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I 
  

ÖN SÖZ 

Değerli okur; 

Bilimsel bir kitap yazmak büyük bir bilgi birikimi, titizlik ve özveri 

gerektiren bir iştir. Ayrıca okuyucunun kolay bir şekilde anlayabilmesi için 

yazılan kitabın düzgün bir Türkçe ile ele alınması gerekir. 

Sağlık bilimlerinde güncel araştırmaları konu alan bu kitapta 

birbirinden değerli çalışmaları içeren ve yukarıda belirtilen kriterlere göre 

yazılan 45 bölüme yer verilmiştir. Bu kitabın sağlık alanında çalışmakta 

veya okumakta olan tüm öğrenci ve okuyuculara önemli bir kaynak olması 

en büyük isteğimizdir. 

Bu baskının yazım, şekil, tasarım ve baskıya hazır hale getirilmesinde 

emeği geçen yayın evine teşekkürü bir borç biliriz. Kitapta 

karşılaşılabilecek olası bazı eksiklikler, basım hataları öneri ve eleştirilerin 

iletilmesi bizim sonraki çalışmalarda daha doğruyu yakalamamızı 

sağlayacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz 

 

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Halit Demir 

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Başkan 

Ekim, 2020 
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BÖLÜM I 

ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ VE 

CERRAHİ TEDAVİLERİ 

 

Uzm. Dr. Alparslan KIRIK 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara 

e-mail: dr_alper@hotmail.com  

Orcid No: 0000-0002-8160-6199 

 

Periferik sinir tuzak nöropatileri, periferik sinir lezyonlarının en sık 

görülen tipidir (Arle & Zager, 2000). Tuzak nöropatiler, periferik sinirlerin 

seyri boyunca bir noktada sıkışarak bası altında kalması ve ya sistemik 

hastalıkların ya da bazı fizyolojik nedenlerin bu duruma zemin 

hazırlayarak patolojiyi kolaylaştırması sonucunda gelişirler. Bası altında 

kalan sinirde enflamasyon olması ve basıya bağlı olarak gelişen iskemi 

nedeniyle hasara uğramaktadır. Bu sıkışma sonucunda ağrı, parestezi, 

motor, duyu ve otonom fonksiyon bozuklukları gelişebilir (Karakoyun & 

Çalık, 2019 ). Etyolojide; travma, yer kaplayan lezyonlar ve tümörler, 

gebelik gibi ödemi tetikleyen hadiseler, kilo fazlalığı, sinovit, B6 vitamini 

eksikleri, anatomik anomaliler, endokrin, sistemik ve metabolik hastalıklar 

sayılabilir (Güdemez, 2007).  

Tanı klinik bulgular, elektrofizyolojik testler ve radyolojik 

görüntülemeler ile konulur. Elektromyelografi (EMG) ile lezyonun 

lokalizasyonu belirlenir, sinirde oluşan hasar seviyesi ve bası süresi 

hakkında bilgi edinilir (Vural, 1987). Gerekli görülürse manyetik rezonans 

görüntüleme (MRG) ve ultrason görüntüleme (USG) tetkikleri yapılarak 

sinire bası yapan lezyonlar ve anatomik farklılıklar görüntülenebilir 

(Brown ve ark., 2016; Kim ve ark.,2011).  

Tedavi olarak konservatif tedavi yöntemleri ve cerrahi tedavi 

yapılabilir. Konservatif yöntemler arasında istirahat atelleri, 

antienflamatuar ilaçlar, B vitamini preparatları, kortikosteroid 

enjeksiyonları sayılabilir (Floranda & Jacobs, 2013). Cerrahi tedavide ise 

asıl amaç sinir basısının ortadan kaldırılmasıdır. 

Tuzak nöropatilerde doğru tanı, uygun vaka seçimi ve uygun cerrahi 

teknik ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilir. 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-8160-6199?lang=en
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Fizyopatoloji: 

Kompresyona bağlı siniri besleyen vasküler yapılarda mikrovasküler 

hasar gelişir ve kan akımı bozulur. Bası, ödem ve iskemi sonucunda myelin 

kılıfında hasar meydana gelir. Hafif derecede oluşan bir kompresyonda 

venöz dönüş etkilenmesine bağlı ödem gelişirken, bası derecesi daha da 

artarsa arteryal iskemi gelişir. Sinire bası sonucu meydana gelen 

değişmeler basının derecesi ve basının süresi ile direkt olarak ilişkilidir. 

Uzun süreli ve ya tekrarlayan basılarda sonuç olarak endotel 

fonksiyonunun bozulması, ödem, inflamasyon, fibrosis ve 

demyelinizasyon gelişir. Oluşan ödem ve fibrosis mekanik basıyı daha da 

artırır. Myelinizasyonun azalması sonucu, etkilenmiş olan sinir 

seviyesinde aksonal ileti hızı azalır, ilerleyen dönemde demyelinizasyonun 

artmasına bağlı sinir iletiminde parsiyel veya tam blok gelişebilir. Basının 

süreklilik göstermesi durumunda aksonal dejenerasyon gelişebilir, yani 

devam eden baskılarda distale doğru axolizis gelişerek wallerian 

dejenerasyon görülür. Bu durumda prognoz kötü seyredebilir ve ya bası 

ortadan kaldırılsa bile iyileşme haftalar hatta aylar sürebilir (Bowley & 

Doughty, 2019). 

Diabetik nöropatisi olan hastalar basıya daha hassastır, çünkü glukoz 

metaboliti olan sorbitolün akümülasyonu endonöral ödeme neden olur. Bu 

da nöral hasarın daha kolay gelişmesini sağlar (Terzi ve ark., 2004). 

Üst ekstremite tuzak nöropatileri: 

Üst ekstremite tuzak nöropatileri, sinirlerin üst ekstremitedeki seyri 

boyunca bu sinirlerin farklı seviyelerinde gözlenebilir. Daha sıklıkla büyük 

eklemlere komşu bölgelerde gözlenirler. Üst ekstremite tuzak nöropatileri 

şunlardır: 

1. Supraskapuler sinir tuzak nöropatisi 

2. Torasik outlet sendromu 

3. Median sinirin tuzak nöropatileri 

4. Ulnar sinirin tuzak nöropatileri 

5. Radial sinirin tuzak nöropatileri  

Supraskapular sinir tuzak nöropatisi: 

Supraskapular sinir Brakial pleksus’un C5-C6 spinal sinir köklerinden 

çıkar. Supraskapular çentikten geçerek skapular çıkıntıyı dolanır, 

spinoglinoid çentik ve spinoglinoid ligamanın altından geçerek 

infraspinatus ve supraspinatus kaslarını uyarır. Supraspinatus kasını inerve 

ettikten sonra skapulanın lateral kenarından dolaşır ve infraspinatus 

kasının derin yüzeyinden içeri girer. Supraskapular sinir omuz ve 

akromioklaviküler eklemlere ince artiküler dallar verir. Bu sinirin tuzak 
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nöropatisinde başlangıç semptomları sinsidir veya bir travma sonrasında 

ortaya çıkar. Omuz ağrısı en sık semptomdur. Bu ağrı glenohumeral veya 

akromioklaviküler eklemlere giden dalların basısına bağlıdır. Tuzaklanma 

supraskapular çentikte ise supraspinatus ve infraspinatus kaslarında güç 

kaybı gelişir. Kolun ilk 15 derecelik abdüksiyonunda zorluk yaşanır ve 

omuzda ağrı olabilir. Eğer spinoglinoid çentikte bir tuzaklanma söz konusu 

ise sadece infraspinatus kasında güçsüzlük olur. Atrofi gelişirse 

infraspinatus kasında atrofi daha belirgin olabilir, çünkü bu kas subkutanöz 

yerleşimlidir. Supraspinatus kası ise trapezius tarafından sarılmıştır. Tanı 

skapular bölgeye bakarak konulabilir. Duyu kaybı olmaması supraskapular 

sinir lezyonunu destekler (Bozkurt, 2005; Cummins ve ark., 2000). 

Eğer sinire bası yapan yer kaplayıcı bir lezyon yok ise, ilk etapta 

konservatif tedavi metodları uygulanır. Sinire bası yapan bir lezyon 

varlığında ya da konservatif tedavi ile düzelmeyen vakalarda cerrahi tedavi 

yapılır. Supraskapular ligamentin kesilmesi en tercih edilen tedavi 

metodudur ( Bozkurt, 2005; Cummins ve ark., 2000; Sergides ve ark., 

2009). Genellikle posterior yaklaşım kullanılır. Artroskopik yaklaşımlar da 

yapılabilir (Sergides ve ark., 2009). Cerrahi sırasında spinal aksesuar sinire 

ve supraskapular sinire dikkat etmek gerekir. Cerrahiden sonra öncelikle 

ağrı geçer, sonra motor kuvvet düzelebilir, en son atrofi gerileyebilir. 

