlerin regürjitasyonu,kilo kaybı, göğüs ağrısı gece öksürükleri gibi 

semptomlarla karakterizedir. Özofageal peristaltizm ve alt özofagus 

sfinkteri (AÖS) gevşemesinden sorumlu myenterik nöronların kaybı 

nedeniyle ortaya çıkar. Akalazyanın en sık rastlanan formu sporadik 

vakalar şeklinde ortaya çıkan idiyopatik akalazya olmakla birlikte; benzer 

klinik belirtilerle, myenterik nöronların neoplastik infiltrasyonuna bağlı 

olarak gelişen psödoakalazya veya Trypanosoma cruzi enfeksiyonuna 

sekonder gelişen Chagas hastalığı şeklinde ortaya çıkabilir. (Fisichella ve 

ark 2008) 

2. Etiyoloji ve  Epidemiyoloji 

 Etiyolojisinde, akalazyanın alt özofagus sfinkterinin myenterik pleksus 

ve vagus sinir liflerinin dejenerasyonundan kaynaklandığı 

düşünülmektedir.. Özofagus myenterik pleksusta vazoaktif intestinal 

peptid ve nitrik oksit sentaz içeren inhibitör nöronlarda kayıp vardır, ancak 

ciddi vakalarda kolinerjik nöronları da da kayıp vardır. (Cassella ve ark 

1965, Fisichella ve ark 2008, Booy ve ark 2012) 

 Sjögren sendromu, tip 1 diabetes mellitus, hashimato tiroiditi, gibi 

otoimmün hastalıkların akalazyalı hastalarda daha sık görülmesi, 

hastalığın otoimmün komponentinin olabileceğini 

düşündürmektedir.(Sodikoff  ve ark 2016) Akalazyada myenterik nöron 

kaybı veya hasarına yol açan neden kesin olarak bilinmemekdir. Hastaların 
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serumunda antimyenterik antikorların varlığı (%30-90, kontrol 

gurubunda %0-43), myenterik nöron ağında CD3 ve CD4 T hücre 

infiltrasyonun bulunması (%90, kontrol gurubunda % 0) ve HLA class II 

(HLA DQw1) doku grubunun ağırlıklı olarak saptanması (>%80) 

otoimmünitenin rolünü ön plana çıkarmaktadır. (Mayberry 2001) 

  Akalazyalı hastaların özofaguslarından yapılan histolojik 

incelemelerde, myenterik pleksusta nöronlarda sayıca azalma olduğu, var 

olan nöronların da çevresinin lenfosit ve daha az sayıda olmak üzere 

eozinofillerle çevrili olduğu gözlenmiştir. Bu inflamatuvar 

dejenerasyondan AÖS kontraksiyonunu sağlayan kolinerjik nöronlara 

kıyasla, AÖS’de nitrik oksit salınımı ile düz kas gevşemesini sağlayan 

inhibitör nöronların daha çok etkilendiği görülmüştür. Alt özofagus 

sfinkterinde inhibitör innervasyonun kaybı, bazal sfinkter basıncının 

yükselmesine ve sfinkterin normal gevşemesinde yetersizliğe neden 

olmaktadır. Özofagusun düz kas içeren bölümündeki inhibitör nöron kaybı 

aperistaltizm ile sonuçlanmaktadır. Özofagus boşalmasının yetersiz 

olmasında hem distal özofagustaki aperistaltizm hem de yutkunma sonrası 

yetersiz AÖS gevşemesi suçlansa da, akalazyanın belirti ve bulgularının 

birçoğundan sorumlu olan etken yetersiz AÖS gevşemesidir.(Eckardt 2001) 

  Akalazya çok nadirdir, yıllık insidansı yaklaşık 100.000 kişide 1 ve 

prevalansı 100.000 kişide 10'dur. Ağırlıklı olarak belirli bir yaş, ırk veya 

cinsiyeti etkilemez.İnsidans yaşla artar.(Booy ve ark 2012) 

3. Klinik 

Disfaji akalazyanın en sık ve en erken görülen semptomudur, hem katı 

hem de sıvıları yutamaz.(%90 dan fazla hastada) Regürjitasyon dilate 

özofagusta  yemek kalması nedeniyle yemeklerden sonra_ sindirilmemiş 

gıdaların yukarı kaçmasıdır. (%76-92) Regürjitasyona bağlı noktunal 

öksürük ve aspirasyon görülebilir. Özofagial spazma bağlı olarak 

substernal, baskı veya basınç hissi ,yanma şeklinde göğüs ağrısı izlenebilir. 

(%25-64) Erken dönemde hastaların yemek yemeden korkmaları nedeniyle 

kilo kaybı olurken(%35-91), hastalık ilerledikçe hastalar çeşitli manevralar 

geliştirir ve yeme alışkanlıklarını değiştirdikleri için tekrar kilo 

alabilirler.(Eckardt  ve ark 2007, Kessing ve ark 2012) 

4.Tanı 

Anamnez: Hastalığın erken dönemlerinde disfaji  pirozis nedeniyle 

dispepsi olarak yanlış değerlendirilebilir. Hastalık ilerledikçe hem katı hem 

sıvı gıdalara karşı yutma güçlüğü gelişir. Yutma güçlüğü  katılara karşı 

daha fazla gözlenir. Çoğu hasta regürjitasyon tariflediğinden akalazya en 

sık gastroözofageal reflÜu hastalığı olarak yorumlanıp yanlış tanı alır. 

Disfaji ve takılma hissi olan ve proton pompa inhibitörü (PPİ) tedavisi ile 

şikayetlerinde azalma olmayan hastalarda akalazya tanısı akılda 
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tutulmalıdır.Özofagogastrik bileşkeyi tutan kanserler veya dışardan bası 

yapan tümörleri akalazyaya benzer kliniğe sahip psödoakalazyaya sebep 

olabilirler. Amiloidoz, sarkoidoz gibi infiltratif hastalıklar, ailevi veya 

sporadik viseral nöropati, diyabet, multipl endokrin neoplaziler, 

skleroderma, psödoakalazya oluşturabilecek diğer sebepler arasında 

sayılabilir. (Vaezi &Richter 1998) 

  Baryumlu Özefagografi: Baryumlu grafide baryumun mideye 

geçişinde gecikme, özofagusta dilatasyon, özofagus içinde hava-sıvı 

seviyesi, baryum içinde gıdaların oluşturduğu yağan kar görünümü, 

aperistaltizm, özofagus alt ucunda kuş gagası şeklinde daralma ve mide 

hava cebinde kaybolma akalazyalı hastalarda görülebilecek bulgulardır. 

İlerlemiş vakalarda aşırı genişlemiş özofagus, sigmoid kolonu andırır 

şekilde geniş ve kıvrıntılı bir hal alır .(sigmoid özofagus) (El-Takli 2006) 

Endoskopi: 40 yaşından sonra gelişen, kısa sürede fazla kilo kaybı olan 

hastalarda, ailesinde özofagus veya mide kanseri varlığı olanlarda, sigara 

ve alkol kullanan hastalarda, uzun süreden beri gastroözofagial reflü 

tanımlayan hastalarda ve baryumlu grafide şüpheli bulguları olan 

hastalarda özellikle psödoakalazyayı dışlamak için  panendoskopi mutlaka 

yapılmalıdır. Özellikle erken evrede radyoloji ve endoskopinin sensitivitesi 

düşük olup vakaların yarıdan daha azında doğru sonuç verirler. (Kessing 

ve ark 2011, Howard ve ark 1992, Kahrilas ve ark 2015) Geç  dönemde 

radyolojik görüntüleme önemlidir. 

Manometri: Klinik ve radyolojik bulgular akalazyayı düşündürdüğünde 

tanı manometri ile doğrulanmalıdır. Yüksek çözünürlüklü manometre 

tanıda altın standarttır. (Schlottmann ve ark 2016) Yutma sonrasında 

özofagusta peristaltik aktivitenin oluşmaması ve alt özofagial sfinkter’in 

yetersiz gevşemesi tanı için gerekli bulgulardır. 

Yüksek çözünürlü manometriyle özofagus gövde kontraktilitesinin 

durumuna göre 3 tipe ayrılır. Tip 1 (klasik akalazya ; basınç bulgusu yok, 

aperistaltizm) tip II (bası veya distal özofagusta > 30mm hg olan 

bölümlenme mevcut) ve tip III (iki ya da daha fazla spastik kontraksiyon 

mevcut). Bu ayrımdaki önemli nokta, birbirinden farklı fizyolojik 

özellikleri olan bu alt tiplerin, tedavide kullanılacak yöntemler açısından 

ve dolayısıyla tedaviye verecekleri cevap açısından farklılık göstermesidir. 

(Pandolfi ve ark 2008, Gelfond ve ark 1981) 
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Şekil 1. Akalazya Radyolojik bulguları(Dr. Deniz Gezer) 
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Şekil 2. Akalazya radyolojik bulguları (Dr Deniz Gezer) 

 5.Tedavi 

 5.1.Medikal Tedavi 

 Başka tedavi yöntemlerinin uygulanamayacağı hastalarda ve asıl 

tedaviye hazırlanırken beslenmenin düzeltilmesi amacıyla kullanılan nitrat 

ve kalsiyum kanal blokerleri gibi ilaçlardır.  Nitratlar AÖS kontraksiyounu 

myozin hafif zincirini defosforile ederek inhibe eder. İsosorbit mononitrat 

5-10 mg yemek öncesi sublingual uygulanması AÖS basıncını %66 

düşürür. (Gelfond ve ark 1982) Kalsiyum kanal blokerleri (diltiazem, 

verapamil, nifedipin) ise etkilerini hücresel kalsiyum alımını inhibe ederek 

gösterirler. Yemeklerden önce 10- 20 mg sublingual nifedipin 

uygulamasının AÖS dinlenim basıncında %30–60 azalttığı bildirilmiştir. 

(Bortolotti&Labo 1981, Traube ve ark 1989, Bortolotti  ve ark 2000) 

Sildenafil fosfodiesteraz tip 5’i bloke ederek AÖS basıncını ve deglutitive 

relaksasyon basıncını azaltır. Yapılan bir çalışmada 50 mg sildefanil AÖS 

basıncı ve relaksasyon basıncında belirgin azalmaya neden olduğu 

gözlenmiştir. (Pasricha ve ark 1994) 

Kullanılan diğer bir ajan ise Clostiridim botilinum’dan elde edilen tip 

A Botulinum toksinidir. Botulinum toxin A olup kolinerjik nöronlardan 

asetilkolin salınımını inhibe ederek etki eder. Endoskopi ile 80-100 ünite 

23



 

intrasfinkterik birçok alana enjekte edilir. Altı aylık takipte LES 

basıncında %33 azalma, disfaji semptomlarında ise %66 rahatlama rapor 

edilmiştir. (Leyden ve ark 2006) Bu yöntemle vakaların %60’ından azı 1 

yıl remisyonda kalır. (Richter&Boeckxstaens 2011) 

  AÖS' de gerginlik yaratarak ve kas liflerini yırtarak gevşeme 

sağlamaktadır. En sık kullanılan Rigiflex balon dilatördür. Bu dilatörler 

endoskopide bir kılavuz tel üzerinden ilerletilen fleksible katetere 

yerleştirilmiş 30-35-40 mm’lik polietilen balonlardır. Bu balonlar 

AÖS’inden geçirilerek darlık olan bölge düzleşinceye kadar kademeli 

olarak şişirilir. (Kadakia ve ark 1993) Genellikle önce 30 mm’lik balonla 

dilatasyona başlanır. Sonraki dilatasyonlar semptomatik düzelme baz 

alınarak AÖS basınç ölçümü ya da özofageal boşalma testlerinde ilerleme 

olup olmamasına göre 4-6 haftalık aralarla yapılır. (Heller 1913) 

5.2.Cerrahi Tedavi 

Laporoskopik Heller Miyetomi: Distal özofagus ve AÖS kaslarının 

cerrahi myotomisi Heller myotomi olarak bilinir ve 1913 yılından sonra 

yaygın olarak kullanılmaktadır. (Duranceau ve ark 2012) Bu 

yöntemle %70-90 düzelme sağlanır, uzun süreli remisyon oranı %60- 

85’dir. Mortalite oranları pnömotik dilatasyon ile aynıdır (%0.3), 

postoperatif %10 reflü hastalığı görülebilir. 

Özofajektomi: Pnömodilatasyon ve cerrahi tedaviye uygulanmasına 

rağmen hastaların %2-55' de preneoplastik lezyon varlığı veya özofagusta 

masif dilatasyon olarak tanımlanan son dönem hastalık gelişebilir. Bu 

hastalarda özellikle invazif karsinom riski nedeniyle özofajektomi 

uygulanabilir. (Von ve ark 2012) 

Peroral Endoskopik Myetomi: Endoskopik olarak özofagusta yaklaşık 

7 cm ve mideden 2cm lik submukozal tünel oluşturularak AÖS’e ulaşılır 

ve sirküler kas lifleri disseke edilir. Bu yöntemde başarı oranının %89-100 

olarak bildirilmesine rağmen yüksek olmasına rağmen uzun dönem 

verilerinin olmaması ve reflü riskinin yüksek olması yöntemin sınırlayıcı 

yönleridir. (Swanstrom ve ark 2012, Costamagna  ve ark 2012) 
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1. Tanım 

Hipotiroidi; hücresel doku düzeyinde tiroid hormon yetersizliği veya 

etkisizliği ile ortaya çıkan ve metabolik olaylarda yavaşlama ile seyreden 

bir hastalıktır.  

1. Primer hipotiroidizm tiroid bezinin intrinsek 

disfonksiyonuna bağlı tiroid hormon sentez ve 

sekresyonunda azalmayı tanımlar. 

2. Sekonder hipotiroidizmde tiroid hormon yapımı tiroid 

stimulan hormon (TSH) yetersizliğine bağlı azalmıştır. 

Hipofizer nedenlere bağlı gelişmektedir. 

3. Tersiyer hipotiroidizm; tirotropin salgılatıcı hormon 

(TRH) yetersizliğine bağlı gelişen hipotiroidileri tanımlar. 

Hipotalamik nedenlere bağlı gelişmektedir. 

Aşikâr hipotiroidide; serbest tiroksin (sT4) düzeyi normal referans 

değerinin altında ölçülürken serum TSH düzeyi genellikle >10 Mu/L 

saptanır. Hastaların çoğunda hipotiroidi belirti ve bulguları mevcuttur. 

Subklinik hipotiroidi; serumda serbest tiroid hormon düzeyleri normal iken 

yüksek TSH düzeylerinin saptandığı biyokimyasal bir tanımlamadır. 

2. Epidemiyoloji 

Hipotiroidizm görülme sıklığı popülasyona ve tanı kriterlerine bağlı 

olarak değişkenlik göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 

(ABD) yapılan NHANES III çalışması; kendisinde ve ailesinde bilinen 

tiroid disfonksiyonu öyküsü olmayan 13,344 kişi ile yapılmış ve %4.3’ 

ünde subklinik hipotiroidizm, %0.3’ ünde ise aşikar hipotiroidizm 

saptanmıştır (Aoki vd., 2007). Hipotiroidizm kadınlarda erkeklere göre 5-

8 kat daha fazla sıklıkta görülür ve ileri yaşla hastalığın insidansı artar 

(Vanderpump vd., 1995). 

3. Hipotiroidizm Nedenleri 

Hipotiroidizm hipotalamo-pitüiter-tiroid (HPT) aksındaki herhangi bir 

yerdeki defektten kaynaklanabilir. Olguların yaklaşık %95’i primer 

hipotiroidizmden kaynaklanan sebeplerdir. Sekonder ve tersiyer 

hipotiroidizm birlikte santral hipotiroidizm olarak adlandırılır ve vakaların 
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daha azını oluşturur. Hipotiroidizm nedenleri her vakada bilinmelidir 

çünkü; 

 Bazı vakalarda (postpartum tiroidit, ağrısız tiroidit, vb.) 

hipotiroidizm geçicidir, tedavi endikasyonu oluşmaz veya nadiren 

kısa dönem tedavi ile takip edilebilir.  

 Bazı ilaçların kullanımı hipotiroidizme neden olabilir (lityum, 

amiadaron, vb.), kullanılan ilacın kesilmesi yeterlidir. 

 Hipotalamik veya hipofizer bir hastalığın tek ve ilk belirtisi 

olabilir.  

Tablo 1: Hipotiroidi Nedenleri 

PRİMER HİPOTİROİDİZM 

-KRONİK OTOİMMÜN TİROİDİT (HASHİMATO TİROİDİTİ) 

-İYATROJENİK (TİROİDEKTOMİ, RAI VEYARADYOTERAPİ 

TEDAVİSİNE SEKONDER) 

-CİDDİ İYOT EKSİKLİĞİ VEYA FAZLALIĞI 

-İLAÇLAR (TİYONAMİDLER, LİTYUM, AMİADARON, IL-1, 

IFN-A, TKİ) 

-İNFİLTRATİF HASTALIKLAR (RİEDEL TİROİDİT, 

SARKOİDOZ, AMİLOİDOZ, HEMOKROMATOZİS) 

-GEÇİCİ HİPOTİROİDİLER (POSTPARTUM TİROİDİT, SESSİZ 

TİROİDİT, SUBAKUT GRANÜLOMATÖZ TİROİDİT) 

-KONJENİTAL TİROİD AGENEZİSİ, DİSGENEZİSİ VEYA 

HORMON SENTEZ DEFEKTLERİ 

SANTRAL (SEKONDER, TERSİYER) HİPOTİROİDİZM 

-KİTLE LEZYONLARI (KRANİYOFARENJİOMA, LENFOMA, 

GLİOMA) 

-HİPOTALAMUS VEYA HİPOFİZER CERRAHİ VEYA 

IŞINLANMASI 

-İNFLAMATUVAR HASTALIKLAR (GRANÜLOMATÖZ, 

VASKÜLİTİK) 

-HİPOFİZER HEMORAJİK APOPLEKSİ (SHEEHAN SENDROMU) 

-İNFİLTRATİF HASTALIKLAR (HEMOKROMATOZİS, 

SARKOİDOZ, TÜBERKÜLOZ) 

-LENFOSİTİK HİPOFİZİT 

TİROİD HORMON DİRENCİ 

3.1. Primer Hipotiroidizm Nedenleri 

İyodun hem eksikliği hem de fazlalığı hipotiroidizme neden olmaktadır. 

Ciddi iyot eksikliği dünya genelinde hipotiroidizmin en sık sebebidir 

(Andersson, Takkouche, Egli, Allen, De Benoist, 2005). İyot fazlalığı; iyot 

organifikasyonu inhibe ederek serbest hormon sentezini azaltır ve 

hipotiroidizme neden olur (Wolff- Chaikoff etkisi). Sağlıklı tiroid bezi 

29



 

Wolff- Chaikoff etkisinden kaçarken, abnormal tiroid bezi olan kişilerde 

hipotiroidizm gelişebilir.  

Ciddi iyot eksikliği olmayan bölgelerde hipotiroidizmin en sık sebebi; 

tiroid bezinde hücresel ve antikor aracılı hasara bağlı gelişen kronik 

otoimmün tiroidittir (Hashimato tiroidit) (Weetman, McGregor, 1984). 

Hücresel hasar sitotoksik T hücreleri ile gelişirken; vakaların %90’ında 

serum tiroglobulin (Anti-TG) ve tiroid peroksidaz (Anti-TPO) antikorları 

pozitif saptanır. Kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanır ve yaşla 

insidansı artmaktadır (Vanderpump vd., 1995).  

Serbest T4’ ün yarı ömrünün 7 gün olması nedeni ile; hipotiroidi 

gelişimi total tiroidektomiden sonraki 2-4. Haftayı bulabilir. Graves 

Hastalığı nedeni ile radyoaktif iyot tedavisi verilen hastalarda hafta, ay 

veya yıllar sonra hipotiroidizm gelişebilmektedir, verilen doz arttıkça 

hipotiroidizm gelişme riski artar (Cunnien, Hay, Gorman, Offord, Scanlon, 

1982). Hodgkin lenfoma, baş-boyun kanserleri ve meme kanseri nedeni ile 

external radyoterapi verilen hastalarda hipotiroidizm gelişebilir (Alba, 

Basterra, Ferrer, Santonja, Zapater, 2016; Steven , Hancock, Rıchard, Cox,  

1992; Tunio vd., 1995) 

Lityum serbest T3 ve T4 sentezini azaltır ve lityum ile tedavi edilen 

hastaların %10’unda hipotiroidi gelişir. Amiadaron içeriğindeki yüksek 

iyot konsantrasyonu nedeni ile hem hipertiroidizm hem de hipotiroidizm 

etyolojisinde yer almaktadır. Oral tirozin kinaz inhibitörleri (sunitinib, 

imatinib, sorafenib) hipotiroidizme neden olabilir, bu grupta sunitinib en 

sık hipotiroidizm yapan ajandır (Tumors vd., 2006).  

İnfiltrasyonla seyreden hastalıklarda farklı organ ve dokularla birlikte 

tiroid bezinde de infiltrat birikimi olabilir. Tiroid bezinde demir, amiloid, 

sarkoid madde ve fibrotik materyal birikimi bezin disfonksiyonu ile 

birlikte hipotiroidizme neden olmaktadır. Sarkoidozda tiroid 

otoantikorlarının saptanması hastalığın aynı zamanda otoimmün etyolojide 

de geliştiğini gösterir (Nakamura vd., 1997). 

3.2. Sekonder Hipotiroidizm Nedenleri 

Sekonder hipotiroidizm TSH eksikliğine, tersiyer hipotiroidizm TRH 

eksikliğine sekonder gelişmektedir. Santral hipotiroidizm vakaları tüm 

hipotiroidizm vakalarının %1’inden azını oluşturur. Serum serbest hormon 

düzeyleri düşük olmasına rağmen TSH düzeyi normal veya düşük saptanır.  

Hipofizer (mikroadenom- makroadenom) veya non-hipofizer 

(kraniyofarenjiyoma) kitleler bası etkisi ile TSH salınımını azaltır, bu etki 

makroadenomlarda daha belirgindir. Postpartum hipofizer nekroz, 

hipofizit, infiltratif hastalıklar ve travmalara sekonder hipofizer yetmezlik 

gelişebilir. TSH salınımı ile birlikte diğer hipofizer hormonların 

salınımında da azalma beklenir.  
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Büyük tümörler, travma, radyasyon tedavisi ve infiltratif hastalıklar 

hipotalamik TRH salınımını azaltarak hipotiroidizme neden olur. TSH 

eksikliği gibi TRH eksikliği de izole olabileceği gibi diğer hormon 

eksiklikleri ile birlikte olabilir. TSH eksikliği ve TRH eksikliği 

biyokimyasal testlerde birbirinden ayırt edilemez, santral hipotiroididen 

şüphelenilen hastada görüntüleme yöntemleri yapılmalıdır.    

3.3. Tiroid Hormon Direnci 

Tiroid hormon direnci otozomal dominant (OD) kalıtılan nadir bir 

hastalıktır. Serbest T3’ün nükleer reseptörlerindeki mutasyondan 

kaynaklanır. Çoğu hasta ötiroiddir, bu nedenle genelde yapılan tetkiklerde 

insidental olarak saptanmaktadır. Serum serbest T3 ve T4 seviyeleri 

yüksek olmasına rağmen serum TSH düzeyleri normal veya yüksektir.  

4. Belirti ve Bulgular 

Hipotiroidizmde belirti ve bulgular tiroid hormon eksikliğinin 

derecesine ve eksikliğin ortaya çıkış hızına bağlı değişkenlik gösterebilir. 

Eşlik eden tiroid dışı komorbid hastalıkların varlığı hipotiroidizm belirti ve 

bulgularının ağırlığını değiştirebilir. Primer ve santral hipotiroidizmde 

klinik belirtiler benzer olmasına karşın; santral hipotiroidizme eşlik eden 

hipogonadizm ve adrenal yetmezlik hipotiroidizmi maskeleyebilir.  

Klinik manifestasyonlar tiroid hormon eksikliğini ile gelişen metabolik 

olaylarda yavaşlama ve interstisiyel dokularda glikozaminoglikan (GAG) 

birikimini yansıtır. Metabolik olaylarda yavaşlama ile halsizlik-yorgunluk, 

konstipasyon, hareketlerde ve konuşmada yavaşlama, soğuk interolansı; 

dokularda GAG birikimi ile cilt ve saçlarda kuruluk, dilde büyüme ile ses 

kısıklığı görülebilmektedir.  

4.1. Cilt bulguları 

Deriye olan kan akımının azalmasına bağlı cilt soğuktur. Asiner 

bezlerin hipofonksiyonu ve epidermal hücresel bariyerin atrofiye olmasına 

bağlı cilt kuruluğu eşlik edebilir. Cilt rengi sarımsı-portakal rengindedir, 

adrenal yetmezlik ile birlikte olduğu vakalarda hiperpigmentasyon 

görülebilir. Saçlarda ve tırnaklarda kolay kırılma ve saçlarda dökülme 

görülür. İnterstisiyel dokuda GAG birikimi bu alanda sıvı retansiyonuna 

neden olur, yaygın non-pitting (çukurlaşmayan) ödemle sonuçlanan bu 

durumda hipotiroidizm ciddi ise yaygın ödem beklenir. Periorbital ödem 

de yaygın ödemin gözlerdeki klinik yansımasıdır 

4.2. Hematolojik bulgular 

Hipotiroidi olan hastalarda eritrosit kütlesinde azalmaya bağlı 

normokrom normositer anemi, eşlik eden pernisiyöz anemi ile makrositer 

anemi ve doğurganlık çağındaki kadınlarda demir eksikliğine sekonder 

gelişen mikrositer anemi görülebilir. Demir eksikliği eşlik eden hastalarda 
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tedavide demir replasmanı ile birlikte levotiroksin kullanımı anemiyi 

düzeltmede tek başına demir replasmanına göre daha etkili olmaktadır 

(Cinemre, Bilir, Gokosmanoglu, Bahcebasi, 2009). 

4.3. Kardiyovasküler bulgular 

Metabolik hızın azalmasına bağlı gelişen kalp hızında ve kontraktilitede 

azalma kardiyak outputta azalma ile sonuçlanır. Bu durum hipotiroidide en 

sık görülen semptomlar olan egzersiz kapasitesinde azalma ve efor 

dispnesini açıklar. Hiperkolesterolemi, hiperhomosisteinemi ve nadir 

olarak perikardiyal effüzyon izlenebilir (Jacobsen ve Faiman, 1999; 

O’brıen, Dınneen, O’brıen, Palumbo, 1993). Periferik vasküler direncin 

azalmasına bağlı diyastolik kan basıncında artış görülmektedir, bu durum 

normotansif bireylerde kan basıncı artışı minimal olduğu için klinik açıdan 

önem arzetmeyebilir.  

4.4. Solunum sistemine ait bulgular 

Halsizlik, yorgunluk, efor kapasitesinde azalma, efor dispnesi sık 

görülen semptomlardır. Solunum kaslarında güçsüzlüğe bağlı 

hipoventilasyon gelişebilir, hipoksi ve hiperkapniye verilen pulmoner 

cevaplar azalmıştır (Ladenson, Goldenheim, Chester Ridgway, 1988; 

Jacobsen ve Faiman, 1999). Makroglossiye sekonder gelişen uyku apne 

sendromuna ait semptomlar başlanan levotiroksin tedavisi sonrasında 

geriler.  

4.5. Gastrointestinal bulgular 

Gastrointertinal sistem motilitesinin azalmasına sekonder gelişen 

kabızlık; hipotiroidizmde en sık görülen semptomlardan biridir. Ciddi 

tablolar ileus ile karışabilir. Nadir olarak tat duyusunda azalma ve asit 

gelişimi görülebilir, yaygın ödem ve su tutulumuna bağlı kilo artışı 

kaçınılmazdır. Kronik otoimmün tiroidit vakalarında pernisiyöz anemi ve 

gastrik atrofi görülebilir. Çölyak hastalığı ve non-alkolik yağlı karaciğer 

hastalığı sıklığı artmıştır (Elfström, Montgomery, Kämpe, Ekbom, 

Ludvigsson, 2008; Mantovani vd., 2108). 

4.6. Reprodüktif sistem bulguları 

Hipotiroidisi olan kadınlarda hem oligo- amenore hem de hipermenore- 

metroraji görülebilir. Hipotiroidi nedeni ile tedavi verilen kadınların 

yaklaşık yarısında levotiroksin replasman tedavisine rağmen anormal 

siklusların devam ettiği bilinmektedir. Menstrual döngüdeki bu 

anormallikler azalmış fertilite ile birliktedir, gebelik geliştiğinde erken 

dönemde abortus görülebilir. Serum seks hormon bağlayan globülindeki 

(SHBG) azalma total hormon düzeylerinde azalmaya neden olur ancak 

serbest hormon düzeyleri normaldir (Donnelly ve White, 2000). Bu durum 

libidoda azalma, erektil disfonksiyon ve gecikmiş ejekülasyon ile ilişkilidir 
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ve yapılan bir çalışmaya göre çalışmaya katılan erkeklerin %64’ünde bu 

bulgular pozitif saptanmıştır (Carani, 2005). 

4.7. Nörolojik bulgular 

Hipotiroidizm hem santal hem de periferal sinir sistemini etkiler ancak 

bulguların çoğunda levotiroksin tedavisi ile parsiyal veya tama yakın 

iyileşme izlenmektedir. Hashimato ensefaliti; anti-TPO pozitifliği ile giden 

otoimmün bir vaskülit tablosudur, etkilenen bireylerde konfüzyon,  

myoklonus ve nöbet görülme sıklığı artmıştır. Ciddi hipotiroidisi olan 

vakalarda araya giren travma, enfeksiyon, yeni başlanan hipnotik-sedatif 

ilaç kullanımı, soğuk maruziyeti miksödem komasına neden olabilir, 

hipotermi, hiperkapni ve hiponatremi ile karakterize bir klinik tablodur. 

Karpal tünel sendromu bulguları levotiroksin tedavisi sonrası tama yakın 

iyileşir.  

4.8. Kas- iskelet sistemi bulguları 

Kas iskelet sisteminde güçsüzlük, kramp ve myalji sık görülen 

semptomlardır. Sıklıkla serum kreatinin kinaz (CK) seviyeleri yüksek 

saptanır ancak yüksekliğin derecesi ile hipotiroidizm ağırlığı arasında bir 

ilişki yoktur. Hiperürisemi ve gut prevelansı normal popülasyona göre 

artmıştır, bu durum azalmış renal kan akımı ve azalmış glomerüler 

filtrasyon ilişkilidir (Zhang vd., 2016).  

5. Hipotirodizmde Tanı 

Klinik belirtilerin özgül olmaması nedeni ile hipotiroidizmde tanı 

laboratuvar temellidir. Hipotiroidiye uyan semptom ve bulguları olan ve 

primer hipotiroidizm düşünülen vakalarda ilk istenecek tetkik serum TSH 

ölçümü olmalıdır. TSH yaşa göre belirlenen referans değerinin üzerinde 

ölçüldüğünde TSH ölçümü tekrarı ve serbest T4 ölçümü yapılmalıdır. 

Aşikâr primer hipotiroidide serbest T4 düzeyi düşük iken TSH düzeyi 

yüksek saptanır. Serbest T3 düzeyleri derin hipotiroidi evresine kadar 

normal bulunur, serbest T3 düzeylerinin düşük olması aşikâr derin 

hipotiroidiyi düşündürür. Tekrar yapılan ölçümde TSH düzeyi yüksek 

olmasına rağmen serbest hormon düzeylerinin normal sınırlarda 

saptanması subklinik hipotiroidizm olarak değerlendirilir.  

Biyokimyasal olarak primer hipotiroidizm saptanan olgularda; 

nedenine yönelik ayrıntılı anamnez alınmalı (geçirdiği operasyonlar, ilaç 

kullanımı, RAI öyküsü,..) ve fizik muayene (boyunda operasyon skarı, 

tiroid bezinde guartojen büyüme,..) yapılmalıdır. Ciddi iyot eksikliği 

olmayan bölgelerde primer hipotiroidizmin en yaygın sebebi olan 

Hashimato tiroidit tablosunda yüzde doksan vakada serum Anti-TPO 

pozitifliği saptanmaktadır (Nakamura vd., 1997). Anti-TPO pozitif ancak 

TSH düzeyi normal olan Hashimato tiroidit olgularında; semptomsuz 
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olgularda yıllık, semptom olan olgularda semptom geliştiği anda TSH 

ölçümü tekrarlanmalıdır.  

Hipotiroidizm semptom ve bulguları olmasına rağmen TSH düzeyi 

normal saptanan olgularda santral hipotiroidi değerlendirmek için TSH 

tekrarı ile birlikte serbest T4 ölçümleri yapılmalıdır. Bilinen hipotalamik 

veya hipofizer lezyonu olan vakalarda, hipofizer kitle ile başvuran 

vakalarda, hipotiroidizm semptom ve bulguları başka hormonal eksiklik 

bulguları ile birlikte olan vakalarda santral hipotiroidizmden 

şüphelenilmelidir. Bu durumda primer hipotiroidizmden farklı olarak 

başlangıç testi olarak hem TSH hem de serbest T4 ölçümü planlanmalıdır. 

Santral hipotiroidizmde serbest T4 düşük olmasına rağmen TSH düzeyi 

düşük veya normal saptanır. Nadiren biyolojik olarak inaktif formda TSH 

artışına bağlı TSH düzeyi 7-15 mU/L saptanabilir (Faglia vd., 1997). İzole 

TSH eksikliği nadir bir tablo olması nedeni santral hipotiroidizm saptanan 

olgularında diğer pituiter hormonların ölçümü de gereklidir.  

6. Tedavi 

Hipotiroidizmde tedavinin temelini oluşturan ötiroid tablo çoğu hastada 

oral sentetik tiroksin (T4, levotiroksin) tedavisi ile sağlanabilmektedir. 

Çoğu vakada tedavi ömür boyu devam eder. Aşikâr primer ve santral 

hipotiroidizm vakalarında mutlak tiroid replasman tedavisi endikedir. 

Ancak geçici (postpartum tiroidit, subakut granülomatöz tiroidit,..) ve 

reversibl (ilaç kullanımına sekonder gelişen hipotiroidizm) hipotiroidizm 

durumlarında tedavisiz izlem yeterlidir.  

Hipotiroidizmde tedavinin hedefleri; semptomların iyileştirilmesi, 

serum TSH ve serbest T4 düzeylerinin yaşa bağlı normal referans değer 

aralığında tutulması, tiroid bezi boyutlarının normale getirilmesi ve tüm 

bunları sağlarken iyatrojenik tirotoksikozdan kaçınılmasıdır.  

Levotiroksin tedavisi ile TSH değerinin normal referans değerler 

aralığında (0.5-5.0 mU/L) tutulmasının 2 istisnası mevcuttur. İlki; ileri 

yaşla birlikte TSH üst limitinin de yaş ile korele artışıdır. Örneğin 80 

yaşındaki bir vakada TSH üst limiti 7.5 Mu/L alınmalıdır. İkinci istisnayı 

gebeler oluşturur. Gebelerde subklinik- aşikâr hipotiroidizm tablosuna 

bakılmaksızın; ilk trimester için TSH üst limiti 2.5 mU/L, ikinci ve üçüncü 

trimester için üst limit 3.0 mU/L kabul edilerek tedavi planı yapılmalıdır.  

Fizyolojik olarak biyolojik aktif form olan T3’ün; serbest T4’ten 

deiyodinizasyon ile oluşması nedeni ile tedavide levotiroksin 

kullanılmaktadır. Yarı ömrünün bir hafta olması ve günlük bir defa 

kullanım ile yeterli kan T3 ve T4 düzeylerine ulaşılabilmesi nedeni ile T3 

kombinasyon tedavisinin yerini almıştır (Sandvik, Erikssen, Thaulow, 

Erikssen, 1987). Levotiroksin tablet, yumuşak jel kapsül ve likit formlarda 

kullanılabilir. En sık kullanılan form tablettir.  

34



 

Erişkinlerde ortalama ikame tam T4 dozu 1.6 mcg/kg/gün olmakla 

birlikte gereken doz 50-200 mcg/gün aralığında değişebilir. Sağlıklı genç 

erişkinlerde hesaplanan doz başlangıç dozu olarak verilebilir. Ancak ileri 

yaştaki vakalarda, koroner arter hastalığı (KAH) olanlarda ve hipotiroidi 

süresi bilinmeyenlerde başlangıç dozu daha düşük (25-50 mcg/gün) 

olmalıdır.  

Levotiroksin; kahvaltıdan 30-60 dakika önce, mide boş iken su ile 

alınmalıdır. Beraberinde gıda veya ilaç alımı levotiroksin absorbsiyonunu 

ve dolayısıyla etkisini azaltır.  

Levotiroksin tedavisi başlanması sonrası semptomlar 2 hafta içinde 

geriler, ciddi hipotiroidizmi olan vakalarda semptomların gerilemesi 

birkaç haftayı bulabilir. Semptomların daha erken haftalarda gerilemesine 

rağmen HPT aksının baskılanması ile birlikte TSH düzeyinin düşmesi altı 

haftayı bulabilir. Tedavi başlanan hastalar semptom değerlendirmesi ve 

TSH ölçümü için 4-6 hafta sonra kontrole çağrılmalıdır. TSH hedef 

değerde olmayan genç sağlıklı erişkinlerde daha yüksek doz artışları 

yapılabilirken ileri yaşta olan veya koroner arter hastalığı nedeniyle takip 

edilen hastalarda 12.5-25 mcg/gün doz artışları güvenlidir. Doz artışı 

yapılan hastalarda kontrol altı hafta sonra planlanmalıdır.  

7. Spesifik Gruplarda Tedavi 

7.1. İleri yaş hastalar veya koroner arter hastalığı olanlar 

İleri yaş hastalar (>60 yaş üstü), kardiyopulmoner problemleri olanlar 

ve koroner arter hastalığı olan erişkinlerde tedaviye daha düşük 

levotiroksin dozları ile (25-50 mcg/gün) başlanmalıdır. Tedavi başlanan 

hastalarda altı haftada bir kontrol yapılmalı ve doz artışı için 12,5-25 

mcg/günlük güvenli artış aralığında kalınmalıdır. NHANES III 

çalışmasına göre; yaşla birlikte TSH düzeyi arttığı gösterilmiştir (1), bu 

nedenle yaşlı olgularda hipotiroidi tanısı ve tedavi takibi için, o yaş için 

referans değerlerin üst sınırı kullanılmalıdır. Yaşlılarda (≥65-70 yaş) hedef 

TSH 3-6 mU/L olarak alınabilir. Çok yaşlılarda (>80-85 yaş) TSH ≤10 

mU/L hedef olarak belirlenmelidir. 

7.2. Gebelik  

Hipotiroidizm nedeni ile takipte olup gebelik planı olan kadınlarda 

prekonsepsiyonel TSH hedefi <2.5 mU/L olmalıdır. Önceden hipotiroidisi 

olan kadınlarda gebelik sırasında T4 doz gereksinimlerinin artabileceği 

göz önüne alındığında, yeni gebe olan hipotiroidili kadınların önleyici 

olarak levotiroksin dozlarını yüzde otuz arttırmaları gerekmektedir.  İlk 

trimester için TSH üst limiti 2.5 mU/L, ikinci ve üçüncü trimester için üst 

limit 3.0 mU/L kabul edilmeli ve hedef TSH düzeyine gelene dek dört 

haftada bir kontrol edilmelidir. Doğum sonrası dönemde gebelik öncesi 

kullanılan levotiroksin dozlarına geri dönülmelidir.  
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7.3. Tiroid kanseri olan vakalar 

Tiroid kanseri nedeni ile tiroidektomi yapılan vakalar hem hipotiroidi 

tedavisi için hem de nüksün önlenmesi için levotiroksin tedavisi almalıdır. 

Amerikan Tiroid Derneği (American Thyroid Association- ATA) risk 

skorlamasına göre düşük ve orta risk olan hastalarda TSH hedefi 0.1-0.5 

mU/L arasında, yüksek risk olan vakalarda TSH hedefi 0.1 mU/L altında 

olmalıdır.  

7.4. Miksödem komasında olan vakalar 

Miksödem komasında olan vakalarda T4 ve T3 tedavileri birlikte 

verilmelidir. Gastrointestinal emilim bozulabileceğinden tedavilerin 

intravenöz yavaş infüzyon şeklinde verilmesi önerilmektedir (Holvey, 

Goodner, Nicoloff, Dowling, 1964).  
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COVID-19 2019 yılı sonunda ortaya çıkmış olup, günümüze kadar 

tüm dünya ülkelerinin en önemli sağlık sorunlarından olmaya devam 

etmiştir.  

SARS-CoV-2 konağa giriş için insan alveol epitel hücrelerine 

bağlanır, doğuştan ve adaptif bağışıklık sistemlerini aktive eder. 

Böylece sitokin salınım sendromuna yol açar. Bu durum akut solunum 

sıkıntısı sendromu ile sonuçlanır. Sitokin fırtınası yönünden yaşlı 

bireyler daha fazla risk altındadır.  

COVID-19 hastalarında sitotoksik T hücrelerinin hiperaktivasyonu; 

şok, çoklu organ yetmezliği, solunum yetmezliği gibi çok ciddi klinik 

tablolara neden olur. Şiddetli COVID-19 pnomonisi ile yoğun bakımda 

takip edilen hastalarda tümör nekrozis faktör-alfa, interlökin 2, 

interlökin-7, granülosit stimule edici faktör gibi proinflamatuar sitokin 

düzeylerinin yüksek olduğu gösterilmiştir (Huang, C. et al., Rothan, H. 

A., 2020). Bu sitokinlerde artış hiperinflamasyon ve şiddetli 

hipersitokinemik inflamatuar duruma yol açar. COVID-19 enfeksiyonu 

mortalitede artış ile ilişkili interlökin-6 düzeylerini artttırır. Şiddetli 

semptomu olan hastalarda insan majör doku uyumluluk kompleksi 2’de 

HLA-DR alelinde, T ve B lenfositlerde, natürel killer hücrelerde önemli 

düzeyde  azalma gösterilmiştir (Giamarellos-Bourboulis, E. J. Et 

al.,2020).  

Hala hastalığı tam olarak tedavi edecek ilaç bulunamamıştır. Henüz 

hastalık patofizyolojisi tam olarak çözülememiştir. Bu süreçte COVID-

19 hastalığı seyrine olumlu olarak katkı sağlayabilecek çeşitli vitamin 

takviyeleri tartışılmıştır.  

1. D Vitamini 

D vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Gıdalarda çok az bulunur 

ve genellikle cilt yoluyla sentezlenir. Bu durumda aktif değildir ve aktif 

metabolitlerine dönüştürülür. Karaciğerde dolaşımdaki formu olan 25-

OH vitamin D’ye dönüştürülür. Sonra böbrekte aktif formu olan 1,25 

dihidroksivitamin D’ ye dönüştürülür.  
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D vitamin eksikliği oldukça yaygındır. Günlük D vitamin 

gereksinimi 70 yaşa kadar 15mcg, 70 yaştan sonra 20 mcg kadardır.  

D vitamini kemik metabolizması ve kalsiyum homeostazında rol 

oynar. 1,25 dihidroksivitamin D hedef dokuda hücre içi reseptörüne 

bağlanarak gen transkripsiyonunu düzenler.  

Vitamin veya mineral eksiklikleri ile COVID-19 ilişkisini araştıran 

çok fazla çalışma yoktur. En fazla araştırılan vitamin bağışıklık sistemi 

ile bağlantısı olan D vitaminidir. 

D vitaminini bağışıklık sistemi ile ilk ilişkisi dendritik hücreler ve 

makrofajlarda CYP27B1 (1 alfa hidroksilaz) ile D vitamini 

sentezlendiğinin gösterilmesi ile tespit edilmiştir (Kallas, M.,et al. 

2010). D vitamininin bağışıklık sistemindeki rolü önce 25-OH vitamin 

D varlığı, patojen tarafından CYP27B1 uyarılması ve hedef dokularda 

1,25-dihidroksivitamin D  uyarımı ile düzenlenmektedir. Benzer 

mekanizma epitel dokuda da etkindir. Spesifik 1,25-dihidroksivitamin 

D ve reseptör kompleksi katesilidin transkripsiyonunu arttırır. 

Katesilidin antimikrobiyal bir protein olup proinflamatuar sitokinlerin 

uyarımı, kemotaksi  gibi görevlerde rol oynar. Makrofajların katesilidin 

üretme yeteneği ve 1,25-dihidroksivitamin D arasında korelasyon 

vardır (. Liu, P. T.,et al.,2006 ; Yuk, J. M., et al.,2009; Gombart, A. F., 

et al., 2005). D vitamini katesilidin dışında beta-defensin 2’yi etkiler. 

Böylece T lenfosit, natürel killer hücreler, monosit ve makrofajlarda 

antiviral sitokin ve kemokinleri uyararak konak savunmasına fayda 

sağlar ( Kim, J., et al.,2018;, Wang, T. T., et al., 2005) . 1,25 

dihidroksivitamin  D hepsidinin güçlü inhibitörü olup bakteri üremesini 

de engeller (Ganz, T.,2006; . Bacchetta, J.,et al.,2014). D vitamin 

transkripsiyonu nitrik oksit ve NOD2 indüksiyonuna neden olur.  

Düşük D vitamini seviyeleri ; artmış claudin-2 ekspresyonu ve 

inflamasyona  neden olur. Bakteriyel yıkım, fagositoz, süperoksit 

üretiminde artışa yol açarak , monosit farklılaşmasını destekler. D 

vitamini ayrıca T helper-1 fonksiyonunu baskılayarak, interlökin-2 ve 

interferon-gama gibi pro-inflamatuar sitokinlerin üretimini azaltarak 

adaptif immun yanıtı düzenler. D vitamininin akciğer epitel 

hücrelerince antimikrobiyal proteinlerin uyarımı ile bariyer 

bütünlüğünü korumada da etkisi vardır (Shi, Y. Y., et al., 2016; . 

Schrumpf, J. A., et al., 2016; Van der Does, A. M., et al., 2016). 

İtalya’ da yapılan bir çalışmada D vitamin eksikliğinin inflamatuar 

parametrelerle korele olduğu gösterilmiştir (Boccardi, V., et al., 2019). 
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COVıD-19 hastaları için planlanan D vitamin replasmanı diğer D 

vitamini eksikliği olan bireyler gibidir. Normal replasman dozlarının 

üzerine çıkılması önerilmez (Lanham-New, S. A., et al., 2020) .Yani 

günlük 15-25 mcg D vitamini alınması yeterlidir. 

Bazı çalışmalar D vitamin eksikliğinin yoğun bakım hastalarında 

daha fazla olduğunu ve D vitamini ile COVID-19 vakaları arasında zıt 

ilişki olduğunu  gösterirmiştir (. Meltzer, D. O., et al., 2020; Ali, 

N.,2020; Vimaleswaran K.S., et al. ,2021).  Sonradan yapılan 

çalışmalarda ise sonuçlar çelişkilidir (Murai, I. H., et al.,2021; Quesada-

Gomez, J. M., et al., 2020; Castillo, M. E., et al., 2020). 

 Sonuç olarak D vitamini replasmanı ile COVID-19  hastalık 

şiddetinin azaldığına dair yeterli kanıt yoktur. Ancak son çalışmalar  

destek tedavi olarak D vitamini verilmesini desteklemektedir. 

2.  Çinko 

Çinko demirden sonra vücutta en çok bulunan eser elementtir. Tüm 

vücut hücrelerinde çinko bulanmaktadır. 

Günlük çinko gereksinimi kadında 8 mg ve erkekte 11 mg civarıdır. 

Çinko içeren temel besinler et, yumurta, balık, meyve-sebze, kuru 

baklagiller, tam tahıllar ve süt ürünleridir. 

 Çinko hem hücre bölünmesinde hem de programlı hücre ölümünde 

rol oynar. Dolayısıyla doku onarımı,  yara iyileşmesi ve büyümede rol 

alır. Ayrıca lipit ve glukoz metabolizmasında da görev alır. Çinko 

doğuştan ve edinsel bağışıklık sisteminin çalışmasında rol oynar.  

Çinko vücut dengesinin bozulması lenfositlerin oluşumu, aktivasyonu 

ve olgunlaşmasında bozulmaya neden olur. Aynı zamanda sitokin 

aracılı hücreler arası iletişimde bozulma, fagositoz ve oksidatif yollara 

etki ile konak savunmasında zayıflamaya neden olur ( Maares, M., & 

Haase, H., 2016).  

Çinko eksikliğinde  fagositoz fonksiyonlarında bozulma, 

immunglobulin üretiminde azalma,  lenfosit tükenmesi,  T4/T8 hücre 

oranında azalma, interlökin-2 üretiminde azalma ortaya çıkar. (. 

Olechnowicz, J., et al., 2018; Shankar, A. H., et al., 1998; Prasad 

A.S.,1998) . Çinko eksikliğinde proinflamatuar sitokinlerde artış 

görülür. Çinko eksikliği; in vitro apopitoz, interferon-gama, tümör 

nekrozis faktör-alfa ve FAS reseptör up-regulasyonu ile akciğer epitel 

dokusunda hücre bariyer fonksiyonunun değişimine neden olur.  

İmmunmodülator ve anti-viral özellikleri nedeniyle COVID-19 

enfeksiyonunda önemli role sahip olabilir ( Skalny, A. V., et al., 2020; 

Razzaque, M. S., 2020). Çinkonun coronavirüslerin transkripsiyon 
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kompleksini, sentezini, replikasyonunu ihhibe ettiği gösterilmiştir (. Te 

Velthuis, A. J., et al., 2010). Çinkonun çocuk ve yaşlılarda pnomoniyi 

iyileştirdiğine dair çalışmalar vardır (Skalny, A. V., et al., 2020; . 

Acevedo-Murillo, J. A., et al., 2019; Barnett, J. B., et al., 2010). 

COVID-19 ile ilgili yapılan bir çalışmada tedaviye çinko sülfat 

ilavesi hastanede kalış süresini, ventilasyon süresini veya yoğun bakım 

ünitesinde kalış süresini etkilemediği saptanmıştır ( Carlucci, P. M., et 

al., 2020; Yasui, Y., et al., 2020; ). 

Çinko immunmodülatör ve anti-viral özelliklerinden dolayı 

COVID-19 hastalarında destekleyici tedavi olma potansiyeline sahiptir. 

3. C Vitamini 

C vitamini içeren önemli besinler domates, patates, turunçgiller, 

çilek, lahana, ıspanaktır. Gıda hazırlarken oksidatif koşullara bağlı 

besin değerini kaybedebilir. Anne sütünde de yeterli oranda C vitamini 

vardır. 

Günlük  C vitamin gereksinimi yetişkinlerde 75-90 mg /gündür. 

Hamileler, emziren anneler ve yaşlı bireylerde ihtiyaç günlük 120 mg 

düzeyidir. 

Askorbik asit distal ince bağırsakta emilir. Kan düzeyleri renal 

atılım ile düzenlenir. Askorbik asit metabolizması sonucu oluşan 

dehidroaskorbik asit  eritrosit ve lökositler için tercih edilen formdur. 

En yüksek askorbik asit düzeyleri beyin, lökositler, göz, adrenal bez ve 

hipofizdedir (Schorah, C. J.,1992). 

Askorbik asidin görevleri Tablo 1’ de gösterilmiştir. 

Tablo 1  Askorbik asit rol aldığı yolaklar 

Görev 

 

Biyolojik Süreç 

Yağ asidi taşınması Karnitin sentezi 

Kolajen sentezi Hidroksiprolin ve hidroksilizin 

oluşumunu katalize eden enzim 

reaksiyonları 

Nörotransmitter sentezi Norepinefrin sentezinde dopamin  

hidroksilasyonunu sağlayan 

enzim kofaktörü 

 

Nitrik oksit sentezi Güçlü bir vazodilatatör olan nitrik 

oksit sentezini uyarır. 
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Prostoglandin metabolizması Prostoglandin ve prostosiklin 

metabolizmasında rol oynar. 

İnflamatuar yanıtı azaltabilir.  

Askorbik asitin prostogalndin metabolizmasındaki rolü aracılığı ile 

inflamatuar yanıtı azaltıcı ve sepsise gidişi azalttığına dair yayın 

mevcuttur (Horrobin, D.F.,1996). 

C vitamini antioksidan olarak görev alır. Serbest oksijen 

radikallerini temizleyerek; lipitler, proteinler, nükleotidler gibi 

biyomolekülleri işlev bozukluğu ve oksidatif hasardan korur. C 

vitamini lökositlerde plazmadan 50 kat fazla birikir. Dolayısıyla 

enfeksiyon döneminde lökositlerdeki  C vitamini hızla tüketilir. 

Oksidasyon ve anti-oksidan mekanizma arasındaki dengenin bozulması 

proinflamatuar transkripsiyon faktörlerini arttırır. Artan oksidan 

seviyeleri inflamasyonu tetikler.  

C vitamin takviyesinin viral enfeksiyonları önlediği, enfeksiyon 

süresi ve şiddetini azalttığı, solunum sistemi savunma mekanizmasını 

desteklediği, anti- histaminik etkili olduğu bilinmektedir. Pnomoni ve 

tüberküloz gibi akut solunum yolu hastalıklarında C vitamin düzeyi 

azalır. Yaşlı hastalarda C vitamini replasmanı ile pnomoni şiddeti ve 

süresini azalttığını gösteren çalışma vardır (Hunt, C., et al.,1996).  

COVID-19 enfeksiyonu sırasında sitokin fırtınası hastalık 

ilerledikçe artar, C vitamini bunu engellemede kullanılabilir. 

Proinflamatuar sitokinler interferon 1-beta ve tümör nekrozis faktör-

alfa arttıkça interlökin-6 ve interlökin-8 üretimini daha da arttırır. 

İnterferon- alfanın konak hücreye SARS-CoV-2 girişindeki rolü 

araştırılmaktadır (Zhou, L., & Xu, H.,2020). C vitamini interferon-alfa 

dahil proinflamatuar sitokinleri azaltır, interlökin-10 gibi anti-

inflamatuar sitokinleri arttırır. Klinik  çalışmalarda günlük 1 gram C 

vitamini alımının periferik kanda mono-nükleer hücrelerden interlökin-

10 sekresyonunu artırdığını göstermiştir. Kritik COVID-19 

hastalarında interlökin-10 ; interlökin-6 ile negatif feedback 

mekanizması ile çalışarak inflamasyonu kontrol altında tutar. Yaşlı 

bireyler düşük immun hücre fonksiyonu ve bağışıklık sistemi 

yaşlanması nedeniyle enfeksiyonlara daha yatkındır (Hajishengallis, 

G.,2010). 50 hastalık bir çalışma yüksek doz C vitamini takviyesinin 

yararlı etkisini göstermiştir (Cheng, R. Z.,2020). Birkaç çalışmada C 

vitamin takviyesinin COVID-19 tedavisine etkisi olabileceği 

gösterilmiştir  (Thomas, S., et al., 2021 ) 
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C vitamin takviyesi COVID-19 hastalarında aşırı bağışıklık 

tepkilerinin önlenmesi ve bağışıklık sisteminin desteklenmesine 

yardımcı olabilir.  

4. E Vitamini 

E vitamini yağda çözünür , hücre zarlarını yıkım ve oksidasyondan 

korur. En önemli kaynakları badem, bitkisel yağlar, yeşil yapraklı 

sebzeler, balıktır. 

E vitamini anti-oksidan yollardan interlökin-2 sentezinin artması, 

doğal öldürücü hücre aktivitesinin artırılması, mitojenik lenfosit 

tepkilerini artırır. 

Daha önce akut respiratuar distress sendromu için antioksidan 

etkileri nedeniyle yapılan çalışmalarda da etkisiz olduğu gösterilmiştir 

(Andrews, P. J., et al.,2011).  

E vitamini  ve selenyum ile ilgili COVID-19 ilişkili çalışma yoktur. 

5. Eser Elementler 

Hayati ve şiddetli hastalıklarda immun yetmezlik, inflamasyon ve 

oksiatif stres vardır. Bağırsak mukozal bütünlüğünün bozulması ile 

inflamasyon artışı, bağırsakta temel besin maddelerinin emilinde 

azalma ve oksidatif streste artış olur. Bu da hastalığın kötüleşmesine 

neden olur. Anti-oksidan mekanizmalar (katalaz, glutatyon peroksidaz, 

süperoksit dismutaz gibi) şiddetli hastalık durumunda reaktif oksijen 

radikaller ve nitrik oksitten korur (Cander, B., et al., 2011;Rech, M., et 

al.,2014). 

Selenyum, çinko, manganez, bakır gibi eser elementler hücreleri 

oksidatif stresten korur. Selenyum immünolojik ve anti-inflamatuar ve 

antioksidan  özellikleri olan temel bir eser elementtir. Bakır süperoksit 

dismutaz enziminin bir bileşenidir ve serbest oksijen radikallerini 

temizlemede görev alır. Manganez mitokondride oksidatif stresi azaltan 

süperoksit dismutazın önemli bir parçasıdır. 

Şiddetli travma, cerrahi, sepsis ve şiddetli sistemik inflamatuar 

yanıttan sonra eser elementlerin kan konsantrasyonları azalır. Birkaç 

gün veya birkaç hafta süreyle düşük seviyede kalır. Düşük eser element 

seviyeleri yetersiz beslenmenin de sonucu olabilir. Kritik yoğun bakım 

hastalarında  eser elementlerin mortalite ve hastanede kalış süresi ile 

ilgili çalışmalar tutarsızdır. Amerikan Enteral ve Parenteral Beslenme 

Topluluğu ve Kanada kılavuzları çelişkili veriler nedeniyle sepsisli 

hastalarda çinko, selenyum ve antioksidan kullanımını önermektedir 
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(Singer, P., et al., 2019; Stefanowicz, F., et al., 2014; McClave, S. A., 

et al., 2016). 

COVID-19 da bu eser elementlerin kullanımı ile ilgili yapılmış 

çalışma yoktur. 
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Giriş 

Karaciğerin bakteriyel apsesi nispeten nadirdir; bununla birlikte, Bright 

tarafından 1936'da yayınlanan ilk derleme ile modern anlamada 

tanımlanmış ve literatüre girmiştir.1938'de, Ochsner'in klasik incelemesi, 

kesin tedavi olarak cerrahi drenajı ön plana çıkarırken, uygun ve invazif 

tedavilere ve daha agresif yaklaşımlara rağmen mortalitesi %60-80'lerde 

kalmıştır (Ochsner et al.,1938). 

Yeni radyolojik tekniklerin geliştirilmesi, mikrobiyolojik 

tanımlamadaki iyileşme ve drenaj tekniklerinin ilerlemesi ve ayrıca 

iyileştirilmiş destekleyici bakım, mortaliteyi %5-30'a indirmiştir; yine de 

karaciğer apsesi prevalansı nispeten değişmeden kalmıştır. Tedavi 

edilmediğinde, bu enfeksiyon ölüme neden olmaktadır bu nedenle son 

derece önemli, sinsi seyredebileceği için çok dikkatli olunması gereken ve 

şüphe duyulduğu anda ileri görüntüleme ile tanısının hızlıca konulması 

gereken acil tedavi gerektiren bir cerrahi hastalıktır. 

Etiyolojiye göre sınıflandırılan üç ana karaciğer apsesi şekli vardır: 

Çoğu zaman polimikrobiyal olan piyojenik apse, gelişmiş ülkelerde 

yapılan çalışmaların sonuçlarına göre hepatik apse vakalarının %80'ini 

oluşturur. 

Entamoeba histolytica'ya bağlı amip apsesi vakaların %10'unu 

oluşturur (Othman et al.,2013). 

Çoğu zaman Candida spp türlerine bağlı mantar apsesi, vakaların 

%10'undan azını oluşturmaktadır. 

Patofizyoloji 

Karaciğer hem sistemik hem de portal dolaşımdan kanlanır. Bakterilere 

artan maruziyet ve gün geçtikçe artan antibiyotik direnci göz önüne 

alındığında, enfeksiyonlara duyarlılığın artması beklenir. Bununla birlikte, 

hepatik sinüzoidleri kaplayan Kupffer hücreleri, bakterileri o kadar verimli 

bir şekilde ortadan kaldırır ki, enfeksiyon çok nadiren oluşur. Hepatik 

apselerin gelişimi ile birçok süreç ilişkilendirilmiştir. 
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Apandisit geleneksel olarak karaciğer apsesinin başlıca nedeni olarak 

sayılmaktaydı. Bu durumun tanı ve tedavisi ilerledikçe karaciğer apsesine 

neden olma sıklığı %10'lara kadar inmiştir. 

Safra yolu hastalığı şu anda en yaygın piyojenik karaciğer apsesi (PKA) 

kaynağıdır. Safra akışının tıkanması bakteri çoğalmasına izin verir. Safra 

taşı hastalığı, safra yollarını etkileyen obstrüktif malignite, striktür ve 

konjenital hastalıklar sık görülen tetikleyici durumlardır. Biliyer bir 

kaynakla, cerrahi müdahaleler veya kalıcı biliyer stentlerle ilişkili 

olmadıkça apseler genellikle çokludur. Bu durumlarda soliter lezyonlar 

görülebilir.  

Karaciğer apselerinin yaklaşık %4'ü lokal karın içi enfeksiyonlar 

arasında fistül oluşumundan kaynaklanır. 

Portal yataktaki organlardaki enfeksiyonlar, karaciğer apsesine yol 

açabilen lokalize septik tromboflebit ile sonuçlanabilir. Septik emboli 

portal dolaşıma salınır, hepatik sinüzoidler tarafından tutulur ve mikroapse 

oluşumu için nidus haline gelir. Bu mikroapseler başlangıçta çoktur ancak 

genellikle tek bir lezyonda birleşirler. 

Mikroapse oluşumu, endokardit ve piyelonefrit gibi sistemik 

bakteriyemi ile bağlantılı organizmaların hematojen yayılımından da 

kaynaklanabilir. Kronik granülomatöz hastalık ve lösemi gibi bağışıklıkta 

altta yatan kusurları olan çocuklarda da vakalar bildirilmiştir. 

Tanısal görüntülemedeki gelişmelere rağmen, kriptojenik nedenler 

vakaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır; cerrahi keşif bunu minimal 

düzeyde etkiledi. Bu lezyonlar genellikle soliterdir. 

Penetran hepatik travma, organizmaları doğrudan karaciğer parankimi 

içine aşılayarak piyojenik karaciğer apsesine neden olabilir. Penetran 

olmayan travma ayrıca lokalize hepatik nekroz, intrahepatik kanama ve 

safra sızıntısına neden olarak piyojenik karaciğer apsesinin habercisi 

olabilir. Ortaya çıkan doku ortamı, piyojenik karaciğer apsesine yol 

açabilen bakteri üremesine izin verir. Bu lezyonlar tipik olarak soliterdir. 

Piyojenik karaciğer apsesi, çoğunlukla amip apsesi, kistik hidatik 

boşluklar ve metastatik ve primer karaciğer tümörlerinin ikincil 

enfeksiyonu olarak rapor edilmiştir. Aynı zamanda karaciğer 

transplantasyonunun, hepatosellüler karsinom tedavisinde hepatik arter 

embolizasyonunun ve karaciğer parankimi içine giren yabancı cisimlerin 

de bilinen bir komplikasyonudur. Travma ve ikincil olarak enfekte olmuş 

karaciğer patolojisi, karaciğer apsesi vakalarının küçük bir yüzdesini 

oluşturur. Bu nedenler Tablo 1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 1. Piyojenik karaciğer apsesinin nedenleri (1086 karaciğer 

apsesi olan vakanın altta yatan nedenlerinin dökümü)  

Biliyer trakt %60.6 

Portal venöz/sistemik %23.8 

Kriptojenik %18.5 

Hematojen %14.7 

Direk yayılım %4 

Travmatik %2.9 

Kist/tümöre bağlı ikincil enfeksiyon olarak %2.9 

Cerrahi sonrası %1 

Sağ hepatik lob, 2:1 oran faktörü ile sol hepatik lobdan daha sık 

etkilenir. Vakaların %5'inde bilateral tutulum görülür. Sağ hepatik lobun 

daha çok etkilenmesi anatomik özelliklere bağlanabilir. Sağ hepatik lob, 

hem superior mezenterik hem de portal venlerden kan alırken, sol hepatik 

lob, inferior mezenterik ve dalak drenajını alır. Aynı zamanda daha yoğun 

bir biliyer kanalikül ağı içerir ve genel olarak daha fazla hepatik kütleden 

sorumludur. Çalışmalar, portal dolaşımdaki bu akış etkisinin abselerin 

anatomik olarak daha sık görüldüğü yerle ilişkili olduğunu öne sürmüştür. 

Etiyoloji 

Polimikrobiyal tutulum yaygındır, Escherichia coli ve Klebsiella 

pneumoniae en sık izole edilen iki patojendir. Raporlar, K.pneumoniae'nin 

giderek daha belirgin bir neden olduğunu göstermektedir (Brisse et 

al.,2009). 

Enterobacteriaceae, enfeksiyon biliyer kökenli olduğunda özellikle 

belirgindir. K. pneumoniae'yi içeren apseler, birden fazla endoftalmi 

vakası ile ilişkilendirilmiştir. 

Anaerobların patojenik rolü, 1974'te piyojenik karaciğer apsesi 

vakalarının %45'inden anaerobların izolasyonu rapor edilene kadar 

yeterince takdir edilmedi. O zamandan beri, artan farkındalık ve gelişmiş 

kültür teknikleri nedeniyle, artan anaerobik tutulum oranları rapor edildi. 

En sık karşılaşılan anaeroblar Bacteroides türleri, Fusobacterium türleri ve 

mikroaerofilik ve anaerobik streptokoklardır. Bir kolonik kaynak 

genellikle enfeksiyonun ilk kaynağıdır. 

Staphylococcus aureus apseleri genellikle endokardit gibi uzak 

enfeksiyonlarla ilgili organizmaların hematojen yayılımından kaynaklanır.  
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Crohn hastalığı olan hastalarda ve ayrıca piyojenik karaciğer apsesi 

olan diğer hastalarda hem monomikrobiyal hem de polimikrobiyal 

apselerle ilişkilendirilmiştir. 

Amip karaciğer apsesi çoğunlukla E histolytica'ya bağlıdır. Karaciğer 

apsesi bu enfeksiyonun en sık görülen ekstraintestinal belirtisidir. 

Mantar apseleri öncelikle Candida albicans'a bağlıdır ve 

antimikrobiyallere, hematolojik malignitelere, solid organ transplantlarına 

ve konjenital ve edinilmiş immün yetmezliğe uzun süre maruz kalan 

kişilerde görülür. Aspergillus türlerini içeren vakalar bildirilmiştir. 

Karaciğer apselerinin mikrobiyolojik etiyolojisi Tablo 2’de özetlenmiştir.  

Tablo 2. Literatürden derlenen 312 karaciğer apsesi vakasının 

mikrobiyolojik sonuçları. 

Gram negatif 

E Coli 

K Pneumonia 

Pseudomonas 

Proteus 

Diğer 

% 

20.5 

16 

6.1 

1.3 

7.4 

Gram Pozitif 

S.milleri 

Enterokoklar 

Stafilokoklar 

Streptokoklar 

 

12.2 

9.3 

7.7 

1.1 

Anaeroplar 

Bacteroides 

Anaerobik/microaerophilic strep 

Fusobacterium 

Diğer 

 

11.2 

6.1 

4.2 

1.9 

Diğer mikroorganizmalar  
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Actnomices 

C albicans 

0.3 

0.3 

 

Literatürde bildirilen diğer organizmalar arasında Actinomyces türleri, 

Eikenella corrodens, Yersinia enterocolitica, Salmonella typhi ve Brucella 

melitensis bulunur. 

Tayvan'daki küçük bir vaka serisi, altta yatan hepatoselüler karsinomun 

ilk belirtisi olarak piyojenik karaciğer apsesini araştırmış, hem piyojenik 

karaciğer apsesi hem de hepatosellüler karsinom prevalansının yüksek 

olduğu bölgelerde, klinisyenler hastalık için risk faktörleri olan hastalarda 

altta yatan hepatosellüler karsinom olasılığının farkında olması gerektiği 

şeklinde önerilerde bulunmuştur (Lin et al.,2011). 

Epidemiyoloji 

Piyojenik karaciğer apsesi insidansı, hem hastane hem de otopsi 

verilerine göre esasen uzun zamandır değişmeden kalmıştır. 1896-1933, 

1934-1958 ve 1959-1968 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yapılan otopsilerin sırasıyla %0,7'sinde, %0,45'inde ve %0,57'sinde 

karaciğer apsesi teşhis edilmiştir. Hastanede yatan hastalardaki sıklık 

100.000 kişide 8-16 vaka aralığındadır. Çalışmalar, son yıllarda karaciğer 

apsesi sıklığında küçük ama önemli bir artış olduğunu göstermektedir. Bu 

karaciğere yönelik girişimlerin artması, steril koşullara uyulması, dirençli 

hastane enfeksiyonları ile ilişkili olabilir, ve farklı hastaneler ve farklı 

ülkelerde risk faktörlerine göre değişiklik gösterebilir. 

Yaşa bağlı demografi 

Antibiyotik çağından önce, karaciğer apsesi, esas olarak apandisit 

komplikasyonları nedeniyle, yaşamın dördüncü ve beşinci dekatlarında en 

yaygındı. Daha iyi tanı tekniklerinin geliştirilmesi, erken antibiyotik 

uygulaması ve genel popülasyonun daha iyi hayatta kalması ile apse 

sıklığı, yaşamın altıncı ve yedinci dekatlarına doğru kaymıştır. Frekans 

eğrileri, yenidoğan döneminde küçük bir tepe noktası ve ardından yaşamın 

altıncı on yılında başlayan kademeli bir artış gösterir. 

Bebeklerde karaciğer apsesi vakaları göbek veni kateterizasyonu ve 

sepsis ile ilişkilendirilebilir. 

Çocuklarda ve ergenlerde apse görüldüğünde, altta yatan immün 

yetmezlik, şiddetli yetersiz beslenme veya travma sıklıkla vardır. 

Apseler daha önceki yıllarda erkeklerde daha sık görülürken şu anda 

her iki cinste eşit oranda görülmektedir ancak hepatik apsesi olan 

erkeklerin kadınlardan daha kötü bir prognozu vardır. 
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Prognoz 

Tedavi edilmeyen, piyojenik karaciğer apsesi maalesef ölümcül bir 

hastalıktır. Antibiyotiklerin ve drenaj prosedürlerinin zamanında 

uygulanmasıyla, şu anda vakaların %5-30'unda ölüm meydana 

gelmektedir. En yaygın ölüm nedenleri sepsis, çoklu organ yetmezliği ve 

karaciğer yetmezliğidir (Chen et al.,2009). 

Kötü prognoz göstergeleri 1938'den beri tanımlanmıştır ve apselerin 

çokluğu, altta yatan malignite, altta yatan tıbbi durumların ciddiyeti, 

komplikasyonların varlığını ve tanıda gecikmeyi içerir (Chen et al.,2009). 

Amip apsesinde kötü prognoz göstergeleri arasında 3.5 mg/dL'den 

yüksek bir bilirubin seviyesi, ensefalopati, hipoalbüminemi (serum 

albümin seviyesi < 2 g/dL) ve çoklu apseler yer alır; hepsi kötü sonucu 

öngören bağımsız faktörler olarak ortaya konmuştur. 

Altta yatan bir malign etiyoloji ve 9'dan büyük bir APACHE II skoru, 

göreceli mortaliteyi sırasıyla 6,3 kat ve 6,8 kat artırır. 

Chen ve arkadaşları, piyojenik karaciğer apsesi olan yaşlı hastalar için 

prognostik faktörleri araştırdıkları bir çalışmada, 65 yaş ve üzeri 118 

hastayı ve 65 yaş altı 221 hastayı içeren çalışmadan elde edilen sonuçlara 

göre, yaşın ileri oluşu ve hastaneye başvuruda 15 veya üzeri APACHE II 

skorunun mortalite için risk faktörleri olduğunu göstermiştir. Son yapılan 

çalışmalar ise, piyojenik karaciğer apsesi olan yaşlı hastalardaki sonuçların 

genç hastalarınkiyle aynı olduğunu ileri sürmüştür. Araştırmacılar ayrıca 

bu genç hasta grubunda alkolizm, kriptojenik apse ve K. pneumoniae 

enfeksiyonundan etkilenen erkeklerin daha sık olduğunu bu çalışma ile 

ortaya koymuşlardır. 

Belirti ve bulgular 

Hepatik apsenin en sık görülen semptomları sıklık sırasına göre şu 

şekildedir:  

-Ateş (sürekli veya ani yükselme) 

-Titreme 

-Sağ üst kadran ağrısı 

-İştahsızlık 

-Halsizlik 

-Diyafram irritasyonuna bağlı öksürük veya hıçkırık bildirilebilir. Sağ 

omuza yansıyan ağrı mevcut olabilir. 

Soliter lezyonları olan kişiler genellikle kilo kaybı ve kronik hastalık 

anemisi ile daha sinsi bir seyir gösterirler. Bu tür semptomlarla, malignite 

genellikle ilk akla gelen nedenlerdendir. 
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Nedeni bilinmeyen ateş, sinsi vakalarda sıklıkla ilk tanı olabilir. Çoklu 

apseler genellikle semptom ve sistemik toksisite belirtileri ile daha akut 

belirtilerle hastaneye başvurur. Ateşsiz olan olgular da bildirilmiştir. 

Fizik Muayene 

Ateş ve hassas hepatomegali en sık görülen belirtilerdir. Palpe 

edilebilen bir kitlenin varlığına gerek yoktur. Ele gelen kitle olsun veya 

olmasın, mid-epigastrik hassasiyet, sol hepatik lob tutulumunu 

düşündürür. 

Muayenede veya radyolojik olarak atelektazi ve efüzyon bulgularıyla 

birlikte sağ baziler akciğer zonlarında solunum seslerinde azalma olabilir. 

Plevral veya hepatik sürtünme sesi (frotman), diyafram irritasyonu veya 

Glisson kapsül enflamasyonu ile ilişkilendirilebilir. 

Sarılık, vakaların %25 kadarında mevcut olabilir ve genellikle safra 

yolu hastalığı veya çoklu apse varlığı ile ilişkilidir. 

Komplikasyonlar 

Karaciğer apsesinin komplikasyonları aşağıdakileri gibidir: 

-Sepsis 

-Apsenin çevre dokulara yayılımı veya intraplevral rüptürü sonucu 

oluşan ampiyem 

-Peritonit ile sonuçlanan apse rüptürü 

-Apse K. pneumoniae bakteriyemisi ile ilişkili olduğunda endoftalmi 

gelişebilir.  

Ayırıcı Tanılar 

Karaciğer apsesi aşağıdaki tanılarla karışabilir, benzer belirti ve 

bulguları olan hastalarda bu tanılar akla getirilmeli ve ekarte edilmelidir. 

-Akut gastrit 

-Bakteriyel Pnömoni 

-Safra yolları hastalıkları 

-Kolesistit 

-Hepatoselüler Karsinom  

-Hidatik Kistler 

-Parapnömonik Plevral Efüzyonlar ve Ampiyem  

Laboratuvar çalışmaları 
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Laboratuvar çalışmaları, periferik yayma (kronik hastalık veya 

nötrofilik lökositoz anemisini belirlemek için) ile tam kan sayımını ve 

karaciğer fonksiyon çalışmalarını (hipoalbüminemi ve alkalin fosfataz 

yükselmesi en yaygın anormalliklerdir; transaminaz ve bilirubin 

seviyelerindeki yükselmeler değişkendir) içerebilir. 

Kan kültürleri vakaların yaklaşık %50'sinde pozitiftir. Apse sıvısının 

kültürü, mikrobiyolojik tanı koymada amaç olmalıdır. 

Endemik bölgelerden gelen veya endemik bölgelere seyahat eden 

hastalarda E. histolytica'yı saptamak için enzim immün testi (ELISA) 

yapılmalıdır. 

Radyolojik Görüntüleme 

Bilgisayarlı tomografi 

Kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) ve ultrasonografi, tarama 

prosedürleri olarak tercih edilen radyolojik yöntemler olmaya devam 

etmektedir ve ayrıca perkütan aspirasyon ve drenajı yönlendirmek için de 

bu teknikler yardımcı olarak kullanılabilir. 

Çok dedektörlü BT teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, görüntü 

kalitesi önemli ölçüde iyileşerek daha iyi anatomik değerlendirmeye izin 

vermiştir. Bu şekilde kullanıldığında BT'nin duyarlılığı, karaciğer apsesi 

tanısı koyabilmek için, %95-100'dür. 

BT değerlendirmesindeki lezyonlar, çevredeki hepatik parankime 

hipodens olan, sınırları iyi belirlenmiş alanlardır (Resim 1b). İntravenöz 

(IV) kontrast uygulandığında lezyonun periferinde kontrastlanma görülür. 

Gaz lezyonların %20 kadarında görülebilir. 

BT, 1 cm'den küçük lezyonları tespit etmede oldukça iyidir. Bu teknik 

aynı zamanda karın ve pelvis boyunca altta yatan eşzamanlı bir patolojinin 

değerlendirilmesini sağlar. İndiyum etiketli beyaz kan hücresi (WBC) 

taramaları bu konuda biraz daha hassastır, bazı çalışmalarda kullanılmıştır 

ancak yaygın ve rutin bir yöntem değildir. 

Diğer etiyolojilerle, monomikrobiyal K. pneumoniae enfeksiyonunun 

neden olduğu apselerin, BT görüntü özelliklerini belirlemek için 

kanıtlanmış piyojenik karaciğer apsesi olan 131 hastadan oluşan bir grupta 

hasta kayıtları kullanılarak retrospektif bir çalışma yapılmıştır. Vakaların 

%70.2'sinin monomikrobiyal K. pneumoniae karaciğer apsesi olduğu 

belirlendi. Bu monomikrobiyal karaciğer apselerinde görülme olasılığı 

daha yüksek olan BT görüntüsü özellikleri, 1- tek bir apse, 2- tek loblu 

tutulum, 3- dens-yoğun görünüm, 4- tromboflebit ile birliktelik ve 5- 

hematojen görünüm şeklinde sıralanmıştır (Alsaif et al.,2011). 

Ultrasonografi 
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Ultrasonografik değerlendirme (duyarlılık, %80-90) düzensiz şekilli 

sınırları olan hipoekoik kitleleri ortaya çıkarır. Apse içinde septasyonlar 

veya kavite kalıntıları kitle içinde tespit edilebilir (Fontanilla et al.,2014). 

Biliyer sistemin yakından değerlendirilmesini ve kavitenin eş zamanlı 

aspirasyonunu sağlar. Bu modalitenin başlıca faydaları, taşınabilirliği ve 

uzun süreli radyolojik değerlendirmeye tabi tutulamayacak veya 

monitörizasyon ortamından çıkarılamayacak kadar kritik olan hastalarda 

tanısal faydasıdır. Ultrasonografi, klasik olarak uygulayıcı tecrübesinden 

önemli derecede etkilenir. 

Radyonüklid tarama, sintigrafi 

Tanı alamamış, etiyoloji ve ateş odağı araştırılan hastalarda kullanılır 

ve bu sorunlu hastalara tanı koymada etkilidir (Cavailloles et al.,2014). 

Galyum ve teknesyum radyonüklid taraması, radyofarmasötiklerin 

bilirubin ile aynı alım, taşıma ve atılım yollarını paylaştığı ve dolayısıyla 

karaciğer hastalığının değerlendirilmesinde etkili ajanlar olduğu için 

sıklıkla kullanır. Duyarlılık kullanılan radyofarmasötik, teknesyum (%80), 

galyum (%50-80) ve indiyum (%90) ile değişir. Kısıtlamalar, tanıda 

gecikme ve doğrulayıcı prosedürlere duyulan ihtiyacı içerir; bu nedenle, 

diğer görüntüleme modalitelerine göre bir üstünlük sağlamazlar. 

Akciğer Grafisi 

Akciğer bazallerinde atelektazi, sağ hemidiyafram elevasyonu ve sağ 

plevral efüzyonun göğüs radyografik bulguları vakaların yaklaşık 

%50'sinde mevcuttur, radyolojik teknikteki gelişmelerden önce bunlar 

tanısal ipuçları olarak kullanılıyordu. Pnömoniler veya plevral hastalıklar 

genellikle radyografik bulgular nedeniyle başlangıçta düşünülür ve 

kolaylıkla ekarte edilir. 

Resim 1. Hepatik Apsede Manyetik Rezonans İnceleme(a) ve 

Bilgisayarlı Tomografi(b) Görüntüleri 
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TANISAL/ETYOLOJİK  GİRİŞİMLER ve TEDAVİ 

Perkütan Aspirasyon  

BT veya ultrasonografik kılavuzluk altında kavite materyalinin iğne 

aspirasyonu yapılabilir. İğne aspirasyonu, mikrobiyolojik ve patolojik 

değerlendirme için materyalin hızlı bir şekilde alınmasını sağlar. İlk tanısal 

prosedür anında eş zamanlı gerçekleştirilebilir. 

Perkütan direnaj 

Perkütan direnaj, standart bakım haline gelmiştir ve küçük kistler için 

düşünülen ilk müdahale olmalıdır. Avantajlar arasında düşük maliyetler, 

işlem süresi ve prosedür sonrası tedavi oranı yer alır; genel anestezi 

ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu aynı zamanda kademeli, kontrollü drenaja 

izin verir. 5 santimetreden büyük kistler, rüptüre kistler ve multiloküle 

kistler için genellikle perkütan müdahale yerine cerrahi direnaj önerilir. 

Seldinger veya trokar teknikleri ile ultrasonografik veya BT 

kılavuzluğunda bir kateter yerleştirilir. Çıkış 10 mL/gün'ün altına düşene 

veya kavite çökmesi seri BT ile belgelenene kadar kateter günlük olarak 

yıkanır. 

Bu yöntemle birden fazla apse başarıyla boşaltılabilir. Kateter drenajına 

yanıt vermeme, bildirilen ana komplikasyondur ve aynı zamanda cerrahi 

müdahale için bir göstergedir. Bildirilen diğer komplikasyonlar (nadiren) 

kateter bölgesinde kanama, içi boş iç organın perforasyonu ve kavite 

sıvısının intraperitoneal alana dökülmesinden kaynaklanan peritonittir. 

Kontrendikasyonlar arasında, koagülopati, abseye erişmede zorluk, 

peritonit, ve/veya viskoz enfekte komplike, multiloküle, kalın duvarlı apse 

sayılabilir. 

Apse örneği alınması  

Teşhisi doğrulamak ve ilgili bakteriyel patojenleri belirlemek için 

şüpheli tüm karaciğer apselerinin BT veya ultrason eşliğinde drenajının 

yapılması önerilmektedir. Küçük tek apse vakalarında terapötik apse 

drenajı için iğne aspirasyonu yeterli olabilir; diğer durumlarda, bir drenaj 

kateteri yerleştirilmesi önerilir. 

Aspiratın karakteri not edilmelidir; piyojenik karaciğer apseleri için 

pürülan materyal beklenir. Makroskopik olarak pürülan materyal elde 

edilmezse ampirik antibiyotik tedavisine devam edilirken alternatif tanı 

olasılığı düşünülmelidir. Bu gibi durumlarda, malignite olasılığı varsa, 

aspirat veya biyopsi materyali patoloji ve/veya sitoloji için 

gönderilmelidir. 

Tüm aspirat materyali Gram boyama ve kültür (hem aerobik hem de 

anaerobik) için gönderilmelidir. Anaerobik kültür, özel işleme 
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gerektiğinden, laboratuvar talebinde özel olarak talep edilmelidir. Apse 

materyalinin bir kısmı, rutin Gram boyama ve kültürün bakteriyel bir 

patojen tanımlamaması durumunda ileri testler için laboratuvarda 

saklanmalıdır. Bu tür testler, mantarlar ve mikobakteriler için mikroskopi 

ve kültürü, E. histolytica için antijen veya polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR) testini, parazitler için özel boyaları ve üretilmesi zor bakteriler için 

16S rRNA PCR testini içerebilir. 

Mevcut direnlerden elde edilen kültürler, genellikle cilt florası ve 

çevresel organizmalar ile kontamine olduklarından, antimikrobiyal 

tedaviyi yönlendirmek için yeterince güvenilir değildir. Atmış altı 

karaciğer apsesi vakası üzerinde yapılan bir çalışmada, radyografik 

kılavuzluk yoluyla elde edilen kültür sonuçları, en az 48 saat boyunca 

yerinde olan bir drenden elde edilen kültür sonuçlarıyla karşılaştırılmış 

(Everts et al.,2001) ve perkütan örneklerden alınan kültürler, vakaların 

sadece yarısında drenaj kateterlerinden alınan kültürlerle korele çıkmıştır. 

Bu çalışmanın sonucuna göre, tek başına drenaj kültürü sonuçlarına 

dayanan tedavi, diğer hastalar için uygun olmayan tedaviler verilmesine 

yol açabilir yorumunu ortaya çıkarmıştır.  

Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi (ERCP) ile drenaj, 

enfeksiyonu biliyer sistem ile iletişim kuran, daha önce biliyer prosedürleri 

olan hastalarda karaciğer apseleri için faydalı olabilir (Lam et 

al.,1999,Serste et al., 2007). Endoskopik ultrason kılavuzluğunda drenaj 

ise, erişilmesi zor karaciğer apseleri için güvenli ve etkili görünen yeni bir 

tekniktir (Chin et al.,2020). 

Mutlaka müdahale gerektiren ve altta yatan bir durum olduğunda 

cerrahi drenaj (açık veya laparoskopik) karaciğer abselerinin en önemli 

tedavisidir. Bunun yanısıra, apse drenajına yaklaşım apselerin 

büyüklüğüne ve sayısına bağlı olarak değişebilir. 

Çapı ≤5 cm olan tek, uniloküler apseler: 

Her ikisi de daha küçük apselerle başarılı sonuçlar sağladığından, 

kateter yerleştirme veya yalnızca iğne aspirasyonu ile perkütan drenaj 

kabul edilebilir (Rajak et al.,1998, Ch Yu et al.,1997, Yu Sc et al.,2004, 

Zerem et al.,2007). İkisi arasındaki seçim, hastanenin şartlarına ve cerrahın 

tercihine bağlıdır. Sadece iğne aspirasyonu yapılırsa, vakaların yarısına 

kadar tekrar aspirasyon gerekebilir (Rajak et al.,1998, Ch Yu et al.,1997). 

Yerleştirildiyse, drenaj kateterleri, drenaj minimum olana kadar (genellikle 

yedi güne kadar) yerinde kalmalıdır. Bazı apseler boşaltılamayacak kadar 

küçük olabilir; bu, prosedürü uygulayan klinisyenin teknik bir kararıdır. 

Çapı >5 cm olan tek, uniloküler apseler: 

Beş cm'den büyük tek boşluklu apseler için de perkütan drenaj önerilir, 

ancak iğne aspirasyonu yerine kateter yerleştirilerek drenajı tercih etmek 
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gerekir. Yukarıdaki gibi, direnaj kateterleri, direnaj minimum olana kadar 

(genellikle yedi güne kadar) yerinde kalmalıdır. 

Daha büyük apseler için kateter drenajı, çoğu 5 cm'den büyük olan 

piyojenik karaciğer apsesi olan 300'den fazla hastada kateter drenajını iğne 

aspirasyonuyla karşılaştıran beş randomize çalışmanın meta-analizinin 

sonuçlarıyla desteklenmektedir (Cai et al.,2015). Kateter drenajı, iğne 

aspirasyonuna kıyasla (iğne aspirasyonu ile yüzde 96'ya karşı yüzde 78) 

daha yüksek bir başarı oranı ile sonuçlanmıştır (Cerrahi direnaja gerek 

kalmadan ve ardından hastaneden taburcu edilmeden enfeksiyonun 

çözülmesini sağlamak için yeterli drenaj olarak tanımlanmıştır). Kateter 

drenajı ayrıca klinik iyileşme için ortalama bir gün daha kısa süreye ve 

apse boşluğu boyutunda yüzde 50 azalmaya neden olmaktadır. 

Çok büyük apseler bile (>10 cm, bazen "dev apseler" olarak bilinir) 

kateter drenajı ile başarılı bir şekilde yönetilebilir, ancak tedavi 

başarısızlığı ve diğer komplikasyon riski önemli düzeydedir (Ahmed et 

al.,2016, Singh et al.,2009). Singapur'da >10 cm çapında 44 piyojenik 

karaciğer apsesini içeren tek merkezli bir çalışmada, 39'u perkütan drenaj 

ile tedavi edilmiştir (Ahmed et al.,2016). Bu hastaların %25'inde sepsisten 

ölüm, drenaj gerektiren plevral efüzyon ve tekrar perkütan direnaj ihtiyacı 

gibi komplikasyonlar görülmüştür. 

Bazı çalışmalar, >5 cm apse boyutunun perkütan drenajın başarısızlığı 

ile ilişkili olduğunu öne sürmüştür (Liao et al.,2012, Tan et al.,2005). 

Apsesi >5 cm olan 80 hastayı içeren bir retrospektif çalışmada, cerrahi 

drenaj ile tedavi başarısızlığı oranı daha düşük bulunmuştur (% 7'ye karşı 

%28), ancak perkütan ve cerrahi direnaj kıyaslandığında mortalite, 

morbidite, ateş süresi veya komplikasyon oranlarında fark olmadığı 

görülmüştür (Tan et al.,2005). 

Çoklu veya multiloküle apseler: 

Çoklu veya multiloküle apseler için drenaj yaklaşımı kararı, apse(ler)in 

sayısı, boyutu ve erişilebilirliği, cerrahların ve radyologların deneyimi 

dikkate alınarak multidisipliner bir ekip tarafından bireysel olarak 

verilmelidir ve hastanın altta yatan durumu ve komorbiditeleri gözönünde 

bulundurulmalıdır. Cerrahi drenaj (açık veya laparoskopik) bu durumlar 

için geleneksel yaklaşım olmuştur, ancak bazı özel durumlarda, özellikle 

apseler küçük ve perkütan olarak kolayca erişilebilir olduğunda, çoklu 

veya loküle apseler perkütan drenaj ile başarılı bir şekilde yönetilebilir. Bu, 

çoklu apseler (24 hastanın 22'si) ve multiloküle apseler (54 hastanın 51'i) 

durumunda başarılı perkütan drenajı tanımlayan retrospektif bir çalışmada 

gösterilmiştir (Liu et al.,2009). . 

Medikal Tedavi 
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Tedavi edilmemiş bir hepatik apse, plevral veya peritoneal boşluklara 

rüptürden kaynaklanan sepsis, ampiyem veya peritonit ve retroperitoneal 

yayılmayı içeren komplikasyonların bir sonucu olarak maalesef 

ölümcüldür. Tedavi perkütan veya cerrahi drenajı içermelidir. 

Bildirilen birkaç vakada başarılı olmasına rağmen, tek tedavi yöntemi 

olarak antibiyotik tedavisi rutin olarak savunulmamaktadır. İnvaziv 

prosedürler uygulanamayacak kadar hasta olan hastalarda veya perkütan 

veya cerrahi drenaja uygun olmayan çoklu apsesi olan hastalarda tek 

alternatif olabilir. Bu durumlarda, hastaların seri görüntüleme ve ilişkili 

komplikasyonlar için yakın izleme ile aylarca antimikrobiyal tedaviye 

ihtiyacı olabilir. 

Antimikrobiyal tedavi, perkütan veya cerrahi drenaja ek bir tedavidir, 

asıl tedavi cerrahidir. 

Cerrahi Tedavi 

1970'lerin ortalarında perkütan drenaj tekniklerinin kullanılmaya 

başlanmasına kadar cerrahi direnaj standart tedaviydi. Radyolojik görüntü 

kılavuzluğundaki (Ultrason veya tomografi) tekniklerin iyileştirilmesiyle, 

perkütan drenaj ve aspirasyon öncelikli tedavi standardı haline gelmiştir. 

Piyojenik karaciğer apsesinin cerrahi tedavisi için mevcut 

endikasyonlar, peritonit belirtileri dahil olmak üzere altta yatan karın içi 

süreçlerin tedavisi içindir. Bilinen bir abdominal cerrahi patolojinin varlığı 

(örneğin, divertiküler apse); önceki drenaj girişimlerinin başarısızlığı; ve 

viskoz püy ile komplike, multiloküle, kalın duvarlı apse varlığı durumunda 

cerrahi, tek tedavi seçeneğidir. 

Multisistem organ yetmezliği olan şok, cerrahi için bir 

kontrendikasyondur. 

Açık cerrahi aşağıdaki iki yaklaşımdan biri ile yapılabilir: 

Transperitoneal bir yaklaşım, daha önce saptanmamış apseleri ve 

etiyolojik bir kaynağın yerini belirlemek için apse drenajına ve abdominal 

eksplorasyona izin verir. 

Yüksek posterior lezyonlar için posterior transplevral yaklaşım 

kullanılabilir; bu apseye daha kolay erişim sağlasa da, çoklu lezyonların 

veya eş zamanlı karın içi patolojinin tanımlanması yapılamaz. 

Seçilmiş vakalarda laparoskopik yaklaşım da yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu minimal invaziv yaklaşım, tüm batını değerlendirme 

ve hasta morbiditesini önemli ölçüde azaltma fırsatı verir. Gittikçe artan 

bir literatür, bu müdahale yöntemine öncelik vermekte, ameliyatahanede 

ve hastanede geçen süreleri ve morbiditeleri en aza indirmektedir. Hasta 

kriterlerine dikkat ederek en uygun populasyon bu girişim için seçilmeli ve 

ona göre tedavi planlamalıdır. 
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İki prosedürün de karşılaştırıldığı retrospektif bir çalışmada, 5 cm'den 

büyük karaciğer apseleri için cerrahi ile perkütan drenajı kıyaslanmış, 

morbiditeler perkutan yöntemde daha az iken, ancak cerrahi ile tedavi 

edilenlerde daha az ikincil prosedür ve daha az tedavi başarısızlığı 

görülmüştür. 

Ameliyat sonrası komplikasyonlar nadir değildir ve tekrarlayan 

piyojenik karaciğer apsesi, karın içi apse, karaciğer veya böbrek yetmezliği 

ve yara enfeksiyonunu içerir. 

Uzun Dönem İzlem 

Karın patolojisinin altında yatan bir kaynağı çok ayrıntılı bir biçimde 

aramak gerekir. Apse boşluğunun yeterli drenajını anlayabilmek için 

haftalık seri BT veya ultrason değerlendirmeleri yapılmalıdır. Taburcu 

olduktan sonra tedavinin etkinliğini göstermek için radyolojik 

değerlendirmeye devam edilmelidir. 

Drenaj bakımı gerekebilir. Çıkış 10 mL/gün'ün altına düşene kadar 

direnler kalmalı ve yakın takip edilmelidir. İki haftalık tedaviden sonra 

devam eden ateş, daha agresif drenaj gereksinimini gösterebilir. 

Hastalar taburcu olduktan sonra da devam edebilen uzun süreli 

parenteral antimikrobiyal tedaviye ihtiyaç duyacaktır. İlaç düzeylerinin, 

böbrek fonksiyonunun ve kan sayımlarının izlenmesi gerekebilir. Klinik 

olarak kontrendike olmadıkça enteral beslenme tercih edilen yoldur. 

İlaç tedavisi planlaması 

Kültürler çıkana kadar, antimikrobiyal ajanların seçimi en yaygın 

olarak dahil olan patojenlere yönelik olmalıdır. Beta-laktam/beta-laktamaz 

inhibitör kombinasyonları, karbapenemler veya anaerobik kapsama sahip 

ikinci kuşak sefalosporinler kullanan rejimler, enterik basiller ve 

anaerobların kapsanması için mükemmel ampirik seçeneklerdir. 

Kullanılan diğer antibiyotikler anaerobik kapsama sağlamıyorsa, 

Bacteroides fragilise etki için metronidazol veya klindamisin eklenmelidir. 

Amip apsesi, vakaların %90'ında etkili olacak olan metronidazol ile 

tedavi edilmelidir. Serolojik test sonuçları çıkmadan önce metronidazol 

başlanmalıdır. Metronidazole yanıt vermeyen hastalar, klorokin tek başına 

veya emetin veya dehidroemetin ile kombinasyon halinde verilmelidir. 

Mantar apsesinden şüpheleniliyorsa ve apse perkütan veya cerrahi 

olarak boşaltıldıktan sonra sistemik antifungal ajanlara başlanmalıdır. 

Fungal apse için başlangıç tedavisi şu anda amfoterisin B'dir. Lipid 

formülasyonları, ilacın lipid kısımlarına kompleks oluşturmasının 

hepatositlerde konsantrasyona izin vermesi bakımından bazı faydalar 

sağlayabilir. Kesin kanıt için daha fazla araştırma gereklidir. Amfoterisin 
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başarısızlığından sonra başarılı flukonazol tedavisi vakaları bildirilmiştir; 

bununla birlikte, başlangıç ajanı olarak kullanımı halen araştırılmaktadır. 

Sonuç olarak, izole edilen organizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları, 

nihai antimikrobiyal seçimine rehberlik etmelidir. 

Tedavi süresi her zaman tartışılmıştır. Perkütan drenajdan sonra kısa 

süreli (2 hafta) tedavi, küçük bir hasta serisinde başarılı olmuştur; bununla 

birlikte, çoğu seri daha uzun süreli kürlerden sonra bile apse nüksü 

bildirmiştir. Şu anda yeterince direne edilmiş soliter lezyonlar için 4-6 

haftalık tedavi önerilmektedir. Çoklu apseler daha problemlidir ve 12 

haftaya kadar tedavi gerektirebilir. Hastanın hem klinik hem de 

radyografik ilerlemesi tedavinin uzunluğuna rehberlik etmelidir. 
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Tam dişsiz hastalar için en yaygın oral rehabilitasyon,daha önce 

geleneksel tam protezlerden ibaretti. Bununla birlikte, dental implant 

cerrahisindeki ilerlemeler implant destekli hareketli ve sabit protez 

seçeneklerine imkan sağlamıştır.Bu protez seçenekleri arasından, implant 

destekli hareketli protezler yada sabit protezler, geleneksel hareketli 

protezlere göre  yüksek hasta memnuniyeti sağlamaktadır1.2. Bunu yanı sıra 

birçok yazar sabit protezler için daha yüksek sağkalım oranları 

tanımlamıştır3,4.Tam ark implant destekli sabit protezlerin hareketli 

protezlere göre estetik, fonksiyon ve fonasyon açısından daha iyi olduğu 

kabul edilmektedir10 

Tam dişsiz hastalarda şiddetli alveolar kemik atrofisi olması ve 

posterior bölgeye implant yerleştirlememesi sonucunda all on four implant 

uygulamaları gündeme gelmiştir. 

1.All on four implant uygulamalarında; 

1.1 Endikasyon 

 İnterforaminal bölgede, kemik uzunluğu 10 mm den fazla olan 

olgular16 

 İnterforaminal kemik genişliği en az 5 mm olan olgularda16 

 Maksiller anterior bölge, kemik uzunluğu 10 mm den fazla olan 

olgularda46 

 Anterior maksiller sinüs kemik uzunluğu 10 mm den fazla olan 

olgular46 

 Maksiller kemik genişliği en az 5 mm olan olgular46 

 İmmediat yüklemeler için; implantın stabil yerleştirildiği 

durumlar16 

 Primer stabilitenin sağlandığı durumlar 
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1.2 Kontrendikasyon 

 Konvansiyonel implant yerleştirme kontrendikasyonları olan 

olgular16 

 Hastaların sistemik durumları cerrahi implant yerleştirilmesine 

izin vermiyorsa44 

 Maksillada yüksek bir gülümseme çizgisi nedeniyle kemik 

redüksiyonu gerekiyorsa 16 

 Düzensiz ve ince kemik tepesi varlığında 16 

 Yetersiz kemik hacmi 16 

 İmplant planlamasını etkileyen dişlerin veya köklerin varlığı 16 

 En az 50 mm'lik cerrahi aletleri yerleştirmek için yetersiz ağız 

açıklığı 

1.3 Avantajlar 

 Düşük maliyetli21 

 Özellikle posterior primer stabilitenin daha yüksek olması 16 

 Geçici protezler ile fonksiyonların hemen başlamasını sağlar 

(anında yükleme)51 

 Minimal invaziv cerrahi12 

 Doğal bir estetik ve yeterli çiğneme kuvveti sağlamak12 

 Posterior (≥13 mm) için daha uzun implantların kullanılması ve 

kemik ankrajında artış ve sonuç olarak, implantların biyomekanik 

pozisyona yerleştirilmesi ile yüksek primer stabilite sağlar 12,13 

 Planlama ve cerrahi aşamada bilgisayar destekli yöntem (CAM) 

ve bilgisayar destekli cerrahi (CAS) kullanılabilir. Yapılan 

implantların başarı oranını artırmak için dijital cerrahi planlama ve 

rehberlik kullanılır 12 

 Düzenli oklüzal kuvvet dağılımı sağlar 12 

 Ameliyat sonrası dönem hasta için rahattır ve daha az 

komplikasyon gözlenir12 

 Atrofik dişsiz maksilla ve / veya mandibula uygulaması12 

 Eğik implantların 5 yıllık başarı oranı %95.2‑98.9, aksiyal 

implantlarda ise %91.3-93'tür. Genel başarı oranı %92.2-100 

olarak verilmiştir21 

 Bu açılı implantların kullanımını arttırır. Dikey ve açılı implantlar 

arasında marjinal kemik kaybı ile başarı oranları arasında fark 

yoktur 52 

 Çene tipi, cinsiyeti ve implantın yeri tedavi planını etkilemez23 

 Hızlı ve etkili tedavi seçeneği 

1.4 Dezavantajları  

 Açılı posterior implantlardan dolayı; kantilever bölgesinde 

gerginlik54 
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 Uzun süreli klinik takip çalışmalarının olmaması, özellikle 

maksiller sistemin uzun vadeli başarısı ile ilgili veriler12 

 Dil odasının daralması54 

 Hijyen sorunları54 

 Sabit protezlerin biyomekanik avantajlarına ilişkin veriler 

kantilever uzatmada yetersizdir17 

 Parafonksiyonel aktivitesi yüksek olan hastalarda önerilmez 16 

 Dar çaplı 3,5 mm implant kullanımı yaygın değildir21 

 Özellikle kötü ağız açıklığı olan hastalarda posterior implantların 

yerleştirilmesi zordur17 

2.All on four implant uygulamaları cerrahi prosedürleri 

All on four implant tasarımı, ciddi şekilde rezorbe olmuş tamamen 

dişsiz maksilla ve mandibulada uygulanan bir implant uygulama 

tekniğidir.  

All on four konseptinin ilk tanımı Maló ve meslektaşları tarafından 

2003 yılında yapılmıştır ve Malo 2003 yılnda tamami atrofik dissiz 

mandibulaya, 2005 yılında ise maksillaya uygulama yapmistir. Bununla 

birlikte, Brånemark ve meslektaşları da benzer yaklaşımları 

tanımlamışlardır7. All-on-four konseptinin ilkesi, geçici, sabit ve hemen 

yüklenen bir protezi desteklemek için tam dişsiz çenelerde dört implant 

kullanmaktır. Anteriorda okluzal düzleme ortogonal olarak iki implant 

yerleştirilirken, iki posterior implant, 12 dişe kadar protez uygulamasına 

izin vermek için distale açılı olarak yerleştirilir8,9. Bu açılar genellikle 15-

45° arasındadır.  