Torasik outlet sendromu: 

Brakial pleksus’un özellikle alt trunkusu, subklavian arter ve 

subklavian venin, klavikula ve 1. Kosta arasında basıya maruz kalması 

sonucu gelişen bir sendromdur. Kadınlarda erkeklere göre 4 kat fazla 

gözlenir. 20-40 yaş grubunda daha sık gözlenir. Kolun baş seviyesini 

geçecek şekilde kaldırıldığı hareketlerde medial ön kol, 4. ve 5. 

parmaklarda ağrı ve parestezilerin çıkması önemlidir. Boyundan ve 

omuzdan ele kadar yayılan bir ağrı olabilir. Ön kol ve elin ulnar yarısında 

hipoestezi gelişir. Özellikle de elin omuz seviyesi üzerinde olduğu 

pozisyonlarında klinik bulgu ortaya çıkar. Şikayetler gece uykudan 

uyandırır. Subklavian vendeki sıkışmaya bağlı olarak elde renk 

değişiklikleri ve ya  reynaud fenomeni gelişebilir. Servikal kot olması, 

birinci kotun bifid yapıda olması, C7 vertebra spinöz çıkıntısının 

normalden uzun olması, klavikula anomalileri, pancoast tümörleri, 

kostaklavikular aralığın konjenital anomalileri ya da travmatik nedenlerle 

daralması, konjenital fibröz bandlar, birinci kot üzerine skalen kasların 

yapışmasındaki varyasyonlar predispozan faktörlerdir (Bozkurt, 2005; 

Kuhn ve ark., 2015). Olguların %95’i nörojenik torasik outlet 

sendromudur. Vasküler torasik outlet sendromunda ekstremitede 

soğukluk, yaygın ağrı, erken yorulma ve Reynaud fenomeni gibi belirtiler 

vardır. Tanıda Adson testi ve hiperabdüksiyon yapılır. Adson testinde 



 

4 

 

hastaya derin nefes alınır, boyun ekstansiyona getirilir, ağrılı yöne baş 

çevrilir ve aynı ekstremitede nabız kaybolur. Şikayetler belirginleşir 

(Yücetürk, 2015; Kuhn ve ark., 2015; Karakoyun & Çalık; 2019).  

Tedavide ilk yaklaşım konservatif tedavidir. Fizik tedavi uygulamaları, 

skalen kasları gevşetme ve omuz kaslarını güçlendirme egzersizleri 

yapılabilir. Antienflamatuar ilaçlar, kas gevşetici ilaçlar verilebilir. 

Konservatif uygulamalar ile %50-60 oranında tedavi başarısı sağlanır. 

Patolojik bulgu servikal kostadan birinci kostaya uzanan fibröz banddır. 

Bu band eksize edilir. Kosta rezeksiyonu, skalenektomi, klavikulektomi 

diğer alternatif yöntemlerdir. Cerrahi tedavide transaksiller, 

supraklavikuler, infraklavikuler ve posterior yaklaşım olmak üzere 4 

yaklaşım yapılabilir. Supraklavikuler yaklaşımın en uygun yaklaşım 

olduğu bildirilmiştir (Kuhn ve ark., 2015; Dalbayrak ve ark., 2014). Ayrıca 

kombine yaklaşım olarak transaksiller birinci kot rezeksiyonu ve 

transservikal skalenektomi de yapılabilir (Atasoy, 2006). 

Median sinirin tuzak nöropatileri: 

Median sinir Brakial pleksus’u oluşturan C5-T1 köklerinden gelen 

dallar ile oluşturulur. Ön kolun proksimalinde pronator teres kasının iki 

başı arasından geçerek bu kası inerve eder. Bu kasın hemen devamında 

anterior interosseöz sinir olarak adlandırılan motor dalını verir. Daha sonra 

fleksör digitorum profundus kasının üzerinden ilerler. Bileğin hemen 

yakınında daha yüzeyel hale gelir, fleksör karpi radialis kası tendonunun 

medialinden, palmaris longusun kası tendonunun lateralinden ve kısmen 

altından seyreder. Transvers karpal ligamentin (karpal tünel) altından 

geçer. Karpal tünelde ayrıca fleksör digitorum profundus ve süperfisialis 

kası tendonları da bulunur ve bunlar sinirin altındadır. Motor dal, transvers 

karpal ligamentin altından ayrılarak elde tenar bölgedeki kasları inerve 

eder (Wertsch & Melvin 1982). Median sinir tuzak nöropatileri şunlardır: 

1. Karpal tünel sendromu 

2. Anterior interosseöz sendrom 

3. Pronator teres sendromu 

4. Suprakondiler çıkıntı sendromu 

Karpal tünel sendromu: 

Karpal Tünel Sendromu (KTS),  elin ilk 3 parmağı ve 4. parmağın radial 

yüzünde uyuşma, his kaybı, gece uyandıran ağrı ve uyuşma hissi, ilerlemiş 

olgularda eldeki tenar kaslarda atrofi ve güç kayıpları ile seyreden bir 

sendromdur. Bazen ağrı ön kola dirsek eklemine kadar yansıyabilir. Ciddi 

ve uzun süreli basılarda elde tenar grup kaslarda atrofi gelişeceğinden ince 

becerileri yapmada güçlük ve beceriksizlik gelişebilir. Bu durumda oluşan 

hasarın geriye dönüşü olmayabilir. Median sinirin el bileğinde karpal tünel 
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içinde retinaculum flexorum (RF) altında sıkışması sonucu ortaya çıkar 

(Assmus ve ark., 2015; Karakoyun & Çalık; 2019; Bozkurt, 2005). 

Kadınlarda erkeklere göre daha sık gözlenmektedir. Normal 

popülasyonda görülme sıklığı %3’tür (Karakoyun & Çalık, 2019). Orta yaş 

grubunda fazladır, özellikle 4. dekattan sonra görülme sıklığı artar. Her iki 

elde de aynı dönemlerde görülme sıklığı fazladır, ancak dominant elde 

daha belirgindir. Gebelik, obezite, akromegali, diyabet, romatoid artrit, 

amiloidoz ve hipotroidi olan hastalarda KTS görülme sıklığının arttığı 

gözlenmiştir (Vural, 1987). Karpal tünel içinde anatomik anomaliler ya da 

yer kaplayan lezyon olması durumunda, el bileğindeki kemiklerin kırıkları, 

bilek ekleminde dislokasyonlar, tenosinovitis, karpal ligamanda olan 

kalınlaşmalarda KTS daha sık olarak görülebilir.  Aynı zamanda el ve el 

bileği aktiviteleri sık olan meslek gruplarında da görülme sıklığı fazladır 

(Assmus ve ark., 2015). 

KTS olan kişilerde el ve el bileğinin sıklıkla kullanıldığı aktiviteleri 

yapmak şikayetlerin başlamasına ya da kötüleşmesine sebep olur. Tanı için 

muayenede yapılan iki test vardır, bunlar tinnel testi ve phalen testidir. 

Phalen testinde el bilekleri fleksiyona getirilerek yaklaşık 1 dakika bu 

pozisyonda tutulur ve elde uyuşukluk gelişir. Ancak bu süre 1 dakikayı 

aşmamalıdır, sağlıklı kişilerde de uyuşukluk ve ağrıyı tetikleyebilir. Tinnel 

testi ise, el ekstansiyonda iken el bileği seviyesinde RF’a vurularak bası 

uygulanır. Elde elektriklenme hissinin olması testin potitif olduğunu işaret 

eder. Tanı, klinik bulgular ve EMG ile konulur (Karakoyun & Çalık, 2019). 

Tedavi: 

1.Konservatif tedavi yöntemleri: Hastanın şikayetleri az ve EMG 

bulguları ilerlememiş ise konservatif tedaviler uygulanır. Bunlar; el bileği 

splintleri, antienflamatuar ilaçlar, oral kortikosteroidler, lokal steroid 

enjeksiyonları, B vitamini preparatları ve parafin banyosu, ultrason, 

iyonferez, transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), masaj, 

germe ve kuvvetlendirme egzersizleri gibi fizik tedavi modaliteleridir 

(Piazzini ve ark., 2007). 

2. Cerrahi tedavi: Eğer hastanın şikayeti fazla ise ve EMG bulguları 

belirgin ise ya da konservatif tedavilerden fayda görülmediyse hastaya 

cerrahi tedavi uygulanması gerekir. Cerrahi tedavide amaç retinaculum 

flexorum’un kesilerek median sinire dekompresyon sağlamaktır. Değişik 

cerrahi teknikler mevcuttur. Bunlar; açık cerrahi teknik, mini açık teknik, 

endoskopik teknik olarak sıralanabilir (Chammas, 2014; Chammas ve ark., 

2014; Klein ve ark., 2003; Agee ve ark., 1992). 

a) Açık cerrahi teknik: El bileği distalinden parmaklara doğru, median 

sinir trasesi boyunca uzanan yaklaşık 3-4 cm insizyon yapılır. Tenar ve 
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hipotenar kas aponevrozları bistüri ya da makas yardımı ile geçilerek el 

bileğine doğru uzanan kesi yapılır. Daha sonra retinaculum flexorum 

kesilerek dekompresyon tamamlanmış olur. Dezavantajı ameliyat sonrası 

yara iyileşmesini müteakiben erken dönemde el ayasında skarın fazla oluşu 

ve bu nedenle hassasiyetin fazla olmasıdır (Karaarslan & Çalışkan; 2015). 

b)Mini açık teknik: Yaklaşık 1-1,5 cm insizyon yapılır. İnsizyon 3 

farklı şekilde uygulanabilir (Retinakulum fleksorum’un üzerinden, el 

bileğinde el bilek çizgisi üzerinden ve iki kenarlı mini insizyon teknik). 

Mini açık tekniğin avantajı postoperatif skar dokusu ve hassasiyetin daha 

az olması, yara iyileşmesinin daha hızlı olmasıdır. Dezavantajı ise kısıtlı 

insizyon ve görüş alanı nedeni ile yetersiz dekompresyon ve iatrojenik 

nörovasküler yaralanmadır (Karaarslan & Çalışkan; 2015). 

c)Endoskopik teknik: Tek girişli ve çift girişli olarak 2 farklı şekilde 

yapılabilir. Çift girişli teknikte cerrahi işlem daha kolaydır ancak 

proksimal ve distalden olmak üzere 2 insizyon yapılır. Bu teknikte yaklaşık 

1 cm’lik insizyon yapılır. Endoskop yardımıyla fasia altında ilerlenerek, 

endoskop bıçağı yardımıyla retinaculum fleksorum kesilir ve 

dekompresyon sağlanır. Postoperatif skar dokusu azdır, iyileşme daha hızlı 

olur. Bu teknik endoskopik cerrahi tecrübe gerektirir, dikkatli yapılmaz ise 

iatrojenik yaralanmalar gelişebilir (Agee ve ark., 1992; Chow, 1994). 

Anterior interosseöz sinir sendromu (AİSS): 

Nadiren görülen AİSS,  median sinirin motor dalı olan anterior 

interosseöz sinirin ön kol proksimalinde pronator teres kası başları 

seviyesinden hemen sonra, median sinirden ayrıldıktan sonra sıkışması 

sonucu olur. Anterior interosseöz sinir dirsek seviyesinden yaklaşık 5-6 cm 

distalde median sinirden ayrılır ve interosseöz membranın önünden distale 

doğru uzanır. Bu sinir, fleksör pollicis longus, fleksör digitorum profundus 

ve pronator teres kaslarının inervasyonundan sorumludur. Ön kolda ağrı 

olabilir. Hastaların başparmak interfalangeal ekleminde ve 2.ve 3. parmak 

distal interfalangeal eklemlerinde fleksiyon hareketinde kuvvet kaybı 

gözlenebilir. Hastalar sinirin etkilenmesi halinde pinch kavrama yani 

çimdikleme hareketini yapamazlar. Motor dal olduğundan hipoestezi 

görülmez. Tanı klinik ve EMG ile konulur. EMG’de lezyon 

lokalizasyonunun belirtilmesi önem arz eder.  

Tedavide ilk olarak konservatif tedavi yöntemleri uygulanır. Eğer 

konservatif tedaviden fayda görülmüyorsa cerrahi tedavi uygulanabilir. 

Dirseğin yaklaşık 2-3 cm distalinden biceps kası aponevrozu medialinde 

kalınarak median sinir trasesine uygun olarak yapılan insizyon ön kol 

ortasına kadar ilerletilir. Proksimalde median sinir bulunarak takip edilir 

ve pronator teres iki başı tendinöz orijinleri arasından anterior interosseöz 
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sinirin, ana median sinirden ayrıldığı yerde siniri sıkıştıran band bulunur 

ve bu band kesilerek dekompresyon sağlanmış olur (Pham ve ark., 2014; 

Ulrich ve ark., 2011; Karaarslan & Çalışkan; 2015) 

Pronator teres sendromu: 

Median sinirin ön kolda dirsek seviyesinde pronator teres kasının iki 

başı arasında ya da fibröz bandların basısı sonucunda sıkışması ile 

meydana gelen nadir bir sendromdur. Kalınlaşmış lacertus fibrosus, 

hipertrofik pronator teres ve fleksör digitorum süperficialis kasları 

orijininde bulunan fibrokartilaginöz yapı olan Sublimus köprüsü basıya 

sebep olabilir. Klinik bulgular AİSS’dan farklıdır, çünkü pronator teres 

sendromunda anterior interosseöz sinir değil, median sinir bası altındadır. 

Klinik tablo KTS ile karışabilir. Elde ve lezyon seviyesi distalinde 

hipoestezi, median sinir inervasyonlu tenar kaslarda atrofi ve bu kasların 

fonksiyonlarında güç kayıpları olabilir. Ancak gece uyandıran ağrı olmaz. 

Pronator teres kasının başlangıcı seviyesinde tinnel testi pozitif olabilir ve 

bu test ağrıyı tetikleyebilir. Elde 1., 2. ve 3. parmak fleksiyonunda kayıp 

gözlenebilir. Pronasyon hareketi ile ön kolda ağrı meydana gelebilir. 

Lezyon seviyesini belirten EMG kesin tanı koydurucudur. Ayrıca MRG 

yapılabilir (Karakoyun & Çalık, 2019; Bozkurt, 2005; Fuss & Wurzl, 1990; 

Karaarslan & Çalışkan; 2015). 

Tedavide konservatif tedavi uygulanır. Pronator teres kası başına lokal 

kortikosteroid enjeksiyonu semptomlarda geçici düzelmeye sebep olabilir. 

Konservatif tedavilerden fayda görmüyorsa cerrahi tedavi uygulanır. 

Cerrahi tedavide ön kol supinasyonda iken, kol distalinden başlayan ve 

dirsek seviyesinde median sinir trasesi ve pronator teres iki başına uyacak 

şekilde yapılan insizyon ile median sinir bulunur. Pronator teres kasının 

başları seviyesinde basıya neden olan yapılar bulunur, kesilerek 

dekompresyon sağlanır (Karakoyun & Çalık, 2019; Bozkurt, 2005; Fuss & 

Wurzl, 1990; Karaarslan & Çalışkan; 2015). 

Suprakondiler çıkıntı sendromu:  

Suprakondiler çıkıntı Humerus’un anteromedial yüzeyinden çıkan 

nadir görülen anormal bir kemik çıkıntısıdır. Medial epikondilin yaklaşık 

5 cm. üzerindedir. Genellikle suprakondiler proçesden medial epikondile 

fibröz bir ligament (Struthers’ ligamenti) uzanır ve içinden median sinir ile 

brakial arterin geçtiği fibroosseöz forameni çevreler. Nadiren 

suprakondiler çıkıntı olmaksızın bu ligament tek başına olabilir. Median 

sinir bu kemik çıkıntının veya Struthers’ ligamentinin altından geçerken 

basıya maruz kalabilir. Genellikle asemptomatiktir ve rastlantı sonucu 

tesbit edilir. Hastalarda sıklıkla dirsek üstünde ağrı olur. El bileği ve 

parmakları fleksiyonunda kuvvetsizlik ve lezyon distalinde median sinire 
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uyan duyu kaybı vardır. Pronator kuvvetsizlik bu sendromu pronator teres 

ve anterior interosseöz sinir sendromlarından ayırır. EMG'de median 

sinirin kolda iletim hızı yavaşlamıştır ve inerve ettiği kaslarda denervasyon 

potansiyelleri gözlenir. Semptomlara brakial arterin beslediği alanlarda 

iskemi semptomları da eklenebilir. Muayenede suprakondiler çıkıntı ele 

gelebilir. Tanı X-ray ya da tomografi ile konur. Vasküler bası şüphesi varsa 

brakial anjiografi yapılır.  

Tedavide, kol distalinde medial epikondilden başlayan bir insizyon ile 

proksimale doğru yaklaşık 5 cm bir insizyon yapılır. Suprakondiler çıkıntı 

ve devamında Struthers' ligamenti bulunur. Nörovasküler yapılar 

korunarak ligament kesilir ve sinir serbestleştirilir. Ligament kesilince 

semptomlar rahatlama olur (Tubbs ve ark., 2011; Bozkurt, 2005).  

Ulnar sinirin tuzak nöropatileri: 

Ulnar sinir C8-T1 spinal sinir köklerinden köken alır. Brakial 

pleksus’un medial kordunun devamı olarak başlar. Brakial arterin 

medialinden aşağı doğru ilerler. Kolun orta kısmında medial intermüsküler 

septumu deler ve triceps kasının medial başının önünden aşağı doğru iner. 

Ulnar sinir, medial epikondilin arkasından ulnar kollateral arter ile birlikte 

bir oluğa ulaşır. Buradan fibroosseöz bir tünelden (Kubital tünel) geçerek 

önkola girer. Tünelin çatısını flexor karpi ulnaris kasının iki başının 

yapıştığı aponevrotik bir yapı oluşturur. Bu yapı kemer benzeri bir yapıdır 

ve Humerus’un medial epikondilinden Ulna’nın olekranon proçesine 

uzanır (Brown ve ark., 2016). Ulnar sinir tuzak nöropatileri şunlardır: 

1. Kubital tünel sendromu 

2. Guyon kanalı sendromu 

Kubital tünel sendromu: 

Bu tuzaklanmaya önceki dönemlerde, travmanın en önemli predispozan 

faktörü olduğu düşünüldüğünden ve semptomların genellikle travmadan 

yıllar sonra görülmesinden dolayı “tardy ulnar palsy” deniliyordu. Kubital 

tünel sendromu üst ekstremitede en sık ikinci görülen tuzak nöropati olup, 

ulnar sinir dirsek seviyesinde kubital tünelde sıkışır. Erkeklerde yaklaşık 3 

kat fazladır. En sık 30-60 yaş aralığında gözlenir. Ulnar sinir, medial 

epikondilin arkasından ulnar kollateral arter ile birlikte bir oluğa ulaşır. 

Buradan fibroosseöz bir tünel (Kubital tünel) ile ön kola girer. Tünelin 

çatısını, fleksör karpi ulnaris kasının iki başının yapıştığı aponevrotik yapı 

oluşturur. Bu yapı kemer benzeri bir yapıdır ve Humerus’un medial 

epikondilinden, Ulna’nın olekranon proçesine uzanır. Bu 

muskuloaponevrotik kemerin keskin proksimal kenarı, kubital tünel 

sendromlu hastalarda başlıca bası yapan etkendir.  Kubital tünel ön kol 

fleksiyonda iken daralır. Sık olarak ön koluna fleksiyon ve ekstansiyon 
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hareketi yapanlar, uzun süreli olarak dirseği sert bir zemine dayanmasını 

gerektiren aktiviteler yapanlar ya da meslek grupları kubital tünel 

sendromu açısından risk grubudur. Ayrıca dirsekte meydana gelen medial 

epikondil kırığı, o bölgedeki anatomik anatomik bozukluklar, sistemik 

hastalıklar, yer kaplayan lezyonlar etyolojide etkilidir.  Bası sonucu ya da 

sinir gerilmesi sonucunda sinirde iskemi gelişir ve buna bağlı 

demyelinizasyon gelişir. Basının devam etmesi sonucunda aksonal 

dejenerasyon gelişir.  