Standart implantları yerleştirmek için kemik miktarı yeterli değilse 

yeterli kemik desteğini elde etmek için genellikle kapsamlı bir cerrahi 

augmentasyon prosedürü gereklidir. Augmentasyon cerrahisi, 

rekonstrüktif prosedürden bağımsız olarak, daha yüksek hasta morbiditesi 

ve komplikasyon (örneğin enfeksiyon, greft materyali kaybı) riskinin yanı 

sıra tedaviyi tamamlamak için daha yüksek maliyet ve daha uzun süre 

gerektirir5. 

Greftleme prosedürleri sonrasında veya önceden var olan kemiği en 

etkili şekilde kullanmak için, açılı implantların (implantların eğilmesi), 

aksiyal olarak yerleştirilmiş implantlarla kıyaslandığında başarı 

oranlarında klinik olarak önemli bir farklılık olmaksızın iyi bir 

alternatiftir6. 

All on four tasarımının amacı, implantların yerleştirildiği durumlarda 

daha az implant kullanılarak tam arklı sabit restorasyonlar yapmaktır. 

Anatomik kısıtlamalar nedeniyle posterior bölgeye implant 

yerleştirilemediği durumlarda all on four tedavi seçeneği devreye 

girmektedir. Ayrıca posterior implant uygulama gerekliliğini ortadan 
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kaldıran bir tasarım olması da önemlidir. İmplantlar maksillada 

premaksiller bölgeye ve mandibulada interforaminal bölgeye yerleştirilir. 

Mandibulada yaygın olarak kullanılmasına rağmen bu yöntem maksillada 

tam olarak değerlendirilememiştir. Maksiller kemiğin mandibular kemiğe 

göre daha düşük kalite ve niceliği ayrıca maksiller kemiklerin mandibular 

kemiğe göre daha trabeküler ve daha az yoğun olması sebebiyle 

mandibular interforaminal bölgeye göre daha dezavantajlıdır15. 

Maksiller all on four implantlarda, posterior implantlar maksiller 

sinüsün ön duvar bölgesi olan premaksiller bölgeye açısal olarak 

yerleştirilir. Uzun açılı implantlar (≥13 mm) yüksek primer stabilite 

sağlar16,17 

Maksillada sinüs bağımlı implant uygulamalarının sınırlı olduğu 

durumlarda sinüslerin mezial duvarını geçmeyecek şekilde uygulama 

yapılır.  

3.All on four implant uygulamaları protetik tedavi prosedürleri 

Full ark sabit protetik restorasyon yapımında dental seramikler veya 

CAD/CAM sistemli metal destekli seramikler kullanılmaktadır. All on four 

implant destekli sabit protezde maksiller ve mandibular tam ark yapımını 

etkileyen faktörler arkın üçgen, kare veya U şekli, mental foramenlerin 

mandibuladaki konumu, maksiller sinüslerin maksilladaki konumu ve 

rezorbsiyon derecesidir. Anteroposterior (AP) mesafe değeri, kantilever 

uzunluğu, parafonksiyonel durum, karşı arkın durumu ve protez tipi, 

çiğneme kaslarının aktivitesi, implantların sayısı, tipi, şekli, kalitesi, kemik 

miktarı ve hastanın mevcut sistemik durumu oldukça önemlidir25-27 . 

Misch,mandibulanın mental foramenleri arasındaki bölümün eğilme ve 

stres kuvvetleri karşısında daha stabil olduğunu vurgulamıştır. 

Araştırmacı, sabit restorasyonlarda mental foramenin distalinde oluşan 

mandibular hareketlerin implantların prognozunu olumsuz yönde 

etkilediğini ve birbirine sabitlenmiş full ark sabit restorasyonlarda mental 

foramenler arasına implant yerleştirilmesiyle mandibulada daha az eğilme 

kuvveti oluştuğunu belirtmiştir18 Bu görüş doğrultusunda all on four 

yönteminde implantlar mental foramenler arasına yerleştirilir.  

All on four implant tasarımının tamamında vidalı protezler tercih 

edilmektedir. Vidalı implant destekli protezlerin kolay çıkarılması 

nedeniyle biyolojik, mekanik komplikasyon oranları azalmaktadır. 

Abutment uzunluğunun kısa olduğu durumlarda kullanılabilirler. Protez 

hijyeni için veya implantlarla ilgili bir sorun olduğunda kolaylıkla 

çıkarılabilir. Desimantasyon sorunları görülmez. Moment kuvvetleri 

düşüktür. İnterokluzal mesafe yetersiz olduğunda kullanılabilir19 

Bununla birlikte, klinik prosedürler zordur. Hassas çalışma 

gerektirirler. Maliyeti yüksektir. Oklüzal yüzeydeki vida boşlukları 
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kapatılmalıdır. Oklüzal vida alanlarından oklüzyon etkilenebilir. Vida 

gevşeyip kırılabilir. Üst yapıda vida bölgelerinde seramik kırılmaları 

olabilir. Vida bölgelerinde bakteri istilası olabilir. Geçici bir restorasyon 

gerçekleştirmek zordur19.  

Avrupa Osseointegrasyon Derneği, implant destekli protetik 

tedavilerde vidalı alt yapılar önermektedir. Dört implant tasarımının 

hepsinde kemik rezorbsiyonunun düşük olduğu bildirilmiştir. İmplant 

destekli protezlerde kemik, implant ara yüzüne aşırı yükler gelmesi, cerrahi 

travma ve bakteri istilası ile aktive olur. Uygun olmayan oklüzyon, uygun 

olmayan protez veya implant tasarımları ve cerrahi implant yerleştirme 

başarısızlıkları, fonksiyonel kuvvetler altında aşırı yüklenmiş peri implant 

kemiğinin yetersiz yük transfer mekanizmasına yol açar. Sonuç olarak, 

kemik implant arayüzünde yüksek konsantrasyonda bir stres birikimi 

meydana gelir. Kemik dokusundaki stres alanları biyolojik kemik 

emilimini uyarır ve implantın etkinliğini tehlikeye atar. İmplantın 

boynunda kemik erimesi kaçınılmaz hale gelir20.  

All on four tekniğindeki kalıcı protezlerde erken temas olmamalıdır. 

Erken temas; çeneleri normal oklüzal ilişkiden saptıran, mandibular 

hareketlerin normal, pürüzsüz ve uyumlu kayma hareketiyle çelişen 

ve/veya kondil, diş veya protezin pozisyonunu bozan temaslardır.Kanin 

dişleri ve birinci küçük azı dişlerinin çevresinde dengeli bir oklüzyon 

olmalıdır. Protezin distalindeki oklüzal temas azaltılmalıdır. Oklüzal 

kuvvetler anterior ve posterior implantlar arasındaki bölgede yoğunlaşmalı 

ve sentrikte serbestlik sağlanmalıdır21,22. Kantilever üzerindeki son diş 

oklüzyondan çekilmelidir. Ancak mevcut literatürde all on four 

restorasyonları hakında oklüzyon ile ilgili yeterli çalışma 

bulunmamaktadır. All on four restorasyonlarda kantilever uzantıları ya 

yoktur ya da kısalmıştır. Böylece kantilever protezlerin dezavantajları olan 

yüksek protetik komplikasyonlar, abutment gevşemeleri, protetik kırıklar 

veya implant başarısızlıkları azaltılmaktadır23.  

3.1 Yükleme protokolleri 

Tam dişsiz mandibula ve maksilla için implant yükleme protokolleri, 

geleneksel yükleme, erken yükleme ve tam ark sabit protezler için 

immediat yükleme gibi farklı protokolleri içerir. All on four konseptindeki 

sabit protezlerin hepsinde hemen yükleme tercih edilir15,16,21. 

İmmediyat yükleme; implantların yerleştirilmesinden 48 saat içerisinde 

yüklenmesidir.  

Erken yükleme; 48 saat ile ilk 3 aylık süre arasında implantların 

yüklenmesidir. Bir de kademeli yükleme prosedürü mevcuttur. Kademeli 

yüklemede implantlar yavaş yavaş fonksiyona gelmektedir.  
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Konvansiyonel yükleme yapılacaksa implantlar cerrahi işlemden 3 ay 

sonra yüklenirler. Geç yüklemede ise 3 ve 6 aylık sürede yapılan 

yüklemeler anlaşılmaktadır56,57 

İmmediyat yükleme 1979 yılında Ladermann tarafından ilk  defa 

uygulanmıştır. Ladermann, interforaminal bölgeye 4 implant yerleştirip 

aynı gün içerisinde bar üzeri overdenture protezi uygulamış ve 

restorasyonda oklüzal ilişki oluşturmuştur58-61 

All on four mandibular implant uygulamalarında implantların 

yerleştirilmesini takip eden 1 hafta içerisinde akrilik rezin kaide ve 

dişlerden oluşan geçici bir protez yapılır ve implantlar hemen yüklenir ve 

çalışmaya başlar. Hastalara anında yükleme yapılacaksa ya kantilever 

içermemeli yada minimum seviyede bir kantilever içermelidir. Geçici 

protezlere, 15 Ncm tork uygulaması yapılmalıdır. Geçici protez kullanan 

hasta, 1 hafta, 3 hafta ve 3 ay sonra kontrollere çağırılmalıdır55 

Kalıcı proteze yaklaşık 3 ay sonra geçilir. Protezlerin ölçüsü alınırken, 

multi ünit abutmentların üzerine, multi ünit açık kaşık ölçü postları 

yerleştirilir. Açık kaşık ölçü postları birbirine akışkan kıvamda 

otopolimerize rezin ile birlikte diş ipi yardımıyla bağlanarak, ölçü 

postlarının doğru bir şekilde transfer edilmesi sağlanır. Protezlerin ölçüsü 

alınırken, polivinil siloksan ölçü materyali kullanılabilmektedir55 

Hibrit protezler all on four implant üstü restorasyonlarda, şiddetli 

alveolar kemik rezorbsiyonu olan hastalarda kullanılan bir protetik tedavi 

seçeneğidir 67 . Hibrit protez, yapımında akrilik rezinle kaplanmış metal bir 

alt yapısı bulunan sabit bir tedavidir61. Geleneksel hibrit protezlerde alt 

yapı olarak krom kobalt alaşımı kullanılır62-64 

Metal altyapı üzerine akrilik bir kaide ve dişler yerleştirilerek tek parça 

bir hibrit protez elde edilir. Herhangi bir tamir gerektiren durumda vida ile 

sabitlenmiş olması çıkarılma kolaylığı açısından avantaj sağlar66 

Hibrit protezler implant destekli diğer protezlerle kıyaslandığında 

yumuşak dokulara desteklik sağlaması açısından oldukça avantajlıdır. 

Özellikle maksillada horizontal ve vertikal kemik kaybı olduğunda eğik ve 

aksiyal olarak yerleştirilmiş implantlara başarıyla uygulanabilir69 ayrıca 

estetik fonksiyon ve fonasyonun sürdürülebilmesi sağlar68 . 

Hibrit protezler dinamik oklüzal yüklerin etkisinin azaltılması,başarılı 

estetik sonuçlar sağlaması gibi birçok avantaja sahiptir.  

Hibrit protez yapımı için kriterler şunlardır70: 

 İnterark mesafenin miktarı 

 Yüksek gülme hattı 

 Dudak desteği 

 Fonasyon esnasında alt dudak çizgisinin düşük olması  

73



 

 Mandibular arkta interark mesafe 12-15 mm aralığında olması 

gerekmektedir. 

Hibrit protezlerde kantilever mesafesi önemli bir konudur. İmplant 

destekli bir protezde geleneksel proteze göre posterior bölgede daha az diş 

kullanıldığından okluzal stres dağılımı daha farklıdır71.  

Tam dişsiz hastalarda hibrit protezlerde anterior bölge implantlar 

üzerinde sabitken posterior bölge kantilever olarak kaldığından vida 

gevşemesi ve kırılması, implant kaybı gibi komplikasyonlara neden 

olabildiği bildirilmiştir72-7. Bu nedenle, oklüzal kontaklar distaldeki 

implantın orta noktasından 15 mm’yi geçmeyecek şekilde 

planlanmalıdır75.  

Yapılan bir çalışma bir arka implant destekli sabit protez yapıldığında 

karşıt arkta tam protez varsa dengesiz hale geldiği bildirilmiştir71. Hibrit 

protez kullanan hastalarda tam protez kullanan hastalara göre daha yüksek 

memnuniyet gözlenmiştir76-78 . 

Günümüzde CAD/CAM sistemleri ile birlikte hastaların beklentileri 

artmıştır. Tam dişsiz hastalarda için tedavi seçeneği olarak, dijital 

yöntemlerle üretilmiş implant üstü sabit protezler düşünülmeye 

başlanmıştır80 

3.2 CAD-CAM alt-yapı üretim teknikleri  

Tam dişsiz hastaların sabit protetik tedavisinde hibrit protezler, 

yumuşak dokulara da desteklik sağlarlar. Bilgisayar destekli tasarımlarla 

beraber, yumuşak doku kaybı daha kolay bir şekilde telafi edilebilir yada 

yapay olarak interdental papilla oluşturulabilir63. 

 Hibrit protezlerde alt-yapı Cr-Co alaşımlarına alternatif CAD/ CAM 

yardımıyla titanyum, zirkonyum ve diğer yeni materyallerle de 

üretilebilmektedir63-64. 

 Titanyumun Cr-Co alaşımına göre daha hafif olması nedeniyle şiddetli 

atrofik çenelerde kullanımı önemli bir yer kazanmıştır. Altyapı uyumu 

açısından döküm yöntemi ile CAD/CAM yöntemi karşılaştırıldığında 

CAD/CAM ile üretilen titanyumun daha uyumlu olduğu bulunmuştur79.  

3.2.1 Freze Yöntemiyle Üretilen Altyapılar Üzerine Simante Edilen 

Köprü Protezi Kombinasyonu (Toronto Köprüler)  

Titanyum alt yapının implantlara retansiyonunun vida ile sağlandığı 

simante kron protezleri bulunan bir hibrit protez türüdür. Hem simante hem 

vidalı protezlerin avantajlarını sunmaktadır. Literatürde, kısmi dişsiz 

vakalarda, döküm81-82 ve zirkonya83 altyapıları birlikte kullanarak bu 

kombinasyonun yaklaşımı sunulmuştur. 
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3.2.2 CAD/CAM Altyapılarla Birlikte Kullanılan Nanopartiküllü 

Kompozit Üst Yapı Materyalleri  

Hibrit protezlerde akrilik protez dişlerdeki aşınmasının hızlı olması 

rutin karşılaşılan bir sorundur. Altyapıya simante edilen porselen dişler 

kullanıldığında ise hibrit protezlerde dental implantların çevresindeki 

marjinal kemikte stres oluşmaktadır. Son zamanlarda üretan dimetakrilat 

(UDMA) ve polimetilmetakrilat (PMMA) içeren kompozit materyallerin 

kullanımı önerilmiştir84.  

Nanokompozit protez dişlerinin direnci akrilik rezinlerle 

karşılaştırıldığında daha fazla bulunmuştur. Dolayısıyla, alveoler kemik 

kaybı fazla olan hastalarda protetik tedavi yapılırken CAD/CAM ile 

üretilen nano partiküllü kompozit ile güçlendirilmiş hibrit protezlerin 

kullanımı savunulmuştur85.  

3.2.3 CAD/CAM Altyapılarla Birlikte Kullanılan PEEK ve PEKK 

Üstyapı Materyallerinin Kullanımı 

 Polietereterketon (PEEK), poliarileterketon (PAEK) grubundan olup, 

yüksek performanslı bir polimerdir. PEEK materyali, korozyon direnci, 

dayanıklılığı, yüksek termal ve boyutsal stabilite gibi avantajlara sahiptir. 

Bu avantajlarından dolayı metaller yerine alternatif olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Şok absorbe edici özellikleri ve biyouyumluluğundan 

dolayı88,89 CAD/CAM altyapılarda, metal desteksiz full ark 

restorasyonlarda kullanılmaktadır. PEEK materyali genellikle beyaz ya da 

gri bir renge sahiptir. Bu nedenle estetik bölgede monolitik olarak 

kullanılamaz ve veneerlenmesi gerekmektedir. Son yıllarda piyasaya 

sürülen polieterketonketon (PEKK) materyalinin, PEEK materyali ile 

karşılaştırıldığında baskı kuvvetlerine %80 daha dayanıklı olduğu 

bildirilmiştir. PEKK implant destekli hibrit protez altyapılarında presleme 

ve frezeleme işlemlerinde kullanılmaktadır. Veneerleme işlemi için 

uyumlu bir materyaldir91. 

3.3 Hibrit protezlerde en sık gözlenen komplikasyonlar 

En sık gözlenen komplikasyon mukozitistir. Protezin uzunluğundan 

kaynaklı oral hijyenin tam sağlanamaması sebep olmaktadır. Diğer bir 

komplikasyon akrilik dişlerde meydana gelen kırıklardır. Dikey boyutun 

doğru saptanması ve ideal bir okluzyon oluşturulması oldukça önemlidir. 

Ayrıca protez metal altyapıda pasif bir uyum elde edilmeli ve oral hijyeni 

kolaylaştırmak için yeterli erişim sağlanabilen diş bükey bir protez 

hazırlanmalıdır.  

Sonuç olarak, İmplant destekli hibrit protezler, alveolar krette ileri 

seviyede kemik kaybı mevcut olan hastalarda, kret rezorbsiyonunun 

düzensiz olduğu durumlarda, estetik olarak dudak ve yanak desteği 

gerektiren hastalarda tercih edilebilmektedir. Günümüzde geleneksel 
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yöntemlerle yapılan hibrit protezlere alternatif olarak üretilen yeni üretin 

yöntemleri ve yeni materyallerin kombine kullanımı ile başarılı sonuçlar 

elde edilmiştir. Daha az implant ile daha uzun ömürlü ve avantajlı tedaviler 

yapmak için çalışmalar devam etmektedir.26 
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Diş hekimlerinin ve hastaların estetik talepleri her geçen gün gelişen 

dental teknolojiden etkilenmektedir. Günümüzde, rezin kompozitler ve 

adeziv teknolojisi oldukça fazla gelişim göstermesine rağmen, bu 

materyallerin posterior dişlerin restorasyonunda kullanımları ile ilgili bazı 

problemler halen devam etmektedir. Polimerizasyon büzülmesi, 

restorasyon ve kavite yüzeyi arasında mikrosızıntı oluşumu, aşınma ve 

yıpranmaya karşı zayıf dayanım gösterme, renklenme ve post-operatif 

hassasiyet bu problemlerden bazılarıdır (Burke & Qualtrough, 1994). 

Ayrıca, özellikle posterior dişlerin rezin kompozit ile restorasyonu 

esnasında, proksimal kontur, kontak noktası ve okluzal morfolojiyi 

oluşturmak gibi güçlükler ile karşılaşmak da söz konusudur. Proksimal 

temas alanlarının oluşturulması ve okluzal morfolojinin verilmesini, rezin 

kompozitin kavite içerisine tabakalar halinde yerleştirilmesi, ışık 

uygulanarak sertleştirilmesi ve rezin kompozitin yerleştirilme esnasında 

aletlere yapışarak kavite içerisinden geri çıkması gibi nedenler 

sınırlamaktadır (Pallesen & Qvist, 2003). Bu sınırlamalar, rezin 

kompozitlerin direkt uygulanım tekniklerine alternatif olarak inley 

restorasyonlar gibi indirekt tekniklerin gündeme gelmesine neden 

olmuştur (Angeletaki, Gkogkos, Papazoglou, & Kloukos, 2016).  

İnley restorasyonlar, ağız dışında hazırlanarak kaviteye siman yardımı 

ile yapıştırılan restorasyonlar olarak Philbrook tarafından 1897 yılında 

tanımlanmıştır (Simsek & Derelioglu, 2016).  

Rezin kompozitlerin kullanıldığı inley restorasyonlarda, rezin 

kompozite polimerizasyon sonrası ışık, ısı, basınç gibi ilave bir 

polimerizasyon uygulamasını takiben hazırlanan restorasyon, adeziv bir 

siman kullanılarak kaviteye yapıştırılır. (Angeletaki, Gkogkos, 

Papazoglou, & Kloukos, 2016). Işıkla polimerizasyona ilaveten, ikinci bir 

polimerizasyon uygulanmasının, rezin kompozitin daha iyi polimerize 

olmasını sağlayacağı, dolayısıyla da restorasyonun mekanik ve fiziksel 
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özelliklerinin direkt rezin kompozit restorasyonlara göre daha üstün 

özellikler göstermesine neden olacağı rapor edilmiştir. Ayrıca, rezin 

kompozitin iyi polimerizasyonun daha biyouyumlu bir restorasyonun 

yapımına katkı sunacağı da bilinen bir gerçektir. Tüm bu gerekçelerden 

dolayı, inley restorasyonların performanslarının klinik olarak kabul 

edilebilir olduğu belirtilmiştir (Da Veiga et al., 2016). 

1. Rezin kompozit inley restorasyonların endikasyon ve 

kontrendikasyonları  

     Endikasyonları 

1. Diş renginde estetik bir materyal ile restorasyonunun yapılmasını 

isteyen oral hijyeni iyi olan hastalarda,  

2. Sınıf 1 ve 2 kavitelerin restorasyonunda,  

3. Kavite genişliğinin okluzal yüzün yarısından fazlasını kapsadığı ve 

direkt rezin kompozit ile restore edilmeyen vakalarda, 

4. Uygulama süresinin kısıtlı olmadığı durumlarda,  

5. Ara yüzeyde kavite basamağının dişetinin altında olmadığı durumlarda 

tercih edilmelidir (Karaaslan & Ertaş, 2009). 

      Kontrendikasyonları 

1. Periodontal sağlığı iyi olmayan, özellikle dişetlerinde inflamasyon olan 

vakalarda,  

2. Ağız hijyeni iyi olmayan hastalarda,  

3. Çalışma süresinin kısıtlı olduğu durumlarda,  

4. Nem kontrolü sağlamanın güç olduğu durumlarda,  

5. Kavite preperasyonu sonrası aşırı andırkatın olduğu durumlarda, 

6. Restorasyonun bir fonksiyonel veya iki fonksiyonel olmayan 

tüberkülden daha fazlasını içine alacağı durumlarda,  

7. Restore edilecek dişin okluzal tüberküllerinin tepe noktaları arası 

mesafenin 2/3'ünden fazlasının içine alındığı durumlarda, 

8. Parafonksiyonel alışkanlığa bağlı restorasyon kırıkları olan hastalarda 

inley restorasyon tercih edilmemelidir (Garg & Garg, 2010; Karaaslan 

& Ertaş, 2009; Nisha G, 2015). 

İnley restorasyon yapımına karar verirken, genel ve lokal parametreler 

tanımlanmıştır. Kavite şekli, boyutu ve sayısı, kalan duvar kalınlığı, dişin 

ark içerisindeki konumu, dişin anatomisi ve direnci, servikal kenarın 

konumu, servikal lezyon varlığı çok iyi değerlendirilmelidir. Lokal 

parametrelerin yanı sıra oral hijyen, okluzal ilişki, çürük riskinin 

değerlendirmesi, parafonksiyonel aktiviteler ve hasta yaşı gibi faktörler de 

dikkatlice kontrol edilmelidir (Giudice, Lipari, Lizio, Cervino, & Cicciù, 

2008). 
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2. Rezin Kompozit İnley Restorasyonların Seramik İnley 

Restorasyonlar ile Karşılaştırılması   

Rezin kompozit inley restorasyonlar ile seramik inley restorasyonların 

karşılaştırılması, diş hekiminin kullanacağı yöntemi ve materyali seçerken, 

birçok faktörü değerlendirmesini gerektirir.  

Estetik açıdan değerlendirildiğinde; seramiklerin, rezin kompozitlerden 

daha estetik olduğu düşünülebilir. Estetik açıdan sadece mine dokusu, 

seramikten daha iyidir. Fakat yeni geliştirilen rezin kompozitler ile de 

yeterli estetik sonuçlar elde edilebilmektedir. 

Rezin kompozitlerin kırılmaya karşı olan dirençleri seramiklerden daha 

yüksektir.
 
Restorasyonların dişe simantasyonundan sonra da seramik çok 

sağlam bir yapı kazanmaktadır. Adeziv bağlanma ile seramikte kritik 

deformasyon oluşmaz, dolayısıyla seramikte kırılma, daha nadir görülür. 

Aşınma direnci açısından karşılaştırıldıklarında; rezin kompozitin aşınma 

direncinin seramikten oldukça az olduğu gösterilmiştir. Seramik, mine 

dokusundan daha sert olduğundan, karşıt dişte aşınmaya neden olabilir 

((Halaçoğlu, Tuncer, & Arhun, 2015).  

Zaruba ve arkadaşları’nın (Zaruba et al., 2014) seramik ve rezin 

kompozit inley restorasyonların marjinal adaptasyonunu inceledikleri bir 

çalışmada, 50 çekilmiş insan dişine rezin kompozit ve seramik ile yapılan 

direkt rezin kompozit restorasyonların marjinal bütünlüğü incelenmiş ve 

çalışma sonucunda rezin kompozit ve seramik inley restorasyonların direkt 

rezin kompozit restorasyonlardan daha başarılı sonuçlar gösterdiğini 

bildirmişlerdir. 

Seramik, ağız ortamı için biyouyumlu bir materyaldir, dokular 

tarafından iyi tolere edilir. Bu açıdan, rezin kompozitlerden üstün özellik 

gösterirler. Ancak, yapılışları daha zor ve zaman alıcıdır, pahalı bir tedavi 

seçeneğidirler ve uygulanımları hassasiyet gerektirir. Ayrıca, rezin 

kompozit inley restorasyonların polisajının tekrarlanması daha kolaydır 

(Halaçoğlu, Tuncer, & Arhun, 2015).  

3. Rezin Kompozit İnley Restorasyonlarda Kavite Preparasyonu 

Kavite preparasyonuna başlamadan önce gerekli ise ilk olarak 

yapılacak işlem anestezi uygulamasıdır, Anestezi sonrası, herhangi bir 

işleme başlamadan önce renk seçimi ve kapanış ilişkisi değerlendirilir. 

Eski restorasyonlar kaldırılır, çürük varsa temizlenir. Sentrik ve lateral 

hareket esnasında çenelerin oklüzyon ilişkisi kontrol edilir (Rocca, 

Rizcalla, Krejci, & Dietschi, 2015).   

Preparasyonda elmas ya da karbid frezler kullanılmalıdır. Bu frezler, 

okluzale doğru genişleyen bir şekle sahip olmalıdır. Bukkal ve lingual 
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duvarları oluşturmak amacıyla konik, keskin internal açıların oluşmasını 

önlemek amacıyla da yuvarlak uca sahip olmalıdır.  

İnley kavite preparasyonu aşağıdaki kurallara uyularak hazırlanmalıdır 

(Ferraris, 2017). 

1. Frez, dişin uzun eksenine paralel olarak konumlandırılmalıdır.  

2. Kavite kenarlarında keskin sınırlar oluşturulmamalıdır.  

3. Kavitenin iç duvarlarının birleşim açıları, yuvarlatılmalıdır.  

4. Okluzal basamak 1.5-2 mm derinliğinde olmalıdır.  

5. Restorasyonun kırılma olasılığını azaltmak için isthmus genişliğinin veya 

oluk uzantısının en az 1.5 mm genişliğinde olması gerekir.  

6. Aksiyel duvarlar gingivo-okluzal yönde 60 ile 100 arasında konik formda 

hazırlanmalıdır ve okluzale doğru hafifçe genişlemelidir.  Bu inleyin pasif 

olarak kaviteye yerleştirilmesini kolaylaştıracaktır.  

7. Tüm duvarlar için en az 900, en fazla da 1200 kavo surface açısı (okluzal 

yüzle aksiyel duvarlar arası) olmalıdır.  

8. Restorasyonun yerleştirilmesini ve çıkartılmasını engelleyecek hiçbir 

undercut’ın kavite duvarlarında olmamasına dikkat edilmelidir.  

9. Pulpal taban, nispeten düz olmalıdır (Resim 1,2).  

                                   

 

                                  

 

 

                                               Resim 1*  

Kavite kenarlarında keskin kenar oluşturulmamalıdır. Kavitenin iç 

duvarlarının birleşim açıları yuvarlatılmalıdır. Okluzal basamak 1,5-

2 mm derinliğinde olmalıdır. 

 

 

 

 

 

                                               Resim 2* 

Restorasyonun kırılma olasılığını azaltmak içinde isthmus genişliğinin ve 

herhangibir oluk uzantısının en az 1.5 mm genişliğinde olması gerekir. 
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1990’lerin ortasında, inley kavitesinin sahip olması gereken özellikleri 

oluşturmada kolaylık sağlamak amacıyla Sonic prep vario 600 isimli özel 

uçlar geliştirilmiştir. Sonik enerji ile çalışan bu uçlar, özellikle aproksimal 

yüzeylerin daha düzgün oluşturulmasına katkı sunmaktadırlar. Trapezoid 

şeklindeki bu uçların yüzeyi 25 µm′lik elmas partiküller ile kaplıdır. Bu 

uçların kullanılması ile komşu dişlere zarar vermeden ideal kavite 

preparasyonun hazırlanabileceği bildirilmiştir (Kavo, 2000). 

Rezin kompozit inley restorasyonun yapımına hazırlık aşamasında 

dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlardan ilki 

preparasyondan hemen sonra açığa çıkan canlı dentin dokusudur. Dentin, 

bakteri infiltrasyonu ve mikrosızıntıdan etkilenmeye duyarlıdır. Açılmış 

dentin tübülleri; bakteri ve tükürüğün penetrasyonuna, 

mikroorganizmaların kolonizasyonuna, post-operatif hassasiyete ve 

pulpanın irritasyonuna neden olabilir. Olası bu durumların oluşmasını 

önlemek için preparasyon esnasında açığa çıkan dentin yüzeyinin hemen 

örtülmesi (immediate dentin sealing) önerilir. 1990'ların başında önerilen 

bu uygulamada, preparasyondan hemen sonra açığa çıkan dentin yüzeyine 

adeziv bir materyal uygulanır. Böylece hibrit tabakanın oluşumu sağlanır. 

Bu da post-operatif hassasiyetin oluşumunu önler, diş dokusu ile 

bağlanmanın artmasına neden olur. Ayrıca, dentin yüzeyine uygulanan 

adezivin, inley restorasyonun kalınlığının azalmasına, ışıkla sertleşen 

yapıştırma simanın ideal şekilde ışık geçişine izin vermesi ve dolayısıyla 

etkin bir şekilde polimerize olmasını sağladığı bildirilmiştir (Qanungo et 

al., 2016).  

Dikkat edilmesi gereken diğer durum ise derin servikal kenarların 

ölçüsünün alınmasıdır. Derin servikal kenarlar, adeziv simantasyonu 

zorlaştıracağı için servikal kenarlar yeniden oluşturulmalıdır. Bunun için 

servikal alana matriks takılır, rezin kompozit ile kenar seviyesi yükseltilir 

(Dietschi & Spreafico, 1998). 

Dentin yüzeyinin hemen örtülmesi ve servikal kenarların yeniden 

oluşturulması ile undercutlar bloke edilmiş olur, kalan diş dokusu 

güçlendirilir, dentinde sızdırmazlık sağlanır, kavite konfigürasyonu 

optimize edilir (Giudice, Lipari, Lizio, Cervino, & Cicciù, 2008). 

4. Rezin Kompozit Restorasyonların Sınıflandırılması 

Rezin kompozit restorasyonlar kavite preparasyonuna, yapım 

tekniklerine ve polimerize edilme şekillerine göre sınıflandırılırlar. 

4.1 Kavite preparasyonuna göre: Rezin kompozit restorasyonlar diş 

yüzeyinde kapladığı alana göre inley, onley ve overlay restorasyonlar 

olarak sınıflandırılırlar (Resim 3).    
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İnley restorasyonlar: Çiğneme yüzeyinin tamamen restorasyon 

materyali ile örtülmediği ve oklüzal, gingival ve proksimal lezyonların 

restorasyonunda kullanılan restorasyonlardır.  

Onley restorasyonlar: Çiğneme yüzeyinin tamamen restorasyon 

materyali ile örtüldüğü restorasyondur.  

Overley restorasyonlar: Çiğneme yüzeyine ek olarak bukkal ve lingual 

yüzeylerin de restorasyon materyali ile örtüldüğü restorasyonlardır 

((Halaçoğlu, Tuncer, & Arhun, 2015). 

4.2 Yapım şekline göre: Rezin kompozitler direkt, semidirekt ve 

indirekt teknik kullanılarak uygulanır. 

Direkt teknik: Bu teknikte, hazırlanan kavite yüzeyine ilk önce bir 

izolasyon materyali uygulanır, takiben kaviteye rezin kompozit ikişer 

mm’lik tabakalar halinde yerleştirilir ve her tabaka halojen veya LED ışık 

kaynağı kullanılarak polimerize edilir. Tamamlanan restorasyon, 

kaviteden uzaklaştırılarak ağız dışında ışık veya ısı uygulayarak (ya da 

ikisi birden) ilave bir polimerizasyon işlemine tabii tutulur. Bu 

uygulamadan sonra, restorasyona bitirme ve polisaj işlemleri uygulanır. 

Hazırlanan rezin kompozit inleyin kaviteye uyumlanmasını takiben adeziv 

bir materyal ile kaviteye yapıştırılır. 

İndirekt Teknik: Bu teknikte, ilk önce hazırlanan inley kavitesinden 

ölçü alınır ve bir model oluşturulur. Ölçü alımından sonra, inley kavitesini 

ağız ortamından izole etmek için kavite geçici bir dolgu maddesiyle 

kapatılır ve hastaya ikinci bir seans için randevu verilir.  

Elde edilen modelde preparasyonun içine bir dye spacer yerleştirilir, 

takiben rezin kompozit ikişer mm’lik tabakalar halinde uygulanarak 

 

 
 

İnley                Onley         Overley 

             
                       Resim 3* 

90



  

restorasyon şekillendirilir. Bu esnada, her tabaka halojen veya LED ışık 

kaynağı kullanılarak polimerize edilir.  Model üzerinde anatomik form, 

konturlar, kontakt yüzeyleri oluşturulur, gerekiyorsa komşu dişlere uygun 

renkte akışkan rezin kompozit ile oklüzal form verilir (Taviloğlu, 2011). 

İndirekt çalışma tekniğinin en önemli avantajı hem diş hekimi hem de 

diş teknisyeninin minimum zaman ve çabayla hastanın çiğneme sistemine 

en uyumlu restorasyonu hazırlayabilmesidir. Bu amaçla, restorasyonun 

artikülatörde modele edilmesi gerekir. Özellikle face bow artikülatörler bu 

amaçla kullanılabilir (Farias‐Neto, Dias, de Miranda, & de Oliveira, 2013). 

Artikülatörde tamamlanan restorasyonun tüm yüzeyleri zımpara diskler, 

lastik uçlar ve elmas emdirilmiş silikon fırçalarla cilalanır, varsa iç 

yüzeylerindeki fazlalıklar alınır.  

İkinci seansta, kavitedeki geçici dolgu malzemesi bir sond yardımıyla 

tek parça halinde çıkarılmaya çalışılır, takiben inley restorasyon dikkatlice 

kaviteye yerleştirilir. Uyumlama dediğimiz bu basamakta restorasyonun 

kontakt yüzeylerinde olası eksiklik veya fazlalık varsa aşındırma veya 

gerekli eklemeler yapılarak düzeltilir. Uyumlama esnasında, restorasyona 

çok fazla basınç uygulamadan oklüzyon kontrolünün yapılması gereklidir. 

Aşındırma gerekli ise karbit frez kullanılarak bu işlem yapılmalıdır. 

Aşındırılmış yüzeyler, lastik uçlar ve oklüzal fırçalarla tekrar cilalanır.  

Uyumlama aşamasından sonra, dental ünitin hava çıkışına bağlanan bir 

kumlama aletiyle restorasyonun iç yüzeyleri dikkatlice pürüzlendirilerek, 

restorasyon iç yüzeyleri yapıştırma aşamasına hazırlanır. Takiben, kavite 

yüzeyleri asit uygulanarak pürüzlendirilir. Bu aşamada kavitenin mine 

yüzeylerinde total etch adeziv sistemlerin kullanılması bağlanma yüzeyini 

ve yüzey enerjisini arttıracağından tavsiye edilir. Dentin yüzeyinde ise asit 

uygulanmayan ve yıkanmayan self etch adezivler kullanılabilir. Burada 

dikkat etmemiz gereken ne tip adeziv sistemi kullanırsak kullanalım, 

dentin de asit uygulanım süremizin 15 saniyeyi geçmemesidir.  

Kaviteye adeziv uygulamasından sonra, restorasyonun iç yüzeylerine 

yapıştırma simanı ince bir tabaka halinde uygulanır ve restorasyon 

dikkatlice kaviteye yerleştirilir. Taşan siman artıkları basınç altında 

temizlenerek, her yüzeyden halojen veya LED ışık cihazı ile ışık uygulanır. 

Oklüzyon tekrar kontrol edilir, gerekli düzenlenmeler yapılıp restorasyon 

tamamlanır.  

Bitirme ve polisaj esnasında esnek diskler, düz ve erişilebilir 

yüzeylerde kullanılmalıdır. Düzensiz yüzeyler ve kenar boşlukları için ince 

elmas frezler, multiflut karbür frezler, silikon uçlar ve parlatma pastaları 

kullanılabilir. Bununla birlikte, bu alanlar için en uygun parlatma aleti 

hakkında genel bir fikir birliği yoktur. Ancak, dişeti kenarlarında 

alüminyum oksit tozu kaplı diskler veya cam metal striplerle bitirme ve 

cila uygulanabilir (Taviloğlu, 2011). 
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İndirekt teknikte, rezin kompozit inleyin polimerizasyon büzülmesi 

restorasyonun laboratuar aşamasında gerçekleşir, daha sonra oluşacak 

büzülme, simantasyon amacıyla kullanılan yapıştırıcı simanın yapısında 

oluşur. Ancak bu büzülme, rezin kompozitin polimerizasyonu sırasında 

meydana gelen büzülmeden daha azdır. İndirekt çalışma tekniği, 

polimerizasyon büzülmesini azaltmanın yanı sıra polimerde arta kalan 

reaksiyona girmemiş artık monomerlerin miktarını da azaltır. Böylece 

rezin kompozitten yapılan inley restorasyonun mekanik özellikleri 

(özellikle mikroporöziteler, renklenmeler ve çiğneme kuvvetlerine karşı 

dayanım) ve marjinal adaptasyon geliştirilmiş olur. Ayrıca, indirekt teknik 

ile hazırlanan rezin kompozit inleylerin aşınmaya karşı direnci de daha 

fazladır. Bunun, rezin kompozite laboratuar ortamında ısı uygulanmasının 

neden olduğu bildirilmiştir. Bunlara ilaveten, rezin kompozit inley 

restorasyonların, geleneksel rezin kompozit restorasyonlara göre hastaların 

estetik beklentilerini de daha fazla karşıladığı rapor edilmiştir (Gençay 

İlhan, 2005).  

Günümüzde, bilgisayar ile tasarım üretim ve teknolojisi, CAD/CAM 

(computer aided design/computer aided manufacture) kullanılarak da rezin 

kompozit inleyleri hazırlamak mümkündür.  

CAD/CAM sistemlerinin üç fonksiyonel bölümü bulunmaktadır. 

Bunlar, verilerin toplanması, restorasyonun tasarımının bilgisayar üzerinde 

hazırlanması (CAD) ve restorasyonun üretilmesidir (CAM). Verilerin 

toplanarak kaydedilmesi, değişik CAD/CAM sistemlerine göre farklılıklar 

göstermektedir. CAD/CAM sistemler yapım sürecini kısaltır, standart 

kalitede estetik restorasyon üretilmesini sağlar (Ersu, Yüzügüllü, & Canay, 

2008). 

4.3 Polimerize edilme şekillerine göre: İnley restorasyonlar 

polimerize edilme şekillerine göre geleneksel polimerizasyon, ilave 

polimerizasyon ve yüksek derecede polimerizasyon olmak üzere 

sınıflandırılmışlardır. 

Geleneksel polimerizasyon: Restorasyonun tek tip bir polimerizasyon 

tekniği ile polimerize edilmesidir. Bu polimerizasyon şekline ışık 

uygulanarak polimerize edilen EOS sistemler örnek verilebilir. 

İkincil polimerizasyon: Restorasyonun hem ışık hem ısı ile polimerize 

edilmesidir. Bu amaçla 1200 ile 1400 C arasında değişen ısı uygulanır. 

Uygulanan ısının, rezin kompozitin içeriğindeki doldurucuların ısı 

geçirgenliğinden fazla olması istenir (Eldiwany et al., 1993). Isı 

uygulaması, genelde üreticilerin önerdiği özel fırınlarda gerçekleştirilir 

(Santana et al., 2009). Isı uygulamasıyla, ışıkla polimerize edilen rezin 

kompozit içerisindeki artık monomer miktarının azaldığı bildirilmiştir. 

Buna ısı uygulamasıyla artık momomerlerin polimer ağa kovalent 

bağlanmasının ve ayrıca ısı uygulanımı sonucu artık monomerlerin 
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buharlaşmasının neden olduğu bildirilmiştir (Bagis et al., 2000). Bu grubun 

ilk örneklerinden biri Charisma (Kulzer)’dir. Işığın yanısıra ısı uygulanımı 

ile bu materyalin polimerizasyon oranının %35 oranında arttığı rapor 

edilmiştir (Mehl et al., 1997). 

Yüksek derecede polimerizasyon: Bu polimerizasyon şeklinde ise ışık, 

ısı, basınç ve oksijensiz ortamda polimerizasyon gerçekleştirilir.  

Oksijen, havada bulunan önemli bir elemandır. Restorasyon yüzeyinde 

oksijenin mevcudiyeti polimerizasyon oluşumunu azaltır. Bu da 

restorasyonun opasitesi ve translusensi üzerinde önemli rol oynar. 

Oksijenin restorasyon içerisine penetre olması restorasyon yüzeyinden 

yansıyan doğal ışığın kırılma eğiliminin artmasına neden olur. Oksijenin 

restorasyon yüzeyinden uzaklaştırılması, daha translusent bir restorasyon 

yüzeyinin oluşumuna ve ayrıca, restorasyonun aşınma direncinin 

artmasına neden olduğu bildirilmiştir. Restorasyon yüzeyinden oksijeni 

uzaklaştırmak amacıyla nitrojen boncukları kullanılır. Nitrojen, 

polimerizasyon başlamadan önce oksijenin ortamdan uzaklaşmasını 

sağlar. Bu da polimerizasyon derecesi, estetik, aşınma ve abrazyona 

direncin artmasına neden olur. Nitrojen boncukları ile oksijensiz ortamın 

oluşturulduğu ortamda polimerize olan materyallere BellaGlass HP (Kerr) 

ve Sculpture (Jeneric/ Pentron) örnek olarak gösterilebilir (Leinfelder, 

2005). 

5. Rezin Kompozit İnley Restorasyonlarında Kullanılan 

Materyaller 

Birinci jenerasyon laboratuvar rezin kompozitleri: Bu materyaller 

Touati ve Mörmann tarafından 1980 yılında ilk defa sunulmuşlardır. 

Esasen mikrodolduruculu rezin kompozitlerdir. Dentacolor (Kulzer), SR 

Isosit N (Ivoclar) ve Visio-Gem (Espe) bu rezin kompozitlere örnek 

verilebilir. Düşük eğilme dayanımı (60-80 MPa), düşük elastikiyet modülü 

(2000-3500 MPa) ve düşük inorganik doldurucu miktarları nedeniyle 

aşınmaya karşı düşük direnç gösterdikleri, bu nedenlerden dolayı da 

başarısızlık oranlarının yüksek olduğu rapor edilmiştir. Çeşitli 

polimerizasyon şekillerine (hafif polimerizasyon, ısı ve basınç 

polimerizasyonu ve argon lazer polimerizasyonu) rağmen birinci nesil 

rezin kompozitler kırılgan bir yapıya sahiptirler, dolayısıyla restorasyonda 

chipping meydana gelebilir, ayrıca oklüzal aşınmaya uğrayabilirler (Touati 

& Aidan, 1997). 

2. Jenerasyon laboratuvar rezin kompozitleri (Seromerler): Seramikle 

optimize edilen polimerler olarak bilinen 2. jenerasyon labaratuvar rezin 

kompozitlere “Seromer” (CERamic Optimised polyMER) adı da 

verilmektedir. Seromerler, seramik parçacıklarıyla güçlendirilmiş bir çeşit 

hibrit rezin kompozitlerdir. Doldurucu oranları %70 ile %90 arasındadır.  
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Seromerler laboratuvarda ısı, ışık ve basınç tekniklerinin biriyle veya 

bunların birlikte kullanımı ile polimerize edilirler. Geleneksel rezin 

kompozitlerle kıyaslandığında, seromerler daha homojen bir yapıya 

sahiptirler. Polimerizasyon büzülmeleri daha azdır, aşınma dirençleri daha 

iyidir, renk stabiliteleri ve estetik görünümleri optimal seviyededir. Ancak, 

kırılgan bir yapıya sahiptirler, bu nedenle altyapı materyalleriyle 

desteklenmelidirler. 

Seramiklerle kıyaslandıklarında ise karşıt dişte daha az aşınmaya neden 

olurlar, tamirleri daha kolaydır, daha ucuz olma gibi avantajları vardır. 

Bruksizm veya periodontal desteğin yetersiz olduğu bireylerde, stres kırıcı 

olarak kullanılabilirler. Endikasyonlarına örnek olarak inley, onley 

restorasyonlar, laminate veneer restorasyonlar, metal destekli sabit 

restorasyonlar, implant destekli restorasyonlar, hareketli protezlerde faset 

yapımı ve hibrit protezler örnek olarak verilebilir.  

Seromerlerin dezavantajları ise renklenmeye yatkınlık, yüzey 

özelliklerinin zamanla bozulabilmesi ve aşınma dirençlerinin daha düşük 

olmasıdır (Kuşçu & Kürkçüoğlu, 2019).  

Sculpture, Belleglass HP, Targis (Ivoclar/Vivadent), Artglass (Kulzer), 

bu tip rezin kompozitlere örnek verilebilir (Kurt, Özdoğan, & Yılmaz, 

2006). Targis ile yapılan restorasyon tamamlandıktan sonra, ısı ve ışık 

uygulanır. Belleglass HP ise ısı ve nitrojen basıncı altında ilave 

polimerizasyon işlemine tabii tutulur.  

Cesead (Kuraray), Solidex (Shofu), Vita Zeta (Vivadent), Tetric Lab 

(Vivadent), Herculite XRV Lab (Kerr) gibi diğer laboratuvar rezin 

kompozitleri ise mikrohibrid yapıda rezin kompozitlerdir. Bu materyaller 

ikinci nesil rezin kompozitler olarak sınıflandırılamazlar, çünkü gerekli 

tüm özelliklere sahip değildirler. Bu nedenle, bu rezin kompozitler “ara 

laboratuvar rezin kompozitleri " olarak adlandırılırlar. Örneğin, Solidex 

metal alt yapıya bağlanabilir, ancak düşük eğilme dayanımına (75 MPa) 

sahiptir. Tetric Lab ve Herculite XRV Lab yüksek mekanik özelliklere 

sahiptir, ancak metal alt yapıya bağlanamazlar ve bu nedenle inley, onley 

ve laminat veneer endikasyonları sınırlıdır (Touati & Aidan, 1997). 

6. Geçici Restorasyon Yapımı 

Laboratuar aşaması içeren ve ikinci bir seans gerektiren indirekt 

teknikleri kullanırken geçici bir restorasyon şarttır. Geçici resyorasyon 

yapılırken, öjenol içermeyen bir materyal kullanılmalıdır (Ersoy & Özel, 

2004). Dikkatli planlama ve yapım, hazırlanan diş yüzeyini koruyabilir, 

periodontal durumu iyileştirebilir, daimi restorasyon için planlamaya 

yardımcı olur, pulpa-dentin kompleksini korur, prepare edilen dişin ark 

içindeki pozisyonunu korur. İyi bir geçici restorasyon zamandan, paradan 

ve emekten tasarruf sağlayabilir (Keys, Keirby, & Ricketts, 2016).  
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7. Rezin Kompozit İnley Restorasyonların Simantasyonu 

İnley restorasyonların klinik başarısında, restorasyonun dişe 

yapıştırılmasında kullanılan materyal önemli rol oynar. İnley 

restorasyonların yapıştırılması amacıyla çinko fosfat siman, 

polikarboksilat siman, cam iyonomer siman, rezin modifiye cam iyonomer 

siman ve rezin simanlar kullanılabilir (Radovic, Monticelli, Goracci, 

Vulicevic, & Ferrari, 2008).  

Çinko fosfat siman; simantasyon sonrası düşük başlangıç pH'ından 

dolayı, hassasiyete sebep olabilir, ayrıca diş yapısına kimyasal olarak 

bağlanamaz.  

Polikarboksilat siman; pulpa dostudur, diş yapısına bağlanabilirler. 

Ancak, birkaç yıl sonra plastik deformasyon sebebiyle klinik başarısı 

düşebilir. Özellikle tek üye ve az üyeli sabit protezler için polikarboksilat 

simanlar kullanılabilir.  

Cam iyonomer simanlar; diş yapısına kimyasal olarak bağlanma 

yeteneği, antikariyojenik etkisi, yüksek basınç dayanımı, düşük 

çözünürlüğü ve diş yapısına benzer bir termal genleşme katsayısına 

sahiptirler. Ancak, düşük başlangıç pH'sı ve nem kontaminasyonuna karşı 

aşırı hassasiyeti bulunur (Petrich, VanDercreek, & Kenny, 2004).  

Bu materyaller ile ilgili çok sayıda çalışma mevcut olmasına rağmen, 

indirekt restorasyonların yapıştırılması amacıyla hangi materyalin klinik 

olarak tercih edilmesi ile ilgili netlik söz konusu değildir. Bu nedenle, 

indirekt restorasyonu uygulayacak hekimin kullanılacak indirekt rezin 

kompozitin seçimi ve yapıştırma simanlarının uygulanma aşamaları (nem 

kontrolünün yeterince sağlanması ve restorasyonun yapıştırılmaya 

hazırlanması) hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekir 

(Radovic, Monticelli, Goracci, Vulicevic, & Ferrari, 2008). 

Rezin simanlar hem diş yapısına hem de restorasyona bağlanma 

yetenekleri, çözünürlüklerinin az olması ve adeziv olmayan yapıştırıcı 

simanların kullanımına kıyasla daha uyumlu olmaları nedeniyle, klinik 

olarak kullanımları günümüzde oldukça yaygındır (Y.-F. Mak et al., 2002).  

Rezin simanlar, rezin kompozitler gibi inorganik doldurucular ile Bis-

GMA veya üretan dimetakrilat monomerlerden oluşur.  

Polimerize edilme şekillerine göre; kimyasal olarak aktive olan rezin 

simanlar, ışıkla sertleşen rezin simanlar ve hem kimyasal hem ışıkla 

sertleşen (dual-cure) rezin simanlar olmak üzere üç gruba ayrılırlar.  

Kimyasal olarak aktive olan rezin simanlar; sıklıkla ikili pat halinde 

bulunan sistemlerdir. Polimerizasyon reaksiyonu başlatıcı benzoil peroksit 

ve hızlandırıcı tersiyer amin içerirler. Metal ya da opak seramik 

restorasyonların ve Maryland köprülerin simantasyonunda tercih edilirler. 
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Metal olmaları ya da kalınlıkları (2.5 mm) nedeniyle ışık geçişine izin 

vermeyen restorasyonlarda, ışık ile polimerizasyon mümkün 

olmadığından, kendiliğinden sertleşen bu tip simanların kullanımı 

uygundur. Maryland köprülerde bağlantı mine ile sağlanır. Asitlenmiş 

mine yüzeyi ile rezin simanın bağlantısı oldukça kuvvetli olduğundan bu 

tip simanlar güvenle kullanılabilirler (Gürdal, 2017). 

Işıkla polimerize olan rezin simanların; çalışma zamanlarının uzun 

olması, renk stabilizasyonlarının iyi olması gibi avantajları vardır. Ancak 

bu rezin simanların kullanımı ışık kaynağının kolaylıkla ulaşabileceği, ince 

tam seramik restorasyonların simantasyonuyla sınırlıdır (Kurtoğlu, 2012). 

Bu materyallerin seçimi, esas olarak amaçlanan kullanıma bağlıdır.  

Dual cure rezin simanlar; malzeme opaklığının simana yeterli ışık 

enerjisinin iletilmesini engelleyebileceği restorasyonlar yapılırken, 

kullanımları endikedir. Bu durumlarda, rezin simana ulaşan ışık yoğunluğu 

polimerizasyon sürecini başlatmak için yeterli olabilir, ancak maksimum 

sertleşmeyi sağlamak için otopolimerize bir katalizöre ihtiyaç vardır 

(Caughman, Chan, & Rueggeberg, 2001).  Rezin simana ulaşan ışık 

yoğunluğu ya ışık kaynağına olan uzaklık ya da indirekt restoratif 

materyalin soğurma özellikleri tarafından güçlü bir şekilde azalır. Bu da 

sadece ışıkla sertleşen rezin simanların kullanıldığı durumlarda, nispeten 

daha düşük derecede polimerizasyonun gerçekleşmesine ve dentin/adeziv 

arayüzünün mekanik özelliklerinin zayıflamasına neden olur. Bu nedenle, 

indirekt restorasyonların yapıştırılmasında dual-cure rezin simanların 

kullanılması önerilir (Arrais, Rueggeberg, Waller, Mario, & Giannini, 

2008).  

8. Rezin Kompozit İnleylerin İç Yüzeyinin Hazırlanması: 

Rezin kompozit inley restorasyonların diş dokusuna mikromekanik ve 

kimyasal bağlanmasını arttırmak için restorasyonun iç yüzeyine bazı 

uygulamaların yapılması önerilmiştir.  

Mikromekanik bağlanma; restorasyon iç yüzeyinin pürüzlendirilmesi 

ile elde edilir. Bu döner aletler, hidroflorik asit, kumlama cihazıyla 

alüminyum oksit tozlarının püskürtülmesi ile elde edilebilir (D’Arcangelo 

et al., 2015; E. M. Souza, C. E. Francischone, J. M. Powers, R. N. Rached, 

& S. Vieira, 2008).  

Döner aletler ile pürüzlendirmede, aşındırma işlemi silisyum karbid 

veya aliminyum oksit aşındırıcı içeren zımparalar, disk şeklindeki aletler 

veya elmas frezler ile gerçekleştirilir. Bu yöntem ile yüzey hazırlığı 

yapılmasının en büyük avantajı, ağız ortamında kolayca 

uygulanabilmesidir.  

Kumlama cihazıyla 30-250 µm boyutlarında alüminyum oksit 

tozlarının püskürtülmesi, restorasyon yüzeyindeki yumuşak ve kontamine 
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tabakanın uzaklaştırılmasına, mikromekanik bağlanma için gerekli olan 

yüzey pürüzlülüğü ve düzensiz yüzey yapısının oluşturulmasını sağlar. Bu 

işlem aynı zamanda yüzey geriliminin azalmasına ve yüzeyin 

ıslanabilirliğinin artmasına da neden olur. Kumlama hem laboratuvarda 

hem de hasta başında uygulanabilen bir yöntemdir. Tek başına veya diğer 

yüzey işlemleri ile birlikte de kullanılabilir (Asar & Çakırbay, 2013). 

Hidroflorik asit ile pürüzlendirmede ise hidroflorik asidin yüzeyi 

yumuşattığı ve poröziteye neden olduğu, dolayısıyla rezin kompozit 

üzerinde zararlı bir etki gösterdiği bildirilmiştir (S. K. Hummel, V. Marker, 

L. Pace, & M. Goldfogle, 1997). Burada kuvvetli bir asit olan hidroflorik 

asidin konsantrasyonu ve uygulama süresinin önemi bulunmaktadır. 

(Evelise M Souza, Carlos E Francischone, John M Powers, Rodrigo N 

Rached, & Sergio Vieira, 2008). 

Kimyasal bağlanma; pürüzlendirilen restorasyon iç yüzeyi ile diş 

dokusu arasındaki bağlanmayı arttırmak amacıyla restorasyon iç yüzeyine 

silan veya adeziv ajan uygulanması ile elde edilen bir bağlanmadır.   

İndirekt restorasyonlarının yapıştırılması amacıyla genellikle 3-

methakriloksipropil trimethoksilan kullanılır. Silan’ın esasen metakrilat ve 

silanol olmak üzere iki fonksiyonel grubu bulunur. Bunlardan metakrilat 

grubu adeziv rezin ile bağlantı oluştururken, silanol grubu asitle veya 

kumlama ile pürüzlendirilmiş restorasyon yüzeyi üzerinde bulunan 

alümina ve silika partikülleri ile siloksan bağları oluşturur. Silan uygulama 

basamağını ortadan kaldırmak amacıyla son yıllarda silan ajanları içeren 

adeziv sistemler geliştirilmiştir. Adeziv sistemlere silan ilave edilmesi, 

hem yüzeyin ıslatılabilirliği hem de rezin siman ile rezin kompozitin 

arasındaki bağlanmayı arttırdığı bildirilmiştir (Evelise M Souza, Carlos E 

Francischone, John M Powers, Rodrigo N Rached, & Sergio Vieira, 2008).  

9. Rezin Kompozit İnley Restorasyonlar ile İlgili Yapılan 

Çalışmalar 

Dijken ve arkadaşları’nın (J. Van Dijken, 2000), 40 hasta üzerinde 

gerçekleştirdiği bir çalışmada, 100 adet Sınıf II direkt rezin kompozit inley 

ve 34 direkt rezin kompozit restorasyon USPHS kriterlerine göre 11 yıllık 

süreçte takip edilmiştir. Çalışmanın sonucunda. Direkt rezin kompozit 

inley restorasyonların iyi dayanıklılık ve yüksek çürük riski olan hastalarda 

başarılı marjinal adaptasyon gösterdiği, bundan dolayı da sekonder çürük 

görülme sıklığının düşük olduğu bildirilmiştir. Ancak direkt rezin 

kompozit inley ve direkt rezin kompozit restorasyonlar arasındaki 

başarısızlık oranı arasında anlamlı fark olmadığından, daha pahalı ve 

zaman alıcı bir uygulama olan direkt rezin kompozit inley uygulamasını 

sadece geniş Sınıf II kavitelerde kullanılmasını tavsiye etmişlerdir.  
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Manhart ve arkadaşları’nın (J. Manhart, H. Chen, P. Neuerer, A. 

Scheibenbogen-Fuchsbrunner, & R. Hickel, 2001) da posterior dişlerde 

yapılan seramik (24 restorasyon) ve rezin kompozit inley (47 restorasyon) 

restorasyonların klinik olarak takip edildiği bir çalışmada, seramik inley 

restorasyonların %100’ünün, rezin kompozit inley restorasyonların ise 

%89’unun klinik olarak kabul edilebilir olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle 

rezin kompozit inley restorasyonlardaki başarısızlığın molar dişlerde 

premolar dişlere göre daha fazla olduğunu ve ayrıca seramik inleylerin 

yüzey anatomisi ve restorasyon bütünlüğü açısından daha iyi performans 

gösterdiklerini rapor etmişlerdir. 

Yılmaz ve arkadaşları’nın  (Yılmaz & Gemalmaz, 2001) yaptıkları 

diğer bir çalışmada; rezin kompozit inley materyali Targis ile yapılan inley 

restorasyonların marjinal adaptasyonu 1 yıl süresince klinik olarak takip 

edilmiş, bu sürecin sonunda marjinal adaptasyonun hem restorasyon-siman 

hem de mine-siman kenarında bozulma gösterdiğini, ayrıca %5.6 oranında 

restorasyon kenarlarında kırık oluştuğunu, minede ise kırık 

gözlemediklerini belirtmişlerdir.  

Ünlü ve arkadaşları’nın (Ünlü & Bala, 2007) yaptıkları bir çalışmada; 

inley restorasyonların mikrosızıntısı üzerine farklı kavite preparasyon 

teknikleri (geleneksel frez veya sonic prep vario 60°) ve farklı yapıdaki 

materyallerin (kompozit, seromer veya seramik) kullanımının etkisi 

incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda, kavite preparasyonu geleneksel 

frez ile hazırlanan restorasyon grupları ile kavite preparasyonu sonic prep 

vario 60° ile hazırlanan restorasyon grupları arasında anlamlı farklılığın 

olmadığını, ayrıca her iki preparasyon şeklinde de kullanılan materyaller 

arasında da önemli farklılığın olmadığını rapor etmişlerdir.  

Swift ve arkadaşları’nın (Swift, Brodeur, Cvitko, & Pires, 1992), 

indirekt rezin kompozit restorasyon iç yüzeyine kumlama, hidroflorik asit 

ile pürüzlendirme ve silan uygulamasının bağlantı üzerine etkisini 

inceledikleri çalışmalarında, kumlama sonrası silan uygulamanın 

bağlanma dayanımını arttırdığını, yalnızca %9 hidroflorik asit 

uygulamasının ise en zayıf bağlantının oluşmasına neden olduğu 

bildirilmiştir.  
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Giriş 

Kanser vücudun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması 

ile karakterize bir hastalıktır. 2014 yılında Türkiye verilerine göre her 

100.000 kişide erkeklerde 246, kadınlarda 173 yeni kanser vakası 

görülmüştür.1 Bu hastaların tedavi seçenekleri cerrahi müdahale, 

radyoterapi veya kemoterapi uygulanmasıdır.  

Radyoterapi vücutta çeşitli yan etkilere sebep olabilmektedir.2,3 

Radyoterapinin oral etkilerinde en sık karşımıza çıkan durum oral 

mukozanın iltihabıdır. Hastanın immün yanıtındaki değişim ve radyoterapi 

sonrası oluşan ağız kuruluğunun derecesi bu iltihabi durumun şiddetini 

belirler.4 Radyasyondan direkt etkilenen bölgelerde hücre apoptosisleri 

görülür. Mukozal ağrı ve trismus bölgesel olarak oluşabilecek en yaygın 

komplikasyonlardandır.5 

Bu derlemenin amacı, iltihabi ve bakteriyel etiyolojiye dayanan 

periodontitisin, konak yanıtını etkileyen radyoterapi ile ilişkisinin 

irdelenmesidir. 

 Baş boyun kanserleri 

Kanser tüm dünyada hızla yayılan ve bilinen ölüm nedenlerinde ilk 

sırada olan bir sağlık problemidir. Dünya Kanser Araştırma Örgütü’nün 

2013 yılında yayınladığı verilere göre yeni vakalarda %75 oranında artış 

beklenmektedir.6 Ülkemizde ise 2010–2014 yılları Türkiye kanser 

verilerine göre toplamda kanser insidansı yılda yüz binde 210 kişidir. 

Türkiye’de sadece 2014 yılında toplam 163,417 kişiye yeni kanser teşhisi 

konulduğu bildirilmiştir. Son 5 yıl verileri değerlendirildiğinde; hem 

kadınlarda hem de erkeklerde istatistiksel açıdan kanser sıklığında 

herhangi bir artma ya da azalma olmadığı söylenebilir.1 

Baş ve boyun kanserleri ağız, farinks ve larinks  bölgelerinde görülen 

kanserlere verilen isimdir ve histolojik, etiyolojik ve tedavi metotları 
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açısından birlikte incelenirler. Baş ve boyun kanserlerinin histolojik olarak 

%90’ı skuamoz hücreli karsinomdur ve %75’inden fazlasında tütün ve 

sigara ortak etyolojik faktörlerdir. Tedavi yöntemleri benzer olmakla 

beraber; cerrahi, radyoterapi, kemoterapi veya bunların kombinasyonları 

uygulanır. Erken dönem için genellikle cerrahi müdahalenin yeterli 

olabileceği fakat ileri durumlarda mutlaka radyoterapi uygulanması 

gerektiği bildirilmektedir.7 

Radyoterapi 

Radyoterapide, yüksek enerjili radyasyonun DNA üzerinde hasar 

yaratarak çoğalan hücrelerde DNA tamirinin engellenmesi amaçlanır. 

Kanser hücrelerinde bu mekanizma daha kırılgan olduğu için ilk ölen 

hücreler bu hücrelerdir. Radyasyonun DNA üzerine direkt ve indirekt 

olmak üzere iki farklı etkisi vardır. Direkt etki kromozomlara ve hücrenin 

mitotik aktivitelerine verilen hasarlardır. İndirekt etki ise hücre içindeki 

diğer molleküllerin parçalanarak serbest radikaller oluşturmasıdır. Bu 

serbest radikallerden özellikle süperoksit, hidrojen peroksit ve serbest 

hidroksil radikalleri DNA’ya kritik hasar verebilecek kadar tehlikelidir.8 

 Radyoterapi tek başına kullanılabildiği gibi cerrahi veya kemoterapi ile 

birlikte de kullanılabilir. Baş ve boyun radyoterapisinde genellikle uzun bir 

tedavi dönemi içinde toplam 6000–7000 cGy (santigrey) ışın dozu 

verilmektedir. Bu değer hastaya ve tümöre bağlı faktörler ile 

değişmektedir.  

Yoğunluk ayarlı radyoterapi (intensity modulated radiotherapy) 

gelişmekte olan bir radyoterapi çeşididir. Bu tedavide radyoterapinin dozu 

tümörün üç boyutlu yapısına uygun olarak belirlenir. Tümoral dokuya 

maksimum çevre dokulara minimum doz verilmesi ile yan etkilerin en aza 

indirilmesi amaçlanır. Baş ve boyun bölgesindeki kanserlerde yoğunluk 

ayarlı radyoterapi kullanılması vücudun diğer bölgelerine kıyasla bu 

bölgede çevre dokuların hassas ve boyut olarak daha küçük organlardan 

meydana gelmesi nedeniyle daha güvenli olduğu bilinmektedir. Ancak 

maliyetinin ve planlama zamanının fazla olması bu tekniğin 

dezavantajlarındandır.2 2013 yılında 158 hasta üzerinde yapılan bir kohort 

çalışmada konvansiyonel radyoterapi ve yoğunluk ayarlı radyoterapi 

karşılaştırıldığında, yoğunluk ayarlı radyoterapi gören grupta tedavi 

sonrası radyoterapinin yan etkilerinin daha az bulunduğu bildirilmiştir.9 

Radyasyonun biyolojik etkileri 

Radyoterapinin hücre düzeyinde ortaya çıkardığı etkilerinin birikmesi 

dokunun yapısını ve iltihabi yanıtını değiştirmektedir ve bu değişikliklerin 

bazıları radyoterapi sonrası 2–3 hafta gibi kısa bir sürede görülebildiği gibi 

bazı etkileri yıllar sonra ortaya çıkabilmektedir. Radyoterapinin bilinen 

akut etkileri mukozitis, müköz akıntılar, mukozada yangı, ağrı ve duyu 
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kaybıdır. Uzun dönem kronik etkileri ise doku fibrozisi, tükürük bezi 

fonksiyon kaybı, mukozal enfeksiyonlara yatkınlık, nöropatik ağrı, 

duyusal bozulma, çürük ve periodontal hastalığa yatkınlıktır.3 Akut 

komplikasyonlarında disfaji ve tat alma bozukluğu, uzun dönem 

komplikasyonlarında ise kilo kaybı, trismus ve osteoradyonekrozun da 

bulunduğu bildirilmiştir.2 Hastalar bu etkilerden bir veya birkaçını aynı 

anda yaşayabilirler. Bu etkilerin her biri için farklı tedavi seçenekleri 

bulunmaktadır. 1989 yılında Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün 

(National Institutes of Health) Kanser Hastalarındaki Oral 

Komplikasyonları içeren bildirisi yukarıda yazılan komplikasyonları 

doğrular niteliktedir. Ayrıca eğer erken dönem müdahale edilirse 

komplikasyonların görülme sıklığının da büyük oranda azalacağı 

belirtilmiştir.10  

Mukozitis 

Mukozal hücrelerin yenilenme sürelerinin ve radyasyona direncinin 

düşük olması nedeniyle ağız, farinks ve larinkste radyoterapi sonrası bu 

bölgelerdeki dokularda yıkımlar meydana gelebilir ve bölgede mukozitis 

oluşumu gözlenebilir. Mukozitis bölgesinde doku, epitel incelmesi ve 

damar dilatasyonu nedeniyle hemorajik ve ödemlidir. Yıkım devam ettikçe 

doku daha ülsere ve fibröz bir hale dönüşür. Literatüre göre günde 2 Gy 

gibi düşük doz alınsa bile 1 hafta içerisinde mukozitis oluşma olasılığı bir 

hayli yüksektir. Bu dozdan fazla alan hastaların ise çoğunun üç hafta 

içerisinde mukozitis geliştirdiği belirlenmiştir.* Mukozitis, radyoterapi 

dışında kemoterapi, radyokemoterapi ve hematopoetik hücre transferi 

sonucu da gelişebilmektedir.11 Bukkal mukoza, dilin lateral kısımları, 

yumuşak damak ve ağız tabanı gibi keratinize olmayan dokularda 

mukozitis görülme sıklığı keratinize dokulardan daha fazladır.12 

Oral mukozitisin tedavisi çoğunlukla semptomatik olup lidokain, 

difenhidramin ve antifungal içeren ağız gargaraları kullanılabilir. 

Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International 

Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) tarafından bu tarz hastalara 

yönelik öneri ve klinik tanımlamaları içeren bir protokol hazırlanmıştır.13 

Kserostomi ve Diş Çürükleri 

Tükürük diş ve ağız dokularının devamlılığı için çok önemlidir. Diş ve 

yumuşak dokuları yıkayıcı, pH’yı düzenleyici etkileri vardır. Ayrıca 

remineralizasyona yardımcı olur. Antimikrobiyal etkisi sayesinde konak 

savunmasına destek verir. Radyoterapi sırasında tükürük bezlerinin direkt 

ışınlamaya maruz kalması tükürük bezi parankiminde iltihabi ve 

dejeneratif etkilere neden olmaktadır. Radyoterapi sonrası tükürük yapısı 

daha vizköz bir hal almakta ve dolayısıyla ağız kuruluğuna sebep 

olmaktadır. Buna bağlı olarak da hastalarda konuşma, çiğneme ve 

yutkunma zorluklarına neden olur.4 Ağız kuruluğu ölçütleri olarak hasta 

105



 

tarafından verilen verilen çok daha doğru sonuç getirmektedir. Verilen 

doza göre hekimlerin kserostomi algısı değişmez iken hastalar tarafından 

farklı şiddette kserostomi tarif edilmektedir. Hekim ve hasta verilerinin 

karşılaştırıldığı Jensen ve ark. yaptığı bir çalışmada hekim tanılarının 

hastaların durumlarını azımsadıkları, ve alınan önlemlerin ise yeterli 

olmadığı sonuçlarını bulmuşlardır. Tükürük akış hızındaki azalmanın 

radyoterapinin ilk haftasında ortaya çıkmaya başladığı ve 10 Gy’i aşan 

dozlarda ise bu etkilerin daha belirgin hale geldiği ve genellikle 54 Gy’i 

aşan dozlarda kalıcı hasarlar oluşabileceği ifade edilmiştir.14  

Ağızdaki en büyük tükürük kaynağı olan parotis bezinin ışınlama 

alanının dışında tutulduğu çalışmalarda radyoterapi sonrası diş çürüğü 

insidansında azalma gözlenmiştir.15,16 Radyasyon çürükleri morfolojik 

olarak dişin genellikle tüberkül tepelerinde ve kole bölgelerinde oluşur.17 

Hekimlerin bu hastalarda ağız kuruluğuna bağlı tedavi stratejilerini iyi 

planlaması gerekmektedir. Mukozanın zeytinyağı ile nemlendirilmesi, bol 

bol süt ürünleri kullanılması ve probiyotiklerin önerilmesinin hastalara 

yardımcı olabileceği gösterilmiştir.18 Kardiyovasküler yan etkileri 

kullanımını sınırlamakla birlikte pilokarpin (yapay tükürük) hekimlerin 

çoğunlukla önerdiği farmakolojik ajanlardan biridir.19,20 Hastalara mutlaka 

bol bol su içmesi önerilmelidir. 

Kandidiazis 

Kanser tedavisi gören hastalar, uygulanan immünsüpresif ajanlar, 

hiposalivasyon ve sık antibiyotik kullanımı sonucunda oral mukoza, 

kandida enfeksiyonlarına yatkın hale gelir. Klinik olarak kandida 

enfeksiyonları psödomembranöz kandidiazis, angular chelitis veya 

eritamatöz kandidiyazis olarak ortaya çıkar. Nodüler ve invaziv türleri için 

biyopsi gerekebilir. Hastalarda ağızda yanma, tat alma bozukluğu, 

halitozis, ağızda ve dil üzerinde paslı görünüme sıklıkla rastlanır.3 

Birinci basamak tedavi lokal antifungal uygulanmasıdır. Günde 4–6 

defa intraoral olarak nistatin veya amfoterisin B kullanımı orta şiddetli 

kandidiazislerde yeterli olabilirken lokal tedavinin başarısız olduğu 

durumlarda veya hastalarda daha önceden mevcut immunsüpresyon söz 

konusu ise antifungal preparatların sistemik olarak verilmesi zorunlu hale 

gelmektedir.21,22 

Duyusal Bozukluklar: Mukozal ağrı ve tat duyusunun bozulması 

Mukozal ağrı, ağız içi dokulardaki iltihaba, mukozitis nedeniyle 

oluşabilecek ülserasyonlara ve çeşitli mukozal nöropatilere bağlı olabilir. 

Nöropatiler radyoterapinin nörotoksisite, iskemi ve oksidatif strese neden 

olmasının bir sonucudur.23 Bu duruma ağız kuruluğu ve muhtemel 

sekonder enfeksiyonların katılması ağrının şiddetini daha da arttırır. 
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Hastaların rahat etmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 

yönlendirmelerine göre opioid analjezikler verilebilir. 

Tat duyusunun bozulması, radyasyonun hem tükürükte oluşturduğu 

değişim hem de dildeki tat tomurcuklarına verdiği hasar sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. 30 Gy’den fazla doz alan hastalarda tat alma duyusu tamamen 

veya kısmen bozulabilir.  

Radyoterapi tamamlandıktan sonraki 20–60 gün içerisinde tat alma 

duyusu yavaş yavaş geri döner. Tamamen geri kazanılması dört aylık bir 

süreyi bulur. Ancak bazı hastalarda hayat boyu kayıp da görülebilir.24 

Yapılan bazı çalışmalarda tat duyusunun düzelmesi için çinko sülfat 

takviyesi önerilmiş fakat başarılı sonuçlar alınamamıştır.25 Klonazepam, 

gabapentin veya kanabioidler merkezi sistemi etkileyerek olumlu sonuçlar 

yaratabilir ancak bu konuda yapılan çalışma sayısı yetersizdir.25,26 

Fibrozis ve Trismus  

Baş ve boyun radyoterapileri damarlara, sinirlere ve kaslara hasar 

verebilir. Lenf dokularını etkileyerek lenf drenajını bozabilir. Lingual 

kasların ve farinks kaslarının etkilenmesi dil hareketlerini ve yutkunmayı 

güçleştirebilir. Lateral pterigoid kaslarında oluşan fibrosis trismusa sebep 

olabilir. 2006 yılında bildirilmiş olan ve hala geçerliliğini koruyan trismus 

tanımlamasına göre ağız açıklığının 35 mm den az olması  

gerekmektedir.27 Trismus ve eklem hastalıkları radyoterapinin geç dönem 

komplikasyonları olarak ortaya çıkabilir ve oral hijyen alışkanlıkları ve 

protez kullanımına engel teşkil edebilir. 

Osteoradyonekrozis 

Osteoradyonekroz (ORN) herhangi bir tümoral oluşum olmadan 

bölgedeki kemiğin iskemik nekrozudur. Histopatolojik bulgular ilk 

aşamada hiperemi, endarterit ve trombozis; ilerleyen durumlarda ise hücre 

ölümü, hipovaskülarite ve kemik iliğindeki yağ ve fibrötik dokunun artışı 

ile karakterizedir.28 Geleneksel radyoterapide ORN prevalansının %7,4 

iken yoğunluk ayarlı radyoterapide bu oranın  %5,1 olduğu belirtilmiştir. 

ORN için risk faktörleri bölgedeki tümörün yapısına, uygulanan 

tedaviye veya hastaya bağlı faktörlere göre değişmektedir.29 Enfeksiyon 

mevcutsa veya ağız hijyeni kötü ise bu durumların radyoterapiden önce 

mutlaka çözülmesi gereklidir.30  

  Ağız sağlığının iyileştirilmesi ve radyoterapiden sonra invaziv 

işlemlerde bulunulmaması ORN riskini azaltmaktadır. Literatürde tedavi 

seçenekleri olarak medikasyon, rezektif cerrahi, hiperbarik oksijen tedavisi 

ve ultrason önerilmektedir.31 
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Radyoterapinin periodontal dokular üzerine etkisi 

Periodontitis; subgingival bölgedeki patojenik bakteriyel biyofilme 

karşı oluşan konak kaynaklı iltihabi yanıt sonucu diş destek dokuların 

yıkımıyla seyreden ve biyofilm ile konak immuno-iltihabi yanıtı arasındaki 

ilişkinin ve sonrasında kemik ve bağ dokusu homeostazisindeki bozulma 

ile seyreden multifaktöriyel kronik bir hastalıktır. Immuno-iltihabi yanıt ile 

mikrobiyal ağ arasındaki biyolojik ilişki; bireydeki mikrobiyal faktörler, 

çevresel faktörler ve konak yanıtı arasındaki etkileşime bağlıdır.32,33 

Periodonsiyum radyasyon sonucu morfolojik ve histolojik değişimlere 

uğrar. Radyasyonun periodontal dokulara etkisini Marx ve Johnson altı 

faza ayırmıştır. Hiperemi ve iltihap ile başlayan etkiler verilen 

radyasyonun süresine ve dozuna bağlı olarak trombosis ve hücre kaybı ile 

devam eder. İleri aşamalardaysa hipovaskülarizasyon ve fibrosis görülür. 

Bu etkiler sonucu periodontal hastalık riski artar.34,35 

Radyoterapinin periodontal dokular üzerindeki etkisi doza bağlı olup 

verilen dozun artmasıyla daha kötü bir tablo ortaya çıkabilir.35 Radyoterapi 

sonrası periodonsiyum; azalmış tamir kapasitesi nedeniyle enfeksiyona 

yatkınlık gösterir. Periodonsiyum turn-overı bozulabilir ve periodontal 

ligamanda genişleme görülebilir.36 

Tükürük; pH kontrolünün sağlanması, antimikrobiyal etkisi ve yıkama 

etkisiyle periodontal sağlığın korunmasında önemli bir yere sahiptir. Lokal 

savunmanın ve tükürük akışının aksadığı radyoterapi hastalarında 

periodontal ataşmanın hasar görmesi, periodontal ceplerin patojenler 

tarafından kolonize olması kolaylaşır. İleri periodontal yıkım gözlenen 

bölgeler değerlendirildiğinde bu yıkım sadece mikroorganizmalara değil 

buna ek olarak lokal ve radyoterapi sonrası oluşan sistemik duyarlılığa ve 

immun hücrelerindeki sayısal değişime de bağlıdır. Dişeti oluğu sıvısı ve 

tükürük akışındaki azalmalara  bağlı olarak immunoglobulin dolaşımında 

da azalma ortaya çıkar.37 

Yüksek dozda radyoterapiye mağruz kalan dişlerde ataşman kaybı ve 

dişeti çekilmesinde artma gözlenmiş olup bu durum; periodontal 

harabiyetin radyoterapinin geç dönem komplikasyonlarından biri 

olduğunu göstermektedir.38 Marques ve ark. maksillada ataşman kaybı ile 

radyasyon alanı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.35 

Radyoterapi sonucu oluşan ataşman kaybı kök yüzeylerinin açığa çıkması 

ve dentin hassasiyetiyle sonuçlanır. Bu hassasiyet sebebiyle hastanın 

fırçalama alışkanlığı aksar. Plak birikiminin artması radyasyon çürüğü 

riskini de beraberinde getirir.37,39 

Akut ve kronik komplikasyonları azaltmak için tıbbi tedavi öncesi 

mümkün olduğunca periodontal hastalık tedavi edilmelidir.40 Hastaların 
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ağız hijyen alışkanlıkları mutlaka desteklenmeli ve hastalar bu süreçte sık 

sık kontrole gelerek motivasyon sağlanmalıdır. 

Literatürde radyoterapinin yeri 

Baş boyun kanserlerinde radyoterapinin dozu ve etkileri ile ilgili 

yapılmış bir çok çalışma vardır. Bu çalışmaların çoğu hastalardaki 

kserestomi boyutunu ölçmek üzere yapılmış ve farklı doz ve tekniğin ağız 

ortamını nasıl etkilediğiyle ilgili sonuçlar bulunmuştur. Radyoterapide 

klasik yöntem dışında teknik olarak daha önce de bahsedilen Intensity 

Modulated Radiotherapy (IMRT) ve Volumetric Modulated Arc Therapy 

(VMAT) kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yöntemler bölge 

spesifik olduğu için kullanılması gereken doz gerekliliği geleneksel 

yönteme göre çok daha azdır. Roessink ve ark. yaptığı bir çalışmada parotis 

bezine uygulana doz miktarının değişimi ile tükürük miktarı sintigrafi 

yöntemi ile ölçmüş, 39 Gy dozun %75 lik bir tükürük miktarı azalmasına, 

43 Gy’lik dozun ise parotis bezinde %45 fonksiyon azalmasına neden 

olduğunu bulmuşlardır.41 Maes ve ark. ortalama dozun parotis bezi için 20 

Gy’i  geçmediği durumlarda  fonksiyon kaybı yaşanmadığını 

belirtmişlerdir. 42 Fakat parotis bezine uygulanan doz miktarı geleneksel 

yöntemlerde daha yüksek olduğu için kalıcı hasarların görülme sıklığı 

fazladır. Hastalara uygulanan dozlar DAHANCA kriterlerine göre 

minimum 50 Gy olarak geçmektedir. Bu belirlenen ölçütlere göre mutlaka 

kalıcı hasarlar bırakmaktadır.  

Yapılan başka bir prospektif çalışmada Beetz ve ark. minör ve majör 

tükürük bezlerindeki doz dağılımını incelemiş ve minör tükürük 

bezlerindeki doz dağılımının hastalarda oluşan kserostomi ve müköz 

tükürük miktarını etkilemediğini bulmuşlardır. Aynı çalışmada 6 ay sonra 

oluşan müköz tükürük ile majör tükürük bezlerine uygulanan radyason 

dozları arasında ise anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Yaşın ve 

radyoterapinin erken dönemindeki minör şikayetlerin ise ileriki dönemde 

oluşabilecek problemler için risk faktörü olduğu ifade edilmiştir. 43 Müköz 

tükürük miktarındaki değişim Jellema ve ark. yaptığı bir çalışmada direkt 

olarak submandibuler tükürük bezine uygulanan ortalama radyasyon 

miktarı ile ilişkilendirilmiş ve oral kaviteye uygulanan dozlarda 

dağılımdan çok direkt tükürük bezlerine uygulanan radyoterapinin 

kserostomi nedeni olduğunu savunmuştur.44 Günümüzde ise IMRT 

yönteminin gelişmesi ile ağız içi dozların dağıtılabilmesi, özellikle parotis 

bezinin radyasyon odağı olmaktan çıkmasını sağlamış ve hastalardaki 

radyoterapinin zararlı etkilerini en aza indirmiştir. 

Sonuç 

Periodontitis ve çürüklerin radyoterapi sonrasında ağız sağlığını 

olumsuz etkilediği ve ağızdaki enfeksiyonun yayılması için bir risk faktörü 

oldukları unutulmamalıdır. Bazı hastalarda hiposalivasyonun fazla olması 
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yapay tükürük veya tükürük stimüle eden maddelerin kullanılmasını 

gerektirebilir. Hastanın tüm dental tedavileri yapıldıktan sonra hasta bu 

konularda bilinçlendirilmelidir. 

Ağız hijyeninin sağlanması için mekanik temizlik ön plana çıkarken, 

kimyasal temizlik için özellikle klorheksidin içeren gargaralar literatürde 

geniş yer bulmaktadır. Antimikrobiyal etkilerinin güçlü olduğu 

belirtilirken, dişlerde lekelenme, diş taşı oluşumu, tat duyusundaki 

değişiklik etkilerine de dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir. 
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İmplant destekli sabit ve hareketli protezler günümüzde hekim ve 

hastalar tarafından yaygın olarak tercih edilen tedavi seçeneklerindendir. 

İmplant destekli sabit protezlerin siman ve vida retansiyonlu olmak üzere 

iki tipi mevcuttur. (Wittneben J ve ark., 2014)  

1990’lı yıllarda vida tutuculu restorasyonlar ön plandayken pek çok 

implant firmasının siman retansiyonlu restorasyonlara uygun abutment 

üretmesi ile bu tip restorasyonlar daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. 

(Chaar M ve ark., 2011)  

1.Vida Tutuculu Sabit İmplant Üstü Protezler 

Vida bağlantılı sistemlerde protetik üst yapı dayanağa vida ile 

sabitlenmektedir. Bu sistemlerde genel olarak, oklüzalden veya transversal 

vidalı dayanaklar kullanılır. (Hebel and Gajjar, 1997 ; Guichet ve ark., 

2000) 

  Vida tutuculu dayanakların avantajları;  

• Siman tutuculu dayanaklara kıyasla daha iyi bir marjinal uyuma 

sahip olması 

• İnteroklüzal mesafe yetersiz olduğunda kullanılabilmesi                                                  

•  Gerektiğinde üst yapıyı çıkarmanın çok daha kolay olmasıdır. 

(Keith ve ark., 1999)   

Vida tutuculu dayanakların dezavantajları ise,  

• Pasif uyum gösteren bir üst yapı protezinin elde edilmesinin zor 

olması,  

• Oklüzal yüzeyde hazırlanan vida yuvasının estetik olarak problem 

oluşturması ve dayanak seviyesinde vida gevşeme riski taşıması, 

• Vida tutuculu dayanaklar için laboratuar maliyetleri daha yüksek 

olduğundan, üretiminin de daha pahalı olması, 
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Literatürde dengesiz oklüzal yüklerin vidada plastik deformasyona 

neden olabileceği bildirilmiştir. Bu sebeple vida tutuculu sabit implanüstü 

protezlerde,vidanın periyodik olarak kontrol edilmesi gerekir. (Lee ve 

ark.2010 ; Sherif ve ark., 2014; Michalakis ve ark., 2003) 

2.Simante Sabit İmplant Üstü Protezler        

Siman tutuculu sistemde; protetik üst yapı dayanağa siman yardımıyla 

sabitlenir. Siman tutuculu dayanaklar, implant diş hekimliğinde en sık 

kullanılan dayanaklardır. Bunun için kullanılabilen iki tip dayanak 

mevcuttur. Bunlar; solid dayanak ve içinde vida erişim boşluğu olan iki 

parçalı dayanaklardır. (Vindasiute ve ark., 2015) 

Siman tutuculu dayanakların avantajları; 

• Daha ucuz olması 

• Uygulanmasının ve laboratuvar aşamalarının daha kolay olması  

•  Yanlış eğimli implantların açısının telafi edilmesi 

• İmplant dayanağı ile restorasyon arasındaki siman tabakası 

nedeniyle pasif uyumu sağlamanın kolay olması  

• Bir vida giriş deliğinin olmaması sebebiyle bozulmamış oklüzal 

yüzey varlığı 

• Posterior bölgede uygulama kolaylığı sağlaması (özellikle ağız 

açma kısıtlılığı olan hastalarda) 

• Proteze gelen okluzal kuvvetlerin implantın uzun ekseni 

doğrultusunda iletilebilmesi 

• Daha dar okluzal tabla olan üst yapılara olanak tanıması ve kron 

ile abutment arasına bakteri penetrasyonunun engellenmesidir. (Taylor ve 

ark., 2000) 

Siman tutuculu dayanakların dezavantajları 

• Peri-implant mukositis ve periimplantitis gibi peri-implant 

hastalıkların gelişimiyle ilişkili olan artık simanı temizleme güçlüğü, 

• Artık simanın temizlenmesi esnasında implant parçalarının 

çizilmesi ihtimalinin bulunması, 

• Yumuşak doku enfeksiyonlarının daha sık görülmesi ve 

enfeksiyon oluştuğunda tedavisinin daha zor olması, 

• Belirli bir interoklüzal mesafe gerektirmesi ve abutmentte vida 

gevşemesi olduğunda üst yapının çoğunlukla kesilerek çıkartılması, 
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Kullanılan siman tipine bağlı olarak restorasyonun çıkartılmasının ve 

değiştirilmesinin zor olması, (Wadhwani ve ark., 2015; Misch and Bidez, 

2009; Lemos ve ark., 2016; Wittneben ve ark., 2014) 

İmplant destekli sabit protezlerin yapıştırılmasında kullanılan  

simanlarda olması istenen özellikler;  

 İmplant üstü sabit protezler için çok yüksek derecede retansiyon 

oluşturmayan, istendiğinde protezin çıkartılmasını sağlayan bir siman 

olmalıdır.  

 Biyouyumlu olmalıdır. Alerji ve dev hücreli doku reaksiyonları 

gibi yan etki oluşturmamalıdır.  

  İmplant materyallerini olumsuz etkilememelidir. 

 Çözünürlüğü düşük olmalıdır.  

 Patojenik mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal etki 

oluşturmalıdır.  

 Artık simanın temizlenmesi kolay olmalıdır. 

 Artık simanın tespiti kolay olmalıdır.  

 Simanın visközitesi ve film kalınlığı uygun olmalıdır. 

 Çalışma zamanı uzun, sertleşme zamanı mümkün olduğunca kısa 

olmalıdır. 

 Manipülasyonu kolay olmalıdır. 

İmplant destekli sabit protezlerin yapıştırılmasında diş destekli 

protezlerde kullanılan simanlar (geleneksel ve rezin simanlar) ve implant 

destekli protezler için özel olarak geliştirilmiş simanlar kullanılır. 

(Gultekin ve ark., 2013)    

Tablo 1:Geleneksel simanlar 

Daimi simanlar Geçici simanlar 

Çinkofosfat Öjenollü Çinko Oksit  

Çinkopolikarboksilat Öjenolsüz Çinko Oksit 

Cam İyonomer  

Rezin Modifiye Cam İyonomer  

Adeziv Rezin   

Tablo 2: Rezin simanlar 

Kimyasal yol ile polimerize olan 

kompozit rezinler; 

 

Hem ışık hem de kimyasal yol ile 

polimerize olan kompozit 

rezinler; 
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All-bond c&b luting 

composite(bisco) 

 

Dicor lac (dentsply/york) 

 

Comspan (dentsply) İnfinity (den mat) 

 

Panavia 21(kuraray)                        

 

 

 

İmplant destekli protezlerin simantasyonunda kullanılan simanlar, 

geçici veya yarı-daimi simantasyon için geliştirilmiş genel olarak üretan 

dimetakrilat içerikli simanlardır.  (Gultekin ve ark., 2013; Schwarz ve ark., 

2012)  

2.1. Siman Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler 

Gerekli miktarda retansiyonun sağlanması, 

 Abutment sayısı, yüksekliği, genişliği, eğim açısı, yüzey özelliği 

ve abutment materyali, retansiyon miktarını ve buna bağlı olarak seçilecek 

siman tipini etkiler. 

Geçici siman Daimi siman 

 

Daha az miktarda retansiyon 

istendiği durumlarda 

Abutment özelliklerinin retansiyon 

için dezavantajlı olduğu olgularda 

Progresif yüklemenin yapıldığı 

olgularda, 

 

Kısa ve geniş eğim açısına sahip 

abutmentlere sahip 

restorasyonlarda 

Abutment yüksekliğinin, 

genişliğinin ve eğiminin yeterli 

olduğu ve üst yapı-abutment 

uyumunun iyi olduğu durumlarda  

tercih edilir. 

 

İmplant ile diş arası bağlantı 

düşünülen protetik planlamalarda 

tercih edilir  

 

Fazla sayıda abutment 

bulunduğunda, 

 

 

 

 Simanın implant parçalarına zarar vermemesi ve biyouyumlu 

olması 

Piyasada doğal dişler için geliştirilmiş simanların pek çoğunda çürük 

önlemek için florid mevcuttur. Florid, asidik ortamda titanyumda 

dağlamaya (etchleme) neden olarak korozyon oluşturabilen bir 

kimyasaldır. ‘’Durelon’’ marka polikarboksilat siman içinde bulunan 

stanöz florid-poliakrilik asit kombinasyonun titanyum materyali üzerinde 
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korozyona neden olduğu ve titanyum abutmentlerde kullanılmaması 

gerektiği belirtilmiştir. Titanyumda meydana gelen korozyon sonucu 

oluşan reaktif oksidatif maddeler implant çevresindeki biyolojik dokularda 

inflamasyona ve yıkıma neden olabilmektedir. (Wadhwani ve ark., 2015)       

   Çeşitli simanlar, kimyasal içeriklerine ve polimerizasyon 

reaksiyonlarına bağlı olarak farklı toksik etki oluşturabilirler. Rezin 

simanlar, polimerizasyon sonrasında serbest monomer salınımına bağlı 

olarak yıkıcı etki yaratabilirler. 

 Ayrıca, polimerize olmamış yüzey tabakalarında bulunan formaldehit, 

hücreler için toksik ajan olarak bilinmektedir. Polimerizasyona bağlı 

olarak rezin modifiye cam iyonomer simanlardan salınan 2-hidroksi etil 

metakrilat (hema) ile ilgili de bazı endişeler mevcuttur. 

 Bu maddenin inflamasyon, solunum problemleri, alerji ve kontakt 

dermatit gibi bazı toksik özellikleri olduğu rapor edilmiştir. (Nematollahi 

ve ark., 2016 ; Goldberg, 2008; Nicholson ve Czarnecka,2008)  

 Simanın antimikrobiyal özelliğinin bulunması 

Peri-implant bölge, gram (-) bakterilerin birikmesi için uygun ortamdır. 

İnterdental papillaya komşu 5-7mm’lik derinlik bu bakterilerin büyümesi 

için anaerobik ortam sağlar.Simanların, bakterilerin barındığı bu 

bölgelerde nasıl etki gösterdiğini incelemeye yönelik yapılan çalışmada ; 

beş farklı simanın (çinko oksit öjenol temp bond, öjenolsüz çinko oksit-

temp bond ne, üretan dimetakrilat siman-premier ımplant cement, çinko 

ortofosfat siman-fleck’s, akrilik siman-multilink ımplant cement) gram (-) 

bakteriler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada en yüksek inhibe edici 

etki çinkooksit öjenol, en az inhibe edici etki akrilik siman ile elde 

edilmiştir. 

Çinkooksit öjenol simandaki çinkonun bakteri üremesini inhibe edici 

etkisi, öjenolün ise antiinflamatuar, antioksidatif, antibakteriyel ve 

sitotoksik özelliği vardır.Çalışmadan elde edilen sonuca göre, periodontal 

enfeksiyon nedeni ile dişleri çekilmiş hastalarda uygulanan implant 

tedavisi sonrasında gram (-) bakterilerden kaynaklanan peri-implantitis 

riskinin fazla olması nedeniyle bu hastalarda ve implant boyun bölgesinin 

yumuşak dokunun derin bölgesinde konumlandığı olgularda öjenol içerikli 

simanların kullanılmasının bakteri inhibisyonuna katkıda bulunabileceği 

belirtilmiştir. (Wadhwani ve ark., 2015)                                                                                               

 Artık simanın temizlenmesinin kolay olması 

İmplant destekli tedavilerde, subgingival kenarlı kron ve köprü 

protezleri yapıştırıldıktan sonra artık simanlar bir alet yardımı ile kazıma 

hareketi yapılarak temizlenir. Temizleme işlemi esnasında düzgün 

titanyum yüzeyinde çizikler, oyuklar oluşabilir veya artık siman 
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uzaklaştırılmadan bölgede kalabilir. Uzaklaştırılamayan simanlar ve 

yüzeyde oluşturulan çizik ile oyuklar bakteri plağı birikimi sonucunda 

yumuşak doku enfeksiyonuna neden olabilirler. Bu nedenle artığı kolay 

temizlenebilen bir siman seçilmelidir.  

 Artık simanın kolay tespit edilmesi:  

Siman tipi, artık simanın tespit edilip uzaklaştırılmasında önemli rol 

oynar. Bazı simanlar doğal estetik için dişeti renginde üretilirler ve pembe 

renklidirler. Bu durum, artık simanın gözle saptanma olasılığını azaltır ve 

kalan siman peri-implant bölgede enfeksiyon oluşturabilir. Artık siman 

tespit yöntemlerinden en az travmatik olanı, radyografik tespit yöntemidir. 

(Wadhwani  ve Pineyro, 2016 ; Wadhwani ve Faber, 2015) 

 2.2. Simantasyon İşlemi Esnasında Dikkat Edilecek Faktörler 

İmplant destekli protezlerde, doğal diş destekli protezlerdeki gibi siman 

hazırlanırken ve uygulanırken üretici firmanın kullanım talimatlarına 

uyulmalıdır. Abutment yüzeyi ve restorasyonun iç yüzeyi temiz olmalıdır. 

Nem kontrolü sağlanmalıdır.İmplant yüzeyleri ile bağ-dokusu arasındaki 

bağlantı, dişlerin etrafındaki bağlantıdan daha zayıf olduğu için aşırı 

miktarda siman kron içine uygulanmamalıdır. Simantasyon işleminde 

çeşitli faktörlere dikkat etmek gerekir Bu faktörler; kullanılacak simanın 

miktarı, simanın kron içerisinde uygulanma bölgesi, içine siman 

yerleştirilmiş olan kron veya köprünün abutment üzerine yerleştirilme hızı, 

kron yerleştirilmesi sırasında oluşan basınçtır. 

2.3. Kullanılacak siman miktarı: 

  İdeal siman miktarı, kron üretilirken bırakılan siman boşluğunu 

dolduracak kadar olmalıdır. Bu da yaklaşık 20-50um kalınlığında, yani bir 

veya iki tabaka tırnak cilası veya saç teli kalınlığı kadar olmalıdır. Simanın, 

aşırı miktarda olmaması için klinikte kronun iç duvarlarına fırça yardımı 

ile ince tabaka şeklinde sürülmesi ya da marjinal bölgeye halka şeklinde 

uygulanması önerilmiştir 

Simanın kron içinde uygulanma bölgesi: 

Klinikte 3 farklı yöntem kullanılır ; 

1. Oklüzal yüze yakın, sadece aksiyal duvarlara siman yerleştirilen 

yöntem 

2. Kron içinin tamamen simanla doldurulduğu yöntem 

3. Simanın kron kenarına yakın ancak kron kenarını açıkta bıraktığı 

yöntem 

     Klinikte simanın, restorasyonun kenar bölgesine halka şeklinde 

uygulanmasının uygun olduğu belirtilmiştir. 
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Simantasyon hızı:  

Simantasyon işleminin hızlı veya yavaş yapılması, basamak bölgesinin 

simanla tamamen tıkanıp tıkanmamasını etkiler. Wadhwani ve ark. Üç 

farklı simantasyon hızını bilgisayar simülasyonu yöntemi (cd-adapco) ile 

karşılaştırmışlardır. Birinci grup restorasyon hızlı (0,25sn), İkinci grup orta 

hızlı (0,5sn), Üçüncü grup yavaş simante (1sn) edilmiştir. Hızlı simante 

edilen grupta basamak kısmında simanın yayılmadığı alanlar kalmıştır. 

Basamaklar en iyi yavaş simante edilen grupta dolmuştur. Dolayısı ile 

simantasyon işleminin hızlı şekilde yapılmaması gerektiği sonucuna 

varılmıştır. 

Simantasyon esnasında uygulanan kuvvet: 

Simantasyon esnasında kronun yerine tam olarak oturması için 

uygulanan basınç marjin bölgesinden siman taşmasına neden olur. Taşan 

simanların oluşturduğu basınçla implant çevresindeki yumuşak 

dokulardaki hemidesmozomlar zarar görebileceği için restorasyonların 

simantasyonu esnasında aşırı basınç uygulanmasından kaçınılması gerekir. 

(Wadhwani ve ark., 2015) 

2.4. Simantasyon Sonrasında Yapılması Gereken Uygulamalar 

• Simantasyondan sonra karşıt dişler mevcut ise okluzal ve lateral 

ilişkiler tekrar kontrol edilmeli ve siman artıkları tamamen 

temizlenmelidir. 

•  Temizleme işlemi, paslanmaz çelik sond, altın, plastik, karbon 

fiber küret veya kretuarlarla yapılabilir. 

•  Kretuar ile alveol kretinin tepesine doğru dik yönde kazıma 

yapılmamalıdır. 

•  Geleneksel simanlar sertleşme tamamlandıktan sonra 

temizlenmelidir. 

•  Rezin simanlar tam sertleşme olmadan temizlenmelidir. 

•  İmplant boyun bölgesinin çevresindeki artık simanların yanı sıra 

köprü protezlerinde gövde altındaki simanlar uygun özellikte temizleme 

ipleri ile temizlenmelidir. (Wadhwani ve Pineyro, 2016; Karaaslan ve 

Terzi, 2014; Şen, 2011) 

3.İmplant Destekli Protezlerde Artık Simanın Önemi ve Önlenmesi 

İmplant destekli simante protezlerin önemli sorunlarından birisi 

restorasyonun yapıştırılması sonrasında bölgede kalan artık simanın 

varlığıdır. Artık siman, peri-mukozitise veya peri-implantitise neden 

olabilir. Simanların pürüzlü yüzeyleri mikroorganizmalar için retantif alan 
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oluşturup mikroorganizmaların uzaklaştırılmasını zorlaştırdığından, peri-

implant bölgede artık siman kalması enfeksiyon açısından yüksek risk 

taşır. Bu nedenle artık siman oluşması önlenmeli veya peri-implant 

bölgeden tamamen uzaklaştırılmaya çalışılmalıdır. (Wilson, 2009; Pauletto 

ve ark., 1999; Singh ve ark., 2013) 

Artık simanın önlenmesi için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunlardan 

birisi, aşırı miktarda siman kullanılmasından kaçınmaktır. Diğer yöntem, 

restorasyonun oklüzalinden veya lingualinden siman kaçış delikleri 

oluşturmaktır. Kaçış delikleri simantasyon sonrasında kompozit dolgu 

materyali ile kapatılır. Tam seramik kronlarda uygulanmaz, çünkü 

restorasyon materyalini zayıflatarak kırıklara neden olabilir. Singh ve ark. 

Farklı bir yöntem olarak ağız dışı simantasyon tekniğini önermişlerdir. 

(Pauletto ve ark., 1999; Singh ve ark., 2013) 

4.Artık Simanın Peri-implant Hastalıklar Üzerine Etkisi 

Siman tutuculu protezlerin en büyük dezavantajı artık siman 

bırakılması sonucunda bakteriyel kolonizasyona bağlı olarak peri-implant 

doku hastalıklarına neden olabilmesidir. Artık simanın pürüzlü yüzeyi, 

peri-implant hastalıklar için birincil etyolojik etken olarak gösterilen plak 

birikimi ve bakteri oluşumuna neden olmaktadır. 

 Artık simana verilen implant çevre dokuların yanıtı; kanama, şişme ve 

eksüdasyondan osseointegrasyon kaybına ve sonuç olarak implant 

başarısızlığına kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu sebeple amerikan 

periodontoloji akademisi 2013 yılından itibaren implant çevresindeki artık 

simanı peri-implant mukositis ve peri-implantitis için bir risk faktörü 

olarak göstermiştir. (Gapski ve ark., 2008; Renvert ve Polyzois, 2015; 

Academy Report, 2013) 

Peri-implant hastalıkları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

1. Peri-implant mukosit: radyografik kemik kaybı bulgusu olmadan 

şişlik, sondalama kanaması ve peri-implant dokuların sondlama 

derinliğinin artması ile karakterize edilen, geri dönüşümlü inflamatuar bir 

patolojidir. 

2. Peri-implantitis: bir yıllık fonksiyon sonrasında 1.5 mm'yi aşan 

ilerleyici krestal kemik kaybı ile karakterize, geri dönüşümsüz bir 

durumdur.  

Peri-implant hastalıkların tanımı konusunda uzlaşma sağlanmış olsa da, 

literatürde yapılan çalışmalarda diagnostik kriterler farklılık 

göstermektedir. Bu nedenle çalışmalarda belirtilen peri-implant hastalık 

prevelansı da değişkenlik gösterir. Son yıllarda yapılan bir konsensüs 

toplantısında; Periimplantitis; implanta (materyal, yüzey özellikleri, 

tasarım), klinisyene (cerrahi ve protetik deneyim, beceri) ve hastaya 
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(hastalık, ilaç, oral hastalık, oral hijyen, sigara, kemik kalitesi) bağlı çok 

faktörlü etyolojiye sahip peri-implant patoloji olarak tanımlanmıştır. 

(Mombelli, 1999;  Froum ve Rosen, 2012) 

Periimplantitis, klinik olarak belirgin hale gelmeden önce 4 ay ila 9 yıl 

geçebilmektedir. Yapılan bir çalışmada klinik olarak peri-implant doku 

hastalığı olduğu belirlenen implant vakalarının % 81’inde artık simana 

rastlanmıştır. Artık simanın temizlenmesinden sonra ise bu vakaların % 

74’ünde peri-implant hastalığının ortadan kalktığı gözlenmiştir. (Wilson, 

2009; Linkevicius ve ark., 2013)   

İmplantlar ilk 1 yıl içerisinde 1mm den az, takip eden diğer yıllarda ise 

0.2 mm den az marjinal kemik kaybı varlığında başarılı sayılmaktadırlar. 

Uzun dönemde ortaya çıkan peri-implant kemik kaybında; periodontal 

hastalık geçmişi, aşırı okluzal yükler ve kötü oral hijyen düşünülmektedir. 

Ancak birkaç ay gibi kısa dönemde ortaya çıkan peri-implant hastalıklar, 

simante edilen implant üstü restorasyonlarda peri-implant dokudan 

simanın tam olarak temizlenemediği durumlarda meydana gelmektedir. 

Buna paralel olarak hastalar osseintegrasyon sürecinde herhangi bir 

şikayeti olmadığını fakat protez simantasyonundan kısa bir süre sonra 

şikayetlerinin başladığından  behsederler. (Linkevicius ve ark., 2013; Patel 

ve ark.,2009 ;Sancho ve ark.,2017;Chee ve ark., 2013) 

Siman artıkları periodonsiyumu etkileyebilmekte ve implant 

çevresindeki dokularda enflamasyona neden olabilmektedir. Siman 

artıklarının, peri-implant bölgesinde enflamasyon oluşturmasını tetikleyen 

bir başka etken de restorasyonun marjinal yerleşimidir. Subgingival 

marjinal yerleşimlerde siman artıklarının bölgeden temizlenmesi zor 

olmaktadır. (Romeo ve ark., 2006; Merz  ve ark., 2000) 

Linkevicius ve ark. Siman tutuculu restorasyonlarda marjin 

yerleşiminin artık simanın uzaklaştırılmasına etkisini inceledikleri 

çalışmalarında, en fazla siman artığının gingival seviyenin 2-3 mm 

aşağısında olan marjinal yerleşimlerde, en az siman artığının ise gingival 

seviyenin 1 mm aşağısında olan ve marjinal yerleşimin görülebildiği 

yerleşimlerde oluştuğunu bildirmişlerdir. (Romeo ve ark., 2006; Merz  ve 

ark., 2000)  

 5. Sonuç ve Öneriler 

1. İmplant ve diş çevresindeki biyolojik dokuların ve restorasyona 

destek olan yapıların aynı olmaması nedeniyle implant ve diş destekli sabit 

protezler arasında siman seçimi ve simantasyon prensipleri açısından 

çeşitli farklar mevcuttur.  

2. Sabit protezin yapıştırılmasında kullanılacak simanın, implant ve 

çevre dokulara zarar vermemesi için kullanım kılavuzunun siman 

kullanılmadan önce mutlaka okunması gerekir. 
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3. İmplant destekli sabit protezlerde çeşitli nedenlerle protezin 

çıkartılması gerekliliği göz önüne alındığında, piyasada özel olarak 

geliştirilmiş simanların mevcut olduğu bilinmeli ve tercihan geçici 

simantasyon uygulanmalıdır. 

4. Peri-implant hastalıkların tedavisi ve implantın sağlıklı bir şekilde 

ağızda kalması için siman artığının kaldırılması 

gerekmektedir.Simantasyon esnasında gerekli özen gösterilerek, artık 

simanın neden olacağı peri-implantitis önlenmiş olacaktır. 

5. Vida ile tutuculuğu sağlanan implant üstü protezler, siman 

kenarlarının dişeti altında olduğunda ve simanı uzaklaştırmanın tam 

anlamıyla mümkün olmadığı durumlarda önerilebilir. 

6. Simante edilen implant üstü protezler peri-implantitis için rutin 

olarak kontrol edilmelidir. 

7. Ultrasonikler veya buhar makinesi ile laboratuvardan gelen 

abutmentin yüzeyi temizlenmelidir. 

8. Eğer simante sabit implantüstü protez yapılacaksa subgingival 

marjin en fazla 1 mm dişeti altında konumlandırılabilir. 

9. Siman kron içine fırça ile sürülmeli ve kron ağzına kadar tamamen 

simanla doldurulmamalıdır. 

10. Ağız dışı simantasyon tekniği klinikte rutin olarak uygulanmalıdır. 

11. Gerekli görüldüğü durumlarda kişiye özel abutment yapılmalıdır. 
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1. Giriş  

Antibiyotikler, dental plağa bağlı gelişen periodontal hastalıkların 

tedavisinde profilaktik ve tedavi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Ağız 

içinde antibiyotiklerin tedavi edici local etkinliğindeki zorluklar, direnç 

gelişimi ve mevcut yan etkiler, bizleri antimikrobiyal tedavi için alternatif 

tedavi yöntemlerine yönlendirmektedir. Bu alternatif tedavilerden biri de 

fotodinamik terapidir.  

2. Fotodinamik Terapi (FDT) 

Işığa duyarlı kimyasal bileşen (fotosensitif madde), uygun dalga boyu 

ve oksijen kullanılarak uygulanan tedavi metodu fotodinamik terapi olarak 

adlandırılmaktadır (Konopka ve Gorlinski, 2007).  

1000’lerce yıl öncesi hastalıkları tedavi etmek amacıyla ışıktan 

yararlanılmaya başlanmıştır. Hintliler, dermatolojik bir rahatsızlık olan 

vitiligo hastalığının tedavisinde psoralen (ışığa duyarlılık oluşturan bir 

grup kimyasal madde) içeren bitkilerle güneş ışığını birlikte kullandıkları 

bilinmektedir (Sarkar ve Hirsch, 2007). Özellikle 1898’de Oscar Raab, 

yaptığı çalışmada akridin hidroklorit ile terliksi hayvanı boyamış ve 

görünür ışık uygulandığında organizmanın öldüğünü gözlemlemiştir 

(Tekdal ve Gürkan, 2014). Bu sayede ışık kullanılarak mikroorganizmalar 

etkisiz hale getirilmiş ve tıp biliminde tedavi amacıyla kullanılmaya 

başlanılmıştır (von Tappeiner ve Jesionek, 1903). 1960’da Lipson ve 

Schwartz’ ın  hematoporfirin türevini elde etmesi, FDT’nin modern tıpta 

kullanımına başlanmasına neden olmuştur. Sonrasında fareler üzerinde 

tümoral lezyonlara sistemik olarak hematoporfirin verilmiş ve UV 

ışınlaması uygulanmıştır (Sibata vd., 2000). 1903 yılında Tappeiner ve 

Jesionek tarafından insanlarda ilk uygulama gerçekleşmiş, dermal 

karsinom fotodinamik yöntem ile tedavi edilmiştir. 1986 yılında Thomas 

Dougherty tarafından kurulan Uluslararası Fotodinami Derneği, bu 

tedaviye olan ilgiyi arttırmış ve yapılan araştırma ve çalışmalar sayesine 

günümüzde tıp ve diş hekimliğinde tedavi prosedürü olarak yerini almıştır 

(von Tappeiner ve Jesionek, 1903).  
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3. Fotosensitif Madde (FM) 

Uygun dalga boyundaki ışık kaynağından gelen enerjinin absorbe 

edilebilmesi için kullanılan doğal ya da sentetik boya ve pigmentlerdir. 

İdeal bir FM, Saf kimyasal yapıda ve tümör seçici olmalı, uygulama 

sonrası etkinliğini kaybetmemeli, hızlı çözünme ve hızlı atılım özelliğine 

sahip olmalı, düşük toksisite ve yüksek etkinliğe sahip olmalı ve uygulama 

sırasında stabil kalabilmelidir (Raghavendra vd., 2009). Ancak günümüzde 

tüm bu kriterleri karşılayan bir FM mevcut değidir.  

Tablo1. Temel yapılarına göre FM’ler (Luksiene, 2003, Wainwright vd., 

2006). 

Farklı mezo-

atomlar içeren 

trisiklik 

boyalar 

Akridin boyaları, riboflavin, proflavin, metilen 

mavisi, toluidine blue O (TBO), floresein, eozin, 

eritrozin, roz Bengal 

Makrosiklik 

tetrapiroller 

Porfirin ve türevleri, klorofil, filoeritrin, 

Fitalosiyaninler 

Doğal ajanlar Furanokumarinler (psoralen, ksantoin, bergapten), 

perilenkinonoidler. 

Photofrin®, ALA®, Visudyne TM® ve Foscan® FDA onaylı ve en 

sıklıkla kullanılan FM’lerdir. Bunlar dışında hazır kitler de mevcuttur. 

Metilen mavisi içeren Periowave, ve Helbo® ve özellikle periodontitiste 

uygulanan toludin mavisi içerikli Dentofex, Dexcel, SciCan Medtech ve 

Cumdente cihaz kitleri kullanılmaktadırlar (Schwarz vd., 2009). 

Günümüzde artık FM’lerin taşınmasında ve salınmasında polimer 

esaslı nanopartiküllerin kullanılması karşımıza çıkmaktadır. Nanopartikül 

içerikli FM’ler sayesinde çoklu ilaç direnci gelişimi önlenir, seçici tedavi 

şansı artar, nanopartiküler, immünojenik olmamaları ve yoğun 

konsantrasyona sahip olmaları nedeniyle tedavide yüksek başarı 

sağlanmaktadır (Pagonis vd., 2010). 

4. Işık Kaynakları 

FDT’de optimum etkinin gerçekleşebilmesi için ışık kaynağının, 

FM’nin absorbsiyon spektrumuna uygun ve FM’yi etkinleştirebilen düşük 

güçte görünür ışık olması gerekmektedir (Konapka ve Goslinski 2007). 

600 nm‘den küçük dalga boylarında ışık, endojen moleküller tarafından 

yuksek oranda emilime uğrar. Bu tarz yan etkileri azaltmak amacıyla 600 

nm’den büyük dalga boyları seçilmelidir (Moan ve Berg, 1991). 

Günümüzde kullanılan FM’ler genel olarak 630-660 dalga boyları arasında 

kırmızı ışık ile  aktive olmaktadırlar (Kömerik 2002). 
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FDT’de çoğunlukla ışık kaynağı olarak lazerler kullanılmaktadır. 

Bunun yanı sıra LED (Light Emitting Diode), tungsten filament, kuartz 

halojen, xenon ark, fosfor kaplı sodyum lambalarda kullanılmaktadır. 

Tablo2. Kullanılan ışık kaynakları (Kutlubay vd., 2011). 

Koheren Işık Kaynakları 

(Lazerler) 

Non-koherent Işık Kaynakları 

Gold vapor lazer (628 nm) Slide projektörler (400-650 nm) 

Copper vapor dye lazer (630 nm) Xenon (600-660 nm) 

Argon iyon dye lazer (630 nm) Halojen (600-800 nm) lambalar 

Nd: YAG dye lazer (630 nm) Light emitting diodes (LED) 

Diode lazer (630± 5 nm) Akkor lambalar 

Tunable dye lazer (630-690 nm) Geniş bant kaynakları  

5. Etki Mekanizması 

FDT, FM, görülebilen dalga boyunda ışık ve oksijen olmak üzere 3 ana 

bileşenden oluşmaktadır (Raghavendra vd., 2009). 

Tekniğin ilk basamağında FM, hedef hücrelere bağlanır, sonrasında 

zararsız ışık uygulaması ile FM aktif hale getirilir. FM, ışıktan aldığı enerji 

sayesinde oksijen veya diğer serbest radikaller ile reaksiyona girer ve 

bunun sonucunda elektronik olarak uyarılmış tekli oksijen (singlet oksijen) 

ve serbest radikaller, oksidasyon yoluyla hücre fonksiyonlarına geri 

dönüşümü olamayan zararlar vererek hedef hüre ölümünü gerçekleştirirler 

(Konopka ve Gorlinski, 2007). Hücre zararına sebep olan bu reaksiyonlar 

klinik olarak sitotoksik ve vaskülotoksiktir (Babilas vd.,2010). 

Tekli oksijenin yarı ömrü oldukça kısadır (<0.04 µs) ve en fazla 100 nm 

uzaklığa kadar yayılabilir (Moan ve Berg, 1991). Hedef hücreler üzerinde 

etki oluşturabilmesi için hücrelere olabildiğince yakın olmalıdır. FT’nin 

etkinliği, doz, inkübasyon süresi, FM’nin konumu, oksijen varlığında 

ışığın dalgaboyu, yoğunluğu ve enerji akıcılığına bağlıdır (Chrepa ve ark., 

2014). 

FDT, DNA hasarı ve sitoplazmik membran hasarı olarak iki farklı 

mekanizma ile bakterisid etki sergilemektedir. Sitoplazmik membran 

hasarı, sitotoksik ürünlerin bakterilerin sitoplazmik membranını etkilemesi 

sonucu membran geçiş sisteminde meydana gelen inaktivasyon, enzimatik 

olaylarda inhibisyon gibi olaylara neden olarak hücre hasarı meydana 

gelmesidir (Raghavendra vd., 2009). FDT’nin DNA hasarına yol açtığı 

bilinmesine rağmen, fotokimyasal reaksiyon sonucu bakteri ölümünün 

çoğunlukla bakteriyel sitoplazmik membranda oluşan hasardan dolayı 
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gerçekleştiği düşünülmektedir (Bertoloni vd.,2000, Hamblin ve Hasan, 

2004). 

FDT’de uygulanan uygun dalga boyundaki ışık, tekil durumdaki 

(ground state) FM’yi daha uzun yarılanma ömrü olan uyarılmış üçlü 

duruma (triplet state) geçirir. Uyarılmış FM, moleküller ile etkileşime 

geçmek için 2 farklı yol izler (Mizutani vd., 2009, Soukos ve Goodson, 

2011). Tip I reaksiyonda, FM’den direkt olarak elektron/hidrojen transferi, 

iyon oluşumu, redoks reaksiyonları oluşumu ile serbest radikaller meydana 

gelir. Serbest radikallerin oksijen ile tepkimeye girmesi ile süperoksit ve 

hidrojen peroksit gibi reaktif oksijen türleri oluşur (Konopka ve Goslinski 

2007). Bu reaktif oksijen türleri, hücre membran bütünlüğüne zarar vererek 

geri dönüşümü olmayan biyolojik hasarlar meydana getirmektedirler 

(Foote, 1991, Sharman vd., 1999). Tip II reaksiyonda ise FM üçlü 

formunun uyarılması ile oluşan enerjinin oksijene aktarılması sonucu 

elektronik olarak uyarılan oksijenin tekil oksijene dönüşmesidir. Her iki 

mekanizmada da meydana gelen zarar oksijene ve FM’nin 

konsantrasyonuna bağlıdır. (Konopka ve Goslinski 2007). Tekil oksijen, 

biyolojik maddeler ile etkileşimi çok fazla olduğu için bakterilerin hücre 

zarı ve duvarlarında oksidatif zarar oluşturan etkiye sahiptir (Foote, 1991, 

Sharman vd., 1999). Virüsler, bakteriler, protozoalar ve mantarlar tekil 

oksijen tarafından yok edilen mikroorganizmalardır. Tip 2 reaksiyonun, 

hücre hasarına asıl yol açan mekanizma olduğu kabul edilmektedir 

(Redmond ve Gamblin 1999).  

Şekil 1.  Tip 1 ve Tip 2 reaksiyonlar 

 Uyarılmış FM                 Tip 1 reaksiyon (süperoksit,peroksit) 

                                                          

                                                                               Hedef hücre ölümü 

      IŞIK                     

                                       Tip 2 reaksiyon (tekil oksijen) 

           FM 

Şekil 2.  Antibiyotikler ve FDT’nin etkin olduğu mikroorganizmalar 

Antibiyotikler                          Bakteri 

FDT                      Virüs, Bakteri, Mantar ve Protozoalar 

6. FDT’nin Ağıziçi Kullanım Alanları  

FDT, tıp alanında çeşitli  kanser türlerinde, maküler dejenerasyonu (sarı 

nokta hastalığı), aktinik keratoz ve Barett özofagusu tedavisinde, yanık ve 

yara tedavilerinde ve kan ürünlerinin dekontaminasyonunda sıklıkla 

kullanılmaktadır (Triesscheijn vd., 2006, Tschen vd., 2006).Ayrıca local 
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uygulanabilirliği ve kolay ulaşım imkanı dolayısıyla diş hekimliğinin 

birçok alanında da kullanılmaktadır. FDT, oral kanserler, prekanseröz 

lezyonlara olan lökoplaki, eritroplaki, oral verrüköz hiperplazi ve liken 

planusun buna ek olarak bakteriyel, fungal, viral enfeksiyonların 

tedavisinde tercih edilen bir yöntemdir (Konopka ve Goslinski 2007). 

FDT, konservatif tedavi alanında, çürük önleme amacıyla ve kavite 

dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır. FDT,  diş yüzeyinde ilk kolonize 

olan Streptokoklar ve laktobasillere karşı antimikrobiyal etki oluşturmak 

amacıyla klinik kullanıma sahiptir. Streptococcus sobrinus, Streptococcus 

mutans, Streptococcus sanguinis gibi birçok bakteri türüne etki ettiği 

yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (Guglielmi vd., 2011). 

Candida albicansın ortadan kaldırılmasında FDT’nin oldukça etkili 

olduğu bilinmektedir (Teichert vd., 2002, Wilson vd., 1993). HIV- pozitif 

hastalarda sıklıkla görülen oral kandidiazisin FDT ile tedavisi yine diğer 

tedavilere alternatif olarak görülür (Ceballos-Salobrena vd., 2000). 

Dudakta görülen herpes simpleks enfeksiyonları da dahil olmak üzere viral 

enfeksiyonların tedavisinde de başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Smetana 

vd., 1998). 

7. Periodontal Hastalıkların Tedavisinde FDT 

FDT’nin antibakteriyel, antifungal ve antiviral amaçla kullanımı, bu 

tedavinin periodontitis tedavisinde de kullanılabilineceğini düşündürmüş 

ve bu doğrultuda birçok çalışma yapılmıştır (Konopka ve Goslinski 2007). 

Periodontal hastalıklar içinde en yaygın olan hastalık etyolojik faktörü 

bakteriyel biyofim olan periodontitistir (Bassir vd., 2013). Aggregatibacter 

Actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Treponema 

denticola ve Tannerella forsythia bakteria gibi kompleks 

mikroorganizmalar etyolojisinde rol oynayan önemli patojenlerdir 

(Tanner, 2015). Periodontal tedavinin asıl amacı, mekanik debritman 

(ultrasonik ekipmanlar veya manuel olarak) ve lokal veya sistemik 

antibiyotikler ile yaygın olarak mikrobiyal ajanları azaltmaktır (Cobb, 

1996). Antibiyotik kullanımı periodontal patojen miktarını azaltsa da sık 

kullanımları bakteri direncine sebep olabilmektedir. Ayrıca hastalarda 

alerjiye neden olabilmesi ve periodontal ceplerde kullanım zorluğu diğer 

dezavantajlarıdır (İngilizce makale 3-4). Sistematik bir derlemede, bazı 

antibiyotiklerin deri döküntüsü, kaşıntı, oral kandidiyazis, mide bulantısı, 

kusma gibi yan etkileri de öne çıkarılmıştır (Meimandi vd., 2017). Ayrıca 

furkasyon bölgesinin karmaşık anatomisi nedeniyle o bölgelerde uygun bir 

erişime sahip olmak zordur. Bu nedenle araştırmacılar ek tedavi yöntemleri 

bulmak için çalışmalar yürütmüş ve bulunan tedavilerden biri de  FDT 

olmuştur. 
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FDT’nin sadece bakteri inaktivasyonu yoluyla değil aynı zamanda 

inflamasyon sırasında açığa çıkan çeşitli sitokinleri  de (TNF-α, IL1-β)    

inaktive ederek periodontal iyileşmeye katkı sundukları belirtilmektedir 

(de Oliveira  vd., 2009, Hapa ve Karaduman, 2010). 

FDT’nin periodontitis tedavisinde etkinliğini değerlendiren çok sayıda 

çalışma yapılmıştır. Konopko ve arkadaşları yaptıkları in vitro çalışmada 

FDT‘nin periodontal hastalıklarda saptanan spesifik mikroorganizmalara 

karşı etkili olduğunu göstermişlerdir (Tekdal ve Gürkan, 2014). Sigusch 

ve arkadaşlarının köpekler üzerinde yapmış oldukları bir çalışmada 

deneysel periodontitits oluşturmak için Porfinomonas gingivalis ve 

Fusobakterium nukleatum enjekte etmişlerdir. FM olarak Klorin e6 ve 

BLC1010 ve ışık kaynağı olarak ta 662 nm dalga boyundaki diyod lazer 

kullanılmıştır. Sonuçta klinik inflamasyon belirtilerinde azalma ve patojen 

mikroorganizma seviyesinde azalma olduğu saptanmıştır (Sigusch vd., 

2005). Lulic ve arkadaşları 10 hastada gerçekleştirdikleri çalışmada 70 

periodontal cepte 1. grupta FDT, diğer grupta ise debritmanı takiben aktive 

olmamış lazer uygulamışlardır. 3, 6 ve 12. aylarda değerlendirilen klinik 

parametrelerde FDT uygulanan periodontal ceplerde tüm klinik 

parametrelerde olumlu değişiklikler gözlemlemişlerdir. Fernandes ve 

arkadaşları yaptıkları hayvan deneyinde immünosüpresif ilaç 

uygulamışlardır. Meydana gelen periodontal yıkımın sadece klasik 

periodontal tedavi uygulanan grupta, tedaviye ek olarak FDT’de uygulanan 

gruba gore daha fazla olduğu gözlemlemişlerdir (Fernandes vd., 2010). 

Ayrıca yaptıkları benzer başka bir çalışma ile de FDT’nin periodontitiste 

yapılan tedaviye destek amacıyla kullanılabileceğini rapor etmişlerdir 

(Fernandes vd., 2009).  de Oliveira ve arkadaşları ise 3 aylık bir takip ile 

SRP ile PDT'yi karşılaştırmışlar ve iki yöntemin de periodontitis 

tedavisinde benzer sonuçlar gösterdiğini saptamışlardır (de Oliveira vd., 

2007).  

Yapılan çalışmaların birçoğunda deneysel periodontitiste periodontal 

tedaviye ek olarak FDT’nin inflamasyon belirtilerini ve kemik kaybını 

azalttığı gösterilmektedir. Bununla birlikte az sayıda çalışma FDT’nin diş 

yüzey temizliğine alternatif olabileceğini rapor etmektedir. Moreira ve 

arkadaşları, tekrarladıkları dört seans PDT sonrasında tek köklü dişlerde 

mevcut derin ceplerin tamamiyle iyileşmediğini rapor etmişlerdir (Moreira 

vd., 2015). Yakın tarihli bir klinik araştırmada da Börekçi ve arkadaşları, 

PDT'nin SRP'ye ek olarak kullanılmasının, klinik ve mikrobiyolojik 

parametreler üzerinde sulkus kanama indeksi dışında herhangi bir yararlı 

etkiye yol açmadığını göstermiştir. (Börekçi vd., 2019). Azarpazhooh ve 

arkadaşları, yaptıkları meta analiz çalışmalarında beş araştırmayı 

değerlendirmişlerdir. Bu çalışma sonucunda FDT’nin tek başına ya da SRP 

ile birlikte kullanıldığında klinik parametrelerde, olumlu etkilerinin 

olmadığını, bu nedenle FDT’nin periodontitisin tedavisinde rutin olarak 
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kullanımının faydalı olmayacağını bildirmişlerdir (Azarpazhooh vd., 

2010).  

Fotodinamik tedavi, her tür mikroorganizmada etkili olabilmesi, 

etkisinin uygulama alanı dışında etkili olmaması, herhangi bir yan etki 

direnç gelişimi göstermemesi sebebiyle klasik tedavi yöntemlerine 

alternatif olarak kullanılabilir. FDT ile yapılan tedavilerde girişimsel 

cerrahi yöntemlere göre daha estetik sonuçlar elde edilir ayrıca morbidite 

seviyesi de oldukça düşüktür. Bunların yanında her yaş grubu için uygun, 

maliyeti düşük, her ortamda uygulanabilen bir tedavi yöntemi olduğundan 

dolayı tıp ve diş hekimliğinde kullanımı daha da yaygınlaşacaktır. FDT’nin 

periodontal hastalıklarda etkinliği ile ilgili yapılan araştırmalar 

incelendiğinde, klasik periodontal tedavinin FDT’ye göre daha başarılı 

sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu doğrultuda FDT’nin tek başına bir 

tedavi yöntemi değil, ek bir tedavi yöntemi olarak kullanımı uygundur. 

Çok sayıda klinik çalışma mevcut olmasına rağmen, kullanılan FM’nin 

türü, miktarı, uygulama süresi, ışık kaynağının türü, dalga boyu ve 

çalışmanın in vitro veya in vivo olması gibi değişkenler, çalışmalar 

arasında çelişki yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle randomize, 

kontrollü, klinik çalışmalar, FDT ile ilgili daha güvenilir sonuçlara 

ulaşabilmemize olanak sağlayacaktır. 
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1. Giriş 

    Günümüzde rejeneratif ve rekonstrüktif amaçla biyolojik ortama 

yerleştirilen ve çevre dokularla uyum içinde olacak şekilde geliştirilen doğal 

veya sentetik olarak tasarlanmış biyolojik maddeler biyomateryal olarak 

tanımlanır (Deb vd, 2015). Periodontal dokuların rejenerasyonu için gerekli 

olan hücresel ve moleküler olayları anlamak, tedavi yöntemlerini, 

etkinliklerini ve kullanılacak biyomateryalleri belirlemede oldukça önemlidir. 

Periodontal dokuların orjinal formlarına yapılanmasını indükleyen biyolojik 

ajanların ve büyüme faktörlerinin tanımlanması ve özelliklerinin bilinmesi bu 

alanda yeni ufukların gelişmesini sağlamaktadır (Bengi ve Saygun 

2014).Yüzey yapısı, kimyasal bileşim, doku sıvılarına karşı davranış, 

esneklik, aşınma direnci, elektrik yükü gibi birçok önemli özellik kullanılacak 

biyomateryal türünü belirlemede önemlidir (Hrabe, 2010).  

     Periodontal rejenerasyon tedavilerinde amaç, hastalık sonucu kaybedilen 

periodontal destek dokularının geri kazandırmaktır (Shue vd., 2012; Bhavsar 

vd., 2018). Cerrahi olmayan periodontal tedavi, flep operasyonu, koronale 

pozisyone flep, bariyer membranlar ile yönlendirilmiş doku rejenerasyonu 

(YDR), kök yüzeyi demineralizasyonu, greft uygulamaları ve büyüme faktörü 

uygulamaları gibi teknikler tek başına veya kombine olarak kullanılmaktadır 

(Kao vd., 2015).  

     Başarılı bir doku ve  kemik rejenerasyonunda en önemli sorun istenmeyen 

epitel ve bağ doku hücrelerinin yara bölgesine yada defekt bölgesine göçüdür 

(Ogiso vd., 1991). Yönlendirilmiş doku/ kemik rejenerasyonu (YDR/YKR)  

prosedürü sayesinde bariyer membranlar kullanılarak ilgili bölgeye epitel ve 

bağ doku hücrelerinin göçleri önlenmiş ve sadece  kemik ve periodontai 

ligament hücrelerinin yönlendirilmesine olanak sağlanmıştır (Buser vd., 

1993). Bu sebeple YDR ve YKR, yıllardır periodontal rejenerasyon için altın 

standart olarak kabul edilmektedir (Kuo vd., 2006). 
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2. Kullanılan Biyomateryaller 

2.1 Greftler 

     Hasara uğrayan bir dokunun tedavisi için bölgeye yeleştirilen maddelere 

“greft” denilmektedir. Periodontal cerrahide, kemik grefti denince, tedavi 

amacıyla periodontal kemik defektinin içine yerleştirilen maddeler anlaşılır.  

     Periodontal kemik greftlerinin kullanım amaçları, klinik ataçman kazancı 

sağlamak, periodontal cep derinliğini azaltmak, defekt içerisinde yeni kemik 

oluşumunu sağlamak ve periodonsiyum dokularının rejenerasyonu 

gerçekleştirmektir. (Schallhorn, 1977).  

     Kemik rejenerasyonu osteogenezis, osteokondüksiyon ve osteoinduksiyon 

mekanizmalarıyla gerçekleşmektedir.  

Osteogenezis: İçerdikleri osteoblastlar ve preosteoblaslar sayesinde yeni 

kemik oluşumunu başlatırlar (Nandi vd., 201).  

Osteoindüksiyon: İçeriklerinde mevcut olan kemik büyüme faktörleri ile 

ostoeprogenitör hücreler uyarılır ve kemik dokusu oluşumu gerçekleşir 

(Martinez ve Walker, 1999].  

Osteokondüksiyon: Mevcut defekt etrafında yapı iskelesi oluşturarak, 

kemiğin hasarlı bölgesi onarılır. Bu mekanizmada greft maddesi kemik 

oluşumunu aktive etmez sadece destekler (Martinez ve Walker, 1999]. 

     Periodontolojide kullanılan greft materyalleri immünolojik orjinlerine göre 

4 sınıfta toplanır. 

1. Otogreftler 

2. Allogreftler 

3. Heterogreftler (Xenogreftler) 

4. Alloplastikler (Sentetik) (Finkemeier, 2002). 

     2.1.1 Otogreftler  

     Otojen kemik greftleme, osseöz materyalin hastanın uygun bir anatomik 

bölgesinden alınıp aynı hastada farklı bir bölgeye nakledilmesi işlemidir. 

Osteogenesiz mekanizması ile çalışan tek greft tipidir ve aynı zamanda 

osteoindüktif, osteokondüktif potansiyellere de sahiptir. Bu greftler altın 

standart kabul edilmektedir (Roberts ve Rosenbaum, 2012; Yamada ve Egusa, 

2018). Osteojenik etkisi bir süre sonra biter fakat diğer etkileri devam eder 

(Bruggenkate vd., 1992). Otogreftler morfolojik yapı olarak kansellöz, 

kortikal ve kortikokansellöz olarak gruplandırılabilinir. Kansellöz greftler 

düzensiz anastomozlaşan kemik trabeküllerinden meydana gelir. Trabeküller 

arasındaki düzensiz boşluklarda kemik iliği mevcuttur. Birden çok kemik 

duvarı içeren periodontal kemik defektlerinde oldukça başarılıdır. Kortikal 

greftler,  kemik lamellerinden oluşur. Osteokondüksiyon mekanizması ile 

defekte şekil verirler. Kortikokansellöz gretler ise iki grubun avantajlarını 

içermektedirler (Ersu, 2007). 
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     2.1.1.1 Ağız içi kaynaklı otogreftler 

 

     Simfiz bölgesi, ramusun ön yüzü, tüber bölgesi, dişsiz bölgeler, torus 

bölgesi ağız içi verici bölgelerdir (Gellrich vd., 2007). Osteoektomi ve 

osteoplasti sırasında toplanan kemikler de ağıziçi otogreft olarak sıklıkla 

kullanılmaktadır. Greftlerin alınmasında frezler, keskiler, kemik küretleri, 

lazerler ve ultrasonik piezzo cihazlar kullanılabilir. 

 

     2.1.1.2 Ağız dışı kaynaklı otogreftler 

      İnsan vücudunda kalvaryum, iliak kemik, kaburgalar, tibial kemik, fibula 

kemik ağız dışı verici bölgelerdir (Ceylan, 2020). Bu greft uygulamaları çoğu 

zaman hastane ortamı gerektirmektedir. 

      2.1.2 Allogreftler 

      Allogreftler aynı türün farklı bireylerinden elde edilebilen greft 

materyalidir. İnsanlardan yada kadavralardan elde edilen kemikler steril edilir, 

işlemden geçirilir ve sonrasında kemik bankalarında saklanır. Bu greftlerin 

avantajları dönor sahanın eliminasyonu,  kan kaybının azalması, morbiditenin 

azaltılması, operasyon süresinin kısaltılması, yeterli sayıda ve histouyumlu 

olmalarıdır. Donörün tıbbi geçmişi ve enfeksiyon gibi problemler ise 

dezavantajlarıdır. Çeşitli hazırlanma teknikleri ile komplikasyonların ve 

enfeksiyon riskininin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir  (Kökden ve Türker, 

1999). 

     2.1.2.1 Taze Dondurulmuş Kemik Allogreftleri  

     En çok kullanılan allogreft tekniğidir (Barbour ve King, 2003).  Steril bir 

şekilde elde edilen kemik dokuları serolojik testler yapıldıktan sonra 

dondurulur. 5 yıl boyunca saklanabilir. Büyük kemik defektlerini doldurmak 

için otojen greftler yetersiz kaldığında ve kemik kistlerinin alınması sonucu 

oluşan defekt boşluğunu doldurmada kullanılmaktadır ancak antijenik etki ve 

hastalık bulaştırma risklerinden dolayı kullanımı sınırlıdır (Finkemeier, 2002). 

     2.1.2.2 Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogreftleri (DKKA)  

     Otogreftlere benzer etki göstermektedirler. DKKA’lar yapı iskelesi görevi 

görerek öncü kemik hücrelerinin göçüne izin verirler ve osteokondüktif etki 

sergilerler. DKKA'nın düşük maliyeti, tedarik kolaylığı, kollejen miktarının 

fazla olması ve ikinci bir cerrahi operasyon gerektirmemesi avantajlarıdır 

(Rummelhart ve Mellonig, 1989). 

     2.1.2.3 Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogreftleri 

(DDKKA)  

     Kemik morfojenik proteini (BMP) salınımını sağlamak amacıyla 

hidroklorik asit ile demineralizasyon işlemi yapılmaktadır. Böylelikle 

osteoindüktif etkileri artmaktadır. Kortikal kemik allogreftlerinin, spongioz 
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kemik allogreftlerine göre daha fazla BMP içermesi ve daha az antijenik 

özellik göstermesi nedeniyle daha çok tercih edildiği bilinmektedir  (Busam 

vd., 2007).   

     2.1.3 Heterogreftler (Xenogreftler) 

     Periodontolojide sıklıkla kullanılan bu greftler genetik olarak farklı bir 

türden elde edilmektedir (Gellrich vd., 2007). Genellikle sığır kökenli olan bu 

greftlere yapılan sterilizasyon işlemlerinden dolayı osteoindüktif özellikler 

azalmıştır (Shibuya ve Jupiter, 2015). Birçok araştırmacı spongioz kemikle 

yapısal olarak benzerlik göstermesinden dolayı YDR/YKR’da kullanımınıda 

başarılı sonuçlar elde etmişlerdir (Simion vd., 2007). Bu greft materyali 

biyolojik hidroksi apatit kristalleri içerir ve süngerimsi bloklar yada granüller 

olarak üretilmektedir (Kumar vd., 2016).  

     2.1.3.1 Sığır Kaynaklı Heterogreftler 

     Sığır kemiklerinin deproteinize edilmesi sonucu organik yapı tamamen 

ortadan kalkar. İnorganik kısım poröz hidroksiapatit kristallerinden oluşur ve 

yapısal olarak insan spongioz kemiğe çok benzer. Biyouyumludur ve 

osteokondüktif etki gösterir. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte bakteri ve viral kontaminasyon tamamen ortadan kalkmıştır. En 

yaygın kullanılan Bio-Oss, sığır kaynaklı kemik greft materyali olarak 

periodontoloji ve maksillofasiyal cerrahi’de sıklıkla tercih edilmektedir 

(Araújo vd., 2008).  

     2.1.3.2 Mercan Kaynaklı Kalsiyum Karbonatlar 

     Kemik dokusunun inorganik kısmının büyük bir kısmı (%70)  kalsiyumdan 

oluşur. Bu oranın büyük bir kısmını ise hidroksiapatit formunda kalsiyum 

fosfat diğer kısmını kalsiyum karbonat oluşturur. Her iki kalsiyum formu 

biyoaktif ve kondüktiftir. Mercanlar aragonit denilen kireçli bir madde 

salgilarlar. Bu porlu yapı vaskülerizasyon ve hücre migrasyonu için çok 

önemlidir (Chow, 2009; Nakase vd.,2009).  

     Porlu yapısı yüzey aralığını genişletir. Fiziksel yapısının %98’i kalsiyum 

karbonattır; geri kalan %2’si flor, çinko, bakır, demir, stronsiyum ve 

magnezyum gibi maddelerden oluşur. Bu tür greft maddeleri mükemmel doku 

uyumuna sahiptir ve iyileşme sürecinde tümüyle rezorbe olurlar. 

Osteokondüktif etki mekanizması ile işlev görmektedirler (Rekow, 2003).  

     2.1.3.3 Domuz Kaynaklı Xenogreftler  

     İnsan kemiğine yapısal olarak en çok benzeyen domuz kemiğinden elde 

edilen bu grefler oldukça tatmin edici sonuçlar vermektedir (Holzer vd., 

2012).  Ayrıca sığır kaynaklı greftlere nispeten daha az zoonoz ( omurgalı 

hayvanlardan insanlara geçen hastalık) riski taşıdığı bilinmektedir (Salamanca 

vd., 2018). 
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     Domuz kaynaklı greftlerin osteokondüktif etki mekanizmasına sahip 

oldukları yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir (Cassetta vd.,2015). Dini 

sebeplerden dolayı  bazı hasta ve hekimler tarafından tercih edilmemesi ise en 

büyük dezavantajıdır. 

     2.1.3.3.1 Emdogain ve Amelogenin 

     Tek bir genden türetilmiş olan amelogeninler %90 oanıında mine matriks 

proteininden oluşmaktadır. Minede morfolojik değişimle  mineralizasyonda 

önemli bir role sahiptir (Simmer ve Hu, 2001). Amelogeninlerin periodontal 

açıdan yara iyileşmesinde, kemik şekillenmesi ve oluşumunda, kök 

rezorbsiyonu tedavisinde etkileri oldukça önemlidir (Lyngstadaas vd., 2009).  

     Asidik bir biyomateryal olan emdogain gelişmekte olan domuz diş 

tomurcuklarından elde edilen bir mine matriks proteinidir. Ana bileşeni %95 

oranında amelogenindir. Üretiliş amacı periodontitis nedeniyle kaybedilen 

periodontal dokuların rejeneresyonunu sağlamaktır. Periodontal ligament 

hücrelerinin proliferasyonunu ve göçünü yönlendirerek rejenerasyona büyük 

katkı sunmaktadırlar. Uygulandığı bölgelerde ortama büyüme faktörlerini 

salgılarlar ve böylece periodontal doku hücrelerinin gelişimini arttırmaktadır 

(Özerol vd., 2014). 

     2.1.3.4 At Kaynaklı Xenogreftler  

     Periodontal defekt tedavilerinde ve alveolar sırt atrofisinde, at kaynaklı 

xenogreftlerin kullanımı yapılan çalışmalarda incelenmektedir. Bu greftlere 

bir örnek Equimatrix (Equine Bone Mineral veya EBM, Osteohealth), yapısal 

ve içerik olarak diğer ksenogreftlere benzemektedir. Diğerlerinde olduğu gibi 

organik bileşenlerinden ayrılmış, steril, biyouyumlu ve porlu yapıda bir kemik 

mineral matriksidir (Nevins vd., 2013). 

     2.1.4 Alloplastlar (Sentetik Greftler)  

     Kemik dokusunun inorganik komponentiyle benzerlik gösteren, 

ostokondüktif mekanizmalı  ve suni yollarla elde edilen sentetik greft 

materyalleridir (Booth vd., 2016). 

     2.1.4.1 Seramikler 

     2.1.4.1.1 Sentetik Hidroksiapatit 

     Hidroksiapatit (HA), farklı kıvam ve şekillerde üretilen bir seramiktir ve 

birkaç farklı tipte bulunabilir. Poröz yapıdaki  HA,  kemik defektlerinde  ve 

alveola kemik augmantasyonlarında sıklıkla kullanılmaktadır. 

Periodontolojide başarılı sonuçlar elde edilmesine rağmen kemik 

oluşumundan daha yavaş rezorbe olması önemli dezavantajıdır (Özer, 2017). 

     2.1.4.1.2 Trikalsiyum Fosfat 

     Trikalsiyum fosfatın (TCP), α ve β fazları mevcuttur. Sinterizasyon 

sıcaklığındaki varyasyonlar, farklı kristal fazların oluşmasına neden olur. 
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900ºC’lik sıcaklıkta sinterizasyon yapıldığında β-TCP meydana gelir. β-TCP, 

α-TCP’a göre daha hızlı rezorbe olduğu için  klinik kullanımı daha uygundur 

(Horch vd., 2006). HA’ in etkinliğini artırmak için β-TCP ile birleştirilmiş ve 

osteokondüktif özellikte bifazik kalsiyum fosfat (β-TCP /HA) elde edilmiştir 

(Pirinç, 2015). 

     2.1.4.1.3 Bioaktif Cam 

     Silikon dioksit, sodyum oksit, kalsiyum oksit ve fosfor oksitten oluşan 

bioaktif camlar, osteokondüktif etki mekanizmasıyla çalışır (Ceyhan vd., 

2007).  Kemik dokusuna kimyasal olarak bağlanır ve bağlandığı yerde  

osteoblastlar tarafından primer mineralizasyon için salgılanan kollajen ve 

matriks proteinleri sayesinde yeni kemik oluşumunu sağlamaktadır (Hench, 

2006). Kemik defektlerinde ve rejenerasyonunda, periodontal hastalıkların 

klinik tedavisinde sıklıkla tercih edilirler (Brunner vd., 2009). 

     2.1.4.2 Kompozit Kopolimerler 

     Poliglikolik asit (PGA) ve polilaktik asit (PLA) kombinasyonları yıllardır 

rezorbe olabilen süturların üretiminde kullanılmaktadır. Yine son zamanlarda 

rezorbe olabilen fiksasyon malzemelerinde de kullanılmaya başlanmıştır 

(Özer, 2017).  

     Bu materyaller, çeşitli türlere dönüştürülebilir ve büyüme faktörleriyle 

entegre olabilirler. Daha çok, büyüme faktörlerinin yoğunlaşmış bir biçimde 

belli bir noktada depolanmasını sağlayan dağıtım ajanlarıdır. Tek başlarına 

osteokondüktif potansiyelleri azdır bu sebeple kemik matriks proteinlerle 

kombinasyonları kemik rejenerasyonuna daha fazla katkı sağlar (Navarro vd., 

2008; Bucholz, 2002). 

     2.1.4.3 Kalsiyum Sülfat (Paris Alçısı) 

     Kalsiyum sülfat, çok eski yıllardan beri kullanılan biyouyumlu sentetik bir 

kemik greftidir. Kolayca uygulanabilmesi için kalsiyum sülfat tozu ve  sıvısı 

karıştırılır ve alçı formu elde edilir. Defekt bölgesine yerleştirildiğinde 

kemiğin mineral fazını taklit ederek kemik oluşumuna katkı sunar. Ortalama 

1 ayda rezorbe olurlar (Garg, 2004; Scarano vd., 2006). Etkinliği ise hala 

tartışmalıdır. 

     2.2 Büyüme Faktörleri 

     Kemik rejenerasyonunda görev alan büyüme faktörleri arasında en sık 

kullanılanları plazma kaynaklı büyüme faktörü (PDGF), insülin benzeri 

büyüme faktörü (IGF), dönüştürücü büyüme faktörü (TGFβ) ve kemik 

morfojenik proteinidir (BMP). 

     2.2.1 Trombositten Zengin Plazma (Prp) 

     Santrifüje edilerek hazırlanan ve yüksek oranda trombosit içeren otojen 

plazmadır. Trombositlerin içeriğinde PDGF, TGFβ ve IGF bulunmaktadır. 
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Elde edilişinde ilk etapta 5600 rpm’de santrifüj edilir ve daha sonra 

trombositten fakir plazma, eritrosit, lökosit ve trombositlerden ayrılır. Diğer 

etapta ise 2400 rpm’de santrifüj edilerek kalan plazmadan eritrosit ve 

lökositler ayrılır. Sonuçta trombositten zengin plazma kalır (Kevy ve 

Jacobson, 2000). Kan pıhtısı, %94 hemoglobin, %5 trombosit ve %1 

lökositten  oluşurken, PRP %95 oranında trombosit ihtiva eder. Rejeneratif 

tedavide PRP’da bulunan büyüme faktörleri hem kendi spesifik etkilerini 

gösterirler hemde birbirlerinin etkilerini arttırarak protein üretimi ve gen 

ekspresyonuna katkı sunarlar (Carlson, 2000). Bununla birlikte, otojen PRP  

dışında sığırlardan üretilen PRP jeller alerjik komplikasyonlara ve pıhtılaşma 

problemlerine neden olabilirler (Tözüm ve Demiralp, 2003). 

     2.2.2 PDGF 

     İki küçük monomerin birleşmesiyle oluşan, katyonik yapıda olan ve 

farklılaşmamış mezenkimal hücrelerin oluşumuna  katkı sunan bir büyüme 

faktörüdür. Diğer büyüme faktörleriyle birlikte kemik ve PDL doku 

rejenerasyonunu arttırır. Reneneratif periodontal  tedavide membranlar ve 

farklı büyüme faktörleriyle kullanıldıkları zaman hem rejenerasyonda rol 

oynar hem de beraber kullanıldığı büyüme faktörlerinin etkinliğini arttırır 

(Graves ve Cochran, 1990; DiGiovanni vd., 2013) 

     2.2.3 IGF 

     Proinsülin ile yapısal benzerlik gösterdikleri için bu ismi almışlardır. IGF-

1, IGF-2 olarak tek zincirli iki izoformdan oluşmaktadırlar (Graves ve 

Cochran, 1990). IGF-2’den daha düşük dozlarda daha fazla etkinlik gösteren 

IGF-1, rejeneratif ve rekonstrüktif cerrahide sıklıkla tercih edilmektedir 

(Thaller vd., 1998). 

    2.2.4 TGFβ 

     Kemik, kıkırdak ve trombositlerde oldukça fazla miktarda bulunurlar. 

Hücrelerin büyümesini, başkalaşımını ve ölümünü aynı zamanda 

ekstrasellüler matriks üretimini düzenlemektedirler (Miyozono, 2000). 

BMP’ler ile aynı hormon ailesine üyedirler. Rejenerasyonda kemik 

hücrelerinin matriks sentezinden sorumludurlar. Düşük doz TGFβ ve yüksek 

doz BMP ile birlikte kullanımı ile kemik oluşumunu arttırıcı yönde etki 

gösterirler (Duneas vd., 1998). 

     2.2.5 BMP 

     Kök hücrelerinin kemik hücrelerine proliferasyonu, hücre göçü ve  matriks 

üretiminde oldukça etkili olan BMP’nin 15 adet çeşidi bulunmuştur.  

Demineralize kemiğin osteoindüktif potansiyelinin temelinde özellikle 

BMP’nin tüm çeşitleri farklı oranlarda yer almaktadır. Defekt içerisine uygun 

bir taşıyıcı ile yerleştirildikleri zaman kemik rejenerasyonda proliferasyon ve 

migrasyon aşamalarında ayrıca oluşan yeni matriksin mineralisyonunda yer 

almaktadır. BMP-2 ile yapılan periodontal cerrahi işlemler sonucunda kemik 
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ve sement rejenerasyonu ile periodontal ataşman meydana geldiği 

gözlenmiştir (Özeç ve Yeler, 2003). 

     2.3 Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonunda Kullanılan Membranlar 

     2.3.1 Rezorbe Olmayan Rejeneratif Membranlar (1. Kuşak)  

     Çıkarılması için ikinci bir cerrahi işleme gerek duyulması, bu sebeple 

tedavi süresinin uzaması, membranın ekspoze olma ihtimali ve yüksek 

maliyetinden dolayı çoğunlukla kullanılmamaktadırlar. 

     2.3.1.1 Genişletilmiş politetrafloroetilen (e-PTFE)  

      YDR/YKR’da kullanılan bu membranlar pöröz bir yapıda ve teflon 

esaslıdırlar. Yaka ve gövde kısımları temas ettikleri dokularda etkinliklerinin 

arttırılması amacıyla farklı fiziksel özellikte tasarlanmıştır (Sheikh vd., 2014; 

Rakhmatia vd., 2013). e-PTFE, epitel hücrelerinin migrasyonunu önleyen çok 

sayıda küçük gözenek içermektedir (Rakhmatia vd., 2013). İkinci bir cerrahi 

operasyonla çıkarılmaları gerekmektedir bu nedenle maliyet ve travma artar 

(Jacob ve Amudha, 2017). Günümüzde e-PTFE membranın kullanım sıklığı 

azalmış ve yerine daha çok diğer rezorbe olmayan membranlar tercih 

edilmeye başlanmıştır (Soldatos vd., 2017)). 

     2.3.1.2 Nanopolitetrafloroetilen (d-PTFE) 

     Yoğun  PTFE içeren bu membran e-PTFE’ye oranla daha küçük gözenek 

boyutuna sahiptir. Böylece enfeksiyon riski azalmakta ve zar dokuya 

yapışmadığından dolayı daha az travma ile çıkarılabilinmektedir (Rakhmatia 

vd., 2013). 

     2.3.1.3 Titanyumla Güçlendirilmiş PTFE (Titanyum Mesh) 

     Titanyumla kombine edilen PTFE daha güçlü bir yapıya sahiptir. Bu 

sayede YDR için daha fazla alan elde edilir ve greftin yer değiştirmemesi için 

mekanik olarak daha fazla destek sağlarlar (Jacob ve Amudha, 2017). 

Sert yapısından dolayı dokuda tahrişe neden olabilme, bazen yumuşak 

doku büyümesinin oluşabilmesi ve daha komplike ikinci cerrahi gereksinimi 

dezavantajları arasındadır (Rakhmatia vd., 2013; Jacob ve Amudha, 2017). 

     2.3.2 Rezorbe Olabilen Rejeneratif Membranlar  

     2.3.2.1 Doğal Rejeneratif Membranlar (2. Kuşak) 

     2.3.2.1.1 Kollejen Membranlar 

     Periodontal dokularda bulunan kollajen, eksraselüler matriksin  temel 

bileşenidir. İnsan derisinden (Alloderm®), sığır tendonundan (Cytoplast®) 

veya domuz derisinden (Bio-Gide®) elde edilmektedir. YDR/YKR 

uygulamalarında biyouyumlu ve yüksek hücre afinitesine sahip olmaları 

nedeniyle oldukça tercih edilmektedir. Düşük komplikasyon ve antijenite riski 
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avantaj sağlarken kolay bozulabilmesi ve yetersiz mekanik özellikleri 

dezavantaj oluşturmaktadır (Bottino vd., 2012; Villar ve Cochran, 2010). 

Tablo 1: Piyasadaki Tip 1 kollejen membranların kaynağı ve rezorbsiyon 

süreleri 

ÜRÜN İSMİ KAYNAĞI REZORBSİYON 

SÜRESİ 

AlloDerm® Kadavra insan derisi 16 hafta 

Bio-Gide® Domuz derisi 16 hafta 

BioMendExtend® Sığır tendonu        18 hafta 

Cytoplast® Sığır tendonu 26-38 hafta 

      2.3.2.1.2 Kitosan membranlar 

      Kitin; böcek, yengeç, mantar, karides, istiridye kabuğundan elde edilen bir 

aminopolisakkarittir. Çeşitli türevleri vardır fakat medikal alanda kullanıma 

en uygun türevi kitosandır. Kitosan, biyoçözünür, oldukça biyouyumlu, 

hidrofilik, toksik olmayan bir materyaldir. Periodontal hastalıklarda 

osteokondüktif etkisiyle cep derinliğinin azalmasında başarılı olmasından 

dolayı periodontoloji alanında da kullanılımı artmıştır (Akkurt; 2012). Yüzey 

geriliminin yüksel olması, mekanik direncinin yetersiz olması ve 

işlenebilirliğinin az olması dezavantajlarıdır (Prasad vd., 2015). 

     2.3.2.2 Sentetik Rejeneratif Membranlar (3. Kuşak) 

     Biyo-uyumlu, biyoçözünür ve doku bütünleşmesine olanak sağlayan 

sentetik polimer membranlar YDR/YKR’da sıklıkla kullanılmaktadır. Kolejen 

gibi doğal membranlar, enzimatik yollarla rezorbe olurken, sentetik 

membranlar hidroliz yoluyla rezorbe olurlar. Bunun sonucunda  kemik 

dokusuna olumsuz etki yaratan asidik bir ortam oluşmaktadır (Garg, 2004; 

Bottino vd., 2012). 

     2.3.2.2.1 PLA (Polilaktik Asit)  

     PLA, biyoabsorbal bir zardır.  Biyouyumlu ve uygun mekanik özelliklerine 

sahip olması nedeniyle en çok tercih edilen polimerlerden biridir (Wang vd., 

2016). Malzemenin emilim işlemi yavaş bir şekilde gerçekleşir. Astrisorb 

(DL-laktid polimer, Atrix Laboratories Inc.)  1996 yılında piyasaya sürülen 

ticarileştirilmiş bir PLA biyomateryalidir. Hem hayvan hem de insan sınıf II 

furkasyon defektinde periodontal rejenerasyona katkısı olduğu saptanmıştır 

(Shue vd., 2012).  

     2.3.2.2.2 PGA (Poliglikolik asit) 

PGA’in doku dostu olması dışında gerekli besinlerin geçirgenliğini 

sağladığı ve rejenerasyon alanı oluşturma kabiliyeti yapılan çalışmalarda 
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gösterilmiştir (Shue vd., 2012). Mekanik dayanıklılığı 2-4 hafta boyunca 

devam etmektedir (Wang vd., 2016). 

     2.3.2.2.3 PGLA (Poli(laktik-ko-glikolik asit))  

     PLA ve PGA'in belirli oranlarda birleşimi sonucu oluşmuştur (Shue vd., 

2012). PLGA'nın bileşimsel değişimi mekanik dayanıklılığı ve hidroliz hızını 

etkiler (Lee ve Kim, 2014). PGA, PLA ve PLGA’in rezorbsiyon sırasında 

pirüvik ve laktik asit salınımları enflamatuar olayları olumsuz yönde 

etkileyebilir (Wang vd., 2016). 

     2.3.2.2.4 PCL (Poli (P-Kaprolakton)) 

     Diğer polimerlerin aksine PCL polimerlerin rezorbsiyonu sırasında asidik 

ürünler açığa çıkmaz. Böylelikle diğer polimer membranların dezavantajı 

elimine edilmiş olur (Furtos vd., 2017).  PCL, başarılı mekanik özellikleri, 

biyouyumluluğu, biyoçözünürlüğü sayesinde YDR işlemlerinde tercih 

edilmektedir (Lee vd., 2003). 
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Giriş 

Diş hekimliğinde endodontik tedaviler ağrıyı yönetmek ve 

enfeksiyonu ortadan kaldırmak için yapılmaktadır. Endodontik 

tedavinin başarısı genellikle mevcut olan ağrının kontrolü hususundaki 

başarı veya başarısızlıkla değerlendirilmektedir. Bu yüzden endodontik 

ağrı yönetimi yapılacak iyi bir endodontik tedavinin yanısıra uygun 

analjezik seçimi ve kullanımıyla tamamlanmalıdır. Hem opioid hem de 

opioid olmayan analjezik ajanları içeren oral formülasyonlar, diş ağrısı 

duyan hastalarda ağrıyı yönetmek için yaygın olarak kullanılan ilaçlar 

arasındadırlar.  

Endodontide Ağrının Sınıflandırılması 

Endodontide ağrı genel olarak preoperatif ve postoperatif ağrı olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. 

1.Preoperatif Ağrı 

Odontojenik ağrı, insan populasyonunun yaklaşık % 16-42’ sini 

etkilediği tahmin edilen orofasiyal ağrının oldukça yaygın bir alt tipidir 

(Horst et al., 2015; McMillan et al., 2006).  Odontojenik ağrı, pulpal ve 

periapikal nosiseptörlerin aktivasyonundan veya intrapulpal basınçtaki 

değişiklikler nedeniyle sinir uçlarının ağrı eşiklerinin düşmesinden 

kaynaklanabilir (Mattscheck et al., 2011). Pulpal ağrı, termal uyaranın 

çıkarılmasından sonra devam eden spontan ağrı ile karakterizedir 

(Levin et al., 2009).  

Diş pulpası, yüksek oranda vasküler ve fibroblastlardan zengin bağ 

dokusundan oluşur. Bu bağ doku stroması içinde diş pulpasının 

innervasyonunu sağlayan akson demetleri bulunur. Sinir liflerinin pulpa 

dokusu içindeki dağılım modeli, insanlar ve deney hayvanları dahil 

olmak üzere kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Aksonların çoğu dişin 

apeksine veya aksesuar foramenlere girerek miyelinli ve miyelinsiz 

sinir liflerinden oluşan lif demetleri içinde radiküler pulpaya çıkarlar. 
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Bu lif demetleri pulpaya yükselir ve pulpa içinde serbest sinir uçları 

olarak veya sub-odontoblastik pleksusa (Raschkow pleksusu)  girdikten 

sonra sonlanır. Sub-odontoblastik pleksus, odontoblastların hemen 

içinde yer alır ve çoğu ince miyelinli liflerden kaynaklanan birçok 

küçük ve geri kalanı miyelinsiz liflerden oluşan ince bir ağı temsil eder. 

Sub-odontoblastik pleksus geniştir ve özellikle pulpa boynuzları 

bölgesinde ayrıntılıdır. Subodontoblastik pleksusta yer alan miyelinsiz 

sinir liflerinin çoğu, serbest sinir uçları olarak odontoblastik tabakaya 

doğru geçer ve burada sonlanırken, diğerleri predentin içinde sonlanır 

veya yaklaşık 100 μm kadar uzandıkları dentin tübülleri yoluyla 

dentine girer. Pulpada yer alan miyelinsiz sinir liflerinin uyarılması 

tipik olarak donuk bir zonklama ve zayıf lokalize ağrı hissi üretirken, 

dentinin uyarılması ise daha hızlı ileten miyelinli liflerin aktivasyonunu 

içeren keskin bir ağrı üretir (Byers and Narhi, 1999). 
2. Postopertatif Ağrı  

Endodontik tedavi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilen ağrıya 

endodontik postoperatif ağrı denir. Postoperatif ağrı multifaktöriyeldir 

ve endodontik tedavi sırasında periapikal bölgenin kimyasal, mekanik 

veya mikrobiyal hasarına yanıt olarak akut periapikal inflamasyonun 

bir sonucu olarak ortaya çıkar (Hepsenoglu et al., 2018). Postoperatif 

ağrı periapikal indeks (PAI) skoru, radyolüsensi boyutu, koroner 

restorasyonun kalitesi, diş lokalizasyonu, yetersiz enstrümantasyon, 

kanal içi ilacın ekstrüzyonu, apikal debris ve irrigant taşması, hastanın 

yaşı ve cinsiyeti gibi faktörlerle ilişkilidir (Nekoofar et al., 2015). 

Günümüzde postoperatif ağrının kontrol altına alınması konusunda 

birçok ilaç veya tedavi tekniğinden faydalanılmaktadır. 

2.1. Antibiyotikleri 

Antibiyotiklerin, konak savunma mekanizmasını geçici olarak 

baskılayan mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasına yardımcı 

olarak, post-endodontik semptomları yönetmede etkili olduğu öne 

sürülmüştür (Pallasch, 1996). Bakteriyel direnç ve yan etkiler meydana 

gelebileceğinden dolayı antibiyotiklerin yaygın kullanımı hakkında 

hala endişeler vardır. Nekrotik pulpalı dişlerin postoperatif ağrı 

tedavisinde oral antibiyotiklerin etkili olup olmadığı tartışmalıdır. 

Önceki klinik çalışmalardan elde edilen çelişkili sonuçlar, klinik 

uygulamada kafa karışıklığına neden olmuştur; bazı klinik araştırmalar, 

ameliyat sonrası endodontik ağrı yönetimi için antibiyotiklerin reçete 

edilmesinin faydalı olduğu görüşünü desteklerken (Mata et al., 1985; 

Torabinejad et al., 1994) diğerleri bu görüşe karşı çıkmaktadır (Akbar, 

2015; Henry et al., 2001). 
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2.2. Seans Sayısı 

Seanslar arasında kanal içi kalsiyum hidroksit uygulanması ihtiyacı 

konusunda bazı tartışmalar vardır. Seanslar arasında kanal içi kalsiyum 

hidroksit pansumanı kullanılmadan yeterli bir bakteriyel azalmanın 

sağlanamayacağı, dolayısıyla iyileşme potansiyelinin tehlikeye 

girebileceği iddia edilmiştir (Torabinejad et al., 1988). Seanslar 

arasında kanal içi ilaç olarak kalsiyum hidroksit kullanılması, tek 

seanslık bir tedaviye kıyasla daha büyük oranda bakterilerin azalmasını 

sağlamaktadır. Tek seanslık tedavinin avantajlarına rağmen iki seanslık 

bir tedavinin ağrının giderilmesi için daha faydalı bir yaklaşım olarak 

kabul edilebileceğini belirten çalışmalar mevcuttur (Yoldaş et al., 

2004). Bu bakış açısı özellikle iki seanslı kanal tedavisinin, tek seanslı 

kanal tedavisine kıyasla postoperatif ağrıda istatistiksel olarak anlamlı 

bir azalmanın elde edildiği semptomatik vakalarda geçerlidir. 

2.3. Sodyum Hipoklorit (NAOCl) Konsantrasyonu 

Sodyum hipoklorit (NaOCl), antibakteriyel ve fizikokimyasal 

özelliklerinin yanısıra nekrotik doku kalıntılarını çözme konusundaki 

benzersiz yeteneği nedeniyle endodontide en sık kullanılan irrigasyon 

solüsyonudur (Siqueira et al., 2007). Ancak kök apeksinden dışarı 

taştığında periapikal dokuları tahriş etmekte ve sonunda şiddetli  

postoperatif ağrılara neden olmaktadır. Kök kanal preparasyonu için 

optimal sodyum hipoklorit konsantrasyonu ile ilgili ortak bir görüş 

olmamasına rağmen, yüksek konsantrasyon sodyum hipoklorit 

solüsyonlarının daha fazla doku çözme özelliği sağlarken daha fazla 

sitotoksisite sergilediği belirtilmektedir (Gonçalves et al., 2016). 

Literatürde sodyum hipokloritin yüksek konsantrasyonlarla 

kullanımının yüksek sitotoksisiteye bağlı postoperatif ağrılara sebep 

olduğunu (Mostafa et al., 2020), yüksek ve düşük konsantrasyonlarda 

benzer postoperatif ağrı bulgularının mevcut olduğu (Verma et al., 

2019), hatta yüksek konsantrasyon sodyum hipoklorit kullanımının 

düşük doz sodyum hipoklorit kullanımına oranla daha etkin bir doku 

çözünme kabiliyeti sağlayacağından dolayı dolayı daha düşük oranda 

postoperatif ağrıya neden olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur 

(Farzaneh et al., 2018). 

2.4. Kriyoterapi 

Kriyoterapi, spor yaralanmalarında ve cerrahi prosedürlerde ağrı 

yönetimi ve postoperatif bakım için uzun süredir uygulanan bir 

tekniktir. Ortopedik, abdominal, jinekolojik ve fıtık ameliyatlarında 

kısa süreli uygulamalarla kriyoterapinin ödem, ağrı, iltihaplanma ve 

iyileşme süresini azaltmada etkili olduğu bilinmektedir. Oral yolla ilaç 
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alımına bağlı olarak oluşabilecek gastrointestinal intolerans, renal-

hepatik sistem bozuklukları ve astım gibi  yan etkilerden kaçınmak için 

kriyoterapi alternatif bir tedavi olarak önerilmiştir (Vera et al., 2018). 

Fizyolojik ve klinik kanıtlar, çeşitli yöntemlerle soğuk uygulamanın 

sinir sinyallerinin iletim hızını, kanamayı, ödemi ve lokal inflamasyonu 

azaltabileceğini ve bu nedenle kas-iskelet ağrısı, kas spazmı ve bağ 

dokusu gerginliğinin azaltılmasında etkili olduğunu göstermektedir 

(Modabber et al., 2013). Endodontide sodyum hipoklorit ve EDTA 

irrigasyonu tamamlandıktan sonra kök kanallarının 20 mL soğuk (2.5 
oC) salin solüsyonu ile 5 dakika son irrigasyonunun yapılması 

postoperatif ağrının azalmasında anlamlı derecede farklılık yarattığı 

bildirilmiştir (Gundogdu and Arslan, 2018).  

2.5. Döner Eğe Hareket Kinematiği 

Günümüzde kök kanal preparasyon teknikleri, rotasyon ve 

resiprokasyon olmak üzere iki temel kinematiğe dayalı olarak motorla 

çalışan nikel-titanyum döner aletlerinin kullanımından köken 

almaktadırlar. Döner aletlerle debris ekstrüzyonu, el aletlerine göre 

önemli ölçüde daha azdır. Yapılan çalışmalar kök kanal preparasyon 

tekniklerinin kök ucuna debris taşırma miktarına paralel olarak 

postoperatif ağrı üzerinde etkili olduğunu göstermiştir (Bürklein and 

Schäfer, 2012; Gambarini et al., 2012; Gambarini et al., 2013). 

2.6. Lokal Anestezikler 

Klinik olarak iltihaplanmamış pulpalı dişlerde diş tedavileri 

planlanırken, dental ağrı kontrolünün temelini lokal anesteziler 

oluşturur. İnfiltrasyon enjeksiyonu yolu ile uygulanan lokal 

anestezikler, hastalıksız dokuda klinik anestezi oluşturmada oldukça 

etkilidir. Sinir bloğu enjeksiyonları teknik olarak daha zor ve 

dolayısıyla infiltrasyon enjeksiyonlarından biraz daha az tahmin 

edilebilir olarak görülse de, klinik çalışmalarda sağlıklı dişlere sahip 

olan hastalarda yaklaşık %75-90 veya daha yüksek başarı oranı 

sağlanmaktadır(Guglielmo et al., 1999; Hargreaves, 2001; Nakai et al., 

2000). 

Ancak lokal anestezikler doku iltihabı olan hastalara uygulandığında 

genellikle çok daha az etkilidir (11). Klinik çalışmalar, tek bir inferior 

alveolar sinir (IAN) blok için lokal anestezik (1.8 cc) enjeksiyonunun, 

geri dönüşü olmayan pulpitis tanısı olan hastaların %30-80'inde etkisiz 

olduğunu bildirmiştir (Cohen et al., 1993; Nusstein et al., 1998; 

Reisman et al., 1997). 
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Kanal tedavisi sonrası ağrı kontrolü için önerilen stratejilerden biri 

de bupivakain gibi uzun etkili bir lokal anestezik kullanmaktır. Böylece 

kök kanal tedavisinden sonra inflamasyonun erken evresinde santral 

hiperaljeziyi önleyerek daha uzun süre boyunca nosiseptif (doku hasarı) 

uyaranlar bloke edilebilmektedir (Parirokh et al., 2012).  

2.7. Antihistaminikler 

Endodontide antihistaminiklerle ilgili ilk çalışma, kök kanal tedavisi 

için bir antihistaminik-antibiyotik karışımı hazırlayan ve bu karışımın 

in vitro ortamda ağır konsantrasyonlarda karışık mikroorganizmaların 

büyümesini engellediğini bulan Stewart (Stewart, 1953) tarafından 

yapılmıştır. Antihistaminikler endodontide kanal içi ilaç olarak, 

anestezi için ve sodyum hipoklorit kazasının yönetimi gibi çeşitli 

amaçlar için kullanılmıştır. 

İnflamatuar bir mediatör olan histamin, nosiseptif duyu sinir liflerini 

hassaslaştırma ve aktive etme yeteneğine sahiptir. Bir preoperatif 

antihistamin uygulamasının, endodontik postoperatif ağrının 

azaltılmasında faydalı olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur 

(Arslan et al., 2016, Bidar et al., 2001). 

2.8. Steroid ve NonSteroid Antienflamatuar İlaçlar 

Glukokortikoidler, inflamatuar yanıtın üretilmesinde önemi olan 

birçok hücre veya faktör üretimi inhibe eder. Bu inhibisyon 

glukokortikoidlerin; vazoaktif ve kemotaktik faktörlerin salınımının, 

lipolitik ve proteolitik enzimlerin salgılanmasının, lökositlerin doku 

hasarı alanlarına ekstravazasyonunun ve nihayetinde fibrozisin 

azalmasına neden olan gen transkripsiyonu üzerindeki etkisinin bir 

sonucudur (Marshall, 2002). 

Postoperatif ağrının azaltılması konusunda steroidlerin sistemik 

kullanımıyla ilgili birçok çalışma yapılmış (Marshall and Walton, 1984; 

Stewart and Chilton, 1958; Stewart, 1962) ancak bu ilaçların peptik 

ülser, ülseratif kolit, renal yetmezlik, hipertansiyon, osteoporoz, diabet, 

oküler herpes,  tüberküloz ve akut psikoz hikâyesi bulunan hastalarda 

kullanımında kontrendikasyonlar mevcut olabildiğinden dolayı 

sterodiler daha çok kanaliçi medikament olarak kullanılmışlardır 

(Mohammadi,2009). 

Glukokortikoidlerin çoklu etki bölgeleri ve çoklu anti-inflamatuar 

etkilerinin aksine, nonsteroid antienflamatuar ilaçların (NSAİİ) anti-

inflamatuar ve analjezik etkileri çok daha seçicidir. NSAİİ' ler başlıca 

olarak, gastrointestinal sistemde bulunan COX-1 ve iltihaplı dokularda 

bulunan COX-2’ yi inbibe ederek araşidonik asitten prostoglandin 
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sentezinin oluşmasını engelleyerek ağrı ve iltihap oluşumunu 

azaltmaktadırlar (Mitchell and Kirkby, 2019).  

NSAİİ' ler, günümüzde diş hekimliğinde en çok önerilen ağrı kesici 

ilaç grubunu oluşturmaktadır.  Endodontik tedavi gören ve preoperatif 

ağrısı olan hastalarda, ibuprofenin literatürde en sık kullanılan NSAİİ 

olduğu ve tedaviden 6 saat sonra ağrıyı gidermede plasebodan anlamlı 

derecede daha etkili olduğu bildirilmiştir (Smith et al., 2017). Ayrıca 

endodontik tedavi öncesi NSAİİ' lerin uygulanmasının, postoperatif 

ağrı seviyesini anlamlı biçimde azalttığı da gösterilmiştir. (Jorge-

Araújo et al., 2018). 
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1.Giriş 

Mandibula yüzde bulunan kemikler arasında en büyük ve en dayanıklı 

olan kemiktir. Buna rağmen konumu ve çıkıntılı yapısından dolayı yüz 

travmaları sonucunda en sık kırılan kemiktir. Kondil kırıkları mandibulada 

meydana gelen kırıklar içerisinde önemli bir yüzdeyi 

oluşturmaktadır(Ömezli vd., 2011:63). 

Mandibula anatomik olarak 7 bölgeye ayrılır. Bunlar; kondil, koronoid, 

angulus, ramus, simphizis, korpus ve alveol olarak isimlendirilir. Kondil, 

angulus ve simphizis kırık açısından en hassas bölgelerdir. Dışarıdan gelen 

travmaya en çok maruz kalan yer simphizis bölgesidir. Mental foramen 

varlığı ve uzun kanin dişler mandibulayı kırıklara karşı zayıf kılmaktadır. 

Mandibula kırığı en çok kondilde(%36) daha sonra sırasıyla korpusta(%21) 

ve angulusta(%20) görülür(Şenen vd., 2006). 

Mandibula kondil kırıklarında hastadan alınan öykü, klinik muayene 

bulguları ve radyografik görüntüleme yöntemleri ile kesin tanı 

koyulur(Ömezli vd., 2011:64). 

Hastadan ya da hasta yakınından yaralanma sonrası kırığın meydana geliş 

hikâyesi dinlenir. Hastanın temel şikayetleri; direkt kırıklarda darbe alan 

bölgede, indirekt kırıklarda uzak bölgede ağrı ve hassasiyet, çiğneme 

güçlüğü, maloklüzyon, nervus alveolaris inferiorun dağıldığı bölgede 

hissizliktir(Büyükakyüz vd., 2010). 

Tek taraflı kondil kırıklarında genellikle kırığın olduğu taraftaki ramusun 

boyunun kısalmasına bağlı olarak etkilenen taraftaki posterior dişlerde erken 

temas alınırken, karşı taraf posterior dişlerde açık kapanış oluşur. 

Çift taraflı kondil kırıklarında ön bölgede belirgin bir açık kapanış ve 

retrognati meydana gelir. Medial pterygoid ve massater kaslarının distal 

segmenti çekmesine bağlı olarak kısalan ramus boyu posterior dişlerde erken 

temasa neden olur. Tek taraflı kondil kırıklarında etkilenen taraftaki lateral 

pterygoid kas görevini yapamazken, karşı taraftaki lateral pterygoid kas 

normal fonksiyonunu yerine getirir. Bunun sonucunda ağız açma sırasında 

mandibula da etkilenen tarafa doğru deviasyon gözlemlenir. Çift taraflı 
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kondil kırıklarında ise bilateral lateral pterygoid kasların etkilenmesine bağlı 

olarak orta hatta çok az bir sapma gözlenir (Bayraktar ve Fırat, 2020:19). 

Radyografik olarak değerlendirmede başta panoramik radyografi, 

modifiye Town projeksiyonları ve bilgisayarlı tomografilerinden(BT) 

yararlanılmaktadır. Panoramik radyografilerde radyolusent kırık hattı, 

kısalmış kondil ramus uzunluğu veya  üstüste gelmiş olan kırık parçalarda 

radyoopak çift yoğunluk gözlemlenir. Modifiye Town projeksiyonun da ise 

kırık olan kondilin medial veya laterale olan yer değiştirmesi izlenebilir. 

Kondiler bölgenin kırıklarının saptanmasında bilgisayarlı tomografiler(BT) 

en güvenilir yöntemdir. Kondiler bölgede mevcut herhangi bir şüpheli 

durumda ve kondiler segmentin pozisyonunun belirlenmesinde 

istenmelidir(Chakon ve Larsen, 2004). 

2.Kondil Kırıklarında Sınıflama 

Kondil kırıklarının sınıflamasında günümüze kadar pek çok farklı 

sınıflama tanımlanmıştır. Günümüzde kullanılan sınıflamaların temelini 

Reichenbach‘ın kırıkları seviyelerine göre kapsüler, boyun ve sigmoid kırığı 

olarak ayırdığı sınıflama oluşturmaktadır. Bu sınıflamanın eksik olan tarafı 

kırık fragmanlarının deplasmanı hakkında bir bilgi vermemesidir. 

Maclennan kırıkları1969 yılında intrakapsüler ve ekstrakapsüler olarak 

sınıflandırmıştır. Günümüze en sık kullanılan sınıflamalardan biri Spiessel 

ve Schroll’un yaptığı sınıflamadır. Bu sınıflamada kondil kırıkları 6 alt gruba 

ayrılmıştır; 

 

Tip 1:Deplasmansız kırık 

 

Tip 2:Deplasmanlı alçak seviyeli kırık 

 

Tip 3:Deplasmanlı yüksek seviyeli kırık 

 

Tip 4:Dislokasyonlu alçak seviyeli kırık 

 

Tip 5:Dislokasyonlu yüksek seviyeli kırık 

 

Tip 6:İntrakapsüler kırıklar(Bolat ve Tekin, 2020:170-171) 

 

Bu sınıflandırmanın en büyük avantajı kondiler kırıkların tedavi planını 

yaparken tedavi şeklinin belirlenmesine yardımcı olmasıdır. Cerrahi veya 

cerrahi olmayan tedavi endikasyonlarının belirlemesinde öncelikle 

değerlendirilmesi gereken faktörlerden biri kondil kırığının şeklidir(Markal 

ve Çelebioğlu,  2000:40). 
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3.Kondil Kırıklarında Sınıflama 

Kırık tedavisindeki amaç travma almadan önceki şekil ve fonksiyonun 

tekrar sağlanmasıdır. Kırık tedavisi yapılan total dişsiz veya parsiyel dişli 

hastalarda sık olarak kemik deformiteleri ve yetersiz stabilite görülmektedir. 

Kırık fragmalar arasındaki kemik temasının yeterince sağlanamaması bunun 

en önemli nedenidir. Parsiyel dişsiz hastalarda kırık tedavisi yapılırken eğer 

kullanıyorsa mevcut protezi çeneye sirkummandibuler teknik kullanılarak 

veya zigomaya sirkumzigomatik teknik kullanılarak sabitlenebilir. 

Eğer hasta protez kullanmıyorsa hastadan ölçü alınarak akrilikten bir 

aparey elde edilir,bu akrilik var olan dişlere bağlanabilir veya 

sirkummandibuler olarak çeneye fikse edilebilir. Kırık tedavisinde diğer bir 

seçenek rijit internal fiksasyon uygulanmasıdır(Özdemir vd., 2001:11). 

Mandibula kondil kırıklarının tedavisinde temel olarak iki seçenek 

mevcuttur. 

1. Cerrahi olmayan tedavi(kapalı,konservatif tedavi) 

2. Cerrahi tedavi(Worsaee ve Thorn, 1994). 

Kondiler proçes kırıklarının cerrahi veya cerrahi olmayan(kapalı) 

yöntemle tedavi edilmesi hala tartışma konusudur. Splintli veya splintsiz 

maksillomandibuler fiksasyon ve bunu takiben kondil malpozisyonunu 

engellemek için uygulanan fonksiyonel tedavi kapalı redüksiyonun temelini 

oluşturmaktadır. 

Açık redüksiyon uygulanarak yapılan rijid fiksasyon ise iyi bir anatomik 

repozisyon yapılmasını ve tedavi sonrasında fonksiyonel hareketlerin hemen 

yapılabilmesini sağlamaktadır.(Undt vd., 1999). 

4.Kapalı Redüksiyon 

Cerrahi bir müdahale yapılmadan kırığın tedavi edilme biçimidir.Sadece 

gözlem ve yumuşak diyetle sağlanacak kadar basit bir tedavi olabilir. Daha 

kompleks vakalarda fizyoterapi ve çeşitli zaman dilimlerinde 

immobilizasyonla sağlanacak kadar yoğun bir tedavi olabilir. Hasta 

olabilecek en düşük seviyeli rahatsızlıklarla normal okluzyonunu ve 

fonksiyonunu devam ettirebiliyorsa aktif tedaviye gerek duyulmaz. 

Fakat,ağız açılması sırasında deviasyon, ağrı artışı ve/veya okluzyonun 

bozulduğu saptanırsa aktif tedavi ve yakın gözlem şarttır(Foncea vd., 2005). 

Çocuk hastalar ve dişsiz mandibulada çenenin oklüzyonda sabitlenmesi 

için akrilik protezler veya kalıplar yapılarak alt ve üst çeneye palatal vida 

veya tellerle tutturulur. Dişli hastalarda ise maksillomandibüler 

fiksasyon(MMF) ark bar, Ivy kementi veya askı vidalarıyla sağlanabilir. 

Tedavi sürecinde alt ve üst çene elastik bantlarla veya tellerle bağlanarak 

çeneler oklüzyonda tutulur. 
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Ark bar ile MMF(maksillomandibuler fiksasyon) uygulamamızda çene 3-

6 hafta oklüzyonda tutulmakta,  haftada bir kez elastik bantlar çıkarılarak 

çene hareket ettirilmekte ve yeni elastik bantlarla tekrar oklüzyona 

alınmaktadır. Bu şekilde hem TME'de ankiloz gelişim riskinin azaltılmakta 

hem de oklüzyonda meydana gelebilen kaymalar düzeltilmekte 

hedeflenmektedir. Ark bar uygulanmasının yapılamadığı dişleri eksik 

hastalarda oklüzyonu sağlamak için veya açık redüksiyon ile internal 

fiksasyon(ARİF) planlanan hastalarda işlem öncesinde ve sırasında geçici 

olarak oklüzyonu sağlamak için Ivy kementleri ve askı vidaları kullanılır. 

De Amartunga'nın araştırmalarına göre 15 yaşından küçük hastalarda 

fragmanları bir arada tutacak sağlamlıktaki sekonder kemik iyileşmesine iki 

hafta içinde erişilmektedir. Genç sağlıklı bir bireyde ortalama 3-4 hafta 

yeterli olabilirken, yaşlı bireylerde ise 5-10 haftaya kadar 

uzayabilmektedir(De Amaratunga, 1987). 

5.Açık Redüksiyon 

Günümüzde plak ve vida sistemlerinin geliştirilmesi ile birlikte 

mandibula kırıklarındaki tedavi yaklaşımları  değişerek daha önce sık 

kullanılan kapalı redüksiyon ve intermaksiller fiksasyon(İMF) tekniği, yerini 

açık redüksiyon ve rijit internal fıksasyona bırakmıştır(Öztürk vd., 

2003:102). 

5.1.Açık Redüksiyon Endikasyonları 

1. Kondil başının orta kranial boşluğa doğru yer değiştirmesi. 

2. Cerrahi olmayan tedaviden sonra bir hafta geçmesine rağmen istenilen 

oklüzyon sağlanmaması. 

3. Kondilin lateral ekstrakapsüler dislokasyonu. 

4. Yabancı cisimlerin eklem kapsülünde tespit edilmesi. 

5. Mandibulanın açık ramus kırıklarında(ateşli silah yaralanması 

vb)(Markal ve Çelebioğlu, 2000). 

5.2.Açık Redüksiyonun Relatif Endikasyonları 

1. Orta yüzde rijit internal fiksasyon uygulamasının mümkün olmadığı, 

çok parçalı orta yüz kırıklarına eşlik eden  bilateral kondil kırıkları 

2. IMF uygulamasını tolere edemeyecek hastalarda(Psikiyatrik 

bozukluklar,mental retardasyon,alkolizm,eşlik eden kafa ve göğüs 

yaralanmalarında trakeostomi planlanlanıyorsa vb) 

3. Şiddetli mandibuler rezorpsiyona bağlı olarak protezlerin veya 

splintlerin IMF tedavisi için uygun olmadığı deplase kırıklar 
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4. Posterior dişlerin eksikliğine ya da kırık öncesi var olan iskeletsel 

malokluzyona sebebiyle uygun okluzyonun sağlanamadığı çift taraflı kondil 

kırıklarında 

5. Erişkin hastalarda disk pozisyonunun düzeltilmesi gereken 

durumlarda(Kısa vd., 2014:666). 

Kapalı redüksiyon sonrası oluşabilecek komplikasyon oranı açık 

redüksiyona göre daha azdır. Açık redüksiyon sonrası ciltte hoş olmayan bir 

skar izi ve fasial sinir hasarı olma olasılığı kapalı redüksiyonda tespit 

edilmemiştir. Ancak yapılan araştırmalar sonucu oluşan facial sinir 

yaralanmalarının 6 ay gibi kısa bir sürede kendiliğinden düzeldiği 

saptanmıştır. Açık redüksiyonun en büyük avantajı kırığın travma öncesi 

duruma getirilerek stabilize edilebilmesi, uzun süre IMF’ye gerek olmaması, 

erken dönemde kaybolan fonksiyonun geri kazandırılması ve kırık 

iyileşmesinin daha hızlı birşekilde gerçekleşmesdir(Kısa vd., 2014:665). 

6.Sonuç 

Mandibula kranium kemiklerin içerisinde en dayanaklı kemik olmasına 

rağmen sık olarak kırık meydana gelir.Mandibulada en çok kırık meydana 

gelen bölge kondil bölgesidir. Kondil kırığı tedavisinde açık ve kapalı 

redüksiyon olmak üzere iki çeşit tedavi yöntemi mevcuttur. 

Kapalı redüksiyon sadece takip olarak uygulanabildiği gibi kompleks 

kırıklarda çenelerin ark barla bağlanarak İMF ye alınmasına kadar bir tedavi 

yelpazesi içerir. 

Açık redüksiyonda kırık bölgesinin cerrahi olarak açılıp miniplak ve 

vidalarla fiksasyonunu içerir. Tedavi süresinin kısalmasıve erken zamanda 

fonksiyona başlanması avantajlarına sahiptir. 

Kondil kırıklarında hangi tedavinin kullanılacağına esas olarak kırığın 

şekline göre karar verilir. 
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Giriş 

Hastalarımıza tam ve güvenli tedavi verebilmemiz için sağlık 

geçmişini ve şu anki durumunu çok iyi bilmemiz gerekir. Hastanın 

sistemik hastalığının olup olmadığı veya düzenli kullandığı herhangi 

bir ilacın var mı gibi birçok bilgiye ihtiyaç duyarız. Oral bölge 

muayenesinde bunların bazıları hakkında fikir sahibi olabiliriz. Çünkü 

bu hastalıklar sistemik belirtilerinin yanında oral bulgularla da 

kendilerini ele verebilirler. Hastalıkların bir kısmı sistemik 

belirtilerinin yanında bazıları da öncesinde oral belirti verebilirler. Bu 

durum sağlık çalışanları arasında en çok biz diş hekimlerine 

sorumluluk yükler. İlk şikâyetleri dişeti kanamaları, ağız kuruluğu, 

sarılık, siyanoz vb birçok semptomu olan hastalar tıp hekimine değil 

diş hekimlerine başvurmaktadırlar. Sık karşımıza çıkan bu belirgin 

patolojiler bazı sistemik hastalıklarla ilgili ipucu verebilir. 

Karşılaştığımız sistemik hastalıkların oral semptomları hakkında ayırt 

edici bir göze sahip olmamız ve bu hastalığı bulunan, hastalara karşı 

en iyi tedavi şekilleri hakkında bilgili olmamız gerektiğini 

göstermektedir. Hastalığın erken teşhis ve tedavisinde önemli rol 

oynayabiliriz. Bizler ancak hasta için tedavi sırasında yapılması 

gereken hazırlıkları ve alınması gereken önlemleri bilerek doğru 

tedavi yaklaşımlarını ortaya koyabiliriz. 

Oral bölgede görülen semptom veren hastalıkların teşhisi için 

sırasıyla izlenmesi gereken yol; Anamnez, Fiziksel muayene (Ekstra 

ve Intra-oral muayene) , Özel muayeneler ve incelemeler (Radyografi 

ve diğer görüntüleme yöntemleri) kullanmaktayız. 

1-Ananmez 

Hekimlik değişmezlerinden olan hastanın öyküsünün alınmasıdır. 

(Altan, Gülay, vd.. 2017) Hastanın genel bilgileri (isim soy isim, yaş, 

cinsiyet, yaşadığı yer, meslek, eğitim, ailesi veya yolculuklar vs..) gibi 
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birçok özel bilgi not edilir. Sorular Çocukluk hastalıklarından 

başlayarak kronolojik bir sıraya bağlı olarak sorulur. Hastanın 

kullandığı ilaç geçmişi ve sistemik hastalığının olup olmadığı bilgisi 

sorgulanır. Hastanın anamnezi alınırken soru yağmuruna tutmaktansa 

öz ve işe yarayacak sorular sormak ve hastanın cevaplaması için 

zaman verip rahatlatılması doğru sonuca ulaşmakta önem arz 

etmektedir.  

1.1Fiziksel ve Klinik Muayene 

Hasta koltuğa oturduğunda değil kliniğe giriş yaptığı anda başlar. 

Hastanın fiziksel durumu gözden geçirilir varsa anomaliler izlenir. ( 

Elsawy, Higgins.. 2011) Koltuğa oturduğunda Ekstra-oral ile başlar ve 

Intra-oral olarak devam eder son olarakta çeşitli laboratuvar testleri ve 

radyografilere başvurulur. Bu bilgiler ışığında hastaya en doğru 

şekilde tedavi programı çizilir.  Fakat bu muayene sırasında hastaya 

tam koopere olunamıyorsa veya tam anamnez alınamıyorsa fiziksel 

muayene tanı noktasında daha fazla önem kazanır. Bunun içinde 

ekstra-oral ve intra-oral bulguların nasıl yorumlanacağının iyi 

bilinmesi gerekiyor. Bizde bu çalışmamızda oral bulguların ve 

patolojilerin altta yatan hastalık ve kullanılan ilaç için verdiği 

ipuçlarını anlatacağız.  

2-Ateş 

Vücut sıcaklık değerlerinin normalin üstüne çıkması durumudur. ( 

Sökün ve Gözen.. 2017) Normal vücut sıcaklığı 36,5 ile 37 derece 

arasında değişen bir alanla sınırlıdır. Vücut sıcaklığı günün belli 

saatlerinde, aktivite zamanlarında, yeme içme durumuna göre veya 

hava durumu gibi birçok etken ile etkileşimde olup farklılık 

gösterebilir. Bunlar göz önüne alınmalıdır. Ateşin alındığı yerde 

derece açısından farklılık göstermektedir. Ağızdan ölçülen ateş aralığı 

37 - 37.4 OC olmalıdır. ( Dalkıran.. 2007) Bu derecenin üstünde birkaç 

haftayı bulan ateşi varsa hastanın patolojik durum akla gelir. Bunlar; 

Enfeksiyonlar, malign tümörler, kollogen-vasküler hastalıklar 

olabileceği gibi sarkoidoz, granülamatöz, inflamatuvar bağırsak, FMF, 

kronik karaciğer, tiroid-hipofiz bezi hastalıkları gibi birçok hastalık 

sebep olabilir. Diş hekimi olarak bu gibi hastaların Tıp dâhili 

branşlara konsülte edip tam teşekküllü bir şekilde muayene etmesi 

sağlanır. 

3-Tat Bozuklukları 

 Tat duyusu, ağız içerisinde bulunan besini anormal tat 

algılanmasıdır. ( Epstein, Barasch.. 2010) Tat alma yaşamsal yaşam 
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kalitesi noktasında önemi büyüktür. Tat alma duyusu, tat 

tomurcuklarının işlevi ile ortaya çıksa da koku sensörlerinden gelen 

uyaranlardan da etkilendiklerin den dolayı yakın bir ilişki içindedir. 

Tat alma duyusu bozuklukları Ageuzi: Tat alma yokluğu,  Hipogeuzi: 

Azalmış tat alma duyusu Disgeuzi: Bozuk tat duyusu diye üç büyük 

kategoriye ayrılır bunun yanı sıra yanlış tat alma, tat duyusunun 

artması, kötü tat alınması ve stimule edilmeden tat alma gibi başka 

gruplara da ayrılabilirler. Tat tomurcukları en fazla dilde olmak üzere 

damak, dudak, yanak, farinks, larinks, uvula ve üst özefagustada 

bulunur. (Fark, Hummel vd..2013, Comeau, Epstein vd.. 2001) 

Tat alma duyusunu etkileyen sistemik durumlar; 

3.1. Sinirsel Bozukluklar 

 Bell Fenomeni  

 Chorda Tympani Hasarı 

 Familyas Disotonomi 

 Kafa Travması 

 Multipl Skleroz 

 Reader'ın paratrigeminal 

Sendromu 

3.2. Viral Enfeksitonlar 

 HIV 

 Herpes Zoster 

 İnfluenza 

 Akut Viral Hepatit 

 Mononükleaziz 

 

3.3. Endokrin Yetmezlik  

 Diyabetes Mellitus 

 Cushing Sendromu  

 Gonadal Disgenezi 

 Kretenizm 

 Hipotroidizm 

3.4. Diğer Durumlar 

 Kistik Fibroziz 

 Hipertansiyon 

 Larengegtomi 

 Adenokortikal Yetmezlik 

 Panhipopitüiterizm 

3.5.Lokal Durumlar 

 Fasial Hipoplazi 

 Sjögren Sendromu 

 Radyasyon Tedavisi 

3.6.Beslenme bozuklukları 

 Kanser 

 Siroz 

 Niasin Yetmezliği 

 Kronik Böbrek 

Yetmezliği 

 Termal Yanıklar 

 Çinko Eksikliği 

 (Klassen , Krasko vd..  2014) 
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Tat ve koku duyusunu değiştiren ilaçlar; 

 Metronidazol 

 Lokal Anetezikler 

 Ampisilin 

 Tetrasiklin 

 Antikanser İlaçlar 

 Carbimazole, 

 Sodyumlaril Sülfat 

 Captoril 

 Baklofen 

 Levadopa 

 Kodein 

 Lithium 

 Karpamazepin 

 Amfetamin 

 Oksifedrin 

 Thiouracil 

Tat ve koku bozukluklarının belirli bir tedavisi yoktur. Ancak tat 

ve koku alma bozukluklarının etiyolojisinde sistemik hastalık veya 

ilaç etkileşimi yer aldığından bozukluğa neden olan etkenin belirlenip 

kesilmesi ve zamanla duyuların geri dönmesini sağlamaktadır. 

Hastaya tükürük artırıcı işlemler ve tatlandırıcılar geçici olarak 

önerilebilir. Etkenin kaldırılması için hastanın doktoruyla iletişime 

geçip tedavi planlaması birlikte yapılmalıdır. (Schiffman. 2018) 

4-Ağız Yanması 

Hastaların hayat kalitelerini düşüren, herhangi organik bir nedene 

bağlı olmadan dile ve ağzın diğer bölgelerinde meydana gelen ağrılı 

yanma ya da iğneleyici bir his şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. 

Ağız yanması glossodynia olarakta adlandırılır ve semptomların bir 

çoğu lokal irritasyonlar sonucu ortaya çıksada sistemik bir hastalığın 

belirtisi olabilir. Birçok durumda altında yatan etkeni belirlemek 

imkânsız olabiliyor. Genellikle kserostomi, ülserasyonlar, erozyon 

veya dildeki eritem ile birlikte gözlenebilir. (Souza, Santos vd.. 2011) 

Glossodynia olan hastalarda teşhis edilmelerinde 3 etkene dikkat 

etmemiz gerekmektedir.  

 Hastada akut bir yanma atağı gözleniyor ise medikal ve 

kimyasal irritasyonlar düşünülmelidir  

 Dilde bulunan rahatsızlık generalizeden çok lokalize bir 

yanma ise mekanik orijinli bir etken olabileceği düşünülmelidir 

 Kullandığı ilaçlara bakılıp herhangi bir sistemik etken olup 

olmadığına bakılır bunlar; 
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Glosssodynia da hastalığın sebebi %75 oranında 

açıklanamamaktadır. Semptomların çoğu nörolojik ve psikotropiktir. 

Diş hekimi olarak kliniğimize gelen hastanın lokal veya sistemik bir 

etken var ise elimine etmeye çalışırız fakat elimine etmemize rağmen 

semptomlar geçmiyorsa nöroloji ve psikiyatriye konsülte etmemiz 

gerekir. ( Kandemir.. 1992, Gorsky, Silverman vd.. 1991) 

5-Halitozis 

Ağız kokusu; toplumda sık olarak karşılaşılan hem kişiyi, hem de 

çevresindekiler için sorunlara neden olan bir problemdir. Dünyada 

çeşitli yerde yapılan çalışmalarda bölge ve yaş farklılıklarına göre 

toplumda %15-%50 oranında görülme sıklığı bulunmaktadır. (Cortelli, 

Barbarosa vd.. 2008, Rosenberg.. 2012) 

Halitozisin %80-90’ı ağız içi düzensizliklerden kaynaklanmaktadır. 

Kötü kokuya neden olan oral kavitedeki anaerob bakteriler olup bu 

bakteriler sülfür içeren aminoasitleri sisteine ve methionine 

indirgeyerek hidrojen sülfür (H2S) veya metilmerkaptan (CH3SH) 

gibi uçucu sülfür bileşiklerinin (Volatile Sulfur Compounds VSC) 

açığa çıkmasına neden olurlar birçok hastada halitozisin sebebi gram(-

Glosoodynia 
İle Seyreden 
Sistemik 
Hastalıklar

Parkinson

Diyabet

Pellegra

Çöliak Hastalığı

Amiloidoz

Multle Myeloma

Metastazlar

Demir Eksikliği Anemisi

Plummer-wilson Hastalığı

Psikomatik Bozuklular
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) bakteri orijinli Volatil sülfür sorumlu ajan olarak tanımlanmıştır. ( 

Feller, Blignaut.. 2005) 

Ağız içi sebepler; Kserestomi, Dil üzerindeki birikintiler, 

Periodontal hastalıklar, Çürük diş, Oral kanserler, Kötü ağız hijyeni, 

Ağız içinde gıda birikimi, Ortodontik apareyler, Aftlar gibi nekrotik 

oral lezyonlar Uyumu bozulmuş restorasyonlar ve protezler gibi ağız 

içindeki hijyenik problemler oluşturmaktadır. Bazı yiyecek ve 

içeceklerde geçici olarak halitozise sebep olabilir. (Yaegaki, Coil.. 

2000) 

Ağız dışı sebepler; sinüs enfeksiyonları, 

böbrekyetmezliği(amonyak kokusu), gastrointestinal hastalıklar, 

diyabet(ketonik nefes- aseton), solunum yolu enfeksiyonları, karaciğer 

yetmezliği(hafif amin kokusu ise) ve myelodisplazik hastalıklarda 

halitozise neden olabilmektedir. (Muratta, Yamağa vd.. 2002) 

Diş hekimi halitozis vakalarında önce etyolojiyi belirlemeli ve 

buna yönelik çözümler üretmelidir. Ağız içi kaynaklı ağız kokusunda 

etken bulunup ortadan kaldırılmalı oral hijyen sağlanmalıdır. Bu 

konuda diş ve dişeti tedavileri yapılmalı, dii veya yumuşak dokuyu 

ilgilendirencerrahi işlemler uygulanmalı, uyumsuz veya ağız kokusu 

oluşturacak kötü protezler yenilenmeli, hastanın diyeti yeniden 

düzenlenmeli, oral hijyen eğitimi verilip uygulaması sağlanmalıdır, dil 

temizliği ve hijyeni önemsenmeli, ağız gargaraları kullanılmalı ve ağız 

içi kokuyu maskeleyecek spreyler ve sakızlar tavsiye edilmelidir. 

Bunun dışında etkenin ağız dışı olduğu durumlarda mutlaka ilgili tıp 

hekimiyle konsültasyona geçip tedaviyi birlikte yönetmeliyiz. Son 

olarak eğer hastada ağız kokusu olmadığı halde olduğunu iddia 

ediyorsa Halitofobi teşhisi konup psikiyatristle çalışılmalıdır. (Van D.. 

2004) 

6-Dişeti Büyümeleri 

Dişetinin büyümesi lokalize (birkaç dişeti papilini kapsayan) veya 

yaygın olarak karşımıza çıkabilmektedir. Lokalize büyümelerin 

sebepleri gingivitis, dental bakteri plakları, subgingival ve 

supragingival diş taşları dişeti kistler ya da gingival bölgedeki küçük 

tümörlerdir.  

Yaygın büyümelerin sebepleri;  

Gingival ve periodontal dokuların iltihaplanması birçok etiyolajiye 

sahip olmakla birlikte çoğunlukla kötü ağız hijyeni, dental plaklar, 

ağız kuruluğu ve ağız solunumu bunların başlıca olanlarıdır. ( Odell 

E.. 2017) 
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Endokrin büyümeler ise diyabetli hastalarda, gebelik dönemindeki 

kadınlarda ve puberte dönemindeki çocuklarda gözlenebilen 

generalize veya bölgesel dişeti büyümelerinin etiyolojisinde yer 

alırlar.  

Dişeti büyümesine sebep olan bazı sistemik hastalıklar lösemi, 

Crohn hastalığı, orofasiyal granülomatozis, sarkoidoz, sistemik 

amiloidozis olarak literatüre girmiştir. Dişeti büyümelerinin 

gözlendiği birçok sendrom vardır bunların bir kaçına değinecek 

olursak; Achard-Thiers sendromu, Ambras sendromu, Amelogenesis 

Imperfecta, Apert sendromu, Bardet-Biedl sendromu, Gingival 

fibromatozis sendromu, Marshall-Smith sendromu, Multipl konjenital 

anomaliler-hipotoni-epilepsi sendromu, Melnick-Needles sendromu, 

Papillon-Lefévre sendromu gibi 40’ın üzerinde sondrom varlığında 

bildirilmiştir. (Maksillofasiyal.. 2020) 

Bazı sağlık sorunlarından dolayı kullanılan ilaçların yan etkileri 

olarak ortaya çıkan ilaca bağlı hiperplaziler dişeti büyümelerinin 

önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hastanın oral hijyenin kötü olması 

dişeti büyümelerine zemin hazırlamaktadır. Bu ilaçlar özellikle 

epilepsi tedavisinde kullanılan antikonvülsanlar ilaçlar Kardiyak 

problemlerin  tedavisinde kullanılan kalsiyum antagonisti ilaçlar 

özellikle nifedipin ve Otoimmun hastalıklarda ve organ 

transplantasyonlarında sonrası kullanılan immünsüpresanlar özellikle 

diğer immünosüuresif ilaçlara göre daha iyi tolere edilen cyclosporine 

dişetlerinde hiperplaziler oluşturabilmektedir. (Dongari, Langlais vd.. 