Klinik bulgular, dirsek seviyesi altında sinir dermatomu boyunca, ön 

kolun ulnar yarısı ile elin ulnar yarısında ve 4. parmağın ulnar yarısı ile 5. 

parmakta hipoestezi görülür. İlerlemiş vakalarda elde hipotenar kaslarda 

atrofi, pençe el deformitesi görülebilir. Ağrı belirgin düzeyde değildir ve 

nadiren gözlenir (Güdemez, 2007; Qıng ve ark., 2014; Karaarslan & 

Çalışkan; 2015). 

Tedavi: 

1.Konservatif tedavi yöntemleri: Hasta şikayetleri hafif düzeydeyse 

ve güç kaybı gelişmemişse, ayrıca EMG bulguları hafif düzeydeyse 

hastalar konservatif tedaviden fayda görebilirler. Bunlar arasında statik 

uzun kol splinti, antieflamatur ilaçlar, B vitamini preparatları, 

kortikosteroid tedavileri sayılabilir. Lokal kortikosteroid enjeksiyon 

tedavisinin faydası hala tartışmalı olup, tedavide belirgin bir fayda 

sağlamadığı görüşü daha hakimdir (Hong ve ark., 1996). 

2. Cerrahi tedavi: EMG bulguları orta düzey ve ilerlemiş olan 

vakalarda, hastanın belirgin şikayeti ve ya güç kaybı varsa cerrahi tedavi 

yapılması gerekir. Cerrahi tedavi, motor kayıp ve ya kas atrofisinin 

başladığı olgularda geciktirilmeden uygulanmalıdır. Cerrahi tedavide 

farklı teknikler uygulanmaktadır (Bacle ve ark., 2014; Qıng ve ark., 2014). 

Bunlar: 

a) Açık dekompresyon: Medial epikondil seviyesinde, yaklaşık 3-4 cm 

uzunluğunda yapılan insizyonla kubital retinakuluma ulaşılır. Sonrasında 

bu yapı ve arkuat ligaman insize edilerek ulnar sinir ortaya konulur. Varsa 

fibröz bantlar açılır ve ulnar sinir serbestleştirilerek dekompresyon yapılır 

(Bacle ve ark., 2014; Karaarslan & Çalışkan; 2015). 

b)Endoskopik dekompresyon: Olekranon ile medial epikondil arasına 

yaklaşık 1 cm insizyon yapılır. Bu açıklıktan ulnar sinir tespit edilerek 

diseke edilir. Endoskopik bıçak ile ulnar sinirin bulunduğu kubital tünelin 

tavanı kesilerek dekompresyon sağlanmış olur (Bacle ve ark., 2014; 

Karaarslan & Çalışkan; 2015). 
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c)Ulnar sinir transpozisyonu: Ulnar sinirin açık dekompresyonu 

sonrasında, kubital tünelden uzaklaştırılarak anteromedial bölgede 

süperfisyal fasia altına, medial epikondile yapışan kasların altına ya da bu 

kasların arasına yerleştirilmesi ve oluşturulan yeni cebe suturler yardımı 

ile desteklenerek dirsek seviyesinde sinir trasesinin değiştirilmesidir. Bu 

tekniğin uygulanmasının mantığı, ulnar sinirin kubital tünelden çıkartıldığı 

için burada yeniden sıkışmayacağı düşüncesidir. Ancak bazı çalışmalarda 

açık dekompresyon ile açık dekompresyona ek olarak yapılan 

transpozisyonun sonuçları arasında belirgin fark olmadığı belirtilmiştir 

(Sousa ve ark., 2014 ). Ulnar sinir transpozisyonu yapılan hastalarda 

nadiren de olsa ağrılı bir sendrom görülebilir. Transpozisyon yapılan sinir 

palpasyona hassastır ve medial önkol ile elde disestezi görülebilir. Bu 

durum sinirin iskemisine bağlı olabilir ve ya sinirin seyriyle ilgili bir 

olumsuzluk gelişmiş olabilir. Eğer semptomlar tekrarlarsa tekrar cerrahi 

yapılmalı ve anterior submüsküler transpozisyon tekniği uygulanmalıdır 

(Sousa ve ark., 2014; Karaarslan & Çalışkan; 2015).  

d)Medial epikondilektomi: Ulnar sinirin açık dekompresyonu 

sonrasında medial epikondilin rezeksiyonunu içerir. Ancak postoperatif 

dirsek instabilitesi gelişebileceği ve kemik rezeksiyonu sonrasında 

medikal tedaviye dirençli ağrılar gelişebileceğinden günümüzde pek tercih 

edilmemektedir (Karaarslan & Çalışkan; 2015). 

Guyyon kanalı sendromu: 

Ulnar sinirin el bileğindeki guyyon kanalı denilen olukta sıkışmasıdır. 

Guyyon kanalını oluşturan yapılar; medialde os psiforme, lateralde os 

hamatum, tabanda ligamentum pisohamate ve tavanda retinakulum 

fleksorumdur. Bu kanaldan ulnar sinir ve ulnar arter birlikte geçerler. 

Etyolojide en sık gözlenen ganglion kistidir. Yine bu bölgede olan lipom 

ya da kitleler, romatolojik ve enflamatuar hastalıklar guyon kanalı 

sendromuna yol açabilir. Klinik bulgu olarak elin ulnar yarısında 

hipoestezi ve güç kayıpları olabilir. Elin dorsal yüzdeki ulnar dermatomda 

hipoestezi olmaz, çünkü dorsal yüzün duyusunu alan dal, el bileğinin 

proksimalinden ayrılır. Tanı klinik bulgular, EMG ve radyolojik 

görüntüleme yöntemleri (MRG, USG)  ile konulur (Brown ve ark., 2014). 

3 tipi vardır (Güdemez, 2007). 

Tip 1: Bası guyon kanalının proksimalindedir, motor ve duyu dalında 

tutulum gözlenir. 

Tip 2: Bası psikohamatal hiatus seviyesindedir. Sadece motor dal 

tutulur. 

Tip 3: Bası kanalın distalinde olup, sadece duyu dalı tutulmuştur.  
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Tedavi: 

1. Konservatif tedavi yöntemleri: Klinik bulgular belirgin değilse 

ve elde güç kaybı gelişmediyse yapılabilir. El bilek splintleri, lokal 

kortikosteroid enjeksiyonları uygulanabilir (Meng ve ark., 2015). 

2. Cerrahi tedavi: İlerlemiş olgularda ya da konservatif tedaviye 

cevap vermeyen vakalarda yapılır. El bileğinde os psiforme ve os hamatum 

arasındaki hattan, distale doğru uzanan bir insizyon yapılır. Retinaculum 

flexorum bulunur ve kesilerek dekompresyon sağlanmış olur. Eğer kanal 

içinde basıya sebep olan bir lezyon varsa eksize edilerek dekompresyon 

sağlanmış olur (Depukat ve ark., 2015). 

Radial sinirin tuzak nöropatileri: 

Radial sinir C5-T1 arası spinal sinir köklerinden köken alır. Brakial 

pleksus’un fasikülus posteriorundan çıkar. Kolun anterior kompartmanına 

girer, Humerus’un spiral oluğunda ilerleyerek, triceps kasını lateralden 

terkeder. Brakialis, brakioradialis ve extensör karpi radialis kası arasında 

ilerler. Lateral epikondilin önünde; süperfisial radial sinir ve posterior 

interosseus siniri olmak üzere 2 dala ayrılır. Posterior interosseus siniri 

extensör karpi radialis brevis ve supinator kaslarını Frohse kemerine 

girmeden önce inerve eder. Bu kemer, supinator kasının orijininde sıkı, 

halka şeklinde fibrotendinöz bir yapıdır ve bu sinirin en sık bası yeridir 

(Brown ve ark., 2016; Carlson & Logigian, 1999). Radial sinir tuzak 

nöropatileri şunlardır: 

1. Radial sinirin kol ve aksilla düzeyinde tuzaklanması 

2. Posterior interosseöz sinir tuzaklanması: 

3. Wartenberg sendromu: 

Radial sinirin kol ve aksilla düzeyinde tuzaklanması:  

Aksillada radial sinirin tuzaklanması nadirdir. Koltuk değneği ile bası 

sonucu ya da aksilladaki yer kaplayan lezyonlar sonucunda oluşabilir. 

Aksilladaki tuzaklanmada aksillar sinir hasarı da birlikte seyredebilir.  

Kol seviyesindeki tuzaklanma ise triceps kasının lateral başında ve 

kolun ortasında yani spiral oluk düzeyinde olur. Humerus kırıkları, bu 

bölgede bası yapan yer kaplayıcı lezyonlar, eksternal kompresyon 

(Cumartesi gecesi sendromu) bu seviyede tuzaklanmaya sebep olabilir. 

Triceps kası fonksiyonu bozulmadığından ön kol ekstansiyonu normaldir. 

Ancak düşük el gözlenir. Eğer triceps kası fonksiyonu da bozulmuşsa, daha 

yukarı seviyede bir tuzaklanmadan şüphelenmek gerekir.  

Tedavi genelde konservatiftir ve cerrahi tedaviyi geciktirmek daha 

uygundur. Konservatif tedavi ile düzelme ihtimali fazladır. Ancak basıya 

neden olan tümöral bir oluşum varsa, humerus kırığına ve kırık sonrası 

cerrahiye bağlı bir sıkışma varsa ya da  konservatif tedaviye cevap yoksa 
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cerrahi tedavi yapılması gerekir (Fernandez ve ark., 1987; Carlson & 

Logigian, 1999). 