1993, Zeind, Carvalho.. 2018) 

Diş hekimi diş eti hiperplazisi olan hasta ile karşılaştığında ilk önce 

etiyolojisini belirlemelidir. Gingival ve periodontal dokuların 

iltihaplanması sonucu oluşan hiperplaziler, periodontoloji 

uzmanlarınca subgingival ve supra gingival detertraj ve küretaj 

uygulanarak diş taşları ve plaklar uzaklaştırılmalı, hastaya oral hijyen 

eğitimi verilip izlenmeli, gerek duyulduğunda cerrahi işlem 

uygulanmalıdır. 

Endokrinal sebeplerden, Sistemik hastalıkların sebep olduğu ve 

Sendromlarda birlikte görülen hiperplazilerde periodontal tedaviler 

yapılıp oral hijyen sağlandıktan sonra iyileşme olmadığı veya 

tekrarlayan vakalarla karşılaştığımız durumlarda ilgili tıp hekşmşne 

konsülte edip birlikte tedaviler planlanmalıdır. (Newman, Takei vd.. 

2012) 

Antikonvülsanların sebep olduğu ilaca bağlı hiperplazilerde  temel 

tedavi olan etkenin giderilmesi ve oral hijyenin düzenlenmesinden 
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sonra direnen hiperplazi olgularında, hekim ile konsültasyona geçip 

ilacın değişimi saplanıp kısa aralıklarla takip edilebilir. Aşadıki 

tabloya göre hiperplazi yapma olasığı daha düşük olan ilaçlar tercih 

edilebilir. ( Hallmon, Rossmann.. 2000) 

Tablo: Antiepileptik ilaçların hiperplazi yapma olasılığı 

 

 

 

 

 

 

 

K

alsiyum antagonisti ilaçların sebep olduğu hiperplazilerde, oral hijyen 

eğitimi, detertraj, kök yüzeyi düzleştirilmesi ve küretaj yapılır. Ağız 

içerindeki kötü restorasyonlar değiştirilip ve çürükler tedavi edilir. Bu 

tedaviler iyileşmeye sebep olamıyorsa cerrahi prosedürler uygulanıp 

hasta sık aralıklarla kontrol edilir. Nüks yaşanan vakalarda bazı 

kalsiyum kanal blokerleri daha az hiperplaziye sebep olduğundan 

hekimi ile irtibata geçip ilacın değiştirilmesi tavsiye edilir. İlaç seçimi 

için aşağıdaki tablodan faydalanılabilir. 

Tablo: Kalsiyum antagonisti ilaçların hiperplazi yapma olasılığı 

%50
•Fenitoin

%5
•Fenobarbiton

nadir
•Valproik Asit

nadir
•Vigabatrin

%30-
40

•Nifedipin

%5-
20

•Diltiazem

%<5
•Verapamil

Nadir
•Felodipin

Nadir
•Amlodipin

Bildiri
m Yok

•Isradipin
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İmmünsüpresan ilaçların sebep olduğu hiperplazilerde, özellikle 

siklosporin kullanan hastaların yaklaşık % 40‘ında hiperplaziler 

gözlenir ve bu oran ilacın dozuna bağlı olarak artabilmektedir. Ayrıca 

gençlerde daha fazla dişeti büyümesi gözlenir. Hastalarda oral hijyen 

eğitimi, detertraj, kök yüzeyi düzleştirilmesi ve küretaj yapılır. Ağız 

içerindeki kötü restorasyonlar değiştirilip ve çürükler tedavi edilir. Bu 

tedaviler iyileşmeye sebep olamıyorsa cerrahi prosedürler uygulanıp 

hasta sık aralıklarla kontrol edilir. Hayati bir ilaç olduğu için ilacın 

kesilmesi söz konusu değildir fakat oral hijyenin sağlandığı vakalarda 

hiperplazi oranlarının düştüğü belirtilmiştir. (Thomas, Newcombe.. 

2000) 

7-Kserostomi 

Bireyin yeterince tükürük üretememesi ve akışın aşırı azalması 

olarak tanımlanmaktadır. Tükürük, tat alınmasına, çiğnemeye, 

yutmaya, sindirim işlemine, tamponlamaya ve içerdiği birçok ajanla 

ağız florasının düzenlenmeye yardımcı olur. Birçok görevi bulunan 

tükürük miktarında azalma hastanın konforunun ve oral hijyenin 

bozulmasına sebep olur. Bu durum yutma zorluğuna, ağız yanmasına, 

diş çürüklerinin artmasına ,periodontal rahatsızlıklara, tat alma 

bozukluklarına ve oral bölge florasının bozulması başta olmak üzere 

birçok patolojiye sebep olabilmektedir. (Myers, Ferris.. 2007) Ağız 

kuruluğu sebepleri; oral mukozanın kurumasına neden olabilecek 

lokal sebepler olarak kullanılan sigara, pipo, ağız solunumu ve 

bölgesel mekanik darbeler rapor edilmiştir, ayrıca tükürük bezinin 

kalıtımsal hastalıkları, kullanılan ilaçlar, tükürük bezinin 

fonksiyonlarını etkileyen sistemik hastalıklar, baş boyun bölgesi 

alınan radyoterapi, kemoterapiler ve ağır depresyonlar da sebep olarak 

literatüre girmiştir. (Bergdahl, Bergdahl.. 2000) Kserostomiye sebep 

olan 300’ü aşkın ilaç rapor edilmiştir, fakat antihistaminikler, 

antihipertansifler, sempatomimetikler, trisiklik antidepresanlar, 

antiparkinson ve anksiyete ilaçları başlıca ağız kuruluğu yapan 

ilaçlardır. (Porter, Scully.. 2000) Ağız kuruluğuna sebep olan sistemik 

hastalıklar; diyabet, tiroid hastalıkları, AIDS, sjögren hastalığı ve 

kistik fibrozis başlıcalarıdır. 

Diş hekimi ağız kuruluğuyla karşılaştığında ilk olarak buna neden 

olan durumu belirlemeli ve sistemik, kalıtsal veya kullandığı ilaçlar 

etiyolojisinde yer alıyor ise tıp hekimiyle iletişime geçip birlikte 

tedavi prosedürleri planlamalı, bununla birlikte oral bölgenin nemli 
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kalması için tükürük destekleyiciler, Tükürük uyarıcılar ve çürük 

önleyici ve ağız hijyenine destek olacak destek olabilecek ürünler 

kullandırılmalıdır. Aynı zaamanda plak kontrolü, diyet seçimi, ağız 

gargaraları ve oral hijyen eğitimi verilip detskleyici tedavide 

bulunmalıyız. (Guggenheimer, Moore.. 2003) 

Bizler hekim olarak kliniğime başvuran hastalara en iyi şekilde 

hizmet verebilmemiz için tıbbi durumları çok iyi bilmeli ve 

yapacağımız tedavinin sonuçlarını tahmin edebilecek bilgiye sahip 

olmalıyız. Bilgi birikimimiz olmadan hastalara zarar verme 

olasılığımız çok fazla olacaktır. Bizlerde oral bölgede karşımıza çıkan 

patolojilerin hem etiyolojilerine hem beraberinde bulunabilecek tıbbi 

durumlara ve hastalığa müdahale sınırımızı iyi bilmezsek hastaya 

faydadan çok zarar verebiliriz. Bundan dolayı sadece dental 

tedavilerden değil karşılaşacağımız tüm sağlık durumlarından sorumlu 

hale gelmekteyiz. Çünkü hasta bir bütün olarak karşımıza çıkmakta ve 

o şekilde değerlendirip tedavi planlamalıyız. 
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Giriş 

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermektedir. Bu artış 

sağlık çalışanlarının tedavi ortamındaki davranış ve yaklaşımları önem 

kazanmıştır. Tükürük, kan veya kan ile kontamine olmuş vücut sıvıları ile 

temasta bulunan tüm sağlık çalışanlarının infeksiyon kontrolü için belirli 

kurallara uymaları zorunluluk haline gelmiştir. Sağlıklı bir insan ağzında 

1cm3 tükürükte 750 milyon kadar mikroorganizma olduğu bildirilmiştir. 

Oral kavitede; bakteri, ark, fungus ve virüslerin bulunduğu, içerik olarak 

insan vücudunun en zengin mikrobiyal yaşam alanlarından birini 

oluşturur. Böyle zengin bir florada çalışırken hekimin hem kendini hem 

çevresini hem de hastalarını korumak için çok dikkatli olmalıdır. Hepatit 

B dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık sorunları arasında 

yer almaktadır. Türkiye’de 3 milyon civarında kişinin Hepatit B virüsü ile 

enfekte olduğu bildirilmiştir. Hastalık ilerlediğinde siroz ve karaciğer 

kanserine hatta ölüme neden olabilen bu hastalığın etkeni olan HBV, HIV 

den 50-100 kat daha bulaşıcıdır. Hastalığın bazı aşamalarında 

asemptomatik olması bazen uzun süre fark edilmemesine neden olur. 

Ciddi sağlık sorunlarına, işgücü kayıplarına ve ekonomide yüklü 

maliyetlere neden olan HBV mücadelede etmek için erken tanı ve 

tedavinin yanı sıra korunmaya yönelik tedbirlerin ağırlık verilmesi 

gerekmektedir. Böylece Hepatit B sadece sağlık konusu olmaktan çıkıp 

toplumsal bir problem olarak topluca ilgilenilmesi gereken bir konu 

haline geliyor. Bizde Hepatit B nin çapraz enfeksiyona ve sağlık 

çalışanları arasında bulaşmasını engellemek için hastalığın tam olarak 

anlaşılması ve alınacak önlemlerin bilinmesi için bu çalışmamızı 

hazırladık. (Collins ve Dawes.. 1987) 

1 Hepatit B  

Hepatit B tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sağlık 

sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon 

kişinin Hepatit B virüsü (HBV) ile enfekte olduğu bilinmektedir. Hepatit 

B virüsünün neden olduğu  ve karaciğeri etkileyen  (HBV) bulaşıcı bir tür 

hastalıktır. (Hepatitis B Fact sheet.. 2014) Bu hastalığın akut ve kronik 
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olmak üzere 2 çeşidi bulunmaktadır. Enfeksiyonun ilk başlangıcında 

birçok kişide belirtiler gözlenmez. 

1.1 Akut Hepatit       

 Kusma,       

 Sarımsı cilt 

 Yorgunluk 

 Karın ağrısı 

 Koyu renkli idrar 

 Hızlı bir hastalık seyri  

 Birkaç hafta sürer  

 Genellikle ölümle sonuçlanmaz (Wolters vd.. 2020, Viral 

Hepatit.. 2021) 

Semptomlar virüsün vücuda girmesinden 1 ay ile 6 ay arasında 

gözlenebilir ve ortalama olarak 12 haftada semptomlar ortaya çıkar. 

Bulgu veren olguların da büyük bir kısmı ayaktan tedavi 

edilebilir.  HBsAg pozitifliği 6 ayı geçerse artık hastalığın kronikleştiği 

akla gelir. Bu kronikleşme yaş ile ters orantılı olarak yeni doğanlarda 

%90’lardayken ileri yaşlarda%1,5’a kadar düşer. (Hepatitis B FAQs.. 

2011) 

1.2 Kronik Hepatit  

A. Kronik İnaktif Durum (Taşıyıcılık)          

 Karaciğer hücrelerinde virüs vardır           

 Virüs çoğalma sürecine girmez           

 İmmün sistemi hareketli değildir     

 Hastalık bulguları yoktur               

 Bulaştırıcıdır          

 Kişiler hastalıklarının büyük ölçüde farkında değildir 

 İlaç kullanmazlar 

B. Kronik Aktif Hepatit 

* Karaciğer hücrelerinde virüs vardır  

* Virüs sürekli çoğalma halindedir 

* Çoğalmanın önlenmesi için tedavi uygulanır  

* Tedavi edilmezse prognozu kötüdür(İnaktif.. 2021) 

   Dental uygulamalarda bu safhaları iyi bilip ona göre tedevi 

yolumuzu çizmemiz gerekmektedir. Özellikle kronik inaktif dönem bulaş 

noktasında en fazla sıkıntı yaşanılan dönemdir. 

Epdimiyolojik olarak dünyada 500.000-1200.000 kişinin ölümüne 

neden olmaktadır. Dünyada Hepatit B virüsü ile 2 milyar insan 
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karşılaşmıştır. Bu da bulaşma oranının çok yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

Hepatit B dental uygulamalarda enfekte kan veya vücut 

sıvıları yoluyla bulaşır. Bunun dışında; 

 Doğum anında veya çocukluk döneminde enfekte kan 

temasından dolayı 

 Damar yolu ile ilaç kullanımı 

 Cinsel ilişki 

 Kan nakli 

 Diyaliz 

 Dövme ve akupunktur 

Virüsün bulaşıcılığı HIV virüsüne oranla 50 ile 100 kat daha fazladır 

ve bulaştıktan 30 ila 60 gün arasında teşhis edilebilir. (Hepatitis B 

FAQs for the Public.. 2015, Hoboken.. 2020) 

2-Diş Hekiminin Akut Hepatitli Hastalara Yaklaşımı 

Akut dönem geçene kadar hiçbir işlem yapılmamalıdır. Bu dönemin 

sonlanmasını bekleyip girişimsel işlemleri ertelemeliyiz. 

3-Diş Hekiminin Kronik Hepatitli Hastalara Yaklaşımı 

Bu hastalar özelliklede inaktif kronik Hepatitli hastalardan sıvı 

içerisinde viral enfeksiyöz partiküller dolaşmakta fakat asemptomatik 

olduklarından hastanın durumdan haberi olmayabilir veya 

önemsemeyebilir. Bunun sonucunda anemnez alımı sırasında herhangi bir 

rahatsızlığı olmadığını ifade edebilir. Bu durum diş hekimi için özel bir 

problem oluşturur. Bizim bu konu ile yaptığımız çalışmalarda alınan 

anemnez ile vakaların çok küçük bir kısmının tespit edilebildiğini gördük. 

Tablo 1:Alınan anamnez ile saptanan hasta sayısı 

 2012 2013 2014 TOPLAM 

Anamnez 

Alınan 

Hasta 

Sayısı 

 

124.420 

 

137.180 

 

146.772 

 

408.372 

Hepatit B 

Olduğu 

Anlaşılan 

Hasta 

Sayısı 

 

339 

 

225 

 

112 

 

676 
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Bizde hastalarımızdan tespit edebildiklerimizden ilk olarak durumunu 

anlayabilmemiz için bazı testler ve ölçümler yapmamız gerekmektedir. 

Bunlar; 

- Karaciğer fonksiyon testleri 

- Trombosit sayısı 

- Protrombin zaman ölçümüdür 

Bu ölçüm ve testlere göre karaciğer fonksiyon testlerinde bir 

anormallik veya protrombin süresinde uzama varsa tedavilerimizi 

ertelemeliyiz. Karaciğer fonksiyon testlerinde abnormalite tesbit 

edildiğinde hastaya yazacağımız karaciğerden atılan ilaçları yazmadan 

kendi doktoruna konsülte etmeliyiz. Herhangi bir ajan hastada hepatoksik 

etki yapabileceğini bilip ona göre tedavileri doktorunun uygun 

görebileceği bir tarihe ertelemeliyiz. (ADA.. 1996, Advisory.. 1997, 

Centre for Diases.. 1995) 

5-Doktoru Tarafından Tedaviye İzin Verilen Hastaya Diş 

Hekiminin Yaklaşımı  

 Hastanın kullandığı ilaçlar sorgulanmalı, hastaya interferon-alfa 

verilmişse lökopeni veya trombositopeni oluşabilir. Bu hastaların 

tam kan sayımı yapılıp uygun değerlerde olup olmadığına 

bakmalıyız 

 Ribavirin kullanan hastalarda hemoglobin ve hematokrit 

seviyelerinin uygun olup olmadığına bakmalıyız 

 Hastanın enfekte olup olmadığına bakmalıyız 

 Kanama sürelerinin normal olduğunda emin olmalıyız 

 Anestezi yapabilmemiz için karaciğerin normal çalıştığına emin 

olmalıyız 

 Tam kan sayımı normal çıkan hastalarda dâhil kanama problemine 

karşı hazırlıklı olmalıyız 

 Bir önceki tedavi ile ilgili kanama probleminin olup olmadığını 

sorgulamalıyız 

 Minimal cerrahi girişim düşünülmeli doku devamlılığına özen 

gösterilerek çalışılmalı 

 Hastanın girişim öncesi alkol almaması noktasında şiddetle 

uyarmalıyız. Alması durumunda kanama komplikasyonlarıyla 

karşılaşabiliriz 

 Trombosit sayısına dikkat etmeliyiz. Eğer hastada 50.000-100.000 

arasında ise basit işlemler yapılabilir. Özellikler basit olmayan 

çekimler veya cerrahi operasyonlar için ise trombosit enjeksiyonu 

yapılmalıdır. Eğer sayı 50.000 nin altındaysa tranfüzyon 

yapılmadan hiçbir işlem yapılmamalıyız. Lokal anestezi 

ajanlarımız 50.000 üzerindeki değerlerde endikedir. 
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 Bu işlemler sırasında kan sulandırıcı etkisi olan NSAİ ilaçlarda 

kullandırmamalıyız 

 Diş tedavileri öncesinde İNR seviyesinin 3.0’dan yüksek 

olduğunu kontrol etmeliyiz 

 Tüm bu işlemleri bilip yolumuzu ona göre çizmeli ve hastanın 

hekimiyle konsültasyona geçip tavsiyeleri doğrultusunda 

tedavimizi planlamalıyız 

 Antibiyotik olarak penisilin ve sefalosporonler endikedir fakat 

yüksek dozlarda hastanın hekimi ile iletişime geçmeliyiz(Demas.. 

1999, london..1996, Rosenberg.. 1999) 

 

6-Diş Hekimi Kendini Nasıl Korumalıdır; 

HBV enfeksiyonu bakımından risk altındaki gruplara bakıldığında ilk 

sırada Sağlık çalışanları ve stajyer öğrenciler geldiğini görmekteyiz. En 

önemli ve etkili yöntem kesinlikle aşılanmaktır ve aşılanan kişi 5 ile 10 

yıl arasında aşısını yenilemelidir 

 Bireysel ekipmanlar eldiven, maske, tek kullanımlık önlük, bone 

ve siperlik takmadan airesol oluşturan işlemler yapılmamalıdır 

 Kullandığınız iğneleri kılıfına geçirmeyiniz, ucunu eğmeyiniz ve 

delinmeyen kaplar içerisinde biriktirmeliyiz. Avrupa’da her yıl 

304.000 sağlık çalışanının en az bir kez HBV ile enfekte 

olmuş  keskin bir nesne ile yaralandığı tahmin edilmektedir. (Puro 

vd.. 2005) 

 Hastanede giydiğiniz önlük veya kıyafetle hastane dışına 

çıkmamalıyız 

 Kliniğin kapı kolu gibi yerlere dezenfekte etmeden 

dokunmamalıyız 

 Anemnez bilgisine bakılmadan her hastada aynı korunma 

ciddiyetinde olmalıyız 

7-Çapraz Enfeksiyona Karşı Ne Gibi Tedbirler Almalıyız; 

 Her hastadan sonra kullanılan tüm el aletleri steril edilmelidir 

 Tek kullanımlık airetörler kullanmalıyız veya kullanılan airetörü 

bir daha kullanmadan önce steril etmeliyiz. Fakat bu işlemi 

dezenfektanlı mendillerle değil otoklav cihazında yapmalıyız 

 Hastanın temas ettiği alanlar tek kullanımlık örtüler kullanılmalı 

ve her hastada değiştirilmelidir. 

 Hekim klinikteki bulunan cihazlara eldiveniyle dokunmamalı 

hastayla temas etmemiş yardımcısından destek almalıdır 

 Hekimin koruyucu kıyafetleri her hasta arasında değiştirilmelidir 
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8-Merkezi Yönetimin Yapması Gereken İşlemler; 

 Toplum sağlığı açısından enfeksiyonlardan korunmada enfekte 

olan kişilerin saptanması, toplumun eğitilmesi ve bulaşma yolları 

konusunda toplumun bilinçlendirilmesi 

 Ülke genelinde aşılama oranlarının arttırılması  

 Diş hekimliği fakültelerine ve diş hastanelerine laboratuvarlar 

kurulup hastaların bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığına 

bakılması 

 Halk sağlığı birimince belirlenen bulaşıcı hastalığa sahip kişilerin 

otomasyon alt yapısıyla hastanelere bildirilmesi yoluyla bilgi 

paylaşımı yapılması 

 Hastanelerde hasta sayıları düşürülerek daha iyi bir şekilde ortam 

hazırlığı yapılmasına imkân sağlanmalıdır 

 Hekimlere yeterli koruyucu ekipman tahsis etmesi 

 Tıbbi atıkların ayrıştırılıp güvenli bir şekilde imha edilmesine 

önem verilmesi 

 HBV’li hastaların etyolojisinin araştırılmasına daha çok önem 

verip bulaş sebeplerin ortadan kaldırılması 

9-Hastalığın Ülke Ekonomisine Maliyeti 

Hastalığın maliyeti hastalığın hangi aşamada tespit edildiği ve ne 

kadar çabuk tedavi edildiği ile ilişkilidir. Hastalığın ilk aşamalarında 

tedavi masrafları düşükken ilerleyen aşamalarda maliyet yükü de 

artmaktadır. 

Tablo 2: Hepatit B’nin izlediği prognoz (Chaired by Dr. T. Ulmer.. 2007) 
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Erken dönemde teşhis edilen kronik Hepatit B için Avrupa da maliyet 

3.000 avro iken, tabloda seyirde ki karaciğer kanseri aşamasına gelen bir 

hastanın maliyeti 15.000 avroya çıkmakta, nakil hastalarının maliyeti ise 

150.000 avroya kadar çıkabilmektedir. Bu maliyetlere maruz kalmamak 

için bulaş sebeplerinden biri olarak çok daha dikkatli olmalıyız. (Chaired 

by Dr. T. Ulmer.. 2007 Ulmer ve Schmidt.. 2008) 

Ülkemizde sağlık çalışanlarında Hepatit B durumuna ilişkin doktor, 

diş  hekimi, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personeli içinden farklı 

grupları kapsayan ve farklı merkezlerde yapılan çalışmalarda HBsAg 

pozitiflik oranları %2,4‐5,4, doğal bağışıklık oranları %15,0‐35,0, 

aşılanma oranları da %41,3‐ 75,7 arasında bildirilmiştir. (Kelkitli vd.. 

2006, Türkistanlı vd.. 2000, Karslıgil vd.. 2003, Demir  vd.. 2003, 

Kocamanoğlu vd.. 2003, Uzun vd.. 2008, Yazıcı vd.. 2010, Tekin‐Koruk 

vd.. 2009) 

Bu hastalıkla mücadelede tüm dünya sorumluluk altında olsa bile 

herkes bireysel olarak üzerine düşeni yapmak zorundadır. Bizler hekim 

olarak birincil anlamda sorumluluk sahibiyiz. Hastalığın bilinmesi, tedavi 

edilmesi, ilerlemesini engellemek ve bulaş yollarını minimuma indirmek 

gibi başlıca görevlerimiz bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı her hekim 

yukarıdaki bilgileri bilip hastalıkla mücadelede tüm sağlık çalışanlarıyla 

beraber elini yükün altına koyup destek vermelidir. Ancak bu şekilde 

anlamlı bir şekilde zafer elde edebiliriz. 

 

 

Akut 
Hepatit B

Kronik 
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Siroz

Karaciğer 
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Karaciğer 
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1.Giriş 

1.1. Epidemiyoloji 

Çölyak hastalığı (ÇH) genetik olarak yatkın bireylerde, diyette bulunan 

glutene intestinal sistemin verdiği anormal yanıtla karakterize, çeşitli 

sistemik sonuçlarla ilişkili olabilen, otoimmün bir hastalıktır (Mullin et 

al.,2014). 

ÇH genellikle glutensiz diyet ile çözümlenir; ancak, devam eden 

farmakolojik çalışmalar ve aşı denemeleri gelecek için umut vaat etmektedir. 

Tarihsel olarak, ÇH’nin bir zamanlar ağırlıklı olarak kuzey Avrupa 

ülkelerinde nadir görülen bir hastalık olduğu kabul edilirken, bugün artık 

ÇH' nin oldukça yaygın olduğunu bilinmektedir (1). 

Amerika Birleşik Devletleri için ÇH prevelans yaklaşık %1 iken 

Avrupa’da prevelans değişkenlik göstermekte olup; en çok Finlandiya’ 

da %2,4 ve en az Almanya’da %0,3 belirlenmiştir (Figür 1) (Dube et al., 

2015; Mustalahki et al., 2010; Biagi et al., 2010). Geçtiğimiz 30 sene içinde 

ÇH prevelansı artış göstermiştir. Murray ve arkadaşları, ÇH insidansının 

1950’lerde 100 000’ de 0,9 iken, 2000’li yıllarda 100 000’ de 9’a 

yükseldiğini bildirmişlerdir. Bu insidans artışının her iki cinsiyette ve çok 

küçük çocuklar hariç her yaş gurubunda görüldüğünü ifade etmişlerdir 

(Catassi et al., 1974; Murray et al., 2003). 

ÇH 'nin klinik sunumu genellikle “buzdağı modeli”ne göre 

tanımlanmaktadır. Bu metafora göre, buzdağının ucu teşhis edilen 

fraksiyonu oluşturur. ÇH hastaları ve su yüzeyinin altındaki kısım, hala tanı 

almamış olanları simgelemektedir. Tanı konmamış ÇH' li birçok hasta ya 

asemptomatik hastalığa sahiptir ya da hiç semptom yoktur (sessiz ÇH). Bu 

nedenle, ÇH’ nin gerçek prevelansı tespit etmek çok zordur (Ludvigsson et 

al., 2014). 
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Şekil 1.1. Çeşitli Avrupa ülkelerinde çölyak hastalığı prevelansı. 

2.Genel Bilgiler 

2.1 Çölyak Hastalığı Kliniği 

Çölyak hastalığında klinik bulgular oldukça farklı ve değişkendir. 

Günümüzde ishal, karın şişliği, iştahsızlık gibi hastalık belirtileri gittikçe 

daha az görülmektedir (Ravikumara et al., 2006). Serolojik testlerin 

kullanıma girmesiyle çok hafif bulguları olan hastalara bile tanı 

konulabilmektedir. Belirtili olgulara göre belirtisiz olguların daha fazla 

sayıda tanı alması hastalığın “buz dağı” modeline benzetilmesine sebep 

olmuştur (Lindfors et al., 2011). 

2.1.2 Klinik Tipleri: 

1. Tipik (Klasik) ÇH 

2. Atipik ÇH 

3. Sessiz ÇH 

4. Potansiyel ÇH 

5. Latent ÇH 

2.1.2.3 Tipik (Klasik) Çölyak Hastalığı 

Daha çok süt çocukları ve küçük çocuklarda, yaşamın 6-24. aylarında, 

diyete glutenin girmesiyle ortaya çıkan, tipik olarak büyüme-gelişme geriliği, 

kronik ishal, karın şişliği, karın ağrısı, kusma, iştahsızlık, kas güçsüzlüğü ve 

hipotoni gibi gastrointestinal sistem (GİS) bulguları ile karakterizedir. 
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Diyetle alınan gluten miktarı ve bireyin immünolojik yanıtına göre 

haftalar, aylar sonra klinik bulgular ortaya çıkabilir. Dışkı tipik olarak cıvık, 

yağlı görünümde ve pis kokuludur. Emosyonel olarak bu bireyler çok 

huzursuz, huysuz ve mutsuz olabilirler (Ravikumara et al., 2006; Lindfors et 

al., 2011; Husby et al., 2012). 

 

2.1.2.4 Atipik Çölyak Hastalığı 

Genellikle büyük çocuk ve erişkinlerde görülür. Malabsorpsiyon 

bulguları yoktur. Boy kısalığı, puberte gecikmesi, dermatitis herpetiformis, 

diş mine tabaka bozukluğu, tedaviye dirençli demir eksikliği anemisi, 

osteoporoz, artrit, aftöz stomatit, açıklanamayan transaminaz yüksekliği, 

nörolojik bozukluklar gibi belirti ve bulguların yanı sıra irritabl bağırsak 

hastalığını düşündüren dispeptik yakınmalar ve kabızlık gibi atipik 

gastrointestinal belirtiler ile karakterizedir (Ravikumara et al., 2006; 

Lindfors et al., 2011; Husby et al., 2012). 

2.1.2.5 Sessiz Çölyak Hastalığı 

Sessiz ÇH sağlam görünümlü ve herhangi bir yakınması olmayan bir 

çocukta veya erişkinde ÇH’yi destekleyen yeterli klinik belirti ve bulgu 

olmadan, ÇH’ye özgül antikorların, doku grubunun ve ince bağırsak biyopsi 

bulgularının saptanmasıdır (Fasono et al., 2001). Son yıllarda sessiz çölyak 

hastalarının çoğunda hafif, gözden kaçabilen hastalık bulgularının olduğu ve 

glutensiz diyet sonrası fiziksel ve psikolojik açıdan kendilerini daha iyi 

hissettikleri gösterilmiştir (Husby et al., 2012; Fasono et al., 2001). 

2.1.2.6 Potansiyel Çölyak Hastalığı 

Potansiyel ÇH EMA ve/veya anti-dTG antikor pozitifliği olduğu halde 

duodenal biyopsilerde histolojik değişikliklerin görülmemesi olarak 

tanımlanır. Bu hastalar HLA DQ2 veya HLA DQ8 gibi ÇH ile uyumlu doku 

gruplarına sahiptirler ve ileri yıllarda ÇH olma riski taşırlar. Bu nedenle bu 

hastaların izlenmesi gerekmektedir. Bu hastalarda daha sonra mukozal 

atrofinin gelişmesinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Düşük miktarda 

gluten alımının ya da mukozal tutulumun dağınık olmasının ve mukozal 

biyopsilerin rastgele alınmış olmasının etkisi olabileceği düşünülmektedir. 

2.1.2.7 Latent Çölyak Hastalığı 

Çölyak hastalığı ile uyumlu HLA grubuna sahip, ancak enteropatisi 

olmayan, hayatlarının bir döneminde gluten duyarlı enteropatisi gelişen 

kişilerdir. Bu hastalarda ÇH belirtileri olabilir ya da olmayabilir ve benzer 

şekilde ÇH antikorları pozitif ya da negatif olabilir (Husby et al., 2012). 

2.2 Patofizyoloji 

2.2.1 Gluten 
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Çölyak hastalığı gelişiminde en büyük çevresel faktör glutendir. Gluten 

Latince “glue” “yapışkan, yapıştırıcı” kelimesinden köken almaktadır. 

Buğday, çavdar ve arpa gibi tahıllardaki depo proteinleri prolamin 

deposudur. Ekmek yapımından elastikiyetinden faydalanılır, bu amaçla 

glutamin ve prolinlerle zenginleştirilir. Bunun sonucu olarak, gastrik ve 

pankreatik enzimlerle tam olarak sindirilemez ve 33 aminoaasitli uzun 

zincirler bırakır (Shan et al., 2002). Bu peptidler ince barsağın lamina 

proprriasına transselüler ya da paraselüler yolla girerler (Matysiak-Budnik et 

al., 2008; Schumann et al., 2017). ÇH’ nin predominant antijeni olan doku 

transglutaminaz enzimi (DTG) tarafından gliadin molekülü deamine 

edilmesi ile adaptif bir immun reaksiyon gelişir (Dieterich et al., 1997).  

Deaminasyon ile gliadinin immunijenitesi artar, antijen sunan hücrelerdeki 

HLA-DQ2 veya HLA-DQ8 moleküllerine bağlanması kolaylaşır (Molberg et 

al., 1998). Gliadin peptidleri gliadin reaktif CD4+ T hücrelerine sunulur 

(Lundin et al., 1993). Bu süreçte DTG, gliadin ve aktine karşı gelişen 

antikorların mekanizmaları net olarak bilinmemektedir. Bu antikorlar 

hastalığın, dermetitis herpetiformis ve gluten ataksisi gibi ekstra intestinal 

manifestasyonlarının gelişminden sorumlu olabilirler (Taylor et al., 2015; 

Hadjivassilio et al., 2013). ÇH patogenezinde, interepitelyal lenfositler, 

epitelyal hücre yüzeyinden salınan HLA-E ve stres kaynaklı MICA ve 

MICB genlerini uyaran natural kiler T-lenfosit reseptörleri NKG2D ve 

CD9/NKG2A2’ yı exprese eder (Abadie et al., 2014). Çölyak hastaları 

yoğun bir immun yanıt geliştirirler ancak bazıları bariz bir şekilde non-

gluten proteinlere de reaksiyon geliştirmektedir (Huebener et al., 2015). 

Buğdaydaki non-gluten proteinlerin ÇH patogenezindeki rolü net değildir. 

     2.2.2 Genetik faktörler 

Çölyak hastalığı gelişiminde genetik faktörlerin önemi familyal geçişin 

ve tek yumurta ikizlerinde, ikiz eşlerinde sık görülmesinin fark edilmesi ile 

anlaşılmıştır. Çölyak hastalarının birinci derece akrabalarında %10-20 arası, 

monozigot ikizlerde %70, benzer HLA doku yapıya sahip kardeşlerde %30 

oranında görülmesi hastalığın oluşumunda genetik faktörlerin rol oynadığını 

göstermektedir (Halkola et al., 2016). 

Çölyak hastalarının neredeyse tamamı HLA sınıf II' nin spesifik 

varyantlarına olan HLA-DQA1 ve HLA-DQB1 genlerine sahiptir, birlikte 

çölyak ilişkili iki zincir (α ve β) olan, antijen sunan hücre yüzeylerinden 

exprese edilen heterodimer proteinler DQ2 ve DQ82’i kodlarlar. 

Hastaların %90’ ından fazlasında DQ2 ve diğerlerinin çoğunda DQ8 

pozitiftir. DQ2 ve DQ8 insidansının, çölyak hastalarında çoğrafi değişkenlik 

gösterdiği de belirtilmektedir (Taylor et al., 2015). Çölyak hastalarının 

tamamı HLA-DQ2, HLA-DQ8 ya da yarısı HLA-DQ2’ ye sahiptir. Amerika, 

Avrupa ve güneydoğu Asya’ daki insanların %40’ı bu allelleri taşırlar, 

dolasıyla bu genlerin taşınması hastalığın gelişimi için önemlidir. Ancak 
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hastalığın gelişmesi için yeterli değildir. Bu durum, genetik riskin çölyak 

hastalığı gelişiminin sadece %40’ına katkıda bulunduğunu göstermektedir 

(Lebwohl et al., 2018). Genom temelli araştırmalarda 39 non-HLA bölgesi, 

Çölyak hastalığı ile ilişkili bulunmuş. MHC bölgesi dışında başka genetik 

risk faktörlerinin gösterilmiş olması da muhtemel başka patojenik 

mekanizmaların da olabileceğini düşündürmektedir (Achury et al., 2015; 

Castellanos-Rubio et al., 2016). 

2.2.3 Çevresel faktörler 

1984-1996 yılları arasında İsveç çölyak hastalığı epidemisi infant 

beslenme uygulamalarının değişmesini sağlamıştır (Ivarsson et al., 2000).  

Bu çalışmalar anne sütü ile beslenmenin çölyak hastalığı için risk faktörü 

olmadığını göstermiştir. Aile hikayesi ya da HLA haplotip varlığı gibi risk 

faktörleri olan hastalarda gluten içeren gıdaların diyete girme zamanın 

hastalık gelişimi için risk faktörü olmadığı bulunmuştur (Welander et al., 

2010; Aronsson et al., 2014). Diyete gluten girişi 12 aydan sonra olursa kısa 

vadede çölyak hastalığı gelişme riski azalır, ancak bu durum yatkınlık 

varlığında erişkinlikte hastalığın ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez 

(Aronsson et al., 2015). Prospektif bir kohort çalışmada, Çölyak hastalığı 

gelişiminde en önemli risk faktörünün HLA risk genlerinin miktarı olduğu 

bulunmuş ve çevresel faktörlerle de ÇH gelişme ihtimali artmaktadır (Liu et 

al., 2014). Glutenle tanışma zamanın, anne sütünden sonra diyete girdiği 

zamanın, ÇH gelişimine etkisi olmadığını belirten çalışmalara rağmen vaka 

kontrollü bir çalışmada çölyak hastası grubun gluten tüketim miktarının fazla 

olduğu belirtilmiştir (Andrén Aronsson et al., 2016). Bununla birlikte benzer 

risk faktörlerine sahip geniş başka bir çalışmada gluten tüketim miktarı risk 

faktörü olarak saptanmamıştır. Glutenin 4-12 ay arasında diyete eklenmesi 

ve ilk haftalarda yüksek miktarda glutenden kaçınılması önerilmektedir 

(Sánchez et al., 2016). Bir meta analizde ise glutenin diyete 6. aydan sonra 

eklenmesinin Çölyak hastalığı gelişim riskini artırdığı belirtilmiştir 

(Lebwohl et al., 2016). 

2.2.4 Diğer Risk Faktörleri 

Doğumun gerçekleştiği mevsim ve elektif sezeryan uygulamarının da ÇH 

için risk faktörü olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (Sánchez et al., 

2016; Lebwohl et al., 2016; Tanpowpong et al., 2013; Mårild et al., 2012). 

Geçirilmiş gastrointesnital enfeksiyonlar ve ÇH arasındaki ilişkinin 

irdelendiği bir çalışmada, çocuklar için rotavirüs, erişkinler için ise 

Campylobacter spp. enfeksiyonları diğer risk faktörleri olarak bildirilmiş 

(Canova et al., 2014; Stene et al., 2006; Riddle et al., 201340). Marild ve 

arkadaşlarının ÇH için risk faktörlerini inceledikleri prospektif kohort 

çalışmalarında, geçirilmiş enfeksiyonları değerlendirilmişler. 2000-2009 

yılları arasında doğan, 72921 çocuk 18 aylıktan itibaren çalışmaya dahil 

edilmiş. Ortama 8,5 yıllık takip süresince, 581 (%0,8) çocukta ÇH gelişmiş. 
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18 aylıktan itibaren 4 ve daha az sayıda enfeksiyon geçirenlerle 

karşılaştırıldığında, 10 ve daha fazla sayıda enfeksiyon geçirmenin ÇH 

gelişme riskini artırdığını raporlamışlardır. Çalışmacılar erken çocukluk 

döneminde geçirilen enfeksiyonlar ile ÇH gelişimi arasında ilişki 

olabileceğini vurgulamışlardır (Mårild et al., 2015).  

Antibiyotik ve proton pompa inhibitörlerinin kullanımı, maternal demir 

takviyesi ve Helicobacter pylori kolonizasyonu ÇH gelişiminde risk faktörü 

olarak belirtilen diğer faktörlerdir (Mårild et al., 2013; Lebwohl et al., 2014; 

Mårild et al., 2014; Bouziat et al., 2017). 

Erken çocukluk döneminde gelişen gastrointestinal sistem (GİS) 

enfeksiyonlarının ÇH gelişiminde etkisinin incelendiği bir çalışmada, 

Avrupa ve ABD’ den 6327 çocuk takip edilmiştir. Bu çocuklar HLA risk 

allerini taşıyan, 1-4 yaş aralığında seçilmiş ve üç aylık periyotlarla 

geçirdikleri GİS ve solunum sistemi enfeksiyonları kaydedilmiş. Çocukların 

rotavirüs aşı durumları, diyete glutenin eklenme zamanı ve anne sütü alma 

süreleri de kaydedilmiştir. Takip süresince 13881 GİS enfeksiyonu, 79816 

solunum yolu enfeksiyon atağı kaydedilmiştir. Takipte 732 (%11,6) çocukta 

çölyak hastalığı geliştiği saptanmış. Çalışma sonucunda GİS enfeksiyonu 

geçirmek, kış doğumlu olmak, diyete glutenin 6 aydan önce eklenmesi, 

HLA-DQ2 alleli taşımamak ve anne sütünü 4 aydan az almak risk faktörleri 

olarak saptanmış. Çalışma ışığında rotavirüs aşılarının koruyucu etkilerinin 

olabileceği de düşünülmektedir denilmiştir (Kemppainen et al., 2017). 

Gastrointestinal sistem enfeksiyonları özelinde baktığımızda ise Lars ve 

arkadaşlarının çalışmalarında, riskli allelleri taşıyan ve doku transaminazları 

pozitif olan 1931 çocuğu prospektif olarak takip etmişler. Çocukların ÇH 

tanı alma yaşları ortalama 4,4 yaş olarak belirtilmiş. 36 çocuğa biyopsi 

yapılmış ve bunların 27’ sinde (%75) ÇH saptanmıştır. ÇH tanısı alan 

çocuklarla almayanlar rotavirus enfeksiyonu gelişimi yönünden 

karşılaştırılmıştır. Enfeksiyon sayısının artması ile ÇH gelişimi arasında 

ilişki olduğu belirtilmiştir (Stene et al., 2006). 

Çalışmacıların ÇH ve geçirilmiş enfeksiyonlar arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymasından sonra, özellikle reovirüs ailesinden rotavirüs ile ilgili yapılan 

çalışmalar hız kazanmıştır. 

2.2.5 Rotavirus 

Rotavirüs, dünya genelindeki bebeklerde ve genç çocuklarda şiddetli 

gastroenterit nedenidir, vakaların %70 'ini oluşturur. Rotavirüs ile ilişkili 

ölüm oranı, 2000'de 528.000 ölümle (465.000–591.000 arasında) 2000 

yılında 215.000'e (197.000-233.000 aralığında) düşmüş ve bunun %75'i 

Afrika ve Asya'da gerçekleşmiştir. Sırasıyla Hindistan ve Nijerya’ da %22 

ve %14’tür (Tate et al., 2016). Rotavirüs, ince bağırsağın olgun villus epitel 

hücrelerini enfekte eder ve enfeksiyon, çocuklarda ateş, kusma ve ishale yol 

196



 

 

açar. Dehidrasyon ve elektrolit bozuklukları, çoğunlukla bebeklerde görülür. 

Rotavirüs enfeksiyonu genellikle bağırsakta lokalize olur; bununla birlikte, 

bazı çalışmalar rotavirüs ishali çocuklarda antijenemi veya viremi olduğunu 

da bildirmiştir (Blutt et al., 2007; Charpilienne et al., 2002). Rotavirüs 

enfeksiyonu için birinci basamak koruyucu strateji virüse karşı aşıların 

geliştirilmesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, rotavirüs enfeksiyonuna 

bağlı morbidite ve mortalite oranı, dünya sağlık kuruluşu (WHO) tarafından 

önerilen rotavirüs aşısının uygulanmasından sonra büyük ölçüde azalmıştır 

(Tate et al., 2009). 

Rotavirüs, Rotavirus cinsi olan Reoviridae familyasına ait zarfsız RNA 

virüsleri; Reoviridae familyasının diğer üyeleri, Orthoreovirüs, Orbivirüs, 

Koltivirüs, Cypovirüs, Fitoreovirüs, Aquareovirüs, Oryzavirüs, 

Seadornavirüs, Idoreovirüs ve Mycoreovirüs gibi cinsleri içerir (Mertens et 

al., 2005). Rotavirüs cinsi, ayrıca antijenik özelliklere göre, viral kapsid 

proteini VP6'nın antijenik özelliklerine dayalı olarak yedi serotip AtoH 

halinde sınıflandırılır. Bu protein, Arotavirüs grubu arasında alt grup (SG) 

sınıflamasına izin veren çeşitli antijenik epitoplar içerir. Bu sınıflandırma 

uyarınca, SGI, SGII + SGI-II ve SG non-I/non-II, 2 monoklonal antikorlara 

reaktivite temelinde tanımlanmıştır (Matthijnssens et al., 2008). 1989'da 

Abiner sınıflandırma sistemi, influenza virüsü için kullanılana benzer iki 

öncü kapsid protein VP4 ve VP7'nin immünolojik reaktivitesine 

dayandırılmıştır (Estes et al., 2013). Bu sınıflandırma sistemine dayanarak 

32 G genotip ve 47 P genotipi vardır. 

En yeni rotavirüs sınıflandırma sistemi 2008'de önerilmiş olup bu 

sınıflama sistemi 11 rotavirüs gen segmentinin tamamı ile Gx-P [x] -Ix-Rx-

Cx-Mx-Ax-Nx-Tx-Ex-Hx ile tam genom sekansını içerir, VP7-VP4-VP6-

VP1-VP2-VP3NSP1-NSP2-NSP3-NSP4-NSP5 / 6 segmentlerinin 

genotiplerini temsil eder. Bu sınıflandırma sistemi, 11 gen segmentinin 

hepsinin filogenetik analizine ve spesifik nükleotid kesme kimliği 

yüzdelerine dayanmaktadır (Matthijnssens et al., 2008). Bu sistemin 

benimsenmesinden sonra, çeşitli disiplinlerde farklı bilim adamlarını içeren, 

bu sistemi korumak, değerlendirmek ve izlemek için bir rotavirüs 

sınıflandırma çalışma grubu (RCWG) kurulmuştur. 

Rotavirüs nükleik asidi, 11 parçalı, çift zincirli bir RNA'dan oluşur. 

Deproteinize rotavirüs RNA’sı bulaşıcı değildir; bu, mRNA üretmek için 

kullandıkları kendi RNA bağımlı RNA polimeraz enzimine sahip olduklarını 

gösterir (Ogden et al., 2011). Rotavirüs genomunun yaklaşık 18.500 bp'lik 

bir uzunluğu vardır, bölümlerin her biri 667 ila 3302 bp'lik bir uzunluk 

arasında değişmektedir (Matthijnssens et al., 2008). 

Rota virusun immuniteyi tetikleyerek, ÇH başlangıcındaki bir rolünün 

değerlendirildiği bir çalışmada, serum anti-PV7 antikorları ölçülmüş. Çölyak 

hastalığı (biyopsi ile) tanısı olan 118 hasta serumu, 46 potansiyel çölyak 
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hastası serumu, 32 başka GİS hastalığı olan hasta serumu ve kontrol grubu 

olarak da 107 çölyak hastalığı olmayan çocuk ve 107 sağlıklı kan dönorü 

serumları incelenmiş. ELISA ile serumlarda Rovavirüs pVP7 karşı IgA-IgG, 

transglutaminaz derive peptid (VP7 proteini ile homolog), kontrol peptid 

bakılmış. Sonuç olarak, çölyak hastası çocukların Rotavirüse karşı yüksek 

immun aktivitesi olmadığı sonucuna varmışlardır (Ziberna et al., 2016). 

Aktif çölyak hastaları ile glutensiz diyet alan çölyak hastalarının anti-

reovirus antikor titrelerini karşılaştırıldığı bir diğer çalışmada çölyak 

hastalarında anti-reovirus antikor titrelerinin anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Glutensiz diyet alan yüksek anti-reovirus antikoru olan 

çölyak hastalarında intestinal mukozada IRF1 (interferon regulator faktör) 

oranları da yüksek bulunmuştur. Çalışmacılar bu sonucu, belirli bir eşik 

değerin üzerinde anti-reovirüs antikor titrelerinin varlığının, yüksek IRF1 

ekspresyonu ile ilişkili bağışıklık homeostazında uzun süreli değişmelere 

neden olan öncül bir virüs-konakçı etkileşimi olduğunu düşünmüşlerdir 

(Bouziat et al., 2017). 

3. Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak, çölyak hastalığı çeşitli kliniklerle prezente olabilen 

otoimmun bir hastalıktır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde prevelansı 

değişkenlik göstermektedir. Genetik temeli olduğu gösterilmiş olmakla 

birlikte, hastalığın gelişiminde pek çok risk faktörü saptanmıştır. Ancak 

gelişen immun reaksiyonun ne yolla tetiklendiği henüz netlik kazanmamıştır. 

Doğum mevsimi, anne sütü alım süresi, ek gıdaya geçiş zamanı, tüketilen 

gluten miktarı ve geçirilmiş enfeksiyonlar belirlenmiş risk faktörleri olarak 

saptanmıştır. Bu bağlamda son zamanlarda viral enfeksiyonlar ve rotavirüs 

ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar sıklıkla gastraointestinal sistem 

enfeksiyonu rotavirüs üzerine yoğunlaşmıştır. Rotavirüsün immun sistemi 

tetiklediği ya da ÇH ile benzer immun reaksiyonlara neden olduğunu 

gösteren çalışmalar mevcuttur. Rotavirüsün ÇH gelişiminde bir faktör olup 

olmadığı yapılacak yeni çalışmalarla gösterilmelidir. 
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1. Giriş 

Nutrigenetik ve nutrigenomik, hızla gelişen ve nutrasötik bileşiklerin 

keşfi ve geliştirilmesinde fırsatlar sağlayan "kişiselleştirilmiş tıp" 

dalgasına giren yeni gelişen alanlardır. İnsan genom dizisi ve model 

organizmaların dizileri, dinamik ağları ve bunların dış ve iç karışıklıklara 

tepkilerini anlamaya yardımcı olur. Genler, gen ürünleri ve beslenme 

alışkanlıkları arasındaki karşılıklı ilişkilerin ortaya çıkarılması, müdahale 

stratejilerinden en çok yararlanacak veya bu stratejiler tarafından riske 

atılacak bireylerin belirlenmesi için esastır. İnsan sağlığına girdilerin ve bu 

girdilerin sonuçlarının doğru transkriptomik, proteomik olarak ölçülen 

sonuçlarının daha doğru değerlendirilmesi ve metabolomik analizler, 

kişiselleştirilmiş sağlık / diyetin pratiğe, genetik varyasyonun öngörücü 

bilgisini beklemekten çok daha hızlı getirmesini sağlayacaktır. Sistemlerin 

ve ağ biyolojisinin, beslenmenin metabolik yolları ve homeostazı nasıl 

etkilediği, diyetle ilgili bir hastalıkta bu düzenlemenin nasıl bozulduğu ve 

bireysel genotiplerin bu tür hastalıklara ne ölçüde katkıda bulunduğu 

konusundaki anlayışımızı artırma potansiyeline sahip olduğu yaygın 

olarak kabul edilmektedir (Panagiotou ve Nielsen, 2009, Webb, ve ark. 

2017, Kathiresan, ve ark. 2009) 

Yıllar önce 2003 yılında insan genom projesinin tamamlanması ile 

SNP’lerin yaşamımızda ki önemini araştıran bilim adamları özellikle 

Amerika ve Avrupa’da yapılan çok kapsamlı yapılan çalışmalar vardır. Bu 

çalışmalarda nutrigenetik alanın ilgisini çeken polimorfizmler, beslenme, 

hastalık ve sağlık durumu arasındaki ilişkiyi irdeleyerek inceleyerek, 

polimorfizmlerin dünyada ne sıklıkta ortaya koyulduğu tespiti yapılmıştır.  

Bunların beslenme ve sağlıktaki sonuçları incelemektedir(Koç, 2018), 

Nugen, 2019, Şeker, 2014) muhtemeldir ki son dönemde gelişen teknoloji 

ve yapılan araştırmalar besin bileşenlerinin genlerimiz üzerindeki etkileri 

ve hastalıkların genetik temelleri, sonuçları konusunda oldukça fazla yol 

alınmıştır (Koç, 2018, Nugen, 2019, Şeker, 2014). Tespit edilen 

polimorfizmler ve gen ekspresyonu değişimleri sayesinde kişiye özgü 

beslenme reçetelerinin oluşturulduğu ve yaşam kalitesinin üst seviyeye 

getirildiği aşikârdır. Ortak bilim insanlarının çalışanları sonucu elde edilen 

bilgilerin, teknik terimleri ve yeni nesil teknolojiyi kullanarak ortaya 

çıkarılan verilerin sağlık alanına entegre etmek, hastalıkları 
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yavaşlatılmasında, önlenmesinde ve sağlığa kavuşmak için nasıl bir metod 

ve yöntem kullanılacağı konusunda nutrigenetik ve nutrigenomik 

araştırma sonuçlarının hangi bakış açısıyla bakılıp anlaşılacağı ve 

yorumlanacağı ortaya koymaktadır. Ayrıca bu bilginin beslenme ve 

diyetetik uygulamayı potansiyel olarak nasıl dönüştürebileceği ve 

dönüşümün sonuçlarının belirleneceği bu gerçekte, beslenme 

araştırmalarında bu yeni sınırı ve onun diyetetik uygulamalara potansiyel 

uygulamasını daha iyi anlamak isteyen sağlıkçılar ile ilgili beslenme ve 

beslenme biliminin çeşitli yönlerine güncel bir genel bakış niteliğindedir 

(Fenech, 2011). 

Bu bilgiler doğrultusunda şu konumlar aklımızda soru işareti olarak 

karşımıza çıkabilir. Aldığımız besinler nasıl oluyor da genlerimize etki 

ediyor? Evet, vücudumuzda genomda bir değişiklik yapma şansımız yok 

ama aldığımız besinleri değiştirme sansımız var, buradan bu soruya şu 

şekilde basit bir cevap bulabiliriz. Tükettiğimiz besinlerin içeriklerinde 

olan biyoaktif bileşenler canlıya ait hücrelerden yol alarak çekirdeğe 

varmakta ve DNA ile iletişime girerek RNA trankripsiyonunu etki edebilir 

ve sonuç olarak metabolizma için gerekli olan protein sentezini 

değiştirebilmektedir. Bu olay sonucunda metabolizmada gen 

ekspresyonları farklılaşarak beklenilmeyen ya da istenilen sonuçlar elde 

edile bilinir. Hastalıkların oluşumunu hızlandırabilmekte veya 

engelleyebilmektedir (Koç, 2018, Coşkun, 2007 , Bayrak 2011). 

Bu bilgiler doğrultusunda Nutrigenetik için, besinler ile ferdin genom 

yapısına bağlı kişisel bilgileri arasındaki iletişimi ve bireylerde besinlere 

yanıt değişikliklerini incelemektedir. Nutrigenetiğin hedefi özgül diyet 

bileşenlerinin ferde oluşturabileceği yararı ve verebileceği zararı göz 

önüne alarak belirli tavsiyelerde bulunmak ve doğru beslenmeyle 

hastalıkların düşürülmesi, tedavi edilmesi hatta var olmasına müsaade 

etmemesidir. Diyet ve gen etkileşimini inceleyen ve farklı iki yaklaşım 

olan nütrigenomik ve nütrigenetikin ortak hedefleri vardır: diyetin 

kişiselleştirilmesi ile sağlık durumunun geliştirilmesi ve besinsel 

moleküller, genetik polimorfizmler ve biyolojik sistemin tümü arasındaki 

karmaşık ilişkiyi aydınlatıcı güçlü yaklaşımlar geliştirilmesi (Joffe ve 

Houghton, 2016, Wiebe, 2016). 

Genomda besin ögesi metabolizmasını etkileyen gen mutasyonlarının 

besinsel yöntemler ile yönetilip değiştirilebilmesi genetik ve beslenmenin 

birbirinden ayrı olamayacağına işaret etmektedir. Kanser, obesite, diyabet, 

hipertansiyon, ateroskleroz, tromboz gibi hastalıkların temelindeki 

mekanizma bu olabilir. Bu sebeple insanlar beslenirken daha dikkatli 

olmalı, besinlerini genlerine uygun olarak seçmeli veya tercih etmelidir. 

(Joffe ve Houghton, 2016, Wiebe, 2016, Peña-Romero, 2018). 
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Amaç, hastalığı önlemeyi, yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve sağlıklı 

yaşlanmayı hedefleyen daha verimli bireysel beslenme müdahale 

stratejileri elde etmek sağlığın oluşturduğu fazla külfetin önüne geçmektir. 

Böylelikle günümüzde kullanılan beslenme kriterlerinden bazılarının 

değişmesi ve kişiye özel beslenme önerilerinin yolunu açması 

beklenmektedir. 

 

Şekil 1. Hücre sinyalizyazyonu veya sinyal iletim yolları. 

Nutrigenetik analiz hangi konularda daha yarlı olur. 

 Kalp-damar sağlığı ve Kardiyovasküler 

 Kanser konularında 

 Besin hassasiyetleri 

 Diabet ve insülin rezistansı 

 Bağışıklık ve otoimmün etkileyen hastalıklar 

 Obezite  

Yaşam boyu beliren bir hastalık olmazsa dahi, kendine sağlıklı bir 

yaşam hazırlamak veya kurmak isteyen birinin kanından elde edilecek 

DNA izole edilip PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) sayesinde kanser, 

kardiyovasküler hastalıklar ve diğer bazı kronik hastalıklar için risk 

oluşturup oluşturmadığı anlaşılma sanşı oluşacaktır. Daha sonra bu duruma 

uygun diyet ve yaşam tarzı önerileri oluşturulacak. Beklentiler bu şekilde 
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ancak bu olayların bahsedildiği kadar basit ve az para ile olmayacağı, bir 

o kadar da uzun ve meşakkatli bir süreç olacağında kaçınılmaz bir 

gerçektir. Bu mükemmeliyette her yeni gelişmeyle birlikte yarar ve zarar 

sonucunun olacağı muhtemel tabi ve kaçınılmazdır. Bilim insanları ve 

araştırmacıların en çok kaçındığı ve sorun olacağı konuların başında 

genetik bilgilerin gizliliği ve etnik ayrımcılık gibi bir takım sıkıntı ön plana 

çıkmaktadır. Araştırmalarda ve yazılarda özellikle bu duruma yönelik 

insan bedeninden alınan numunelerin ve kişiye ait verilerin saklanabileceği 

biyolojik bankaların kurulumu ve işletilmesi gibi fikirler üzerinde 

durulmaktadır (Ferguson, 2006). 

Nütrisyonel genomik aşağıdaki kavramları göz önünde 

bulundurarak yola çıkar. 

•Diyet bileşenlerindeki biyoaktif bileşenler gen ekspresyonunun 

(fenotipi) değişmesine sebeb verebilir, 

•Metabolizmanın almış olduğu diyet hastalık için bir risk faktörü 

olabilir, 

• Diyetisyenin oluşturduğu reçete özellikle bazı genlerin aktivitesine etkisi 

ile hastalıkların sıklık, başlangıç ve ilerleyişine etki edebilir. 

•Metabolizmadaki Sağlık/hastalık dengesinin durumunda diyetin etki 

derecesi bireyin genetik yapısı ile ilişkilidir. 

•Ferdin gereksinimlerinin iyi tespit edilmesi, beslenme şekli ve 

genomuna uygun belirlenecek bir diyet düzenlemesi kronik hastalığı 

hafifletebilir veya önleyebilir.  

•öncelikle bir takım kullanım tekniklerinin bilinmesi gereklidir. 

Kullanılacak yöntemler modern moleküler genetikte yapılandan farksızdır. 

Bunlar; 

               A   Diyet ilişkili hastalıklarda farklılıklarının belirlenmesi 

               B   Diyet ilişkili DNA metilasyon ve kromatin değişiklikleri 

               C Farklı protein oluşumu ve/veya biyoaktivasyonu  

 

Weylandt (2005) ve arkadaşlarının da belirttiği gibi besin gen 

etkileşiminin farklı yolları vardır.  

1) Direk etkileşim: Besin maddeleri gen ekspresyonunu indükleye 

bilmek için bazen bir reseptör ile karşılıklı etkileşerek DNA’ya 

bağlanabilen bir transkripsiyon faktörü gibi. Örneğin, A vitamini ya da A 

vitaminin retinoid türevleri retinoid asit reseptör proteinleri ile etkileşerek 

genlerin promotör bölgelerine bağlanarak transkripsiyonu aktive edebilir 

veya baskılayabilir. 
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2) Epigenetik etkileşim: Besin maddeleri DNA’nın yapısını 

değiştirebilir ve gen ekspresyonu kronik olarak değişir. Sonuçta ortaya 

çıkan epigenetik modifikasyon, kişinin hayatı boyunca hatta gelecek 

kuşaklarında var olacak şekilde gen ekspresyonunu değiştirebilir. 

3) Genetik varyasyon: Yaygın genetik varyasyonlar genlerin 

fonksiyonlarını veya ekspresyonlarını değiştirebilir. Bu üç mekanizma, 

değişmiş mekanizmalarla ve besinsel gerekliliklerin değişimi ile 

sonuçlanabilir ( Weylandt, 2005). 

Nutrigenetiği önemli bir bilim dalı yapan üç temel faktör vardır; 

•Bireylerin, besin maddelerinin biyoyararlılığı ve metabolizmayı 

etkileyen kalıtımmış genomu arasında büyük bir çeşitlilik vardır, 

•İnsanların kültürel, ekonomik, coğrafi ve tat algısı farklılıklarına bağlı 

büyük tercih farkları ve yiyecek/besin maddesi bulunurluğu farkları vardır, 

•Beslenme bozukluğu (yetersizliği veya fazlalığı) gen ekspresyonunu 

ve genom kararlılığını etkileyebilir ve gen sekansında veya kromozomal 

seviyede mutasyonlara sebep olarak anormal gen dozajlarına ve gen 

ekspresyonuna sebep olarak hayatın çeşitli dönemlerinde farklı 

fenotiplerin oluşmasına öncülük edebilir. 

Teknolojinin ve bilimin henüz gelişmediği yıllarda besin ögelerinin 

sadece yakıt olarak kullanıldığı veya kofaktör olarak kullanıldığı 

düşünülmüştür. Teknoloji ilerledikçe beslenme ve metabolizmanın 

fizyolojisi ile ilgili moleküler biyoloji tekniklerinin gelişmesi ve 

laboratuvarlarda kullanılabilir artıktan sonra besin ögelerinin doğrudan ya 

da dolaylı gen ekspresyonuna etki ettiği ve bunun sonucunda da protein 

oluşumunu etkilediği tespit edilmiştir (Çoşkun, 2007). 

Lukretius (M.Ö. 99-55). İsimli bilim insanı yıllar önce dile getirdiği gibi 

birileri için besin olabilen bir yiyecek birileri için zehir olabilir. 

 Elbetteki aldığımız besinler hepimiz için aynı durumu ifade etmez, 

besinler bireylerin genomunun birbirinden farklı oluşundan dolayı farklı 

farklı sonuçlar verebilir. Gen ve besin etkileşimi yeni değildir. Bu durumu 

en güzel örnekleyen durum kalıtsal metabolizma hastalıkları 

oluşturmaktadır. Kalıtsal metabolik hastalıklara bir örnek verecek olursak, 

fenilketonürili hastaların fenilalanin hidroksilaz enzimini kodlayan 

bölgelerinde her iki allelde mutasyon sonucu fenilalanin tirozine 

dönüştürülemediği için kanda birikir. Enzim gerekli parçalamayı 

yapamadığı için fenilin birikmesi fenilalaninden kısıtlı diyetle (glutensiz 

beslenme ile) hastalarda oluşabilecek zarar önlenebilir (Çoşkun, 2007). 
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Şekil 2. Fenlalanin metabolizması 

2. Genetik Yanıt 

Genler, hücrelerin ve dolayısıyla da canlıların kalıtsal karakterlerinin, 

yaşamları için gerekli olan proteinlerin, enzimlerin, diğer makro- ve 

mikromoleküllerin kodlarını taşıyan, kromozom üzerinde lokalize olmuş, 

değişik uzunlukta (kodladığı proteinin büyüklüğüne göre) DNA 

sekanslarıdır. Genler, aynı zamanda, canlılardaki bütün, genetik, 

biyokimyasal, fizyolojik, vs. olayların denetimini, doğru yönde 

ilerlemesini de kontrol ederler.  

Genetik yanıt:  

      A. DNA- mRNA kopyalanması (transkripsiyon) 

      B. Mesaja göre protein sentezi ( translasyon) 

      C. Sentez sonrası modifikasyonlar 

Genetik yanıtta tespit edilen, aktive veya inhibe edilen durumlarda 

kişiye özel beslenme programları ve hastalığa karşı korunma fırsatı 

oluşturula biliniyor. 

Genetik materyalde varyasyon 

Mutasyon; Genetik bilginin yapısında oluşan ve kalıcı olan 

değişikliklerle genetik kodun değişmesi ve yeni allelerin ortaya çıkmasına 

denir. 

Polimorfizm; Populasyonda iki ya da ikiden daha fazla sayıda 

birbirinden ayrılmış ya da farklı fenotiplerin oluşması durumu olarak tabir 

edilir.  Polimorfizm (toplumdaki sapmalar) tespiti ile belli bir hastalığın 

ortaya çıkmasında hangi genler etkin ise o genlere ait bilgi toplanması (veri 

tabanı), alınan besin maddelerinin genetik yanıt üzerindeki olası 

sonuçlarının saptanması, bireye ait genetik haritasının çıkarılması, diyet ve 

yaşam tarzının, bireyin genetik yanıtını etkileyecek şekilde değiştirilmesini 

belirlemede yardımcı olur (Karki, 2015). 
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Şekil 3. SNP (Tek Nükleotid Polimorfizmi) değişimi. 

Tek Nükleotid Polimorfizmi (SNP) 

İnsan genomu 3 milyar DNA baz çiftinden biraz fazla uzunluktadır. 

Bilindiği gibi bireyler arasında %99.9’luk benzerlik göstermektedir. 

%0.1’lik farklılıktan büyük ölçüde “single nucleotide polymorphism”ler 

(SNP) sorumludur. SNP, DNA dizisinde bir bazın yerini başka bir bazın 

almasıdır ve 1000 bazda bir böyle değişiklikler görülebilir. SNP’ler 

çevreye verdiğimiz yanıtların birbirinden farklı olmasından sorumludur. 

DNA dizisindeki %0.1’lik farklılığın oluşması bireylerin birbirinden 

fenotipik farklılıklar olmasına (saç ve deri rengi, boy, ağırlık) ve bireyin 

bu baz farklılığından dolayıhamgi hastalığa daha yatkın olmasının 

tespitinde rol oynar. Beslenmede SNP’lerin neden olduğu farklı diyet 

yanıtlarına dayanarak kişiselleştirilmiş diyet önerileri sunabilmek temel 

amaçtır. Tüm insanların genetik yapısı birbirinin aynısı olsaydı aynı yaşam 

koşullarında diyet ve ilaçlara yanıtımızın tıpatıp aynı olmasını beklerdik. 

SNP’ler den kaynaklı olarak her bireyin verdiği yanıt farklı olacaktır. 

Karki, 2015, Bull, ve Fenech, 2008, Williams ve ark. 2008, Fenech, 2008) 

Bireyde gen ekspresyonun oluşturduğu kalıplar bizim fiziksel ve belirli 

özelliklerimizi temsil eden ve bize ait bir fenotipin ortaya çıkmasını sağlar. 

(saç rengi, ağırlık, hastalık bulunup bulunmaması gibi). Dış görünüşümüze 

ait özeliklerimizin tek başına genler tarafından ortaya çıkarıldığı ifade 

edilmektedir. Fenotipik ekspresyon beslenme alışkanlıklarının değişimi ile 

etkilenebilir. Örneğin diyet kolesterol düzeyi ve dağılımını, homosistein 

düzeylerini ve obesiteyi etkiler ve bu yanıtlar bir bireyden diğerine 

farklılıklar gösterir. (Fenech, 2008). 

Nütrigenomik’i klasik beslenme yaklaşımlarından ayıran özelliği diyete 

yanıt veya bireyin fenotipini inceler ve diğer bireylerle karşılaştırır. 
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Aslında hepimizin düşündüğü, alışılagelmiş olan beslenme anlayışında her 

bireyin genetik yapısının birbirine tıpatıp benzer olduğudur. 

 

 

Şekil 4. Besin ve gen ilişkisi. 

Vücut için gerekli olan her yiyeceğin veya bağırsaklarımızdan emilen 

her bir besinin yarar ve zararları vardır. Aldığımız besinler içerik olarak 

bizi hastalıklara karşı savunur veya zayıf düşürür. Nütrisyon biliminde 

devamlı bu risk-yarar analizi yapılmakta olup, beslenme bilimi ile uğraşan 

bilim insanları toplumun sağlığını geliştirici önerilerde bulunabilmenin 

arayışları içindedir. Araştırmacılar b aldığımız bazı besin ögelerinin kısıtlı 

alımının metabolizmada sorun olacağı ve hastalık riskini arttırabileceği 

bilinmektedir. Öte taraftan yüksek miktarlarda alındığında besinin yararı 

ortadan kaybolmaktadır. Hastalığın yeniden ortaya çıkma durumu 

oluşmaktadır. Bu sebepten dolayı belirli bir besin ögesi için bir alım aralığı 

varlığından söz edebiliriz. Bizler genetik ve biyokimyasal zayıf 

yönlerimizi bilirsek; bunları harekete geçirmenin yollarını bulabiliriz. 

Özellikle çok yaygın olan Koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet 

ve hiperlipidemi gibi hastalıklar genetik ve beslenme gibi çevresel 

faktörlerin karmaşık etkileşimini gösteren hastalıklardır ve genetik 

yapımızdan dolayı bazı ailelerde daha sık görülmektedir. Nütrigenomik, 

besinlerimizi genlerimize uygun düzenlememize izin verir (Bull ve 

Fenech, 2008). 

Yaşam tarzı ve aldığımız besinler yaşlanma sürecini düşürebilir veya 

arttırabilir. Bir günde ortalama olarak hücre DNA’sı 10.000 kez serbest 

radikal saldırısına mahruz kalmaktadır bu bizim yaşam tarzımız ile 

alakalıdır. Hücre bu saldırılar sonucunda meydana gelen zedelenmeyi 

gidermeye çalışmakta ise de bazen onarım kapasitesinin üzerinde zarar 

oluştuğunda mutant mitokondri sayısı artmakta ve vücut, işlevlerinin 

sürdürülebilmesi için gerekli enerjiyi üretememektedir. Yaşam tarzı ve 

beslenmenin yaratmış olduğu zararlardan dolayı ve yaşın ilerlemesi ile 

birlikte kas güçsüzlüğünü artmakta ve nöronların işlem hızı düşmektedir. 

Doğru ve sağlıklı beslenme, vücudun bu etkenlere karşı koymasında 
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önemli bir role sahiptir, bazı mineraller (çinko ve selenyum gibi), bazı 

vitaminler (A, C ve E vitaminleri gibi) ve bazı fonksiyonel besin bileşenleri 

(likopen ve polifenoller gibi) DNA, hücresel lipidler ve proteinler ile 

oluşabilecek zararların önüne geçer (Müftüoğlu, 2020). 

Genler ve Besin Bileşenleri Arasındaki İlişki 

İnsanlar arasında genetik materyalde farklılıklar bulunması, her bireyin 

besin öğesi istemi, beslenme durumlarını, kişinin sağlık durumlarını 

etkilemektedir. Son yıllarda bilim insanları bu konu üzerinde yapılan 

çalışmalarda, insan beslenmesi ile genler ve hastalıklar arasında yakın bir 

ilişki olduğu tespit etmişlerdir (Elsamanoudy, 2016).  

DNA’mızdaki genlerden çeşitli proteinlerin yapılması ve bu protein 

yapımının kontrolü olarak tanımlanabilir. Çevresel şartların genlerimizi 

kontrol ettiği bilinen bir gerçek yani “Fenotip” adını verdiğimiz dış 

görünüşümüz aslında genetik yapımıza ek olarak çevresel faktörlerle 

şekillenmektedir. Vücudumuzdaki genlerin faaliyetleri dış faktörlere göre 

değişmektedir. Ancak bazı durumlarda örneğin uyku bozuklukları, ruh-

hali değişimleri, düşük metabolizma, yorgunluk, kronik ağrı ve vücut 

ısısındaki değişimler sonucu gen fonksiyonlarında düşüş olur. Bu belirtiler 

bir çeşit biyolojik uyarıdır. Ve bu belirtilere dikkat edilmezse sonraki 

yıllarda hastalıkların gelişimi başlayabilir. Örneğin “Spor yapmak iyidir” 

şeklindeki basit ifadenin açılımı da aslında düzenli egzersiz yaparsak 

hücrelerinizdeki gen anlatımının (expression) iyileşeceği, metabolizmanın 

doğru işleyeceği ve bu belirtileri bir ölçüde yenebileceğimiz anlamındadır. 

Cins, ırk, yaş ayrımı olmaksızın insanların ortak yaptığı 3 temel aktivite 

var: nefes almak, hareket etmek ve beslenmek. Bu aktivitelerin hepsi gen 

anlatımını değiştirebilmektedir. Örneğin yaşlanan insanlar, uzaydaki 

astronotlar ve hastalık sonucu kas kaybı olan kişilerin hareketleri sınırlıdır. 

Bu insanlarda kalp ve akciğer fonksiyonları azalmıştır ve hormon 

seviyeleri değişmiştir. Vücudun uzun süre hareketsiz kalması genlerin 

aktivitesini de değiştiriyor. Benzer olarak suyun az alınması vücutta 

dehidrasyona yol açar ve hücredeki pek çok biyokimyasal reaksiyonun 

değişimi ile sonuçlanır. Beslenme gen anlatımını değiştiren en temel 

çevresel faktörlerden biridir. Tek bir öğünün bir etkisi olmayabilir ancak, 

belli bir beslenme şeklini yıllar boyunca uygulamak ciddi şekilde genlerin 

aktivitesini düzenleyecektir. Kanser, diyabet ve kalp-damar hastalıklarının 

arttığı son yıllarda beslenme alışkanlıkları üzerinde bu kadar çok araştırma 

yapılması da bu nedenden kaynaklanıyor. DNA metilasyonu, histon 

modifikasyonu ve kodlanmayan RNA'lar üzerinden gerçekleşen 

''epigenetik değişiklikler'' kromatin ve gen ekspresyonu düzenlenmesinde 

rol oynamaktadır. Epigenetik düzenlemeler, iç ve dış birçok çevresel 

faktörle değiştiği ve gen ekspresyonlarını doğrudan etkilediği için obezite, 

insülin direnci, Tip 2 diyabet, yangı, kardiyovasküler hastalıklar, 

nörodejeneratif hastalıklar ve immün sistem hastalıkları gibi etiyolojisi 
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bilinmeyen birçok hastalığın araştırılmasında önemli bir mekanizma 

olarak değerlendirilmektedir. Çevre-gen etkileşmeleri ve çevrenin 

fenotipik özellikleri şekillendirmesi arasındaki mekanizmalar üzerinde çok 

sayıda araştırma yapılmaktadır. Beslenmenin gelişimsel süreci doğrudan 

etkilediği bilindiğinden, bu değişikliklerin fetal dönemden itibaren 

beslenme ile ilişkisi olduğu, bu nedenle de kronik metabolik hastalıkların 

temelinde epigenetik değişikliklerin rol oynadığı tahmin edilmektedir. 

Yaşam süresi boyunca besinler, gen ekspresyonu için önemli olan 

epigenetik mekanizmaları fizyolojik ve patolojik olarak etkilediği 

bilgisinden yola çıkılarak, bu mekanizmaların diyet veya özel besin 

bileşenleri ile düzenlenmesi, hastalıklardan korunmayı ve yaşam 

kalitesinin artırılmasını sağlayabilir. Ancak, beslenme epigenetiği ile ilgili 

bilgiler şu an için oldukça sınırlı olduğu için özellikle de besinlerin veya 

biyoaktif besin bileşenlerinin histon metilasyonları veya kromatin 

üzerindeki etkileri tam olarak anlaşılamamıştır. Ayrıca, her epigenetik 

değişiklik için özgül bir besin veya biyoaktif besin bileşenini tespit 

etmenin zorluğu da göz önüne alındığında, bu bileşenlerden yararlanmak 

için daha ileri çalışmalar gerektiği düşünülmektedir (Elsamanoudy, 2016, 

Sarıgol ve Bucurgat, 2014). 

Epigenetik nedir? 

Epigenetik, araştırmacılar tarafından kimyasal reaksiyonların genleri 

nasıl "açık" ve "kapalı" hale getirdiğini ve kimyasal reaksiyonları etkileyen 

faktörleri araştıran hızla ilerleyen bir bilimsel alandır. Biyolojide, DNA 

dizisindeki değişiklerden kaynaklanmayan, ama aynı zamanda ırsi olan, 

gen ifadesi değişikliklerini inceleyen bilim dalı Epigenetik, DNA sekansını 

değiştirmeyip DNA, protein ve RNA’ların fonksiyonunun ve 

regulasyonunun değişimi ile sonuçlanan modifikasyonları içerir. Embriyo 

sürecinden itibaren epigenetik patern hücreye ve dokuya özgü olarak 

gelişmekte, hücre farklılaşması ve fenotipi oluşturmaktadır. Epigenetik 

modifikasyonlar kalıtsaldır, gelecek nesillere taşınır, çevresel etkilerle 

değişir. Hücre bölünmesiyle epigenetik durum korunur. Epigenetik durum 

çevre koşulları, beslenme, stres, kimyasal ve radyasyona maruz kalma, 

çeşitli hastalıklar gibi çevresel etkilerle değişir ve geri dönüşümlüdür. 

(Kaliman, 2019, Berger ve ark. 2003).  
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Şekil 5. Histon modifikasyonu ve DNA metilasyonun kalıtımsal kaynağı. 

DNA Metilasyonu ve Gen Ekpresyonu 

DNA metilasyonu DNA'nın bir kimyasal değişimidir, kalıtsal olup 

sonradan ilk dizi geri gelecek şekilde çıkartılabilir. Bu özelliği nedeniyle 

epigenetik koda aittir ve en iyi karakterize edilmiş epigenetik 

mekanizmadır (Jaenisch ve Bird, 2003, Kitano, 2002). Metilasyon tüm 

virüslerde görülen, öz ile öz-başka ayrımına yarayan bir yetenek olduğu 

için epigenetik kodun, kadim viral enfeksiyon olaylarından kalma bir 

mekanizma olabileceği öne sürülmüştür (Kitano, 2002, Villarreal, 2005, 

Dodge, 2002, ) 

CpG dinükleotidlerinde oluşur.  DNMT (DNA Metiltransferaz 

enzimleri) ile katalaz edilir. Genom boyunca çoğunlukla metile, promoter 

bölgede veya ilk ekzonda gen ekpresyonuna müsaade etmek için unmetile 

(CpG adacıkları), DNA baz diziliminde guaninden önce gelen sitozinin 5. 

karbonuna bir metil (CH3) grubunun bağlanması metilasyon olarak 

adlandırılmaktadır. Tümör baskılayıcı genlerin promotor bölge 

metilasyonu ve onkogenler üzerindeki metilasyon kaybı kanser teşhis ve 

gelişim süresinde önemli ve tetikleyici rol oynamaktadır. Mutasyon 

öncesinde ortaya çıkan metilasyon kanserin erken teşhisi için önemli bir 

parametredir (Sharma ve ark. 2010, 29. Fenech, 2005). 

Histon Modifikasyon 

DNA yapısı sekansını mutasyona olmayan, fakat genetik enformasyon 

ekspresyonunu değiştirebilir. En yaygın olarak tanımlanan ve karakterize 

edilen epigenetik mekanizma, histon modifikasyonu (ve diğer kromatin 

proteinleri) ve DNA metilasyonu yoluyla kromatinin yeniden 

şekillenmesidir (Robertson ve Wolffe, 2000). Gen ifadesini yönetebilecek 

karmaşık tersine çevrilebilir histon modifikasyonları olayları vardır. Bu 

mekanizmalar arasında tersinir histon asetilasyonu, metilasyon modelinin 

değiştirilmesi, fosforilasyon/defosforilasyon, ubikitinasyon ve 
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biyotinilasyon bulunur. Histon deasetilaz modifikasyonu, tümör 

davranışının ayarlanması için önemli bir mekanizma olarak belgelenmiştir 

(Haines ve ark. 2001). Bütirat, dialil disülfür ve sülforafan dahil olmak 

üzere diğer birçok gıda bileşeni, histon deasetilaz enzimi için zayıf 

ligandlar olarak kabul edilir vein vitro bir çalışmada gözlemlendiği gibi 

aktivitesinde değişikliğe yol açar. Sülforafan, bir izotiyosiyanat, bazı 

bulunan bileşik antioksidan zengin sebze, belirgin bir global ve lokal histon 

asetilasyonu halde bir artışa yol açabilir (Myzak, 2004, Miller ve Sweatt, 

2007). 

3. Sistem Biyolojisi 

Son zamanlarda bilimin üst seviyelerine yerleşmeye başlamış olan 

sistem biyolojisi, genler, proteinler ve biyokimyasal tepkimelerin 

etkileşimi ve bütünleşmiş bir ağ yapısı olarak algılanarak araştırılmasın 

olanak sağlayan çok yeni ve çok disiplinli bir bilim dalıdır. Canlıya ait 

genleri, proteinleri vs. tek tek değil bir bütün olarak inceler. Bulduğu 

bilgileri bilimselliğe yeni modeller katarak değerlendirir ve matematiksel 

modeller sayesinde hesaplayarak tüm sistemin yapısı hakkında bilgi edinir. 

(Kasap ve ark. 2010). 

 

Şekil 6. Sistem biyolojisinin işleyişi. 

   Doku, hücre veya organizmada biyolojik sistemin tümünün 

genomikten metabolomike doğru yeni teknolojiler ve ekipmanlar 

kullanılarak incelenmesine fırsat veren sistem biyolojisi yaklaşımı; genler, 
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proteinler ve metabolitler arasındaki karmaşık ilişkiyi aydınlatabilmek için 

adında “omik” eki bulunan çok sayıda bilimsel alanı entegre eder.  

Sistem biyolojisi ya da fonksiyonel genomik bir sistemin belirli 

koşullar altındaki (hastalık varlığında/yokluğunda, beslenme gibi çevresel 

etkenlere yanıt olarak) sistemin bütün bileşenleri ve bu bileşenler arası 

etkileşimini belirleyerek açıklamaya çalışan bir disiplindir. Esasında 

hücrenin moleküler ortamını genomik, proteomik, transkriptomik ve 

metabolomik, hastalık oluşum projesini moleküler düzeyde daha iyi 

anlayabilmek için entegre bir yaklaşımdır. Burada moleküler mekanizma 

iyi analiz edilir ve anlaşılırsa, diyet yaklaşımı da dahil çeşitli tedavi edici 

yaklaşımlarla ortaya çıkan değişiklikler bilinirse kişilere ait hastalıklarda 

daha iyi sonuçlar elde edilmesi, tedavi maliyetlerinin azaltılması olası hale 

gelecektir (Kasap ve ark. 2010, Kitano, 2002). 

 Genetik yapıya göre etnik gruplar arasında benzerlikler olsa da insan 

genomu Polimorfizm ve SNP lerden kaynaklı bireyler arasında farklılıklar 

göstermektedir. Bireyler arasındaki sağlık farklılıklarına neden olduğu 

düşünülen DNA dizilişindeki farklılıklar, genenetik yapısı farklı olduğu 

düşünülmeden aynı diyeti uygulayan bireylerin farklı tepkiler vermesinin 

de temel nedenidir. Bu durumu, aynı diyette aynı miktarda doymuş yağ 

asidi tükettiği halde kolesterol miktarlarının aynı miktarda değişmediği 

şeklinde düşünebiliriz. İşte bu poliformizmler, nutrigenetiğin de temel ilgi 

alanını oluşturmaktadır. Proteomik, transkriptomik ve metabolomik 

yöntemler ise nutrigenetik araştırmalarda en çok kullanılan yöntemlerdir. 

Omik teknolojilerindeki gelişmeler - genomik, transkriptomik, proteomik 

ve metabolomik gibi olağanüstü ayrıntılı moleküler düzeyde 

kişiselleştirilmiş tıbbı etkinleştirmeye başladı. Bireysel olarak, bu 

teknolojiler klinik uygulamaya girmeye başlayan tıbbi ilerlemelere katkıda 

bulunmuştur. Bununla birlikte, her teknoloji bireysel olarak çoğu insan 

hastalığının tüm biyolojik karmaşıklığını yakalayamaz. Birden fazla 

teknolojinin entegrasyonu, biyoloji ve hastalığa daha kapsamlı bir bakış 

sağlamak için bir yaklaşım olarak ortaya çıktı (Karczewski ve Snyder, 

2018). 
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Şekil 7. Sistem biyolojisinde genomdan fenotipe kadar olan akışı 

Genomik 

Bizim için çok önemli ve araştırılması sonucu çok değerli bilgilerin 

ortaya çıkmasını sağlayan bir alan olup, birbirinden farklı türlere ait 

genomların tüm yapısal ve işlevsel yönlerini inceleyen bilim dalıdır. 

Genomik, temel olarak organizmaya ait bütün genomdaki genlerin 

işlevlerini, yapılarını ve evrimlerini inceleyen ve DNA’da biyolojik bir 

anlamı olabilecek birimleri (genler, çevrilmeyen transkripsiyon birimleri, 

mikro RNA’lar, genin düzenleme birimleri olan promotörler ve 

enhansırlar, transkripsiyon faktörleri vs.) tanımlamaya çalışan bir alt 

disiplindir.  Buna ek olarak genomik, heterosis (iki farklı türün melezi olan 

bireyin ebeveyn türlere göre üstün özellik gösterme derecesi) ve epistasis 

(bir genin başka bir geni kontrol etmesi) gibi genomla ilgili fenomenlere 

cevap arar. Yapısal ve işlevsel genomik olmak üzere iki alt disipline ayrılır. 

Genlerin işlevlerinin ve etkileşimlerinin tanımlanması sistem biyolojisinin 

gereksinim duyduğu temel alanlardan biridir (Kasap ve ark. 2010). 

Transkriptomik 

Teknolojinin ilerlemesi ve yeni nesil cihazların tespiti gelişen, 

“microarray” teknolojisi ile binlerce genin ekspresyon kalıbını bir seferde 

inceleme olanağı sağlamıştır. “Chip” teknolojisi ile transkriptomik 

çalışmaları yeni diyet yanıtı belirteçleri bulunmasına ve bu teknoloji ile 

yapılacak taramalar biyoaktivitesi yüksek, zararlı ve toksik etkileri en 

düşük besin bileşenlerini belirlememize yardımcı olur. Hücre genomundan 

transkripsiyon yolu ile ortaya çıkan mRNA transkriptlerinin eş zamanlı 
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incelemesidir. Transkriptomik besin ögelerinin genom boyunca gen 

ekspresyonunu ne şekilde değiştirdiğini anlamamıza yardımcı olur. Ticari 

“chip”ler geliştirerek ilgilenilen genin ne gibi metabolik değişikliklere yol 

açabileceği kısa süre içinde öğrenilebilir. Hastalık mekanizmalarının 

anlaşılmasına olanak verir. Örneğin, yüksek glukoz konsantrasyonları ile 

birlikte olan mRNA profili bilinebilirse diyabette görülen diyabetik 

nefropati gibi vasküler komplikasyonların nasıl ortaya çıktığı anlaşılabilir. 

Besin ögeleri ve biyolojik olarak aktif besin bileşenlerinden global gen 

ekspresyonu ve transkriptomiki etkileyenler belirlenebilirse bunları 

önlemede etkin diyet yaklaşımları geliştirilebilir (Biyoloji dersim, 2021). 

Proteomik 

Metabolizmamızda yapılan araştırmalarda insanlarda 10000 binin 

üzerinde protein olduğu bilinmektedir, bunlar birbirleriyle etkileşim 

halindedir (proteom). Bu proteinlerin analizi ise proteomik adını alır, 

belirli bir zamanda bir hücre ve dokuda tüm proteinlerin çalışılmasına 

olanak verir. Proteomikin nütrisyonel araştırmalarda geniş uygulama alanı 

vardır. Bilim adamlarının kısa süre içerisinde binlerce proteini 

belirleyebilmesine ve fizyolojik, patolojik ve besinsel değişikliklere bağlı 

olarak nasıl değiştiğini izleyebilmelerine olanak verir. Genomdan farklı 

olarak proteom dinamiktir, hücre tipine ve hücrenin işlevsel evresine göre 

değişir. Belirli diyet düzenlemeleri yaptıktan sonra proteinlerde ne gibi 

değişiklikler olduğu konusunda bilgi verir. Proteomik, bir hücre veya 

organizmadaki proteinleri hücre çevriminin belirli bir dönemi ve belirli 

çevre koşullarında inceler. Proteinlerin yapıları, yerleşimleri, miktarları, 

translasyon sonrası modifikasyonlarını, doku ve hücrelerdeki işlevleri ve 

diğer proteinler ve makro moleküllerle etkileşimini aydınlatır. Genomda 

bulunan genlerin sayısı, postranslasyonel değişiklikler de dikkate 

alındığında ne kadar çok sayıda protein bulunduğu açıktır. Proteomik 

çalışmalarının amaçlarından biri de hastalık riskini gösteren belirteçlere 

ulaşabilmektir. Diğer amaçları arasında protein-protein ekileşimine göre 

hücre içi sinyal iletim yollarını belirleme, hücrenin regülasyonunun 

(düzenlenmesinin)  anlaşılması, hastalık tedavisinde kullanılacak yeni 

tedaviler için protein yapılarının aydınlatılması vardır (Karadağ, 2015). 

Metabolomik 

Sıklıkla veya belirli zaman diliminde dokularda hücrelerde ve 

fizyolojik sıvılarda lipid, karbohidratlar, vitaminler, hormonlar ve diğer 

hücre bileşenlerinden ortaya çıkan metabolitlerin çalışılmasına 

metabolomik denir. Metabolomik“omik” kaskadı içerisinde son nokta 

olarak görülmektedir. Metabolomdaki değişiklikler organizmanın genetik 

değişiklik, hastalık ve çevresel değişikliklere verdiği en son yanıttır. Bir 

besin ögesi ile karşılaşıldıktan sonra hücre ve vücut sıvılarındaki 

metabolitlerin tümü hakkında bilgi verir. Metabolomik invaziv (girişimsel) 
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olmayan biyolojik belirteçler kullanarak metabolik yolların incelenmesine 

olanak sağlar. Proteomikte olduğu gibi metabolomik de hastalık 

belirleyicisi olan veya tedavi monitorizasyonunu (yüzeye temas) sağlayan 

metabolitleri belirlemeyi amaçlar. Hastanın metabolik profili ve genetik 

yapısına göre diyet önerilerinde bulunulmasına olanak verir. Genomik ve 

proteomik“ne olabileceğinin” metabolomik ise “gerçekte ne olduğunun” 

bilgisini verir. Bu nedenle, tüm metabolitlerin ayrıntılı ve kantitatif ölçümü 

(metabolomik) hastalık teşhisi veya toksik ajanların fenotip üzerindeki 

etkilerini araştırmada en ideal yöntemdir. Tek tek metabolitler aslında 

yıllardır hastalık teşhisinde kullanılmaktadır: diyabette kan şekeri, koroner 

kalp hastalığında kolesterol düzeyi gibi. Metabolomik ise içinde bulunulan 

duruma göre tüm metabolitlerdeki artma ve azalmaları belirlemeye çalışır. 

Kolesterol yüksekliği saptandığında koroner sorunu yaşayabileceğinizi 

söyleyebilirsiniz, fakat bu bilgi örneğin beş farklı belirteçle daha 

güçlendirilirse bu sorunu neden yaşayacağımızı da bilebiliriz. Bir transport 

proteini eksik veya çok yağ tüketiyor olabiliriz. Yani metabolomik analiz 

sadece bilgi sunmaz, açıklamalarda da bulunur (Karadağ, 2015). 

Biyoinformatik 

 Son zamanlarda sağlık alanının içine oldukça geniş olarak enteğre olan 

biyoinformatik, belirlenen kurallara göre, çeşitli biyoloji veri 

bankalarından gelen bilginin anlaşılır ve organize hale getirilmesi için 

informatik tekniklerin kullanımı. Gen ekspresyon ve polimorfizmlerini 

(genomik) gösteren “chip” teknolojisi, global protein ekspresyonunu 

(proteomik) ve metabolit dağılımını (metabolomik) ölçen tekniklerin 

gelişmesi insan beslenmesi alanındaki çalışmalar da dahil sağlık 

bilimlerinde büyük devrim yaratmıştır. Organizma genomundaki genlerin 

dizi analizi ve haritalanmasından elde edilen yeni bilgilerin analizinde 

önem taşımaktadır, Biyoteknolojik uygulamalar için imkânların 

geliştirilmesinde ve biyolojik sistemlerin daha iyi anlaşılması için 

modellerin üretilmesinde yararlı olacağı düşünülmektedir(Vikipedi,2021). 

•Sistem biyolojisi Deneysel yollarla elde edilmiş verilerin 

toplanmasını, 

•Sayısal tahminleri elde etmek için matematiksel denklemlerin kesin 

bilgisayar çözümlerini, 

•Bu verilere ve denklem çözümlerine göre matematiksel modellerin 

önerilmesini ve 

•Deneysel verilerle sayısal simülasyonların karşılaştırılmasıyla modelin 

niteliğinin değerlendirilmesini kapsar. 
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Sistem Biyolojisi Ne İçin Kullanılır? 

A) Hastalık ilaç ve tedaviler: 

•Hücre fizyolojisi, hücresel komponentlerin işleyişi ve bu sayede 

canlılığın sürdürülmesini anlamak için yaklaşımlarda bulunulmasını, 

modeller geliştirilmesini ve tespitler yapılmasını, 

•Hastalık tanı ve tedavisi ile ilaç geliştirme işlemlerinin 

gerçekleştirilebilmesini, 

•Tasarımı yapılan ilaçlar sanal ortamda hazırlanan modeller üzerinde 

denenerek bir öngörü elde edilebilmesini, 

•Fenotip-genotip ilişkisinin anlaşılmasını, 

•Genotip ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimin belirlenmesi 

•Hastalık mekanizmasının anlaşılması için sinyal iletim yolaklarının 

çözülmesini 

•Tedaviye yönelik ajanların geliştirilmesini sağlar. 

B) Biyoteknoloji: 

•Sistem biyoloji çalışmaları ile özellikle mikro organizmalar ile ilgili 

elde edilen veriler önemli, 

•Üretilen pek çok ürün, bitkisel ve bakteriyel kaynaklıdır, 

•Hem sistemlerin çözülmesi hem de elde edilen ilaçların denenebileceği 

yapay sistemlerin oluşturulması için gereklidir. 

C) Yeni yaklaşımlar: 

•sistem dizaynı   

•sentetik biyoloji       

•nanoteknoloji alanları 

Önümüzdeki yüzyılda genetik çalışmaların beslenme ile ilgili 

olarak olası getirilerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. 

Hastalıkların çoğunda hastalık/gen ilişkisini ve genlerin işlevlerini 

tanımlama, 

Nütrigenomik ve farmakogenomiki yaygınlaştırma (tedavi ve 

hastalıkları önlemede), 

Yaklaşımlara yanıtı (besin ögesi, ilaç) önceden tahmin edebilme (çünkü 

yanıttaki farklılıklar genetik profille ilişkilidir), 

Öneriler, diyet ve yaşam tarzı değişikliklerini ve/veya ilaç tedavisini 

bireysel bazda yapma, 
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Koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, artrit, astım ve zihinsel 

sağlık için genetik bilgiye dayalı diyetler geliştirilmesi, 

21. yüzyılda nütrisyonel genomik alanında olası gelişmeler 

tartışılırken bazı sorunlarla karşılaşılabileceği de öngörülmektedir. 

Optimal sağlık durumu tanımı nedir? En iyi erken risk belirteci 

(marker) hangisidir? 

Geniş genetik taramalarda kritik fenotipi tanımlama güçlüğü, 

Genetik bilgi yanında beslenme, yaşam tarzı ve fenotipik bilgilerin de 

gerekliliği; bu nedenle, geniş ölçekli kohort çalışmaların yapılması güçtür, 

SNP-SNP, SNP-besin ögesi, besin ögesi-besin ögesi gibi etkileşmelerin 

yarar-zarar analizi yapmada güçlükler yaratması 

Kaynakça 

Bayrak E. K., Erginel N., Tuna Ü., (2011). Gen Anlatımı Analiz 

Yöntemlerine Genel Bakış An Overview of Gene Expression 

Analysis Methods, deneysel tıp araştırma enstitüsü dergisi. Cilt.l 

Sayı: 2 Sayfa: 28-35 

Berger, S. L., Kouzarides, T., Shiekhattar, R., & Shilatifard, A. (2009). An 

operational definition of  epigenetics. Genes & development, 23(7), 

781–783. https://doi.org/10.1101/gad.1787609 

Biyoloji,dersim  (2021). Sistem biyolojisi.  

http://www.biyolojidersim.com/sistem-biyolojisi 

Bull, C., & Fenech, M. (2008). Genome-health nutrigenomics and 

nutrigenetics: nutritional requirements or 'nutriomes' for 

chromosomal stability and telomere maintenance at the individual 

level. The Proceedings of the Nutrition Society, 67(2), 146–156. 

Coşkun T., (2007). Nütrisyonel Genomik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Dergisi  50: 47-66  

Dodge, J. E., Ramsahoye, B. H., Wo, Z. G., Okano, M., & Li, E. (2002). 

De novo methylation of MMLV provirus in embryonic stem cells: 

CpG versus non-CpG methylation. Gene, 289(1-2), 41–48. 

https://doi.org/10.1016/s0378-1119(02)00469-9 

Elsamanoudy, A. Z., Mohamed Neamat-Allah, M. A., Hisham 

Mohammad, F. A., Hassanien, M., & Nada, H. A. (2016). The role 

of nutrition related genes and nutrigenetics in understanding the 

pathogenesis of cancer. Journal of microscopy and ultrastructure, 

4(3), 115–122. https://doi.org/10.1016/j.jmau.2016.02.002 

Fenech, M., El-Sohemy, A., Cahill, L., Ferguson, L. R., French, T. A., Tai, 

E. S., Milner, J., Koh, W. P., Xie, L., Zucker, M., Buckley, M., 

223

https://doi.org/10.1101/gad.1787609
http://www.biyolojidersim.com/sistem-biyolojisi
https://doi.org/10.1016/s0378-1119(02)00469-9
https://doi.org/10.1016/j.jmau.2016.02.002


 

Cosgrove, L., Lockett, T., Fung, K. Y., & Head, R. (2011). 

Nutrigenetics and nutrigenomics: viewpoints on the current status 

and applications in nutrition research and practice. Journal of 

nutrigenetics and nutrigenomics, 4(2), 69–89. 

  https://doi.org/10.1159/000327772 

Fenech M. (2008). Genome health nutrigenomics and nutrigenetics—

diagnosis and nutritional treatment of genome damage on an 

individual basis. Food and chemical toxicology: an international 

journal published for the British Industrial Biological Research 

Association, 46(4), 1365–1370. 

  https://doi.org/10.1016/j.fct.2007.06.035 

Fenech M. (2005). The Genome Health Clinic and Genome Health 

Nutrigenomics concepts: diagnosis and nutritional treatment of 

genome and epigenome damage on an individual basis. 

Mutagenesis, 20(4), 255–269. 

https://doi.org/10.1093/mutage/gei040 

Ferguson L. R. (2006). Nutrigenomics: integrating genomic approaches 

into nutrition research. Molecular diagnosis & therapy, 10(2), 101–

108. https://doi.org/10.1007/BF03256449  

Haines, T. R., Rodenhiser, D. I., & Ainsworth, P. J. (2001). Allele-specific 

non-CpG methylation of the Nf1 gene during early mouse 

development. Developmental biology, 240(2), 585–598. 

https://doi.org/10.1006/dbio.2001.0504 

Jaenisch, R., & Bird, A. (2003). Epigenetic regulation of gene expression: 

how the genome integrates intrinsic and environmental signals. 

Nature genetics, 33 Suppl, 245–254. https://doi.org/10.1038/ng1089 

Joffe, Y. T., & Houghton, C. A. (2016). A Novel Approach to the 

Nutrigenetics and Nutrigenomics of Obesity and Weight 

Management. Current oncology reports, 18(7), 43. 

https://doi.org/10.1007/s11912-016-0529-6 

Kaliman P. (2019). Epigenetics and meditation. Current opinion in 

psychology, 28, 76–80. 

 https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2018.11.010 

Kathiresan, S., Willer, C. J., Peloso, G. M., Demissie, S., Musunuru, K., 

Schadt, E. E., Kaplan, L., Bennett, D., Li, Y., Tanaka, T., Voight, B. 

F., Bonnycastle, L. L., Jackson, A. U., Crawford, G., Surti, A., 

Guiducci, C., Burtt, N. P., Parish, S., Clarke, R., Zelenika, D., … 

Cupples, L. A. (2009). Common variants at 30 loci contribute to 

polygenic dyslipidemia. Nature genetics, 41(1), 56–65. 

https://doi.org/10.1038/ng.291 

224

https://doi.org/10.1159/000327772
https://doi.org/10.1093/mutage/gei040
https://doi.org/10.1006/dbio.2001.0504
https://doi.org/10.1038/ng1089
https://doi.org/10.1007/s11912-016-0529-6
https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2018.11.010
https://doi.org/10.1038/ng.291


 

Karadağ A. (2015). sistem biyolojisi nedir?. 

https://docplayer.biz.tr/57465490-Sistem-biyolojisi-nedir.html 

Karczewski, K. J., & Snyder, M. P. (2018). Integrative omics for health 

and disease. Nature reviews. Genetics, 19(5), 299–310. 

https://doi.org/10.1038/nrg.2018.4 

Karki, R., Pandya, D., Elston, R. C., & Ferlini, C. (2015). Defining 

"mutation" and "polymorphism" in the era of personal genomics. 

BMC medical genomics, 8, 37. https://doi.org/10.1186/s12920-015-

0115-z 

Kasap H., Pazarcı P., Erkoç M. A., (2010). Sistem Biyolojisi ARŞİV 2010; 

19: 25. 

Kitano H. (2002). Systems biology: a brief overview. Science (New York, 

N.Y.), 295 (5560), 1662–1664. 

https://doi.org/10.1126/science.1069492 

Koç G., Nutrigenomik: Genotipten Fenotipe Beslenme Etkisi, Tıp 

Fakültesi Klinikleri Cilt 1 Sayı 1 - Nisan 2018 (79 - 92) 

Miller, C. A., & Sweatt, J. D. (2007). Covalent modification of DNA 

regulates memory formation. Neuron, 53(6), 857–869. 

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.02.022 

Müftüoğlu O. (2020). DNA diyeti. https://www.hurriyet.com.tr/dna-

diyeti-15464826 

Myzak, M. C., Karplus, P. A., Chung, F. L., & Dashwood, R. H. (2004). A 

novel mechanism of chemoprotection by sulforaphane: inhibition of 

histone deacetylase. Cancer research, 64(16), 5767–5774. 

https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-04-1326 

Nugen (2019). Genetik bilmi nedir. http://nugen.gen.tr/index.php/nutri-

genetik-bilimi-nedir/ 

Panagiotou, G., & Nielsen, J. (2009). Nutritional systems biology: 

definitions and approaches. Annual review of nutrition, 29, 329–

339. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-080508-141138 

Peña-Romero, A. C., Navas-Carrillo, D., Marín, F., & Orenes-Piñero, E. 

(2018). The future of nutrition: Nutrigenomics and nutrigenetics in 

obesity and cardiovascular diseases. Critical reviews in food science 

and nutrition, 58(17), 3030–3041. 

Robertson, K. D., & Wolffe, A. P. (2000). DNA methylation in health and 

disease. Nature reviews. Genetics, 1(1), 11–19. 

https://doi.org/10.1038/35049533 

225

https://doi.org/10.1038/nrg.2018.4
https://doi.org/10.1186/s12920-015-0115-z
https://doi.org/10.1186/s12920-015-0115-z
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.02.022
https://www.hurriyet.com.tr/dna-diyeti-15464826
https://www.hurriyet.com.tr/dna-diyeti-15464826
https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-04-1326
http://nugen.gen.tr/index.php/nutri-genetik-bilimi-nedir/
http://nugen.gen.tr/index.php/nutri-genetik-bilimi-nedir/
https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-080508-141138
https://doi.org/10.1038/35049533


 

Sarıgol Z., Bucurgat Ü. Ü., (2014). Epigenetik Değişiklikler ve Beslenme 

İlişkisi, Turkiye Klinikleri J Pharm Sci. 3(2):74-80, 

https://doi.org/10.5336/pharmsci.2015-44039 

Sharma, S., Kelly, T. K., & Jones, P. A. (2010). Epigenetics in cancer. 