Posterior interosseöz sinir tuzaklanması: 

Radial sinir, ön kolun proksimalinde sinirin supinatör kasının liflerini 

deldiği bölgede tuzaklanır. Bu bölgede Froshe kemeri bulunur ve radial 

sinir bu kemerin altından supinatör kasına girer. Froshe pasajındaki 

darlıklar ya da kemerdeki fibröz kalınlaşmalar nedeniyle sıkışabilir ve en 

sık sebep budur. Ayrıca tümörler ve dirsek çıkması sonucunda da bu 

bölgede bası gelişebilir. Posterior interosseöz sinir sendromunda düşük el 

olmaz, ancak el dorsifleksiyona getirilirken, el bileğinin radial tarafa 

kaydığı gözlenir. Daha ciddi vakalarda ön kol ve el kaslarında atrofi 

gelişebilir. El parmakları dorsifleksiyonunda ve başparmak 

abdüksiyonunda kuvvetsizlik gelişebilir. Ancak başparmak hariç diğer 

parmakların interfalengeal eklemlerine ekstansiyon hareketi lumbrikal 

kaslar (median ve ulnar sinir uyarır) tarafından sağlandığı için bu 

eklemlerde ekstansiyon hareketi görülür. Ağrı ve duyu kaybı yoktur. Bu 

sendromun tanısı klinik bulgular ve EMG ile konulur. Ayrıca, radial kanal 

içinde nervus posterior interosseöz dorsalisin ağrı ile seyreden başka bir 

sendromu da tanımlanmıştır. Bu sendrom Radial tünel sendromu olarak 

adlandırılır. Zorlayıcı supinasyon ve pronasyon hareketleri ile ağrı ortaya 

çıkar ancak motor ve duyu kaybı görülmez. Tanı klinik tabloya göre 

konulur (Carlson & Logigian, 1999; Naam & Nemani, 2012; Karaarslan & 

Çalışkan; 2015; Bozkurt, 2005 ).  

Radial tuzak nöropatide tedavi konservatif tedavidir. İmmobilizasyon 

için splintler, lokal anestezik ve steroid enjeksiyonu ile sinir blokajı 

konservatif tedavinin başında gelir. Eğer konservatif tedaviye rağmen 

klinik bulgular düzelmiyorsa cerrahi tedavi yapılabilir. Cerrahide sinirin 

supinator kasını deldiği lokalizasyona ulaşmak için anterior ve posterior 

yaklaşımlar yapılabilir. Birçok literatürde transbrakioradial ve anterior 

yaklaşımların daha etkin bir yöntem olduğu belirtilmektedir (Moradi ve 

ark.;2015; Bolster & Bakker, 2009). Supinator kası seviyesinde Froshe 

bandı bulunur ve kesilerek sinirin dekompresyonu sağlanmış olur (Carlson 

& Logigian, 1999; Naam & Nemani, 2012). 

Wartenberg sendromu: 

Ön kolda süperfisial radial sinirin sıkışmasına wartenberg sendromu 

denir. Güç kaybı görülmez, baş parmakta dorsal yüzde hipoestezi ve 

proksimal ön kolda ağrı ile klinik bulgu verir. Ayrıca elin dorsoradial 

tarafında da his kaybı ve ağrı olabilir. Tedavi konservatiftir ancak yanıt 

alımaz ise cerrahi tedavi yapılabilir (Bozkurt, 2005). 
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Merkezi sinir sistemi (MSS) enfeksiyonları nöroşirürji pratiğinde 

her zaman önemli yer tutmaktadır. Antibiyotiklerin yaygın olarak 

kullanıma girmesinden önce MSS enfeksiyonlarının tedavisi genellikle 

sadece cerrahlar tarafından yapılmaktaydı ve beyin apseleri en çok 

cerrahi yolla tedavi ediliyordu. Antibiyotiklerin gelişimi ve gelişmiş 

tanı yöntemlerinin devreye girmesiyle tedavi edilebilen MSS 

enfeksiyonlarının sayısı giderek artmıştır. Günümüzde çoğu enfeksiyöz 

süreçlerin tanısı radyolojik görüntüleme, serolojik testler ve spesifik 

kültür teknikleri ile kolaylıkla konulabilmektedir. Tüm bu gelişmelere 

rağmen MSS enfeksiyonlarının bazılarında tanı ve tedavi için 

nöroşirürjikal girişim mutlaka gereklidir (Sagher, & Leveque, 1997; 

Kural ve ark. 2019). 

Beyin apseleri:  

Beyin apsesi beyin dokusunu etkileyen fokal süpüratif bir süreç olup 

ve nöroşirürjikal girişimlerin en sık kullanıldığı MSS enfeksiyonu 

türüdür (Sagher, .,& Leveque, 1997; Kural ve ark. 2019). Genellikle 

beyin apselerinin insidansı son derece düşük olmakla birlikte 

(1,1/100000/yıl) dünyanın bazı bölgelerinde tüm intrakranial 

lezyonların yaklaşık %8’ni oluşturmaktadır (Nicolosi ve ark., 1986; 

Bhatia ve ark., 1973). 

Etyoloji: Beyin apseleri sıklıkla komşulukla bulaşma yoluyla veya 

uzak bir enfeksiyonun yayılması şeklinde oluşmaktadır. En sık (%40-

50 oranında) kulak, burun ve hava sinüslerinden komşuluk yoluyla 

bulaşmaktadır (Kural ve ark., 2019). Burada en sık saptanan kaynaklar 

yaklaşık %40 oranında otit ve mastoidit, %15 sinüzit ve %10 dental 

enfeksiyonlardır (Loftus ve ark., 1996). Hematojen yolla beyin apsesi 

gelişiminde osteomyelit, diş ve tonsil abseleri, akciğer enfeksiyonları, 

bakteriyel endokardit ve konjenital kalp hastalıkları gibi nedenler 

sayılabilir (Loftus ve ark., 1996; Rosenblum ve ark.,1986). Ama bu 

şekilde yayılım nadirdir ve tüm olguların %10’nu oluşturur. Kan-beyin 
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bariyerinin normal olduğu durumlarda bakteriyemi sonrası beyin 

apseleri nadir olarak gelişmektedir. Çocuklarda ise menenjit beyin 

apsesi gelişiminin sık nedenlerinden birisidir. Komşuluk yoluyla 

yayılım sıklıkla tek ve büyük beyin apsesi oluşumuna yol açar. Çok 

sayıda küçük apseler sıklıkla uzak bir odaktan kan yoluyla yayılım ile 

oluşur (Loftus ve ark., 1996; Fischer ve ark., 1981; Loftus ve ark., 1996; 

Contini, 2008 ).  

Predispozan faktörler: Kronik otit ve sinüzit ile beyin apsesi 

gelişimi arasındaki yakın ilişki gösterilmiştir. İmmün sistemi zayıf veya 

baskılanmış hastalarda fırsatçı organizmalar ile meydana gelen beyin 

apseleri daha sık görülmektedir  (Sagher, & Leveque, 1997; Kural ve 

ark. 2019).  

Patogenez: Bir beyin apsesi gelişiminde başlıca dört histopatolojik 

evre tespit edilmiştir (Loftus ve ark., 1996; Fischer ve ark., 1981; 

Rosenblum ve ark., 1986; Britt ve ark., 1981). Bunlar: 

1. Erken serebrit (1-3. günlerde): İlk günden itibaren başlayan ve 

3. günde iyice artan nekroz ve perivasküler enflamasyonun bulunduğu 

dönemdir. Normal beyinden çok az farklılık gösterir. Ödem bulunur. 

2. Geç serebrit (4-9. günlerde): Nekroz, pürülan materyale 

dönüşmeye başlar ve giderek genişler. Çevrede enflamatuar bir bölge 

ve bunun dış kısmında fibroblastlar bulunur. Daha dış kısımda ise yeni 

damarlaşma ve en dışta serebral ödem vardır. Ödem en şiddetli 

seviyededir. 

3. Erken kapsül formasyonu (10-13. günlerde): Makrofajlar 

nekrotik merkezi parçalamaya ve sindirmeye başlarlar. Bu yüzden 

nekrotik merkez giderek küçülür, enflamatuar bölge dışındaki 

fibroblastlar retiküler bir ağ oluşturup kapsülün ilkel yapısını meydana 

getirirler. Bu ağ ventriküler tarafta daha zayıf gelişir. Medial tarafta 

geciken kapsül formasyonu sebebiyle apse daha çok öne doğru büyür. 

Büyüme çok aşırı olursa apse ventriküle açılabilir ve ventrikülit 

meydana gelebilir. 

4. Geç kapsül formasyonu (14. günden sonra): Olgunlaşmış bir 

beyin apsesinin bulunduğu dönem olup, beş tabaka içerir. Bunlar içten 

dışa:  

a. Nekrotik merkez 

b. Enflamatuar sınır bölgesi 

c. Yoğun kollajen kapsül 

d. Serebritis ve yeni damarlanma (neovaskülarite) bölgesi 

e. Reaktif gliozis ve serebral ödem bölgeleridir. 
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Mikrobiyoloji: Beyin apsesi tipik olarak pek çok Aerobik ve 

Anaerobik bakteriler tarafından oluşturulur (Sagher, & Leveque, 1997; 

Kural ve ark. 2019). Cerrahi girişim apsenin mikrobiyolojik içeriğini 

ortaya koymada en önemli yöntemdir. Kan yoluyla yayılan apselerde 

kan kültürü bakterinin izole edilmesini sağlar ama sinüzit nedeniyle 

oluşan beyin apselerinde kan kültürü genellikle negatif sonuç verir. 