Carcinogenesis,31(1),27–36. https://doi.org/10.1093/carcin/bgp220 

Şeker E.(2014).Nutrigenetik nedir. 

http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-29-04-2014-yazisi-yazi_id-

20447.html 

Webb, T. R., Erdmann, J., Stirrups, K. E., Stitziel, N. O., Masca, N. G., 

Jansen, H., Kanoni, S., Nelson, C. P., Ferrario, P. G., König, I. R., 

Eicher, J. D., Johnson, A. D., Hamby, S. E., Betsholtz, C., 

Ruusalepp, A., Franzén, O., Schadt, E. E., Björkegren, J. L., Weeke, 

P. E., Auer, P. L., … Myocardial Infarction Genetics and 

CARDIoGRAM Exome Consortia Investigators (2017). Systematic 

Evaluation of Pleiotropy Identifies 6 Further Loci Associated With 

Coronary Artery Disease. Journal of the American College of 

Cardiology, 69(7), 823–836. 

https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.11.056 

Weylandt, K. H., & Kang, J. X. (2005). Rethinking lipid mediators. Lancet 

(London, England), 366(9486), 618–620.  

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)67119-X 

Wiebe JC, Sa´nchez Herna´ndez RM, Garcı´L, Wa¨gner AM,(2016).  

Nutrition and Diabetes: General Aspects.  Molecular Nutrition and 

Diabetes. [978-0-12-801585-8], Academic Press, p. 3-17.  

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801585-8.00001-4 

Villarreal, LP. (2005). Viruses and the Evolution of Life. Washington, 

ASM Press. 

Williams, C. M., Ordovas, J. M., Lairon, D., Hesketh, J., Lietz, G., Gibney, 

M., & van Ommen, B. (2008). The challenges for molecular 

nutrition research 1: linking genotype to healthy nutrition. Genes & 

nutrition, 3(2), 41–49. https://doi.org/10.1007/s12263-008-0086-1 

Vikipedi (2021). Sistem biyolojisi. http://www.nevoku.com/sistem-

biyolojisi biyoinformatik/viewdeck/7f918181-1a5b-409f-b2e0-

e8ca8777a215 

226

https://doi.org/10.5336/pharmsci.2015-44039
https://doi.org/10.1093/carcin/bgp220
http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-29-04-2014-yazisi-yazi_id-20447.html
http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-29-04-2014-yazisi-yazi_id-20447.html
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801585-8.00001-4
https://doi.org/10.1007/s12263-008-0086-1
http://www.nevoku.com/sistem-
http://www.nevoku.com/sistem-


BÖLÜM XIX  

COVİD-19 PANDEMİSİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 

SAĞLIĞI 

 

Uzm. Dr. Leyla ÜÇEŞ HARMANOĞULLARI* 

 

*Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin-Türkiye 

 leyla.harmanogullari@saglik.gov.tr, Orcid: 0000-0002-6653-6065 
 

1. Giriş 

Koronavirüsler, hem hayvanları hem de insanları enfekte eden 

Coronaviridae ailesine ait bir virüs grubudur. İnsan koronavirüsleri, soğuk 

algınlığına benzer hafif hastalıklara neden olabilirken, diğerleri MERS - 

Orta Doğu Solunum Sendromu ve SARS – Şiddetli Akut Solunum 

Sendromu gibi daha ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. 31 Aralık 

2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin’in Wuhan eyaletinde nedeni 

bilinmeyen pnömoni vakaları konusunda bilgilendirilmiştir. Vakalarda 

ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum semptomlarının bulunduğu; 

ciddi olgularda zatürre, şiddetli akut solunum yolu sendromu ve bazen de 

ölüm gözlendiği belirtilmiştir. (World Health Organization [WHO], 

2020a). Bu hastalığın nedeni soğuk algınlığından çok çeşitli hastalıklara 

kadar birçok sağlık sorununa neden olan koronavirüs ailesinden yeni bir 

koronavirüs tipi olarak bildirilmiştir. 30 Ocak 2020’de DSÖ tarafından 

yeni koronavirüs hastalığı halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmiştir. 

Vakaların Çin dışında da yayıldığı, 114 ülkede 118 binden fazla vaka ve 

4291 ölümün kaydedildiği 11 Mart 2020 itibariyle yeni koronavirüs salgını 

pandemi olarak ilan edilmiştir (WHO, 2020c). 

COVID-19 pandemisi toplumdaki her kesimden bireyin hayatını stresle 

karşı karşıya bırakmıştır. Sağlık çalışanları her salgında olduğu gibi bu 

dönemde de insanların hayatını kurtarmak ve sağlıklarını korumak için ara 

vermeden çalışmışlardır. Sağlık çalışanları salgınla mücadele sırasında 

birçok tehlikeye maruz kalmıştır ve kalmaya devam etmektedir. Bu 

tehlikeler arasında patojene maruz kalma, uzun çalışma saatleri, 

yorgunluk, psikolojik sorunlar, mesleki tükenmişlik, damgalanma, şiddet 

gibi faktörler yer almaktadır. Tehlikelere karşı önlemlerin alınması sağlık 

çalışanlarının korunması açısından gereklidir (WHO, 2020a; WHO, 

2021a). 

2. COVID-19 Pandemisi Ve Sağlık Çalışanları 

COVID-19 salgını ile savaşta ön saflarda yer alan sağlık çalışanları 

farklı risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Sağlık çalışanları için; sağlıkla 

ilgili (enfeksiyonlar, ölümler, stres, tükenmişlik, diğer ruhsal sorunlar), 
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çalışma koşullarıyla ilgili (personel eksikliği, ağır iş yükü, uzun süreli 

kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kişisel koruyucu ekipman eksikliği, 

ventilatör desteği gibi kaynakların kısıtlılığı, zor triaj kararları, bilgi ve 

eğitim eksikliği, izolasyon ve karantina uygulamaları, işçi grevleri, geçici 

personel sözleşmeleri, teşvik ve sigorta eksikliği, şiddet, psikolojik destek 

eksikliği), sosyal faktörlerle ilgili (damgalanma, ayrımcılık, hasta ve 

meslektaşlarını kaybetmenin korku ve üzüntüsü, aile üyelerine bakım) 

birçok risk bulunmaktadır (Şekil 1). Yapılan çalışmalarda sağlık 

çalışanlarının artan iş yükü yanında olumsuz çevre koşulları, şiddet, 

damgalanma, kendisi ve ailesi için endişelenme gibi sorunlarla karşı 

karşıya kaldığı bildirilmiştir (Chersich ve ark., 2020; Kinman, Teoh ve 

Harriss., 2020; Özaydın ve Güdük, 2021; Pala ve Metintaş, 2020; WHO, 

2021b; WHO, 2021d)   

SAĞLIK ÇALIŞANI

FİZİK-ERGONOMİK 

FAKTÖRLER
KİMYASAL 

FAKTÖRLER

BİYOLOJİK 

FAKTÖRLER

PSİKO-SOSYAL 

FAKTÖRLER

PANDEMİYLE ARTAN RİSKLER

Covid-19 ile mesleki enfeksiyonlar

Kişisel koruyucu ekipmanların uzun süreli kullanımına bağlı cilt bozuklukları ve ısı stresi

Dezenfektanların artan kullanımı nedeniyle toksinlere maruz kalma

Psikolojik sorunlar

Kronik yorgunluk

Damgalanma, ayrımcılık, fiziksel ve psikolojik şiddet ve taciz

Şekil 1. Sağlık Çalışanlarının Karşılaştıkları Tehlike ve Riskler (Bilir ve 

Yıldız, 2013; WHO,2021b) 

Salazar de Pabloa, Vaquerizo-Serranoa  ve Catalan’ın (2020) COVID-

19’un fiziksel ve mental sağlık üzerine etkilerine yönelik yaptığı sistematik 

derleme ve metaanaliz çalışmasında; 115 makalede 60458 sağlık çalışanı 

araştırmaya dâhil edilmiş olup COVID-19’un fiziksel ve ruhsal sağlık 

üzerine olumsuz etkileri bakımından sağlık çalışanlarının önemli bir risk 

grubu olduğu belirtilmiştir.  

Sağlık çalışanlarının pandemiden en ciddi etkilenen kesim olması ve ön 

saflarda yer almaları nedeniyle Dünya Sağlık Assemblesi tarafından 2021 

yılı Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olarak belirlenmiştir. DSÖ 
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tarafından sağlık çalışanlarının korunması için aşılama çalışmaları ve 

enfekte vaka/aşılanma/ölüm sayılarının ayrıntılı değerlendirme 

çalışmalarının yapılmasına ilişkin vurgu yapılmıştır (WHO, 2021d).  

3. COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Çalışanlarının Fiziksel 

Sağlığı 

Sağlık çalışanları birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike ile karşı 

karşıyadır. COVID-19 pandemisi sırasında sağlık çalışanları daha ağır iş 

yükleri ile yetersiz dinlenme süreleri ile uzun saatler çalışmak zorunda 

kalabilmektedir. Bu da uyanıklığın azalmasıyla birlikte kronik yorgunluk, 

enerji eksikliği, koordinasyon/verim düşüklüğü, duygusal küntleşme ve 

ruh hali değişikliklerine neden olabilmektedir (WHO, 2021b). 

Sağlık çalışanlarının fiziksel, zihinsel ve sosyal yaşamları pandemiden 

ciddi şekilde etkilenmiştir (WHO, 2021d). Pandemi döneminde yapılan 

çalışmalarda sağlık çalışanlarında birçok fiziksel semptom görülebildiği, 

fiziksel semptomlar ile psikolojik semptomlar arasında ilişki bulunduğu 

belirlenmiştir (WHO, 2020d; Barello, Palamenghi ve Graffigna, 2020; 

Chew ve ark., 2020; Galanis, Vraka,  Fragkou, Bilali, Kaitelidou, 2021; 

Shaukat, Ali ve Razzak, 2020; Swaminathan, Mukundadura ve Prasad; 

2020). SARS-CoV-2 enfeksiyonu açısından sağlık çalışanlarının genel 

popülasyona oranla daha yüksek risk taşıdığı yapılan çalışmalarla 

belgelenmiştir (Dzinamarira ve ark., 2022; Ghahramani ve ark., 2021; 

Gholamia ve ark., 2021; Gómez-Ochoa ve ark., 2021; Sahu ve ark., 2020). 

Ayrıca çalışmalarda sağlık çalışanlarının ruh sağlığı sorunları bakımından 

risk taşıdığı; özellikle kadınlar, bekarlar, hemşirelerde riskin arttığı, ruh 

sağlığı sorunlarıyla birlikte fiziki semptomların görülebildiği bildirilmiştir 

(Arpacıoğlu, Baltacı ve Ünübol, 2021; Chew ve ark., 2020; Hacimusalar, 

Kahve, Yasar ve Aydin, 2020; Özbezek, Paksoy, Çopuroğlu, 2021; Polat 

ve Coşkun, 2020; Shaukat ve ark., 2020). Sağlık çalışanları, ülkelerin 

büyük çoğunluğunda nüfusun %3'ünden azını ve neredeyse tüm düşük ve 

orta gelirli ülkelerde %2'den azını temsil ederken, DSÖ'ye bildirilen 

COVID-19 vakalarının yaklaşık %14'ü sağlık çalışanları arasındadır. Bazı 

ülkelerde bu oran %35'e kadar çıkabilmektedir (WHO, 2020d). Sağlık 

çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği yönetimi üzerine yapılan araştırmada 

sağlık çalışanlarında COVID-19 enfeksiyon bulaşında hasta ve 

meslektaşlardan mesleki bulaşın en önemli bulaş yolu olduğu tespit 

edilmiştir. (%43 mesleki bulaş, %33 ailesel bulaş, %2 sosyal bulaş, %22 

tanımlanmamış) (Ochoa-Leite ve ark., 2021).  

Sağlık hizmetleri sunumunda sağlık çalışanlarında kişisel koruyucu 

ekipman kullanımı kritik öneme sahip olmakla birlikte sağlık çalışanlarının 

fiziksel sağlığı olumsuz etkilenebilmektedir. Kişisel koruyucu 

ekipmanların gerekli durumlarda ve düşük periyotlarda kullanımı 

önerilmektedir. Araştırmalar, uzun süreli eldiven kullanımının ve sık el 
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hijyeninin mevcut el egzamasına neden olabileceğini veya var olan 

egzemayı kötüleştirebileceğini bildirmektedir. Latex alerjisi bulunan 

sağlık çalışanlarının lateks içermeyen eldivenleri” kullanması tavsiye 

edilmektedir. Nemlendirici kremlerin sık sık uygulanması el tahrişini 

azaltmak için iyi bir yoldur. Sürekli döküntülü veya iltihaplı cilt 

semptomlarında sağlık çalışanları tıbbi bakıma yönlendirilmelidir. 

Solunum ve göz koruması (maskeler, solunum cihazları ve gözlükler) için 

kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlar da kaşıntı, kızarıklık, akne, basınç 

yaralanması, kontakt dermatit, ürtiker ve önceden var olan cilt 

hastalıklarının şiddetlenmesi gibi cilt hasarlarına neden olabilmektedir. 

Cilt hasarı riskini azaltmak için, sağlık çalışanlarına uygun şekilde takılmış 

ekipman sağlamak iyi bir uygulamadır. Aynı sahada sürekli sürtünmeyi ve 

baskıyı önlemek için kişisel koruyucu ekipmanları giymeden önce yüz 

koruyucu nemlendirici veya jel uygulamak; cilt ile maskeler veya 

gözlükler arasındaki sürtünmeyi azaltmak için aşırı dar ekipman 

kullanmaktan kaçınmak önemlidir (WHO, 2021b). 

Tam kişisel koruyucu ekipmanların (önlükler, maskeler, yüz 

koruyucular, tulumlar) uzun süreli kullanımı ısı ve terin hapsolması sonucu 

buharlaşmalı soğutmanın sınırlanmasına ve ısı stresine yol açabilmektedir 

(döküntü, kas krampları, bayılma, bitkinlik ve sıcak çarpması). DSÖ ısı 

stresi riski taşıyan sağlık çalışanlarına, idrar çıkışının rengi ve hacminin 

izlenmesi de dahil olmak üzere ısıyla ilgili hastalık semptomlarını 

izlemeleri konusunda tavsiyede bulunmaktadır. Tam kişisel koruyucu 

ekipmanlar ile harcanan süre sınırlı olmalı ve dinlenme için serin bir yer 

planlanmalıdır. Ayrıca tüm sağlık çalışanlarına yeterli, güvenli ve soğuk 

içme suyu sağlanmalıdır (WHO, 2021b). 

Sağlık tesislerinde ve halka açık yerlerde dezenfektan kullanımının 

artması sağlık çalışanları ve temizlik işçileri arasında toksik etkilere neden 

olabilmektedir. Burun ve göz tahrişi, göğüste sıkışma, hırıltı, nefes almada 

zorluk ve ciltte tahriş oluşabilmektedir. Dezenfektan solüsyonları 

üreticinin talimatlarına göre farklı dezenfektanların karışmasını önleyerek 

iyi havalandırılmış alanlarda hazırlanmalıdır. Dezenfektanların 

hazırlanmasında ve uygulanmasında dezenfektanların güvenli kullanımı 

konusunda eğitim almış, yeterli kişisel koruyucu ekipman ile donatılmış ve 

doğru kullanımı konusunda talimat verilmiş çalışanlar görev almalıdır. 

DSÖ, kişilere dezenfektanların tünel, kabin veya oda gibi herhangi bir yer 

altında püskürtülmesini önermemektedir (WHO, 2021b).  

İtalya’da yapılan sağlık çalışanlarında tükenmişlik ve somatik 

semptomları değerlendiren bir çalışmada katılımcıların %45’inde en az bir 

fiziksel semptom bulunduğu belirlenmiştir (beslenme alışkanlığı 

değişkenliği, uykuya dalmada güçlükler, kas gerginliği gibi semptomlar) 

(Barello ve ark., 2020). Chew ve arkadaşlarının (2020) yaptığı çalışmada 

sağlık çalışanlarında fiziksel semptomlar ile psikolojik semptomlar 
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arasında ilişki bulunduğu en sık görülen fiziksel bulguların baş ağrısı, 

boğaz ağrısı, uyuşukluk, uykusuzluk olduğu tespit edilmiştir. 

COVID-19’un sağlık çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerine 

etkilerini değerlendiren bir çalışmada sağlık çalışanlarında sıklıkla ateş, 

öksürük, halsizlik görülebildiği; %97 oranında yüksek sıklıkta uzun süreli 

kişisel koruyucu ekipman kullanımına bağlı deri belirtileri oluştuğu tespit 

edilmiştir (Shaukat ve ark., 2020). Kişisel koruyucu ekipman kullanmanın 

fiziksel ve ruhsal sağlık üzerine etkilerini inceleyen bir araştırmada 

yorgunluk, baş ağrısı, cilt bulguları, nefes darlığı sık görülen fiziksel 

bulgular olarak tespit edilmiştir. Ayrıca iletişim güçlükleri, somnolans, 

genel performans üzerinde olumsuz etkiler, cerrahi alet kullanımında 

güçlükler olumsuz etki olarak belirtilmiştir (Swaminathan ve ark., 2020). 

Kişisel koruyucu ekipman kullanımının fiziksel sağlık üzerine etkileri 

üzerine 14 çalışmada 11746 sağlık çalışanı ile yapılan başka bir 

araştırmada da kişisel koruyucu ekipman kullanımına bağlı olarak sağlık 

çalışanlarında advers etkiler oluştuğu, bu etkilerin en aza indirgenmesinde; 

kişisel koruyucu ekipman temini, uygun çalışma koşullarının sağlanması 

(düzenli molalar, daha kısa vardiyalar), uygun ve kaliteli malzemeden 

yapılmış kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kişisel koruyucu ekipman 

kullanım süresine dikkat edilmesinin önemi vurgulanmıştır. Cilt bulguları 

en sık görülen yan etkiler olduğundan cilt koruyucu kullanılması ve cilde 

zarar veren ürünlerden uzak durulması, maskelerin sık sık değiştirilmesi, 

doku hasarı gibi kişisel koruyucu ekipman kullanımına bağlı semptomların 

sağlık çalışanlarınca takip edilmesi ve tedavi konusunda gerekli önlemlerin 

alınması önemlidir (Galanis ve ark., 2021). 

Sağlık çalışanlarını fiziksel ve biyolojik tehlikelerden korumak için 

DSÖ önerilerde bulunmuştur. Sağlık sistemi genelinde tüm sağlık 

tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrolü ile iş güvenliği standartlarının 

uygulanmasının sağlanması sağlık çalışanlarının sağlığının korunması için 

gereklidir. Sağlık çalışanları için yeterli miktarda, uyumlu ve uygun 

kalitede kişisel koruyucu ekipman sağlanmalıdır. Tüm sağlık tesislerinde 

su, sanitasyon, hijyen, dezenfeksiyon ve yeterli havalandırma gibi çevresel 

hizmetleri sağlanmalıdır. Ulusal bağışıklama politikasına uygun olarak 

Hepatit B ve mevsimsel grip dâhil aşı ile önlenebilir tüm enfeksiyonlara 

karşı risk altındaki tüm sağlık çalışanlarının aşılanması ve aşılara öncelikli 

erişimi sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının yaralanma, kimyasallar ve 

radyasyona maruz kalmalarını önlemek için yeterli kaynaklar 

sağlanmalıdır. Kas-iskelet yaralanmaları ve düşmelerin en aza 

indirgenmesi için işlevsel ve ergonomik olarak tasarlanmış ekipman ve iş 

ortamları sağlanmalıdır (WHO, 2020d). 
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4. COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Çalışanlarının Psikososyal 

Sağlığı 

Sağlık çalışanları COVID-19 hastalarla yakın temasta bulunma, işlerini 

yapmada oluşan engeller, yetersiz örgütsel destek, yüksek riskli işlere zorla 

yerleştirilme, koruyucu önlemlere güvensizlik gibi nedenlerle ruh sağlığı 

sorunları bakımından risk altındadır. Sağlık çalışanlarının ruh sağlığı için 

kişisel risk faktörleri arasında daha düşük eğitim seviyesi, yetersiz hizmet 

içi eğitim, daha az klinik deneyim, yarı zamanlı çalışma, karantinada kalma 

süresinin artması, sosyal izolasyon, evde çocuk sahibi olma, daha düşük 

hane geliri, daha genç yaş, kadın cinsiyet, eşlik eden fiziksel sağlık 

koşulları ve kişisel yaşam tarzları bulunmaktadır. Daha düşük algılanan 

kişisel öz-yeterlik, psikolojik sıkıntı, akıl sağlığı bozuklukları veya madde 

öyküsü, istismar diğer risk faktörleridir. Bu riskler, sağlık çalışanlarını 

anksiyete, depresyon ve uykusuzluk gibi yaygın ruh sağlığı sorunlarına 

karşı savunmasız hale getirir. Akıl sağlığı sorunları performansın 

düşmesine yol açabilir; devamsızlık, personel istifaları, verimlilikte azalma 

ve insan hatası olasılığının artması gibi hem sağlık çalışanları hem de hasta 

güvenliği için tehdit oluşturan durumlar meydana gelebilir (Arpacıoğlu ve 

ark., 2021; Hacimusalar ve ark., 2020; Shaukat ve ark., 2020; WHO, 

2021b)  

Pandemi, fiziksel risklere ek olarak; uzun saatler boyunca yüksek talep 

gören ortamlarda bulunan ailelerinden ayrıyken sürekli hastalığa maruz 

kalma korkusuyla yaşayan ve sosyal damgalanmayla karşı karşıya kalan 

sağlık çalışanları üzerinde olağanüstü düzeyde psikolojik stres yaratmıştır 

(WHO, 2020d). Yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarında ruhsal 

sorunların sağlık çalışanları olmayan kişilere kıyasla daha fazla 

bulunduğu;  sağlık çalışanlarında depresyon, anksiyete, stres, 

posttravmatik stres bozukluğu, uyku bozuklukları, kaygı, umutsuzluk 

semptomlarının sık görüldüğü belirtilmiştir. COVID-19 pandemisi 

döneminde sağlık çalışanlarında yaklaşık olarak her dört kişiden birinin 

depresyon ve anksiyete yaşadığı ve her üç kişiden birinin uykusuzluk 

çektiği bildirilmiştir. DSÖ COVID-19 sonrasında sağlık çalışanları 

arasında sözlü taciz, ayrımcılık ve fiziksel şiddet raporlarında endişe verici 

bir artış olduğunu vurgulamıştır (Ardebili ve ark., 2021; Buselli ve ark., 

2021; Chew ve ark., 2020; Dong ve ark., 2020; Hacimusalar ve ark., 2020; 

Korkmaz, Kazgan, Çekiç, Tartar ve Balcı, 2020; Pappa ve ark.., 2020; 

Shaukat ve ark., 2020; Smallwood ve Willis 2021; Swaminathan ve ark., 

2020; WHO, 2020d).  

Sağlık çalışanlarının ruh sağlığı ve psikolojik refahının 

iyileştirilmesinde uygun ve adil çalışma saatleri oluşturulması, dinlenme 

molalarının sağlanması ve sağlık çalışanları üzerindeki idari yükü en aza 

indirmek için politikalar oluşturulması gerekmektedir. Sağlık tesislerinde 

uygun güvenli personel seviyeleri tanımlanmalı ve sürdürülmelidir. 
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Özellikle yüksek riskli alanlarda çalışanlar olmak üzere işle ilgili riskler 

için sigorta kapsamı sağlanmalıdır. Açık iletişim yoluyla sağlık çalışanları 

için adil bir çalışma kültürü oluşturulmalıdır. Sağlık çalışanları için iş-

yaşam dengesi, risk değerlendirmesi ve riski azaltma konusunda tavsiyeler 

de dâhil olmak üzere zihinsel sağlık ve sosyal destek hizmetlerine erişim 

sağlanmalıdır (WHO, 2020d). 

COVID-19 salgını sırasında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları 

artmaktadır. Sağlık sektöründe işyerindeki stres ve yorgunluk, uzun süreli 

hasta bekleme süreleri, kalabalık, olumsuz prognoz aktarmanın yükü, 

COVID-19 kontrol önlemleri (karantina veya izolasyon uygulamaları, 

cenaze önlemleri) gibi risk faktörleri ek gerilimlere ve şiddete yol 

açabilmektedir. Potansiyel olarak enfekte olmuş kişilere yakınlıkları 

nedeniyle sağlık çalışanları aynı zamanda toplumda enfeksiyon tehditleri 

olarak görülebilmekte, damgalanma ve ayrımcılık ile karşı karşıya 

kalabilmektedir. Sağlık çalışanları işyerinde olduğu kadar işe gidiş 

gelişlerinde ve toplum içinde de şiddet ve taciz riskiyle karşı karşıyadır. İş 

kıyafetleri sağlık çalışanlarının tespit edilmesini kolaylaştırabilmekte, 

damgalanma, ayrımcılık veya şiddete maruz kalma riskini 

artırabilmektedir. İşyerinde şiddet ve tacizin sağlık hizmetlerinin 

organizasyonu üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir ve 

personelin korunması, sağlık çalışanlarının zihinsel ve fiziksel esenliği ile 

sağlık hizmeti sunumunun kalitesi bakımından önemlidir. Çalışmalarda 

sağlık çalışanlarında ilk müdahale ekipleri (hemşireler, doktorlar, acil 

servis çalışanları) ile uzun saatler veya gece vardiyalarında çalışanların 

daha yüksek risk altında olduğu belirlenmiştir. Erkeklerde fiziksel şiddet 

riski daha yüksekken, kadınlarda cinsel şiddete maruz kalma riski daha 

yüksektir. Etnik azınlıklardan ve diğer azınlık gruplarından olan sağlık 

çalışanları özellikle risk altındadır (Hacimusalar ve ark., 2020; Korkmaz 

ve ark., 2020; Liu ve ark., 2019; Shaukat ve ark., 2020; WHO, 2021b)  

Sağlık sektöründe şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak için ulusal 

yasalar, ilgili politika ve düzenlemeler benimsenmeli ve etkin biçimde 

uygulanmalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sıfır tolerans 

kültürünü teşvik etmek önemlidir. Şiddete maruz kalan herhangi bir sağlık 

çalışanına ücretsiz gizli raporlama ve destek sağlamak için yardım hatları 

gibi ilgili uygulama mekanizmaları oluşturulmalıdır (WHO, 2020d). 

Ulusal hükümetler ve yerel yetkililer, toplum katılımını ve iletişimi 

benimsemelidir. Ayrıca sağlık çalışanlarının işyeri ve toplumda 

damgalanmasını önlemek için girişimlerde bulunulmalıdır (WHO, 2021b).  

DSÖ ruh sağlığı sorunlarını destekleyecek müdahaleleri 

•Kritik olayları tespit etmek ve onların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini 

azaltmak için sağlık çalışanlarının gözetimi, 
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•Tüm sağlık çalışanlarının kaliteli iletişim ve doğru bilgi güncellemeleri 

ile daha yüksek stresli işlerden daha düşük stresli işlere geçişi  

•Deneyimsiz ve deneyimli çalışanlar arası işbirliğinin sağlanması  

•Gizli ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerinin sağlanması, 

bunlara erişimin kolaylaştırılması 

•Anksiyete, depresyon gibi ruhsal hastalıkların erken ve gizli tanısı ile 

yönetimi için psikososyal destek stratejileri geliştirilmesi 

•Sağlık çalışanları ve sağlık yöneticileri arasında ruh sağlığı sorunlarını 

önleme kültürünün teşvik edilmesi 

•Ruh sağlığı sorunları gelişen ve yardım arayan sağlık çalışanlarının 

işlerine damgalama veya ayrımcılık gibi herhangi bir sorun yaşamadan geri 

dönmelerinin sağlanmasıdır (WHO, 2021b). 

5. COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

COVID-19 pandemisiyle mücadelede sağlık çalışanlarının sağlığının 

korunması kritik öneme sahiptir (Bekker ve ark., 2020). Sağlık çalışanları 

çalışma ortamında fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik 

tehlikeler ile karşı karşıyadır (Kıroğlu, 2020). Sağlık çalışanlarını pandemi 

ortamında oluşan risklerden korumak için mühendislik önlemleri ve idari 

önlemlerin alınması, güvenli çalışma ortamının oluşturulması önemlidir 

(Çetintepe ve İlhan, 2020).   

Sağlık çalışanları, çalışma ortamında kendilerini hastalık, yaralanma ve 

hatta ölüm riskine sokan pandemiyle birlikte etkisi belirginleşen mesleki 

tehlikelere maruz kalabilirler. Bu mesleki riskler şunları içerir:  

(a)COVID-19 ile mesleki enfeksiyonlar;  

(b)KKD'nin uzun süreli kullanımından kaynaklanan cilt bozuklukları 

ve ısı stresi;  

(c)dezenfektanların artan kullanımı nedeniyle toksinlere maruz kalma 

(d)psikolojik sıkıntı;  

(e)kronik yorgunluk;  

(f)damgalanma, ayrımcılık, fiziksel ve psikolojik şiddet ve taciz  

Bu tehlikeleri azaltmak ve sağlık çalışanlarının sağlık, güvenlik ve 

esenliklerini korumak, iyi bir koordinasyonu gerektirmektedir (WHO, 

2021b).   

Stratejik sağlık-işgücü planlaması, destek ve kapasite geliştirme, 

çalışma süresinin ve iş organizasyonunun adil olmasını sağlama sağlık 

çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için gereklidir (WHO, 2021b).  
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Sağlık çalışanlarına yönelik tehlikelere karşı DSÖ önerileri: 

Sağlık yöneticileri ve işverenler için; 

•iş sağlığı ve güvenliğine yönelik sağlık tesislerinde gerekli tüm 

koruyucu önlemleri almak  

•iş sağlığı ve güvenliği konulu eğitimleri düzenlenmek 

•enfeksiyondan korunma ve kontrol konusunda eğitimler düzenlenmek 

•yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlanmak 

•COVID-19 hastalarını değerlendirmek için uygun araçlar sağlamak 

(triyaj/test/tedavi) 

•gerekli güvenlik önlemlerini sağlanmak 

•sağlık çalışanlarının öz değerlendirme yapmalarını sağlamak ve 

hastalık durumunda raporla evde kalmalarını sağlanmak 

•dinlenme aralarının olduğu uygun çalışma saatleri düzenlenmek 

•meslek hastalığı vakalarını değerlendirilmek 

•sağlık çalışanlarının işten çıkma hakkını kullanmasına izin vermek 

•ciddi bir tehlike söz konusu olduğunda herhangi bir iyileştirici önlem 

alınana kadar sağlık çalışanlarının işe geri dönmesini istememek 

•tazminat ve rehabilitasyon hakkına saygı göstermek 

•ruh sağlığı ve danışmanlık hizmetlerine erişim sağlamak 

•yönetim ve sağlık çalışanları/temsilcileri arasında işbirliğini mümkün 

kılmak 

Sağlık çalışanları için; 

•yerleşik iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine uymak 

•iş sağlığı ve güvenliği konulu eğitimlere katılmak 

•hasta değerlendirme, triyaj ve tedavi protokollerine uymak  

•hastalara saygılı, şefkatli davranmak 

•hasta gizliliğini korumak 

•halk sağlığı raporlarını takip etmek 

•kişisel koruyucu ekipmanları uygun kullanmak 

•izolasyon ihtiyacı ve müdahale gerektiren ruhsal sağlık sorunları 

durumlarını yöneticilere bildirmek önerilmektedir (WHO, 2020b). 

Ulusal makamlar için; 
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Ulusal makamlar, kamu tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinde 

işveren olarak görev ve sorumluluklarının yanı sıra, istihdam durumları ve 

çalışma biçimleri ne olursa olsun, COVID-19 müdahalesine dahil olan tüm 

sağlık çalışanlarının ulusal yasalara uygun olarak COVID-19 testlerinin 

uygulanması ve COVID-19 tedavisi, karantina ve izolasyon da dahil olmak 

üzere tıbbi bakım ve hastalık yardımları kapsamına erişimini sağlamalıdır. 

Ulusal makamlar, sağlık çalışanlarının, özellikle orta, yüksek ve çok 

yüksek enfeksiyon riski taşıyanların COVID-19 aşı programlarına erken 

erişimini sağlamalı, COVID-19 ile enfekte sağlık çalışanlarının tıbbi 

bakıma erişimini kolaylaştırmalıdır. COVID-19 iş sonucu kapılmışsa iş 

kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilir. Bu gibi durumlarda 

araştırmalar yapılmalı ve iş kazası yardımlarını yönetmeden sorumlu 

makamlara bildirim sağlanmalıdır. İş kazaları ve meslek hastalıklarına 

ilişkin iş göremezlik, nakdi yardım veya tazminat düzenlemeleri 

yapılmalıdır (WHO, 2021b).   

6. Sonuç 

Sağlık çalışanları sağlık sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Salgın 

süresince sağlık çalışanları olağanüstü işler gerçekleştirmiş olmakla 

birlikte sağlık çalışanlarının önemli bir kısmı enfeksiyon kapmış, 

hastalanmış veya hastalık sonucu hayatını kaybetmiştir (WHO, 2020c). 

Sağlık çalışanları sağlık kuruluşlarında fizik-ergonomik (gürültü, 

vibrasyon, sıcak-soğuk, kesi-batma gibi kazalar, radyasyon, ayakta durma, 

ağırlık kaldırma), kimyasal (solventler, anestezi ilaçları, kanser ilaçları, 

antbiyotikler, metaller, temizlik malzemeleri), biyolojik 

(enfeksiyonlar/özellikle solunum sistemi enfeksiyonları), psiko-sosyal 

(vardiya, gece çalışma, uzun süre çalışma, stres, iş yükü, şiddet) faktörlerle 

karşı karşıyadır. Sağlık çalışanlarının günlük çalışmaları sırasında en çok 

karşılaştıkları ortam faktörü mikroorganizmalar; özellikle de solunum 

sistemi etkenleridir. Bu nedenle sağlık çalışanlarında en sık görülen sağlık 

sorunu enfeksiyon hastalıkları ve özellikle de solunum sistemi 

enfeksiyonlarıdır. Bireysel faktörler ve işyeri ortam faktörleri sağlık 

çalışanlarının sağlık durumunu belirler. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının 

görev yaptıkları ortamda risk değerlendirmesi yapılması ve uygun 

önlemlerin alınması gerekmektedir (Bilir ve Yıldız, 2013; Öztek, 2020). 

Sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasında anahtar noktalar: 

•Sağlık çalışanları; sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları haklarından 

yararlanmaya pandemi döneminde de devam etmelidir. 

•Sağlık çalışanları arasında COVID-19’un birincil önlenmesi 

sağlanmalı, risk değerlendirmesi yapılmalı ve uygun önlemler alınmalıdır. 

•Şiddet, taciz, damgalama, ayrımcılık, ağır iş yükü ve kişisel koruyucu 

ekipmanların uzun süreli kullanımı önlenmelidir. 
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•Ruh sağlığı ve psikososyal destek, hijyen ve sanitasyon, dinlenme 

başlıklarında tüm sağlık çalışanlarına yeterli iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetleri sağlanmalıdır. 

•Sağlık tesisleri, enfeksiyon önleme ve kontrolüne yönelik iş sağlığı ve 

güvenliği programlarına sahip olmalıdır. 

•İşverenler, gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri sağlamakta 

genel sorumluluğa sahiptir. 

•Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki riskleri en aza indirecek önlemler 

alınmalıdır. 

•Sağlık çalışanları, sağlıklarının korunması ve iş güvenliği için 

belirlenmiş kurallara uymalıdır (WHO, 2021b).  
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1. Giriş 

Aralık 2019’da ortaya çıkan COVID-19 pnömonisi günümüzde 

halen etkisini sürdürmektedir. Küresel olarak, 17 Şubat 2022 tarihi 

itibariyle, Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilen 5.844.097 ölüm dahil 

416.614.051 onaylanmış COVID-19 vakası mevcuttur (“WHO 

Coronavirus (COVID-19) Dashboard”, 2022). 14 Şubat 2022 tarihi 

itibariyle toplam 10.279.668.555 doz aşı yapılmış olmasına rağmen 

vaka ve ölüm sayıları artmaya devam etmektedir (“WHO Coronavirus 

(COVID-19) Dashboard”, 2022). 

Hemşirelerin; COVID-19 süresince ön saflarda riskli ve hasta 

bireylere bakım vermeleri nedeniyle psikolojik ve fiziksel olarak 

etkilendiği bilinmektedir. Bu etkilenme hemşirelerde travmatik bir 

deneyim olarak kabul edilebilir (Liu ve ark., 2021). Travma; Amerika 

Psikoloji Derneği’nin tanımına göre korkunç bir olaya verilen duygusal 

bir tepkidir (APA, 2022). Travmatik deneyimler travma sonrası stres 

bozukluğu, anksiyete bozuklukları gibi patolojik bozukluklara 

(American Psychiatric Association, 2013) neden olabileceği gibi; 

travma sonrası dönüşüm yaşanarak travma sonrası büyüme (TSB) 

(Tedeschi & Calhoun, 1996) gibi bir kavramla da sonuçlanabilir. TSB 

kuramına göre bilişsel yapılar; stres ve travma yaşamaktan kaynaklanan 

bilişsel yeniden düzenlemeye maruz kalmakta ve sonuç olarak olumlu 

psikolojik değişiklikler meydana gelmektedir (Werdel ve Wicks, 2012).  

Tedeschi ve Calhoun’ a (1996) göre TSB, değişimin beş ana yönünü 

içerir, bunlar yaşamda yeni olasılıklar aramak, başkalarıyla ilişkileri 

geliştirmek, kişisel güç hissinin artması, yaşamı daha fazla takdir etmek 

ve ruhsal gelişimdir. Başkalarıyla ilişkileri geliştirmek, sosyal destek 

gruplarına katılmak (Tedeschi ve ark., 2018) strese maruz kalmış 
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bireyleri olumsuz etkilerden korumada tampon görevi görebilir 

(Broadhead vd., 1983; Cohen & Mckay, 1984; Gore, 1981; House, 

1981). Bu nedenle COVID-19 sırasında çalışan hemşirelerde sosyal 

destek travmadan koruyucu rol oynayabilir. 

Bu sistematik derleme COVID-19 döneminde çalışan hemşirelerde 

travma sonrası büyüme ve sosyal destek düzeyi ile ilgili yayınlanmış 

çalışma sonuçlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. 

2. Gereç ve Yöntem 

2.1. Protokol ve Kayıt 

Sistematik derleme PRISMA 2020 Kontrol Listesi’ne (Page vd., 

2021) ve Cochrane’nin Müdahalelerin Sistematik İncelemeleri için 

Cochrane El Kitabı’na (Higgins & Thomas, 2019) göre yazılmıştır. Bu 

sistematik derleme Uluslararası Prospektif Sistematik Derleme 

Kaydına (PROSPERO) kayıtlıdır (Protokol no: CRD42021297339) 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/#recordDetails. Bu çalışmada, 

tarama sonucunda elde edilen çalışmalar, erişime açık veri 

tabanlarından alındığı için etik izin alınmamıştır.   

2.2. Dahil Edilme Kriterleri 

Araştırmaya dâhil edilme kriterleri; Aralık 2019 – Şubat 2022 

tarihleri arasında İngilizce yayınlanmış, tam metnine ulaşılabilen yarı 

deneysel çalışmalar olarak belirlenmiştir. Araştırmaların seçiminde 

örneklem, girişim, karşılaştırma, sonuç, çalışma deseni (population, 

intervention, comparison, outcome, study design-PICOS) sistemine 

temellendirilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. PICO Araştırmasında Kullanılan Arama Terimleri 

PICO Arama Terimleri 

P 

(Patient/Population/Problem) 

Hemşire 

I (Intervention/Indicator) COVID-19 

C (Comparison of 

Intervention) 

COVID-19 sırasında çalışan 

hemşireler 

O (Outcome of Interest) Travma sonrası büyüme, sosyal 

destek 

S (Study design) Yarı deneysel çalışmalar 
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2.3. Arama Stratejisi 

Bu çalışma kapsamında COVID-19 döneminde çalışan hemşirelerde 

TSB ve sosyal destek düzeyini içeren çalışmalar incelenmiştir. 19-20 

Şubat 2022 tarihlerinde, PubMed (including MEDLİNE), Cochrane, 

Cochrane COVID-19 Study Register, APA PsycNet, ProQuest, Science 

Direct ve Wiley Online Library veri tabanları taranmıştır. Anahtar 

kelime seçiminde Medical Subject Headings (MESH; 

www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) terimleri kullanılmıştır. Bu 

çalışmada ‘‘SARS-CoV-2” veya “COVID-19”, “posttraumatic 

growth’’, ‘‘social support’’ ve “nurses’’ anahtar terimleri kombinasyon 

yapılarak ilgili veri tabanlarından taramalar yürütülmüştür. 

Bu konuda belirlenen anahtar kelimeler ile yapılan taramalar altı 

veri tabanında yürütülmüştür. Bu sistematik derlemede çalışmaların 

belirlenmesi ve seçiminde iki araştırmacı birbirinden bağımsız olarak 

taramaları yapmış ve taranan makalelerin uygunluğu açısından 

kontrollerini sağlamıştır. Öncelikle çalışmaların başlıkları (n= 1.859) 

incelenmiş, uygun olanların özetleri (n=35) okunmuştur. Araştırmaya 

dahil olma kriterlerine göre özetlerden tam metine ulaşılmış (n=35), bu 

35 çalışmanın tam metinleri değerlendirilerek dahil edilme kriterlerine 

uygun olan makaleler seçilmiştir (n=8). Araştırmaya dahil edilmeyle 

ilgili süreç Şekil 1’de açıklanmıştır.  
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Şekil 1. PRISMA Akış Şeması 

 

 

Veri tabanı taramasıyla tespit edilen kayıtlar

PubMed (including MEDLİNE) (n=5)

Cochrane (n=0)

Cochrane COVID-19 Study Register (n=4)

APA PsycNet (n=0)

ProQuest (n=1.621)

Science Direct (n=78)

Wiley Online Library (n=151)

Taranan kayıtlar 
(n=1.859) 

Uygunluk açısından değerlendirilen 
tam metin makaleler (n=35)

Duplikasyonlar 
kaldırıldıktan sonra kalan 

kayıtlar (n=24)

Araştırmaya dahil edilmeyen makaleler

Nitel (n=4)

Örneklemi hemşirelik öğrencileri (n=2)

Protokol çalışması (n=1)

Metaanaliz (n=1)

Sistematik derleme (n=1)

Editöre mektup (n=1)

Örneklemi sağlık personelleri (n=6)

Değerlendirmeye alınan makale sayısı (n=8)

Tam metne erişilemedi 
(n=0) 

Duplikasyon (n=11)
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3. Bulgular 

PRISMA 2020 Kontrol Listesi’nin tanımlama aşamasında, veri 

tabanları taranarak dahil edilme kriterlerine uygun olan başlık ve özetler 

incelenmiştir (n= 1.859), ayırma aşamasında çalışmanın amacına uygun 

olan çalışmalar belirlenmiştir (n= 35). Tam metnine erişilemeyen ve 

tekrar eden çalışmalar çıkartılmıştır (n=11). Kalan çalışmaların tam 

metinleri detaylıca incelenerek amaca uygun 8 çalışma olduğu tespit 

edilmiştir.   

Yapılan literatür incelemesi sonucunda, bu sistematik derlemeye 

alınan çalışmalar Çin (n=6), Avusturalya (n=1) ve Polonya’da (n=1) 

yapılmıştır. Çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler Tablo 2 ve 3’te 

sunulmuştur. Tespit edilen çalışmalarda kullanılan örneklem sayısı 

116-12.596 hemşire arasında değişkenlik göstermektedir.  

Aggar ve ark. (2021), Chen ve ark. (2021) ve Liu ve ark. (2021)’ın 

çalışmasında; diğer çalışmalardan (Cui ve ark., 2020; Nowicki ve ark., 

2020; Peng ve ark., 2021; Zhang ve ark., 2021; Mo ve ark., 2022) farklı 

olarak TSB ve sosyal destek ilişkisini açıklayan veri bulunmamaktadır. 

Cui ve ark. (2020)’ın çalışması COVID-19 pandemisinde ön 

saflardaki hemşirelerin TSB düzeyini ve etkileyen faktörleri araştırmak 

amacıyla Şubat 2020'de Çin'de 167 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. 

Hemşirelerde TSB düzeyi orta ila yüksek düzeyde bulunmuştur 

(70.53±17.26). Hemşireler hastane, meslektaş, aile ve arkadaşlarından, 

COVID-19 ile mücadelede öz güvenlerini arttırıcı yönde destek 

gördüklerini belirtmişlerdir.  

Nowicki ve ark. (2020)’ın çalışması küresel epidemiyolojik olgu 

karşısında hemşirelerin travma sonrası stres düzeyi, algılanan sosyal 

destek, pandeminin olumlu ve olumsuz sonuçlarına ilişkin görüşleri, 

güvenlik duygusu ve anlam duygusunu araştırmak amacıyla Mayıs 

2020 tarihinde Polonya’da 325 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. 

Algılanan sosyal destek düzeyi; diğer önemli kişilerden (22.58 ± 5.22), 

arkadaşlardan (21.91 ± 5) ve aileden (21.45 ± 4.4) dir. Yani hemşireler 

çoğunlukla önemli kişilerden (aile ve arkadaşlar dışında) destek 

almıştır. Ayrıca hemşireler; TSB sürecini tanımlayan olumlu 

değişikliklerden bahsetmişlerdir. 

Aggar ve ark. (2021) ın çalışması; COVID-19 pandemisi sırasında 

akut bakım sektöründe çalışan hemşirelerde pandemi ile ilgili stresin 

psikolojik uyum sonuçları ve potansiyel koruyucu faktörler üzerindeki 

etkisini araştırmak amacıyla Eylül-Kasım 2020 tarihleri arasında 

Avustralya’da 767 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 

hemşirelerde TSB ölçek puanı 21.60 ± 11.72 olup orta düzeydedir.  
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Chen ve ark. (2021)’ın çalışması COVID-19 pandemisinde 

hemşirelerde travma, tükenmişlik, TSB ve ilişkili faktörleri 

değerlendirmek amacıyla Nisan 2020 tarihinde Çin’de 12.596 hemşire 

ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucuna göre hemşirelerin %39.3’ü 

(n=4.949) TSB yaşamıştır. Hemşirelerde TSB alt boyut puanlarından; 

başkalarıyla ilişkiler (6.1 ± 2.7) ve kişisel güç (6.0 ± 2.7) puanları 

yüksektir. Ayrıca kritik bakım ünitelerinde bakım vermiş (p<0.05), 

COVID-19 hastanesinde çalışmış (p<0.01), COVID-19 hastalarına 

bakım vermiş (p<0.001) katılımcıların toplam ve alt boyut puanları; bu 

hastanelerde, bölümlerde hizmet veya bakım vermeyenlere göre 

anlamlı olarak daha yüksektir. 

Liu ve ark. (2021)’ın çalışması Wuhan'ı COVID-19 yönetiminde 

desteklemek için hemşireler arasında TSB ve algılanan profesyonel 

faydaların; dayanıklılık ve işte kalma niyetine aracı rolünü araştırmak 

amacıyla Mayıs 2020’de Çin’de 200 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma sonucuna göre hemşirelerde orta düzeyde (3.18 ± 1.06) TSB 

yaşanmıştır. Hemşirelerde TSB alt boyut puanlarından; yaşamın takdir 

edilmesi (3.60 ± 1.08) ve kişisel güç (3.50 ± 1.13) puanları yüksektir. 

Peng ve ark. (2021)’ın çalışması COVID-19 salgını sırasında ön 

saflardaki hemşirelerde TSB düzeyini ve etkileyen faktörlerini 

araştırmak amacıyla Nisan 2020 tarihinde Çin’de 116 hemşire ile 

gerçekleştirilmiştir. Hemşirelerde TSB ölçeğinden elde edilen puan 

65.65 ± 11.50 olup sonuç orta düzey olarak belirlenmiştir. TSB alt 

boyutlarından olan yaşamın takdir edilmesi puanı 22.00 olup diğer alt 

boyut puanlarından daha yüksek bulunmuştur. Tek değişkenli ve çok 

değişkenli analizlerde aile üyeleri ve arkadaşlardan destek alma, TSB 

puanını anlamlı düzeyde artırmıştır (p = 0.043).  

Zhang ve ark. (2021)’ın çalışması, klinik hemşirelerin COVID-19 

sırasında TSB’nin mevcut durumunu araştırmayı ve etkileyen faktörleri 

analiz etmek amacıyla Haziran 2020’de Çin’de 1790 hemşire ile 

gerçekleştirilmiştir. Hemşirelerde TSB puanı 67.17 ± 14.79, sosyal 

destek puanı 41,50 ± 8,47 olup orta düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Çalışma sonucuna göre; TSB, sosyal destek ile pozitif korelasyon 

göstermektedir (p=0.464). 

Mo ve ark. (2022)’ın çalışması COVID-19 pandemisi ile karşı 

karşıya kalan hemşirelerde TSB’yi araştırmak, profesyonel benlik ve 

sosyal destek ile ilişkisini analiz etmek amacıyla Şubat-Nisan 2020 

tarihleri arasında Çin’de 266 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. 

Hemşirelerde TSB puanı 96.26 ± 21.57 olup yüksek düzeyde 

bulunmuştur. Hemşirelerde TSB alt boyut puanlarından; başkalarıyla 

ilişkiler puanı (31.75 ±7.41) diğer alt boyutlara göre daha yüksektir. 

Aynı çalışmada sosyal destek ölçeğinin puanı 66.27 ± 12.90 olup, 
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yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin en fazla aile 

dışındaki çevreden (44.04 ± 8.61) destek gördüğü ve buna bağlı olarak 

sosyal destek ile TSB arasında pozitif ilişki (p =0.017) bulunmuştur. 

Tablo 2. Araştırmaya Dâhil Edilen Çalışmaların Özellikleri-1 (n=8) 

Yazar (Yıl), 

Ülke 

Araştırma 

Tasarımı 

Örneklem Örneklem 

Sayısı 

Cui ve ark. 

(2020), Çin 

Tanımlayıcı - 

Kesitsel 

Hemşire 167 

Nowicki ve 

ark. (2020), 

Polonya 

Tanımlayıcı -  

Kesitsel 

Hemşire 325 

Aggar ve ark. 

(2021), 

Avusturalya 

Tanımlayıcı - 

Kesitsel 

Hemşire 767 

Chen ve ark. 

(2021), Çin 

Tanımlayıcı -

Kesitsel 

Hemşire 12.596 

Liu ve ark. 

(2021), Çin 

Tanımlayıcı -

Kesitsel 

Hemşire 200 

Peng ve ark.  

(2021), Çin 

Tanımlayıcı - 

Kesitsel 

Hemşire 116 

Zhang ve ark. 

(2021), Çin 

Tanımlayıcı -   

Kesitsel 

Hemşire 1790 

Mo ve ark. 

(2022), Çin 

Tanımlayıcı - 

Kesitsel 

Hemşire 266 
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Tablo 3. Araştırmaya Dahil Edilen Çalışmaların Özellikleri-2 (n=8) 

Yazar (Yıl), Ülke Ölçme Yöntemi Travma Sonrası Büyüme Sosyal Destek 

Cui ve ark. 

(2020), Çin 
 Travma Sonrası Büyüme 

Envanteri 

 Olay İlişkili Ruminasyon 

Envanteri 

TSB puanı: 70.53±17.26*  

Katılımcıların toplam %43.7'si 

ortalama TSB seviyelerine sahipti. 

TSB Alt Boyut Puanları: 

Başkalarıyla ilişkiler: 12.09 ± 3.21  

Yeni olasılıklar: 13.38 ± 4.02  

Yaşamın takdir edilmesi: 22.61 ± 5.13 

Kişisel güç: 10.26 ± 2.85  

Manevi değişim: 12.18 ± 4.24  

Hemşireler hastane, 

meslektaş, aile ve 

arkadaşlarından, COVID-

19 ile mücadele konusunda 

kendilerine güvenmelerine 

yardımcı olabilecek destek 

gördüklerini belirtmiştir. 

Nowicki ve ark. 

(2020), Polonya 
 Olayların Etkisi Ölçeği 

 Çok Boyutlu Algılanan 

Sosyal Destek Ölçeği  

 Olumlu Olumsuz 

Değişiklikler Soru Formu 

 Güvenlik Duygusu Soru 

Formu 

 Yaşamın Anlamı Ölçeği 

Hemşireler çoğunlukla önemli 

kişilerden (aile ve arkadaşlar dışında) 

destek almıştır. Ayrıca, travma sonrası 

büyüme şeklinde bir adaptasyonun 

ifadesi olabilecek mevcut durumdaki 

olumlu değişikliklerden 

bahsetmişlerdir.  

Algılanan sosyal destek; 

aile ve arkadaş dışındaki 

önemli kişilerden (22.58 ± 

5.22), arkadaşlardan (21.91 

± 5) ve aileden (21.45 ± 4.4) 

dir. 

 

Aggar ve ark. 

(2021), 

Avusturalya 

 Olayların Etkisi Ölçeği 

 Depresyon Anksiyete 

Stres-21 Ölçeği 

 Dünya Sağlık Örgütü-5 

İyilik Hali Endeksi 

TSB puanı: 21.60 ± 11.72* - 
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 Öz-şefkat Ölçeği-Kısa 

form 

 Travma Sornrası Büyüme 

Envateri-kısa form 

Chen ve ark. 

(2021), Çin 
 Travma Tarama Anketi 

 Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği 

 Travma Sornrası Büyüme 

Envateri-kısa form 

TSB puanı 28.0 ± 11.5* 

Hemşirelerin %39,3'ü travma sonrası 

gelişim göstermiştir. 

TSB Alt Boyut Puanları: 

Başkalarıyla İlişkiler: 6.1 ± 2.7 

Yeni Olasılıklar: 5.8 ± 2.7 

Kişisel Güç: 6.0 ± 2.7 

Manevi Değişim: 4.4 ± 2.7 

Yaşamın Takdir Edilmesi: 5.7 ± 2.5 

Kritik bakım ünitelerinde bakım vermiş 

(p<0.05), COVID-19 hastanesinde 

çalışmış (p<0.01), COVID-19 

hastalarına bakım vermiş (p<0.001) 

katılımcıların toplam ve alt ölçek 

puanları, bu hastanelerde, bölümlerde 

hizmet veya bakım vermeyenlere göre 

anlamlı olarak daha yüksektir. 

- 

Liu ve ark. 

(2021), Çin 
 Connor-Davidson 

Psikolojik Sağlamlık 

Ölçeği  

 Travma Sornrası Büyüme 

Envateri 

TSB puanı 3.18 ± 1.06* 

TSB Alt Boyut Puanları: 

Yaşamın takdir edilmesi: 3.60 ± 1.08 

Kişisel Güç: 3.50 ±  1.13 

Başkalarıyla İlişkiler: 3.01 ±  1.23 

- 
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 Hemşirelerin 

Algıladıkları Profesyonel 

Faydalar Ölçeği 

 Hemşirenin (İşte) Kalma 

Niyeti Ölçeği 

Yeni Olasılıklar: 2.95 ±  1.25 

Manevi Değişim: 2.83 ±  1.21 

Peng ve ark.  

(2021), Çin 
 Travma Sornrası Büyüme 

Envateri 

TSB puanı 65.65 ± 11.50* 

TSB Alt Boyut Puanları: 

Yaşamın Takdir Edilmesi: 22.00 

(20.00, 25.00)** 

Kişisel Güç: 10.00 (9.00, 11.00)  

Yeni Olasılıklar: 12.00 (10.00, 13.00) 

Başkalarıyla İlişkiler: 9.00 (8.00, 

10.00)  

Manevi Değişim: 12.00 (11.00, 14.00) 

Tek değişkenli ve çok 

değişkenli analizlerde aile 

üyeleri ve arkadaşlardan 

destek alma, TSB puanını 

anlamlı düzeyde artırmıştır 

(p = 0.043). 

 

 

Zhang ve ark. 

(2021), Çin 
 Travma Sornrası Büyüme 

Envateri 

 Post-travmatik Stres 

Bozukluğu Checklist 

 Başa Çıkma Stilleri 

Ölçeği 

 Sosyal Destek Ölçeği 

 Genel Özyeterlilik Ölçeği 

TSB puanı: 67.17 ± 14.79* 

 

Sosyal destek puanı: 41,50 

± 8,47 

Hemşirelerin TSB'si sosyal 

destek ile pozitif korelasyon 

göstermektedir (p=0.464). 
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*:(ortalama ± standart sapma), **: ortalama ± standart sapma/medyan (Q1, Q3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo ve ark. (2022), 

Çin 
 Travma Sornrası Büyüme 

Envateri 

 Profesyonel Benlik 

Skalası 

 Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği 

TSB puanı: 96.26 ± 21.57* 

TSB Alt Boyut Puanları: 

Başkalarıyla İlişkiler: 31.75 ± 7.41 

Yeni Olasılıklar: 22.01 ± 5.58 

Kişisel Güç: 18.87 ± 4.48 

Manevi Değişim: 9.48 ± 2.22 

Yaşamın Takdir Edilmesi: 14.08 ± 3.29 

Sosyal destek puanı:66.27 

± 12.90* 

Sosyal Destek Alt Boyut 

Puanları: 

Aile desteği: 22.24 ± 4.89 

Aile dışındakilerden alınan 

destek: 44.04 ± 8.61 

Sosyal destek, TSB ile 

pozitif olarak ilişkilidir (p 

=0.017). 
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Tablo 4. Çalışmaların Yanlılık (Risk of Bias) Değerlendirmesi (Yarı-deneysel Çalışmalar) 

Maddeler 

C
u

i 
v

e 
a

rk
.,

 2
0
2

0
 

 N
o

w
ic

k
i 

v
e 

a
rk

.,
 2

0
2

0
 

A
g

g
a

r 
v

e 
a

rk
.,

 2
0
2

1
 

 C
h

en
 v

e 
a

rk
.,
 2

0
2
0

 

L
iu

 v
e 

a
rk

.,
 2

0
2

1
 

 P
en

g
 v

e 
a

rk
.,
 2

0
2
1

 

 

Z
h

a
n

g
 v

e 
a

rk
.,
 2

0
2
1

 

 

M
o

 v
e 

a
rk

.,
 2

0
2

2
 

 

1.Çalışmada 'neden' ve 'etki'nin ne olduğu açık mı (yani hangi 

değişkenin önce geldiği konusunda bir karışıklık yok)? 

+ + + + + + + + 

2.Katılımcılar herhangi bir karşılaştırmaya dahil edildi mi? NA NA NA + NA NA NA NA 

3.Katılımcılar, ilgilenilen maruziyet veya müdahale dışında benzer 

tedavi/bakım alan herhangi bir karşılaştırmaya dahil edildi mi? 

- - - - - - - - 

4.Kontrol grubu var mıydı? - - - - - - - - 

5.Müdahale/ maruziyetin hem öncesinde hem de sonrasında 

sonucun birden fazla ölçümü var mıydı? 

- - - - - - - - 

6.Takip tamamlandı mı, takipleri açısından gruplar arasındaki 

farklılıklar yeterince tanımlanıp analiz edildi mi? 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

7.Herhangi bir karşılaştırmaya dahil edilen katılımcıların 

sonuçları aynı şekilde mi ölçüldü? 

NA NA + NA NA NA NA NA 

8.Sonuçlar güvenilir şekilde ölçüldü mü? + + + + + + + + 

9.Uygun istatistiksel analiz kullanıldı mı? + + + + + + + + 

+: Evet , -: Hayır, ?: Belirsiz, NA: Uygulanamaz
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4. Çalışmaların Yanlılık Değerlendirmesi 

Elde edilen çalışmaların yanlılık değerlendirmesinde Joanna Briggs 

Enstitüsü’nün deneysel çalışmalar için hazırladığı kontrol listesi 

kullanılmıştır (Tufanaru ve ark, 2020). Tüm maddeler araştırmacılar 

tarafından değerlendirilmiş ve Tablo 4’te sunulmuştur.  

5. Tartışma 

Bu sistematik derlemede COVID-19’da hemşirelerde TSB ve sosyal 

destek ile ilgili araştırmalar sunulmuştur. Çalışmaların sonuçları travma 

sonrası büyüme ve sosyal destek olarak iki kategoride tartışılmıştır. 

5.1. Travma Sonrası Büyüme 

İncelenen çalışmalarda hemşirelerde genellikle COVID-19 pandemisi 

nedeniyle travma sonrası büyüme görülmüştür. 

Nowicki ve ark. (2020)’ın çalışmasında araştırmacılar TSB olgusunun 

geliştiğini hemşirelerin sözel ifadelerinden çıkarım yapmıştır.  

Aggar ve ark. (2021), Liu ve ark. (2021), Peng ve ark.  (2021) ve Zhang 

ve ark. (2021)’ın çalışmasında hemşirelerde orta düzeyde (sırasıyla; 21.60 

± 11.72; 65.65 ± 11.50; 67.17 ± 14.79) TSB yaşadıkları belirtilirken; Cui 

ve ark. (2020)’ın çalışmasında hemşirelerin TSB düzeyinin orta ile yüksek 

düzey arasında olduğu (70.53±17.26); Mo ve ark. (2022)’ın çalışmasında 

ise hemşirelerde yüksek düzeyde (96.26 ± 21.57) TSB yaşandığı 

belirtilmiştir.  

Chen ve ark. (2021)’ın çalışmasında ise diğer çalışmalardan farklı 

olarak; COVID-19 hastalarına primer bakım veren hemşirelerin TSB 

düzeyinin primer bakım vermeyen hemşirelere oranla yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Bu çalışmada COVID-19 hastasına primer bakım veren ve 

bakım vermeyen hemşireler örnekleme dahil edildiği için hemşirelerde 

TSB oranı %39 olarak tespit edilmiş olabilir.  

Cui ve ark. (2020), Liu ve ark. (2021) ve Peng ve ark.  (2021)’ın 

çalışmalarında TSB ölçeğinin alt boyutlarından yaşamı takdir etme puanı 

(sırayla; 22.61±5.13; 3.60 ± 1.08; 22.00 (20.00, 25.00)) diğer alt boyut 

puanlarından daha yüksek bulunmuşken; Chen ve ark. (2021) ve Mo ve 

ark. (2022)’ın çalışmasında başkalarıyla ilişkiler (sırasıyla; 6.1 ± 2.7; 31.75 

± 7.41) alt puanı; Chen ve ark. (2021) ve Liu ve ark. (2021)’ın çalışmasında 

ise kişisel güç (sırasıyla; 6.1 ± 2.7; 31.75 ± 7.41) alt puanı yüksek 

bulunmuştur. Bu alt boyut puanları arasında farklılık olmasının sebebi 

olarak yaş, cinsiyet, mesleki doyum, kişisel arası ilişkiler gibi bireysel 

faktörler etkili olabileceği düşünülmektedir. 
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5.2. Sosyal Destek 

İncelenen 5 çalışmada travma sonrası büyümenin sosyal destek ile 

ilişkisini açıklayan veriler bulunmaktadır (Cui ve ark., 2020; Nowicki ve 

ark., 2020; Peng ve ark., 2021; Zhang ve ark., 2021; Mo ve ark., 2022).  

Cui ve ark. (2020)’ın çalışmasında nicel veri bulunmamakta olup, 

sosyal desteğin TSB ile ilişkisi hemşirelerin sözel ifadelerinden yola 

çıkılarak yorumlanmıştır.  

Nowicki ve ark. (2020) ve Mo ve ark. (2022)’ın çalışmalarında 

hemşireler aile dışındaki bireylerden daha fazla sosyal destek aldıklarını, 

hemşirelerin bu destekten olumlu yönde etkilendiklerini belirtmişlerdir. 

Hemşirelerin aileden daha az sosyal destek almasının sebebi; ailelerine 

COVID-19 virüsü bulaştırma riskini azaltma amacıyla kendilerini izole 

etmeleri olabilir.  

Peng ve ark. (2021), Zhang ve ark. (2021) ve Mo ve ark. (2022)’nın 

çalışmasında TSB ve sosyal destek arasında pozitif yönde ilişki tespit 

edilmiştir (sırasıyla; p = 0.043; p=0.464; p =0.017). Bu sonuca paralel 

olarak Tedeschi ve Calhoun (1996) travmatik olaylara maruz kalan 

bireylerde kendini daha fazla anlatma ve yardım kabul etme ihtiyacının 

artmasına bağlı sosyal desteğe başvurma isteğinin arttığını savunmuştur. 

Bu verilere dayanarak sosyal desteğin TSB gelişiminde ve 

sürdürülmesinde önemli bir rolü olduğu sonucuna varılabilir. 

Zhang ve ark. (2021) ve Mo ve ark. (2022)’nın çalışması aynı ülkede 

ve aynı zamanlarda yapılmasına rağmen; Zhang ve ark. (2021)’ın 

çalışmasında hemşirelerde sosyal destek (41,50 ± 8,47) orta düzeyde olup; 

Mo ve ark. (2022)’ın çalışmasında hemşirelerdeki sosyal destek düzeyi 

Zhang ve ark. (2021)’ın çalışmasındakine göre daha yüksektir (66.27 ± 

12.90). Bu farklılığın sebebi olarak çalışmaya katılan hemşirelerin sosyal 

destek algıları, kurumsal bazı nedenler, diğer kişisel etkiler, ekip iş 

birliğindeki dinamikler gibi çeşitli faktörler sıralanabilir. 

6. Sınırlılıklar 

Bu çalışmanın kısıtlılıkları; çeviri imkanlarının sınırlı olması sebebiyle 

çalışmaya yalnızca İngilizce dilinde yayınlanmış çalışmalar dahil 

edilmesidir. Verilen müdahalelerin değerlendirilmesinde ölçme araçlarının 

heterojen olması sebebiyle meta-analiz yapılamamıştır.   

7. Sonuç ve Öneriler 

Bu sistematik derlemede COVID-19 pandemisinde hemşirelerde TSB 

düzeyinin orta ile yüksek olduğu, sosyal desteğin travma sonrası 

büyümede etkili faktör olarak rol oynadığı bulunmuştur. Hemşirelerin 

fiziksel ve ruhsal sağlığı, bakımın sürdürülmesi açısından önemli olduğu 

bilinmektedir (World Health Organization, 2020a; World Health 
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Organization, 2021) Bu nedenle travmanın etkilerinden korunmak için 

sosyal desteği güçlendirici planlamalar yapılmalıdır. Hemşirelere yönelik 

grup psikoterapi uygulamaları, psikolojik ilk yardım gibi baş etme 

mekanizmalarını güçlendirici eğitimler, ek ödenek sağlanması sosyal 

destek ihtiyaçlarının karşılanması için önerilebilir. Ayrıca incelenen 

çalışmalar salgının başlangıç dönemlerinde yapılmıştır, bu nedenle 

travmanın uzun dönemde görülen etkilerine yönelik veri 

bulunmamaktadır. Uzun dönem etkilerin incelenebilmesi adına güncel 

literatürün oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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1. Giriş: 

Perinatal asfiksi (PA) ve hipoksik-iskemik ensefalopati (HIE) terimleri 

çoğu zaman eş anlamda kullanılmakta iken bazıları kesin patogenezin 

bilinmediği için HIE yerine neonatal ensefolapati demiştir. Genellikle 

serebral palsi (SP) olarak adlandırılan yetersiz nörogelişimsel sonuçla 

uygunsuz bir şekilde bağlantılıdır (Alemu A). PA, HIE ve SP’ nin 

birbirinden farklı tanımlar olduğu unutulmamalıdır. Bu bölümde 

zamanında doğan (term) bebeklerde perinatal asfiksi ve hipoksik-iskemik 

ensefalopati tartışılacaktır(Glass HC). 

2. Tanım: 

Asfiksi öyle bir kelimedir ki, hem bir durumu anlatır hem bir zamanı 

bildir hemde bir yeri bildirir. Gerçekleştiği yer ameliyathane ve/veya 

doğumhane, gerçekleştiği zaman ise %90 doğum eyleminden önce 

(antepartum) ve doğum esnası ancak %10 doğum sonrası olur, anlattığı 

durum ise kordondan bebeğe giden kanın akışının kısa veya uzun süreli 

olarak kesilmesi durumudur. Bu durumun fetüsteki beyin kan akımı ve 

sistemik kan akımına olan etkisi çoklu organ yetmezliği ile sonuçlanabilir. 

Neonatolojideki en rahatsız edici manzaralardan biridir (Cornette L).  

Perinatal asfiksi bir sebep olup bebeği etkilediğ zaman bir sonuç olarak 

hafif-orta-şiddetli hipoksik-iskemik ensefalopatili (HIE)  görülebilir 

(Cornette L).  Dolayısıyla bunlar birbiri ile ilşkili ancak farklı tanımlardır. 

Anoksi, oksijenin hiç olmamasına bağlı sonuçları tanımlayan bir 

ifadedir. Hipoksemi, dokulara oksijen taşıyan damarlardaki oksijen 

oranındaki azalma iken hipokside artık oksijenin azalmasına bağlı olarak 

hücre, doku ve organlara kadar vücuttaki genel oksijen seviyesindeki 

azalmayı tanımlayan ifadedir (Martin RJ). İskemi; dokuların, hücrelerin 

veya organların hayati fonksiyonlarının devamını sağlamaları için lazım 

gelen kan akımının azalmasını tariflemek için kullanılan bir terimdir 

(Kliegman, Robert M). 

3. İnsidans 

Perinatal asfiksi hayatı tehdit edebilen çok ciddi bir tablodur, doğru 

müdahale ile önlenebilir. Ve çok azımsanmayacak şekilde karşımıza çıkar. 
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Yaklaşık olarak her 1000 term canlı doğumda 1 ila 2 oranında görülebilir 

(3). Ancak sık doğumların önlendiği, nitelikli antenatal bakımın 

sağlandığı, riskli gebeliklerin erken saptanıp yakın izleme alındığı, 

doğumların bilgili ve deneyimli ekip tarafından uygun koşullarda 

yaptırıldığı ve gerektiğinde yenidoğanın hemen resüsite edilebildiği 

toplumlarda perinatal asfiksi sıklığı çok azalmıştır. Perinatal asfiksi büyük 

ölçüde önlenebilir bir durumdur (Can G.). 

4. Etyoloji 

Perinatal asfiksinin konusunun anlatıldığı birçok kaynakta etyoloji 

başlığı altında asfiksi etyolojisinden ziyade hipoksik-iskemik ensefalopati 

(HIE) etyolojisi anlatılmaktadır. Asla unutulmamalıdır ki asfiksi ve HIE 

birbiri ile ilşkili ancak farklı tanımlardır. Bu yüzden asfiksi etyolojisini 

anlamak ve bilebilmek için önce asfiksinin temel prensibini bilmek lazım. 

Yani bozulmuş gaz değişimini (Rainaldi vd). 

Asfikside bozulmuş gaz değişimi bebeğin teslim alınmasından önce, 

doğum esnasında veya sonrasında meydana gelebilir. Bu süreç, iyileşme 

dahil, tamamen fetal yaşamdan izole edilebilir. Doğum esnası ve 

sonrasında anormal dolaşım geçişi ile sonuçlanır. Hatta bir yenidoğan  eğer 

kendi gaz değişimini plasenta olmadan sağlayamıyorsa asfiksi yenidoğan 

döneminin ortasında dahi görülebilir (Resnik R vd). 

İster doğum eylemi sırasında ister fetal yaşantıda plasental kan akışının 

kesilmesi asfiksiye yol açan en yaygın son yoldur. Kan akışının 

kesilmesine yol açan nedenlerin birçok biçimi vardır. Örneğin maternal 

nedenlerden, şeker hastalığı gibi, annedeki hipo/hipertansiyon veya 

preeklampsi, plasental damar sistemini değiştirebilir ve dolayısıyla kan 

akışı bozulabilir. Keza uterus rüptürü veya uterus anomalileri. Annedeki 

hipotansiyon, fetal dolaşımada yansıyabilir (örneğin ilaç etkisi, spinal 

anestezi, vb.). Sorun maternal değil kordon ve plasenta kökenli olabilir. 

Örneğin abrupsiyon, fetomaternal kanama veya inflamasyon gibi plasental 

faktörler kan akışını bozabilir. Koryoamniyonit ve funisit, asfiksi ile 

bağlantılıdır. Göbek kordonu, nuchal kord veya kordon sarkması görüen 

durumlarda dıştan sıkıştırılabilir. Veya sorun yalnızca yenidoğanla ilgili de 

olabilir. Örneğin, doğuştan gelen hava yolu anomalileri durumuna 

plasental dolaşım durduğunda yeterli pulmoner gaz değişimi 

oluşmayabilir. Nörolojik hadiselerde de yenidoğanlar etkili bir şekilde 

çalışmak için uygun solunum dürtüsüne sahip olmayabilirler. Yenidoğana 

özgü nörolojik hadiseler olabilir (yani, merkezi sinir sistemi anomalisi, 

omurilik bütünlüğünün bozulduğu anomaliler vb…) veya ilaçların dış 

etkileri gibi (Rainaldi vd.). 

 

 

260



5. Patofizyoloji 

Perinatal asfiksinin gerek tanısı gerek yönetimi için asfiksinin mantığını 

anlamak çok önemlidir.  

Birçok çalışmaya göre fetüs hipoksik episodları kardiyovasküler, 

metabolismal ve hormanal davranış değişikleriyle iyi telafi edebilir. Fetus, 

cilt altı dokular, kaslar, böbrekler gibi daha az temel organlardan ziyade 

beyin, kalp, böbrek üstü bezleri gibi hayati organlara daha fazla kanın 

yeniden dağıtılmasıyla ilgili bir dizi koruyucu mekanizmaya karar verir. 

Fetal dolaşım yanıtının bu merkezileşmesi, telafi edici faz sırasında 

merkezi sinir sisteminin bütünlüğü için önemlidir.  Ancak progresif fetal 

hipokside oksijen az olduğu için oluşan anaerobik metabolizmanın 

sonucunda laktik asidemi, zayıf miyokardiyal kontraktilite, hipotansiyon 

ve azalmış serebral kan akışı vardır. Böylece dekompansasyon devreye 

girerek serebral fonksiyon bozukluğuna ve beyin hasarına neden olur.(Jana 

N, Arora N.) 

Tablo 1: Hipoksi patofizyolojisi 

Fetal hipoksi Fetal kompansasyon Derin asfiksiye bağlı 

dekompasyon 

Kardiyak atım artmış azalmış 

Kan basıncı artmış azalmış 

Beyin kan akımı artmış azalmış 

Beyin foksiyon 

azalması 

yok var 

Beyin hasarı yok  var 

mortalite yok Risk var 

 

Glikoz ile oksijen santral sinir sistemi ve özellikle beyin için iki temel 

taştır. Hipoksi sonucunda anaerob solunum başlamasıyla ATP üretimi için 

artık glikoz kullanımı 5-10 kat artar ancak buna rağmen beynin enerji 

gereksinimi için yeterli gelmez. Sonuç ATP eksikliğidir.  

Oluşan bu ATP eksikliğindeki en önemli etki membran 

polarizasyonunun bozulmasıdır. Membranda bulunan Na-K kanalları ATP 

bağımlı çalışan kanallar olduğu için pompa mekanizması bozulur. Hücre 

dışında bulunan Na+ ve Ca++hücre içine girmeye başlarken, hücre  içinde 

bulunan K+ dışarı çıkar. Böylece beyin ödemi oluşur.  Ayrıca anaerob 

metabolizma sonucu oluşan laktat dokuların hasarını arttırır. Kalsiyumun 

hücre içine girmesi hücrenin ölümüne neden olan ana sebeptir (Can G). 

261



Hücre içine giren fazla miktardaki kalsiyum nükleaz aktivesi ile DNA 

yıkılması, lipid ve protein yıkımına neden olurken, nörotransmitter 

maddelerin hücre içindeki artışıyla sinir hücreleri üstüne toksik etkili nitrik 

oksitin artışına neden olur (Can G) 

Prognozun iyi seyrettiği bebeklerde hipoksiden sonraki ilk 3 gün içinde 

santral sinir sisteminde çeşitli trofik faktörler salgılanır. Bunlar içinde 

özellikle astrositlerden salgılanan IGF-1 olarak adlandırılan insüline like 

growth factor önemlidir. Nöronları sekonder hasar ve apoptozisten 

koruduğu düşünülmektedir (Can G). 

6. Klinik bulgular 

Perinatal asfiksi sonucunda oluşan semptomlar asfiksinin şiddeti, 

nekadar sürdüğü, merkezi sinir sistemi hasarının şiddeti ve etkilediği yeri, 

diğer sistemlerin nekadar etkilendiği ve etkilenen yere göre, infantın 

gestasyon yaşı ile ilgilidir. Semptomlar merkezi sinir sistemini (MSS) ve 

MSS dışı tutuluma göre şekillenir. 

6-1. Santral Sinir Sistemini İlgilendiren Klinik Bulgular 

1) İlk 12 saat: Term doğumlarda bu dönemde stupor ve/veya koma, 

solunum sıkıntısı, genel hipotonisite ve subtil/fokal klonik atım veya 

nöbetler görülebilir. Bu dönemde, pupil refleksi ve okülomotor yanıt 

alınabilir durumdadır. Preterm bebeklerde ise generalize tonik nöbetler 

gözlemlenebilir.  

2) 12–24 saat: Bu dönem asfiksinin şiddetine göre ya iyilişme yönünde 

yada tablonun ağırlaşması yönünde olacaktır. Vaka hafifse uyanıklık 

düzeyinde olan bir iyileşme söz konusu olabilir ancak orta-ağır şiddetteki 

asfiksilerde ağır nöbetler, jitteriness şeklindeki atımlar ve apne görülebilir. 

Ekstremitelerde güçsüzlük görülebilir.  

3) 24–72 saat: Bilinç bulanıklaşarak stupor ve komaya gidebilir. 

Solunum sıkıntısı olabilir. Bu dönemde pupiller ve okülomotor yanıtsızlık 

ortaya çıkar. Bu dönem organizmanın kendi varlığının akibetine karar 

verdiği dönemdir. Tamam yada devam dönemidir. Neonatal ensefalopati 

ki bu tablado hipoksik-iskemik ensefalopatiye bağlı ölümler görülebilir. 

Bu dönemde ölen pretermlerde sıklıkla intraventriküler kanama (ĠVK) ve 

periventriküler hemorajik infarkt vardır.  

4) 72 saatten sonra: Stupor hafifler, tamamen de kalkabilir ama genel 

uyanıklık artar. Hipotonisite devam edebilir veya hipertonisite olabilir. 

Anormal emme, yutma ve dil hareketlerine bağlı beslenme sorunları ortaya 

çıkar (Volpe j- Gomella TL vd.). 

6-2. Santral Sinir Sistemi Dışındaki Klinik Bulgular 

1. Kardiyak; Aritmi, konjestif kalp yetmezliği, hipotansiyon 
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2. Akciğer; mekonyum aspirasyonu (fetal distres sonucu), pulmoner 

hipertansiyon, solunum sıkıntısı 

3. Böbrek; böbrek yetmezliği ve buna bağlı bulgular, oligüri, anüri, 

hematüri, akut tübüler nekroz 

4. Karaciğer; karaciğer enzimlerinin serum düzeylerinde bozulma, 

yüksek bilirubin seviyesi ve faktör eksiklikleri  

5. Gastrointestinal; barsak perfüzyonu bozulmasına bağlı paralitik ileus 

ve nekrotizan enterokolit  

6.Hematolojik; Kemik iliği baskılanabilir.Üç seride de azalma olabilir. 

Özellikle trombosit sayısındaki ve ömründeki azalma koagülopatiye neden 

olabilir.  

7. Metabolik; metabolik asidoz(anaerob metaboizmaya bağlı artan 

Laktik asit), hipoglisemi, artan fosfat yükü ve hipokalsemi (Ca++ hücre 

içine girer) ve hiponatremi görülebilir (Gomella TL vd). 

7. Tanı 

Perinatal asfiksi tanısı maternal dönemde anne karnında iken başlar. Bu 

dönemde jinekologlar tarafından tespit edilebilir. Pediatristleri ilgilendiren 

tanı metodları ise vakaların; sosyokültürel seviyesi ve gelir düzeyi düşük 

toplumlarda takiplerin düzensiz olması ve/veya takiplerin hiç olmaması 

sonucu tanısının doğum sonrasına kalmış olanlarındadır. 

APGAR skoru, fizik muayene, laboratuvar tetkikleri (Periferik yayma, 

tam kan sayımı, kan kültürü, elektrolitler, kan üre azotu, kreatinin, 

kardiyak enzimler, karaciğer enzimleri, koagülasyon paneli ve kan gazları 

özellikle ilk geliş kan gazı, gerektikçe seri olarak tekrar edilmelidir), EKG, 

EEG, aEEG, cranial USG, CT, MR gibi görüntüleme yöntemleri 

sayılabilir. (Can G- Gomella TL vd). 

8. Tedavi ve yaklaşım 

Neonatal asfikside en önemli amaç asfiksi riski yüksek olan bebeklerin 

daha doğmadan tespit edilmiş olması ve bu sayede doğumhanede etkili 

resusitasyon yapılabilmesidir.  

Tanı- stabilize et- hipoksik hasardan koru- nöbetleri kontrol altına al- 

gerekirse hipotermi tedavisi ve sonra diğer tedavileri uygula (Tekin N) 
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1. Giriş 

Kişinin iş yaşamı dışında yaşadığı çevre ve bu çevre içerisindeki bireye 

ait koşulların yanı sıra yapılan işin nevi ve şartları da beden ve ruhsal 

sağlığının en önemli etkenlerindendir. Fiziksel, kimyasal, biyolojik 

etmenlerin yanı sıra psikososyal ve ergonomik risk etmenlerine maruziyet 

kişilerin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir 

(Kocabaş ve ark., 2018). Fizik tedavi hastanelerinde çalışan fizik tedavi 

profesyonelleri kas-iskelet sistemi bozukluğu ve kısıtlı hareketi olanların 

yanında acil durum ve kaza nedeniyle başvuran hastalar için hasta ve 

hastane yönetimini üstlenerek, diğer sağlık çalışanlarından bağımsız olarak 

çalışabilirler (Salt, 2016). Kocabaş ve ark.(2018) göre fiziksel, kimyasal, 

biyolojik ve ergonomik riskler için alınan tüm önlemler psikolojik risk 

etmenlerinin de etkisiyle iş kazalarını ve mesleki hastalıkları ortaya 

çıkarmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ilerlemesine karşı 

günümüzdeki sosyal güvenlik yaklaşımları hem ulusal hem de uluslararası 

mevzuatlara göre incelenmelidir. 

İnsanın çalışma koşullarına uyum sağlama kapasitesi sınırsız değildir 

(Çağlayan & Karaca, 2016). Ergonominin amaçlarından biri, uyum 

sağlama aralıklarını tanımlamak ve aşıldığında ortaya çıkabilecek olumsuz 

etkileri analiz etmektir (Vlad & Doru Costin, 2021). İş yaşamı dışındaki 

yaşam koşulları, yapılan iş ve yaşanılan çevre; bedensel, sosyal ve ruhsal 

sağlığın ana belirleyicileridir. Çalışma koşulları bedenen, ruhen ve sosyal 

yönden sağlığı ciddi anlamda etkilemektedir (Kocabaş ve ark., 2018). 
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Zaman baskısı, iş yükü, kariyer olanakları, motivasyon unsurları ve 

ayrımcılık gibi karmaşık iş süreçleri ve bu süreçlerindeki adımların da 

optimum olmayışı psikososyal risklere neden olmaktadır. Bir iş yerinde 

aşırı iş yükünün oluşması, çalışanların yoğun emek harcamasına sebep 

olmaktadır (İlgar, 2001). Bir iş yerinde çalışanların iş yüklerinin 

belirlenmesi zor olmasına rağmen oldukça önem arz etmektedir. Yapılan 

iş miktarının çokluğu çalışanları zorlamaktadır. Aynı zamanda çalışana 

görev tanımı dışı iş vermek ya da vermemek de stres yaratma etkisine 

sahiptir. Çalışanların işten kaynaklı stresler yaşamaması için optimum iş 

yükünün adil bir şekilde belirlenmesi ve çalışanı sadece ekonomik yönden 

değil iş tatmini yönünden de işini yapmaya konsantre edecek kadar kaygı 

düzeyi oluşturması gerekir (Örnek ve Aydın, 2008). Psikososyal risk 

maruziyeti kişilerin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde 

etkilemektedir (Kocabaş ve ark., 2018). Literatürde işyeri stresine neden 

olan etkilerin tespit edilmesi için çok sayıda akademik çalışma yapılmıştır. 

Organizasyonel stres kaynakları; işin kendine özgü yönleri, iş yükü, işin 

nevinin açıkça belirlenmemesi ve bir işin birden fazla kişi tarafından 

yapılmaya çalışılmasının yanı sıra işini kaybetme çekincesi gibi çalışanın 

kariyeri ile ilgili olumsuzluklar olarak tanımlanabilir. Stres neticesinde 

personelde tükenme, kaygı bozukluğu, düşük performans ve çalışan sağlığı 

üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır. (Theodoros and 

Constantinidis, 2010). Stres kaynakları; iş doyumu ile moral düşüklüğü, 

statü düşüklüğü, ortak değerlere ve iş çevresindeki normlara uyum, iş 

ortamında var olan görüş farklılıkları, belirsiz roller, kişiliğin iş gereklerine 

uymaması, roller arası çatışması, yaranmaya çalışmanın ortaya çıkardığı 

huzursuzluk, işyerinde dedikodu yapılması, iş arkadaşları ile uyumsuzluk 

ve ast-üst ilişkileri, iş ortamından kaynaklı huzursuzluk, çalışmaların 

karşılığının yetersiz olması, araç-gereç yetersizliği, zaman baskısı, 

değerlendirmede eşitsizlikler, yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin 

vereceği endişe, yetersiz yetki, kararlara katılma ve karar verme ile çalışma 

şartları, işin sıkıcı hale gelmesi ve aşırı iş yükü olarak adlandırılmaktadır 

(Aydın, 2008). 

Bazı çalışmalarda psikososyal risk etmenlerini ifade etmek için 

psikolojik ve sosyal riskler, yeni ortaya çıkmış riskler, psikolojik risk 

faktörleri, işten kaynaklı veya işe bağlı riskler ile psikososyal tehlikeler 

gibi ifadeler kullanılmaktadır (Kandemir, 2017). Psikolojik sorunlar bu 

yüzyılda daha fazla ön plana çıkan sorunlar olarak görülmektedir. Bazı risk 

faktörlerinin incelendiği, Dünya genelinde hastalıkların ne kadarının işle 

ilişkili olduğu saptanmıştır. Buna göre; sırt ağrılarının %37’si psikososyal 

ve ergonomik risklerden kaynaklanmaktadır (Kim IH, Muntaner C, Khang 

YH, Paek D, Cho SI, 2006). Stresin psikolojik etkilerinin yanında, boyun 

ve sırt ağrıları gibi fiziksel etkileri de bulunmaktadır (Burgard SA, 

Kalousova L, Seefeldt KS., 2012). 
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İş kazalarının meydana gelmesine fiziksel, kimyasal, biyolojik, 

ergonomik ve psikososyal birçok neden sebep olmaktadır. Yaşanan 

kazaların neden gerçekleştiğine ve oluşum sebeplerine yönelik çeşitli kaza 

senaryoları bulunmaktadır (Tomas, 2013). İş sağlığı ve güvenliğinde beş 

temel risk etmeni başta olmak üzere bilişsel, örgütsel, çevresel, kişisel ve 

psikososyal faktörler ile bunlara bağlı bir çok alt sınıfa ayrılmıştır. Ana 

başlık içinde yer alan sosyokültürel çevreden kaynaklı risk faktörlerinden 

olan yüksek mesleki beklentinin meydana getirdiği ekonomik darlık ve 

düşük iş doyumu, aynı zamanda adil olmayan yetersiz kontrolörlerin 

davranışları ve iş arkadaşı desteği, yetersiz yönetim, karmaşık iş süreçleri, 

iş süreçlerinin çalışan özverisine dayalı yürümesi gibi etkenlerin 

oluşturduğu stres olarak ortaya çıkmaktadır (Aksüt et al., 2020). 

Psikososyal risk etmenleri ise iş güvencesi, gelecek kaygısı, mesai 

saatlerinin düzensizliği, mobbing, işi yetiştirme ve zaman baskısı, 

işverenin yapılan işten memnuniyetsizliğini etik kurallar çerçevesinde dile 

getirmemesi, tekdüze iş, dinlenme aralarının yetersizliği gibi etmenlerdir 

(Ocaktan, 2014). Stres; çalışanların kas ve iskelet sistemi başta olmak 

üzere farklı vücut sistemleri de dahil birçok hastalığa zemin 

oluşturmaktadır (Bilici, 2012). 

Günümüzde, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sağlık 

hizmetlerinin tamamlayıcısı olarak tanımlanmaktadır. Kişilerde doğuştan 

veya daha sonra meydana gelen iş kazaları, doğal afetler ve ateşli silahla 

yaralanmalar neticesinde ortaya çıkan sakatlıklar, kronik hastalıklar ve 

yaşlılığa bağlı giderek artan fiziksel sorunlar fizik tedavi ve rehabilitasyon 

hizmetlerinin önem derecesini oldukça arttırmaktadır. Kronik hastalıklara, 

doğal afetlere ya da iş veya trafik kazalarına maruz kalan hastalar, daha 

kolay ve kaliteli yaşam sürdürmek için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

hizmet alma ihtiyacı duymaktadır. Hastalar hizmet kalitesinin yüksek olan 

aynı zamanda hızlı tedavi seansları uygulayabilecek fizik tedavi ve 

rehabilitasyon kurumlarını tercih etmektedir (Beydoğan & Kalyoncuoğlu, 

2017). Hizmet kalitesinin yüksek olduğu hastanelerde çalışanların 

psikososyal risklere maruziyetinin düşük olduğu ve durumun kaliteye 

yansıyacağı da bir gerçektir. 

Fizik tedavi hastanelerinde çalışanlar için stres kaynakları arasında; rol 

çatışması ve rol belirsizliği, yönetim ve destek eksikliği ve personel 

sıkıntısı, uzun çalışma saatleri, yüksek iş talepleri ve hasta sonuçlarıyla 

ilgili yetersizlik duyguları gibi organizasyonel sorunlar, benzer durumdaki 

hastaların ardışık tedavisi durumunda monoton veya tekrarlayan 

hareketler, zihinsel engelli hastalarla zor iletişim, iş organizasyonu ile ilgili 

olarak, çalışma günü veya haftasında hastaların eşit olmayan dağılımı, 

tedavi zorluğunun yüksek olduğu vakaların daha yoğun olduğu günlerin 

çok olması gibi etkenler olarak bildirilmiştir. (Lindsay et al., 2008).  
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Fizik tedavi hastanelerinde çalışanların bu güçlükleri yenebilmesi için 

kendi kas ve iskelet sistemlerinin kapasitesini zorlayarak, tekrar eden 

hareketlerin hastaya yaptırılması durumu, kas iskelet sistemi 

rahatsızlıklarının yanı sıra stresin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Çalışanı sağlık konusunda etkileyen ve ortaya çıkan tablonun nedenlerinin 

tam olarak anlaşılmamasından dolayı pek çok risk tetikleyici tehlike 

sonuçlar ortaya çıkmadan anlaşılamamaktadır. Tehlikelerin dikkat 

çekmemesinden kaynaklı çalışanlar mesai saatleri içerisinde belirli veya 

belirsiz birden çok tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu da çalışanların 

yanı sıra işverenlerin de sağlıkları üzerinde yakın ve orta vadede ciddi 

sonuçlar ortaya çıkartacaktır (Akyalçın, 2016).  

Fizik tedavi hastanelerindeki yoğun iş yükü, nörolojik hastalara bakım 

vermede yaşanan zorluklar, yaşlı hastalara verilen hizmetin güçlüğü, 

engelli hastalara yapılan hizmette duygusal destek vermek zorunda kalma 

gibi nedenler olumsuzluklar olarak sayılabilir. Sorumluluğu daha yüksek 

mertebe de olan bu hastaların dağılımının adilane olmaması veya bu hasta 

dağılımlarının adil olmadığının hissedilmesi işle ilgili yoğun duygulanım, 

kaygısal bozukluklar ve iş yerinde strese bağlı gerginliğe yol açmaktadır. 

Ayrıca sağlık tesisindeki teknik anlamda ki yetersizlikler, verilen hizmet 

ve çalışan dağılımındaki anormallikler de çalışanlarda iş yapma isteğinin 

kaybolmasına ve gerilmelere yol açmaktadır. İşe bağlı stres ve kaygı 

bozukluğu, gerginlik ve tükenmişlik kişide depresyona da yol 

açabilmektedir. İş ile ilgili çaresizlik duygularının da neden olabileceği 

ruhsal durumlar, baş ağrısı, kaslarda strese bağlı kramplar ve tutulmalar ile 

gerginlik, rahatlayamama sonucu uykusuzluk çekmek biçiminde 

rahatsızlıklara yol açmaktadır. İşte meydana gelen strese bağlı 

olumsuzluklar, gerginliğin ertesi işlere taşınmasına neden olur. Bu durum 

işte verimi azaltacağı gibi, çalışan açısından iş doyumunu sağlayamamaya 

da neden olur. İş ortamında adaletli bir dağılımın olmaması işe gecikme ile 

başlayan olumsuzluklar dizisini başlatır. Çalışanın çeşitli bahaneler ile işi 

aksatmasına da neden olabilir. Bu kaygı bozukluğunun temelindeki 

hastaların adaletli dağıtılmaması ile başlayan süreç, deneyimli 

personellerin bile baş etmekte zorlanacağı durumlara neden 

olabilmektedir. Ayrıca çalışanlara görev dışı ekstra görevler yüklemekte 

kurum açısından olumsuzluklara neden olur. Görev tanımlarının iyi 

yapılması çalışan açısından sorumluluk alabilme yetisinin gelişmesine 

neden olur. Personel eksikliği gibi nedenler ile görev dışı faaliyetlerin 

çalışanlara yüklenmesi hastane açısından da olumsuzluklara neden 

olacaktır. Hastane ortamındaki kademe yöneticilerinin, çalışanların içinde 

olduğu durumu olağanlaştırmaya çalışması, çalışanların yaşadığı 

tükenmişliği fark edilememesine ve olumsuzlukların artık ortadan 

kaldırılamayacağı bir ortama doğru sürüklenmesine neden olur. 
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Psikososyal risk faktörleri zihinsel yüklenme, psikososyal ve örgütsel 

olarak sınıflandırılmaktadır (Aksüt et.al., 2020). İnsanın çalışma 

koşullarına  uyum sağlama kapasitesi sınırsız olmadığından, (Çağlayan & 

Karaca, 2016) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), ruhsal yetersiz/aşırı 

yük, sağlık çalışanlarında, tedavi zorluğunun yüksek olduğu ve tedaviye 

ihtiyaç duyan hasta sayısının daha yoğun olduğu gün veya hafta 

dönemlerinde daha fazla ortaya çıktığını belirtilmiştir ve çalışma ortamına 

ait başlıca strese neden olan kaynaklar, idareciler ile yaşanan çatışmalar, 

işyerinde yüklenen rolün belirsizliği ve görev çatışması, iş yükünün çok 

fazla olması, travma nedeniyle gelen hastalarla verilecek hizmet içerisinde 

oluşan duygusal baskı, hastalarla yaşanabilen anlaşmazlıklar ve çalışma 

saatlerinin değişkenliği psikososyal risk faktörlerini arttırmaktadır (ILO, 

2001). 

2. Amaç  

Gün içerisinde değişen yoğunluklarda hizmet veren, karmaşık ve kişi 

odaklı bir süreç yönetimine sahip olan fizik tedavi ve rehabilitasyon 

hastanelerinin psikososyal risklere neden olan sorunlarından biri de iş 

akışlarının belli noktalarda birikmesi ve manuel olarak yürütülmesi 

problemidir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanelerinde doktorun 

hastaya uygun gördüğü tedavi şeklinin belirlenmesinden sonra hasta ve 

hastane işlerinin takibi, fizik tedavi personeline hasta dağılımının 

yapılması, tedavi seansının tamamlanıp tamamlanmadığının takibi gibi iş 

ve işlemlerin personel tarafından manuel olarak yürütülmesi, bu durumda 

iş yükünün artması personel arasında rol çatışmasının oluşması, 

öngörülemeyen durumların nedenlerinin tespit edilmesinde ki zorluklar 

psikososyal problemlere ve stres oluşumu ile birlikte bunlardan dolayı 

oluşan fiziksel rahatsızlıklar olarak ortaya çıkmaktadır (Çetik & Oğulata). 

Fizik tedavi hastanesi çalışanları için belirtilen işyeri stres kaynakları 

arasında; rol çatışması ve rol belirsizliği, yönetim ve destek eksikliği ve 

personel sıkıntısı, uzun çalışma saatleri, yüksek iş talepleri gibi 

organizasyonel sorunlar bulunmaktadır (Lindsay et.al., 2008). Hasta kayıt 

sonrasındaki hasta takibi dâhil tüm süreçler, fizyoterapi profesyonelleri ve 

diğer sağlık çalışanları tarafından yürütülmektedir. Bu durum ve süreç 

içerisindeki belirsizlikler ve standartların olmayışı, ergonomik ve 

psikolojik etkiler şeklinde kendini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, 

Fonksiyonel Rezonans Analiz Yöntemi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon 

tesislerinde çalışanlardan elde edilen veriler değerlendirilerek iş akış 

sürecinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. İş akışında hasta dağılımının 

uygun olmaması durumunda rastgele bir personel üzerindeki görev 

yükünün diğer personele göre daha fazla artması sonucu personelin üzerine 

binen yükün artması gibi sonuçların ortaya çıkaracağı olumsuzlukları 

incelemektir. 
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3. Kapsam 

Bu çalışmada Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma 

Hastanesine bağlı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ile İstanbul’daki 

özel bir fizik tedavi merkezindeki çalışma süreçleri ile bu alanda hasta 

tedavisi dâhil tüm süreçlerde görev alan 17 fizyoterapist, 6 akademisyen, 

1 ergoterapist, 9 fizyoterapi teknikeri ile 10 stajyer öğrenci ile yapılan 

görüşmeler ve fizik tedavi hastanesinde yapılan gözlemleri içeren nitel 

yöntemler kullanılmıştır. FRAM, ulaşılmak istenen üst düzey çalışma ile 

mevcutta yapılan çalışma arasındaki farklılıkları belirleyerek bir sistemde 

işlerin nasıl iyiye gidebileceğini anlamak için kullanılabilen bir yöntem 

olarak önerilmiştir (Tian & Caponecchia, 2020). Optimum çalışma ile 

mevcut çalışma akışı arasındaki farklılıkların tespiti ve iş süreçlerinin 

değerlendirilmesi için FRAM yöntemi, modelleme için FRAM model 

visualiser kullanılmıştır. 

Hastaların hareket kısıtlılığı ve ağrı ile hastanelere gelmeye başlaması 

ile hastaneden taburcu edilmesi sırasında gerçekleştirilen olaylar 

incelenmiştir. Bu adımda en temel 11 fonksiyon tanımlanmıştır. 11 

fonksiyonun her biri için gereken girdi, çıktı, ön koşul, kaynak, zaman ve 

kontrol adımları tanımlanmıştır. 

FRAM vaka uygulamasının ikinci aşamasında Tablo 2’de görüldüğü 

gibi fonksiyonların değişkenleri belirlenmiştir. Tablo 3’te ise hastanede 

meydana gelen bu durumların oluşturacağı senaryolar ve bir biri ile 

ilişkileri 4 ayrı senaryo da toplanmıştır. 

4. Yöntem 

2004 senesinde Fonksiyonel Rezonans Analiz Metodu (FRAM) Erik 

Hollnagel’ın ileri sürdüğü bir yöntemdir. 2012 yılına gelinene dek 

Hollnagel, ürettiği model üzerinde çalışmalar yaparak, programın 

gelişimini sağlamıştır. Fonksiyonlar aracılığı ile sistemin modellenmesini 

ve anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktadır. FRAM belirli aşamalar 

hiyerarşisi içerisinde uygulandığında sistemin modellenerek anlaşılmasını 

sağlamaktadır. FRAM dört aşaması olan bir metodudur  (Hollnagel 

vd.,2014); 1-Fonksiyonları belirlemek, 2-Fonksiyonlara etkiyen 

değişkenliği anlamak, 3-Fonksiyona etkiyen ve fonksiyona bağlı 

değişkenleri toplamak, 4-Fonksiyona bağlı değişkenliği yorumlamak. 

Hollnagel (2004) FRAM çalışması için, fonksiyonların FRAM 

üzerindeki zaman etkisini tanımlarken hiç olmaması, geç olması, 

zamanında olması veya erken olması durumunda neler ile karşılaşılacağını 

analiz etmiştir. 

FRAM, sistemi parça parça değerlendiren yöntemlere göre çok işlevli 

sistemlerde kısaca belirsizliğin fazla olduğu sistemlerdeki fonksiyonların 

sisteme nasıl etki yapacağının araştırılmasını sağlar (Hollnagel, 2004). 
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FMEA (Hata Modu ve Etkileri Analizi), FTA (Hata Ağacı Analiz) ve 

ETA (Olay Ağacı Analizi) gibi süreç ile ilgilenen ve sürece dair 

kompanentleri standart hale getirmek isteyen gelenekselci yaklaşım 

araçlarının yerine FRAM kullanılması, sosyo-teknik sistemler olarak 

adlandırılan karmaşık sistemlerin incelenmesine fırsat sunar (Hollnagel ve 

Hill, 2015). 

FRAM, sistemin çalışmasındaki alt parçaların işlevlerin dinamiklerine 

etkisinin araştırılması bu işlevlerin kritik noktalarının neler olduğu ürerine 

bakış açıları sunabilir (Patriarca & Bergström, 2017).   

FRAM analizleri fonksiyonların iyi tanımlanması ile normal şartlarda 

göz önünde olmayan ve dikkatten kaçan işlem ve bu işlemlere ait türevlerin 

aralarındaki bağlantıları ortaya koymaya yarar (Nouvel, Travadel & 

Hollnagel, 2007).  

FRAM’ın önceliği fonksiyonların tanımlanmasında günlük hayatta 

karşılaşılan operasyonel süreçlerdeki parçaların ya da sistemi oluşturan 

parçaların analiz edilerek ayrıştırılmasıdır. Bu bağlamda birinci aşamada 

FRAM yöntemi, Girdi (I), Çıktı (O), Ön Koşul (P), Kaynak (R), Zaman 

(T) ve Kontrol (C) olmak üzere 6 adımdan oluşturulmuştur.  