Beyin-omurilik sıvısı (BOS) kültürü %10-20 olguda pozitiftir (Sagher, 

& Leveque, 1997; Loftus ve ark., 1996;  Fischer ve ark., 1981; Tenney, 

1986).  Sinüs kültürü beyin apsesinin bakteriyel sebebi hakkında önemli 

bilgi verebilir. Eski yayınlarda Staphylococcus Aureus, Aerobik 

Streptococcus grubu, Enterobacter grubu ve Pneumococcus grubu 

bakteriler en sık izole edilen organizmalar olarak bildirilmiştir 

(Denoeud ve ark., 2008; Parker & Ball 1976). Günümüzde en fazla 

sorumlu tutulan mikroorganizmalar ise Anaerob bakterilerdir (Loftus 

ve ark., 1996; Carpenter ve ark., 2007). 

Klinik Özellikleri: En sık karşılaşılan semptom ilerleyici, şiddetli 

ve analjeziklere cevap vermeyen baş ağrısıdır. Kafa içi basınç artması 

bulguları sıklıkla gözlenir. Bunu epilepsi, papil ödemi, meningeal 

irritasyon bulguları, kuvvet kaybı ve şuur bozukluğu izler (Faraji-Rad 

& Samini , 2007; Carpenter ve ark., 2007; Moorthy & Rajshekhar, 

2008). 

Radyolojik Özellikleri: Günümüzde beyin apsesini teşhis etmek 

için sıklıkla bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans 

görüntüleme (MRG) tekniklerinden yararlanılmaktadır. Kontrastlı 

beyin BT apsenin yeri, boyutları, serebral ventriküllerle olan ilişkisi ve 

komşu beyin dokusundaki ödem hakkında bilgiler verir (Yang & Zhao, 

1993). MRG, serebral apseleri nekrotik bir tümörden, kistik 

metastazlardan ve ödemden ayırt etmede BT’den daha spesifiktir. MRG 

ile özellikle apsenin serebrit evresi ve komşu beyin dokusundaki ödem 

BT’ye göre daha erken dönemde tanınabilmektedir. Gadolinium 

kullanılarak yapılan kontrastlı MRG’de lezyon daha belirgin olarak 

görülür. Ancak MRG ile de beyin apselerinin özellikle glioblastoma ve 

metastatik beyin tümörlerinden ayırıcı tanısı zor olmaktadır (Faraji-Rad 

& Samini, 2007; Foerster ve ark., 2007). Manyetik Rezonans 

Spektroskopi ile beyin apselerinin diğer lezyonlarından ayırımı 

yapılabilmektedir (Moorthy & Rajshekhar, 2008; Nath ve ark., 2009). 

Cerrahi tedavi: Hastaların cerrahi tedavisi hastalığın klinik ve 

radyolojik seyrine bağlıdır. Büyük lezyonlar cerrahi ile tedavi 

edilmelidir (Kural ve ark. 2019). Çok sayıda küçük apselerde cerrahi 

yapılırken genellikle yüzeye en yakın lezyona müdahale edilir. Beyin 
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apselerinin cerrahi tanı ve tedavisinde pek çok yöntem vardır (Kural ve 

ark. 2019). Bunlar: 

a) Tüp drenajı: Drenaj için apse kavitesine bir iğne ile girilir. 

Apsenin spontan drenajını sağlar. Ancak apsenin beyne yayılımına 

neden olabilir. Bu yolla mortalite yüksektir (Stephanov, 1988).  

b) Marsüpiyalizasyon: Apsenin üzerindeki korteks dokusu geniş 

bir şekilde açılır ve kavite gaz ile kapatılır. Gaz enfeksiyon düzelene 

kadar tedrici olarak çıkartılır (King, 1924).  

c) Migrasyon tekniği: Artmış olan kafa içi basıncını düşürmek 

için kraniektomi yapıldığı zaman beyin apsesi kranial açıklığa doğru 

ilerler (Sagher, & Leveque, 1997; Kahn, 1937).  Kraniektomiden 3-4 

gün sonra yapılan ikinci cerrahi girişimle apsenin drenajı sağlanır. 

Günümüzde kullanımı yoktur.  

d) Eksizyon: Günümüzde iki adet cerrahi teknik kullanılmaktadır; 

eksizyon ve aspirasyon (Stern, 1967). Beyin apsesinin eksizyonu matür 

kavite çevresinde kollajen bir kapsül olmasına bağlıdır. Bu yöntemin 

avantajı enfeksiyöz sürecin sonlandırılması ve kitle etkisinin ortadan 

kaldırmasıdır. Mortalite oldukça düşüktür (Hakan ve ark., 2006).  

e) Aspirasyon: Bu yöntemde temel prensip apsenin boşaltılması, 

beynin dekompresyonu ve sürecin antibiyotik tedavisi ile 

sonlandırılmasıdır. Avantajı düşük mortalitesi olması ve derin ve 

fonksiyonel bölgelerde yerleşmiş apselerin drenajını sağlamasıdır. 

Dezavantajı ise sadece beyin dekompresyonu yapılması, enfeksiyonun 

ise tam olarak ortadan kaldırılmamasıdır (Boviatsis ve ark., 2003). 

Ayrıca iğne ile kapsülün zedelenmesi, apse içeriğinin beyne yayılması, 

kanama olmasıdır (Favre ve ark., 1998).  

f) Antibiyotik ile irrigasyon: İntrakaviter antibiyotik ile 

irigasyon, apse içinde antibiyotik seviyesini yükseltir, enfeksiyöz 

sürecin daha çabuk bitmesini sağlar. Kullanımı yaygın değildir 

(Mahmood ve ark., 1993).  

g) Görüntü eşliğinde uygulanan teknikler: Bunlar BT ve MRG 

ile stereotaksik aspirasyon ve intraoperatif ultrasonografi kullanımıdır. 

Derin ve fonksiyonel bölgelere yerleşmiş küçük apseler için en uygun 

yöntemdir. Ancak intraserebral hematom riski vardır (Erdoğan & 

Cansever, 2008). 

h) Medikal tedavi: Çoğu beyin apsesi için cerrahi ilk seçenektir. 

Ama bazı hastalarda ampirik medikal tedavi de uygulanabilir. Medikal 

tedavi; sistemik hastalığı olan ve 1,5 cm’den küçük beyin apsesi olan 
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ve kafa içi basınç artışı bulguları olmayan kişilerde tercih edilebilecek 

bir yöntemdir (Obana & Rosenblum, 1992). 

Subdural ampiyem: 

Subdural ampiyem subdural bölgede pürülan materyal birikimi ile 

karakterize nadir bir enfeksiyon türüdür (Sagher, & Leveque, 1997; 

Kural ve ark. 2019; Kubik & Adams, 1943). İntrakranial süpüratif 

süreçler içinde subdural ampiyem %10-20 arasında yer tutar ve %55 

gibi yüksek mortalite oranı vardır (Pathak ve ark., 1990). Subdural 

ampiyem, paranazal sinüs enfeksiyonları ve menenjitin bir 

komplikasyonu olarak ya da kafatası kırıkları veya cerrahi 

prosedürlerin bir sonucu olarak  gelişebilir (Osborn & Steinberg, 2007; 

Gallagher ve ark., 1998). 

Akut subdural ampiyemlerde klinik tablo hızlı seyreder. Ateş ve 

nörolojik kötüleşme görülür (Waseem ve ark., 2008). Bilinci açık 

hastalarda baş ağrısı ve bunu takiben kafa içi basınç artışı bulguları 

gelişebilir. Bilinç bozukluğu ve bulantı-kusma görülür. Herniasyon 

tablosu oluşabilir. Hastaların yaklaşık %50’sinde nöbet (epilepsi) 

görülür. Subakut subdural ampiyemler ise baş ağrısı ve hafif ateş ile 

seyreder. Nörolojik kötüleşme daha az görülür.  

BT’de subdural alanları çevreleyen beyin zarlarında anormal 

kontrast tutulumu ve ödem izlenir. Kontrastlı MRG, BT’ye göre daha 

hassastır (Foerster ve ark., 2007).  

Subdural ampiyemin cerrahi yolla boşaltılması etken olan 

organizmanın ortaya konmasını da sağlar (Wu ve ark., 2008). Cerrahi 

sonrası geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine başlanmalı, tedaviye 3 

hafta intravenöz, daha sonra 3 hafta ise oral olarak devam edilmelidir.  

Acil cerrahi tedavi subdural ampiyemlerin tedavisinde önemli yer 

tutar. Tedavideki gecikme prognozu etkiler. “Burr-hole drenajı” ve 

“kraniotomi ile drenaj” iki ayrı cerrahi seçenektir. Burr-hole drenajı 

ampiyemi boşaltmada yetersiz kalabilir (Yılmaz ve ark., 2006).  

Kranial epidural apse: 

Kafatası ile dura arasında gelişen enfeksiyondur. Sıklıkla frontal 

sinüzite veya geçirilmiş bir cerrahiye bağlıdır. Bu lezyonlar intrakranial 

enfeksiyonların yaklaşık %1-2’ni oluşturur (Silverberg & DiNubile, 

1985). Epidural apseler subdural bölge enfeksiyonlarına göre daha 

sessiz ve az agresiftir. Hastalar ateş, ense sertliği ve periorbital veya 

perinazal şişlik ile gelebilirler. Tanı için kontrastlı BT veya MRG ideal 

yöntemlerdir (Nathoo ve ark., 1999).  
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Kranial epidural apselerin tedavisi cerrahi drenaj ve intravenöz 

antibiyotik tedavisidir. Süresi 2-6 haftadır. Sonra 2-4 hafta süreyle oral 

tedavi uygulanmalıdır. En sık karşılaşılan mikroorganizma 

Staphylococcus aureus’dur (Lo & Erwin, 2008). Epidural apsenin 

boşaltılmasını müteakip primer odağa yönelmeli ve ona göre tedavi 

uygulanmalıdır (Nathoo ve ark., 2000). Bazı yazarlar ise nörolojik 

olarak normal olan ve küçük apseleri olan hastalarda cerrahi tedaviden 

kaçınılmasını, antibiyotik tedavisi uygulanmasını önermektedir 

(Nathoo ve ark., 2004). 