Girdi (Inputs) (I): Fonksiyonun tanımlanması sonrasında öncelikle 

Girdi fonksiyonu kullanılır. Girdiler kendilerinden önceki fonksiyonların 

bağlantılarını oluşturur ve fonksiyonlar tarafından dönüştürülebilir ya da 

bir başka fonksiyon tarafından kullanılabilir.  

Çıktı (Outputs) (O): Her fonksiyonunun dönüştürülmesi ya da 

kullanılması ile üretilen çıktılar sonraki fonksiyonlar ile bağlantılar 

oluşturmak amacı ile kullanılır.  

Kaynak (Resources) (R): Girdilerin işlenmesi için fonksiyonun 

ihtiyaç duyduğu kısımdır. Kaynaklar girdi ile ilgili prosedürleri, insan 

gücünü veya girdiye ait talimatları içerebilir.  

Kontrol (Controls) (C): Belirlenen fonksiyonun denetlenmesi ve 

sınırlandırılması için kullanılır. Fonksiyonda meydana gelebilecek 

sapmaların tespit edilmesi için kullanılan kontroller proses, prosedür, 

yönerge olabileceği gibi aktif işlemlerde olabilir.  

Ön Koşul (Preconditions) (P): Fonksiyonun gerçekleşmesi için 

öncesinde gereken temel koşulları belirtmeye yarayan sistem koşullarıdır. 

Zaman (Time) (T): Zaman tüm süreçler için temel kaynak çeşididir. 

Bir fonksiyonun tam zamanında geçekleşmesi mümkün olduğu kadar, geç 

ya da hiç gerçekleşmeme durumları da olabilir. Şekil 1 de FRAM adımları 

gösterilmiştir. 

271



 

 

 

 

 

Şekil 1. Fonksiyon gösterimi (Hollnagel, 2012) 

4.1. Fonksiyonel rezonans analiz metodu literatür çalışması 

Hollnagel (2004), FRAM'ı, havacılık, deniz kazaları ve sağlık gibi 

karmaşık sektörlerdeki kazaları analiz etmek amacıyla alternatif bir cevap 

olarak sunmuştur. FRAM, başlangıçta havacılık güvenliği üzerinde 

araştırmacıların sıklıkla başvurduğu, koşulların değişkenliğini anlamak ve 

etkileyen fonksiyonların olumlu veya olumsuz nasıl etkilendiğini 

anlamaya yardımcı olmak amacıyla kullanıldı. Günümüzde FRAM 

meydana gelebilecek kazaların analizlerini ve risk faktörlerinin 

değerlemesini yapmak içinde kullanılmaktadır. Olayların sebebini bulmak 

fikri yerine olaylara etki eden fonksiyonların, sebep ile birlikte kazaya nasıl 

etki ettiği araştırılmaya başlanmıştır. 

FRAM; Sağlık sektöründe yapılan araştırmalarda da kullanılmaya 

başlanmıştır. Sağlık sektörü çalışmaları; FRAM'ın sektörün süreçlerindeki 

varyasyonları ve bu süreçleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen 

değişen şartlar altında başarılı olma becerisini anlamaya yardımcı 

olduğunu gösterdi. FRAM ayrıca bir olaya, olay meydana geldikten sonra 

tepki vermek yerine, olayı meydana getirebilecek veya olaya sebebiyet 

verebilecek bir şeyin olmasını kontrol edecek bir ortam yaratmak amacıyla 

da risk değerlendirmesi ve güvenilirlik değerlendirme çalışmalarında da 

kullanılmıştır. 

Tablo1. FRAM yönteminin kullanıldığı örnek çalışmalar 

Yazar Başlık 
Yayınlandığı Yer 

ve Tarih 
İçerik Amaç 

Damen, Nikki L, de 
Vos, Marit S., 

Moesker, Marco J., 
Braithwaite, Jeffrey., 

Lind van 
Wijngaarden., Kaplan, 

Jason., Hamming, Jaap 
F., Clay-Williams, 

Robyn. 

Günlük Klinik 
Uygulamada 

Preoperatif 
Antikoagülasyon 

Yönetimi: Fonksiyonel 
Rezonans Analiz 

Yöntemi Kullanılarak 
Yapılan İşlerin 

Uluslararası 
Karşılaştırmalı Analizi 

Hasta Güvenliği 

Dergisi, Cilt 17 ve 
Sayı 3 ,Nisan 2021, 

Sayfa  157-165 

Preoperatif antikoagülasyon 
yönetimi (PAM), hasta 

güvenliği için önemli olan 
karmaşık, çok disiplinli bir 

süreçtir. 

Bu çalışma, günlük 
uygulamada 

PAM'yi 
değerlendirmeyi ve 

FRAM'in 
kullanılabilirliğini 

ve faydasını 
keşfetmeyi 

amaçladı. 

Laura Pickup, Sarah 

Atkinson, Erik 
Hollnagel, Paul Bowie, 

Sandra Gray, Sam 
Rawlinson, Kate 

Forrester 

Kan Örneklemesi-

Hikayenin İki Yüzü 

Uygulamalı 
Ergonomi, Cilt 59, 

Bölüm A , Mart 2017 
, Sayfa 234-242 

İnsan faktörleri değişkenliğin 

kan örnekleme fonksiyonlarını 
neden etkileyebileceğini 

anlamak için Fonksiyonel 
Rezonans Analiz Yöntemi 

(FRAM) kullanıldı. 

Bu çalışma, kan 

almada neden 
değişkenlik 

olduğunu 
araştırmayı 

amaçladı. 
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5. Bulgular 

Literatür taraması ve sağlık çalışanları ile görüşüldükten sonra FRAM 

vaka uygulamasının birinci aşamasında sistemin ana fonksiyonlarının girdi 

(I), çıktı (O), kaynak (R), kontrol (C), ön koşul (P) ve zaman (T) adımları 

ile beraber bazı fonksiyonlar Tablo 2’de tanımlanmıştır.  

Tablo 2. Sistemin bazı fonksiyonları 

Fonk. 

No. 
Fonk.Adı Girdi (I) Çıktı (O) Önkoşul (P) Kaynak (R) 

Kontrol 

(C) 

Zaman 

(T) 

F5 

Hastanede 

Fizik 

Tedavi 

Hastanede 

Fizik Tedavi 

Ayaktan 

tedavi 
Fizik 

Tedaviye 

Başlanması 

Doktor 
Hasta 

Kartı 
  

Yatarak 

tedavi 
Hastane 

F6 

Manuel 

Hasta 

Takibi 

Yatarak 

tedavi Hasta 

Kartı Sağlık 

Uygulama 

Tebliğine 

(SUT) 

Uygunluk 

Hasta Takip 

Görevlisi 

    

Ayaktan 

tedavi 
Fizyoterapist 

Hasta Takip 

Görevlisi 

  

Hasta 

Takip 

Görevlisi

nin 

Olmaması 

Fizyoterapi 

Teknikeri 

  

F7 

Fizik 

Tedavi 

Seansı 

Hasta Kartı 

Fizik 

Tedaviye 

Başlanma

sı 

Fizyoterapist 

      Fizyoterapi 

Teknikeri 

F8 Mevzuat   
SUT 

Uygunluk 
        

F9 
Ödeme İçin 

Veri Girişi 

Fizyoterapist 

Seansın 

Bitmesi 

İmza Föyü 

Veri Giriş 

Personeli 

Hasta 

Kartı 
  

Fizyoterapi 

Teknikeri 

Hasta Takip 

Görevlisinin 

Olmaması 

  

SUT 

Uygunluk 

Aynen Caroline 
Raben ,Søren Bie 

Bogh ,Birgit Viskum 
,Kim L. Mikkelsen, 

Erik Hollnagel 

Kan Örneklemesi İçin 
Öncü Göstergelerin 

Önerilmesi: Dayanıklı 
Sağlık Hizmetleri 

İlkelerine Dayalı Bir 

Yöntemin Uygulanması 

Biliş, Teknoloji ve İş, 

Cilt 19, 2017, 
Sayfalar 809–817 

Öncü gösterge belirleme 

yöntemi (LIIM) olarak 
adlandırılan yöntem, 

yüksek riskli sektörlerde 
uygulanan benzer 

yöntemlerden 
esinlenmiştir. 

Çalışmanın katkısı, kan 

numunesi alma sürecinin 
planlanması, yönetimi ve 

izlenmesinde dikkate 
alınması önemli olan dört 

öncü gösterge ile birlikte 
LIIM'i sunmaktır. 

Caroline Raben, 

Birgit Viskum, Kim 
L. Mikkelsen, 

Jeanette Hounsgaard, 
Søren Bie Bogh, Erik 

Hollnagel 

Sağlık Bakım 

Süreçlerini Anlamak İçin 
Doğrusal Olmayan Bir 

Modelin Uygulanması: 
Sepsisin Erken Teşhisine 

İlişkin Bir Vaka 
Çalışmasında 

Fonksiyonel Rezonans 
Analiz Yönteminin 

Kullanılması 

Güvenilirlik 

Mühendisliği ve 
Sistem Güvenliği, 

Cilt 177 , Eylül 2018 
, Sayfa 1-11 

Fonksiyonel rezonans 
analiz yönteminin 

(FRAM) uygulanması, 
sepsisin erken 

saptanmasına ilişkin bir 
vaka çalışmasına 

uygulandı. 

Çalışma, FRAM'in 
süreçteki varyasyonları ve 

işi günlük olarak etkileyen 
değişen koşullar altında 

başarılı olma becerisini 
anlamaya yardımcı 

olduğunu gösterdi. 

R. Patriarca, G. Di 
Gravio, R. Woltjer, F. 

Costantino, G. 
Praetorius, P. 

Ferreira, E. Hollnagel 

Fram'i Çerçevelemek: 
Fonksiyonel Rezonans 

Analiz Yöntemi Üzerine 
Bir Literatür Taraması 

Güvenlik Bilimi Cilt 

129 , Eylül 2020 , 
104827 

FRAM üzerindeki 
1700'den fazla belgeyi 

gözden geçirmek için bir 
PRISMA yaklaşımı 

izlenmiştir. Analiz, 
FRAM'in kullanımına 

ilişkin açıklayıcı ve 
yorumlayıcı sonuçlar 

sunar. 

Sağlık hizmetleri ortamları, 

endüstriyel süreçlerin yanı 
sıra FRAM'a da önemli bir 

ilgi göstermektedir. FRAM 
aracılığıyla incelenen diğer 

Ulaştırma alanları 
denizcilik ve demiryoludur 
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Hasta 

Takip 

Görevlisi     

İmza 

Föyü 

 

FRAM vaka uygulamasının ikinci aşamasında Tablo 3’de görüldüğü 

gibi fonksiyonların değişkenleri belirlenmiştir.  

Tablo 3. Fonksiyonların değişkenleri 

Fonksiyon 

No 
Fonksiyonlar 

Değişke

n No 
Değişkenler Açıklama 

F1 
Randevu 

Oluşturulması 

F1D1 
Hastanın geç 

gelmesi 
Süreci etkiler 

F1D2 
Hastanın erken 

gelmesi 
Süreci etkilemez 

F1D3 
Hastanın zamanında 

gelmesi 
Süreci etkilemez 

F1D4 Hastanın gelmemesi Süreci etkilemez 

F3 Hastanın Gelmesi 

F3D1 
Kayıt yetkilisinin 

meşgul olması 
Bakılacak hastanın yığılması 

F3D2 

Önceki hastanın 

muayenesinin 

süresinin uzaması  

Bakılacak hastanın yığılması 

F3D3 
Randevuların dolu 

olması 
Bakılacak hastanın yığılması  

F4 Doktor Muayenesi 

F4D1 
Hastanın nörolojik 

olması 

Seansların veriminin 

azalması, seans süresinin 

uzaması  

F4D2 
Hastanın yaşlı 

olması 

Seansların veriminin 

azalması, seans süresinin 

uzaması 

F4D3 
Travmatik olay 

sonrası FT alması 

Seansların veriminin 

azalması, seans süresinin 

uzaması 

F5 
Hastanede Fizik 

Tedavi 

F5D1 Yer yetersizliği Hizmet kalitesinde düşüklük 

F5D2 Yüksek hasta sayısı 
Hasta memnuniyetinde 

azalma 

F6 
Manuel Hasta 

Takibi 

F6D1 
Hasta takip kartının 

kaybolması 

Tedavinin baştan alınması 

riski 

F6D2 

Hasta takip 

görevlisinin yerine 

başka birinin 

bakıyor olması 

Geç veya hiç tedavi 

alınmaması riski 

F6D3 

Hasta listesine 

ulaşılmaması/işlenm

emesi 

Geç veya hiç tedavi 

alınmaması riski 

F7 
Fizik Tedavi 

Seansı 

F7D1 

İlgili FT uzmanının 

izin vb. nedenlerle 

yerinde olmaması 

Verimsiz tedavi riski 

F7D2 Uygun FT olmaması Tedavi alınamama riski 
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F8 Mevzuat F8D1 

Hastanın tedavi 

kotasını doldurmuş 

olması 

  

F9 
Ödeme İçin Veri 

Girişi 

F9D1 
Hatalı seans sayısı 

girişi 

Çalışanların 

memnuniyetsizliği 

F9D2 
Yanlış FT uzmanı 

adına veri girişi 

Çalışanların 

memnuniyetsizliği 

F11 
Fizik Tedavi 

Hastanesi 

F11D1 
Personel yasal 

izinleri 

Yetersiz hizmet, ağır işleyen 

süreçler, hasta 

memnuniyetsizliği 

F11D2 
Personel mazeret 

izinleri 

Yetersiz hizmet, ağır işleyen 

süreçler, hasta 

memnuniyetsizliği 

F11D3 
FT cihaz ve 

ekipman arızaları  

Yetersiz hizmet, ağır işleyen 

süreçler, hasta 

memnuniyetsizliği 

F11D4 

FT cihaz ve 

ekipmanı 

yetersizliği 

Yetersiz hizmet, ağır işleyen 

süreçler, hasta 

memnuniyetsizliği 

F11D5 Personel yetersizliği 

Yetersiz hizmet, ağır işleyen 

süreçler, hasta 

memnuniyetsizliği 

F11D6 Ödenek yetersizliği 

Yetersiz hizmet, ağır işleyen 

süreçler, hasta 

memnuniyetsizliği 

 

Üçüncü aşamada, işlevlerin değişkenlikler ile birlikte fonksiyonların 

nasıl etkileşimde olduğunu anlamak ve fonksiyonlardaki yoğunlaşmaların 

belirlenebilmesi için modelin tamamına bakılmıştır. Örneğin, Tablo 2'de 

gösterildiği gibi, ilk fonksiyonun (hastaneye geliş zamanının belirlenmesi) 

dört değişkeni vardır. İlk değişken, hastanedeki yer yetersizliğiyken, ikinci 

değişken yüksek hasta sayısı olarak belirlenmiştir. Tüm bu değişkenler 

fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesindeki tüm süreçleri ve bu süreçlerde 

yer alan tüm sağlık personelini doğrudan etkiler.  

Dördüncü aşamada, önceki adımlarda bulunan fonksiyon 

değişkenliğinin olası oluşumlarını yönetmek için analiz edilmiştir. 

Hastanın risk dereceleri ve tablolarda kullanılan hastalığın seyri Türkiye 

Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı rehberliğine ve tanımlarına göre 

belirlenmiştir. Fonksiyonların belirlenmesinde kullanılan hasta girişinden 

hasta çıkışına kadar olan tüm süreçler psikososyal risklerin oluşumuna 

katkı sağlayabileceği, bu süreçlerin ve bu süreçlerde çalışan personelin risk 

altında olup olmadığına göre değerlendirme yapılmıştır. 

Uygulamanın beşinci aşamasında sistemin ilerleme koşulları dikkate 

alınarak Tablo 4’ te belirlenen çoklu senaryolar geliştirilmiştir. Dört ayrı 

senaryo oluşturulmuş ve değişkenleri belirlenmiştir. Fizik tedavi 

hastanelerinde sürece yönelik senaryolar sağlık kurumlarında ki 

çalışanların ve hastaların memnuniyetleri açısından büyük önem teşkil 

etmektedir. 
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Tablo 4. Fizik tedavi hastanelerinde sürece yönelik senaryolar 

No Senaryo Değişken 
Değişkenin 

etkileri 

1 Hastanın gelmesi 

Çok erken 

İş organizasyonda 

aksama 
Zamanında 

Çok geç 

2 İş organizasyonda aksama 

İş yükü artması veya azalması İş kazası 

Hasta tedavisinin gecikmesi Verimsizlik 

Kaynakların verimsiz kullanılması İş doyumsuzluğu 

Çalışanlarda stres oluşumu Sıkıcı olması 

3 
Hasta takip personelinin 

olmaması 

İzin 

Veri girişi 

yapılamaması 
Hastalık 

Görev yerinde bulunmama (mola) 

4 Hatalı veri girişi 

Seans sayısının yanlış girilmesi 
Fizyoterapistin 

seçimi 

Nörolojik ve ağır hasta dağılımı 
Fizyoterapiste aşırı 

iş yükü binmesi Hastanın aranmaması veya yanlış bilgi 

verilmesi 

Uygulamanın son aşamasında, FTR tesisindeki hastanın tedavi 

sürecinde sağlık personelinin tedaviyi gerçekleştirme aşamalarındaki 

hastane süreci FRAM Model Görselleştirici kullanılarak Şekil 2’de 

gösterilmiştir. FRAM modeli, fonksiyonlar arasındaki potansiyel 

etkileşimleri ve bunların hastanede fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci 

içindeki psikososyal riskleri oluşturan odak noktalarını belirlemek için 

kullanılmıştır. Gözlemler, analizler ve uygulama sonuçları sağlık 

çalışanları arasında tedaviye başlama, süreç ve bitirme noktalarındaki 

önemli kritik yollar ve faktörlerin var olduğunu göstermiştir. Bulgular FTR 

hizmetlerini yürüten hastanelerdeki, kritik fonksiyonların hangileri 

olduğunu belirlemek ve bunlarla ilgili doğru ve zamanında iyileştirme 

yapılması gerektiğini göstermektedir.  

“F1- Randevu Oluşturulması” fonksiyonun analizi: Şekil 2’de 

görüldüğü gibi bu fonksiyonun, dört çıktısı bulunmaktadır. F1 

fonksiyonunun beş değişkeni olabilir. Hastanın randevusuna zamanında 

gelmesi, erken veya geç gelmesi ile gelip gelmeyeceği bilinememektedir. 

Hastanın randevusuna gelip gelmeyeceği ile gelme zamanlaması hastane 

içerisinde yürütülen süreçleri; doktor randevularını, kayıt ve kontrol 

işlemleri ile veri girişlerinin zamanlaması gibi işlevlerin etkileyecek, 

akışların değişmesine neden olacaktır.  

“F2- Hastaneye Başvuru” fonksiyonun analizi: İş kazaları, doğal 

afetler ve ateşli silahla yaralanmalar neticesinde ortaya çıkan sakatlıklar, 

kronik hastalıklar ve yaşlılığa bağlı giderek artan fiziksel sorunlar veya 
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kişilerin kas iskelet sistemlerinde hissettikleri ağrılar hastaneye başvuru 

sayısının belirleyicisi olacaktır. Dolaysıyla bu fonksiyon için değişken 

belirlenememektedir. Ancak başvuru nedenlerinin saptanıp 

standartlaştırılması için ayrı çalışmaların yürütülmesi gerekecektir.  

“F3- Hastanın Gelmesi” fonksiyonun analizi: Bu fonksiyon; hastanın 

tedavi süreci içerisine girmesi ve süreç içerisindeki adımları etkileyecektir. 

Doktor sekretaryası, hasta kayıt bölümü, doktor muayenesi ve diğer 

alanlarda süreç akışlarına etki edecektir. Özellikle F4-Doktor Muayenesi, 

F6-Manuel Hasta Takibi ve F11-Fizik Tedavi hastanesi fonksiyonları ile 

etkileşiminden dolayı bu fonksiyonlardaki yoğunluğun etkenlerinden biri 

olacaktır. 

“F4- Doktor Muayenesi” fonksiyonun analizi: F1-Randevu 

oluşturulması ve F2-Hastahaneye başvuru fonksiyonundan sonraki tüm 

fonksiyonların belirleyicisi olan, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 

süreçlerinin ana etkenlerinden biri olarak görünen bu fonksiyon; tanı 

süresi, tedaviye karar verilmesi, basit egzersiz veya ilaç tedavisi verilmesi 

gibi değişkenlere sahiptir. Bu fonksiyon hastanın tedavi şekli, ayaktan veya 

yatarak tedavi verilmesi ve özellikle F6-Manuel Hasta Takibi fonksiyonun 

işlemlerini tamimiyle etkileyecektir. 

“F5- Hastanede Fizik Tedavi” fonksiyonun analizi: Bu fonksiyonun 

yatarak hasta tedavisi ve ayaktan hasta tedavisi şeklinde iki çıktısı 

bulunmaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesindeki yer 

yetersizliği ve yüksek hasta sayısı bu fonksiyonun değişkenleri arasında 

yer almaktadır. F4- Doktor Muayenesi, F6-Manuel Hasta Takibi ve F7-

Fizik Tedavi Seansı fonksiyonlarının gerçekleştireceği işlemleri 

etkileyecektir.  

“F6- Manuel Hasta Takibi” fonksiyonun analizi: Bu fonksiyon F-4 

Doktor Muayenesi fonksiyonunun işlevini gerçekleştirmesinden sonraki 

F5- Hastanede Fizik Tedavi, F7-Fizik Tedavi, F8-Mevzuat, F9- Ödeme 

İçin Veri Girişi, F10-Hasta Çıkışı ve F11- Fizik Tedavi Hastanesi 

fonksiyonlarının tamamını etkilemektedir. Hasta takip kartının 

kaybolması, Hasta takip görevlisinin yerine başka birinin bakıyor olması, 

hasta listesine ulaşılmaması/işlenmemesi gibi önemli değişkenlere 

sahiptir. Bu fonksiyon tüm iş akışlarını etkileyen ve yoğunluğun oluştuğu 

fonksiyondur. 

“F7- Fizik Tedavi Seansı” fonksiyonun analizi: Doktor muayenesi 

sonrasında oluşturulan hasta kartı; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Hastanelerinde tüm süreçlerin yürütülmesini sağlayan, fizik tedavi 

uzmanlarının uygulayacakları seansların belirtildiği önemli işlemlerdendir. 

İlgili fizik tedavi uzmanının izin vb. nedenlerle yerinde olmaması, uygun 

fizik tedavi uzmanının olmaması bu fonksiyonun değişkenlerindendir. F6- 
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Manuel Hasta Takibi, F8-Mevzuat, F10-Hasta Çıkışı ve F11-Fizik Tedavi 

Hastanesi fonksiyonlarının tamamını etkilemektedir.   

“F8- Mevzuat” fonksiyonun analizi: Bu fonksiyon oluşacak mevzuat 

değişiklikleri veya mevcut mevzuat çerçevesinde işlevi farklılaşacaktır. 

Hastaların alabileceği seans sayısı ve süresi bu fonksiyonun ana işlevidir. 

F9- Ödeme İçin Veri Giriş fonksiyonunu etkileyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. FTR tesisindeki hastanın tedavi süreci FRAM modeli 

278



  “F9- Ödeme İçin Veri Girişi” fonksiyonun analizi: Fizyoterapist ve 

Fizyoterapi teknikerleri gibi girdilere sahip bu fonksiyon; imza föyü ve 

mevzuat koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. Ödeme veri girişinin 

manuel yapılması, seansların manuel takip edilmesi, tek tek tüm hastalara 

imza arttırma işlemi yaptırılmasında yaşanan aksaklıklardan 

etkilenmektedir. Hatalı seans sayısı girişi, yanlış fizyoterapi uzmanı adına 

veri girişi yapılması bu fonksiyonun değişkenlerindendir. F6-Manuel hasta 

Takibi, F8-Mevzuat, F10-Hasta Çıkışı ve F11- Fizik Tedavi Hastanesi 

fonksiyonlarını etkilemektedir. Bu durum ödemeleri etkilediğinden 

personelin psikososyal etkilere maruziyetine neden olmaktadır. 

“F10- Hasta Çıkışı” fonksiyonun analizi: Bu fonksiyon hasta kartı, 

hastanede fizik tedavi, muayene sırası verilmesi , ayaktan tedavi , yatarak 

tedavi, fizik tedaviye başlanması ve seansın bitmesi olarak 7 adet girdiye 

sahiptir. Hastanede yapılan tedavi hizmetleri seans olarak 

değerlendirilmektedir. Hasta çıkışları yatarak tedavi alan hastalar için çıkış 

işlemi, ayaktan tedavi olanlar için seans sonu olarak işlenmektedir. F6-

Manuel Hasta Takibi ve F9-Ödeme İçin Veri Girişi fonksiyonlarını 

etkilemektedir. Aynı zamanda hasta memnuniyetinin sağlanması ve hizmet 

kalitesi anlamında etkili bir fonksiyondur.  

“F11- Fizik Tedavi Hastanesi” fonksiyonun analizi: Hasta, Doktor, 

veri giriş personeli, hasta takip personeli, fizyoterapist, imza föyü, 

fizyoterapi teknikeri ve sağlık çalışanı çıktılarına sahip bu fonksiyon F1 ve 

F2 fonksiyonları dışındaki tüm fonksiyonlardan etkilenmektedir. Hastane 

çalışanları ve hastalar bu fonksiyonun ana unsurlarıdır. Yetersiz hizmet, 

ağır işleyen süreçler, hasta memnuniyetsizliği gibi sonuçlar bu 

fonksiyonun değişkenlerinden kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklardır.  

6. Sonuç 

FRAM analizleri (Hollnagel, 2012), olumsuz olayların nedenlerini 

bulmaya çalışır, çünkü gelecekte olayların yanlış gitmesini önlemek için 

yanlışlara neyin sebep olduğunun bilinmesinin gerekli olduğunu kabul 

eder. FRAM, bir etki varsa, o zaman da bir neden olması gerektiğine 

dayanır. Olumsuz sonuçlar her zaman neden-sonuç zincirlerinden veya bir 

olayın etkilerinin doğrusal bir yayılımından kaynaklanmaz (Hollnagel, 

2008). Riskler ve kazalar her zaman bileşenlerin arızaları ve arızalarıyla 

ilişkilendirilemezse, o zaman yöntemler nedensel açıklamalarla 

sınırlandırılmamalıdır (e.g., Hollnagel, 2004; Sawaragi, Horiguchi & Hina, 

2006).  

FRAM modellemesi, fonksiyonların birbirleriyle olan bağımlılığı 

değerlendirilerek incelenmiştir. Fonksiyonları etkileyen faktörlerin 

süreçler ile dolaylı olarak bu süreçlerde görev alan personel kaynaklı 

olabileceği değerlendirilmektedir. Süreçler ve bu süreçler içerisinde yer 

alan işlevler birbirine bağlıdır, bu bağlılıktan kaynaklı birbirlerini 
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etkilemektedirler. Gri alanlarda yer alan işlevlerin rollerinin daha az 

olduğu ve etki düzeylerinin iş akışında oluşturulacağı anormalliklerin hızlı 

bir şekilde telafi edilebileceği dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır. 

Yapılan görüşmeler sonucunda süreçten kaynaklı çalışanlar üzerine verilen 

iş yükünün ve çalışanlar arası istenmeyen etkileşme süreçlerin neden 

olduğu görüldüğünden analiz süreç odaklı gerçekleştirilmiştir. 

FRAM modellemesinde “F6 Manuel Hasta Takibi” fonksiyonu 

süreçlerin odak noktası olarak karşımıza çıkmıştır. Fizik tedavi 

hastanelerinde yaşanan işyeri stresine neden olan etkenler içerisinde 

çalışanlar arasında ilişkilerden kaynaklı stresin üst seviyelerde olduğu 

düşünüldüğünde F6 fonksiyonun çalışanlar arasında ki iş iletişimi 

noktasında kilit nokta olduğu göze çarpmaktadır. Bu noktada yaşanacak 

olumsuz durum ve aksaklık tüm süreçlerde çalışan üzerinde stres 

yaratacaktır. Manuel hasta takibinde alınacak kararlar, yapılacak hasta 

dağılımı işlemleri ve sonrasında FTR profesyonelleri ve diğer sağlık 

çalışanları arasında rol çatışması, görev tanımı dışı aksiyonlara sebep 

olacaktır. Yapılan görüşmelerde de çalışanlar iş süreçlerinin belli 

noktalarda yoğunlaştığını dile getirmiş ve bu durumun strese neden 

olduğunu belirtmişlerdir. Doğru ve hızlı iletişim ise değişkenlerin 

karşılanmasına ve ivedilikle cevap vermesine sebep olacaktır (Özay, 

2021). 

İşyerinden kaynaklı stresin duygusal anlamda duyarsızlaşmaya, işten 

kaçınma davranışlarına ve devamsızlığa sebep olmasının yanında 

üretkenliğin azalmasına katkıda bulunacaktır. Yapılan çalışmalar fizik 

tedavi ve rehabilitasyon hastanelerinde yaşanan stresin temel nedenlerinin 

iş yükü ve çalışan personel arasında ki iletişimden kaynaklı olduğunu 

göstermektedir.  Stres kaynaklarının azaltılması, çalışanlar arasında ki 

ilişkilerin stres oluşturmayacak seviyeye çekilebilmesi için iş 

süreçlerindeki standart olmayan durumların formal olarak düzenlenmesi, 

iş süreçleri ile çalışanlar arasındaki iletişimin otomasyon sistemine 

bağlanması, imza föyü ve hasta kartının da bu sistem içerisinde dizaynı, 

mevzuat uyumluluklarının da hazırlanacak yazılım/otomasyon tarafından 

takip edilmesi iş yerine kazandırılabilir. Otomasyon ile süreçlerde 

sağlanacak sistematik ile birlikte hastane veya fizyoterapist tarafından 

kontrol edilemeyen hasta yoğunluğu da çalışanların iş yüklerine göre 

düzenlenip kontrol altına alınabilecektir. Geçiş süreci içerisinde de hasta 

takip noktasında çalışanların sayısının arttırılması ve çalışanların 

üzerindeki görevlerin paylaştırılarak iş akışı kaynaklı stres odaklarının 

dağıtabileceği düşünülmektedir. Fizik tedavi hastanelerindeki iş akış 

süreçlerinin tasarımına yönelik çalışmalara yoğunlaşılması, bu alanda 

çalışanların psikososyal risklerinin azalmasına ayrıca daha fazla hasta 

kabulüne fayda sağlayacaktır. 
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1. Doğuma Bağlı Travma ve Travma Sonrası Stres Nedir? 

Türk Dil Kurumu travmayı; bir doku veya organın yapısını, biçimini 

bozan ve dıştan mekanik bir tepki sonucu oluşan yerel yara, örselenme 

olarak tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu). Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM)-5’e göre travma; bireyin veya 

ailesinden birinin ölüm/yaralanma maruziyeti veya riski yaşaması 

karşısında başlayan ya da daha da kötüleşen olumsuz duygu durum, 

çözülme, kaçınma, uyarılma ve istençdışı belirtilerin ortaya çıkması 

durumu olarak tanımlanmaktadır (American Psychiatric Association 

[APA], 2013). Ancak DSM IV ve DSM IV-R’de travma tanılamasında 

öznel yanıtların önemi vurgulanmakta idi (Çolak, Kokurcan & Özsan, 

2010). Buna istinaden bazı yazarlar; Annenin geçmiş doğum 

sıkıntılarından dolayı gelecek doğumları için korkması (Reid, 2011), 

annenin doğumu yaralanma ya da ölüm tehditi olarak düşünmesi 

(Ayers, 2007) şeklinde tanımlamalar yapmışlardır. 

DSM V ile değişen travma tanımlaması travmatik doğum kavramını da 

değiştirdi. Öznel yanıtların tanılama kapsamı dışında bırakılması hem 

yanlış prevelans sonuçlarına hem de sağlık profesyonellerinin bütüncül 

yaklaşımla müdahalelerinde zorluklara sebep olabilir.  

Tüm tanımlama farklılıklarına rağmen anne veya bebek, kendilerini 

gerek fiziki gerek psikososyal açıdan tehdit altında hissettiklerinde 

travmatize olduğu algısına kapılabilmektedirler (Taghizadeh, Irajpour &  

Arbabi, 2013). Doğumlarını travmatik olarak algılayan kadınların Travma 

Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) belirtileri gösterdiği bildirilmiştir. 

(Ayers, 2004). TSSB, travma sonrasında hissedilen korku ve çaresizlik 

duyguları, travmatik durumun tekrar yaşanıyormuş gibi algılanması, olayı 

hatırlatan uyaranlardan kaçınma, kimi zaman artan kimi zaman azalan 

uyarılmışlık hissi ile karakterize bir ruhsal bozukluktur (APA, 2013). Bu 

ruhsal bozukluklar çelişkili duyguları da beraberinde getirir. Travmatik 

deneyimin bir kısmı hatırlamakta, bir kısmını ise unutulmakta 

zorlanılabilir (Ayers, 2007). Travmatize bireyler, uzun zaman sürebilen 

savunma mekanizmalarını ortadan kaldıracak reaksiyonlar gösterebilir. 
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2. Travmatik Doğum Prevalansı 

Pek çok kadın gebelik, doğum ve sonrası dönemlerin mutluluk verici 

olmanın yanı sıra ağrı ve kötü deneyimleri de beraberinde getirdiğini ifade 

etmiştir  (Güleç, Öztürk & Sevil, 2014, Yılmaz &Nazik 2018). Bu uzun 

süreçte yaşanan fiziksel değişimlere psikolojik değişimler de eklenir 

(Şahin, Hüsniye & Dişsiz, 2009). 

Herkes psikolojik olarak travma yaşayabilir, ancak anne için doğum 

travması algısının sonuçları çok derin, kapsamlı ve unutulmaz 

olabilmektedir. Çünkü annenin yaşadığı bu travmatik durum sadece anneyi 

değil, aileyi, hatta toplumu bile etkileyebilmektedir (Taghizadeh vd., 

2013). 

Yapılan bir çalışmada doğum sonu dönemde uzun ve şiddetli ağrı 

yaşayan kadınların doğumlarını travma olarak algıladığı ifade edilmiştir.( 

Ayers, Eagle & Waring, 2006). Yine travmatize olduğunu düşünen anneler 

sonraki gebelikleri için endişe hissetmekte ve sezaryen olmayı tercih 

etmektedir Taghizadeh vd., 2013). 

Literatür incelendiğinde travmatik doğum algısı prevelansı ile ilgili 

çeşitli oranlar olduğu görülmekte, dünyada ise %20-30 aralığında olduğu 

görülmektedir (İsbir, İnci, Bektaş, Yıldız & Ayers, 2016; Taghizadeh vd., 

2013; Yalnız, Canan, Genç & Kuloğlu 2017). Ancak ölçüm araçları 

çeşitlilik göstermekte olduğu için sonuçlar farklılık gösterebilmektedir. 

 Hofberg ve Ward (2003), gebelik ve doğum için çok istenen durumlar 

olmasına karşın, yaşanan psikolojik sonuçların önemli ölçüde fazla 

olduğunu ifade etmiştir. Gamble ve diğerleri (2005). doğum sonrası ortaya 

çıkan postpartum depresyon ve travma prevelansının da yüksek olduğunu 

bulmuşlardır. 

Yapılan çalışmalarda travmatik bir deneyim sonrasında %5-15 

hastalığın subklinik formu yaşandığı sonrasında hastalarının %30’unun  

tamamen düzeldiği, %40’ının hafif belirtiler göstermeye devam ettiği, %5-

10’unun ise değişmeden kaldığı veya daha kötüye gittiği belirtilmiştir 

(Spiegel vd,. 2013; Yılmaz 2016). 

Briddon ve diğerleri (2011) kadınların %35’lere varan travma bulguları 

yaşadığını, ancak TSSB'nin resmi bir tanı konması için yeterli olmadığını, 

TSSB’nin kriterler tam karşılanmasa bile halen ciddi işlevsel bozukluklara 

neden olabileceğini vurgulamaktadırlar. Sistematik bir derlemede yüksek 

risk grubundaki kadınlarda yalnızca doğum ve postpartum dönemde değil, 

gebelik süresinde de travma bulguları gözlendiği bildirilmiştir (Dikmen 

Yıldız, Ayers, Phillips, 2017). Ülkemizde 950 anne ile yapılmış bir 

çalışmada TSSB’ nin doğumdan sonra hızla arttığı ve doğumdan sonraki 

6. aya kadar sürebildiği  gözlenmiştir (Dikmen Yıldız  vd., 2017). 
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3. Travmatik Doğumun Etkileri 

Travmaları başlatan ve tetikleyen olaylar karşısında çok değişken 

psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde korku ile tetiklenen 

yeniden yaşama, duygusal ve davranışsal bulgular, bazı bireylerde dışa 

dönük bulgular ön plana çıkabilir. Genellikle belirtiler korku ve kaygı 

içermektedir (APA, 2013). 

Doğuma ilişkin travmatik algılar da benzer şekilde farklılıklar 

gösterebilir. Yaşanan olumsuz deneyimler bireyler kadar içinde 

yaşanılan toplum ve kültürün doğuma yüklediği anlamla da değişebilir.  

Doğum algısı, kadının ruhsal sağlığının olumlu devam edebilmesi 

için önemli bir yere sahiptir. Doğum sonu dönemde olumlu duygular 

hissetmesi beklenen anne tekrar çocuk sahibi olmaktan kaçınabilir 

(Fenech & Thomson, 2014). Bununla birlikte cinsellikten korkabilir ve 

aile yaşamları üzerinde derin etkiler gözlenebilir (Ayers, 2004).  

Erken anne-bebek bağlamasındaki zorluklar bebeğin sosyal, duygusal 

ve zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Travmatik doğum, 

annenin emzirme deneyimini olumsuz yönde etkileyebilir. Doğumunu 

travmatik algılayan kişilerin sonraki doğumunu sezaryen tercih ettiğine 

dair çalışmalar bulunmaktadır (APA, 2013).  

Geçmiş yıllarda anneler kanama ve enfeksiyonlardan 

kaybedilmekteyken bilimdeki ilerlemeler sayesinde doğum sonrası 

dönemde anne ölüm oranları oldukça azalmıştır. Bu sevindirici gelişmeler 

yerini psikiyatrik sorunlar nedeniyle görülen suisid ve infantisidlere 

bırakmaya başlamıştır (Hall, 2014). Travmatik kişiler tedavi edilmediği 

taktirde etkileri uzun seneler devam edebilir, bireysel olduğu kadar 

toplumsal sağlığı da tehdit edebilir (APA, 2013).  

4. Gebelik ve Doğuma Bağlı Travma Algısına Yönelik Risk 

Faktörleri 

Doğum birçok kadının yaşamında deneyimlediği bir olay olduğu için 

toplumda normal olarak algılanmaktadır. Ancak, hamilelik, doğum, 

menopoz, üreme, cinsellik gibi doğal yaşam olaylarının tıbbi bir çerçeve 

içinde tedavi edilmesi gereken bir durum olarak algılanması ile insanlara 

sunulan tıbbileştirme kadınların yaşamlarını ele geçirmiş ve kadınlar için 

hayatı zorlaştırmaktadır.  Bu bağlamda travmatik doğum algısı 

oluşturabilecek bir tehdit haline gelebilir (Creedy, Shochet, & Horsfall, 

2000). 

Gebelik fiziksel ve psikolojik değişimler getiren riskli bir süreçtir. 

Gebelik öyküsünün doğum algısını etkilemesi kaçınılmazdır. Gebelik 

Geçmişteki gebelik veya doğum deneyiminin olumsuz olması, ilk gebelik 

olması, plansız bir gebelik yaşıyor olmak, yetersiz bilgi ve yetersiz bakım 

alma risk faktörlerinden bazılarıdır. Ayrıca doğumun başlamasını sağlayan 
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etkenlerin tanımlanmasındaki fikir ayrışmaları da süreçte yaşanan 

anksiyeteyi arttırmaktadır. (Ayers, Harris, Sawyer, Parfitt & Ford, 2009; 

Boorman, Devilly, Gamble, Creedy & Fenwick, 2014). 

Travmatik doğum algısı oluşturabilecek risk faktörleri çeşitli 

nedenlerden kaynaklanabilir. Doğum, pozitif bir yaşam deneyimi olarak 

kabul edilmesine karşın, çok fazla negatif etkiyi de içerebilir. Kadınlarda 

korku dolu bir kavram halini alabilir. Doğum korkusu ağrı eşiğini 

düşürebilmekte, doğum süresini uzatabilmekte, sezaryen tercihini 

arttırabilmekte, gebede psikolojik sorunlara zemin hazırlayabilmektedir.  

Doğum deneyiminin travmatik olarak algılanmasında sağlık 

personelinin ihmal, yetersiz bakım verme, ayrımcılık gibi olumsuz 

tavırları, doğuma ilişkin bilgi eksikliği, anestezi ve sancı korkusu, acil 

sezaryene alınma, doğum sonu kanama gibi komplikasyonlar kadının 

doğum deneyimlerine ait risk faktörlerinin etkili olduğu bildirilmektedir 

(Andersen, Melvaer, Videbech,, Lamont & Joergensen, 2012; Verreault 

vd,. 2012). 

Doğum olayının algılanma, yorumlanma ve travmatik olarak kabul/red 

edilme durumu doğum sonu süreçte de devam eder. Bu süreçte, doğumdan 

sonra bebekte komplikasyon gelişmesi, yetersiz sosyal destek, kadınların 

eşleri ve sağlık personelinin doğuma dair hislerini paylaşmaması, doğum 

tecrübelerini paylaşma imkanı bulamaması doğum sonrası travmatik 

algılara ait risk faktörleridir (Creedy vd., 2000; Lemola, Stadlmayr & 

Grob, 2007). 

Danimarka’da yapılan bir çalışmada kadınların doğum sonrası dönemin 

olumsuz algılanmasında çocukluk travmalarının; aile parçalanması, 

ebeveyn somatik hastalıklar, ebeveyn işsiz kalması, ebeveyn ölümü, 

ebeveynin hasta olması, ebeveyn madde kullanımı ve ailesi dışında 

büyütülmüş olmasını da risk faktörü olarak belirtilmiştir (Meltzer-Brody 

vd,. 2018). 

Gebelik ve emzirme dönemi kadın yaşamında uzun bir zamanı 

kapsamaktadır. Çok çeşitli faktörlerden etkilenen süreç ise gerek sağlık 

gerek sosyal açıdan inişli çıkışlı ve bilinmezliklerle doludur. Bu döneme 

dair yapılan deneysel sağlık araştırmaları sınırlıdır. Bu sebeple genel bir 

ilke olarak gebelikte ilaç kullanımları sınırlandırılır. Plesanta ve emzirme 

yoluyla ilaçların fetüs ve bebeği etkilemesi nedeniyle subterapötik dozda 

reçete edilen ilaçlar annede ayrı bir travma kaynağı olabilmektedir. 

Anneler geleneksel tedavileri tercih edebilir (Koren, Matsui, Einarson, 

Knoppert, & Steiner, 2005). 

5. Travmatik Doğumlarda Kullanılabilecek Tedavi Yöntemleri 

Doğum travmasının tedavisinde farmakolojik ve psikososyal 

tedaviler kullanılmaktadır. Ancak doğru tanı konması ve tedavisinde 
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ekip yaklaşımı hizmeti sunulması, risk faktörlerini daha iyi açıklayacak; 

travmanın kadın, bebek, aile ve toplum sağlığına yansımalarını 

azaltacaktır. Tedavi programlarının temel amacı; bireylerdeki stres 

belirtilerini sonlandırmak, yeni bir bakış açısı kazandırmak, iş ve 

toplumsal yaşama geri dönülmesine yardımcı olmaktır (Köroğlu, 2015).  

Farmakolojik tedavinin amacı “flashbacks ve kabusları azaltmak, uyku 

düzenini sağlamak, zorlayıcı düşünceleri azaltmak, aşırı uyarılmayı, 

çökkünlüğü düzeltmek, kaçınma davranışını gidermek, kendine zarar 

verme davranışını azaltmak, disosyatif ve psikotik belirtileri” 

yatıştırmaktır (Yılmaz, 2016). 

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) tedavide en çok kullanılan ve etkili 

psikoterapötik yöntemlerdendir. BDT ile travmanın hatırlatıcılarıyla 

güvenli bir şekilde yüzleşme, anılara ve durumlara maruz kalma veya 

travma ile ilgili düşünce ve inançları tartışmayla travmanın altında yatan 

fonksiyonel biliş değiştirilir, anksiyete durumunda bireylerin davranış 

şekillerini ve tepki verme biçimleri incelenir (Bradley, Greene, Russ, Dutra 

& Westen, 2005; Yılmaz, 2016).  

Çeşitli bilişsel davranışçı tedaviler mevcuttur bunlar maruz kalma 

terapisi, anksiyete yönetimi, grup terapileri ve bu yaklaşımların 

kombinasyonudur (Foa, 2006). Maruz kalma terapisi hastaların korktukları 

objeler, durumlar, anılar, veya imgelerle güvenli koşullar altında 

yüzleşmelerine yardımcı olan sistematik duyarsızlaştırma gibi bir dizi 

tekniktir. Böylece hastalar sonradan, korkularının gerçek dışı olduğunun 

farkına varırlar (Foa, 2006). Maruz bırakma tedavisinin bir diğer formu da 

göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) dir. 

Hastalar gözlerini ritmik bir şekilde bir yandan diğer yana hareket 

ettirirken, akıllarını genellikle kaçınmaya çalıştıkları nesnelerin 

görüntüleri ve durumlarıyla doldurur. Bu tedavi şekli kişinin önceki 

travmatik yaşantıları esnasında, bireyin beyninde oluşan biyolojik bellek 

alanlarının oluşmasıyla ilgilidir (Yılmaz, 2016). 

Anksiyete(Stres) yönetimi programlarında ise gevşeme eğitimi, 

kontrollü nefes alma, pozitif kendi kendine konuşma ve imgeler, sosyal 

beceri eğitimi ve dikkat dağıtma teknikleri (düşünce durdurma gibi) 

kullanılarak bireylerin kaygılarını yönetmeye yardımcı olunur (Foa, 2006). 

Grup terapisinde ise bireyler deneyimlerini ve duygularını (özellikle 

suçluluklarını ve öfkelerini) paylaşmak, iç görü geliştirmek ve karşılıklı 

destek alıp vermek için kendileri gibi hastalıklarla mustarip bireylerle 

buluşurlar (Foa, 2006, Yılmaz, 2016). 

6. Travmatik Doğum Algısına Halk Sağlığı Açısından Yaklaşım 

Gebelik ve doğum ile ilişkili travmalalar, direk veya dolaylı olarak anne 

çocuk sağlığını etkilemektedir. Anne çocuk sağlığına ilişkin veriler 
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toplumun gelişmişlik düzeyine etki eden göstergeler arasında yer 

almaktadır. Travmatik algılanan doğumlar, bir kadının 15-49 yaş 

aralığında ortalama olarak doğurabileceği çocuk sayısını gösteren “toplam 

doğurganlık hızı”nın azalmasında etkili olup, nüfusun yenilenme 

düzeyinin altında kalan sonuçlar ile demografik sorunlara sebep olabilir. 

Bu bağlamda dünyada ve ülkemizde kadınların bedenleri üzerinde öz 

denetimlerini etkileyebilecek bazı sağlık politikaları uygulanmaktadır. 

Kürtajın sınırlandırılması, sezaryen oranlarına yönelik yapılan 

müdahaleler, çalışma hayatında sunulan ana hakları gibi politik 

yaklaşımlar kadının gebelik ve doğuma yönelik algılarında önemli rol 

oynayabilmektedir (Yılmaz ve Nazik, 2018). 

Ruhsal bozuklar / hastalıklar halk sağlığı açısından önemli ve öncelikli 

sorunlardır. Gebelik ve doğuma bağlı oluşabilecek ruhsal sorunlar tüm 

toplumlarda sıkça görülmekte ve kronikleşme eğilimi gösterebilmektedir. 

Kronik hastalıklara yatkınlığı arttırabilir, yeti kaybına ve iş gücü 

azalmalarına sebep olabilirler. Ruhsal bozukluk ve hastalara karşı var olan 

damgalama (stigmatization) sağlık hizmeti alımına engel olarak toplumda 

yaygın görülen sağlık sorunlarına sebep olabilir (İşbir vd,2016). 

Gebeliklerin istenmiyor oluşu sonucunda isteyerek yapılan bilinçsiz 

düşük oranları artabilir. Kadınlar yanlış geleneksel uygulamalar 

konusunda riskli davranışlar sergileme eğiliminde olabilir (Yılmaz, 2016) 

Dünya Sağlık Örgütü gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde 

bakım kalitesinin yüksek olması gerektiğini vurgulamıştır. 

Morbidite ve mortalite oranlarını azaltmanın yanı sıra ana çocuk 

refahını yükseltmeyi hedefleyen bir felsefe benimsemiş, bu konuda 

önerilerde bulunmuştır. Bu sayede sağlık hizmeti sunan kurumlara 

ve sağlık profesyonellerine yol göstermiş, sunulan hizmetin standart 

olmasına yardımcı olmaya çalışmıştır (Yıldız, 2019). 

Sonuçları ağır olabilecek gebelik ve anneliğe bağlı travmalar sosyal ve 

kültürel bir özellikte olduğu için yapılacak müdahaleler eğitimli bir insan 

gücü gerektirmektedir. Daha sağlıklı ve üretken bir toplum için kilit rol 

oynayan anneler için kısa, orta ve uzun vadeli planlamalara ihtiyaç vardır. 
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1. Giriş 

İdiyopatik Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığından sonra en sık 

görülen ikinci nörodejeneratif hastalıktır. 65 yaş ve üzeri popülasyonun %2 

'sini etkilemektedir (Adiguzel, Ozturk, & Altinayar, 2020). Parkinson 

hastalığı, orta beyinde, özellikle de substantia nigra pars compacta'da 

dopaminerjik nöronların kaybı ile karakterize, çözünmeyen α-sinüklein 

kümelerinden oluşan Lewy cisimcikleri ile karakterize ilerleyici bir 

nörodejeneratif bozukluktur. Ayrıca gastrointestinal sistemde birçok 

periferik organda a-sinüklein birikimi gözlenir (Kujawska & Jodynis-

Liebert, 2018).  

Parkinson hastalığı, çok faktörlü etiyolojiye sahip karmaşık bir 

hastalıktır: çevresel ve genetik faktörler, mitokondriyal değişiklikler, 

serbest oksijen radikalleri oluşumu, protein agregasyonu, bozulmuş otofaji 

ve nöroinflamasyon dahil olmak üzere ortak bir dizi yola katılır. Kliniğinde 

motor ve non-motor bulgular görülmektedir. İstirahat tremoru, bradikinezi, 

rijidite ve postural reflekslerin kaybı, motor semptomlarının 

başlıcalarıdır. İkincil motor belirtiler arasında dizartri, glabellar refleksler, 

disfaji, siyalore, mikrografi, festinasyon, ayak sürüyerek yürüme, 

hipomimi ve distoni yer almaktadır. Parkinson hastalığı, bir hareket 

bozukluğu olarak kabul edilsede, anosmi, depresyon, uyku bozuklukları, 

gastrointestinal disfonksiyon ve enterik sinir sisteminde düşük dereceli 

mukozal inflamasyon gibi motor olmayan semptomlar görülmektedir 

(Alfonsetti, Castelli, & d'Angelo, 2022). 

 2. İntestinal Pasaj ile Santral Sinir Sistemi Arasındaki Bağlantı 

Bağırsak-beyin ekseni, santral sinir sistemi ile bağırsak fonksiyonları 

arasında köprü kuran enterik sinir sistemi arasındaki iki yönlü iletişim 

olarak tanımlanır. Bu iletişim, santral sinir sistemi, otonom sinir sistemi, 

enterik sinir sistemi ve hipotalamik hipofiz adrenal eksenini içerir 

(Alfonsetti vd., 2022). Otonom sistemin sempatik ve parasempatik dalları 
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afferent (vagus sinirinden santral sinir sistemine) ve efferent yollara katılır. 

Hipotalamo-hipofizyo-adrenal aksın dalları aracılığıyla çeşitli stres 

faktörlerine karşı adaptif tepkilerde rol oynadığı bilinmektedir ve bu, 

emosyonel ve hafıza süreçlerinde çok önemli olan limbik sistemin bir 

bileşenidir. Stresörler, bu sistemi aktive eden hipotalamustan kortikotropin 

salma faktörünün (CRF) salınımını indükler. Adrenokortikotropik 

hormonun (ACTH) hipofiz bezinden salınması, adrenal bezlerden kortizol 

salgılanmasına yol açar. Kortizol, beyin de dahil olmak üzere çeşitli 

organlarla etkileşime giren önemli bir stres hormonudur. Bu nedenle, 

bağışıklık hücreleri, enterik nöronal hücreler, düz kas hücreleri, Cajal'ın 

interstisyel hücreleri ve enterokromaffin hücreleri gibi bağırsak 

fonksiyonel efektör hücrelerinin aktiviteleri, hem nöronal hücrelerden hem 

de hormonlardan etkilenir. Ayrıca, bu hücreler bağırsak mikrobiyotasından 

da etkilenmektedir (Alfonsetti vd., 2022).  

Gastrointestinal disfonksiyon Parkinson hastalığının çok erken 

evrelerinde ortaya çıkan non-motor semptomudur. Kabızlık Parkinson 

hastalığında en sık görülen otonomik semptomdur ve bazı çalışmalar, 

Parkinson hastalığında motor semptomların başlangıcından 20 yıldan fazla 

bir süre önce patogenezin başladığını ortaya koymuştur (Poirier vd., 2016). 

Aşırı tükürük salgısı, disfaji, kabızlık, özofagus motilite bozukluğu ve 

gastrik anormallikler dahil olmak üzere bu semptomlar sıklıkla motor 

semptomlardan yıllar önce ortaya çıkar ve sağlıklı bir popülasyondaki 

insidansı Parkinson hastalığı gelişme riskinin artmasıyla 

ilişkilendirilmiştir. 

Alfa-sinüklein sinapslarda bulunan nöronal bir proteindir ve beyinde 

bol miktarda bulunur. Parkinson hastalığında gözlenen nöropatoloji ve 

buna bağlı ağırlıklı olarak hücresel homeostaz, sinaptik fonksiyonu bozan 

ve nöronal dejenerasyona neden olabilen anormal agregatların oluşması ile 

ilişkilidir. Sporadik Parkinson hastalığı nöropatolojik olarak, santral, 

periferik ve enterik sinir sistemlerinin duyarlı nöronlarında a -sinüklein 

immünoreaktif inklüzyon cisimciklerinin sürekli oluşumu ile tanımlanır 

(Tredici & Braak, 2016). Gastrointestinal sistemdeki α-sinüklein birikimi, 

enterik nöronlardaki hasar ile ilişkilidir ve gastrointestinal işlev 

bozukluğunu tetikler. Hasar, bağırsağın hem myenterik hem de 

submukozal pleksuslarını içerir ve dağılım, özofagustan rektuma kadar 

tüm gastrointestinal yol boyuncadır. Alfa-sinüklein agregatları genellikle 

bağırsağın parasempatik innervasyonuna katkıda bulunan yapılarda 

bulunur. Bu nedenle vagal sinir, bağırsak ve beyin arasındaki iletişim 

kanalını temsil etmektedir. Parkinson hastalarında Lewy cisimciklerinin 

dağılımını gözlemleyen Braak ve araştırma grubu, α-sinüklein 

patolojisinin enterik sinir sisteminde başladığını ve daha sonra beyin sapı, 
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orta beyin, bazal ön beyin ve son olarak kortikal bölgelerden geçerek beyne 

gittiğini göstermişlerdir (Alfonsetti vd., 2022). 

 

 

Şekil 1. Beyin-bağırsak aksındaki iki yönlü etkileşimler (Mayer, Tillisch & 

Gupta, 2015). 

3. Mikrobiyota ile Parkinson Hastalığı İlişkisi  

İnsan bağırsağı çok sayıda bakteri, arke, mantar, mikrobiyal ökaryot ve 

virüs/fajlara ev sahipliği yapar. Bu mikrop çeşitlerine "bağırsak 

mikrobiyotası" adı verilir ve bunların ilgili genleri ‘mikrobiyom’ 

dur. Bağırsak mikrobiyal topluluğunun tipik 

bileşimi, Bacteroidetes , Firmicutes , Actinobacteria , Proteobacteria ve 

Verrucomicrobia filumunu içermektedir. Bacteroidetes ve Firmicutes, 
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sağlıklı bir bireyde, toplam bakterilerin %90' ından fazlasını temsil eder ve 

oranları, konakçı genomlarına ve çevresel özelliklere (hijyen, antibiyotik 

veya ilaç kullanımı, yaşam tarzı ve diyet) bağlıdır.  

Yetişkinlerde bağırsak mikrobiyotası oldukça stabildir ancak bakteri 

topluluğu çevresel faktörler tarafından kolayca değiştirilebilir. Diyet 

alışkanlıkları, mikrobiyom çeşitliliğini etkileyen ana faktörü temsil eder ve 

besinlerin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkileri geniş çapta 

incelenmiştir (Singh vd., 2017). Ortaya çıkan kanıtlar, diyet ve 

mikrobiyota arasındaki etkileşimin büyük ölçüde bireysel mikrobiyota 

bileşimine bağlı olduğunu göstermektedir.   

Günümüzde bağırsak bakteri cinslerinin tanımlanması ve miktar tayini, 

diyetin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisinin araştırılmasını 

sağlamıştır. 24 ila 48 saat arasında değişen bir diyet müdahalesi 

periyodunda, mikrobiyal bileşimde tür ve familya seviyelerinde hızlı 

varyasyonların meydana geldiği gösterilmiştir (Sonnenburg & Bäckhed, 

2016). Karbonhidratlar, bağırsak mikrobiyotasını değiştirmek için en etkili 

makro besinleri temsil eder (Alfonsetti vd., 2022). Benzer şekilde, 

kemirgen modelleri makro besin alımındaki değişikliklerin bir günde 

bağırsak mikrobiyota bileşimini değiştirebileceğini göstermektedir 

(Alfonsetti vd., 2022). Bildirilen bu değişikliklere yalnızca diyet bileşimi 

değil, aynı zamanda sirkadiyen ritim ve beslenme davranışları gibi rol 

oynayabilecek içsel ve dışsal faktörler de neden olmuştur. Ortaya çıkan 

kanıtlar, belirli bakterilerin belirli diyet bileşenlerine nasıl tepki verdiğini 

göstermektedir. Protein, yağlar, sindirilebilir ve sindirilemez 

karbonhidratlar, probiyotikler ve polifenollerin tümü, konakçı 

immünolojik ve metabolik belirteçler için ikincil sonuçlarla birlikte 

mikrobiyomda değişiklikler yapmaktadır. Diyet proteinlerinin bağırsak 

mikrobiyotası üzerindeki etkisi araştırılan bir çalışmada, yüksek sığır eti 

diyeti olan insanlarda etsiz diyete sahip deneklere kıyasla düşük 

seviyelerde Bifidobacterium adolesan görüldü. Bacteroides ve Clostridia 

sayılarında artış olduğu gösterilmiştir (Hentges, Maier, Burton, Flynn, & 

Tsutakawa, 1977). Bifidobacterium cinsinin, bağışıklık modülasyonu, 

kanser önleme ve inflamatuar bağırsak hastalığı yönetimi dâhil olmak 

üzere çeşitli sağlık yararları olduğu bilinmektedir. Vejetaryenlerde, peynir 

altı suyu ve bezelye proteini ekstraktlarının alımının bağırsak 

kommensal  Bifidobacterium ve Lactobacillus'u arttırdığı, ayrıca peynir 

altı suyu proteininin patojenik Bacteroides fragilis ve Clostridium 

perfringens'i azalttığı bildirilmiştir (Świątecka, Narbad, Ridgway & 

Kostyra, 2011).   

Günümüzde, Parkinson hastalarında mikrobiyota bileşiminin değiştiği 

iyi bilinmektedir (Santos, Oliveira, Yamada, Neves & Pereira, 2019). 
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Parkinson hastalarının dışkı örneklerinde Prevotellaceae'nin azalması 

2015 yılında bildirilmiştir (Scheperjans vd., 2015). Prevotellaceae, 

nöroaktif kısa zincirli yağ asitlerinin (SCFA) seviyelerini ve Parkinson 

hastalarında azaldığı görülen tiamin ve folat biyosentezini azaltmaktadır 

(Gazerani, 2019). Bu da Parkinson hastalarında bu vitaminlerin 

eksikliğinin bir nedeni olduğunu düşündürmektedir. Sağlıklı kontrollere 

kıyasla Parkinson hastalarının dışkı örneklerinde asetat, propiyonat ve 

bütirat gibi kısa zincirli yağ asitlerinde (SCFA) önemli bir azalma 

gözlemlenmiştir (Baert, 2021). SCFA' daki bu azalma, Parkinson 

hastalığında enterik sinir sistemi değişikliklerinde ve bağırsak 

dismotilitesinde çok önemli bir role sahiptir. Ek olarak, 

Prevotellaceae sayısındaki azalma ve Lactobacilliceae sayısındaki 

artış, Parkinson hastalarında daha düşük ghrelin konsantrasyonları ile 

ilişkilendirilmiştir. Ghrelin, nigrostriatal dopamin fonksiyonunun 

homeostazında rol oynayan bağırsak tarafından üretilen bir hormondur. Bu 

doğrultuda Parkinson hastalarında ghrelin salgısında bozulma 

bildirilmiştir. 

İnsanlarda, bağırsak mikrobiyota bileşimi Parkinson hastalığı 

ilerledikçe değişir ve bu değişiklikler Parkinson hastalığı klinik 

semptomları ile ilişkilidir. Son zamanlarda, Parkinson farelerinden 

C57BL/6 normal farelere bağırsak mikrobiyota naklinin, motor bozuklukta 

artış ve striatal nörotransmiter azalması ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Özellikle, MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) ile 

indüklenen Parkinson hastalığı olan farelere fekal mikrobiyota nakli 

(FMT) nöro-koruyucu etkiler göstermiştir. Substansia nigradaki mikroglia 

ve astrositlerin aktivasyonunu inhibe ettiği, fekal SCFA' ları azalttığı, 

motor bozuklukları hafiflettiği ve bağırsak mikrobiyom değişikliklerini 

azalttığı bildirilmiştir (Sun, 2018). 

Sağlıklı bir mikrobiyota bileşimi, immünolojik düzenleme, vitaminler, 

sekonder safra asitleri ve SCFA' lar gibi maddelerin üretimi için faydalıdır. 

Diyet lifi, özellikle SCFA gibi metabolik biyoürünlerin üretimi için çok 

sayıda kolonik bakteri tarafından bir besin kaynağı olarak 

kullanılmaktadır. 

Genel olarak, klinik çalışmalarda ve in vivo modellerde bildirilen 

kanıtlar, Parkinson hastalığında bağırsak mikrobiyotasının derinden 

değiştiğini ve bu disbiyozun önlenebilmesi için, prebiyotikler, 

probiyotikler, sinbiyotikler dahil nutrasötik yaklaşımların kullanımı ve 

mikrobiyota transplantasyon yaklaşımları yeni terapötik fırsatlar açacağını 

göstermektedir. 
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4. Parkinson Hastalığında Fekal İntestinal Transplantasyon  

Fekal mikrobiyota transplantasyonu (FMT), sağlıklı bir donörden 

alınan dışkının (tüm bağırsak mikrobiyotası) bağırsak mikrobiyal 

topluluğu yeniden kurularak hastanın gastrointestinal sistemine verildiği 

bir tekniktir. FMT, bağırsak mikrobiyotasını yeniden düzenlemek için 

daha kapsamlı bir yaklaşım olarak kabul edilir ve gastrointestinal 

enfeksiyon veya diğer bozuklukların tedavisi için kullanılmıştır. Örneğin, 

FMT tekrarlayan Clostridium difficile enfeksiyonu için oldukça etkilidir, 

Amerika Birleşik Devletleri Federal İlaç İdaresi (FDA) tarafından 

onaylanmıştır. Bununla birlikte, bir çalışma FMT' nin hastaların bağışıklık 

sistemi üzerinde bir etkisi olabileceğini vurgulamıştır. FMT, inflamatuar 

bağırsak hastalığı ve irritabl bağırsak sendromu da dahil olmak üzere diğer 

gastrointestinal hastalıklarının tedavisi için başarıyla uygulanmıştır. FMT' 

nin faydalı olup olmadığını bulmak için gastrointestinal sistem dışı 

hastalıklar da araştırılmıştır ve bu alan otizm, multipl skleroz, Parkinson 

hastalığı  da dahil olmak üzere birçok santral sinir sistemi bozukluklarını 

içermektedir (Gazerani, 2019). 

Parkinson hastalığı modellerinde yapılan hayvan çalışmalarında, 

Parkinson modelinden mikrobiyota alan farelerin sağlıklı kontrollerden 

yapılan nakillere kıyasla daha fazla motor bozukluklar gösterdiğini 

bildirmiş ve mikrobiyom değişikliklerinin Parkinson hastalığı için bir risk 

faktörü olabileceğini vurgulamıştır (Sampson, 2016).  
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1. Giriş 

İskemik inme tüm serebrovasküler hastalıkların yaklaşık %85’ini 

oluşturmakta ve dünya çapında önemli bir ölüm ve ciddi disabilite nedeni 

olmaya devam etmektedir (Hankey, 2017). Arteriyel stenoz veya 

oklüzyonuna bağlı beyin dokusunda kalıcı hasar sonucunda ortaya 

çıkmakta olup reperfüzyon tedavilerindeki gecikmeye bağlı her bir 

dakikada ortalama 2 milyon nöronun ölümüne neden olmaktadır. Nöronal 

hasar geri dönüşsüz bir hasar olup nöron hücrelerinde rejenerasyon 

mümkün olmadığı için kalıcı nörolojik defisitler ile sonuçlanmaktadır 

(Saver, 2006; Fricker , Tolkovsky, Borutaite, Coleman, & Brown , 2018). 

Bunun önüne geçmek için akut inmelerde erken reperfüzyonu sağlamak 

amaçlı medikal ve girişimsel yöntemler önem kazanmış olup gelişimi son 

yıllarda hız kazanmıştır (Ciplak, Adiguzel, Öztürk, & Akalin, 2021). Yakın 

zamana kadar akut iskemik inmede tek kanıtlanmış tedavi semptom 

başlangıcından sonraki ilk 4.5 saatte uygulanan intravenöz, rekombinant 

doku plazminojen aktivatörü (IV r-tPA) tedavisi idi. Bununla birlikte 

büyük damar oklüzyonuna (BDO) bağlı akut inmelerde IV r-tPA tedavisi 

ile rekanalizasyon oranlarının düşüklüğü ve bunun sonucunda klinik 

sonuçların kötü olmasından dolayı BDO hastalarında endovasküler 

tedaviler gündeme gelmiştir (Bhatia vd., 2010). Akut dönemdeki 

tedavilerin inme merkezlerinin artması ve deneyimli personelin bu alanda 

arttırılması ile daha ulaşılabilir hale getirilmesi birçok devletin sağlık plan 

ve programlarında önemli bir yer tutmaya başlamıştır (Ciplak, Adiguzel, 

& Akalin, 2022).  

2. Endovasküler Girişimsel Uygulamalar  

Daha önce ülkemizde genelde girişimsel radyologlar tarafından yapılan 

bu işlem, nörologların bu konuya ilgi göstermesi ve eğitim alması 

sonucunda daha sıklıkla nörologlar tarafından yapılmaya başlanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri’ nde hala girişimsel radyologlar tarafından 

daha sık yapılmakta ve daha az sıklıkta nörologlar ve nöroşirurji uzmanları 

tarafından yapıldığı bilinmektedir (Kamel vd., 2018). 
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İşlem öncesi anestezi gerekliliği ve seçilen anestezi türü klinikten 

kliniğe göre değişiklik göstermekte ve anestezist ve işlemi yapan hekimin 

ortak kararına göre planlanması önerilmektedir. Genel ya da lokal anestezi 

yahut anestezi kullanılmadan işlem yapılabilmektedir. Bilinç düzeyi kötü, 

ajite veya aspirasyon riski yüksek olan hastalarda genel anestezi tercihan 

önerilmektedir (Derex & Cho, 2017). Birçok çalışma endovasküler 

prosedürde genel/lokal anestezi veya anestezi kullanılmadan işlemin 

yapılmasının klinik sonuçları etkilemediğini bildirmiştir (Abou-Chebl vd., 

2010).  

Mekanik trombektomi (MT) için güncel olarak stent retriever (SR) 

cihazlar ve aspirasyon kateterleri kullanılmakta olup bazen bu iki 

cihazların kombine teknikleri de kullanılabilmektedir. Her iki uygulamada 

femoral arterden giriş yapılıp oklude serebral damara ulaşım bir mikro 

kateter yardımı ile yapılır. Stent retriever yönteminde trombüs bir kılavuz 

yardımı ile geçilip üstünden stent geçirilip trombüs ve distalinde stent 

açılarak trombüs stent geriye çekilerek çıkarılmaya çalışılır. Aspirasyon 

yönteminde ise trombüs direkt aspirasyon kateteri ile negatif basınç üreten 

pompa cihazlar veya manuel olarak enjektör ile çekilmeye çalışılır. 

Kombine yöntem ise kabaca bu iki tekniğin bir arada kullanılması 

şeklindedir (Blanc vd., 2020).  

Güncel olarak MT’ nin, akut BDO (internal karotis arter, orta sereberal 

arter, baziller arter) vakalarında IV r-tPA tedavisine eklenmesinin ek klinik 

yarar sağladığı bilinmektedir. Bununla birlikte 2013 yılında yayınlanan 3 

başarısız çalışma endovasküler tedaviye olan başlangıçtaki ilgiyi 

azaltmaya yol açmıştır. Bu nedenle 2015 yılına kadar akut inmedeki tek 

kanıtlanmış tedavi IV r-tPA tedavisi olarak kabul ediliyordu. Bu 

çalışmalarda BDO’nun görüntüleme yöntemi ile kanıtlanmış olmaması, 

eski pıhtı çekme yöntemlerinin kullanılması ve uzamış girişim zamanı 

nedeniyle bu çalışmaların geçerliliği eleştirildi (Derex vd., 2017). 2015’ten 

sonra yapılan çalışmalarda proksimal orta serebral arter ve internal karotis 

arter oklüzyonlarında standart medikal tedaviye eklenen endovasküler 

yöntemlerin 6-8 ve hatta semptom başlangıcından 12 saat içerisinde 

yapılmasının hastanın prognozunda olumlu etkisinin olduğu görüldü 

(Goyal vd., 2016).  Ayrıca MR CLEAN, ESCAPE, EXTEND-IA ve 

SWIFT PRIME gibi çalışmalar neticesinde; anterior sistemde BDO’ya 

bağlı akut inmelerde, sadece IV r-tPA tedavisine kıyasla IV r-tPA tedavisi 

üzerine eklenen MT’ nin klinik sonuçlarının daha yüz güldürücü olduğu 

gösterilmiştir (Derex vd., 2017). 

Son zamanlarda mekanik trombektominin etkin uygulama zamanının 

klinik defisit ile enfarkt alanı veya görüntülemede perfüzyon uyumsuzluğu 
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varlığında 24 saate kadar uzatılabileceği tartışılmaktadır (Nogueira vd., 

2018).  

Genellikle beyin anterior sirkülasyonunda internal karotis arter (ICA), 

orta serebral arter (MCA) M1 segmentine kadar olan oklüzyonlarda 

uygulanmasının başarılı sonuçları olduğu bilinmekle birlikte yakın 

zamanda posterior sistemde baziller arter ve MCA M2 segment oklüzyonu 

vakalarında da olumlu sonuçlar bildiren çalışmalar yayınlanmaya 

başlanmıştır (Elhorany vd., 2020; Wang, Qian, Fan, & Wang, 2021).  

3. Endovasküler Tedavilerin Zamansal Gelişimi 

Son 3 dekat akut inmede endovasküler tedavilerin (EVT) gelişimine 

sahne olmuştur. 1990’larda intraarteriyel tromboliz ile başlayan süreç 

gelişen cihaz ve yöntemler ile akut BDO’da MT’ nin standart tedavi 

olmasına kadar evrilmiştir. 

3.1. İntraarteriyel tromboliz 

Endovasküler inme müdahale denemeleri IV trombolizin akut iskemik 

inmede standart tedavi olarak kabul edilmesinden 10 yıldan daha öncesine 

dayanmaktadır. 1983 yılında Zeumer ve ark. 5 hastada streptokinazı kateter 

enjeksiyonu yoluyla uygulayarak baziller arter trombolizi yapan ilk kişidir, 

bildirdiği sonuçlar hastalığın olağan seyrine göre istisnai kabul edilebilir 

(Zeumer, Ringelstein, & Hacke, 1983). Erken tromboliz çalışmalarının 

çoğu intraarteriyel ile IV trombolizi kıyaslamaktaydı. 1995’te sonuçlanan 

pivotal çalışma akut iskemik inmede semptom başlangıcından sonraki ilk 

3 saatte uygulanan IV r- tPA’ nın Amerikan ilaç ve Gıda Dairesi (FDA) 

tarafından onaylanmasını netice verdi (National Institute of Neurological 

Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group, 1995). 1995 ve 1998 

yılları arasında ilk 6 saatte IV-tPA uygulanmasının yapılan çalışmalarda 

yararı gösterilemediği için bu süre konsensus kararı ile ilk 4,5 saat olarak 

belirlenmiştir (Bageac, Gershon, & De Leacy, 2021). 

Bu gelişmeye rağmen IV tPA’nın en büyük kısıtlaması olan zaman 

kısıtlaması ve BDO hastalarında düşük rekanalizayon oranları EVT’ye 

olan ilginin artmasına yol açtı. Rekombinant pro-ürokinaz(r-proUK) ile IV 

r-tPA tedavisinde olan zaman kısıtlaması genişletilerek ilk 6 saatte 

intraarteriyel uygulanma şeklinde PROACT ve PROACT II çalışmaları 

tasarlandı. İlk çalışmada plasebo grubu olması ve çalışmanın hasta toplama 

aşamasında IV r-tPA’ nın FDA onayı almasından dolayı etik gerekçelerle 

erken sonlandırıldı. İkinci çalışmada MCA oklüzyonunda intraarteriyel r-

proUK+heparin ile sadece intraarteriyel heparin tedavileri kıyaslandı. 

Rekanalizasyon oranları ve 90. gün fonksiyonel skorlar r-proUK grubunda 

daha iyi iken semptomatik kanamaların sık görülmesinden ve başka 
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gerekçelerden dolayı r-proUK FDA tarafından onay alamadı. Bundan 

sonraki intraarteriyel tromboliz çalışmaları da yeterli sayıda hastaya 

ulaşamadığı için istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmedi. Bu 

nedenlerden dolayı intraarteriyel tromboliz akut inme müdahalesinde 

hiçbir zaman yaygın kullanıma girememiş oldu (Bageac vd., 2021). 

3.2. Retriever cihazlar 

İntraarteriyel tromboliz tedavilerinde semptomatik kanama riskini 

arttıran medikal tedavilerin kullanılması ilgiyi serebral reperfüzyonu 

sağlarken hemoraji riskini arttırmayan yeni cihazlara yönlendirdi. Erken 

dönemde denenen lazerler, mikrokapan ve reolitik trombektomi (genelde 

akut pulmoner emboli tedavisinde kullanılan bir yöntem) sistemleri yeterli 

etkinlik ve güvenlik profilini sağlayamadılar (Leary vd., 2003). 

Erken üretim cihazlardan Concentric Thrombus Retriever® daha sonra 

MERCI® (Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia) ismini 

alan cihaz ABD’de pıhtı çıkarmada ilk yaygın kullanıma giren cihaz 

olmuştur. Merci retriever sarmal şekilli nitinol (nikel+titanyum alaşımı) 

telin kademeli çapının azaldığı 5 helikal halkadan oluşur. Cihazın aldığı ilk 

dizayn patenti serebral, periferal ve koroner damarsal sistemlerdeki 

girişimsel prosedürlerde kalan yabancı cisimlerin çıkarılması için 

olmuştur. Endikasyonu dolayısıyla yaygın kullanımı kısıtlı olduğu için 

üretici firma (Concentric Medical) iskemik inmede trombüs çıkarılması ile 

nörovasküler kan akımı restorasyonunu sağlama şeklinde endikasyon 

almayı hedefledi. Bu amaçla tek kollu MERCI çalışması yürütüldü ve 2005 

yılında sonuçları yayınlandı. Çalışmaya 153 hasta dahil edildi ve çalışmada 

kontrol grubu planlanmadığı için PROACT II çalışmasının heparin alan 

kolundaki hastalar kontrol grubu gibi kabul edildi. Çalışma sonucunda 

reperfüzyon oranları MERCI retriever tek başına kullanıldığında %48, 

heparin kolunda %18 olarak açıklandı. Çalışmadaki mortalite %32 kadar 

yüksek olması, cihaz fraktürlerini azaltmak için çalışma esnasında 

prosedürel değişiklikler yapılması ve çalışmanın orijinal bir kontrol grubu 

olmamasına rağmen FDA bu endikasyonu onayladı (Bageac vd., 2021). 

1 yıl sonra Merci retrieverin güncellenmiş bir versiyonunu kullanan çok 

merkezli Multi-MERCI çalışması yayımlandı. Orijinal MERCI 

çalışmasına kıyasla rekanalizasyon oranlarının daha yüksek (%54’ e %48), 

90. günde daha iyi klinik sonuç, daha az prosedürel komplikasyonlar 

(%4,5’ a %7,1) ve daha düşük 90. gün mortalitesi (%31’ e %44) bildirildi. 

Bu iki çalışmanın getirdiği güven ile 2010 yılı itibariyle 10 000’den fazla 

Merci trombektomisi yapılmıştı. Bu sayede Merci retriever güncel stent 

retrieverler için yol gösterici olmayı başarmıştır (Bageac vd., 2021). 
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2012 yılında SWIFT çalışmasında kullanılan Solitaire FR®, FDA 

tarafından ilk onaylanan SR cihazıdır. Bu çalışmada Solitaire, Merci 

retriever ile kıyaslanmış olup başarılı rekanalizasyon Solitaire grubunda 

%60,7 olarak bildirilirken Merci retriever kolunda %24,1 olarak 

bildirilmiştir (Saver vd., 2014). 2012 sonlarına doğru Trevo®, TREVO 2 

çalışması sonucunda FDA tarafından etkinliği ve güvenliği onaylanan 

ikinci SR cihazı olmuştur. O çalışmada da Trevo Merci cihazı ile 

kıyaslanmış olup Merci cihazına üstünlüğü gösterilmiştir (Nogueira vd., 

2012). Sadece bir retrospektif çalışma Solitaire ve Trevo stentlerini 

doğrudan kıyaslamış olup Trevo tarafında daha yüksek başarılı 

rekanalizasyon oranları, daha kısa prosedür süresi ve daha az sayıda 

deneme sayısı olmasına rağmen klinik sonuçları açısından Solitaire stente 

üstünlüğü gösterilememiştir (Yi, Lee, & Kim, 2018).  Son yıllarda 

piyasaya yeni SR cihazlar sürülmüştür. Bunlardan bazıları ERIC®, 

EMBOTRAP II®, CATCH+®, APERIO®, 3D REVACULARIZATION®, 

PRESET® stentleridir. Bu stentlerin direkt olarak Solitaire ve Trevo stentle 

kıyaslandığı herhangi bir çalışma bulunmuyor. Etkinlikleri ve 

güvenilirlikleri kontrolsüz gözlemsel çalışmalara dayalıdır (Blanc vd., 

2020).  

Yeni SR cihazlar ile daha distal damarlarda (MCA, M3 segment gibi) 

embolektomi yapmak mümkün olmaya başlamıştır. Bunlardan en iyi 

bilinenleri Tigertriever® ve Trevo stentin XP Provue® versiyonudur (Liaw 

& Liebeskind, 2020). 

Bu cihazlardan segmente yapılı olan Embotrap® ve Versi®, MT’ nin 

başarı şansını düşüren anatomik olarak tortüyoz damar oklüzyonlarında da 

bu stentlerin başarılı olabileceğini göstererek ayrışmaktadır. Yeni 

cihazlardan biri olan ERIC®, FDA tarafından henüz onaylanmamış 

olmakla birlikte tipik stentrieverlerden trombus yakalama, entegrasyon ve 

ortadan kaldırılmasına izin veren birbirine bağlı ayarlanabilir nitinol 

halkalar ihtiva etmekle farklılık göstermektedir. Yakın zamanda yapılan 2 

çalışmanın erken verileri bu cihazın umut vaat edici olduğunu 

göstermektedir (Blanc vd., 2020). 

305



 

 

 

Şekil 1: Sık kullanılan bazı stent retrieverlerin görsel çizimleri 
(Researchgate.net’ten alınmıştır) 

3.3. Aspirasyon kateter yöntemleri 

Penumbra® aspirasyon trombektomi sistemi Merci retrieverden sonra 

ilk geliştirilen trombektomi sistemidir. 2009 yılındaki çalışmada etkinlik 

ve güvenilirliği gösterilen ilk aspirasyon yöntemidir. Bu yöntemde bir 

aspirasyon kateteri pıhtıyı parçalayan bir ayrı cihazla kombine bir şekilde 

kullanılıyordu. Kateterin sertliği ve rekanalizasyon oranlarının nisbeten 

düşük olmasından dolayı bu cihazın kullanılma sıklığı zamanla azalmaya 

başlamıştır (Penumbra Pivotal Stroke Trial Investigators, 2009). 

Teknolojik gelişmeler ile birlikte direkt aspirasyon ile ilk geçiş etkisi (A 

Direct Aspiration first Pass Technique/ADAPT) yöntemi geliştirildi. İlk 

geçiş etkisi (First Pass Effect) kurtarıcı yönteme gerek kalmadan 

trombektomi işleminde ilk denemede başarılı reperfüzyon sağlama olarak 

tanımlanmakta olup iyi klinik sonuçlar ile ilişkilidir (Nikoubashman vd., 

2019). Burada adından da anlaşılacağı üzere pıhtıyı direkt aspire etmeye 

dayalı bir yöntem olup başarısızlık durumunda kurtarıcı olarak SR 
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yönteme geçilebilme avantajı mevcuttur (Turk vd., 2018). Direkt 

aspirasyon yönteminin etkinliği çok merkezli SR ile aspirasyon yöntemini 

kıyaslayan COMPASS çalışmasında ispatlandı. Araştırmacılar 90. gün 

modifiye rankin skorlarında, başarılı rekanalizasyon oranlarında, ilk geçiş 

başarısında ve güvenliği değerlendiren distal embolizasyon ve 

semptomatik kanama oranları açısından iki grup arasında anlamlı fark 

bulamadı (Turk vd., 2019). 

Aspirasyon kateteri ile rekanalizasyon oranlarını arttırma amacıyla 

birçok firma işlem esnasında yönlendirme kabiliyetini düşürmeden daha 

geniş çaplı aspirasyon kateteri üretmeyi başarmıştır. Yaeger ve ark. bir 

çalışmasında daha geniş iç katetere sahip aspiratörlerin daha fazla güçlü 

pompalar ile kombine edildiğinde daha fazla negatif basınç kuvveti 

oluşturup daha büyük pıhtıları aspire etme kabiliyetine sahip olabileceği 

sonucuna varmıştır (Yaeger vd., 2020). 

Yeni geliştirilen Offset® ve Wedge® aspirasyon kateterleri, karotid 

sifon bölgesinde özellikle oftalmik arter çıkış noktasından geçiş esnasında 

büyük çaplı aspirasyon kateterlerinin takılmaya yol açtığı bilindiği için 

gelişen teknolojileri sayesinde kılavuz tel ile ara kateter arasındaki 

mesafeyi azaltarak bu gibi zor geçiş noktalarında takılmayı azaltmayı 

başarmışlardır (Blanc vd., 2020).  

3.4. Kombine yöntemler 

Mekanik trombektominin etkinliğini arttırmaya yönelik SR ve 

aspirasyon yöntemlerini bir arada kullanan yöntemler geliştirilmiştir. 

Bunlardan en iyi bilineni Solumbra tekniğidir (Solitaire stent ve Penumbra 

aspirasyon kombinasyonu). Delgado ve ark. Solumbra ve ADAPT 

yöntemini karşılaştırdığı bir çalışmada etkinlik oranlarının Solumbra 

grubunda ADAPT yöntemine göre daha düşük olduğunu bulmuştur 

(Delgado vd., 2016). Bu nedenle CAPTİVE (intrakraniyel vasküler 

embolektomi öncesi devamlı aspirasyon), ARTS (inme için aspirasyon 

retriever tekniği), SAVE (stent retriever yardımlı vakum-kilitli 

ektraksiyon) gibi yeni kombine teknikler geliştirilmiş olup etkinlik ve 

güvenirliklerini göstermek için geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır 

(Blanc vd., 2020).   

Yakın zamanda pıhtı parçalanmasını azaltan ve geri çekilmesini lokal 

kan akımını durdurarak ve distal aspirasyonu bir stent retriever 

kombinasyonuna izin vererek kolaylaştıran yeni bir trombektomi cihazı 

geliştirildi. Bu gelişmiş trombektomi sistemi in-vitro olarak farklı iki pıhtı 

türünde (fibrin yoğun/eritrosit zengin) yoğun olarak çalışılmıştır. Hasta 
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bazlı çalışmalarının yakın tarihte yayınlanması beklenmektedir (Sanchez 

vd, 2020). 

 

Şekil 2: 3 farklı mekanik trombektomi tekniğinin gösterilmesi. 

(Oxford University Press, Neurosurgery dergisi, Temmuz 2019, 85. Sayı, 

Sayfa 60-67’den alınmıştır). 

     3.5. Servikal internal karotis arter anjioplasti/stentlenmesi 

Trombektomi çalışmalarının %20’ sinde servikal ICA oklüzyonu 

gözlenmiştir. Oklüzyonun akut fazında bu damarın anjioplasti veya 

stentlenmesinin potansiyel yararı ve güvenliği yeterince 

değerlendirilmemiştir. ESCAPE protokolü servikal ICA’nın akut fazda 

anjioplasti ve stentlemesini önermektedir. Bu işlem fizyolojik olarak 

proksimal akımı sağlayarak intrakraniyel pıhtının erimesini kolaylaştırma 

ve re-oklüzyon ve rekürren iskemi riskini azaltma potansiyeli olmakla 

birlikte beyin reperfüzyonu işlemini geciktirme, diseksiyon oluşturma ve 

de-novo embolizasyona yol açma gibi potansiyel riskleri de beraberinde 

barındırmaktadır. Stent takıldığında hemen antiplatelet tedavi gerektirdiği 

için IV r-tPA almış hastalarda semptomatik intrakraniyel kanama 

potansiyelini de arttırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel 

olarak akut fazda servikal ICA anjioplasti ve stentlemesi önerilmemektedir 

(Derex vd., 2017).  
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 1.   Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü, 1948 yılında sağlığın tanımını, yalnızca bedenen 

değil, ruhsal ve sosyal yönden de tam iyilik hali olarak belirlemiştir 

(Jacquelyn ve ark.; 2015). Sağlığın önemli belirleyicilerinden olan 

beslenme davranışında sadece fizyolojik değil, psikolojik ve sosyal yön de 

önemli bir role sahiptir.  

Besinler ve duygu durum arasındaki ilişki karmaşıktır. Mizaç, 

bireylerin hangi besini tüketeceğini etkilemektedir. Örneğin depresif 

mizaçta aşırı yemek yemek yaygın bir davranıştır. Beslenme tercihleri ve 

miktarı, çevresel, kültürel, genetik, sosyal ve duyusal değişkenlerle 

karmaşık bir etkileşim gösterir. Tatlı tercihi doğustan ya da erken çocukluk 

döneminde oluşur ve hayat boyu devam eder. Besin seçimleri öğrenilen bir 

davranıştır sağlıklı beslenmeye yönelik davranış değişikliği, hastalıkların 

engellenmesinde anahtar bir rol oynamaktadır (Al ve ark 2017). 

Stres yaratan durumlarda, kişinin fazla miktarda ve hızla rahatlamasını 

sağlayacak yiyecekler arama davranışı görülmektedir. Ancak bunun bir 

kısır döngüye yol açabileceği, yani; karbonhidrat değeri yüksek besinlerin 

kan şekerinde artışa ve insulin miktarında artışa ve yavaş yavaş insulin 

direncine yol açmaktadır. 

Bir başka örnekte beslenmede omega-3 yağ asitlerinin düşük oranda 

bulunmasının majör depresif bozukluk ve intihar riski de dahil olmak üzere 

ruhsal hastalıklarla ilişkili olduğunu gösteren çalışmalarda mevcuttur 

(Mischoulon ve ark 2011). 

Kardiyovasküler hastalık, diyabet, kanser, obezite, hiperlipidemi ve 

ilgili bozuklukların önlenmesi veya tedavisinde beslenmenin olumlu tarafı 

iyi bilinmesine karşın, diyetteki çeşitliliğin zihinsel fonksiyonların 

iyileştirilmesi için kullanılması oldukça yeni bir yaklaşımdır (Grosso ve 

ark.;2014). Zihin sağlığı için ne yenilmesi ve nasıl beslenilmesi gerektiği 

ile ilgilenmekte olan “Beslenme Psikiyatrisi” yeni bir alandır (Prasad, ve 

ark.;1998). Bazı yiyeceklerin (yumurta, tavus kuşu, sığır eti, nar, elma) 

cinsel fonksiyonları arttırdığı düşünülmüş; bazıları ise ruh halini 
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düzeltmek (ayva, mürver) ya da kişiyi sakinleştirmek (marul, semizotu, 

hindiba) amacıyla kullanılmıştır (Prasad, ve ark.;1998). 

Fiziksel ve zihinsel sağlık bir bütünün iki parçasıdır ve ayrılmaları 

imkansızdır. Örneğin; Avustralya’lı kadınlarda sağlıklı besin tüketimi 

düşük düzeyde ise yani beslenmesinde tam tahıl, işlenmemiş et, sebze, 

meyve gibi besinleri azsa bipolar bozukluk, anksiyete veya depresyon 

tanısı daha fazla görülmüştür (Gold ve ark.; 2016).      

  Dünya da toplam nüfusun %4,4’ünün depresif bozukluktan, 

%3,6’sının anksiyete bozukluğu olduğu tahmin edilmektedir ki bu durum 

Amerika da daha yüksek oranlarda görülmektedir (Depression, 

W.H.O.;2017). Bu bilgiden hareketle fast-food, işlenmiş/rafine ürünler ve 

içerdiği trans yağ ile beslenen ülkede depresyon için risk artmaktadır. Bazı 

çalışmalarda trans yağların diyette fazla oranda yer alması inflamasyonu 

arttırarak depresif semptomlara sebep olduğu ileri sürülmektedir (Guo, ve 

ark.;2014). 

Beslenme psikiyatrisi alanında alanında yapılmış pek çok çalışma 

depresyon ve beslenme ilişkisi üzerinedir bu çalışmalarda ilişki 

bulunmuşsa da   besinlerin aynı zamanda anksiyete bozuklukları, demans, 

şizofreni ve dikkat eksikliği gibi bozukluklarda da rol oynadığı 

saptanmıştır (Logan,ve ark.; 2014).Özellikle serotonin gibi 

nörotransmitterler depresyon gibi hastalıklarda etkin rol oynarken aynı 

zamanda  serotonin; istiridye, salyangoz, ahtapot, kalamar, muz, ananas, 

erik, fındık, süt, hindi, ıspanak ve yumurta gibi besinlerde bulunan 

triptofandan üretilen önemli bir nörotransmiterdir. Serotoninin görevi 

uyku, iştah ve dürtü kontrolünün düzenlenmesidir ve artmış serotonin 

seviyesi, ruh halinde sorun olmaması ile ilişkilidir. Sonuç olarak serotonin 

(5-hidroksitriptamin, 5-HT) prökürsörü olan triptofan varlığı, hem 

duygudurum hem de bilişsel fonksiyonların işleyişi açısından önemli bir 

madde olarak kabul edilmektedir (Strasser ve ark.; 2016). 

2.Psikiyatrik Hastaliklar Açisindan Önemli Hormon Ve 

Nörotransmitterle 

 2.1. Triptofan 

 Triptofan insanlar için esansiyel bir amino asitlerden biridir ve 

triptofanın sadece %1’i protein sentezinde kullanılır. Triptofanın büyük 

çoğunluğu, iki önemli biyokimyasal yol aracılığıyla, nöroimmünolojik 

sinyal proseslerinde büyük bir etkiye sahip olan moleküllere dönüştürülür. 

5-hidroksitriptofan, daha sonra özellikle trombositlerde, beyinde ve 

midebağırsak sisteminde bulunan 5-hidroksitriptamine (5-HT, serotonin) 

dönüştürülür. Beyindeki serotonin sentezi triptofan varlığına bağlıdır. 

Proteinden zengin yemeklerin tüketilmesi kandaki çeşitli amino asitlerin 

seviyesi arttırır. Triptofan, diyet proteinlerinde en az bulunan amino 
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asitlerden birisidir. Proteinden zengin bir yemek triptofandan ziyade daha 

büyük nötral amino asitlerin oranının artmasına katkıda bulunur. Bu durum 

beyne triptofan girişini azaltır; dolayısıyla serotonin sentezi de azalmış olur 

(Hopf, ve ark.;2013). Protein açısından zengin bir diyet sonucunda beyinde 

serotonin sentezi azalırken, karbonhidrattan zengin bir diyette ise serotonin 

sentezi artar. Yüksek karbonhidrat içerikli besinlerin alımı kandaki amino 

asit miktarını da değiştirebilir. Kan şekeri düzeyleri yükseldiğinde insülin 

salgılanması artar. Sonuç olarak, kandaki triptofan seviyesi diğer amino 

asitlere kıyasla rölatif olarak artar. Karbonhidrattan zengin besinleri 

yüksek miktarda tüketen birçok bireyin- mevsimsel duygulanım 

bozukluğu, adet öncesi stres sendromu, ya da nikotin yoksunluğu gibi 

depresif sorunları olan kişiler de dahil olmak üzere ruh hallerinin olumlu 

yönde değiştiği gözlenmiştir. 

   Beyindeki serotonin seviyesinin yükselmesini sağlayan   yüksek 

karbonhidrat içerikli gıdaların tüketimi tıpkı antidepresanlarda olduğu gibi 

kişinin ruh hali iyileştirebilmektedir. Yeni Zellanda’da genç erişkinlerde 

karbonhidrat tüketimini araştıran bir çalışmada, karbonhidrat içeren 

meyvelerin tüketildiği diyeti uygulayan katılımcıların daha rahat, daha 

mutlu hissettiklerini bildirilmişlerdir (White ve ark.;2013). Ceviz kaju gibi 

kuruyemişler triptofandan zengindir ve sonuç olarak, serotonin gibi 

triptofan metabolitleri ve içerdikleri antioksidanlar kan dolaşımının 

arttırılması, hafızanın geliştirilmesi ve kolesterolün düşürülmesine 

yardımcı olurlar, dolayısıyla genel sağlıkta iyileşme sağlarlar. Bu sonuç 

depresif duygudurumun da iyileşmesine ve dikkatin arttırlmasına da 

yardımcı olmaktadır. 

   2.2. Omega -3 Yağ Asidleri 

  Besin ve afekt arasındaki ilişkinin omega-3 yağ asitleri ile ilgili olan 

derecesi ‘anti-inflamatuvar” olarak bilinmesinden kaynaklanmaktadır. 

Omega-3 doymamış yağ asitlerinin antiinflamatuvar ve kalbi koruyucu 

etkileri dolayısıyla kardiyovaskülerkalp damar hastalıkların önlenmesinde 

etkili olduğu bilinmektedir (Grosso ve ark;2014). Bazı çalışmalarda 

Omega-3 yağ asitlerinin depresif bozukluklar otizm gibi bazı psikiyatrik 

hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği ileri sürülmüştür (Grosso, ve 

ark.; 2014). Pro- inflamatuar sitokinlerin üretiminin artması, endotel 

disfonksiyonu ve plazma homosistein düzeylerindeki artış gibi ortak 

patofizyolojik sebepler hem depresyon hem de kardiovasküler hastalıklara 

neden olmaktadır. Omega -3 yağ asitlerinin anti-inflamatuar süreci 

tetiklemeleri depresyon üzerindeki olumlu etkisini açıklıyor olabilir. 

Omega-3 alımı ile depresyon prevalansı arasındaki ters ilişkiyi gösteren 

çeşitli çalışmalar ile bu hipotez desteklenmiştir (Mischoulon ve ark.; 

2011). Birçok klinik çalışmada, sadece majör depresif bozuklukda değil 

aynı zamanda, postpartum depresyon, bipolar bozukluk, dikkat eksikliği 

hiperaktivite bozukluğu, psikotik bozukluklar, obsesif-kompulsif 
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bozukluk ve sınırda kişilik bozukluğu üzerindeki etkisi gösterilmiştir 

(Rakofsky ve ark.;2014). 

  2.3. Elektrolitler 

  Magnezyum, kalsiyum, demir ve çinko alımının depresif 

semptomların azalması ile ilişkili olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiştir 

(Miki, ve ark.; 2016). N-metyl-D- aspartat (NMDA) reseptörünün güçlü 

antagonistleri çinko ve magnezyumdur, bunların her ikisinin de eksikliği 

fonsiyonel NMDA reseptörü artışına neden olabilir. Çalışmada, diyette 

çinko alımının yüksek olmasının hem erkekler hem de kadınlarda 

depresyon oranını düşürdüğü gösterilmiştir (Vashum ve ark.2014). Bir 

çalışmada da magnezyum takviyesinin depresyon tedavisinde etkili olduğu 

gösterilmiştir (Lang ve ark. 2015)(Psikiyatrik hastalıklar açısından önemli 

hormon ve nörotransmitterler tablo 1 de gösterilmiştir). 

Triptofan ve Serotonin Uyku  

iştah  

cinsel istek 

duygudurum  

hafıza 

eksikliğinde depresif bulgular  

ceviz kaju da bol miktarda bulunmaktadır 

Omega -3 yağ asidleri Antiinflamatur etkiler 

Damar yapısını koruma 

Kardiyovasküler hastalıklardan koruma 

Antiinflamatuar etki ile depresyon ve 

bipolar bozukluktan koruma 

Dikkat eksikliği hiperaktivite tedavisinde 

etkili 

elektrolitler  

magnezyum Depresyonda etkili 

çinko Depresyonda etkili 

demir Depresyonda etkili 

bakır Şizofrenide etkili 

magnezyum Depresyonda etkili 

Tablo-1- Psikiyatrik hastalıklar açısından önemli hormon ve 

nörotransmitterler 
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 3.Mental Sağlik Üzerinde Etkisi Olan Besin Öğeleri 

 3.1. Karbonhidratlar 

Temel enerji kaynağımız karbonhidratlardır. Beyin için enerji 

gereksinimini, devamlı olarak glikozdan sağlamaktadır. Tüketilen 

karbonhidratın cinsi ve miktarı genel anlamda sağlık için önemlidir. Düşük 

miktarda karbonhidrat tüketimi beyin için sıkıntıdır. Kompleks 

karbonhidratları içeren tam tahıllar, kuru baklagiller ve sebzeler kaliteli 

karbonhidrat kaynaklarıyken şeker, nişasta, rafine edilmiş tahıllar ve 

tatlılar sağlıklı karbonhidrat kaynağı değildir ve tavsiye edilmemektedir. 

  Dondurma ve paketli yiyeceklerde yüksek miktarda bulunan rafine 

şeker tüketimi sonrasında kan şekeri aniden yükselir, insülin ve triptofan 

düzeyi artar. Triptofan, uyku için önemli bir nörotransmitterdir ve sonuç 

olarak beyindeki serotonin artmasına yol açarak ve duygudurum etkilenir, 

sürekli uykulu bir görüntü olur. Yüksek karbonhidratlı diyetlerde beynin 

gerekli enerjiyi alamaması çocuklarda konsantrasyon ve dikkat 

zorluklarına da sebep olmaktadır (Korrel ve ark. 2017). 

  3.2. Proteinler 

Aminoasitler proteinlerin yapıtaşıdırlar. Aminoasitler beyindeki 

nörotransmitterlerin sentezinde önemlidir. Beyindeki nörotransmitterlerin 

çoğu aminoasitlerden sentezlenmektedir. Nörotransmitterlerden dopamin, 

tirozinden, serotonin ise triptofandan sentezlenmektedir. Aminoasitlerin 

eksikliği beyindeki bu nörotransmitterlerin düşük seviyede olmasına neden 

olur. Eğer triptofan gibi nörotransmitter eksikse, ruhsal bozukluklar oluşur 

(Papakostas ve ark. 2004). Vücutta sentezlenemeyen ve esansiyel olan 

sekiz aminoasidin besinlerle birlikte alınması zorunludur. Beslenme 

içeriğinde proteinlerin yeterince yer alması, bu 8 aminoasidi 

sağlamaktadır. Et süt yumurta gibi besinler protein açısından oldukça 

zengindir.  

 3.3. Yağlar  

Beynin %60’ı yağdan oluşmaktadır. Sonuç olarak besinlerin 

içeriğindeki yağın miktarı ve çeşidi mizaç değişiklikleri ve beynin 

çalışmasında önemli rol oynar. Yağlar sfingomiyelinlerin yapısında 

bulunur, sonuç olarak beynin gri maddesi özellikle omega-3 yağ asitlerince 

zengindir.  

Kolesterolün düşük olması kardiyovasküler hastalık riskini 

azaltmaktadır. Ancak, çok düşük kolesterollü beslenme beyin serotonin 

seviyesinin azalmasına yol açarak; agresif davranışlara da neden 

olabileceği ileri sürülmektedir (Çiftçi ve ark 2008). Tam tersine yüksek 

kolesterollü beslenme damar yapısında plak oluşumu ve inmeye neden 

olur. 
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4.Vitaminler 

4.1.B Vitamini 

4.1.1. Tiamin 

Enerji metabolizmasının önemli ko-enzimleridir ve tahıllar, yağlı 

tohumlar ve sakatatta yüksek miktarda bulunan tiamin, glikoz 

metabolizmasında önemli rol oynayarak, beynin temel enerji kaynağıdır. 

Tiamin eksikliğinde konfüzyon, mental değişiklikler, dengesizlikler ve 

hafıza kaybı görüldüğü bildirilmiştir alkol yoksunluğunda da tiamin 

eksikliği mevcuttur (Çiftçi ve ark 2008). 

4.1.2. B12 Vitamini 

B12 vitamini özellikle kırmızı et ve deniz ürünlerinde bulunmaktadır 

ve nöronların miyelin tabakasının yapıtaşı olarak görev almaktadır. Myelin 

eksikliğinde, beyinde hasar oluşmaktadır görülür. Kronik yetersizliği 

durumunda ise sinir hasarı, bunamaya neden olur. Homosistein hipotezine 

göre vücutta yüksek homosistein düzeyi, psikiyatrik sendromlarla 

ilişkilidir (Tolmunen ve ark .2004) 

   4.1.3. Folik Asit 

Folik asitin önemli rolü   protein/aminoasit metabolizması üzerinedir. 