Spinal epidural apse: 

Spinal epidural bölgenin pürülan enfeksiyonu nadirdir (Del Curling 

ve ark., 1990). Spinal epidural apse tipik olarak hematojen yayılım veya 

direk yayılım ile oluşur (Soehle & Wallenfang, 2002; Baker ve ark., 

1975). Osteomyelit, retrofarengeal enfeksiyon, psoas apsesi ve 

pulmoner apselerden yayılımın da spinal epidural apseye neden olduğu 

bildirilmiştir (Danner & Hartman, 1987; İzci, 2005). Ayrıca spinal 

anestezinin ve cerrahi prosedürlerin bir komplikasyonu olarak gelişen 

spinal epidural apseler bildirilmiştir (İzci, 2005; Watters ve ark., 1984). 

Çoğunluğu Staphylococcus aureus tarafından oluşturulur. Bunun 

dışında Gram (-) aerob mikroorganizmalar ve Mycobacterium 

tuberculosis son yıllarda sık görülmektedir.  

Sırt ve bel ağrısı, ateş, radiküler ağrı, paraparezi ve kuadriparezi 

spinal apselerin belirti ve bulgularıdır. Hastalarda ayrıca bakteriyel 

menenjit bulguları (baş ağrısı ve ense sertliği) görülebilir.  

Tedavisi, dekompresif laminektomi, kapsül ve enflamatuar dokunun 

çıkarılması ve uzun süreli intravenöz ve oral antibiyotik kullanımıdır 

(de Villiers & Clüver, 1978). 

Buna alternatif ve minimal invaziv bir yaklaşım da bu olgularda BT 

eşliğinde perkutanöz apse drenajı ve sonrasında antibiyoterapidir (Lyu 

ve ark., 2002). 

Ventrikülit: 

Erişkinlerde intrakranial enfeksiyonun nadir bir komplikasyonu 

olarak bildirilmektedir (Maeda ve ark., 2006). Ventriküloperitoneal 

şant girişimleri, intraventriküler cerrahi veya intratekal kemoterapi 

sonrasında ventrikülit izlenebilir (Baysallar ve ark., 2006). Enfeksiyöz 

süreç, hematojen veya komşuluk yolu ile ya da travmayla direkt 

implantasyon sonucu gelişir. Sıklıkla enfeksiyonun yayıldığı odak, orta 

kulak veya paranazal sinüslerdir. Bakteriyemi uzak bir odaktan 

gelebildiği gibi, %30 olguda beyinde ventrikül içine apse rüptürü 
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sonucunda gelişebilir. Patogenezde epandimal hasarlanma söz 

konusudur. Hasarlı epitel, parenkim ile BOS arasında sıvı ve iyon 

transportu yapamaz ve hidrosefali gelişir (Maeda ve ark., 2006; 

Baysallar ve ark., 2006). 

Teknisyum 99m kullanılarak beyin sintigrafisinde ventriküler 

tutulum bildirilmiştir. Kontrastlı beyin BT menenjitin, hidrosefali, 

serebrit, subdural ampiyem veya efüzyon, ventrikülit, enfarkt gibi 

komplikasyonlarını göstermede faydalıdır. Ayrıca kontrast madde 

uygulaması ile epandimal, meningeal, sisternal veya parankimal 

tutulum izlenebilir. Ventrikül duvarında düzensizlik ventrikülit 

olgularında tanımlanmıştır (Fukui ve ark. 2001). 

Ventrikülit sessiz ama ölümcül bir klinik tablodur. Erken tanı 

ventrikülit’in uygun tedavisi için şarttır. Erken tanı ve uygun tedavinin 

planlanması prognozu iyileştirmede önemlidir (Ziai & Lewin, 2008). 

Enfekte hidrosefali ve ventrikülit olgularında antibiyotik veya gümüş 

kaplı ventriküler kateter kullanılması bazı yazarlar tarafından 

önerilmektedir (Secer ve ark., 2008; İzci ve ark., 2009).   

Nörosistiserkozis: 

Sistiserkozis, Taenia solium’un larva formunun neden olduğu 

parazitik bir enfeksiyondur (Gubbay ve ark., 1998). T. solium larvasının 

nöral dokuya, özellikle beyin, subaraknoid bölge ve ventriküllere 

eğilimi vardır. Sistiserkozda MSS tutulumu oldukça sıktır ve tüm 

olguların %60-90’ında görülür. Beyin tutulumu nedeniyle 

nörosistiserkozis MSS’nin en sık görülen parazitik hastalığıdır. Nadir 

durumlarda larva omuriliğe invaze olur ve intramedüller sistiserkozis 

yapar. Bu durum paraparezi veya kuadriparezi ile seyreder (İzci ve ark., 

2008). 

Nörosistiserkozisin belirti ve bulguları sistiserkozis kistinin 

yerleşim yeri ve büyüklüğüne bağlıdır. Beyin içindeki kistler beyin 

apseleri gibi kafa içi basınç artışı bulgular ve nöbetler ile ortaya çıkar. 

Hastalığın subaraknoid aralığa yayılımı menenjit ve komünike 

hidrosefaliye neden olur. Ventriküler sisteme yerleşmiş kistler sıklıkla 

Foramen Monro’ya veya Akuaduktus Sylvi’ye yerleşir ve obstruktif 

hidrosefaliye neden olur. Bu kistler gelişimlerinin son döneminde 

dejenere olurlar ve ventriküler sistemde kolloid kist gibi görülürler. 

MSS’deki yayılım durumlarına göre mortaliteleri oldukça yüksek 

olabilir (%20-100 arasında) (Obrador, 1962). 

Beyinde 2 tip kist görülür: Daha düşük virulansı olan Cysticercus 

cellulosae  küçük, yuvarlak ve ince duvarlı kiste neden olur. Parankim 

veya subaraknoid alana yerleşir ve hafif derecede enflamasyona neden 
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olur. Klinik olarak daha sessizdir. Bunun tersine Cysticercus racemosus 

ise daha büyük rasemöz (salkımsı) forma neden olur. Büyür ve bazal 

sisternlerde ve ventriküllerde üzüm salkımı şeklinde kistlere neden 

olur. Yoğun enflamasyona neden olur ve klinik olarak zor tolere edilir. 

Sıklıkla nöbetlere, intrakranial hipertansiyon ve hidrosefaliye neden 

olur (Pittella, 1997). 

Olguların %27-56’sında kistler subaraknoid mesafede yerleşir. 

Cysticercus cellulosae sıklıkla dorsolateral subaraknoid bölgeyi sever 

ve belirgin semptom ve bulgulara neden olmaz. Cysticercus racemosus 

ise bazal sisternalara yerleşmeye eğilimlidir ve enflamasyon ve 

araknoidite neden olur. Bu tipte kronik menenjit ve hidrosefali bulguları 

görülür. Bazı olgularda kranial sinirler ve serebral damarlar da etkilenir 

ve meningeal karsinomatozus veya vaskülit benzeri belirti ve bulgulara 

neden olurlar. Bu tip vaskülitler damar duvar yapısında lokal 

enflamasyona ve psödoanevrizma gelişimine neden olur (Cantú & 

Barinagarrementeria, 1996). 

Parenkimal sistiserkozis ise %30-63 oranında görülür. Parenkimal 

kistler sıklıkla çok sayıdadır. Hemiparezi, nöbetler, hareket 

bozuklukları, görme kaybı ve beyin sapı disfonksiyonu şeklinde 

bulgular verirler. Fokal ve jeneralize nöbetler en sık bulgudur (%92). 

Çocuklarda parenkimal yayılım diffüz olabilir ve akut ensefalit ve beyin 

ödemi tarzında belirtiler verebilir (Ishikawa ve ark., 2007). 

Ventriküler sistemde invazyon %12-18 oranında görülür. Bunlar 

ventrikül içinde serbestçe yüzerler, BOS dolaşımını tıkarlar ve baş 

ağrısı atakları, düşme atakları ve hatta ani ölüme neden olabilirler 

(Ishikawa ve ark., 2007). 

Tanı klinik, radyolojik ve serolojik incelemelerle konur. Serum ve 

BOS’da parazite ait antijenler tesbit edilebilir. Hastaların %15’inde 

röntgende veya tomografide kalsifikasyon saptanabilir (Ishikawa ve 

ark., 2007; Fernández-Bouzas ve ark., 2000). 

Son yıllarda praziquantel ve albendazol hastalığın tedavisinde 

önemli faydalar sağlamıştır. Özellikle hidrosefaliye neden olan 

subaraknoid ve intraventriküler yerleşimli kistlerde ise cerrahi tedavi 

ilk seçenektir. 

Bazal sisternlere kist yerleşimi sıklıkla hidrosefaliye neden olur. 

Ancak hidrosefalinin de ventriküloperitoneal şant ile tedavi edilmesi, 

şantın kısa sürede tıkanmasına yol açar ya da şant yoluyla enfeksiyonun 

batın içine yayılımına neden olur. Bazı yazarlar ise bu tip hidrosefalide 

endoskopik 3.ventrikülostomi yapılmasını önermektedirler (Fernández-

Bouzas ve ark., 2000; Bergsneider ve ark., 2000). 
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Tek semptomatik parenkimal nörosistiserkozisde cerrahi tedavi 

önemli rol oynar. Asemptomatik ise cerrahiden kaçınılıp antibiyotik 

tedavisi yapılabilir. Bu kistler beyne yerleştikten 5-7 yıl içinde ölürler.  

MSS kist hidatikleri: 

Kist hidatik genellikle Echinococcus granulosus, daha az sıklıkla da 

Echinococcus multilocularis’in neden olduğu paraziter bir hastalıktır. 