Düşük folik asit düzeyi metionin sentezinde azalmaya neden olur, kan 

homosistein düzeyi artar, artan homosistein ise kalp hastalıkları ve 

inme/felce yol açar. Folik asit yetersizliği aynı zamanda beyin serotonin 

düzeyinde de azalmaya neden olarak, mental hastalıklara, depresyona yol 

açabilir (Alpert ve ark.; 2000). 

  4.1.4. Niasin 

Niasin, triptofan aminoasidinden sentezlenir ve fıstık ve karaciğerde 

bulunur. Enerji metabolizmasında ko-enzim olarak rol alır. Düşük niasin 

düzeyi, unutkanlık duygudurum değişikliklerine neden olmaktadır (Marx 

ve ark.;2017).  

  4.1.5 B6 Vitamini 

B6 vitaminin az alımında, sinirlilik, öfkeye meyil, depresyon, 

uykusuzluk, oluşur. Hem yetersizliği, hem de aşırı alımı ruhsal sağlığın 

dengesizleşmesine sebep olur (Okereke, ve ark. ¸ 2016).  

4.2.C Vitamini  

C vitamini turunçgiller olmak üzere, sebze ve meyvelerde 

bulunmaktadır. C vitamini güçlü bir antioksidan vitamindir, eksik alımında 

bağışıklık sistemi çalışmaz ve demans benzeri semptomlar görülür 

(Okereke, ve ark. ¸2016) 
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 4.3.D Vitamini  

Düşük anne D vitamini düzeyinin çocukta ileriki zamanlarda şizofreni 

riski oluşturduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Vücutta D vitamini 

eksikliğinin depresyon için bir risk faktörü olabileceğine ilişkin çalışmalar 

vardır (Aydın ve ark.2012). Mevsimsel olarak yaz aylarında vücudun D 

vitamini üretimine paralel olarak, ruh halinin yükseldiği gösterilmiştir . 

(Tablo-2- Mental Sağlık Üzerinde Etkisi Olan Besin Öğeleri) 

   5.Mineraller  

  5.1. Demir      

Demirin önemli kaynakları kuru meyvelerdir. Vücutta demir elektron 

transport zincirindeki etkisi nedeniyle, beyin fonksiyonlarında önemli rolü 

mevcuttur. Demir eksikliği depresyon sebepleri arasındadır ayrıca demir 

eksikliğinde anksiyete de artmaktadır (Noorazar ve ark.2015). 

  5.2. Çinko  

çinkonun, çok sayıda enzim sisteminde görev almaktadır. Vücudun 

antioksidan savunma mekanizmalarında görev alır. Depresyon 

sebeplerinden biri olarak da etkisi çeşitli çalışmalarda yer almıştır 

(Molendijk, ve ark.2018).  

  5.3. Selenyum 

 Selenyum topraktan alınmaktadır yetersizliğinde depresyonun daha da 

kötüye gittiği ileri sürülmektedir (Młyniec ve ark.;2014). 

     

Karbonhidratlar 

 

Temel enerji kaynağımız karbonhidratlardır. 

Fazla tüketiminde insülün artışına bağlı 

hipoglisemi ve depresif ve anksiyete 

sempromlarında artış. 

Proteinler 

 

Aminoasitler proteinlerin yapıtaşıdırlar. 

Nörotransmitterlerden dopamin, tirozinden, 

Aminoasitlerin eksikliği beyindeki bu 

nörotransmitterlerin düşük seviyede olmasına 

neden olur. 

Et süt yumurta 

Yağlar besinlerin içeriğindeki yağın miktarı ve çeşidi 

mizaç değişiklikleri ve beynin çalışmasında önemli 

rol oynar. Yağlar sfingomiyelinlerin yapısında 

bulunur, sonuç olarak beynin gri maddesi özellikle 

omega-3 yağ asitlerince zengindir.  

319



 

Ceviz badem kuruyemişlerde bulunur 

B VİTAMİNİ 

 Tiamin 

 

tiamin, glikoz metabolizmasında önemli rol 

oynayarak, beynin temel enerji kaynağıdır. Tiamin 

eksikliğinde konfüzyon, mental değişiklikler, 

dengesizlikler ve hafıza kaybı görüldüğü 

bildirilmiştir alkol yoksunluğunda da tiamin 

eksikliği mevcuttur 

B12 vitamini 

 

B12 vitamini özellikle kırmızı et ve deniz 

ürünlerinde bulunmaktadır ve nöronların miyelin 

tabakasının yapıtaşı olarak görev almaktadır. 

Eksikliğinde bunama depresyon şikayetleri  

Folik Asit Folik asitin önemli rolü   protein/aminoasit 

metabolizması üzerinedir. 

Folik asit yetersizliği aynı zamanda beyin 

serotonin düzeyinde de azalmaya neden olarak, 

mental hastalıklara, depresyona yol açabilir 

Niasin Enerji metabolizmasında ko-enzim olarak rol alır. 

Düşük niasin düzeyi, unutkanlık duygudurum 

değişikliklerine neden olmaktadır.  

B6 vitamini Hem yetersizliği, hem de aşırı alımı ruhsal sağlığın 

dengesizleşmesine sebep olur( 

C Vitamini C vitamini güçlü bir antioksidan vitamindir, eksik 

alımında bağışıklık sistemi çalışmaz ve demans 

benzeri semptomlar görülür 

D vitamini Vücutta D vitamini eksikliğinin depresyon için bir 

risk faktörüdür. 

Tablo-2- Mental Sağlık Üzerinde Etkisi Olan Besin Öğeleri 

6.Mikrobiyota-Bağirsak-Beyin Ekseninde Beslenmenin Rolü 

Kalın ve ince bağırsağımızda yaşayan microbial çeşitlilik insan 

mikrobiyotasındaki en yaygın mikrobiyal topluluktur. Bağışıklık 

sisteminin gelişimi biçimlendirmek, diyetle alınan yağ asitleri, glukoz ve 

safra asitleri gibi besinleri ve ilaçları parçalamak, sindirimi güç 

polisakaritleri sindirilmesini sağlamak ve vitaminler ile biyolojik olarak 

aktif molekülleri sentezleme görevlerini üstlenen bağırsak mikrobiyotası 

insan sağlığında önemli bir rol oynamaktadır (Lankelma ve ark.; 2015). 

Yaş beslenme şekli ve beslenme sırasındaki çeşitlilik ayrıca, yaşam süresi 
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bağırsak mikrobiyatasının oluşumu ve düzenini etkileyen en önemli 

faktörlerden birisi olduğu çok sayıda çalışmada gösterilmiştir. İnsan 

bağırsaklarında firmicutes, bacteroidetes, actinobacteria ve proteobacteria 

bakteri aileleri bulunmaktadır (Khanna ve ark.; 2014). Bununla birlikte 

insan bağırsak mikrobiyatası 1000’den fazla tür ve 7000’den fazla alttüre 

sahiptir (Khanna ve ark.;2014). Bağırsak bakterileri insan organ sistemleri 

için aktif metabolitler üretebilmektedir. Örneğin lactobacillus ve 

bifidobacterialar monosodyum glutamattan gamaamino butirik asit 

(GABA) eschecichia, bacilllus ve sacromicesler norepinefrin, candida, 

streptococ, eschecichia ve enterococlar serotonin üretirken bacillus ve 

serracialar dopaminsentezlemektedir (Khanna ve ark.; 2014). 

Bifidobacterium infantis’in ağızdan alınması ile ratlarda plazma triptofan 

düzeylerinde artış görülmüştür (Khanna ve ark.;2014). Bağırsak 

mikrobiyotasının doğuştan ve kazanılmış bağışıklık sisteminde etkisi 

olduğu bazı çalışmalarda gözterilmiştir (Khanna ve ark.; 2014). 

Mikrobiyota ve barsak mukozası arasındaki etkileşim, IL -8(interlökin) ve 

IL-1 gibi proinflamatuvar, IL-10 ve TGF-B (transforming growth factor B) 

gibi çeşitli sitokin ve kemokinlerin üretimini etkilemektedir (Neish 2009) 

(Olszak, ve ark.;2012). Interferon alfa gibi inflamatuvar sitokinlerin 

depresyona sebep olduğu ve antidepresan ilaçlarla azaldığı bilinmektedir 

probiyotikler de IL-10 (interlökin on) düzeylerini arttırmaktadır (Olszak, 

ve ark.;2012). Deneysel çalışmalarda Lactobacillus GG’nin verildiğinde 

deney hayvanlarında plazma IL-10 düzeylerinde artış saptanmıştır. 

Yapılan çalışmalar, depresyon, anksiyete gibi birçok psikolojik 

rahatsızlığın mikrobiyotayla güçlü bir bağlantısı olduğunu göstermiştir 

(Levkovich ve ark.; 2013). Depresyonun etyopatogenezinde önemli rol 

üstlenen serotonin hormonunun %90’ından fazlası sağlıklı barsak 

mikrobiyotasının yer aldığı barsakta üretilebilmektedir. Beslenme şekilleri 

antibiyotik, antiinflamatuar ilaçlar mikrobiyotadaki bakterilerin 

sayılarında değişikliklere neden olmaktadır. Tüketilen yiyeceklerin 

sindirimi sonrası ortaya çıkan maddeler barsak bakterilerinin yaşamları 

sürdürmesini sağlamaktadır. Bazı bakteriler besin maddelerini sindirerek 

nörotrasmitterlerin yapısında bulunan bazı maddeleri ve B12 vitamini 

üretilebilmektedir. (tablo 3 de mikrobiatadaki azalmanın psikiyatrik 

hastalıklardaki önemi yer almaktadır. 

mikrobiata otizm 

 Dikkat eksikliği hiperaktivite 

sendromu 

 Depresyon 

 Alzeimer 

 Demans 

Tablo-3-mikrobiatanın psikiyatrik hastalıklardaki önemi 
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Sonuç 

Fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlığın devamı için her grup besinden 

yeterli miktarda ve çeşitte besin alınması önemlidir.bu sebeplerle kişilerin 

çeşitlilikleri göze alınarak diyetin düzenlenmesi ve kişilerin bu konuda 

bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi bu konunun önemini ve değerini 

arttırmada önemli bir adım olacaktır. Beslenme Psikiyatrisi alanı dünyada 

daha çok anlaşıldıkça sağlıklı ve dengeli ve doğru beslenmenin depresif 

bozukluklarda dâhil olmak üzere psikiyatrik hastalıklardaki önemini 

gösteren çalışmalarda artacaktır. Akdeniz diyeti gibi diyetlerin psikiyatrik 

hastalıklardaki önemi giderek önem kazanacaktır. Kişilerin beslenmesinde 

tercih ettiği gıda grubuna göre düzenli olarak her gün probiyotik ve 

prebiyotik gıdaların birlikte tüketilmesi de glisemik indeksi yüksek 

karbonhidrat ve fast food tüketimine göre olumlu oranda psikiyatrik 

hastalıkların çıkması olasılığını düşürecektir. 
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1.Giriş 

Tüm dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 virüsü ile hayatımıza 

giren pandemi kavramı yaşantıları olumsuz yönde etkilemiştir. Bu 

hastalığın dünya genelinde nüfusun büyük çoğunluğunda ruhsal etkilerinin 

de olduğu yapılan çalışmalarla belirtilmektedir. Örneğin Çin’de COVID-

19 salgının başlangıcında yürütülen bir araştırmada, çalışmaya dahil edilen 

bireylerin yarısına yakınının salgının psikolojik etkisini orta veya şiddetli 

olarak derecelendirdiği ifade edilmiştir. (Wang ve diğerleri, 2020) 

Hastalığın tedavisindeki belirsizlikler, yaşanan kayıplar pandemi 

döneminde ruh sağlığını etkileyen faktörler olarak sıralanabilmektedir. 

Dolayısıyla bu süreçte toplumun ruh sağlığı da ele alınması gereken önemli 

bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. (Aslan, 2020)   Hastalığın 

beklenmeyen bir şekilde geniş yayılma hızı, artan sayıda doğrulanmış vaka 

ve ölüm sayıları gerek sağlık çalışanları gerekse halk üzerinde kaygı, 

depresyon ve stres gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkarabilmektedir.  Bu 

dönemde mesleki rol ve çalışma ortamı ile ilişkili olarak da 

değerlendirildiğinde pandeminin ruh sağlığı üzerinde etkisinin en fazla 

hissedildiği grup sağlık çalışanlarıdır. (Hamouche, 2020) Koronavirüs 

pandemisinin (COVID-19) adeta cephede askerler olan sağlık çalışanları 

üzerinde şüphesiz psikolojik etkileri olmaktadır. (Blake, Bermingham, 

Johnson & Tabner, 2020). Sağlık çalışanları bu süreçte en fazla etkilenen 

kesim olarak karşımıza çıkmaktadır. COVID-19 pandemisinin İtalyan 

doktorları üzerinde etkisinin araştırıldığı bir çalışmada doktorların %93,8 

psikolojik sıkıntı yaşadıkları paylaşılmıştır. (Sio ve diğerleri, 2020)  

Yapılan literatür çalışmaları, sağlık profesyonellerinin COVID-19 

pandemi döneminde önemli ruh sağlığı riski taşıdığını göstermektedir. 

Nedenleri; uzayan çalışma saatleri, enfeksiyon alma riski, kişisel koruyucu 

ekipmanların yetersizliği/eksikliği, fiziksel yorgunluk olarak 

sayılabilmektedir. (Rajkumar, 2020) Ayrıca karantina uygulamaları stres 
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düzeyini yükseltebilmekte ve duygusal sorunlara yol açabilmektedir. 
(Naeem, Irfan & Javed, 2020) Örneklemini 1563 sağlık çalışanının 

oluşturduğu bir çalışmada katılımcıların yarısından fazlasının (%50,7) 

depresif belirtiler, %44,7’sinin anksiyete ve %36,1’sinin uyku bozukluğu 

şikâyeti bildirdikleri belirlenmiştir. (Ho, Chee & Ho,2020). Türkiye’de 

120 tane acil sağlık çalışanının pandemi döneminde psikolojik 

değişikliklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan bir başka çalışmada ise 

sağlık çalışanı olmayan gönüllü katılımcılarla karşılaştırıldığında acil 

sağlık çalışanlarının anksiyete, depresyon, umutsuzluk ve travma ölçek 

puanları istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür. 

(Avcı ve Yağcı, 2021) 

Tüm bu sonuçların yanı sıra; bir salgın, felaket ile sonuçlanan bir olay 

ile karşılaştırıldığında enfeksiyon riski ile 24 saat temas halinde olan sağlık 

profesyonellerine yönelik damgalayıcı tutumlar gibi farklı özellikler 

meydana getirebilmektedir. (Brooks ve diğerleri, 2020) Nitekim literatürde 

toplumda hastalığa yakalanma riski en yüksek grup olan sağlık 

çalışanlarına yönelik damgalayıcı tutumlar meydana geldiği yer 

almaktadır. (Yılmaz, Erdoğan ve Hocaoğlu,2021; Teksin, G., Uluyol, 

Onur, Teksin, M.G. ve Özdemir, 2020; Eren Bana, 2020; Ramaci, 

Barattucci, Ledda & Rapisarda, 2020) 

COVID-19 pandemisi döneminde hastalarla devamlı yakından temas 

eden ve bakım veren sağlık çalışanlarının bu sürece verdikleri psikolojik 

cevaplardan birisi de tükenmişlik olup yapılan çalışmalarda da sağlık 

çalışanlarının salgın sürecinde tükenmişlik yaşadıkları paylaşılmaktadır. 
(Akalın ve Modanlıoğlu; 2021; Arpacıoğlu, Baltacı ve Ünübol, 2021; 

Zhang ve diğerleri, 2020; Hoseinabadi, Kakhki, Teimori & Nayyeri, 2020) 

Pandemi döneminde COVID-19’un yayılımını yavaşlatmak adına 

zorunlu karantina uygulamaları, sosyal mesafe kuralı ve izolasyon 

durumları gibi sebepler toplumda yalnızlığın gelişmesine katkıda 

bulunmuştur. (Farooq, Laato & İslam, 2020; Ulusal İstatistik Ofisi,2020; 

Rico-Uribe ve diğerleri, 2018) Pandemi şartlarından dolayı da virüsü 

aileye götürme korkusu ve aşırı izolasyon yaşamaları sebebiyle yalnızlığa 

daha yatkın olan en dezavantajlı ve savunmasız kişiler sağlık çalışanları 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu destekleyen çalışmalar arasında 

pandemi döneminde 355 Bangladeşli sağlık çalışanında yalnızlık oranı 

%89 olarak belirtilmiştir. (Repon ve diğerleri, 2021) Çin’de örneklemi 540 

sağlık çalışanı olan bir araştırmada Kovid izolasyon koğuşundaki ve ön 

kontrol triyajındaki kişilerin yalnızlık puanları diğer tıbbi 

departmandakilerden anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. (Fang ve 

diğerleri, 2021) Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında pandemi ile 

mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının fiziksel ve ruhsal 

açıdan olumsuz etkilenmeye en açık olan grupların önünde geldiği 

şüphesizdir. (Uyurdağ, Eskicioğlu, Aksu ve Soyata, 2020). 
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 Bu derlemenin amacı, devam etmekte olan COVID-19 pandemisinde 

sağlık çalışanlarında sosyal damgalanma deneyimlerinin yalnızlık ve 

tükenmişlik ile ilişkisinin nitel veriler doğrultusunda incelenmesidir.  

2.Yöntem 

Bu sistematik derleme PRISMA 2020 Kontrol Listesi’ne göre 

yazılmıştır. (Page ve diğerleri, 2020) Nitel araştırmaların belirlenmesinde 

Joanna Briggs Enstitüsü Niteliksel Değerlendirme ve İnceleme Formu 

(JBI-QARI) kullanılmıştır. (Checklist for Qualitative Research Critical 

Appraisal tools for use in JBI Systematic Reviews, 2022) Araştırma 

kapsamında pandemi döneminde sağlık çalışanlarının sosyal damgalanma, 

tükenmişlik ve yalnızlık durumlarının tespiti ile ilgili çalışmalar 

incelenmiştir.  Literatür taramasında kullanılan anahtar sözcükler; covid-

19, damgalanma, tükenmişlik, yalnızlık ve sağlık çalışanı olarak 

belirlenmiştir. CINAHL, EMBASE, PsycInfo, Medline, APA PsycNET, 

Science Direct, Pubmed, ProQuest ve Google Scholar veri tabanları 

taranmıştır. 1 Ocak-2019 ile 10 Ocak 2022 tarihleri arasında yayınlanan 

tüm tam metin makaleler incelenmiştir. Taramalar sonucu toplam 5672 

makale incelenmiş, önce başlık ve anahtar kelimelerine göre uygun olanlar 

(n:279), sonrasında özet kısımları okunarak uygun olanlar (n:64) çalışmaya 

dahil edilmiştir.  Geriye kalan makaleler arasında tam metinlerine 

ulaşılabilen ve dahil edilme kriterlerine uygun olanlar çalışmaya alınmış 

(n:10) ve dahil edilme kriterlerine uygun olmayanlar (n:54) çıkarılmıştır. 

Bu sistematik derlemede çalışmaların belirlenmesi ve seçiminde sorumlu 

yazar görev almış, bir gözlemci tarafından değerlendirme yapılmış, 

herhangi bir çalışma hakkında görüş farklılığı yaşandığında tartışılarak 

uzlaşmaya varılmıştır. Sonuç olarak, başlık, özet ve tam metine göre 

yapılan seçimlerden sonra 10 makalenin araştırma kriterlerine uygun 

olduğuna karar verilmiştir (Şekil 1). 

2.1.Çalışmadan Dışlanma Kriterleri 

Sanat, beşerî, sosyal bilimler, epidemiyoloji, biyoistatistik ve iş sağlığı 

anabilim dallarının yaptığı çalışmalar, derlemeler, tanımlayıcı, niceliksel, 

mix-metotlu çalışmalar, olgu sunumları, ölçek geçerlilik çalışmaları, 

örneklemini COVID-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının 

oluşturduğu çalışmalar ve lisans bitirme tezleri çalışma dışı bırakılmıştır.  

2.2.Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri 

Çalışmaya sağlık çalışanları tarafından yürütülen ve örneklemi sağlık 

çalışanı olan, 1 Ocak-2019 ile 10 Ocak 2022 tarihleri arasında yayınlanan, 

belirlenen anahtar kelimeleri karşılayan, tam metnine ulaşılabilen, 

sistematik review, tez çalışması, editöre mektup olmayan ve yalnızca 

niteliksel desende yapılan araştırmalar dahil edilmiştir.  Araştırmaya dahil 

edilme ölçütleri PICOS’a (P (Patient/Population/Problem), I 
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(Intervention/Indicator), C (Comparison of Intervention), O (Outcome of 

Interest), S (Study Design)) göre belirlenmiştir (Tablo 1). Makalelerin 

seçiminde nitel çalışmalar için Joanna Briggs Enstitüsü Niteliksel 

Değerlendirme ve İnceleme Formu (JBI-QARI) kullanılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 1. PICOS Araştırmasında Kullanılan Arama Terimleri 

PICOS Arama Terimleri  

P (Patient/Population/Problem Sağlık çalışanları 

I (Intervention/Indicator) Sosyal damgalanma 

Tükenmişlik 

Yalnızlık 

C (Comparison of Intervention) Ulusal ve Uluslararası alandaki 

makaleler 

O (Outcome of Interest) Sağlık çalışanlarında sosyal 

damgalanma,  

tükenmişlik ve yalnızlık düzeyleri 

S (Study design) Niteliksel çalışmalar 

 

 

Tablo 2. Joanna Briggs Enstitüsü Niteliksel Değerlendirme ve İnceleme 

Formu (JBI-QARI) 

Maddeler Smy

r-

naki

s ve 

ark., 

202

1 

Cre

e-se 

ve 

ark.

, 

202

1 

Gordo

n, 

Mag-

bee & 

Yoder

, 2021 

Kande

-mir, 

Yılma

z ve 

Sönm

ez, 

2021 

Lian

g, 

Wu 

& 

Wu, 

2021 

Yön-

der 

Erte

m, 

2021 

Pasa

y-an 

ve 

ark., 

2021 

Muz  

ve 

Erd

o-

ğan 

Yüc

e, 

202

0 

Zol-ni-

kov & 

Furio,20

20 

Sada

ti  

ve 

ark., 

202

0 

1.Belirtilen 

felsefi bakış 

açısı ile 

araştırma 

metodolo-jisi 

arasında 

uygunluk var 

mı? 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2.Araştır-ma 

metodolojisi 

ile araştırma 

sorusu veya 

hedefleri 

arasında bir 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

328



 

uygunluk var 

mı? 

3.Araştı-rma 

metodolo-jisi 

ile veri 

toplamak için 

kullanılan 

yöntemler 

arasında bir 

uygunluk var 

mı? 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4.Araştır-ma 

metodolo-jisi 

ile verilerin 

temsili ve 

analizi 

arasında bir 

uygunluk var 

mı? 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

5.Araştır-ma 

metodolo-jisi 

ile sonuçların 

yorum-

lanması 

arasında bir 

uygunluk var 

mı? 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

6.Araştır-

macıyı 

kültürel veya 

teorik olarak 

konumlan-

dıran bir ifade 

var mı? 

- - - - - - - - - - 

7. Araştır-

macının 

araştırma 

üzerindeki 

etkisi ele 

alınıyor mu? 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8. Katılım-

cılar ve 

ifadeleri 

yeterince 

sunulmuş mu? 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

9.Araştır-ma 

mevcut 

kriterlere ya da 

güncel 

çalışmalara 

göre etik mi ve 

uygun bir 

kuruluş 

tarafından etik 

onay verildiği-

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

 

- 

 

- 
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nin kanıtı var 

mı? 

10. Araştırma 

raporunda 

çıkarılan 

sonuçlar, 

verilerin 

analizinden ya 

da 

yorumlanması

ndan 

kaynakla-

nıyor mu? 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3.Bulgular ve Tartışma 

Anahtar kelimelerle yapılan taramalar sonucunda toplam 5672 

makaleye ulaşılmıştır. Tekrar eden kayıtların çıkarılması (n:40) sonrası, 

sırası ile başlık, özet ve tam metine göre yapılan incelemeler sonucunda 

toplam 279 makaleye erişilmiştir. Alınma ölçütlerine göre incelemelerin 

yapılması ve tam metnine erişilemeyen makalelerin çıkarılmasından sonra 

toplam 10 tez çalışması araştırmaya dahil edilmiştir. Makalelerin seçimi 

ile ilgili süreç Şekil 1’de açıklanmıştır. İncelenen makalelerin %30’u 

ulusal, %70’i uluslararası literatüre aittir. Uluslararası makaleler; İrlanda, 

Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, İspanyol Cumhuriyeti, Yunanistan 

ve İran’da yapılmıştır. Makalelerin hepsinde veriler yarı yapılandırılmış 

görüşmeler ile zoom/telefon aracılığıyla veya yüz yüze toplanmıştır.  

Çalışmaların yarısından çoğunda (n:7) örneklem yalnızca hemşirelerden 

oluşmuştur. Araştırılan olgular arasında; sosyal damgalanma, zihinsel ve 

fiziksel iyilik hali, bakım sağlama, psikolojik ve duygusal travma yer 

alırken genelde süreç deneyimleri sorgulanmıştır. 

3.1.Çalışmaların Örneklem Özellikleri 

Çalışmaya dahil edilen 10 makalenin 7 tanesinde örneklem yalnızca 

hemşirelerden oluşmuştur. Yoğun bakım, acil veya çeşitli kliniklerde 

görev yapan veya sorumlu hemşirelerden oluşan örneklemlerde genelde 

pandemi hastanesinde çalışma şartı aranmıştır. Örneklemini yalnızca 

hekimlerin oluşturduğu bir makale mevcut olup Creese ve arkadaşlarına 

(2021) aittir. Smyrnakis ve arkadaşları (2021) ise pratisyen hekimler, 

dahiliye uzmanları, çocuk doktorları ve hemşireler ile çalışmıştır. 

Örneklemini sağlık çalışanlarının oluşturduğu Zolnikov & Furio (2020) 

‘nun çalışmasında ise 31 sağlık çalışanı (doktor, hemşire, teknisyen 

hemşire, davranış terapisti, ortodontist, diyaliz teknisyeni, tıbbi cerrahi 

teknisyeni, veri uzmanı, sağlık görevlisi, itfaiye ve sağlık görevlisi, 

itfaiyeci, acil tıp teknisyeni ve polis memurları) ile çalışılmıştır. 
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Özetlere göre seçim yapmak için 

değerlendirilen tam metin makale 

sayısı:64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.Çalışmaların seçimi ve alınma süreci 

3.2.Müdahale ve Prosedürler 

Smyrnakis ve arkadaşları (2021) yaptıkları çalışmada pandeminin ilk 

dalgasında 33 tane sağlık personeli ile çalışmış, onların deneyimlerini, 

inançlarını ve endişelerini araştırmayı ve anlamayı amaçlamıştır. 

Örneklem grubu ile yarı yapılandırılmış telefon görüşmeleri 

gerçekleştirilmiş, görüşmeler kelimesi kelimesine yazıya dökülmüş, 

veriler anonimleştirilmiş ve analiz edilmiştir. Sonrasında kavramsal bir 

çerçeve geliştirerek tematik analiz uygulanmıştır. Bulgularda dört ana tema 

belirlenmiştir. Bunlar; 1) birinci basamakta uyum ve pandemi sırasında 

karşılaşılan sorunlar; 2) Şüpheli COVID-19 vakalarının yönetimi; 3) 

Şüpheli olmayan vakaların yönetimi; 4) Salgının sonuçları’dır. Bu 

çalışmada bir hemşirenin ifadesi; “Bütün gün insanlara maskesiz 

giremeyeceklerini anlatmaktan yoruldum. Bazıları uyuyor. Yapmayanlar 

T
an

ım
la

m
a 

A
y

ır
m

a 
S

eç
im

 y
ap

m
a 

A
lm

a 

Veri tabanlarında belirlenen makale 

sayısı: 5672 

Tekrarlar çıkarıldıktan sonraki makale 

sayısı: 5632 

Başlık ve anahtar kelimelere göre 

ayrılan makale sayısı:279 

Analize alınan makale sayısı:12 

Kriterlere uymayan ve 

ulaşılamayan makale sayısı:5353 

Niceliksel + karma model içeren 

makale sayısı: 52 

Duplikasyon sayısı:40 

Tanımlayıcı ve sistematik 

derleme olan makale sayısı:215 
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bana biraz baskı yapıyorlar… İnsanlarla savaşacak cesaretim yok 

ve…Bazen kavga etmiyorum ama sanki başkaları değil de benim bir 

sorunum varmış gibi bir yük koyuyormuşum gibi hissediyorum. Sonunda 

bir sorunum varmış gibi geliyor.”  şeklindedir. 

 Creese ve arkadaşları (2021) çalışmaları kapsamında pandeminin ilk 

dalgası sırasında İrlanda'da çalışan 48 hastane doktoru ile Zoom™ veya 

telefon aracılığıyla görüşmüştür. Röportajlar ortalama 45 dakika sürmüş, 

katılımcıların pandemi öncesi, pandemi sırasında doktor olarak çalışma 

deneyimlerini ve geleceğe yönelik planlarını tartışmıştır. Görüşme 

transkriptleri, yapılandırılmış tematik analiz kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırma kapsamında temalar açıkça belirtilmemiş olup Yaşam Kalitesi 

(QWL) çerçevesinin temel unsurları ve COVID-19 sırasında çalışma 

bulguları ve deneyimleriyle uyumlar şeklinde belirtilmiştir. QWL çerçeve 

kategorisi, anlatılardan elde edilen bulgular ve tartışma temaları birbiri ile 

bağlantılı olarak açıklanmıştır.  Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları QWL 

çerçeve kategorisi kapsamında anlatılanlardan elde edilen bulgular; 

virüsün erken korkusu, gelecekteki dalgalar ve birikim korkusu, kişisel 

koruyucu donanımlarla çalışmak, molalar/ayrılmak ve tartışma teması; 

refah için zaman ve alan, COVID-19'da çalışmanın duyguları (korku) 

olarak belirtilmiştir. Beceri-kapasiteleri geliştirme ve kullanma fırsatı 

QWL çerçeve kategorisi kapsamında anlatılanlardan elde edilen bulgular; 

düzenli bakım sağlayamama, kişisel koruyucu donanımlar ve hasta 

yakınlığı ve tartışma teması; COVID-19'da çalışmanın duyguları 

(suçluluk) olarak ifade edilmiştir. Üçüncü QWL çerçeve kategorisi; sosyal 

bütünleşme olup anlatılanlardan elde edilen bulgular; vardiya tabanlı 

çalışma, yeniden yerleştirme, eksik eğitim ve izolasyonken tartışma 

teması; refah için zaman ve mekân, COVID-19'da çalışmanın duyguları 

(üzüntü)dür. Dördüncü ve son QWL çerçeve kategorisi toplam yaşam 

alanının tanınması başlığı altında anlatılanlardan elde edilen bulgular; 

aileye virüs bulaştırma korkusu, çocuk bakımı/yaşlı bakımı, damgalama ve 

sosyal izolasyon olarak sıralanırken tartışma teması; refah için zaman ve 

mekân, kilitlenmenin ötesinde hayattır. Bu çalışmada bir hekim iş yerinde 

virüsten kendini güvende hissederken, hastane yöneticilerinin personelin 

ruh sağlığını korumak ve desteklemek için politika ve uygulamaları ihmal 

ettiğini hissettiğini belirtmiş, bu olumsuz durumdan rahatsızlığını “Biri 

bana birisiyle görüşüp görüşmediğimi veya herhangi biriyle temas 

kurduğumu sorsa iyi olurdu.” Cümlesi ile belirtmiştir. 

 Gordon, Magbee ve Yoder (2021) araştırmalarında literatür eksikliği 

nedeniyle Amerika’daki COVID-19 hastalarına bakan yoğun bakım 

hemşirelerinin deneyimlerini incelemişlerdir. Çalışmaya amaçlı örnekleme 

kullanılarak, yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılarak bir yoğun bakım 

ünitesinden 11 hemşire katılmıştır. Görüşmeler kayıt altına alınmış ve 

kodlanmıştır; veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. COVID-
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19 tanılı hastalara bakım veren yoğun bakım hemşirelerinin deneyimleri 

beş tema ve alt temada kategorize edilmiştir. Bir hemşirenin “Etrafta 

dolaşırken neredeyse veba gibi hissediyorsunuz…Biri sana dokunursa 

anında ölecek.” cümlesi, bir başka hemşirenin “Beni daha insan yapan şey 

sosyal etkileşimde bulunmak… ve çok riskli bir bölgede çalıştığım için bu 

tür samimi sohbetlere veya samimi toplantılara katılmama izin 

verilmiyor.” cümlesi bu durumlara örnek birer ifade olarak bulunmuştur. 

Sonuçlara bakıldığında yaşanan duygular; kaygı/stres, korku, çaresizlik, 

endişe ve empati olarak alt kategorilere ayrılırken fiziksel semptomlar; 

uyku bozuklukları, baş ağrıları, rahatsızlık, yorgunluk ve nefes darlığı 

olarak alt kategorilere ayrılmıştır. Bakım ortamı zorlukları; hemşire olarak 

savunuculuk, insan rahatlatıcı bağlantı sağlayamama, ölmekte olan 

hastalar, kişisel koruyucu ekipman (KKD), izolasyon, bakım gecikmesi, 

değişen uygulama kılavuzları ve dil engeli olarak alt kategorilere 

ayrılmıştır. Sosyal etkiler; damgalanma, farklı sağlık hizmeti kahramanı 

algısı, ek sorumluluklar, başkalarıyla gergin etkileşimler ve 

izolasyon/yalnızlık olarak alt kategorilere ayrılmıştır. Kısa vadeli başa 

çıkma stratejileri; iş arkadaşı desteği, aile desteği, dikkat dağıtıcı şeyler, 

zihin/beden sağlığı ve maneviyat/inanç olarak alt kategorilere ayrılmıştır. 

Sistematik derlemeye alınan bir diğer çalışma, Kandemir, Yılmaz ve 

Sönmez (2021) ‘in olup bu çalışmada COVID-19 salgını sırasında acil 

hemşirelerinin değişen rollerini ve sorumluluklarını, zorluklarını, 

duygularını ve baş etme stratejilerini keşfetmek amaçlanmıştır. Araştırma 

Konya’daki bir hastanedeki 12 acil hemşiresi ile yarı yapılandırılmış 

bireysel görüşmeler yoluyla yürütülmüştür. Verilerin analizinde 

MAXODA 2020 yazılım programı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. 
Veri analizinden dört tema kategorisi ortaya çıkmıştır; 1. Acil hemşire 

olarak artan rol ve sorumluluklar, 2. Pandemi koşullarında çalışmanın 

zorlukları, 3.Pandemide duygusal tepkiler ve 4. Pandeminin etkileriyle 

başa çıkma stratejileridir. Bir acil hemşiresi koruyucu önlemlerin 

uygulanması teması kapsamında “Bazı dönemler geçirdim, yalnız olmayı 

seçtim. Özellikle tecrit koğuşunda çalıştıktan sonra kendimi ailemden izole 

ediyordum. Yatak odasını kararttım ve her zaman uyudum. Odadan hiç 

çıkmıyordum. Bu beni çok rahatlattı, ailemi bu şekilde koruyabileceğime 

inandım…” (Hemşire 11) cümlesini paylaşmıştır. Bu çalışmada acil 

hemşirelerinin hekimlerin arka planda olması nedeniyle rol ve 

sorumluluklarının arttığı, kaotik bir çalışma ortamında rol ve 

sorumluluklarını yerine getirdikleri, olumlu ve olumsuz birçok duyguyu 

birlikte ya da kademeli olarak deneyimledikleri ve bireysel başa çıkma 

stratejileri uyguladıkları belirlenmiştir. 

Çalışma kapsamında belirlenen bir diğer makale Liang, Wu & Wu 

(2021) ‘ya ait olup hemşirelerin COVID-19 küresel pandemi döneminde 

bakım sağlama deneyimleri derinlemesine araştırılmıştır. Katılımcıların 

333



 

seçilmesinde amaçlı örnekleme uygulanmıştır. 2020 yılında Tayvan'daki 

beş hastanede 16 hemşireden veri toplamak için yarı yapılandırılmış yüz 

yüze görüşmeler kullanılmıştır. İçerikler Colaizzi'nin yedi aşamalı yöntemi 

kullanılarak analiz edilmiştir. (Colaizzi, 1978) Çalışmanın özü üç tema 

aracılığıyla sunulmuştur; 1. Ortaya çıkan zorlukla yüzleşmek, 2. 

Belirsizlik, korku, damgalanma ve iş yükü ile mücadele etmek ve 3. 

Çevredeki değişikliklere uyum sağlamak: öğrenme ve yenilik. Belirsizlik, 

korku, damgalanma ve iş yükü ile mücadele etmek teması altında 

hemşireler yaşadıkları damgalanma deneyimlerini paylaşmışlardır. 

“Pandemi başlangıcında daha önce olduğu gibi bir yemek sipariş etmiştik 

ama hiçbir restoran göndermeye yanaşmadı. Hastanenin tehlikeli olduğunu 

düşünmüş olabilirler.” (N13), “Kızımın öğretmeni ben hastanede hemşire 

olduğum için kızımın anaokuluna gelmemesini istedi.” (N10) Bulgular, 

hemşirelerin COVID-19 salgını sırasında Tayvan'da bakım sağlama 

deneyimlerinin temalarını göstermiştir. 

Araştırmaya dahil edilen ulusal literatürden bir diğer çalışma Yönder 

Ertem (2021) ‘in olup bu çalışmada, hemşirelerin COVID-19 ile mücadele 

sürecinde sosyal damgalamaya ilişkin görüşlerini alınmıştır. Haziran-Eylül 

2020 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesindeki hemşireler 

üzerinde tanımlayıcı nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 

COVID-19 salgını sırasında belirlenmiş bir pandemi hastanesinde çalışan 

15 hemşire oluşturmuştur. Araştırma verileri Sosyodemografik Bilgi 

Formu ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu aracılığıyla toplanmıştır.  
Katılımcıların yaş ortalaması 38 (min:24-maks:54) olup, 10'u kadın, 10'u 

bekar, 9'u çocuk sahibi, 10'u yüksek lisans mezunudur. Verilerin analizi 

için damgalanma deneyimleri, damgalanmayla baş etme ve 

damgalanmanın psikolojik-sosyal sonuçları olmak üzere üç ana tema 

belirlenmiştir. Araştırmada birkaç hemşirenin ifadesi şu şekilde yer 

almıştır: N11: “Meslektaşlarımızdan aldığımız tedavi gerçekten hayal 

kırıklığı yarattı. Diğer birimlerden iki hemşirenin kliniğe destek vermesini 

istedim ama sadece pandemi servisindeki hemşirelerin bu işi yapması 

gerektiğini ve ekibimizle çalışmak istemediklerini ilettiler.” • N8: “Klinik 

ve sosyal çevrelerinde damgalanmış tutumlara maruz kalan hemşirelerin, 

daha sonra psikososyal olumsuz etkilere neden olan süreçte ağırlıklı olarak 

pasif başa çıkma yöntemlerine başvurdukları belirlenmiştir. 

Pasay-an ve arkadaşları (2021) COVID-19 teşhisi konan kişilere bakım 

veren sağlık çalışanlarının yaşadığı sosyal damgalanmayı incelemişlerdir. 
Suudi Arabistan Krallığı'nın Hail bölgesindeki COVID merkezlerinde 

gerçekleştirilen çalışmada 15 katılımcı örneklemi oluşturmuştur ancak 11. 

katılımcıda doygunluk tespit edilmiştir. Görüşmeler, katılımcı başına en az 

50 dakika olacak şekilde bir Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde tematik analiz kullanılmıştır. 

Bulgulara bakıldığında hemşireler bire bir görüşmelere dayalı olarak dört 
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ana ve üç alt temayı kaydetmiştir: 1. hemşireleri hayal kırıklığı alt 

temasıyla “COVID Hemşireleri” olarak etiketlemek, 2. “belirsizlikler” alt 

temasıyla “bilinmeyenden korkmak”, 3. Hemşirelerin ihtiyacı destek için 

ve 4. “hemşirelerin değeri” alt temasıyla mesleğe duyulan sevgi. Sonuç 

olarak COVID-19 tanısı konan hastalara bakım veren hemşireler 

damgalanma yaşamış ve “COVID Hemşireleri” olarak etiketlenmişlerdir. 

Hemşirelerde hayal kırıklığı alt temasıyla “COVID Hemşireleri” olarak 

etiketlenmek teması kapsamında örnek bir ifade: “İnsanların bana 'COVID' 

demesi çok can sıkıcı ve kendimi kendi topluluğuma bir virüsmüş gibi 

hissettim.” (Katılımcı 2) şeklindedir.  

 Muz ve Erdoğan Yüce (2020) çalışmasında COVID-19 bakım veren 

19 hemşirenin deneyimlerini ortaya çıkarmıştır. Veriler Colaizzi'nin yedi 

adımlı yöntemiyle analiz edilmiştir. Görüşmelerden sonra beş tema 

belirlenmiş olup bunlar; ilk tanışma ve hazırlıksız yakalanma, sosyal 

izolasyon ve yalnızlık, mesleki rollerde ikilem ve çatışma, hemşirelik: 

zorluklardan ve örgütsel beklentilerden doğan güçtür. Ayrıca on bir alt 

tema belirlenmiştir. 1.Alt tema duyguların farkına varma; belirsizlik ve 

enfeksiyon ve kontaminasyon korkusunda yer alan bir ifade: “Tabii 

başlarda endişeliydim. Tüm ekipmanı giyiyor olmama rağmen, bu virüse 

bulaşıp aileme bulaştırırsam, benim yüzümden insanlar yaralanıp ölürse 

diye düşündüm.” (P5) Stigma alt temasında yer alan bir ifade ise: “Sosyal 

olarak dışarı çıkamadık; Sağlık çalışanı olduğumuz için insanlar iletişim 

kurarken çekiniyordu.” (P6) şeklindedir. Sonuç olarak çalışma, 

hemşirelerin kriz durumlarındaki deneyimlerine ilişkin temel bulguları 

ortaya koymuştur. 

 Zolnikov & Furio (2020) COVID-19 pandemisi sırasında ilk müdahale 

ekipleri üzerindeki damgalanmanın sonuçlarını anlamayı amaçlamıştır. İlk 

müdahale ekiplerinin deneyimlerini anlamak için yarı yapılandırılmış 

görüşmeler kullanılmıştır. 31 tane ilk müdahale görevlisinin (ör. doktorlar, 

hemşireler, sağlık görevlileri, polis memurları, itfaiyeciler vb.) uygun bir 

örneklemesini içermektedir. Bulgulara bakıldığında ilk müdahale edenler; 

tecrit duyguları, aile veya arkadaşlar tarafından destek ve anlayış eksikliği, 

acil sosyal etkileşimde (örneğin, aile ve arkadaş çevrelerinde) azalma veya 

zorla uzaklaştırma, enfekte veya kirli olma duyguları, artan üzüntü ve 

endişe duygularını bildirmişlerdir.  

 Bu sistematik derlemeye alınan son makale Sadati ve arkadaşları 

(2020) ‘na ait olup makale, hemşirelerin İran'da COVID-19 salgını 

algılarını ve deneyimlerini araştırmıştır. İran'ın Kazvin, Arak, Şiraz ve 

Kaşan şehirlerinde 24 hemşire ile yarı yapılandırılmış görüşmeler 

yapılmıştır. Bulgular bize tüm katılımcıların virüsün yarattığı gizemli bir 

dünyayla karşı karşıya olduğunu öğretmiştir. Katılımcıların ifadelerine 

göre hiçbiri yeni virüs hakkında net bir anlayışa sahip değildi ve böyle bir 

virüsle nasıl mücadele edileceğini bilmiyorlardı. Temalar; hazırlıklı olma, 
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algılanan en kötü risk, aile koruması, sosyal damgalama ve fedakârlık 

olarak belirlenmiştir. Algılanan en kötü risk kapsamında örnek bir cümle:” 

Arak'ta hastanemizin korona koğuşu olacağı söylenince krizi anlamadım 

ve başımıza ne geleceğini anlayamadım. (Zahra, Arak)”  

Tablo 3. İncelenen Makalelerin Özellikleri 

Yazar-

Yıl 

Başlık Amaç Örnekle

m 

Sonuç 

1)Smyrn

akis ve 

ark., 

2021 

Yunanista

n'da 

COVID-

19 

pandemisi

nin ilk 

dalgası 

sırasında 

birinci 

basamak 

sağlık 

çalışanları

nın 

deneyimle

ri: nitel bir 

çalışma 

Yunanistan'da 

Birinci Basamak 

Uzmanlarının 

pandeminin ilk 

dalgasına birinci 

basamak bakımın 

hazırlığı ve 

yanıtına ilişkin 

deneyimlerini, 

inançlarını ve 

endişelerini 

araştırmak ve 

anlamak 

n:33 

(Pratisye

n 

hekimler

, dahiliye 

uzmanlar

ı, çocuk 

doktorlar

ı ve 

hemşirel

er) 

Dört ana tema 

belirlenmiştir

: a) Birinci 

basamakta 

uyum ve 

pandemi 

sırasında 

karşılaşılan 

sorunlar; b) 

Şüpheli 

COVID-19 

vakalarının 

yönetimi; c) 

Şüpheli 

olmayan 

vakaların 

yönetimi; d) 

Salgının 

sonuçları. 

Pandeminin 

işyerinde 

damgalanma, 

izolasyon ve 

sosyal 

inzivaya 

çekilme gibi 

viral 

korkudan 

kaynaklanan 

sosyal ve 

duygusal 

sonuçları 

bulaşmanın 

yanı sıra 

tükenmişlik 
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semptomları 

ve bitkinlik 

yaygın olarak 

yaşanmıştır. 

2) Creese 

ve ark., 

2021 

“Hepimizi

n 

Gerçekten 

Sadece Bir 

Nefes 

Almaya 

İhtiyacımı

z Var”: 

COVID-

19 

Pandemisi 

Sırasında 

Hastane 

Doktorları

nın 

Refahına 

İlişkin 

Bileşik 

Anlatılar 

İrlanda'daki 

hastane 

doktorlarının 

İrlanda'daki 

COVID-19 

pandemisinin ilk 

dalgası sırasında 

kendi zihinsel ve 

fiziksel iyilik 

hallerine ilişkin 

kavramsallaştırm

alarını dikkate 

alarak literatüre 

katkıda 

bulunmak 

n:48 

hekim 

Doktorların 

kaygı, 

duygusal 

tükenme, 

suçluluk, 

izolasyon ve 

yetersiz 

destek 

nedeniyle 

zihinsel 

sağlıklarında 

bir düşüş 

yaşandığı 

bulunmuştur. 

3) 

Gordon, 

Magbee 

& Yoder, 

2021 

2020 

pandemisi 

sırasında 

COVID-

19 

hastalarına 

bakım 

veren 

yoğun 

bakım 

hemşireler

inin 

deneyimle

ri: Nitel bir 

çalışma 

2019 koronavirüs 

hastalığı 

(COVID-19) 

olan hastalara 

bakım veren 

ABD yoğun 

bakım 

hemşireleri 

hakkında 

literatür eksikliği 

nedeniyle, bu 

çalışmanın amacı 

bu hastalara 

bakma 

deneyimlerini 

incelemek 

n:11 

(Yoğun 

bakım 

hemşires

i) 

Yaşanan 

duygular 

kaygı/stres, 

korku, 

çaresizlik, 

endişe ve 

empati olarak 

alt 

kategorilere 

ayrılmıştır. 

Fiziksel 

semptomlar 

uyku 

bozuklukları, 

baş ağrıları, 

rahatsızlık, 

yorgunluk ve 

nefes darlığı 

olarak alt 
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kategorilere 

ayrılmıştır. 

Sosyal 

etkiler, 

damgalama, 

farklı sağlık 

hizmeti 

kahramanı 

algısı, ek 

sorumluluklar

, başkalarıyla 

gergin 

etkileşimler 

ve 

izolasyon/yal

nızlık olarak 

alt 

kategorilere 

ayrılmıştır. 

4) 

Kandemi

r, Yılmaz 

ve 

Sönmez, 

2021 

COVID-

19 

pandemisi 

sırasında 

acil 

hemşireler

inin 

mesleki ve 

psikolojik 

algıları: 

Nitel bir 

çalışma 

COVID-19 

pandemisi 

sırasında acil 

hemşirelerin 

değişen rol ve 

sorumluluklarını, 

zorluklarını, 

duygularını ve 

baş etme 

stratejilerini 

keşfetmek 

n:12 

(Acil 

hemşires

i) 

Dört tema 

kategorisi 

ortaya 

çıkmıştır:  

1)Acil durum 

olarak artan 

rol ve 

sorumluluklar 

2)Pandemi 

koşullarında 

çalışmanın 

zorlukları  

3)Pandemide 

duygusal 

tepkiler 

4)Salgın 

etkileriyle 

başa çıkma 

stratejileri 
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Bu çalışmada 

acil servis 

hemşirelerini

n hekimlerin 

geri planda 

kalması 

nedeniyle rol 

ve 

sorumluluklar

ı artmış ve 

hemşireler 

kaotik bir 

çalışma 

ortamında 

sorumluluklar 

almıştır. 

5) Liang, 

Wu & 

Wu, 

2021 

Tayvan'da 

COVID-

19 

pandemisi 

sırasında 

hemşireler

in bakım 

sağlama 

deneyimle

ri: Nitel bir 

çalışma 

Hemşirelerin 

COVID-19 

küresel pandemi 

döneminde 

bakım sağlama 

deneyimlerini 

derinlemesine 

araştırmak 

n:16 

(hemşire

) 

Üç tema 

bulunmuştur: 

1) ortaya 

çıkan zorlukla 

yüzleşmek, 

2) belirsizlik, 

korku, 

damgalanma 

ve iş yükü ile 

mücadele 

etmek 3) 

çevredeki 

değişikliklere 

uyum 

sağlamak: 

öğrenme ve 

yenilik. 

6) 

Yönder 

Ertem, 

2021 

Hemşireler

in Covid-

19 

Sırasında 

Damgalan

ma İle 

İlgili 

Deneyimle

ri ve Başa 

Çıkma 

Hemşirelerin 

COVID-19 ile 

mücadele 

sürecinde sosyal 

damgalamaya 

ilişkin 

görüşlerini almak 

n:15 

(COVID

-19 

salgını 

sırasında 

belirlen

miş bir 

pandemi 

hastanesi

nde 

Damgalanma 

deneyimleri, 

damgalanmay

la baş etme ve 

damgalanman

ın psikolojik-

sosyal 

sonuçları 

olmak üzere 

üç ana tema 
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Tarzları: 

Nitel Bir 

Çalışma 

çalışan 

hemşirel

er) 

belirlenmiştir

.  

 

Klinik ve 

sosyal 

çevrelerinde 

damgalanmış 

tutumlara 

maruz kalan 

hemşirelerin, 

daha sonra 

psikososyal 

olumsuz 

etkilere yol 

açan süreçte 

ağırlıklı 

olarak pasif 

başa çıkma 

yöntemlerine 

başvurdukları 

belirlenmiştir

. 

7) Pasay-

an ve 

ark., 

2021 

COVID-

19 

bağlamınd

a 

hemşireler

in sosyal 

damgalan

ma 

deneyimle

ri üzerine 

nitel bir 

araştırma 

COVID-19 

teşhisi konan 

kişilere bakım 

veren sağlık 

çalışanlarının 

yaşadığı sosyal 

damgalanmayı 

incelemek 

n:15 

(Hemşire

) 

(Doygun

luk; 

n:11) 

Belirlenen 

temalar; (1) 

hemşirelerin 

hayal kırıklığı 

alt temasıyla 

“COVID 

Hemşireleri” 

olarak 

etiketlemek, 

(2) 

belirsizlikler 

alt temasıyla 

bilinmeyende

n korkmak 

(3) 

hemşirelerin 

ihtiyacı 

destek için, 

ve (4) 

“hemşirelerin 
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değeri” alt 

temasıyla 

mesleğe 

duyulan aşk. 

 

COVID-19 

tanısı konan 

hastalara 

bakım veren 

hemşireler 

damgalanma 

yaşadı. 

“COVID 

Hemşireleri” 

olarak 

etiketlendikle

ri 

bulunmuştur. 

8) Muz 

ve 

Erdoğan 

Yüce, 

2020 

Türkiye'de 

COVID-

19 

hastalarına 

bakan 

hemşireler

in 

deneyimle

ri: 

Fenomeno

lojik bir 

araştırma 

 

COVID-19 

hastalarına 

bakım veren 

hemşirelerin bu 

süreçteki 

deneyimlerini 

ortaya çıkarmak 

 

n:19 

(hemşire

) 

 

Belirlenen 

temalar; ilk 

tanışma ve 

hazırlıksız 

yakalanma, 

sosyal 

izolasyon ve 

yalnızlık, 

mesleki 

rollerde 

ikilem ve 

çatışma, 

hemşirelik: 

zorluklardan 

ve örgütsel 

beklentilerde

n doğan güç. 

 

 

9) 

Zolnikov 

& Furio, 

2020 

COVID-

19 

Sırasında 

İlk 

COVID-19 

salgını sırasında 

sağlık 

çalışanlarının ve 

n:31 

sağlık 

çalışanı 

(doktor, 

Katılımcıların 

yanıtları, 

tedavi, 

damgalama, 
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Müdahale

de 

Bulunanlar

a 

Damgalan

ma 

 

ilk müdahale 

ekiplerinin 

deneyimlerini 

anlamak ve 

keşfetmek 

 

hemşire, 

teknisye

n 

hemşire, 

davranış 

terapisti, 

ortodonti

st, 

diyaliz 

teknisye

ni, tıbbi 

cerrahi 

teknisye

ni, veri 

uzmanı, 

sağlık 

görevlisi, 

itfaiye ve 

sağlık 

görevlisi, 

itfaiyeci, 

acil tıp 

teknisye

ni ve 

polis 

memurla

rı) 

 

duygular ve 

zihinsel 

sağlıkla ilgili 

çeşitli 

zorluklarla 

sonuçlanmıştı

r. 

Katılımcılar, 

tecrit 

duyguları, 

aile veya 

arkadaşlar 

tarafından 

destek ve 

anlayış 

eksikliği, acil 

sosyal 

etkileşimin 

azalması veya 

zorla 

kaldırılması 

(örneğin, aile 

ve arkadaş 

çevrelerinde), 

enfekte olma 

veya kirli 

olma 

duyguları gibi 

damgalanma 

ile ilişkili 

faktörleri 

tanımlamışlar

dır. Üzüntü ve 

endişe 

duyguları ve 

yardım isteme 

veya tedavi 

alma 

isteksizliği 

(örneğin, 

tecrit edilmiş 

olmanın 

kendi kendini 

onaylaması) 
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10) 

Sadati ve 

ark., 

2020 

İran'da 

COVID-

19 salgını 

hemşirelik 

deneyimle

ri: Nitel bir 

çalışma 

Hemşirelerin 

İran'daki 

COVID-19 

salgınına ilişkin 

algılarını ve 

deneyimlerini 

araştırmak 

n:24 

(hemşire

) 

Tüm 

katılımcıların 

virüsün 

yarattığı 

gizemli bir 

dünyayla 

karşı karşıya 

olduğu 

öğrenilmiştir. 

Ana 

deneyimler; 

hazırlıklı 

olma, 

algılanan en 

kötü risk, aile 

koruması, 

sosyal 

damgalama 

ve fedakârlık 

olarak 

belirlenmiştir

. 

4.Sonuç ve Öneriler  

Çalışma kapsamında incelenen araştırmalardan elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde sağlık çalışanlarının pandemi döneminde fizyolojik 

sorunların yanı sıra duygusal ve davranışsal pek çok sorun yaşadıkları 

görülmektedir. Bu kapsamda pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının 

yaşadıkları ruhsal ve emosyonel sorunların derinlemesine incelenmesi ile 

bu sorunlar ile baş etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik izlem ve 

müdahalelerinin planlanması önerilmektedir.  

Bu çalışma Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksel Lisans 

Programındaki ‘‘COVID-19 Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarında 

Sosyal Damgalanma Deneyimlerinin Yalnızlık ve Tükenmişlik ile 

İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı tezden üretilmiştir. 
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1.Giriş 

Fiziksel aktivitenin düzeyini belirleyen başlıca demografik değişkenler 

yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durumdur. Yaşın artmasıyla fiziksel 

aktivite düzeyinde azalma gözlenmektedir (Trost ve ark, 2002). Fiziksel 

aktiviteye katılmada birçok etken sonucu erkekler kadınlara göre daha 

avantajlıdır (Dishman ve Sallis, 1994). Örneğin; bakıma muhtaç küçük 

çocuğun bakımını annesinin üstlenmesi gibi durumlar kadınların fiziksel 

aktivite düzeyinde etkileyici faktörlerdendir (Vrazel ve ark, 2008). Spor 

kulüplerinda sunulan hizmetin ücretli olması sebebiyle, düşük ekonomik 

düzey fiziksel aktiviteyi olumsuz etkileyebilmektedir (Salmon ve ark, 

2000).Fiziksel aktiviteyi etkileyen başlıca bireysel faktörler ise 

motivasyon, vücut ağırlığı, sağlık, diyet, stres ile fiziksel ve psikolojik 

yorgunluktur. Bu faktörlerin aynı zamanda başlangıç seviyesi ve 

profesyonel düzeyde spor dallarıyla uğraşan sporcuların başarısında da 

etkilidir (Kaynar, 2018; Frederick ve Ryan, 1993). Vücut ağırlığının 

fiziksel aktivite düzeyine etkisi incelediğinde düşük vücut ağırlığına sahip 

bireylerin fiziksel aktivite konusunda daha aktif oldukları saptanmıştır. 

Fiziksel aktivite, demografik özellikler ve kişisel farklardan etkilenebilir, 

amaçsız yapılan fiziksel aktivite genelde sürdürülebilir değildir 

(Dannenberg ve ark, 1989; King ve Tribble, 1991).  

“Mindfulness” sözcüğünün tam karşılığı olan “Bilinçli Farkındalık” 

kavramı “şu ana kayıtsız, şartsız, bilinçli olarak dikkatini vermeyi 

amaçlayan farkındalık” olarak ifade edilmiştir. Son zamanlarda farkındalık 

meditasyonunun, beyin ve bilişsel işlevsellik üzerindeki etkilerine olan 

ilginin arttığı görülmektedir (Bishop, 2004). Bu nedenle davranış 

kontrolünü iyileştirmek ve dürtü doğrultusunda hareket etmekten kurtulma 

yönünde fayda sağladığı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda, 

farkındalık seviyelerinin, dürtüsellik düzeyleri ile ters orantılı olduğu 

bulunmuştur (De Wit, 2009; Lattimore, 2011; Peters, 2011; Murphy, 
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2012). “Bilinçli Farkındalık” yeme davranışlarına uyarlandığı zaman 

“Farkına Vararak Yeme” ya da “Yeme Farkındalığı” olarak ifade edilebilir 

(Bishop, 2004). Farkındalıkla yeme (mindfulness eating) (tüketeceğimiz 

besine dikkat ederek, bilerek, anında karar verme), bireylerin yemeğe 

duydukları duygusal farkındalığa ve yemeğe dair deneyimlerine odaklanan 

bir yaklaşımdır (Bishop, 2004). Farkındalık sayesinde bireyler bilinçsizce 

ve kontrolsüzce yeme davranışından kurtulacak ve dolayısıyla gereksiz 

besin tüketimi, kilo alımı önlenmiş olacaktır. Duygusal yeme, “kaygı ya da 

sinirlilik gibi olumsuz duygulara cevap olarak aşırı yemek yeme eğilimi” 

olarak tanımlanmaktadır (Van Strien, 2007). Bu davranış ilgi çekicidir 

çünkü duygusal beslenme, fazla kilo ve obezite gibi kilo kaygıları ile tutarlı 

bir şekilde ilişkilidir (Koenders, 2011; Ozier, 2008). Yeme farkındalığı ile 

duygusal yemenin önüne geçmek mümkündür. Çünkü yeme 

farkındalığıyla kişi neyi, ne kadar, ne zaman yiyeceğine duygusal değil 

fiziksel olarak karar verme yetisi kazanacaktır. Bilinçli farkındalıkta birey 

o anda dışarıdan gelen uyarıcıları duyu organları aracılığıyla algılar ve 

gerçeklikle bağ kurmayı sağlar, bu bağ sayesinde kişi anı yaşayabilir 

(Brown ve Ryan, 2003). Bilinçli farkındalık uygulamalarıyla zihin ana 

davet edildiği zaman şimdiki anın farkında olmayı zaman içinde alışkanlık 

edinir. Dikkatini tekrar tekrar şimdiki ana odaklayıp o anda kalmak, içsel 

ve dışsal olarak bütünlük sağlayabilmek ve şimdide olmak önemlidir 

(Daphne, 2011). Yeme farkındalığı sayesinde birey sezgisel yeme yetisini 

tekrar kazanarak, vücudunun verdiği sinyaller doğrultusunda ihtiyacı 

kadarını tüketecektir. Böylece kişi ihtiyacından az yemeyerek 

malnutrisyonu, çok yemeyerek obeziteyi önlemiş olacaktır. 

Bu çalışmada spor kulübüne giden bireylerde yeme farkındalığının 

Beden kütle indeksi (BKİ) ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Elde edilen verilerin yeme farkındalığı ve Beden kütle indeksi değerlerini 

iyileştirecek yeni çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.  

2. Materyal ve Method 

Çalışmaya 18-45 yaş aralığında, 10.07.2021-31.07.2021 tarihleri 

arasında spor kulübüne giden 538 birey katıldı. Çalışma, T.C. Bezmi Alem 

Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, Girişimsel Olmayan Etik Kurulu tarafından 

08.07.2021 tarihli 15 sayılı Etik Kurul Onayı ile yapıldı. Yeme 

Farkındalığı Ölçeği(YFÖ-30)’nde 5’li likert skalası (1:hiç, 2:nadiren, 

3:bazen, 4:sık sık, 5:her zaman) kullanıldı. Ölçeğin alt faktörlerine 

bakıldığında Disinhibisyon, Duygusal Yeme, Yeme Kontrolü, Odaklanma, 

Yeme Disiplini, Farkındalık ve Enterferans şeklinde yedi faktöre 

dağılmıştır. Veriler, İstatistik Paket Programı 26.0 kullanılarak analiz 

edildi. 
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3. Sonuçlar 

Çalışmada, 538 katılımcının 281 tanesi kadın (%52,2), 257’si ise 

(%47,8) erkektir. 182 kişi (%33,8) 18-23; 106 kişi (%19,7) 24-29; 105 kişi 

(%19,5) 30-35; 92 kişi (%17,1) 36-41 ve 53 kişi (%9,9) 42-45 yaş 

aralığındadır.  29 katılımcının (%5,4) Beden kütle indeksi (BKİ)si 18’den 

küçük, 298’inin (%55,4) 18-24,9 arasında, 138 katılımcının (%25,7) 25-

29,9 arasında, 55 kişinin (%18,2) 30-34,9 arasında, 13 kişinin (%2,4) 35-

40 arasında ve 5 kişinin (%0,9) 40 üzerindedir. Katılımcılar arasından 122 

kişi (%42,2) çalışıyor iken 311 kişi ise (%57,8) çalışmamaktadır. 234 

katılımcının (%43,5) geliri giderinden az, 215 (%40) katılımcının geliri 

giderine eşit ve 89 (%16,5) katılımcının geliri giderinden fazladır. 

Çalışmamızda YFÖ-30 toplam puan ortalaması 92,40 olarak bulundu. Alt 

gruplara bakıldığında Disinhibisyon ortalaması 14,88; Duygusal Yeme 

13,89; Yeme Kontrolü 12,49; Odaklanma 19,49; Yeme Disiplini 12,81; 

Farkındalık 13,66; Enterferans 5,16 olarak saptandı (Tablo 1).  

Tablo 1. YFÖ-30 toplam ve alt ölçek puanları ortalaması ve standart 

sapması 

 N Minimum Maximum Ortalama+Std.Sapma 

Disinhibisyon 538 5,00 25,00 15,11±4,87 

Duygusal 

Yeme 
538 5,00 25,00 16,10±5.84 

Yeme 

Kontrolü 
538 5,00 20,00 12,31±2.89 

Odaklanma 538 6,00 25,00 16,23±2.20 

Yeme Disiplini 538 4,00 20,00 12,81±3,30 

Farkındalık 538 5,00 25,00 16,36±2,51 

Enterferans 538 2,00 10,00 6,83±2,00 

Toplam Puan 538 36,00 150,00 99,63±13,61 

 

Katılımcılarının YFÖ-30 puanları cinsiyete göre incelendiğinde toplam 

skor, disinhibisyon, odaklanma ve farkındalık alt ölçeklerinde cinsiyetler 

arasında anlamlı fark saptanmadı. Duygusal Yeme alt ölçeği skoru 

kadınlarda 15,06 ve erkeklerde 17,23 (p: 0,000); Yeme Kontrolü alt ölçeği 

skoru kadınlarda 12,60 ve erkeklerde 12,00 (p: 0,015); Yeme Disiplini 

ölçeği skoru kadınlarda 13,16 ve erkeklerde 12,42 (p: 0,010);  Enterferans 

alt ölçeği skoru kadınlarda 6,64 ve erkeklerde 7,04 (p: 0,021) olarak 

bulundu (Tablo 2).  
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Tablo 2. YFÖ-30  Ölçeği Skoru ve Alt Ölçek Puanlarının cinsiyete göre 

dağılımı 

 Cinsiyet N 
Ortalama+std. 

sapma 
p değeri 

Toplam Skor 
Kadın 281 98,70±13,95 

0,096 
Erkek 257 100,66±13,17 

Disinhibisyon 
Kadın 281 14,86±4,85 

0,207 
Erkek 257 15,39±4,88 

Duygusal Yeme 
Kadın 281 15,06±6,01 

0,000* 
Erkek 257 17,23±5,45 

Yeme Kontrolü 
Kadın 281 12,60±2,80 

0,015* 
Erkek 257 12,00±2,96 

Odaklanma 
Kadın 281 16,27±2,20 

0,679 
Erkek 257 16,19±2,22 

Yeme Disiplini 
Kadın 281 13,16±3,22 

0,010* 
Erkek 257 12,42±3,41 

Farkındalık 
Kadın 281 16,19±2,75 

0,104 
Erkek 257 16,54±2,20 

Enterferans 
Kadın 281 6,64±2,01 

0,021* 
Erkek 257 7,04±1,98 

Man-Whitney U Testi p < 0,05 anlamlı 

Katılımcılarının YFÖ-30 puanları yaş gruplarına göre incelendiğinde 

toplam skor, 18-23 yaş için 97,49; 24-29 yaş için 98,16; 30-35 yaş için 

99,31;  36-41 yaş için  103,53;  42-45 yaş grubu için 103,83 olarak bulundu. 

18-23 yaş katılımcıların toplam skorları ile 36-41 yaş ve 42-45 yaş 

aralığındaki katılımcıların skorları arasında anlamlı fark bulundu (p: 0,004; 

p: 0,022). 24-29 yaş aralığındaki katılımcıların puanları ile 36-41 yaş 

aralığındaki katılımcıların puanları arasında anlamlı fark bulundu 

(p:0,042) ( Tablo 3).  

Tablo 3. Yeme Farkındalığı Ölçeği toplam skorun yaş dağılımına göre 

karşılaştırılması 

Yaş Aralığı Toplam skor Yaş Aralığı 

Ortalama 

Farkı+Std.Sap

ma 

P değeri 

18-23 Yaş 97,49 24-29 Yaş -,67±1,64 ,994 
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30-35 Yaş -1,81±1,64 ,804 

36-41 Yaş -6,03*±1,71 ,004* 

42-45 Yaş -6,33*±2,09 ,022* 

24-29 Yaş 98,169 

18-23 Yaş ,67±1,64 ,994 

30-35 Yaş -1,14±1,84 ,972 

36-41 Yaş -5,36*±1,91 ,042* 

42-45 Yaş -5,66±2,25 ,091 

30-35 Yaş 99,31 

18-23 Yaş 1,81±1,64 ,804 

24-29 Yaş 1,14±1,84 ,972 

36-41 Yaş -4,21±1,91 ,181 

42-45 Yaş -4,51±2,26 ,269 

36-41 Yaş 103,53 

18-23 Yaş 6,03*±1,71 ,004* 

24-29 Yaş 5,36*±1,91 ,042* 

30-35 Yaş 4,21±1,91 ,181 

42-45 Yaş -,29±2,31 1,000 

42-45 Yaş 103,83 

18-23 Yaş 6,33*±2,09 ,022* 

24-29 Yaş 5,66±2,25 ,091 

30-35 Yaş 4,51±2,26 ,269 

36-41 Yaş ,29±2,31 1,000 
Kruskal Wallis ve Dunn’s Post Hoc Analizi; p< 0,05 anlamlı 

Katılımcılarının YFÖ-30 Disinhibisyon alt ölçeği puanları yaş 

gruplarına göre incelendiğinde, 18-23 yaş için 14,54; 24-29 yaş için 13,92; 

30-35 yaş için 14,9; 36-41 yaş için 16,89; 42-45 yaş  için 16,71 olarak 

bulundu. 18-23 yaş katılımcıların toplam skorları ile 36-41 yaş ve 42-45 

yaş katılımcıların skorları arasında anlamlı fark bulundu (p: 0,002; p: 

0,031). 24-29 yaş katılımcıların puanları ile 36-41 yaş ve 42-45 yaş 

katılımcıların puanları arasında anlamlı fark bulundu (p: 0,000; p:0,006). 

30-35 yaş katılımcıların puanları ile 36-41 yaş katılımcıların puanları 

arasında da anlamlı fark bulundu (p: 0,036) (Tablo 4). 

Tablo 4. Dishibisyon Alt Ölçeği puanlarının yaş dağılımına göre 

karşılaştrılması 

Yaş Aralığı Toplam skor 
Yaş 

Aralığı 

Ortalama 

Farkı+Std.Sapma 
P değeri 

18-23 Yaş 14,54 
24-29 

Yaş 
,59±0.58 ,845 
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30-35 

Yaş 
-,37±,58 ,968 

36-41 

Yaş 
-2,32*±,61 ,002* 

42-45 

Yaş 
-2,16*±,74 ,031* 

24-29 Yaş 13,952 

18-23 

Yaş 
-,59±,58 ,845 

30-35 

Yaş 
-,97±,65 ,577 

36-41 

Yaş 
-2,91*±,67 ,000* 

42-45 

Yaş 
-2,76*±,80 ,006* 

30-35 Yaş 14,92 

18-23 

Yaş 
,37±,58 ,968 

24-29 

Yaş 
,97±,65 ,577 

36-41 

Yaş 
-1,94*±,68 ,036* 

42-45 

Yaş 
-1,79±,80 ,170 

36-41 Yaş 16,89 

18-23 

Yaş 
2,32*±,61 ,002* 

24-29 

Yaş 
2,91*±,67 ,000* 

30-35 

Yaş 
1,94*±,68 ,036* 

42-45 

Yaş 
,15±,82 1,000 

42-45 Yaş 16,71 

18-23 

Yaş 
2,16*±,74 ,031* 

24-29 

Yaş 
2,76*±,80 ,006* 
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30-35 

Yaş 
1,79±,80 ,170 

36-41 

Yaş 
-,15±,82 1,000 

Kruskal Wallis ve Dunn’s Post Hoc Analizi   p < 0,05 seviyesinde anlamlıdır 

Katılımcılarının YFÖ-30 Duygusal Yeme Alt Ölçeği puanları yaş 

gruplarına göre incelendiğinde, 18-23 yaş için 15,12; 24-29 yaş için 15,00; 

30-35 yaş için 15,79;  36-41 yaş için ortalama puan 18,08; 42-45 yaş grubu 

için 18,81 olarak bulundu. 18-23 yaş katılımcıların toplam skorları ile 36-

41 yaş ve 42-45 yaş aralığındaki katılımcıların skorları arasında anlamlı 

fark bulundu (p: 0,001; p: 0,000). 24-29 yaş katılımcıların puanları ile 36-

41 yaş ve 42-45 yaş katılımcıların puanları arasında anlamlı fark 

bulundu(p: 0,002;p:0,001). 30-35 yaş katılımcıların puanları ile 36-41 yaş 

ve 42-45 yaş katılımcıların puanları arasında da anlamlı fark bulundu (p: 

0,040;p: 0,015) (Tablo 5).  

Tablo 5. Duygusal Yeme Alt Ölçeği puanlarının yaş dağılımına göre 

karşılaştırılması 

Yaş 

Aralığı 

Toplam 

skor 

Yaş 

Aralığı 

Ortalama 

Farkı±Std.Sapma 
P değeri 

18-23 

Yaş 
15,12 

24-29 

Yaş 
,11±,69 1,000 

30-35 

Yaş 
-,66±,69 ,877 

36-41 

Yaş 
-2,96*±,72 ,001* 

42-45 

Yaş 
-3,68*±,88 ,000* 

24-29 

Yaş 
15,00 

18-23 

Yaş 
-,11±,69 1,000 

30-35 

Yaş 
-,78±,78 ,857 

36-41 

Yaş 
-3,07*±,81 ,002* 

42-45 

Yaş 
-3,80*±,95 ,001* 
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30-35 

Yaş 
15,79 

18-23 

Yaş 
,66±,69 ,877 

24-29 

Yaş 
,78±,78 ,857 

36-41 

Yaş 
-2,29*±,81 ,040* 

42-45 

Yaş 
-3,02*±,96 ,015* 

36-41 

Yaş 
18,08 

18-23 

Yaş 
2,96*±,72 ,001* 

24-29 

Yaş 
3,07*±,81 ,002* 

30-35 

Yaş 
2,29*±,81 ,040* 

42-45 

Yaş 
-,72±,98 ,948 

42-45 

Yaş 
18,81 

18-23 

Yaş 
3,68*±,88 ,000* 

24-29 

Yaş 
3,80*±,95 ,001* 

30-35 

Yaş 
3,02*±,96 ,015* 

36-41 

Yaş 
,72±,98 ,948 

Kruskal Wallis ve Dunn’s Post Hoc Analizi  p < 0,05 

Katılımcılarının YFÖ-30 Yeme Kontrolü Alt Ölçeği puanları yaş 

gruplarına göre incelendiğinde, 18-23 yaş için 11,93; 24-29 yaş için 12,10; 

30-35 yaş için 12,40;  36-41 yaş için ortalama puan 13,01; 42-45 yaş için 

12,75 olarak bulundu. 18-23 yaş aralığındaki katılımcıların toplam skorları 

ile 36-41 yaş aralığındaki katılımcıların skorları arasında anlamlı fark 

bulundu (p: 0,027) (Tablo 6). 
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Tablo 6. Yeme Kontrolü Alt Ölçeği puanlarının yaş dağılımına göre 

karşılaştırılması 

Yaş Aralığı Toplam skor Yaş 

Aralığı 

Ortalama 

Farkı±Std.Sapma 

p 

değeri 

18-23 Yaş 11,93 24-29 Yaş -,18±,35 ,986 

30-35 Yaş -,47±,35 ,659 

36-41 Yaş -1,08*±36 ,027* 

42-45 Yaş -,83±,44 ,345 

24-29 Yaş 12,10 18-23 Yaş ,18±,35 ,986 

30-35 Yaş -,29±,39 ,945 

36-41 Yaş -,90±,41 ,177 

42-45 Yaş -,65±,48 ,664 

30-35 Yaş 12,40 18-23 Yaş ,47±,35 ,659 

24-29 Yaş ,29±,39 ,945 

36-41 Yaş -,61±,41 ,572 

42-45 Yaş -,35±,48 ,949 

36-41 Yaş 13,01 18-23 Yaş 1,08*±,36 ,027* 

24-29 Yaş ,90±,41 ,177 

30-35 Yaş ,61±,41 ,572 

42-45 Yaş ,25±,49 ,986 

42-45 Yaş 12,75 18-23 Yaş ,83±,44 ,345 

24-29 Yaş ,65±,48 ,664 

30-35 Yaş ,35±,48 ,949 

36-41 Yaş -,25±,49 ,986 

Kruskal Wallis ve Dunn’s Post Hoc Analizi, p<0.05 

Katılımcılarının YFÖ-30 Odaklanma Alt Ölçeği puanları yaş gruplarına 

göre incelendiğinde, 18-23 yaş grubu için 15.84, 24-29 yaş grubu için 

16,59, 30-35 yaş gurubu için 16,27,  36-41 yaş arası ortalama puan 16,44, 

42-45 yaş grubu için 16,23 olarak bulundu. 18-23 yaş aralığındaki 

katılımcıların toplam skorları ile 24-29 yaş aralığındaki katılımcıların 

skorları arasında anlamlı fark bulundu (p: 0,044) (Tablo 7).  
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Tablo 7. Odaklanma Alt Ölçeği puanlarının yaş dağılımına göre 

karşılaştırılması 

Yaş Aralığı Ortalama Yaş 

Aralığı 

Ortalama 

Farkı±Std.sapma 

p 

değeri 

18-23 Yaş 15,84 24-29 Yaş -,74*±0,26 ,044* 

30-35 Yaş -,43±,26 ,500 

36-41 Yaş -,58±,28 ,208 

42-45 Yaş -,60±,34 ,393 

24-29 Yaş 16,59 18-23 Yaş ,74*±,26 ,044* 

30-35 Yaş ,31±,30 ,831 

36-41 Yaş ,14±,31 ,990 

42-45 Yaş ,14±,36,26 ,995 

30-35 Yaş 16,27 18-23 Yaş ,43±,26 ,500 

24-29 Yaş -,31±,30 ,831 

36-41 Yaş -,16±,31 ,983 

42-45 Yaş -,17±,37 ,989 

36-41 Yaş 16,44 18-23 Yaş ,59±,28 ,208 

24-29 Yaş -,14±,31 ,990 

30-35 Yaş ,16±,31 ,983 

42-45 Yaş -,007±,37 1,000 

42-45 Yaş 16,23 18-23 Yaş ,60±,34 ,393 

24-29 Yaş -,14±,36 ,995 

30-35 Yaş ,17±,37 ,989 

36-41 Yaş ,007±,37 1,000 
Kruskal Wallis ve Dunn’s Post Hoc Analizi) p<0.05 anlamlı 

Katılımcılarının YFÖ-30 Yeme Disiplini Alt Ölçeği puanları yaş 

gruplarına göre incelendiğinde, katılımcıların puanları yaş dağılımından 

anlamlı olarak etkilenmediği bulundu. Katılımcılarının YFÖ-30 

Enterferans Alt Ölçeği puanları yaş gruplarına göre incelendiğinde, 18-23 

yaş için 6,71; 24-29 yaş için 6,51; 30-35 yaş için 6,52;  36-41 yaş için 7,38; 

42-45 yaş grubu için 7,52 olarak bulundu. 24-29 yaş aralığındaki 

katılımcıların toplam skorları ile 36-41 yaş aralığı ve 42-45 yaş 

aralığındaki katılımcıların skorları arasında anlamlı fark bulundu  (p: 

0,020; p: 0,021). 30-35 yaş aralığındaki katılımcıların puanları ile 36-41 

yaş aralığındaki ve 42-45 yaş aralığındaki katılımcıların puanları arasında 

da anlamlı fark bulundu (p: 0,021 ve p: 0,022)(Tablo 8).  
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Tablo 8. Enterferans Alt Ölçeği puanlarının yaş dağılımına göre 

karşılaştırılması 

Yaş Aralığı 
Toplam 

skor 
Yaş Aralığı 

Ortalama 

Farkı±Std.sapma 

p 

değeri 

18-23 Yaş 

 6,71 

24-29 Yaş ,20±,24 ,921 

30-35 Yaş ,19±,24 ,928 

36-41 Yaş -,66±,25 ,069 

42-45 Yaş -,80±,30 ,068 

24-29 Yaş 6,51 

18-23 Yaş -,20±,24 ,921 

30-35 Yaş -,00±,27 1,000 

36-41 Yaş -,86*±,28 ,020* 

42-45 Yaş -1,00*±,33 ,021* 

30-35 Yaş 6,52 

18-23 Yaş -,19±,24 ,928 

24-29 Yaş ,00±,27 1,000 

36-41 Yaş -,85*±,28 ,021* 

42-45 Yaş -1,00*±,33 ,022* 

36-41 Yaş 7,38 

18-23 Yaş ,66±,25 ,069 

24-29 Yaş ,86*±,28 ,020* 

30-35 Yaş ,85*±,28 ,021* 

42-45 Yaş -,14±,34 ,993 

42-45 Yaş 7,52 

18-23 Yaş ,80±,30 ,068 

24-29 Yaş 1,00*±,33 ,021* 

30-35 Yaş 1,00*±,33 ,022* 

36-41 Yaş ,14±,30 ,993 
Kruskal Wallis ve Dunn’s Post Hoc Analizi p<0.05 anlamlı 

Katılımcılarının YFÖ-30 Toplam ve alt ölçek puanları çalışma 

durumuna göre incelendiğinde, toplam skor çalışan katılımcılarda 101,34 

iken çalışmayan katılımcılarda 98,39 bulundu. Çalışan ve çalışmayan 

katılımcıların puanları arasında anlamlı ilişki saptandı (p: 0,012). Duygusal 

yeme skoru çalışan katılımcılarda 16,95 iken çalışmayan katılımcılarda 

15,48 bulundu. Çalışan ve çalışmayan katılımcıların puanları arasında 

anlam fark bulundu(p: 0,004).  

Katılımcılarının YFÖ-30 Toplam ve alt ölçek puanları gelir durumuna 

göre incelendiğinde, Toplam skor, Disinhibisyon, Duygusal Yeme, Yeme 

Kontrol, Yeme Disiplini, Farkındalık ve Enterferans alt ölçekleri gelir 
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durumundan etkelenmezken, Odaklanma alt ölçeğinde gruplar arasında 

anlamlı fark bulundu (p:0.001).   

Katılımcıların YFÖ-30 total skorları Beden kütle indeksi (kg/m2)ne 

göre incelendiginde BKİ 18k/m2’in altında olan katılımcıların puan 

ortalaması 100,17; 18 ve 24,9kg/m2 arasında olanların 101,06; 25 ve 

29,9kg/m2 arasındakilerin 99,37; 30 ve 34,9 kg/m2 arasındakilerin 95,87; 

35 ve 40 kg/m2 arasındaki katılımcıların 92,87  ve  40 kg/m2 üzerindeki 

katılımcıların 78,40 olarak bulundu. BKİ değeri 40kg/m2’den büyük, 18 

kg/m2 altında, 18 ve 24,9 kg/m2 arasında ve 25 ve 29,9 kg/m2  olan 

katımcıların puanları arasında anlamlı fark bulundu (p:0,011; p:0,003 ve p: 

0,008) (Tablo 9). 

Tablo 9.  YFÖ-30 Toplam Skorunun Beden kütle indeks ile 

karşılaştırılması 

Beden Kütle 

İndeksi(kg/m2) 

Toplam skor BKİ 

Aralığı 

Ortalama 

Fark±Std.sapma 

p 

değeri 

18'den Küçük 

(Zayıf) 
100,17 

18-24,9 -,89±2,60 ,999 

25-29,9 ,79±2,73 1,000 

30-34,9 4,29±3,07 ,727 

35-40 7,55±4,46 ,537 

40'dan 

Büyük 
21,77*±6,47 ,011* 

18-24,9 

(Normal 

Kilolu) 

101,06 

18'den 

Küçük 
,89±2,60 ,999 

25-29,9 1,69±1,37 ,824 

30-34,9 5,19±1,96 ,088 

35-40 8,45±3,79 ,226 

40'dan 

Büyük 
22,66*±6,03 ,003* 

25-29,9 

(Hafif Kilolu) 
99,37 

18'den 

Küçük 
-,79±2,73 1,000 

18-24,9 -1,69±1,37 ,824 

30-34,9 3,50±2,13 ,571 

35-40 6,76±3,88 ,505 
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40'dan 

Büyük 
20,97*±6,09 ,008* 

30-34,9 

(Obez 1. 

derece) 

95,87 

18'den 

Küçük 
-4,29±3,07 ,727 

18-24,9 -5,19±1,96 ,088 

25-29,9 -3,50±2,13 ,571 

35-40 3,25±4,12 ,969 

40'dan 

Büyük 
17,47±6,24 ,060 

35-40 

(Obez 2, 

derece) 

92,61 

18'den 

Küçük 
-7,55±4,46 ,537 

18-24,9 -8,45±3,79 ,226 

25-29,9 -6,76±3,88 ,505 

30-34,9 -3,25±4,12 ,969 

40'dan 

Büyük 
14,21±7,04 ,333 

40'dan Büyük 

(Obez 3. 

derece) 

78,40 

18'den 

Küçük 
-21,77*±6,47 ,011* 

18-24,9 -22,66*±6,03 ,003* 

25-29,9 -20,97*±6,09 ,008* 

30-34,9 -17,47±6,28 ,060 

35-40 -14,21±7,04 ,333 
Kruskal Wallis ve Dunn’s Post Hoc Analizi p<0,05 

Katılımcıların YFÖ-30 Disinhibisyon alt ölçeği puanları Beden kütle 

indeksine göre incelendiğinde BKİ değerleri ile toplam skor arasında 

anlamlı fark bulunmadı.  

Katılımcıların YFÖ-30 Duygusal Yeme alt ölçeği puanları Beden kütle 

indeksine göre incelendiğinde BKİ değeri 40’tan büyük olan katılımcıların 

YFÖ-30 puanları BKİ’si 18 ve 24,9 arasında olan katılımcılar ile BKİ’si 

30-35 arasında olan katılımcıların toplam puanları arasında anlamlı fark 

bulundu (p:0,035).  

Katılımcıların YFÖ-30 Yeme kontrolü alt ölçeği puanını Beden kütle 

indeksine göre incelendiğinde BKİ değeri 18’in altı, 18-24,9 arasında, 35-

40 arasında olan katılımcıların toplam puanları arasında anlamlı fark 

bulundu (p:0,008; p:0,009 ve p: 0,038) (Tablo 10).  
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Tablo 10. Yeme Kontrolü alt ölçeği puanının Beden kütle indeksine ile 

karşılaştırılması 

Beden Kütle 

indeksi(kg/m2) 
Ortalama 

BKİ 

Aralığı 

Ortalama 

Fark 
Std Hata 

p 

değeri 

18'den Küçük 

(Zayıf) 
13,06 

18-24,9 ,53876 ,55645 ,928 

25-29,9 ,84433 ,58436 ,699 

30-34,9 1,25078 ,65648 ,400 

35-40 3,29973* ,95480 ,008* 

40'dan 

Büyük 
2,86897 1,38521 ,304 

18-24,9 

(Normal 

Kilolu) 

12,53 

18'den 

Küçük 
-,53876 ,55645 ,928 

25-29,9 ,30556 ,29455 ,905 

30-34,9 ,71202 ,41981 ,535 

35-40 2,76097* ,81051 ,009* 

40'dan 

Büyük 
2,33020 1,28999 ,462 

25-29,9 

(Hafif Kilolu) 
12,22 

18'den 

Küçük 
-,84433 ,58436 ,699 

18-24,9 -,30556 ,29455 ,905 

30-34,9 ,40646 ,45616 ,949 

35-40 2,45541* ,82992 ,038* 

40'dan 

Büyük 
2,02464 1,30228 ,629 

30-34,9 

(Obez 1. 

derece) 

11,81 

18'den 

Küçük 
-1,25078 ,65648 ,400 

18-24,9 -,71202 ,41981 ,535 

25-29,9 -,40646 ,45616 ,949 

35-40 2,04895 ,88219 ,187 

40'dan 

Büyük 
1,61818 1,33619 ,831 

35-40 

(Obez 2, 

derece) 

9,76 

18'den 

Küçük 
-3,29973* ,95480 ,008* 

18-24,9 -2,76097* ,81051 ,009* 
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25-29,9 -2,45541* ,82992 ,038* 

30-34,9 -2,04895 ,88219 ,187 

40'dan 

Büyük 
-,43077 1,50535 1,000 

40'dan Büyük 

(Obez 3. 

derece) 

10,20 

18'den 

Küçük 
-2,86897 1,38521 ,304 

18-24,9 -2,33020 1,28999 ,462 

25-29,9 -2,02464 1,30228 ,629 

30-34,9 -1,61818 1,33619 ,831 

35-40 ,43077 1,50535 1,000 
Kruskal Wallis ve Dunn’s Post Hoc Analizi, p<0,05 anlamlı 

Katılımcıların YFÖ-30 Odaklanma alt ölçeği puanları Beden kütle 

indeksine göre incelendiginde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı. 

Katılımcıların YFÖ-30 Farkındalık alt ölçeği puanları BKİ aralıklarına 

göre incelendiginde Beden kütle indeksine göre gruplar arasında anlamlı 

bir fark bulunmadı. BKİ değerleri ile YFÖ-30 toplam ve alt ölçek 

puanlarının korelasyon analizinde YFÖ-30 toplam değer, Disinhibisyon, 

Duygusal Yeme, Yeme Kontrolü alt ölçeklerinde katılımcıların BKİ 

değerleri ile negatif yönde korelasyon saptandı (Tablo 11).  

Tablo 11. Beden kütle indeksi ile YFÖ-30 toplam ve alt ölçek 

puanlarının korelasyon analizi 

 R katsayısı p değeri 

YFÖ-30 Toplam değer -0,171 0,000* 

Disinhibisyon -0,118 0,006* 

Duygusal Yeme -0,135 0,002* 

Yeme Kontrolü -0,173 0,000* 

Odaklanma 0,081 0,061 

Yeme Disiplini -0,061 0,158 

Farkındalık -0,064 0,136 

Enterferans -0,073 0,091 
Spearman Korelasyon Analizi,  Korelasyon 0,001 seviyesinde anlamlı 

4. Tartışma 

Farkındalık, ana odaklanan ve anı değiştirme veya hemen harekete 

geçme baskısı olmaksızın içsel ve dışsal deneyimlerin tanınmasına ve 

değerlendirilmesine izin veren, yargılayıcı olmayan bir durumu ifade eder. 

Farkındalık, mizaç benzeri özelliklere sahiptir, ancak aynı zamanda eğitim 

yoluyla öğrenilebilir ve geliştirilebilir (Shapir ve ark., 2006). Teoride, 

bilinçli farkındalığın yeme bozuklukları ile ters orantılı olması beklenir, 

çünkü şu ana odaklanma, bireyin açlık ve tokluğun içsel iştah açıcı 
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ipuçlarını tanıma ve bunlara etkili bir şekilde yanıt verme yeteneğini teşvik 

etmelidir (Brown ve ark., 2007). Ayrıca, şimdiki ana dikkat edilmesi, 

fizyolojik açlık sinyalleri ile olumsuz duygular veya gıda mevcudiyeti gibi 

yemeye yönelik diğer iç veya dış uyaranlar arasındaki farklılaşmayı 

desteklemelidir (Olson ve Emery, 2015). Eğilimsel farkındalığın 

kısıtlanmamış yeme ile kesitsel ilişkisini karakterize eden hemen hemen 

tüm mevcut çalışmalarda sağlıklı yetişkinlerde farkındalık, duygulara veya 

dış ipuçlarına yanıt olarak kendi bildirdiği yeme ile ters orantılı 

bulunmuştur (Annameier ve ark., 2018) Farkındalık temelli yaklaşımlar 

psikolojik stresi azaltmada etkili olabildiği gibi araştırmalar, farkındalık 

temelli müdahalelerin yeme davranışlarını, kilo yönetimini ve metabolik 

sağlığı iyileştirdiğini göstermiştir. Çalışmalarda 6 ila 12 aylık takipten 

sonra, farkındalık kolundaki katılımcıların, kontrol kolundaki katılımcılara 

kıyasla tatlı yiyecek alımını azaltmaya devam ettiği saptanmıştır (Kristeller 

ve ark., 2014; O’Reilly ve ark., 2014).  

Son dönemlerde yeme davranışlarını belirlemek önem kazandığından 

yeme farkındalıklarını değerlendirmek için Framson ve arkadaşları (2009) 

Yeme Farkındalığı Ölçeği (MEQ) geliştirmiştir. Çalışmamızda çeşitli yaş 

grubu ve sosyal statüde bireyin yeme farkındalığını belirlemek amaçlanmış 

ve katılımcılarn Beden kütle indeksine göre yeme farkındalıkları 

değerlendirilmiştir.  

Çalışmamızda katılımcıların YFÖ-30 puanları cinsiyete göre 

incelendiğinde toplam skor, disinhibisyon (düşünmeden yeme), 

odaklanma ve farkındalık alt ölçeklerinde cinsiyetler arasında anlamlı fark 

bulunmadı. Üstündağ’ın (2020) çalışmasında spor yapan ve yapmayan 

katılımcılar arasında toplam skorda cinsiyetler arası fark tespit 

edilmemiştir. Köse (2017) çalışmasında üniversite öğrencilerinin YFÖ-30 

puanları değerlendirilmiş ve kadın erkek arasında fark saptanmamıştır.  

Çalışmamızda duygusal yeme alt ölçeği skoru kadınlarda 15,06 ve 

erkeklerde 17,23 olarak bulundu (p: 0,000). Framson ve arkadaşlarının 

farkındalık ölçeğini geliştirdikleri çalışmada kadınların duygusal yeme alt 

ölçeği erkeklere göre daha düşük puan saptanmıştır. Bu durum kadınların 

duygusal stres durumunda erkeklerden daha farklı bir cevap 

verebileceklerini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmaların aksine Üstündağ 

(2020) çalışmasında duygusal yeme, yeme kontrolü ve bilinçli beslenme 

puanları kadınlarda daha yüksek bulundu. Benzer şekilde Ortabutu’nun 

(2020) lise öğrencileri ile yürüttüğü çalışmasında duygusal yeme, puanları 

ile cinsiyet ilişkisine bakıldığında, erkeklerin bu alandan daha yüksek puan 

aldığı saptanmıştır 

Enterferans (dış etmenlerden etkilenme) alt ölçeği skoru kadınlarda 

6,64 ve erkeklerde 7,04 olarak tespit edilmiştir (p: 0,021). Yani erkeklerin 

dış etmenlere karşı etkilenme sorunu daha az bulunmuştur. Çalışmamıza 

benzer şekilde Ortabutu’nun (2020) çalışmasında enterferans erkeklerde 
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daha yüksek bulunurken, Üstündağ’ın çalışmasında spor yapmayan 

katılımcılarda enterferans ölçeği kadınlarda daha yüksek bulunmuştur. 

Çalışmamızda Yeme Kontrolü ve Yeme Disiplini ölçekleri kadınlarda 

daha yüksek bulundu. Kız çocukların küçük yaştan beri anneleri ile 

mutfakta olma ve besin ile daha yakın temas içinde olma eğilimlerinden 

dolayı yeme kontrolü ve yeme disiplininin daha iyi olduğu 

varsayılmaktadır (Mantzioos ve ark., 2015). Ortabautu (2020) ve Mantzios 

ve arkadaşları(2015) yeme kontrolü ve disiplini alt ölçeklerinin erkeklerde 

daha yüksek olduğu bulundu. Üstündağ’ın (2020) çalışmasında spor 

salonunda spor yapan bireylerde sağlıklı beslenmeyle ilgili endişelerin 

erkeklerde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Köse (2017) çalışmasında 

kadınların yeme tutumu sonuçlarına göre erkeklere göre yeme bozukluğu 

riski altında oldukları belirtilmiştir.  

Çalışmamızda 18-23 yaş katılımcıların toplam skorları ile 36-41 yaş ve 

42-45 yaş katılımcıların skorları arasında yaş ile artan anlamlı fark tespit 

edildi (p: 0,004 ve p: 0,022). 24-29 yaş katılımcıların puanları ile 36-41 yaş 

katılımcıların puanları arasında da yaş ile pozitif yönde ilişkili anlamlı fark 

bulundu (p: 0,042). Disinhibisyon ve duygusal yeme puanları yaş 

ilerledikçe artmaktadır. Üstündağ’ın (2020) çalışmasında 30 yaş altı 

katılımcılarda yeme kontrolsüzlüğü daha fazla tespit edilmiş olsa da aynı 

çalışmada yaş ile beraber yeme farkındalığı puanlarının da artttığı 

bulunmuştur. Benzer şekilde Köse (2017) ve Framson ve arkadaşları 

(2009), yaş ile beraber farkındalığın arttığını belirtirken, Sayın ve 

arkadaşları (2019), YFÖ-30 puanları ile yaş arasında ilişki bulmuştur.  

Çalışmamıza katılan bireylerin çalışma durumları incelendiğinde 

çalışan bireylerde toplam YFÖ-30 skoru ve duygusal yeme puanları daha 

yüksek tespit edildi. Üstündağ (2020), duygusal yeme puanlarının 

katılımcıların meslek gruplarından veya çalışma durumlarından 

etkilenmediğini bulmuşlardır. Duygusal yeme, bir takım duygu değişimleri 

nedeniyle normalden daha fazla yemek yemeyi; kontrolsüz yeme, besin 

tüketimindeki kontrolün kaybedilmesi sonucu normalden daha fazla 

yemeyi; bilişsel kısıtlama ise, bireylerin vücut ağırlıklarının kontrol için 

bilinçli şekilde besin alımını kısıtlamasını ifade etmektedir (de Lauzon-

Guillain ve ark., 2006). Güneşer ve arkadaşlarının (2020) çalışmasında iş 

stresinini duygusal yeme bozukluğu yarattığı saptanmıştır. Genel olarak 

duygusal yeme, stres durumuna verilen tepki olarak ortaya çıkmaktadır 

(Serin ve Şanlıer, 2016). Demirçi (2017), çalışmasında vardiyalı çalışma 

düzeninin stresi tetiklediğini ve buna bağlı duygusal yeme bozukluğu 

sıklığını arttırdığını vurgulamıştır. Çalışmamızda işsizliğe bağlı stresin, 

duygusal yeme farkındalığını düşürdüğü düşünülmektedir.  

Katılımcıların YFÖ-30 total skorları Beden kütle indeksi(BKİ) 

aralıklarına göre incelendiginde BKİ değeri arttıkça YFÖ-30 sonuçlarının 

azaldığı görülmektedir. YFÖ-30 total skorları ile BKİ değerleri arasında 
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zayıf negatif yönlü bir korelasyon saptanmıştır. Üstündağ (2020) 

çalışmasında spor yapan obez olmayan katılımcıların yeme farkındalığı 

ölçeği puanlarının spor yapan obez (2. sınıf) katılımcıların puanlarına göre 

anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu saptamışlardır. Köse (2017) 

tarafından öğrencilerin incelendiği bir çalışmada da BKİ artarken, YFÖ-30 

puanları gerilemektedir. Framson ve arkadaşları (2009), BKİ ve 

farkındalık arasında negatif bir ilişki yakalarken, başka bir çalışmada da 

benzer negatif yönlü ilişki bulunmuştur (Grinnell ve ark., 2011). Mantzios 

ve arkadaşları (2018) öğrenciler üzerinde yürüttüğü çalışmada BKİ, yeme 

bozukluğu ve farkındalık arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Moor ve 

arkadaşları (2012),  üniversite öğrencileri arasında genel olarak dikkatli 

beslenme ve BKİ ile negatif ilişkili bulmuşlar, bu da araştırmacılara BKİ’si 

daha düşük olan öğrencilerin daha dikkatli yiyici olduklarını 

düşündürmüştür. 

Dishibisyon, odaklanma, yeme disiplini, farkındalık ve enterferans alt 

ölçekleri puanları Beden kütle indeksinden etkilenmezken,  duygusal yeme 

sorunu obez bireylerde normal kilolulara kıyasla daha yüksek bulundu. 

Kuseyri ve arkadaşları (2019),  üniversite öğrencilerinin yeme farkındalığı 

alt ölçekleri ile BKİ arasındaki ilişkiye bakıldığında toplam puan ile 

disinhibisyon ve yeme kontrolü alt ölçeklerinin toplam skorları ve BKİ 

grupları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Moor ve arkadaşları 

(2012), duygusal yeme alt ölçeği ve BKİ arasında ilişki bulmuşlardır. 

Duygusal yeme alt ölçek puanı ile Beden kütle indeksi arasında bulunan 

negatif korelasyon, Duygusal İştah Anketi ile yapılan çalışmanın 

sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  BKİ arttıkça duygusal yeme negatif 

olarak etkilenmektedir (Nolan ve ark. 2010). Duygusal, kontrolsüz ve 

kısıtlayıcı yeme, sırasıyla, açlık ve tokluk duygularından bağımsız olarak 

gıda alımı ile karakterize edilen sorunlu yeme davranışlarıdır, ancak daha 

çok duygusal uyaranlara dayalıdır. Genel olarak, sorunlu yeme 

davranışları, doğal ve sezgisel yeme kaybına ve çeşitli duyguları açlık veya 

tokluk durumunu ayırt etmede zorluklara yol açmaktadır. Bu durum ise her 

türlü duygusal uyaran ile karşılaşıldığında yemek yeme tepkisinin 

oluşmasına neden olur.  Bu sebeple duygusal yeme problemi olan kişilerde 

obezitenin daha çok görülmesi beklenen bir durumdur (Bernat ve ark., 

2020). Kanıtlar, duygu düzenleme bozukluğundaki eksikliklerin ve yüksek 

düzeyde olumsuz duyguların obezitenin gelişiminde ve sürdürülmesinde 

önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Duygusal düzenleme, duygusal 

öz-farkındalık ve duygularla başa çıkma üzerindeki etkileri nedeniyle, 

dikkatlilik ve farkındalıklı yeme tekniklerini kullanan müdahalelerin, aşırı 

yeme ataklarını, depresif semptomları ve duygusal yemeyi azaltmada ve 

ayrıca sezgisel yemeyi geliştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır (Barnes ve 

ark., 2016; Cancian ve ark., 2019). Baran ve arkadaşları, yeme bağımlılığı 

ve obezite ilişkisi irdelemiş ve yeme bağımlılığı olan bireylerden tip 2 

diyabet tanısı olanların %28’inin 1. derece, %28’inin ise 2. derece obez 
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sınıfında olduğunu tespit etmişlerdir. Yeme bağımlılığı olup diyabeti 

olmayanların ise %36.8’inin 1. derece, %26.3’ünün ise 2. derece obez 

sınıfında olduğu belirlenmiştir. Yeme bağımlılığı, her zaman obezite ile 

ilişkili olmamakla birlikte, obez bireylerde 2-3 kat daha sık görülmektedir. 
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1. Giriş 

Vücuttaki tüm hücreler gelişimlerini sağlamak ve hücresel hemostazı 

korumak için birbirleriyle iletişim kurar. Bu iletişim genellikle klasik 

sinyal iletimi olarak adlandırılan, hücre dışı boşluğa salınıp alıcı hücrenin 

yüzeyindeki membran reseptörleri ile etkileşime giren sinyal molekülleri 

(sitokinler, inflamatuar aracılar, metabolitler, hormonlar vb.) aracılığıyla 

gerçekleşir (Grimmelikhuijzen ve Hauser, 2012). Bunun dışında hücreler, 

gap junction veya nanotüpler aracılığıyla makromolekülleri değiştirerek 

doğrudan da etkileşime girebilir. Bu durum hücre grupları arasında 

elektriksel ve metabolik senkronizasyonu mümkün kılar. Bu etkileşim 

farklı tipte hücre dışı veziküller (Ekstrasellüler Veziküller; EV) aracılığıyla 

gerçekleşir (Robbins ve Morelli, 2014; Pitt vd., 2016).  

Hücreden hücreye iletişimin en çekici yöntemlerinden biri olarak kabul 

edilen EV'ler, kökenlerine göre iki gruba ayrılır. Bunlardan ilki, hücre 

zarından doğrudan tomurcuklanan mikroveziküller (MV); ikincisi ise 

multiveziküler cisimlerin (MVB'ler) ekzositoz yoluyla plazma membranı 

ile birleşmesiyle hücre dışı boşluğa salınan eksozomlardır (Heijnen vd., 

1999; Bebelman vd., 2018). MV’ler 50-500 nm büyüklüğündedir ve 

orjinlerine, boyutlarına, morfolojilerine göre farklı isimlerle 

(mikropartiküller, kabarcıklı veziküller, dökülen veziküller, onkozomlar, 

migrazomlar, nörosferler, apoptotik cisimler vb.) adlandırılırlar. Bunlardan 

onkozomların büyüklükleri 1 µm’e kadar olabilir. Eksozomlar ise,  50-150 

nm çapında, Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) ile incelendiğinde 

fincan şekilli, kriyo-elektron mikroskobu ile gözlemlendiğinde ise 

yuvarlak ve çift yapraklı zarlarla çevrelenmiş küçük membran 

vezikülleridir (Kahlert vd., 2014; Théry vd., 2009; Simons ve Raposo, 

2009; Van Niel vd., 2018).    
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Eksozomlar; kan hücreleri, endotelyal hücreler, immünositler, 

trombositler, düz kas hücreleri gibi birçok farklı hücre tipi tarafından 

salınabilir (Zhang vd., 2020) ve plazma, tükürük, idrar, anne sütü, beyin 

omurilik sıvısı (BOS), bronkoalveolar lavaj (BAL) gibi dolaşımdaki çoğu 

vücut sıvısında karakterize edilmiştir (Simpson vd., 2009). Eksozomal 

yükün araştırılmasının bir hastalığa tanı konulmasında ve hastalık seyrinin 

tahmin edilmesinde faydalı olabileceği düşünülmektedir (Zhang vd., 

2020). Tüm bu yönleriyle eksozomlar, inflamatuar, nörodejeneratif 

hastalıklar ve kanser gibi çeşitli hastalıkların oluşumunda önemli rol oynar 

(Melo vd., 2014; Riches vd., 2014; Yang vd., 2019). Bununla birlikte, 

eksozomların rol aldığı düzenleyici mekanizmalar halen belirsizliğini 

korumaktadır. Bu derlemenin amacı, eksozomların hastalıklar üzerindeki 

biyolojik ve fonksiyonel rollerine dikkat çekerek bu alanda yapılacak 

çalışmalara yol göstermektir.  

2. Eksozomların içerikleri  

Yüksek çözünürlüklü elektron mikroskobisi ve gelişmiş proteomik 

tekniklerin birlikte kullanımı ile farklı hücrelerden salınan eksozomların 

yapısı ve içeriği ortaya çıkarılmıştır. Eksozomların içerikleri Şekil 1’de 

gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 1. Eksozomların içerikleri (Bellingham vd., 2012). 
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Küçük bir sitozolü çevreleyen çift tabakalı lipit bir zardan oluşan 

eksozomlar, ana içerikleri proteinler ve lipidler olmakla birlikte haberci 

RNA (mRNA), mikroRNA (miRNA), sirküler RNA (circRNA), diğer 

kodlamayan RNA'lar (ncRNA'lar) ve hatta genomik DNA (gDNA) 

fragmanları ve mitokondriyal DNA'yı da (mtDNA)  bünyelerinde 

barındırırlar (Simons ve Raposo, 2009; Simpson vd., 2012; Van den Boorn 

vd., 2013; Van Niel vd., 2006; Zhu vd., 2020). Birçok organizma için farklı 

hücre tiplerine göre eksozomal içerikler, ExoCarta veritabanında yer 

almaktadır (Keerthikumar vd., 2016).  

2.1. Eksozomal proteinler 

Eksozomlar, büyük bir kısmı ana hücreye özgü farklı protein alt 

kümelerine sahiptir. Çeşitli hücre tiplerinde yapılan proteomik 

profillemeler, evrimsel olarak önemli ortak bir membran ve sitozolik 

protein dizisi içerdiklerini ortaya çıkarmıştır (Simpson vd., 2009). Bu 

sitozolik proteinlerin %80'inin fare ve insan eksozomlarında korunduğu 

bildirilmiştir (Théry vd., 2002). Eksozomlar, endozomal proteinler 

açısından zengindirler; ancak mitokondriyal, nükleer, endoplazmik 

retikulum ve golgi kaynaklı proteinleri içermezler. Ayrıca, membran 

transport ve füzyon proteinlerini, aktin ve tübülin gibi hücre iskeleti 

proteinlerini, integrinleri ve belirteç olarak kullanılan Tümör Duyarlılık 

Geni 101 proteini (TSG101), CD9, CD63, CD81 antijeni, ALG2-

etkileşimli proteini (Alix), ısı şok proteini (HSP70) gibi eksozomal 

proteinleri içerirler (Budnik vd., 2016; de la Torre Gomez vd., 2018; 

Console vd., 2019; Gross vd., 2012).  

2.2. Eksozomal lipidler 

Eksozomların lipid bileşenleri golgiden türetilen lipidleri de taşıdığı 

için ana hücrelerin plazma zarından farklıdır. Örneğin, glikosfingolipidler, 

kolesterol, fosfatidilserin ve seramid, eksozom zarlarında bol miktarda 

bulunur. Bu özel lipid içeriği eksozom zarının stabilitesini sağlar (Zhu vd., 

2020).  

2.3. Eksozomal DNA 

Eksozomlar çok farklı DNA (tek sarmallı, çift sarmallı, genomik, 

mitokondriyal, ters kopyalanmış tamamlayıcı -reverse-transcribed 

complementary- DNA'lar) içerikleri barındırır. Eksozomların içeriğindeki 

DNA dizisinin, köken aldığı hücrenin tam genom dizisini yansıttığı 

gösterilmiştir (Kahlert vd., 2014; Thakur vd., 2014; Sansone vd., 2017; 

Sharma ve Johnson, 2020). Eksozomal DNA, serbest tümör DNA'sından 

daha uzundur ve kararlıdır (Sharma ve Johnson, 2020). Bu nedenle 

eksozomal DNA çalışmalarının artması farklı hastalıkların teşhisi ve yeni 

terapötiklerin geliştirilebilmesi için faydalı olacaktır. 
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2.4. Eksozomal RNA 

Eksozomlar, mRNA’lar ve miRNA'lar, uzun kodlayıcı olmayan 

RNA’lar (lncRNA), circRNA, ribozomal RNA’lar (rRNA), transfer 

RNA’lar (tRNA), küçük nukleolar RNA’lar (snoRNA), küçük nüklear 

RNA’lar (snRNA) ve piwi etkileşimli RNA’lar (piRNA) gibi kodlayıcı 

olmayan RNA'lar (ncRNA) açısından zengindir (Pegtel ve Gould, 2019; 

Wang vd., 2019; Yu vd., 2020). Çalışmalar, eksozomların, ana 

hücrelerinden daha farklı, alıcı hücrelere aktarılabilen, bu alıcı hücrelerde 

işlevsel olabilen, apoptoz ve farklılaşma gibi hücresel aktiviteleri 

düzenleyebilen RNA ekspresyon profili gösterdiğini ortaya çıkarmıştır 

(Chaput ve Thery, 2011; Console vd., 2019; Bu vd., 2019; Zhang vd., 

2015). Bazı miRNA'lar eksozomlarda alıcı hücrelerinden daha yüksek 

oranlarda eksprese olur ki bu miRNA'ların eksozomlara seçici olarak 

paketlendiğini göstermektedir (Valadi vd., 2007).  Eksozomların 

içeriğindeki RNA bağlayıcı proteinler (RBP), RNA'ların normal yapısını 

ve işlevini koruyarak, bozulmasını önler (Simons ve Raposo, 2009; 

Simpson vd., 2012; Zhu vd., 2020). 

3. Eksozomların biogenezi 

İlk olarak Stahl and Johnstone tarafından 1983'te koyun 

retikülositlerinde keşfedilen EV’lerin hücrelerin olgunlaşması sırasında 

açığa çıkan gereksiz membran proteinlerinin hücre dışına atılmasını 

sağladığı düşünülüyordu (Johnstone vd., 1987). Sonradan yapılan 

çalışmalar eksozomların içeriklerini endositoz yoluyla konakçı hücrelere 

vererek önemli biyolojik süreçlerde rol oynadıklarını göstermiştir 

(Cheshmi ve Cheshomi, 2020). 

Eksozomların biyogenezi üç aşamada gerçekleşir: 1) Endositoz; plazma 

zarının içe doğru tomurcuklanması ile erken endozomlar oluşur; 2) MVB 

oluşumu; erken endozomlardan, intraluminal vezikülleri içeren geç 

endozomlar ve MVB’ler oluşur; 3) Eksozom salınması; geç MVB'lerin 

plazma zarı ile füzyonu ile eksozomlar serbest bırakılır; bu MVB'lerin 

lizozomlarla birleşmesi halinde ise eksozomlar degrade olur (Xu vd., 2018) 

(Şekil 2). Eksozomların taşıdığı moleküllerin içeriği ve miktarı; 

üretimlerini ve salınımlarını teşvik eden, biyogenezlerine yol açan 

uyaranlardan ve moleküler mekanizmalardan, kaynaklandıkları hücrenin 

fizyolojik ya da patolojik durumundan etkilenir (Niel-2018). Eksozom 

biyogenezi, salınımı ve veziküllerin yıkılması başlıca transport için gerekli 

endozomal sıralayıcı kompleksler (ESCRT) ve aksesuar proteinler 

tarafından kontrol edilir (Henne vd., 2013). Eksozomlar, alıcı hücreler ile 

farklı yollarla etkileşime girebilir. Bunlardan ilkinde hedef hücrelerin 

sinyal reseptörleri ile eksozomların transmembran proteinleri doğrudan 

etkileşime girer. İkincisinde, eksozomlar, alıcı hücrelerin plazma 

membranı ile birleşip içeriklerini sitozole iletir. Üçüncüsünde ise 
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eksozomlar, hücrelerin ve eksozomların yüzeyinde bulunan proteinlerin 

vasıtasıyla alıcı hücrelere alınır (Zhang vd., 2015). 

Eksozomların ekzositozla sekresyonuna aracılık eden pek çok faktör 

bulunmaktadır. Hücre içi Ca2+ düzeyleri ile hücre içi ve hücre dışı pH 

gradyanları eksozom salınımında etkilidir (Savina vd., 2003; Parolini vd., 

2009). Eksozomların sekresyonunun Rab27a ve Rab27b tarafından regüle 

edildiği ve Rab27 veya ilişkili efektör moleküllerin knockdown 

edilmesiyle HeLa hücrelerinde eksozom sekresyonunun inhibe edildiği 

bildirilmiştir (Ostrowski vd., 2009).   

 

 

 

Şekil 2. (A) Eksozom biyogenezi; (2) MVB'lerin oluşumu; (3A) 

MVB’lerin lizozomlarla füzyonu; (3B)  MVB’lerin plazma zarıyla 

füzyonu. (4) Eksozomal olmayan veziküllerin doğrudan hücre zarından 

tomurcuklanması; (B) Eksozomların yapısı (Colao vd., 2018).  

4. Normal fizyolojide eksozomlar 

Hücreler arası mikroçevrenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen 

eksozomlar, hem normal hem de patolojik koşullar altında salınır (Corrado 

vd., 2013).  Son on yılda eksozom araştırmalarına artan ilginin nedeni, 

eksozomların verici hücrelerin patolojik durumunun yanı sıra fizyolojik 

durumunun da bir “aynasını” temsil eden içeriklere sahip olmalarıdır 

(Willms vd., 2016). Eksozom salınması ve farklı hücresel bozunma 

mekanizmaları arasındaki etkileşim, bir dizi fizyolojik ve patolojik koşulda 
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hücresel bütünlüğü ve hemostazı korumak için ek bir koruma katmanı 

sağlar (Desdin-Mico ve Mittelbrunn, 2016).  

Hipoksi, radyasyon ve DNA’ya zarar veren ajanlar (cisplatin vb.) gibi 

hücresel strese neden olan faktörler, p53 yolağı aracılığıyla eksozom 

salınımını da arttırır (King vd., 2012; Beer vd., 2015; Lehmann vd., 2008). 

Bunların aksine, açlık sonucunda uyarılan otofaji, eksozom salınımını 

azaltır (Fader vd., 2008).  

Ayrıca, eksozomlar immün yanıtın farklı aşamalarında immünsupresif 

veya immün aktive edici etkilere sahip immün düzenleyiciler olarak da rol 

alırlar (Wan vd., 2008).  

Eksozomların içeriği ve etkileri yaşlanmayla da değişmektedir. Genç 

ve yaşlıların plazmalarından izole edilen eksozomların karşılaştırıldığı 

çalışmada, gençlerde galektin-3'e bağımlı bir şekilde mezenkimal kök 

hücrelerin osteojenik farklılaşmasının desteklendiği gösterilmiştir 

(Weilner vd., 2016). Diğer bir çalışmada yaşlanan hücrelerden çevre 

dokuya sinyal ileten yaşlanmayla ilişkili salgı fenotipinin  (SASP), 

fagositik bağışıklık hücreleri aracılığıyla yaşlı dokunun uzaklaştırılmasını 

ve yeniden şekillenmesini kolaylaştırdığı bildirilmiştir. Daha önce bilinen 

SASP bileşenlerinin yanı sıra birçok Wnt yolağı ligandı da, eksozomlar 

tarafından hücre dışı boşluğa salınır. Yüzeylerinde Wnt proteinleri taşıyan 

bu veziküllerin, hedef hücrelere aktif Wnt sinyali aktardığı bildirilmiştir 

(Urbanelli vd., 2016). Eksozomlar, yaşlı insanlarda B hücrelerinde ve 

monositlerde daha fazla bulunmaktadır; bu da eksozomların hücre içine 

alınmasının yalnızca hücreye özgü değil, aynı zamanda yaşa da bağlı 

olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca yaşlanma, eksozomların RNA ve 

protein bileşimini de değiştirmektedir (D'Anca vd., 2019).  

5. Hastalıklarda eksozomlar 

5.1. Nörolojik hastalıklarda eksozomlar 

Alzheimer, Parkinson ve inme gibi çeşitli nörolojik hastalıklarda, 

hastalık süreci ve klinik uygulama için potansiyel değeri olabilecek 

amiloid öncü protein (APP), α-sinuklein (α-syn), mutant huntingtin (mHtt), 

patolojik prion (PrPsc) proteinlerini taşıyan eksozomların rolü ve 

moleküler mekanizmaları pek çok araştırmaya konu olmuştur (Hartmann 

vd., 2017;  Wang vd., 2017; Hill, 2019; Li vd., 2020;  Singh vd., 2020). 

Eksozomlar, Alzheimer hastalığının karakteristik özellikleri olarak kabul 

edilen Aβ veya tau proteinlerinin salgılanma, yayılma ve parçalanma 

mekanizmalarında yer alır (Choi vd., 2021). Demansı olan hastaların BOS 

eksozomlarındaki miR-125b-5p, miR-451a ve miR-605-5p ifadeleri 

normal bireylerden farklı olduğu bildirilmiştir (Mckeever vd., 2018). 

Parkinsonlu hastaların plazma L1CAM eksozomlarında yapılan bir 

çalışmada ise lncRNA POU3F3 ve α-syn’in arttığı ve bu artışın β-
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Glukoserebrosidazdaki azalmanın yanı sıra Parkinson hastalığının şiddeti 

ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Zou vd., 2020).  

5.2. Kardiyovasküler hastalıklarda eksozomlar 

Eksozomal miRNA'lar kalp damar sisteminde; endotel hücreleri ile 

kardiyak miyositler, endotel hücreleri ile düz kas hücreleri ve fibroblastlar 

ile kalp miyositleri arasında hücreler arası iletişime aracılık eder. 

Ateroskleroz, miyokard infarktüsü, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği 

ve kardiyak aritmiler dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalıklarda 

miRNA ifade profillerinin değiştiği bildirilmiştir (Hergenreider vd., 2012; 

Bang vd., 2014; Barile vd., 2014; Wang vd., 2014). Aterosklerotik fare 

modelinde, eksozomal miRNA-143 ve miRNA 145'in düz kas hücrelerinde 

gen ifadesini modüle ederek aterosklerotik lezyon oluşumunu azalttığı ve 

ateroprotektif etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (Hergenreider vd., 2012). 

Perikardiyal sıvı kökenli eksozomlar, yapılarındaki miRNA içeriğine bağlı 

olarak farklı davranışlar gösterirler. İskemik kalp hastalığında perikardiyal 

sıvıdaki eksozomlarda yüksek oranda ifade edilen let-7b-5p anjiogenezi 

teşvik eder  (Beltrami vd., 2017). Başka bir miRNA molekülü olan 

miRNA-320, alıcı kardiyak endotel hücrelerinde hedef genleri olan 

insüline benzer büyüme faktörü-1 (IGF-1), Hsp20 ve ETS Proto-Onkogen-

2 (Ets2)’yi aşağı doğru regüle ederek, endotel hücre proliferasyonu ve 

migrasyonun baskılanmasına neden olur (Wang vd., 2014).  

Eksozomal lncRNA HIF1A-AS1’ın aterosklerozda önemli rol aldığı ve 

biyobelirteç olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (Wang vd., 2017). 

Eksozomal lncRNA GAS5'in ifadesinin hayvan modelleri ve hastalardan 

alınan aterosklerotik plak örneklerinde yüksek bulunması ve endotel 

hücrelerinde apoptozu inhibe etmesi nedeniyle, lncRNA GAS5'in inhibe 

edilmesi ile aterosklerozun tedavi edilebileceği önerilmiştir (Chen vd., 

2017).  

5.3. Otoimmün hastalıklarda eksozomlar 

Tüm inflamatuar hücre tiplerinin eksozom salgıladığı bilinmektedir 

(Canas vd., 2019). Bu eksozomların içerikleri aktarıldıkları alıcı hücrelerde 

immün ve inflamatuar yanıtlarda fonksiyonel değişikliklere yol açar. 

Uyarıldıktan sonra bağışıklık hücreleri tarafından aktif olarak salgılanan 

eksozomların, salındıkları hücrenin kökenine ve uyaranlara bağlı olarak 

pro veya anti-inflamatuar yanıt oluşturdukları ve bu yolla inflamatuar 

hastalıkların başlamasına aracılık ettikleri düşünülmektedir  (Chan vd., 

2019). 

 İmmün ve immün olmayan hücrelerden köken alan EV'ler, hücreler 

arasında iletişim yoluyla kendi antijenlerini taşıyarak enfeksiyonlara karşı 

bağışıklık sistemini uyarabilir veya baskılayabilir. T ve doğal öldürücü 

(NK) hücreler dâhil bağışıklıkta rol oynayan birçok hücre tipini modüle 
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edebilirler. En etkili düzenleme, antijen sunan hücreler aracılığıyla hücre 

yüzeyine bağlanma veya hücre içine alınma yoluyla olur (Robins vd., 

2016). Yüzeylerinde major doku uyumluluk kompleksi sınıf I (MHC-I) ve 

MHC-II eksprese eden dendritik hücreler ve B hücreleri tarafından 

salgılanan eksozomlar, antijen taşıyarak T hücrelerinin aktivasyonuna da 

katılır (Anel vd., 2019). 

5.4. Kanserde eksozomlar 

Kanser hücrelerini çevreleyen tümör mikroçevresi (TMÇ), kanserle 

ilişkili fibroblastları, kan damarlarını, sinir liflerini, bağışıklık hücrelerini, 

diğer stromal hücreleri ve çeşitli genetik sinyalleri içeren hücre dışı 

vezikülleri içermektedir. Son zamanlarda, MV'ler ve eksozomların, hücre 

sinyalizasyonu ile tümör oluşumuna katkıda bulunduğu anlaşılmıştır. 

Kanser hücresi tarafından salınan eksozomlar, hücre-hücre 

etkileşimlerine ve neoplastik hücreler ile hücre dışı elementler arasındaki 

iletişime aracılık ederek protümoral TMÇ'nin organizasyonunda rol oynar. 

Eksozomlar içerikleri yoluyla alıcı hücrelerin fenotipini değiştirerek 

karsinogenez ve tümör gelişiminin farklı aşamalarında yer almaktadır (Xu 

ve Wang, 2017). Stromal hücrelerle eksozom alışverişi yapan kanser 

hücrelerinde, proliferasyon ve invazyon da artmaktadır. Örneğin, tümör 

kaynaklı eksozomlar, endotel hücre proliferasyonunu ve anjiyogenezi 

destekler (Nazarenko vd., 2010; Skog vd., 2008).  

Meme kanser hücresi kaynaklı eksozomların, adipoz kaynaklı 

mezenkimal kök hücrelerin TGFβ-SMAD sinyal yolağı aracılığıyla 

tümörle ilişkili miyofibroblastlara dönüşmesini tetiklediği gösterilmiştir 

(Cho vd., 2012). Hipoksik koşullar altında, akciğer kanseri hücreleri miR-

23a ile zenginleştirilmiş daha fazla eksozom üretir. Eksozomal miR-23a, 

sıkı bağlantı proteini ZO-1'i hedefleyerek vasküler geçirgenliği ve kanser 

göçünü arttırır (Hsu vd., 2017). Kanser hücresi kökenli eksozomlar, hücre 

proliferasyonunu, invazyonunu ve metastazını teşvik etmek için hücre dışı 

matriksi (ECM) modüle edebilir (Luga vd., 2012). Örneğin, sıçan pankreas 

adenokarsinom hücre dizisinden (ASML) türetilen CD151/TSPAN8-

pozitif eksozomların, ECM'yi modifiye etmek için kollajen ve fibronektini 

bozan integrinleri ve proteazları içine aldığı bildirilmiştir (Yue vd., 2015). 

Akut miyeloid lösemi (AML) ve kronik miyeloid lösemi (KML) kök 

hücrelerinden köken alan eksozomların hücre proliferasyonunu ve 

migrasyonunu teşvik ettiği ve apoptozu inhibe ettiği gösterilmiştir (Mineo 

vd., 2011; Raimondo vd., 2015). Glioblastoma hastalarının BOS 

eksozomlarında bulunan bir protein olan LGALS9’un, dendritik hücre 

antijen sunumunu ve sitotoksik T hücre bağışıklığını inhibe ettiği 

bildirilmiştir (Yang vd., 2020).  

Tüm bu çalışmalar, eksozomlardaki DNA içeriğinin, kanserin teşhisi, 

tedavisi, terapi direnci ve antitümör bağışıklığının geliştirilmesi  için 
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genomik DNA mutasyonlarını belirlemede faydalı olacağını 

göstermektedir (Kahlert vd., 2014).  

6. Sonuç 

40 yıla yakın süredir devam eden araştırmalar eksozomlar hakkındaki 

bilgileri arttırmıştır. Eksozomlar; stabil ve tümörojenik olmamaları, farklı 

molekülleri taşıyabilmeleri, bağışıklık tepkilerinin düşük olması, kan-

beyin bariyerini geçebilmeleri sebebiyle hem biyobelirteç hem de terapötik 

araç olarak tercih edilebilirler. Bunun yanısıra antijen taşıyan eksozomları 

içeren eksozomal aşı çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca 

eksozomların taşıdığı moleküllerin modifikasyonlarının anlaşılması, 

patolojik süreçler ortaya çıkmadan önce hastalıkların tahmin edilmesine 

veya hastalığın ilerlemesi sırasında izlenmesine olanak sağlayacaktır. 
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1.Tanım 

Priapizm terimi, Yunan mitolojisinde büyük bir penis ve yoğun cinsel 

arzuya sahip tanrı Priapus’dan türemiştir. Priapizm cinsel uyarılma veya 

uyarıdan bağımsız olarak meydana gelen, 4 saatten uzun süren gerçek bir 

penis ereksiyonu ile karakterize patolojik bir durumdur. Dört saate kadar 

uzamış ereksiyonlar; bir konsensus sonucu olarak  “uzamış ereksiyon” 

olarak tanımlanmıştır (1). Priapizm tipine bağlı olarak sık görülmeyen acil 

bir ürolojik tablo olmakla birlikte; erken tanı ve tedavi gerektirir. Geçmiş 

yıllarda daha az görülmekle birlikte, son yıllarda erektil disfonksiyon tanı 

ve tedavisinde intrakavernozal ilaç enjeksiyonu kullanılmasından dolayı, 

görülme sıklığı artmıştır. Tedavi edilmediği takdirde hastalarda cinsel 

fonksiyon kaybı ve yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiği görülmüştür (2-

3). 

2.Epidemiyoloji  

Priapizm oldukça nadir rastlanan ve bütün yaş gruplarında görülebilen 

bir hastalıktır. Yapılan insidans çalışmalarında genel insidans 100.000 

kişide 1,5 olgu/yıl olarak yayınlanmıştır.40 yaş ve üzeri erkeklerde ise 

100.000 kişide 2,9 olgu/yıl olarak saptanmıştır (4). Priapizm her yaşta 

görülürken,  erişkin yaş grubunda 20 ile 50 yaş arasında, çocuklarda ise 5 

ile 10 yaş arasında daha sık gözlenmektedir (5). Erektil disfonksiyon 

nedenli tedavi amaçlı intrkavernozal ilaç enjeksiyonu yapılan hastalarda 

görülme prevelansı ise %1-17 arasındadır. 

3.Sınıflama 

Priapizm etyolojisi genel olarak bilinmemektedir. Çoğu vaka idiyopatik 

olmasına rağmen birçok neden sıralanabilir. Bunlar arasında en sık olanları 

alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, perineal travma ve orak hücreli 

anemi olarak görülmektedir. Son yapılan çalışmalar sonucunda hastalığın 

patofizyolojisinin daha net ortaya konulması ve buna uygun tedavi 

seçeneklerinin gelişmesi sonucu, priapizmi 3 sınıfa ayırabiliriz. Bunlar 

iskemik, non-iskemik ve tekrarlayıcı priapizm olarak sınıflanmaktadır. 
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3.1.İskemik priapizm 

Tüm priapizm vakalarının %95'ini oluşturan iskemik priapizm en sık 

görülen tiptir. Genellikle rijit ve ağrılı bir ereksiyon ile karakterizedir. 

İntrakavernozal arteryel akım çok azalmış veya tamamen yoktur. Kavernöz 

düz kasta bozulan gevşeme nedenli detümesans gerçekleşmez. Bu nedenle 

kavernöz dokuda artan hipoksi ve asidoz nedenli penil kompartman 

sendromuna benzer bir durum ortaya çıkar. Zamanla korporal doku 

hasarına yol açabileceğinden acil muayene ve tedavi edilmesi 

gerekmektedir. Gecikmiş tedavi erektil disfonksiyona (ED) ve fibrozise 

neden olabilir (6). ED riskini artıran en önemli faktör priapizm süresidir. 

24-72 saat sonra yapılan tedaviler ereksiyon ve ağrı açısından faydalı 

olabilir, fakat ED açısından riskleri azaltma adına yarar sağlamamaktadır. 

Bu nedenle özellikle ilk 4-6 saat içinde acil girişimle tedavi edilmesi 

önerilmektedir (2). Kavernöz düz kastaki değişiklikler priapizm 

başlangıcından itibaren 12 saat içinde görülebilir. Kavernöz düz kasın 

nekroza gitmesi, fibroblast çoğalması ve fibrozis gelişmesi, priapizmden 

24 ile 48 saat sonrasında oluşmaktadır (7). 

Priapizmin en yaygın nedenleri arasında; intrakarvernozal 

prostaglandin E2 veya papaverin hidroklorür enjeksiyonları ve ED 

tedavisinde kullanılan fosfodiesteraz 5 (PDE5) inhibitörlerinin aşırı dozda 

uygulanması gibi iyatrojenik nedenler gelir (6,8). Amerikan ilaç ve gıda 

(FDA) dairesi tarafından yayınlanan bir raporda PDE5 inhibitörlerinin 

neden olduğu priapizm vakalarının oranı, ilaçlardan kaynaklı vakaların 

yaklaşık % 2,9’nu oluşturmaktadır. Bu hastaların çoğunda priapizme yol 

açan başka faktörler de olduğundan, PDE5 inhibitörlerinin tek başına bir 

risk faktörü olduğu kanıtlanamamıştır (6,9). 

Orak hücreli anemi (OHA) hastalığı çocukluk döneminde gelişen 

priapizm vakaları içerisinde %63’ünde görüldüğü için en sık neden 

sayılabilir. Erişkin vakaların %23’ünde OHA görülebilir. OHA’de 

priapizm gelişme mekanizması çeşitli sinyal yollarının düzensizliğinden 

kaynaklı olabilir. NO sentetaz ve Rho-kinaz yollarının inhibisyonu ile 

kavernöz cismin gevşememesi ortaya çıkar. Nikotinamid adenin 

dinükleotid fosfat dehidrogenaz (NADPH) aracılı sinyal ilişkili oksidatif 

stres artar (10,11). 

Daha önceki bazı yayınlarda psikiyatrik ilaçlar, alfa-1 blokerler, lösemi, 

malign lenfoma, maligniteler (mesane,prostat ve kolorektal kanserinin 

korpus kavernosum metastazlarında ), OHA ve idiyopatik nedenlerin 

iskemik priapizm gelişimine yol açtığı belirtilmişti.(3,12). Bu tip 

priapizmin olası mekanizmaları, korporal venöz dilatasyonda gecikme, kan 
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yoğunluğunda artış ve malignitenin direkt venöz invazyonu olabilir. 

Priapizmin gelişmesinde etkili etyolojik nedenler tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1:Priapizmin gelişmesinde etkili etyolojik nedenler 

idiyopatik 

Hematolojik,vasküler ve diğer hastalıklar: Orak hücreli 

anemi,talasemi,multple myelom,faktör v leiden mutasyonu,glukoz-6 

fosfat dehidrogenaz eksikliği 

Enfeksiyonlar: Arep sokması,örümcek ısırması,kuduz,malarya 

Metabolik hastalıklar: Fabry hastalığı,gut,amiloidoz 

Nörolojik hastalıklar: Sifiliz,spinal kord hasarı,lumbal disk 

hernisi,spinal stenoz,beyin tümörü,kauda ekina sendromu,spinal 

anestezi 

Neoplaziler: Akciğer,rektum,böbrek,prostat,üretra,testis 

İlaçlar: -Vazoaktif erektil ajanlar (papaverin,fentolamin,PGE1)  

-Anksiyolitik ilaçlar (hidroksizin) 

-Antikoagülanlar: varfarin,heparin 

-Alfa adrenerjik reseptör antagonistleri (prozasin,terazosin…) 

-Antidepresan ve antipsikotikler 

(trazadon,bubrapion,fluoksetin,sertralin,lityum,klozapin,risperidon,ola

nzapin,klorpromazin,thiorizadin,fenotiazinler) 

-Antihipertansifler (hidralazin,guanitidin,propranolol) 

-Hormonlar (gnrh analogları,testosteron) 

-Narkotik maddeler (kokain,esrar) 

3.2.Tekrarlayıcı priapizm (stuttering) 

2021 Avrupa Üroloji Derneği'nin (EAU) erkek cinsel işlev 

bozukluğuna ilişkin kılavuzlarına göre kekeme priapizmi (aralıklı veya 

tekrarlayan priapizm olarak da adlandırılır), tekrarlayan ve ağrılı, 

alışılmamış uzun süreli ereksiyon atakları ile karakterize edilen özel bir 

iskemik priapizm türüdür. Bu özel priapizm tipi genellikle geçicidir ve 

uyku sırasında ortaya çıkar ve 3-4 saatten az sürer (13).Vakaların yaklaşık 

üçte birinde, acil müdahale gerektiren tam iskemik priapizm ataklarına 

ilerleyebilirler. 4 saatten uzun süren ereksiyon yaşayan kekeme priapizmi 

olan hastalar, iskemik priapizm kılavuzları izlenerek tedavi edilmelidir. 
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Patofizyolojisi tam olarak açıklanamasa da iskemik priapizme benzerdir. 

Endotelyal NO ve PDE5 aktivitesi azalmıştır. NO ve CGMP üretimi 

azalmıştır(14). En sık sebebi OHA hastalığıdır. Çocuklarda ve genç 

erkeklerde saptanan priapizm vakalarının % 72’si tekrarlayıcı priapizmdir 

(15). 

3.3.İskemik olmayan (yüksek akımlı) priapizm 

İskemik olmayan priapizm (arteriyel, yüksek akış), düzensiz kavernöz 

arteriyel akışın neden olduğu cinsel olmayan kalıcı bir ereksiyondur. Tipik 

olarak, penis tam rijit değildir ve ağrı da genellikle yoktur. Peniste künt 

travma öyküsü veya intrakavernosal tedavilerden sonra iğnenin 

oluşturduğu laserasyon, en sık tanımlanan etiyolojik 

nedenlerdir. Yaralanma mekanizması ne olursa olsun, sonuç olarak  arteri 

ve sinüzoidal doku arasında yüksek akımlı bir fistül oluşmasına sebep 

olur.Travma sonrası yüksek akımlı priapizm sıklıkla geç dönemde (2-3 

hafta sonra) gözlenebilir. Kavernöz yapı iskemik hale gelmez ve kavernöz 

kan gazları hipoksik veya asidotik değildir. Bu tip priapizm acil ürolojik 

tedavi gerektirmeyebilir. Akut travmanın ötesinde hastalar ağrıdan şikayet 

etmezler. Cinsel olmayan kısmi ereksiyonun devam etmesine rağmen, ilk 

olaydan sonra iyileşme sonrası normal erektil fonksiyon bildirilmiştir (6). 

4.Tanı ve klinik bulgular 

Priapizm tanısını koymak genellikle kolaydır. Fizik muayenede ve 

inspeksiyonda erekte olmuş bir penis tespit edilir. Priapizm tanısı koyarken 

düşük akımlı ve yüksek akımlı farkını belirlemek gerekir. Bu acil tedavi 

açısından önemlidir. Düşük akımlı priapizm acil tedavi gerektirir. Tedavi 

edilmezse ED ve penil doku hasarı oluşabilir. Tanı koymada fizik muayene 

ve ayrıntılı anamnez önemli basamaklardır. İleri araştırma amaçlı 

labaratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. 

4.1.Anamnez 

Priapizm tanısı konan bir hastada detaylı bir anamnez alınması 

gereklidir. Ereksiyon süresi, peniste ağrının varlığı ve şiddeti, daha önce 

priapizm atakları geçirmiş olması, hemoglopinopatiler, OHA, erektil 

fonsiyon durumu ve ED tedavisi için kullanılan ilaçlar,perineal künt 

travma sorgulanmalıdır. OHA ve perineal travma, yüksek akımlı priapizm 

tanısı koyma açısından anlamlı olabilir. 

4.2.Fizik muayene  

İnspeksiyonda ve palpasyonda rijit durumda izlenen penis saptanır. 

Peniste hassasiyet varlığı görülür. Perineal travma izleri varsa görülebilir. 
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Fizik muayenede kısmi ereksiyon durumu ve hassasiyet olmaması yüksek 

akımlı priapizmde görülebilir. 

4.3.Laboratuvar testleri 

Priapizm tanısı koyduktan sonra etyolojik nedeni bulmak için 

laboratuvar testleri yapılmalıdır. Tam kan sayımı,koagülasyon 

parametreleri hematolojik nedenler açısından bakılmalıdır. OHA tanısı 

koymak açısından hemoglobin elektroforezi yapılmalıdır. Narkotik madde 

kullanımı için idrarda ve kanda metabolit bakılmalıdır. Kavernöz cisimden 

alınan kan gazı örneği iskemik,non-iskemik priapizm ayrımı yapmak için 

önemli bir tetkikdir. Kan gazı örneğinde iskemik tipte kan koyu görünür. 

Kan gazında hipoksi, asidoz ve hiperkarbi görülür.Kavernöz kan gazı 

değerleri tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2:Kan gazı değerleri 

Örnek pO2 

(mmHg) 

pCO2 

(mmHg) 

pH 

Normal arter 

kanı(yüksek 

akımlı priapizm) 

 

>90 

 

<40 

 

  7.40 

Normal venöz 

kan 

  40   50   7.35 

İskemik 

priapizm 

<30 >60 <7.25 

 

4.4.Radyolojik tetkikler 

Renkli penil Doppler ultrasonografi kullanılarak iskemik ve non- 

iskemik  priapizm alt tiplerini ayırt etmek için kavernozal arterler ve 

korpus kavernozum içindeki kan akışının değerlendirilmesi 

yapılabilir. Renkli penil Doppler görüntülemede iskemik priapizm 

olgularında korpus kavernozum distalinde bozulmuş kan akımı ve 

kavernozal arterlerde perfüzyonun azalması veya olmaması 

görülmektedir. Bununla birlikte, eğer korpus kavernosumdan kan aspire 

edilmişse, korpus kavernozum bölümlerinde anormal kan akışının 

gelişmesi nedeniyle penil Doppler çalışmalarının yorumlanması sorunlu 

olabilir (16). İskemik olmayan priapizmde, Doppler çalışmaları kavernöz 

arterde normal ve yüksek akım izlenir. Türbülans akım saptanması fistül 

varlığını ve lokalizasyonunu gösterir. Fistül saptanan hastalarda selektif 

pudental anjiografi ve tedavi amaçlı embolizasyon yapılabilir (17). 
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Manyetik rezonans görüntüleme (MR) korpus kavernosumda belirgin 

patolojileri ve arteriovenöz fistülü ortaya çıkarabilir (18). MR iskemik 

priapismde korpus kavernosumdaki canlı dokuyu değerlendirmek ve 

fibrozisi tepit etmek için kullanılabilir. Bununla birlikte, şu anda MR 

görüntüleme ile ilgili daha az çalışma olduğundan, rutin bir tanı aracı 

olarak yaygın olarak kullanılmamaktadır. 

5.Tedavi 

Priapizm için tedavi amacı, sürekli ereksiyonun kaybolmasını sağlamak 

ve ileride erektil disfonsiyonun önüne geçmektir. Bu nedenle, uygun tedavi 

yapmak için priapizmin iskemik mi yoksa non-iskemik mi olduğunu 

belirlemek gereklidir. Kalıcı ED ile sonuçlanabilecek bir acil durum olan 

iskemik priapizmin klinik yönetiminde amaç, devam eden kavernozal 

hipoksinin kompartman durumunu ortadan kaldırmaktır. Tersine, iskemik 

olmayan priapizm, kavernozal hipoksi olmaması nedeniyle cerrahi bir acil 

durum değildir. 

5.1.İskemik priapizm tedavisi 

5.1.1.Kavernosal aspirasyon ve medikal tedavi 

Hastanın ağrısını hafifletmek için penil blok veya dorsal sinir bloğu 

yapılabilir. Daha sonra üretraya ve dorsal nörovasküler demete zarar 

vermemek için penis korpusu lateralinden saat 3 veya 9 hizasından 

kavernöz dokuya perkütan olarak 16 veya 18 gauge iğne ile girilir 

(19). İskemik priapizm vakalarında, aspirasyonda başlangıçta koyu venöz 

kan görülür ve parlak kırmızı oksijenli kan aspire edilene kadar devam 

edilmelidir (12). Korpus kavernozum içindeki kanın artan viskozitesi 

nedeniyle aspirasyon zor olduğunda, % 0.9 izotonik solusyon ile irrigasyon 

hipoksik kanın boşaltılmasını kolaylaştırabilir (20). Tek başına aspirasyon,  

irrigasyon olsun veya olmasın, yaklaşık %30'luk bir başarı oranına sahiptir 

(3). 

Korporal aspirasyon işlemi başarılı olmazsa korpus kavernozuma ikinci 

basamak tedavi olarak sempatomimetik ilaç enjeksiyonu 

yapılmalıdır. Herhangi bir kardiyovasküler yan etki açısından düşük risk 

profilleri nedeniyle, minimum β-adrenerjik etkileri olan fenilefrin, 

epinefrin, adrenalin gibi α-adrenerjik agonistler kullanılmalıdır (2,21). Bu 

ajanların uygulanması sırasında hayati belirtilerin sürekli izlenmesi, 

özellikle kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda önemlidir. En sık 

kullanılan sempatomimetik olarak rapor edilen fenilefrin, normal izotonik 

içinde 200~500 µg/mL konsantrasyona seyreltilir ve iyileşmeye kadar 

maksimum 1 mg'a kadar her 5-10 dakikada bir 1 mL'lik dozlarda verilir 

(22,23). Alternatif olarak, 5 mL normal izotonik içinde seyreltilmiş efedrin 
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hidroklorür (5~10 mg), epinefrin (20~80 µg) veya norepinefrin (20~80 µg) 

de kullanılabilir (21). Bu sempatomimetikler, korpus kavernozum içindeki 

şiddetli asidoz nedeniyle 6 saatten uzun süren iskemik priapizmli 

hastalarda daha az etkilidir (23). Korporal irrigasyon olsun ya da olmasın, 

sempatomimetiklerin kullanımı ile aspirasyon, iskemik priapizm için 

etkinlik oranında %43 ila %81'lik bir artışa neden olabilir (3,24). Malignite 

nedenli oluşan priapizm,kontrolsüz hipertansiyon ve monoamine oksidaz 

inhibitörü kullanımı olan vakalarda intrakavernozal sempatomimetik ilaç 

enjeksiyonu kontreendikedir (1). 

5.1.2.Cerrahi tedavi 

48 saatten fazla devam eden iskemik priapizmin korporal aspirasyon, 

irrigasyon ve sempatomimetik enjeksiyon ile çözülmesi zordur. Bu 

nedenle, bu gibi durumlarda başka bir tedavi seçeneği olarak acil cerrahi 

şant yapılması düşünülmelidir (Şekil1). Cerrahi şantın amacı 

asidotik,hipoksik kanın korpus kavernosumdan drene olmasını 

sağlamaktır. Bu amaçla tanımlanmış farklı cerrahi teknikler mevcuttur. 

5.1.2.1 Perkütan distal şant 

Glans penis ile korpus kavernosum arasında fistül oluşturma işlemi olan 

perkütan distal şant, uygulanması daha kolay ve en az komplikasyona sahip 

olduğu için önce denenmelidir. Distal şant genellikle glanstan korpus 

kavernosuma tru cut biyopsi iğnesi ile (Winter şant) veya bir bistüri 

(Ebbehoj şant) yardımıyla ilerletilerek sağlanır (25,26). Başka bir şant tipi 

(T şant) prosedürü, glanstan korpus kavernosuma 10 numara bistüri ile 

girilip, ardından bistürinin 90° lateral rotasyonu ile bir pencere oluşturulur 

(27). 

5.1.2.2 Açık distal şant 

Geleneksel cerrahi yaklaşım (Al-Ghorab şantı), korpus kavernozumun 

ucundaki tunika albuginea'nın bilateral koni biçiminde çıkarılmasıyla ve 

glans üzerindeki insizyonun sutüre edilmesiyle gerçekleştirilen bir 

tekniktir (28). Burnett tekniği,Al Ghorab tekniğinde eksize edilen 

kısımlardan hegar dilatatör kullanarak kavernöz dokunun dilatasyonunu 

içeren bir teknik olarak geliştirildi (29). Dilatasyon sonrası hipoksik kan 

boşaltılır ve insizyon sütüre edilir. 
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Şekil 1 Penil distal şant cerrahi teknikleri 

Japanese Society for Sexual Medicine (JSSM) Guidelines for Erectile 

Dysfunction, Edition 2012 (JSSM, RichHill Medical Inc., Tokyo, Japan, 

p.87, 2012)’den alınmıştır. 

5.1.2.3.Proksimal şant 

Distal şantlar başarısız olursa, korporospongiozal şantlar (Quackels 

şant) ve korpora-safenöz şantlar (Grayhack şant) gibi proksimal şantlar 

düşünülebilir. Quackels yönteminde en sık görülen komplikasyon 

üretrokavernöz fistül ve üretral darlıktır. Grayhack yönteminde pulmoner 

emboli gelişme riski diğer yöntemlere göre yüksektir (30,31) 

5.1.2.4.Penil Protez 

Cerrahi tedavi başarısızlığı sonrasında erektil disfonsiyon gelişebilir. 

Genellikle 36 saaten uzun süren priapizm olgularında geri dönüşümsüz 

yapısal ve fonksiyonel doku hasarı görülür. Dirençli priapizm ve 

kavernozal düz kas nekrozu durumlarında acil penil protez implantasyonu 

ağrılı priapizm oluşumunu azaltır, cinsel ilişki için gerekli olan uzun süreli 

rijiditeyi sağlar ve korporal fibrozis gelişimine sekonder penil kısalmayı 

ve eğriliği durdurur. Cerrahi tedaviye dirençli 24-72 saati aşan priapizm 

vakalarında kalıcı ED geliştiği için EAU kılavuzuna göre erken dönemde 

penil protez implantasyonu önerilmektedir (1). Geç dönemde korporal 

fibrozis gelişeceği için cerrahi zor olabilir. Komplikasyon riskini azlatmak 

ve hasta memnuniyeti açısından inflatable protez implantasyonu 
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önerilmektedir. Fibrozis gelişmesi halinde ise semi rijit protezler tercih 

edilebilir (32). 

5.2.İskemik olmayan priapizm tedavisi 

İskemik olmayan priapizmde kavernöz doku hipoksik olmadığından,  

cerrahi acil durum olarak kabul edilmez. Bu nedenle, ilk olarak gözlem 

önerilir. Buz uygulaması ve kompresyon gibi konservatif tedaviler 

uygulanabilir. Aspirasyon ve sempatomimetik ilaç enjeksiyonları iskemik 

olmayan priapizm için etkili değildir ve kardiyovasküler yan etkilere sebep 

olabilir (3). 

Konservatif tedavilere yanıt vermeyen vakalarda penil ve pudental 

anjiyografi ile görülen fistülün kapatılması amaçlı selektif embolizasyon 

düşünülmelidir. İnternal pudendal arterin otolog bir pıhtı ile oklüzyonu ile 

başarılı bir şekilde tedavi edilen iskemik olmayan priapizmli bir vaka 

bildirildiğinden beri, hem geçici (otolog kan pıhtısı, emilebilir jel köpük ve 

sünger) hem de kalıcı birkaç embolizasyon materyali (n-butil-2 

siyanoakrilat ve polivinil alkol partikülleri), şu anda mevcuttur. Birinci 

basamak embolizasyon için geçici malzemeler yaygın olarak kullanılır. 

Genel olarak, anjiyoembolizasyon % 90 gibi yüksek bir etkinlik oranına 

sahiptir (33-35). 

5.3.Tekrarlayıcı priapizm tedavisi 

Tekrarlayıcı priapizm, istenmeyen, ağrılı ereksiyonların araya giren 

detümesans dönemleriyle tekrar tekrar meydana geldiği tekrarlayan bir 

iskemik priapizm şeklidir. Tekrarlayıcı priapizmi olan bir hastanın 

tedavisinin amacı sadece akut atağın çözülmesi değil, aynı zamanda 

gelecekteki atakların önlenmesidir. Ayrıca, her atak iskemik priapizmle 

ilgili spesifik tedavi önerilerine göre yapılmalıdır. Bu nedenle, tedavi 

algoritması genellikle iskemik priapizmdeki gibidir. Kekemelik 

priapizminin tekrarını önlemek için GnRH agonistleri, antagonistleri, 

östrojenler, anti-androjenler ve 5α-redüktaz inhibitörleri kullanılarak 

hormonal tedavi başarılı bir tıbbi tedavi seçeneği olmuştur (36). Yapılan 

çalışmalarda digoksin, gabapentin, baklofen, hidroksiüre ve PDE5 

inhibitörleri de atakların önlenmesinde kullanılan ilaçlardır (37-40). 
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1. Giriş 

Genel olarak et; esansiyel amino asitlerden zengin bir içeriğe sahiptir. 

Yaklaşık %50-75’i sudan oluşmaktadır. İyi bir protein kaynağı olmasının 

haricinde; tiamin, riboflavin, niasin gibi B grubu vitaminleri ve demir, 

fosfor, bakır gibi mikro besin unsurları yönünden de iyi bir besin 

kaynağıdır (Ekinciler ve Yücecan, 1973).  

Kanatlı etleri içerisinde yer alan tavuk eti; ekonomik, hazırlanması 

kolay, genel olarak tüketici tarafından lezzeti beğenilen bir gıda çeşididir. 

Aynı zamanda esansiyel tüm amino asitleri içeren, kaliteli bir protein 

kaynağıdır. Tavuk eti ayrıca B6 ve B12 vitamini, demir, çinko ve fosfor gibi 

mineraller bakımından da iyi bir hayvansal kaynaklı gıda ürünüdür. Tavuk 

etinin derili kısımlarındaki doymuş yağlar ve kalori düzeyi, derisiz 

kısımlarına göre daha fazladır. Bu yüzden tavuk eti derisi ile birlikte 

tüketildiğinde alınan doymuş yağ miktarı yaklaşık olarak iki katına 

çıkmaktadır. Aynı zamanda tavuk dokularındaki yağ miktarı yaş ile birlikte 

artmaktadır (Soriano-Santos, 2010). Ancak tavuk etindeki doymuş yağlar, 

kırmızı ettekinden daha azdır. Tavuk eti, sığır ve kuzu etine göre daha az 

mirisitik (14:0) ve stearik yağ asidi (18:0) içermektedir (Yücecan, 2014).   

2. Salmonella spp. 

2.1. Salmonella spp.’nin Tarihçesi 

İngiliz doktor William Budd 1856 yıllında her tifo vakasının 

epidemiyolojik olarak önceki bir vakayla bağlantılı olduğunu ve hastaların 

dışkısıyla spesifik bir toksinin yayıldığını belirtmiş ve mağdurların 

                                                             
1 “Tavuk Etlerinde Salmonella spp. Varlığı ve Antimikrobiyal Direnç 

Profillerinin Belirlenmesi” isimli tezden üretilmiştir. 
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dışkısını klorlu kireçle muamele etmenin tifo insidansını azalttığını 

göstermiştir. Tifo basilli ilk kez 1880 yılında Alman bakteriyologları 

Eberth ve Koch tarafından gözlemlenmiş ve dört yıl sonra Gaffky, 

kültivasyonda başarılı olmuştur. 1880’lerde ilk kez nontifoid Salmonella, 

gıda kaynaklı patojenler olarak kabul edilmiştir. Klinik olarak benzer 

belirtileri gösteren ve ateşe neden olan paratifoid ise ilk olarak Achard ve 

Bensaud (1896) ile Gwyn (1898) tarafından izole edilmiş, daha sonra 

1901’de Schottmüller tarafından tifo basillinden kültürel ve serolojik 

olarak farklı olduğu onaylanmıştır. Salmon ve Smith domuzlardan cholera 

basilli, şimdiki bilinen adıyla S.enterica serovar Choleraesuis’i izole 

etmişlerdir. Lignières tarafından da 1900 yılında bu bakteriler bir cins 

içinde toplanmış ve Daniel Elmer Salmon’a ithafen, Salmonella olarak 

adlandırmıştır (Ryser, 2001; Adams ve Moss, 2008; Knodler ve Elfenbein, 

2019). 

1940’a kadar, tifo ateşi genellikle çiğ süt tüketimi ile ilişkilendirilmiştir. 

Sütle ilişkili tifoid olmayan salmonelloz salgınları ilk olarak 1940’larda 

görülmüş ve enfeksiyon kaynağı sıklıkla çiğ süt olarak tanımlanmıştır. 

1966’da ilk kez birkaç büyük salgının yağsız kuru sütten kaynaklandığı 

görülmüştür, daha sonra 1985’te 180.000’den fazla vakayı içeren en büyük 

gıda kaynaklı salmonelloz salgınlarından birinin ise Chicago bölgesinde 

bir pastörize süt markasından kaynaklandığı bildirilmiştir. Chicago 

salgınından üç yıl önce yine süt ve süt ürünlerinin, Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki gıda kaynaklı salgınların 5’inden sorumlu olduğu 

belirtilmiştir. ABD’de 1967’den beri çiğ süt tüketimini içeren en az dört 

önemli salgın meydana gelmiş, bu salgınlara S. Typhimurium ve S. 

Dublin’in neden olduğu bildirilmiştir. S. Dublin’i içeren bu salgınlardan 

birinden Kaliforniya’da yasal olarak satılan sertifikalı çiğ süt sorumlu 

olduğu tespit edilmiştir.1980’lerde İngiltere ve Galler’deki çiğ süt 

tüketimine bağlı 1088 vakayı içeren en az 58 salgın Salmonella ile 

ilişkilendirilmiş ve bu salgınların boyutu çiğ sütün ticari dağılımı nedeniyle 

daha da artmıştır. Bu sorun özellikle İskoçya’da daha ön plana çıkmıştır. 

Bu salgınlardan birinde 654 kişi hastalanmış ve tahmini olarak meydana 

getirdiği zarar ülke ekonomisine 120 bin dolar olmuştur (Ryser, 2001). 

2.2. Salmonella spp.’nin Genel Özellikleri 

Salmonella’lar gastrointestinal sistemin sakinleridir. Genellikle 

belirgin bir hastalık göstermeden çiftlik hayvanları, yabani hayvanlar, 

kemirgenler, evcil hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve böcekler tarafından 

taşınır, toprak, su, gıdalar ve yemler vasıtasıyla da insanlar ve diğer 

hayvanlara yayılabilirler (Adams ve Moss, 2008).  

Salmonelloz, neredeyse tüm sanayileşmiş ülkelerde önemli bir halk 

sağlığı sorunu olan, özellikle hayvansal kökenli gıda tüketimi ile ilişkili bir 

zoonozdur. Yüksek morbidite oranına sahip olduğu için hem sağlık 
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açısından hem de ekonomik açıdan önem teşkil etmektedir (Campioni ve 

ark., 2012; EFSA ve ECDC, 2012; Quesada ve ark., 2016). 

Klinik bir salmonelloz vakası iyileştikten sonra bazı hastalar 

asemptomatik olmasına rağmen haftalar, aylar veya yıllar boyunca taşıyıcı 

olarak kalır ve dışkıları ile Salmonella’ları yaymaya devam ederler. 

Hastalığı iyileştirmede kullanılan antibiyotikler genellikle taşıyıcı 

durumun tedavisinde etkisiz kalmaktadır (Popoff ve Le Minor, 2015). 

2.3. Salmonella spp.’nin Etiyolojik Özellikleri 

Salmonella cinsi bakteriler, Enterobacteriaceae ailesinin üyeleridir. 

Bunlar Gram negatif, fakültatif anaerob, tipik olarak 0.7-1.5 × 2.0-5.0 μm 

çapında ve çubuk şeklinde, katalaz pozitif, oksidaz negatif, genellikle 

peritrik flagellalar ile hareketli olan, spor oluşturmayan ve hayvanların 

bağırsak yolunda yaşayan bakterilerdir. 5-45 °C, optimum 35-37 °C 

sıcaklıklarda, 0.95 veya daha büyük aw değerlerinde gelişirler. 

Salmonella’nın birkaç suşu hem laboratuvar ortamında hem de bazı 

gıdalarda soğutma sıcaklıklarında çoğalabilir. Laktoz ve sükrozu fermente 

etmez, dulsitol, mannitol ve glikozu fermente ederler. Sükroz, salisin, 

inositol ve amigdalini genellikle fermente edemezler ve lipaz ile 

deoksiribonükleaz üretemezler. Nitratları nitritlere indirgerler. Genellikle 

D-glikozdan gaz üretilir. Hidrojen sülfür genellikle pozitif ve triple-sugar 

iron agarda üretilir. İndol negatiftirler. Sitrat genellikle tek karbon kaynağı 

olarak kullanılır. Lizin ve ornitin dekarboksilaz (Møller’in) reaksiyonları 

genellikle pozitif, üreaz negatiftirler. Fenilalanin ve triptofan oksidatif 

olarak deamine edilmez. Koloniler genellikle 2-4 mm çapındadır (Ryser, 

2001; Adams ve Moss, 2008; Fung, 2010; Popoff ve Le Minor, 2015). 

Genel özelliklerinde bazı istisnaları vardır. Örneğin laktoz pozitif 

kültürler tespit edilmiş ve S. Pullorum, S. Gallinarum gibi motil olmayan 

türleri bulunmuştur. Organizma ısıya duyarlıdır, brillant green, sodyum 

lauril sülfat, selenit ve tetratiyonat gibi çeşitli kimyasalları tolere 

edebilirler. Bu bileşikler, bu organizmanın gıdalar ve sudan seçici 

izolasyonu için kullanılmaktadır. Bir izolatın Salmonella olarak teyit 

edilebilmesi için polivalent anti-O antiserum (hücre yüzeyi antijenlerine 

karşı) veya polivalent anti-H antiserum (flagella antijenlerine karşı) 

kullanılarak serolojik testler yapılmaktadır (Fung, 2010). 

2.4. Salmonella spp.’nin Sınıflandırılması ve Serotiplendirilmesi 

Salmonella cinsi genetik tiplendirme sistemlerinin ilerlemesi nedeniyle 

son 20 yıl içerisinde, türlerin ve alttürlerin sınıflandırılması ve taksonomisi 

birkaç revizyondan geçmiştir. Salmonella enterica türü ayrıca taksonomik 

isimlerle belirtilen altı türe ayrılmıştır; bunlardan bazıları Roma 

rakamlarıyla kısaltılmıştır. Serotiplerin formülle belirtilmesinde Roma 

rakamlı gösterimler kullanılmaktadır. Salmonella bongori, orijinal olarak 
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S. enterica supspecies V (alt tür) olarak adlandırılmıştır ve o zamandan beri 

ayrı bir Salmonella türü olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte basitlik ve 

kolaylık açısından bu suşlar hala bazen "subsp. V" olarak 

tanımlanmaktadır. Her serovar potansiyel olarak patojenik sayılmaktadır 

(Fung, 2010; CDC, 2011) 

Literatürlerde S. typhimurium, S. typhosa gibi geleneksel cins ve 

türlerin isimlendirmesi kullanılabilmektedir. Bazı taksonomik doğruluk 

sağlamak için tür adından sonra italik olmayan serovar adı kullanılmakta 

ve böylece “Salmonella enterica serovar Typhimurium” kısaca Salmonella 

Typhimurium olarak adlandırılmaktadır.  “Typhimurium” kelimesinin 

italik yazılmamasına dikkat edilmelidir. Buna ek olarak S. Enteritidis, S. 

Paratyphi ve S. Typhi adları da Salmonella enterica subsp. bölümünün 

kısaltılması ile oluşturulmuştur (Fung, 2010; Popoff ve Le Minor, 2015). 

Cinsin taksonomik adlandırması, diğer cinslerin taksonomik 

isimlendirilmesinden oldukça farklıdır. Farklı serovarların çoğu, farklı 

türlermiş gibi adlandırılmıştır. Önceleri, insanlarda (S. Typhi, S. Paratyphi 

A ve B) veya hayvanlarda (S. Typhimurium, S. Cholerae-suis veya S. 

Abortusovis) neden oldukları hastalıktan türetilen türler olarak 

tanımlanmışlardır. Bu yaklaşımdaki sınırlamalar, ilk izolasyonun coğrafi 

konumuna göre örneğin S. Dublin, S. Montevideo, S. Minneapolis ve S. 

Guildford’a dayanan serovar adlarının kullanılmasına yol açmıştır. Bu 

adlandırmanın uzun serolojik formüllerin kullanımına göre bazı avantajları 

olduğu belirtilmiştir. 1966’dan beri bilinen serovarların yarısından 

fazlasını oluşturan alt tür I (S. enterica subsp. enterica) serovarlarına 

uygulanmıştır. Bu serovarlar insan izolatlarının büyük çoğunluğunu 

oluşturmuştur (Adams ve Moss, 2008). 

O antijeni, hücre yüzeyi lipopolisakkaritinin en dıştaki bileşeni olan bir 

karbonhidrat (polisakkarit) antijenidir. O antijeni alt birimlerinden oluşan 

bir polimerdir ve tipik olarak dört ile altı şekerden oluşur. Her O epitopu 

bir sayı ile belirtilir; ancak, ortak O gruplarının çoğu orijinal olarak harfle 

belirtilmiştir ve hala bu şekilde belirtilmektedir. H antijeni, bakteri 

kamçısının filamentli kısmıdır; flagellin adı verilen protein alt 

birimlerinden oluşur. Flagelluma karakteristik ipliksi yapısını veren 

flagellin C’ ve N’ uçları korunur. Flagellinin antijenik olarak değişken 

kısmı, flagellum yüzeyinde açığa çıkan orta bölgedir (CDC, 2011). 

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (Centers for Disease Control 

and Prevention, CDC), 2002 yılına kadar değiştirilmiş bir Kauffmann-

White Şeması kullanmış ve Amerika Birleşik Devletleri Salmonella 

Sürveyans verilerinin diğer ülkelerden gelen verilerle karışıklığı önlemek 

için Kauffmann-White Şemasına geçmiştir (CDC, 2011). 
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2.5. Salmonella spp.’nin Üremesinde Etkili Olan Faktörler 

Isının Etkisi: Salmonella, ısıya duyarlı bir mikroorganizmalardır. Bu 

nedenle yüksek ısıda (70 °C’nin üzerinde) yok edilebilmektedir. Çiğ veya 

tam olarak pişirilmemiş gıdalardan çapraz kontaminasyon ile pişirilmiş 

gıdalara bulaşır veya kontamine olmuş örneğin kesme tahtası gibi araçlarla 

temas etmiş gıdalara bulaşma gerçekleşebilmektedir (Anonim, 2017).  

Salmonella’lar, pastörizasyon sıcaklıkları ile kolayca yok 

edilebilmektedir. S. Senftenberg yüksek aw’de ısıya en dayanıklı serotiptir 

ve sütte 0.09 dakikalık bir D72’ye sahiptir, S. Typhimurium ise 0.003 

dakikalık D72’ye sahiptir. Isı direnci 30 dakika boyunca 48 °C’de ölümcül 

olmayan ısı şoku ve düşük aw ortamlarında belirgin şekilde arttırılabilir. 

Örneğin S. Typhimurium, çikolata sosunda 11.3-17.5 saat D70’e sahiptir. 

Dondurulmuş gıdalarda, canlı Salmonella sayısı gittikçe azalma gösterir ve 

depolama sıcaklığı düştükçe bu oran da düşer (Adams ve Moss, 2008). 

aw değerinin etkisi: aw değeri <0.93 olan gıdalar Salmonella 

gelişmesini desteklememektedir (Montville ve ark., 2012). 

Tuz konsantrasyonunun etkisi: Tuz, gıda ürünlerinin korunmasında 

kullanılan yaygın bir üründür. İçermiş olduğu sodyum iyonları gıdadaki su 

oranını düşürerek mikroorganizmaların gelişmesini zorlaştırmaktadır 

(Keerthirathne ve ark., 2016). Salmonella genellikle %3-4 NaCl varlığında 

inhibe olsa da bu durum sıcakla beraber değişkenlik göstermektedir. 

Örneğin 10 ile 30°C aralığında bakterinin tuz toleransı artmaktadır 

(Montville ve ark., 2012).  

pH’ın etkisi: Salmonella’lar, 4.5 ile 9.5 arasındaki pH değerlerinede 

uyum sağlayabilip gelişselerde, optimum pH aralıkları 6.5 ile 7.5 

arasındadır (Montville ve ark., 2012).  

Antimikrobiyal ajanların etkisi: İnsanların tedavisinde, tarım 

alanında ve veterinerlikte antimikrobiyaller yaygın bir biçimde 

kullanılmaktadır. Antimikrobiyal ilaçların yanlış kullanımı dirençli 

mikroorganizmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Angulo ve ark., 

2000; Levy ve Marshall, 2004). Hayvan yemleri içerisine antibiyotik 

ilavesi, enfeksiyonların görülme sıklığını azaltmak ve verimi artırmak için 

uzun yıllardan beri kullanılan bir yöntemdir. Hayvanlarda antibiyotiklerin 

büyüme destekleyici olarak kullanılması Avrupa Birliği tarafından 1 Ocak 

2006 yıllında yasaklanmıştır. Antibiyotiklere ilişkin düzenlemelerin 

artması ve tüketicinin de antibiyotik kullanılmadan üretilen kümes 

hayvanlarını daha fazla tercih etmesi, yeni alternatif ürünlerin aranmasına 

neden olmuştur. İçerisinde fitokimyasal bileşenler bulunduran ürünler de 

başvurulan alternatiflerden biridir. Örneğin; kekik, biberiye, mercanköşk, 

civanperçemi, sarımsak, zencefil, yeşil çay, kişniş, çörek otu ve tarçın gibi 
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bitkisel kökenli besinler büyümeyi destekleyici olarak kümes hayvancılığı 

sektöründe kullanılmaktadır (Gadde ve ark., 2017).  

2.6. Salmonella spp.’nin Antibiyotik Direnci 

Antimikrobiyal ajanların, hayvancılık sektöründe enfeksiyonları tedavi 

etmek, büyümeyi ve yem verimini artırmak için kullanılmaktadır. Bunun 

yanı sıra tıbbi sektörlerde kontrolsüz kullanımı, gıda hayvanı üretiminde 

ise yaygın kullanımı gıda zinciri yoluyla insanlara bulaşabilen zoonotik 

patojenler de dâhil olmak üzere hayvanlarda dirençli bakterilerin 

oluşumuna neden olmaktadır. 1997’de WHO, gıda hayvanlarında 

antimikrobiyallerin kullanılmasına ilişkin tıbbi paktı hakkındaki ilk 

raporunu yayınlamıştır. Bu pakta belirlenen ana tehditlerin; hayvanlarda 

dirençli bakterilerin görülme sıklığındaki artış, hayvanlarla doğrudan 

temas veya kontamine yiyecek ve su tüketimi yoluyla dirençli patojenlerin 

insanlara transferi,  insanlara bakterilere karşı direncin aktarılması, dirençli 

patojenlerin neden olduğu insan enfeksiyonu insidansında artış ve 

hayvanlarda ve insanlarda potansiyel terapötik başarısızlıkların olduğu 

belirtilmiştir (Threlfall ve ark., 1993; WHO, 1997; Aarestrup, 1999; Van 

den Bogaard ve Stobberingh, 1999; Tollefson ve Miller, 2000; Levy ve 

Marshall, 2004; Chuanchuen ve ark., 2010).  

Salmonella ishalli hastalıkların dört ana küresel nedeninden biri olarak 

gösterilen, genellikle enfekte ettiği kişilerde tedaviye ihtiyaç duyulmadan 

iyileşen gastroenteritlere neden olmaktadır. Ancak tedaviye ihtiyaç 

duyulan kişiler de antimikrobiyal ilaçlara başvurulmaktadır. Bu tip 

ilaçların yanlış kullanımı küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş olan, 

antibiyotik dirençliliğine neden olmaktadır. Antimikrobiyal direncin 

küresel artışı nedeniyle, yerel sürveyans sistemine dayalı bakterilerin 

direnç modeli dikkate alınarak tedavi kılavuzları düzenli bir şekilde gözden 

geçirilmelidir. Çoğu Salmonella enfeksiyonu, hayvan kaynaklı kontamine 

gıdaların yenmesi ile meydana gelmektedir. Gıda olarak kullanılan 

hayvanlarda antimikrobiyal ajanların kullanılması, antimikrobiyal dirençli 

Salmonella’ların artan yaygınlığının olası bir nedeni olarak 

düşünülmektedir (Angulo ve ark., 2000; WHO, 2018). 

Salmonella enfeksiyonlarında temel antibiyotiklere direnç artmakta ve 

dünya çapında büyük bir sağlık tehlikesi haline gelmektedir. Bu durum 

ciddi enfeksiyonları olan kişiler için tedavi seçeneklerini sınırlayabilir. 

Antibiyotik direncinin gelişimini yavaşlatmanın en önemli yollarından biri 

uygun antibiyotik kullanımıdır. İnsanlarda ve hayvanlarda uygun 

antibiyotik kullanımı özellikle de gerektiğinde ve tam olarak belirtildiği 

şekilde kullanılması antibiyotik direncini ve dirençli bakterilerin 

yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir (Singh ve ark., 2013; CDC, 2019).  
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Günümüzde çok sayıda farklı antimikrobiyal madde sınıfı bilinmekte 

ve bunlar etki mekanizmalarına göre sınıflandırılmaktadır. Örneğin 

antibiyotikler; aminoglikozit (aminoglycosid), kloramfenikol 

(chloramphenicol), makrolid (macrolid), streptotrisin (streptothricin), 

tetrasiklin (tetracyclin), oksazolidonon (oxazolidonon), streptogramin 

(streptogramin), ketolid (ketolid) ve  linkozamid (lincosamid) gibi protein 

sentezini inhibe edebilir ya da kinolon (quinolone) ve rifampin gibi DNA 

ve RNA sentezi ile etkileşime girebilir, bunlar dışında sülfonamid 

(sulfonamide) ve trimetoprimin (trimethoprimine) mikrobiyal hücrenin 

enerji metabolizmasına, β-laktam (β-lactam) ve glikopeptidinin 

(glycopeptide) yaptığı veya değiştirdiği gibi bir bakteri hücre duvarının 

sentezini inhibe edebilirler veya zarar verebilirler (Levy ve Marshall, 2004; 

Van Hoek ve ark., 2011). Tek bir antibiyotiğe dirençli Salmonella, ilk 

olarak 1960’ların başında rapor edilmiştir (Montville ve ark., 2012).  

Bakterilerin eksojen genleri, plazmidler ve transpozonlar gibi mobil 

genetik elementler yoluyla edinme ve yayma yeteneği, çoklu ilaç 

direncinin gelişmesinde önemli bir faktör olmuştur. Son yıllarda, direnç 

geni taşıyan ve integron olarak adlandırılan bir mekanizmanın keşfinden 

sonra direnç mekanizması daha karmaşık hale gelmiştir. Mobil genetik 

elementler üzerinde çeşitli antimikrobiyal direnç genleri, örneğin 

konjugatif plazmidlerle olan ilişkiden dolayı direnç genlerinin 

yayılmasında önemli rol oynayan sınıf 1 integronları tespit edilmiştir 

(Chen ve ark., 2004; Miko ve ark, 2005; Mazel, 2006; Chuanchuen ve ark., 

2010). 

Çoklu ilaca dirençli suşların, özellikle de dünya çapında hayvansal 

kökenli çeşitli gıdalardan izole edilen S. Typhimurium’un ortaya çıkması 

nedeniyle, tedavi edilmesi daha zor olan insan salmonellozu insidansında 

bir artış olmuştur (Threlfall, 2002). 

2.7. Salmonella spp.’lerden İleri Gelen Enfeksiyonlar ve Patojenite 

Çoğu Salmonella türü, insan patojeni olarak kabul edilmekte ancak 

neden oldukları hastalığın özellikleri ve şiddeti farklılık göstermektedir. 

Konakçıya uyarlanmış Salmonella serotipleri daha invazivdir ve konakçıda 

sistemik hastalığa neden olmaktadır.  Bu durum fagositik öldürmeye karşı 

dirençleri ile bağlantılı bir özelliktir. İnsanlarda bu özellik, septisemik 

hastalıklara, enterik ateşe neden olan tifo ve paratifoid basiller, S. Typhi ve 

S. Paratyphi A, B ve C için geçerli olmaktadır (Adams ve Moss, 2008). 

Virülans, bir mikroorganizmanın konakta hastalığa neden olma 

yeteneği olarak tanımlanabilir. Enfeksiyon şiddeti, her bireye ve bağışıklık 

sisteminin direncine göre farklılık gösterdiği gibi Salmonella izolatının 

virülansına bağlı olarak değişmektedir (Andino ve Hanning, 2015). 

Salmonella’nın virülans potansiyeli, Salmonella serotipleri arasındaki 
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patojenite farklılıklarını belirler. Salmonella virülans genleri; bakteriyel 

kromozom, plazmidler ve profajlarda bulunmaktadır. Salmonella 

patojenite adaları (SPI) yapışma, istila, hücre içi sağkalım ve sistemik 

enfeksiyonda önemli rol oynamaktadır. SPI-1’deki invA geni, fagositik ve 

fagositik olmayan hücrelerin istilasına izin veren tip 3 salgılama sistemini 

(T3SS) kodlar. Bu gen Salmonella serovarlarına özgüdür ve hızlı cins 

tespiti için tanınan bir markördür (Abd-Elghany ve ark., 2015; Fardsanei 

ve ark., 2017; Kim ve Lee, 2017). 

Salmonella’nın enfekte dozu 106 hücreden daha fazladır, ancak bu 

serotipin virülansı, bireyin duyarlılığı ve ilgili gıda aracı gibi çeşitli 

faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Düşük enfektif dozlar da (<103) 

klinik semptomlar için yeterli olabilmektedir. Epidemiyolojik kanıtlar 10-

100 hücre kadar düşük bir enfektif doza işaret ettiği birçok salgının 

meydana geldiği belirtilmiştir. Bu durumun özellikle çocuklar ve yaşlılar 

gibi daha hassas bireylerde, peynir, salam ve çikolata gibi yağlı 

yiyeceklerle ilişkili olduğu bildirilmiştir (Adams ve Moss, 2008; Popoff ve 

Le Minor, 2015). Özellikle son zamanlarda yapılan çalışmalarda 

yağlardaki yüksek nem seviyesinin Salmonella varlığına ve büyümesine 

yol açabileceği belirtilmiştir (Trinetta ve ark., 2019). 

Salmonella serovarları; su, buz, süt, süt ürünleri, kabuklu su ürünleri, 

kümes hayvanları ve kümes hayvanları et ürünleri, yumurta ve yumurtadan 

elde edilen ürünler, hayvan yemi ve evcil hayvanlardan izole edilebilirler. 

Genel olarak toplumun %4’ünün bu organizmayı taşıdığı ve sağlıklı 

taşıyıcılar arasında kadınların daha fazla bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Salmonella enfeksiyonları; gastroenterit, septisemi ve enterik ateşin 

görülmesine sebebiyet vermektedir (Fung, 2010). 

Tifo ateşi  

S. Typhi’nin neden olduğu tifo ateşi Salmonella’ların neden olduğu en 

şiddetli hastalıktır. Aynı zamanda en erken ve güvenilir şekilde teşhis 

edilebilen Salmonella enfeksiyonudur (WHO ve FAO, 2002; Adams ve 

Moss, 2008). Genellikle çoğu Salmonella türü gastroenterit nedeni olurken 

Salmonella Typhi ve Salmonella Paratyphi daha invazivdir ve tipik olarak 

enterik ateşe neden olmaktadır. Enterik ateş, dünyanın birçok yerinde 

antibakteriyel direnç nedeniyle tedavi için sorun oluşturabilmektedir 

(WHO, 2014). 

Tifo ateşi, genellikle 10 ila 20 gün arasında olmasına rağmen, 3 ila 56 

günlük bir kuluçka süresine sahiptir. İnvaziv Salmonella’lar bağırsak 

epiteline nüfuz eder ve daha sonra lenfatikler tarafından mezenterik lenf 

düğümlerine taşınır. Makrofajlarda çoğaldıktan sonra, kan dolaşımına 

akmak için serbest bırakılır ve daha sonra vücuda yayılırlar. Makrofajlar 

tarafından kandan çıkarılır, ancak içlerinde çoğalmaya devam ederler. 
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Sonuç olarak, makrofajları öldürür ve daha sonra kan akışına çok sayıda 

bakteri salarak septisemiye neden olabilirler. Hastalığın ilk aşamasında, 

organizma kandan izole edilebilir. Ateş, baş ağrısı, karın hassasiyeti, 

kabızlık ve vücutta gül kırmızısı lekeler gibi semptomlar 

görülebilmektedir. Hastalığın ikinci aşamasında, organizma safra kesesine 

ulaşır ve safrada çoğalır. Enfekte safra akışı, ince bağırsağı yeniden enfekte 

ederek inflamasyon ve ülserasyona neden olur. Çok sayıda bakteri bezelye 

çorbası görünümlü dışkı şeklinde ve daha az sayıda bakteri ise idrarla dışarı 

atılır. Daha ciddi vakalarda, ülserlerde kanama ve peritonite yol açan 

bağırsağın delinmesi ile karşılaşılabilmektedir. Daha hafif vakalarda, 

ülserler iyileşir ve 4-5 hafta sonra iyileşme ile ateş düşer. Lokalize enterik 

enfeksiyonlardan farklı olarak, tifo; kloramfenikol, ampisilin ve 

amoksisilin gibi antibiyotiklerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir 

(Adams ve Moss, 2008). 

Septisemi  

Septisemiye özellikle S. Cholera-suis neden olmaktadır. Ortaya çıkan 

ilk semptom ateştir. Yetişkin hastaların %4’ünden daha azında 

gastroenteritin bir komplikasyonu olarak septisemi ortaya çıkmaktadır. 

Salmonelloz kaynaklı septisemi daha az görülmektedir, ancak kanser ve 

karaciğer hastalığı gibi altta yatan ciddi hastalıkları olan bireylerin 

%13’ünün hayatını kaybettiği bildirilmiştir (Ryser, 2001). 

Enteritis  

Salmonelloz dünya çapında, gıdalarla ilişkili enterik bulaşıcı 

hastalıkların önde gelen nedenlerinden biridir. Salmonella serotiplerinin 

çoğunluğu hafif veya şiddetli gastroenteritlere neden olmakta, ancak bazı 

hastalarda bakteriyemi, septisemi ve çeşitli uzun süreli durumlar da 

görülmektedir (WHO ve FAO, 2002). 

S. Enteritidis, insanlarda hayvansal kaynaklı kontamine gıda 

ürünlerinin tüketimi ile ilişkili gıda kaynaklı enfeksiyonların önde gelen 

nedenlerinden biridir. Kümes hayvanları ürünleri ve yumurtaları genellikle 

bu patojen için önemli rezervuarlar olarak kabul edilmektedir (Andino ve 

Hanning, 2015). S. Enteritidis genel olarak kendi kendini sınırlayan 

enterite neden olmaktadır (Hur ve ark., 2011). Bilinen 2500’den fazla 

serotip arasında S. Enteritidis, çoğu sanayileşmiş ülkede insanlardan elde 

edilen izolatlardan bildirilen en yaygın serotiptir (Galanis ve ark., 2006; 

Hendriksen ve ark., 2011).  

Salmonella genellikle gıda zehirlenmesinin önemli bir nedeni olarak 

gösterilsede aynı zamanda gastroenterit ve tifoid etkenidir. Gastrointestinal 

enfeksiyonlar yaygın olarak hayvanlarda ve insanlarda görülen serotiplerle 

ilişkilidir. Salmonella enteritinin kuluçka süresi tipik olarak 6 ila 48 saat 

arasındadır. İlk olarak ince bağırsağın ve daha az yaygın olarak kolonun 
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bir enfeksiyonu olarak ortaya çıkar, önceden oluşturulmuş toksinleri 

içermez.  İnkübasyon süresinden sonra bulantı ve kusma çıkan ilk 

semptomlar arasında yer alır. Her iki semptom birkaç saat içinde azalır. 

Hafif ateş, titreme ve bazen akut apandisite benzeyen karın ağrısının 

başlaması ve daha şiddetli vakalarda sulu, aşırı kanlı ve pirinç suyu 

kıvamındaki dışkıdan kolera benzeri dışkılara kadar değişebilen ishal en 

belirgin semptom olarak kendini gösterir. Bu süre zarfında, enfekte olmuş 

tüm bireylerden özellikle akut vakalardan alınan dışkı örneklerinden 

genellikle 106-109 Salmonella/g bakteri izole edilir. Genel olarak bu 

hastalık müdahale olmadan 5 gün içinde azalsa da semptomlar birkaç 

haftaya kadar devam edebilir ve tamamen iyileşmiş hastaların %10’u en az 

2 ay boyunca dışkıları ile Salmonella atmaya devam ederler.  Çok genç, 

çok yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan özellikle duyarlı gruplarda durum 

daha ciddi olabilir, hatta ölümle sonuçlanabilir (Ryser, 2001; Adams ve 

Moss, 2008; Fung, 2010; Popoff ve Le Minor, 2015). 

2.8. Salmonella spp.’nin Hayvanlarda Bulunuşu 

Salmonella’ların birincil rezervuarı hayvanların bağırsak yoludur. 

Salmonella yaygın olarak kümes hayvanlarında bulunsa da kuş, sığır, 

domuz, kaplumbağa, sürüngen, kedi ve köpek gibi hayvanlarda da 

bulunmaktadır. Gıda çiftlik hayvanlarına ise yabani kuşlardan ve 

kemirgenlerden Salmonella enfeksiyonu geçebilir, ancak başlıca 

kaynaklar; semptomsuz ekstrektler ve kontamine yemlerdir (Heymann, 

2004; Adams ve Moss, 2008; Soria ve Bueno, 2016).  

Hayvansal gıdalardan kaynaklı Salmonella enfeksiyonlarını önlemek 

için; gıda olarak kullanılan hayvanların sağlıklı olmasına, yem, yem katkı 

maddelerinin ve suyun kontaminasyonundan korunmasına, genel olarak 

temiz bir ortamın sağlanmasına ve üretim hattı boyunca sekonder ve çapraz 

kontaminasyonların önlenmesine dikkat edilmesinin Salmonella cinsi 

bakterilerin kotrol ve korumasında etkili olacak yöntemlerdir (Erol, 2007).  

Salmonella spp.’nin hem varlığı hem de yayılması ulusal ve uluslararası 

kümes hayvanı ticareti için bir tehdit oluşturarak, kümes hayvanı eti 

tüketiminde düşüşe neden olabilmektedir, kümes hayvanı endüstrisi için 

bu konu oldukça önemlidir (Ikuno ve ark., 2004). 

Ülkemizde, 2018 yılında Ulusal Salmonella Kontrol programı 

uygulanmaya başlanmıştır (Babacan ve Karadeniz, 2019). Kanatlı 

yetiştiriciliğinde temel amaç sürünün sağlığını korumaktır.  Hastalıkların 

görülmesini önlemek ya da en az düzeyde olmasını sağlamak hem insan 

sağlığı için riskli etmenlerin oluşmasını hem de maddi kayıpların 

oluşmasını engelleyecektir. Bunun için alınan biyogüvenlik tedbirlerine 

büyük ölçüde uyulması önem teşkil etmektedir (Sungur ve Çöven, 2009). 
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2.9. Salmonella spp.’nin Gıdalarda Bulunuşu 

Gıda kaynaklı patojenlerden dolayı insanların hastalanmasını önlemek 

dünya çapında birçok ülkede halk sağlığı hedefidir. Gıda üretim zincirinin 

oldukça uzun olması kontaminasyon riskini de artırmaktadır. Sadece gıda 

üretim zincirinden kaynaklı değil, gıdanın tüketici tarafından hazırlanması 

sürecinde de kontaminasyon gerçekleşebilmektedir, bu yüzden tüketici 

bilinçlendirilerek kontaminasyon düzeyinin en düşük seviyede olması 

sağlanabilir. Epidemiyolojik çalışmalar, kümes hayvanları etinin ve 

yumurtasının, insan sağlığını tehdit eden salmonelloz salgınlarında yer 

alan ve halk sağlığı için önemli bir risk etmeni olan Salmonella gibi 

zoonotik patojenlerin tüketiciye taşınmasında rol oynayan önemli 

kaynaklar olduğunu göstermektedir (Tauxe, 1997; Capita ve ark., 2003; 

Dunkley ve ark., 2009; Luber, 2009; Marin ve Lainez, 2009). Enfeksiyon, 

az pişmiş kanatlı eti tüketimine ek olarak, ham karkasların ve ürünlerinin 

daha sonra işlenmesi ile ekipmanlardan, mutfak eşyalarından ve işçilerin 

el hijyenlerinden kaynaklı çapraz kontaminasyon sonucunda sıklıkla 

ortaya çıkmaktadır (Yıldırım ve ark., 2011; Abd-Elghany ve ark., 2015). 

Salmonella insanlarda gıda kaynaklı enfeksiyonların görülmesine 

sebebiyet veren oldukça önemli olan bir patojen grubudur. Kanatlı etleri 

ve yumurtaları, Salmonella enfeksiyonlarına neden olan, öncü gıda 

maddeleri arasında yer almaktadır. Salmonella enterica’nın insanlara 

bulaşması genellikle kontamine gıda tüketimiyle ilişkilidir (Campioni ve 

ark., 2012; Soria ve Bueno, 2016).  

Salmonella, dünya çapında gıda kaynaklı hastalıkların en yaygın 

nedenlerinden biridir. Salmonelloz, zoonotik bir enfeksiyon olarak 

tanımlanmaktadır. İnsanlarda hastalığın temel nedeni enfekte hayvanlardır. 

Bulaşma, enfekte olmuş bir hayvandan gelen bağırsak içeriğinin, yiyecek 

veya su ile alındığı, fekal-oral olarak tanımlanan yoldan olmaktadır. 

Salmonella’lar, sıcaklığa karşı duyarlı mikroorganizmalardır. Sıcaklığın, 

yetersiz veya eksik uygulanmış olduğu durumlar salgın riskini artıran 

etmenlerdir. Gıdaların az pişirilmesi, pişirilmeden çiğ olarak tüketilmesi 

veya pişmiş ve çiğ gıdaların bir arada tutularak çapraz kontaminasyonu 

enfeksiyona neden olabilmektedir. Çapraz kontaminasyon, doğrudan 

temas yoluyla veya dolaylı olarak kontamine, mutfak araç ve gereçleri 

yoluyla meydana gelebilmektedir. İnsandan insana bulaşma hayvanlardan 

bulaşmadan daha nadirdir. Enfekte dışkı ile kontamine olmuş ellerin gıda 

ile teması mikrobiyal kontaminasyona ve sonrasında yeterli pişirme işlemi 

olmadan tüketilen gıdalar vasıtası ile de insanlara bulaşabilmektedir. Buna 

benzer bir durum, 1984’te uluslararası bir havayolunu etkileyen büyük bir 

salgının nedeni olarak tespit edilmiştir. 631 yolcu ve 135 mürettebatın 

olduğu bir salgın, hastalandıktan sonra işe dönen ancak hala Salmonella 

Enteritidis PT4 taşıyan bir catering personeli tarafından hazırlanan etli jöle 
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(Aspik) kontaminasyonundan kaynaklanmıştır (Anonymous, 1984; 

Heymann, 2004; Gómez-Aldapa ve ark., 2012).  

Salmonella spp. dünya genelinde ekonomik kayıplara neden olan, ciddi 

bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. 2600’den fazla 

Salmonella serotipi tanımlanmış olmasına rağmen, S. Enteritidis ve S. 

Typhimurium, insanlarda gıda kaynaklı salmonellozun özellikle de 

kontamine kümes hayvanları, domuz eti ve sığır eti ürünlerinin ana 

nedensel ajanı olarak kabul edildiğinden halk sağlığı ve gıda güvenliği 

açısından büyük önem teşkil etmektedir. S. Typhimurium, çoğunlukla 

kümes hayvanları, domuz ve sığır eti tüketimiyle ilişkilendirilmektedir. S. 

Enteritidis için ise ana kontamine kaynağı gıdalar olarak; tavuk yumurtası 

ve yumarta içerikli gıdalar gösterilmektedir (Darwin ve Miller, 1999; 

Mikelsaar, 2007; Crum-Cianflone, 2008; Vose ve ark., 2011; Capuano ve 

ark., 2013; Chen ve ark., 2013; Antunes ve ark., 2016; Soria ve Bueno, 

2016; Keerthirathne ve ark., 2016).  

2.10. Kanatlı hayvanların et ve et ürünlerinde Salmonella 

 Kümes hayvanı ürünleri, Salmonella enfeksiyonlarının başlıca kaynağı 

olarak kabul edilmektedir. Çoğu gıda Salmonella etkeniyle kontamine 

olabilmekte ve sonuçta Salmonella’ların insanlara bulaşmasına aracılık 

edebilmektedir (Cogan ve Humphrey, 2003; Crum-Cianflone, 2008). 

Abd-Elghany ve ark. (2015) Mısır’ın Mansoura şehrinde yaptıkları 

çalışmada, marketlerden topladıkları her biri 50 adet olan bütün tavuk 

karkasları, baget, taşlık ve karaciğer olmak üzere toplam 200 adet örnek 

analiz etmişlerdir. Tüm tavuk örneklerinin %34’ünde (68/200) Salmonella 

spp. tespit ettiklerini, bunların %16’sını (8/50) tavuk karkasından, %28’ini  

(14/50) bagetten, %32’sini (16/50) karaciğerden ve %60’ını (30/50) 

taşlıktan izole ettiklerini bildirmişlerdir. 166 izolattan en çok elde edilen 

türün S. Enteritidis (% 37.3) (6 karkas, 8 baget, 12 karaciğer, 36 taşlık) 

olduğunu, bunu S. Typhimurium (% 30.1) (4 karkası, 8 baget, 6 karaciğer, 

32 taşlık), S. Kentucky (%10.8) (6 baget, 4 karaciğer, 8 taşlık), S. Muenster 

(%8.4) (2 karaciğer, 12 taşlık), S. Virchow (% 4.8) (4 baget, 4 taşlık), S. 

Anatum (%4.8) (8 taşlık) ve S. Haifa’nın (%1.2) (2 taşlık) izlediğini, 

(%2.4) (2 karaciğer, 2 taşlık) izolatın ise serotiplendirilemediğini 

belirtmişlerdir. Salmonella izolatlarının antimikrobiyal duyarlılık 

testlerinde ise %100’ünü eritromisine, %92.8’ini penisiline, %91.6’sını 

amoksisiline, %95.2’sini nalidiksik aside, %83.1’ini sülfametoksazole, 

%89.2’sini oksitetrasikline, %74.7’sini ampisiline, %67.5’ini 

streptomisine, %61.4’ünü neomisine, %47’sini kloramfenikole, %30.1’ini 

norfloksasine, %19.3’ünü siprofloksasine, %9.6’sını kanamisine ve 

%1.2’sini gentamisine dirençli bulmuşlardır. Ayrıca izolatların 

%92.8’inde çoklu ilaç direnci görüldüğünü bildirmişlerdir. Sonuç olarak, 
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tavuk etinin yüksek oranda Salmonella patojeniyle kontamine olduğu ve 

bunların çoğunun çoklu ilaç direnci gösterdiği belirtilmiştir. 

Acar (2015) yapmış olduğu çalışmada, incelediği tavuk eti 

örneklerinden elde etmiş olduğu Salmonella izolatlarının, %14’ünü 

ampisiline, %100’ünü nalidiksik asite, %86’sını streptomisine ve 

tetrasikline, %5’ini trimetoprim-sülfametoksazole ve kloramfenikole, 

%10’unu sefalotine, %76’sını sülfizoksazole ve %52’sini kanamisine 

dirençli bulmuştur. Direnç genlerininde incelendiği çalışmada tavuk eti 

izolatlarının %86’sının aadA1, %14’ünün strA, %62’sinin apha1-iab, 

%95’inin tetA, %14’ünün blaTEM-1, %81’inin sul1 ve %5’inin cmlA 

genini içerdiğini tespit etmiştir.  

Yıldırım ve ark. (2015) yapmış oldukları çalışmada, inceledikleri 50 

adet (25 but 25 göğüs) tavuk eti örneğinde but kısımlarının %52’sinde ve 

göğüs kısımlarının %44’ünde toplamda %48’inde Salmonella spp. 

saptamışlardır. Sonuç olarak; tavuk etlerinde patojen mikroorganizmalar 

bulunmasının hijyen kurallarına yeteri kadar uyulmamasından ve satışı 

gerçekleşen yerlerde doğru saklama koşullarının sağlanmamasından 

kaynaklanıyor olabileceği ve bu mikroorganizmaları azaltmak için tavuk 

etlerinin pişirildikten sonra tüketilmesinin gerektiği ifade edilmiştir.  

Ahmed ve ark. (2016), Mısırın Mansoura şehrinde 50 yerel dükkândan 

toplam 500 taze tavuk eti örneği ve 100 adet çalışan personelden swap 

aldıkları çalışmalarında, 60’ı tavuk örneklerinden, 18’i personelden olmak 

üzere 78 (%11.1) Salmonella izolatı elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

Serotiplemede ise tavuk kaynaklı 20 ve personel kaynaklı 10 izolat S. 

Typhimurium olarak belirlenmiştir. İzolatların dirençliliklerinin ise 

sırasıyla kloramfenikol ve trimetoprim-sülfametoksazole her biri %73.3, 

streptomisine %56.7, tetrasiklin ve ampisiline herbiri %53.3, gentamisine 

%30, sefotaksim ve seftriaksona %2.7 oranında dirençli olduğunu tespit 

etmişlerdir. İzolatların %70’inde çoklu ilaç direnci (en az üç farklı 

antimikrobiyal sınıf) gözlemlediklerini ve sadece bir izolatın tüm 

antibiyotiklere duyarlı olduğunu belirlemişlerdir. Sonuç olarak, 

antimikrobiyal direncin gelişmesininin tıpta ve veterinerlikte kontrolsüz 

antibiyotik kullanımıyla ilişkili olabileceği belirtilmiştir.  

Acaröz ve ark. (2018), Afyonkarahisar ilinde satışa sunulan toplam 100 

adet tavuk eti ve sakatat (20’şer adet but, göğüs, kanat, taşlık ve karaciğer) 

örneği analiz etmişlerdir. Örneklerden but (1), karaciğer (1) ve kanat (1) 

olmak üzere toplam 3 (%3) adet Salmonella spp. izole etmişlerdir. Sonuç 

olarak, tüketime sunulan tavuk eti ve sakatatlarında Salmonella spp. 

kontaminasyon düzeyini düşük bulsalar bile tavuk etlerinin Salmonella 

spp. varlığı açısından önemli bir kaynak olduğunu ve koruyucu önlemlerin 

alınması ve tüketicinin gıda güvenliği konusunda bilinçlendirmesi 

gerektiği önerilmiştir.   
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Telli ve ark. (2018) yapmış oldukları çalışmalarında, Konya’da bulunan 

süpermarket ve kasaplardan temin edilen toplam 170 adet tavuk eti ve iç 

organları örneğinin %25.29’unun Salmonella spp. içerdiğini tespit 

etmişlerdir. Çalışmada, S. Typhimurium ve S. Enteritidis serotiplerine 

rastlamadıklarını belirtmişlerdir. İzolatların tamamını (%100) klindamisin, 

oksasilin ve teikoplanine, %79.1’ini, vankomisine ve eritromisine, 

%65.1’ini nalidiksik asitte, %60.5’ini penisilin G, %48.8’ini sefalotine, 

%37.2’sini sülfametoksazol-trimetoprime ve tetrasikline, %23.3’ünü 

ampisiline, %18.6’sını kanamisine, %11.6’sını kloramfenikole ve 

%4.7’sini amikasine, sefazoline, siprofloksasine ve gentamisine dirençli 

tespit etmişlerdir. Sonuç olarak; S. Typhimurium ve S. Enteritidis türlerine 

rastlanmamasının sağlık açısından olumlu karşılanan bir durum olduğunun 

bunun haricinde tavuk etlerinde ve iç organlarında dirençli Salmonella 

izolatlarının tespit edilmesinin halk sağlığı için risk teşkil ettiğini ifade 

etmişlerdir. 

Asal-Ulus (2019) yapmış olduğu çalışmada paketli olarak satılan 150 

organik tavuk eti (50 but, 50 kanat, 50 derisiz göğüs eti) örneğini 

incelemiştir. Toplam 42 adet (%28) örneğin Salmonella spp. yönünden 

pozitif olduğunu saptamıştır. Butların %30’unun, kanatların %40’ının ve 

derisiz göğüs örneklerinin %14’ünün Salmonella spp. ile kontamine 

olduğunu tespit etmiştir. Elde edilen 93 Salmonella spp. izolatının 53’ünün 

(56.9) S. Infantis ve 40’nın (%43.1) S. Anatum olduğunu belirlemiştir. S. 

Infantis izolatlarının tamamını sefuroksim aksetile, amikasine, 

gentamisine ve siprofloksasine (%100), S. Anatum izolatlarının ise 

tamamının (%100) amikasine, gentamisine ve siprofloksasine karşı direnç 

gösterdiğini analiz etmiştir. Sonuç olarak tavuk eti üretim hattı boyunca 

çapraz kontaminasyonu önlemek adına kullanılan tüm araç ve gereçlerin 

hijyenine oldukça dikkat edilmesi ve personelinde bu konuda 

bilinçlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Babacan ve Karadeniz (2019) yaptıkları çalışmada, 13 (%38.23) adet 

bütün piliç, 6 (%46.15) adet pirzola, 3’er (%42.85) adet fileto, but (%37.5), 

baget (%30) ve kanat (%33.33), 2 adet (%33.33) bonfile ve 1’er adet piliç 

kuşbaşı (%100) ve sucuk (%25) örnekleriden toplam 35 (%35) Salmonella 

spp. izole etmişlerdir. İzolatlara uygulanan disk difüzyon yöntemi 

sonuçlarına göre eritromisine karşı tüm izolatları, sülfonamid bileşiklerine 

karşı 34 (%97.14), ampisilin sulbaktam ve sülfametoksazol/trimetoprime 

28 (%80), neomisine 26 (%74.28), oksitetrasiklin ve tetrasikline 29 

(%82.85), ofloksasine 31 (%88.57), florfenikole 17 (%48.57), 

amoksisiline 10 (%28.57), kloramfenikole ve siprofloksasine 6 (%17.14), 

doksisikline 18 (%51.42), enrofloksasine 2 (%5.71) izolatı dirençli 

bulmuşlardır. Siprofloksasine karşı 24 (%68.57), doksisikline 9 (%25.71), 

enrofloksasine 12 (%34.28), neomisine 6 (%17.14) izolatı orta olarak tespit 

etmişlerdir. Sonuç olarak, uygun olmayan dozlarda ve etkin olamayan 
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antibiyotiklerin kullanımının özellikle ileriki dönemlerde çoklu antibiyotik 

direncinin daha sık görülmesinde önemli bir risk faktörü olabileceği 

belirtilmiştir. Tavuk eti üretiminde Salmonella’nın yaratabileceği maddi ve 

üretimsel kayıpları önleyebilmek adına Salmonella etkenin erken tanısı ve 

gerekli görüldüğü takdirde uygun antibiyotiğin etkili dozda ve sürede 

kullanımının antibiyotik direncinin önlenmesinde önemli rol oynayacağı 

ifade edilmiştir. 

Elkenany ve ark. (2019), broiler tavuk çiftliklerinden ve perakende satış 

yerlerinden topladıkları 420 adet örneğin 120‘sinde (%28.6) Salmonella 

spp. tespit etmişlerdir. İzolatların 48’ini (%11.4) S. Enteritidis, 36’sını 

(%8.6) S. Typhimurium olarak identifiye etmişlerdir. Antibiyotik 

duyarlılık profillerini de inceledikleri çalışmada, toplam 120 Salmonella 

spp. izolatının tamamını (%100) trimetoprim-sülfametoksazole, %68’ini 

ampisiline ve amoksisilin-klavulanik aside, %65’ini streptomisine, 

%40’ını doksisikline, %36.7’sini sefaklora, %16.7’sini kloramfenikole, 

%13.3’ünü sefepime ve sefotaksime, %10’unu siprofloksasine dirençli 

bulmuşlardır. Ayrıca çalışmada, 120 izolatın 2 veya daha fazla antibiyotiğe 

dirençli olduğu belirlenmiştir.  Sonuç olarak, etlik piliç çiftliklerinde 

Salmonella kontrolü için özel biyogüvenlik ve biyokontrol önlemlerinin 

getirilmesi gerektiği, böylelikle antibiyotiklerin olumsuz etkilerinin 

sınırlanabileceği çevrenin ve hayvan kaynaklı gıdaların güvenliğinin 

sağlanabileceği belirtilmiştir. 

Çadırcı ve ark. (2021) yapmış oldukları çalışmada, inceledikleri 150 

adet çiğ tavuk etinin 51’inin (%34) Salmonella spp. yönünden pozitif 

olduğunu elde edilen Salmonella izolatlarının S. Infantis ve S.Virchow 

serotipleri olduğunu tespit etmişlerdir. İzolatların %46.05’i ampisiline, 

%40.78’i kloramfenikole, %25’i sülfametoksazol/trimetoprime, %23.68’i 

streptomisine, %18.42’si tetrasikline ve gentamisine, %17.10’u 

siproflaksasine ve %14.47’si sefotaksime dirençli olduğu bulunmuştur. 

Sonuç olarak; kanatlı kesimhanelerinde ve parçalama ünitelerinde hijyen 

kurallarına uyulmamasının salmonelloz için önemli bir problem 

olabileceği ifade edilmiştir. 

Rortana ve ark. (2021) Kamboçya’da bulunan pazarlardan ve 

süpermarketlerden alınan 204 tavuk etinin 87’sinin (%42.6) ve tavuk etinin 

kesimi için kullanılan 62 adet kesim tahtasının 26’sının (%41.9) 

Salmonella spp. için pozitif olduğunu tespit etmişlerdir.  Çalışmada tavuk 

etinin yüksek oranda Salmonella ile kontamine olduğu ve bu durumunun 

tüketici sağlığı için risk teşkil ettiği belirtilmiştir.  

Telsaç (2021) Van’da satışa sunulan 25’şer adet derili göğüs ve but, 

25’şer adet derisiz göğüs ve but toplam 100 adet tavuk eti örneklerinde 

Salmonella spp. kontaminasyonu ve antibiyotik dirençlilik profillerini 

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, 25 adet derili but örneğinin 
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%16’sında, 25 adet derisiz but ve göğüs örneğinin %20’sinde, 25 derili 

göğüs örneğinin %12’sinde toplam %17 örnekte Salmonella spp. pozitif 

olarak belirlemişlerdir. 17 adet örneğin analizi sonucunda 33 adet 

Salmonella spp. izolatı elde ettiklerini, bunların %33.33’ünün 

amoksisilin/klavulanik asit ve streptomisine, %36.36’sının ampisiline, 

%96.972’sinin eritromisine, %24.24’ünün gentamisin ve seftriaksona, 

(%42.42’sinin kloramfenikole, %12.12’sinin sefotaksime, %30.30’unun 

tetrasikline ve %81.82’sinin trimetoprim-sülfametoksazole dirençli 

olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmada trimetoprim-sülfametoksazole 

dirençli olan izolatların %77.78’inin sul1, %62.96’sının sul2, ampisiline 

dirençli izolatların %66.67’sinin Pse-1, tetrasikline dirençli izolatların 

%20’sinin tetA, %10’nun tetB ve gentamisine dirençli izolatların (%100) 

tamamının ise ant(3”)-la genini içerdiği saptamışlardır. Sonuç olarak, 

tavuk etlerinin hijyenik kalitesinin kötü olduğunu ve elde edilen izolatların 

antimikrobiyal dirençliliğinin yüksek olması ile direnç geni varlığının bu 

tür gıdalardan insanlara dirençli türlerin geçebilmesine ve ciddi bir halk 

sağlığı problemine yol açabileceğini bildirmişlerdir.  
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