Serebral kist hidatikler oldukça nadir görülür. Tüm kist hidatikler 

içerisinde intrakranial yerleşim %1,6-5,2 arasındadır. Serebral yerleşim 

ise %1-2 olarak bildirilmektedir (İzci ve ark., 2008). İntrakranial 

yerleşimli kist hidatiklerin çoğu sekonder olup primer olgular oldukça 

az görülmektedir. Sadece embriyolar hepatik ve pulmoner filtreden 

geçerek sistemik sirkülasyon yoluyla beyine ulaşır. %75 karaciğer, %15 

akciğer ve %10 da vücudun diğer bölümlerinde görülür. Hidatik kistler 

parankime, meninkslere veya her ikisine birden yerleşebilir. 

Parankimal kistler daha sık görülür. En sık orta serebral arter sulama 

alanı tutulur (İzci ve ark., 2008; Karadağ ve ark., 2004). 

Kist hidatik genellikle çocuk yaşlarda bulaşır. Yavaş büyür, fakat 

ilerleyicidir. Çoğunlukla genç erişkin ve çocuklarda, 1-6 aylık bir 

periyodda yavaş ilerleyen intrakranial basınç artışının semptom ve 

bulguları görülür. Serebral kist hidatikler genellikle tek olarak görülür. 

Çok sayıda serebral hidatik kistler çok seyrek görülür ve tek bir primer 

hidatik kistin cerrahi, travmatik veya spontan rüptürü sonucu oluşur 

(Sharma & Abraham, 1982). Literatürde serebral hidatik kistlerin 

yuvarlak, düzgün ve ince duvarlı, BOS’na yakın değerde içeriği olan 

kistik lezyonlar olduğu, enfekte olmadıkça çevre ödemi göstermedikleri 

bildirilmiştir (Tuzun ve ark., 2004). İntravenöz kontrast madde 

verildikten sonra kenarındaki fibröz kapsülde ince bir kontrast tutulumu 

görülebilir. %1’den daha az oranda kalsifikasyon görüldüğü 

bildirilmektedir (Bükte ve ark. 2004). Serebral hidatik kistlerin ayırıcı 

tanısında; araknoid kist, porensefalik kist, kistik tümörler ve serebral 

apse düşünülmelidir. Normal kist hidatikler BT'de geniş, yuvarlak ve 

genellikle intraparenkimal yerleşimli görünürler. Sınırları çok 

belirgindir, dansitesi BOS dansitesine çok yakındır. Periferde ödem 

yoktur (Tüzün ve ark., 2002).   

Serebral kist hidatiklerin tedavisi cerrahidir. Amaç kisti patlatmadan 

çıkartmaktır. Dowling tekniği bu konuda en yaygın kullanılan tekniktir. 

Kiste ulaşıldıktan sonra kistin çevresine ince kateterler yerleştirilerek 

içine serum fizyolojik sıkılır ve kist doğurtulmaya çalışılır. Kistin 

cerrahi sırasında rüptürü sonucu anaflaktik reaksiyon gelişebilir, ayrıca 

skolekslerin yayılımı sonucu çok sayıda yeni kist odakları gelişebilir. 

Cerrahi sırasında %20’lik serum salin solüsyonu bulundurulmalı ve 
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rüptür meydana gelirse kist bölgesi %20 salin solüsyonu ile 

yıkanmalıdır (İzci ve ark., 2008; Karadağ ve ark., 2004; Balak ve ark., 

2006). 

Spinal kist hidatik Echinococcus granulosus larvasının primer 

bulaşması sonucu gelişir. Portovertebral venöz şant sonucu sıklıkla 

vertabranın korpusu primer olarak tutulurken, lamina ve pedikül gibi 

diğer kansellöz kemikler de etkilenebilir (Sengul ve ark., 2008). Klinik 

olarak, basıya bağlı his kusuru ve kas gücü kaybı ile nörojenik mesane 

ve bağırsak disfonksiyonları sıklıkla gözlenmektedir. Cerrahi sonrası 

nükslerin sıklığı nedeniyle cerrahi tedavinin medikal tedaviyle kombine 

edilmesi prognoza katlı sağlar (Braithwaite & Lees, 1981; Song ve ark., 

2007). 

Kemik tutulumunda albendazol tercih edilmektedir (Song ve ark., 

2007; Prabhakar ve ark., 2005) Albendazol (günlük 800 mg) tedavisine 

1 ila 6 ay arasında (genellikle 3 ay) devam edilir (Baykaner ve ark., 

2000; Lam ve ark., 1997). Praziquantel tedavisinin de etkili olduğu 

bildirilmiştir (Song ve ark., 2007; Ozdemir ve ark., 2004). 

İmmün sistemi bozulmuş kişilerde MSS enfeksiyonları: 

İmmün sistemi bozulmuş kişiler toplumda nadir olarak görülen 

enfeksiyonlara daha yatkındır. Bunlarda sıklıkla Gram (-) bakteriler, 

funguslar ve parazitler enfeksiyonlara neden olur. Bu hastalarda immün 

sistem zayıf olduğu için tedavisi zordur (Kural ve ark. 2012). Bu 

enfeksiyonlar: 

1. Fungal beyin apsesi: Aspergillus bu grup hastada en sık fungal 

beyin apsesi nedenidir. Aspergillus fumigatus en sık izole edilen 

mikroorganizmadır. Yerleşim yeri beyin parenkimidir. Menenjit ve 

vaskülite de neden olabilir. Tedavisi zordur ve mortalite oldukça 

yüksektir. Cerrahi aspirasyon tek başına yetersizdir. İntrakaviter 

Amfoterisin B tedaviside başarılı olabilir (Kural ve ark. 2012; Scully ve 

ark., 2008; Nadkarni & Goel, 2005). 

2. Rhinocerebral mucormycosis: Paranazal sinüs ve beyin 

yerleşimli mucormycosis enfeksiyonlarıdır. Amfoterisin B’nin tedaviye 

girmesiyle mortalite oldukça düşmüştür. İnfekte bölgenin agresif 

debritmanı sonrası Amfoterisin B’nin uygun formları yerleştirilir 

(Kural ve ark., 2018). 

3. AIDS: Bu hastalarda en sık görülen intrakranial lezyonlar 

progresif mültifokal lökoensefalopati (PML), primer MSS lenfoması ve 

toksoplazmozisdir. MRG ayırıcı tanıda önemlidir. Toksoplazmozis 

MRG’de genellikle tek bir lezyon olarak görülürken lenfoma ve PML 
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mültipl odaklar halindedir. Stereotaksik biyopsi tanıda önemli yer tutar. 

Ancak cerrahi girişim esnasında sağlık çalışanlarına bulaş riski 

mevcuttur. AIDS’li hastalarda toksoplazmozis tedavisi genellikle 

medikaldir ve tedaviye iyi cevap verir. (Kural ve ark. 2012; Mohindra, 

2007). 

Sonuç 

MSS’nin enfeksiyonlarının cerrahi tedavisi dikkat, bilgi ve sabır 

gerektirir. Doğru tanıyı doğru zamanda koymak ve uygun cerrahi 

yöntemi kullanmak iyi bir klinik sonuç için gerekli şartlardır. Ancak bu 

enfeksiyonların cerrahi tedaviden sonra da uzun sürebilecekleri, uzun 

süreli medikal tedavi gerekebileceği ve ciddi morbidite ve mortaliteye 

neden olabilecekleri unutulmamalıdır.  
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Kranial sinirler saf duyu, saf motor veya miks tip sinirler olabilirken 

periferik sinirlerin tümü miks tip sinirlerdir.  Bu nedenle periferik 

sinirlerde oluşan sorunlar duyu, motor ve otonomik fonksiyonlarda hasara 

yol açar. Spinal sinirler spinal kanaldan çıktıktan sonra köklerin birleşimi 

ile pleksuslar oluştururlar ve bu pleksuslardan periferik sinirler çıkar. Bu 

nedenle periferik sinirler birden fazla sinir kökünden kaynak almaktadır. 

Periferik sinir en dışta epinöryum adı verilen bağ doku yapısında bir 

kılıfla çevrilmiştir. Her periferik sinir birden fazla sinir fasikülünden 

oluşmaktadır. Bu fasiküller perinöryum adı verilen bir kılıfla çevrilidirler. 

Fasiküller içerisinde ise çok sayıda sinir fibrilleri bulunmaktadır. Bir sinir 

fibrillerinin temel yapıtaşı akson olup, dışarısında miyelin ve schwann 

hücrelerinden oluşan schwann kılıfı ve sinir lifinin dışında endonöryum 

bulunmaktadır.  

Sinirler yaralanma sonrası parçalarına ayrılıp dejenere olurlar. Bunun 

ne kadar zaman alacağı yaralanmanın gerçekleştiği bölgeye, sinirin motor 

ya da duyu liflerinin zarar görmesine, sinirin boyutu ve miyelinizasyonuna 

göre değişir. Sinirin hasarlandığı bölgenin distalinde gerçekleşen 

değişikliklere sekonder veya antegrad dejenerasyon (Wallerian 

dejenerasyon) denirken hasarın proksimalinde gerçekleşen değişikliklere 

ise primer veya retrograde dejenerasyon denir. Distal dejenerasyon 

sürecinde ölü dokular temizlenip sinir kılıfı yeni gelecek akson uçları için 

hazırlanırken proksimalde ise sinir yapısının tekrar organize olup 

nöronların rejenere olması için değişiklikler başlar. Bu süreç yaklaşık 15-

30 gün sürebilir. Sinirdeki hasar görmüş segment ne kadar az ise iyileşme 
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ve fonksiyon kazancı o kadar hızlı olurken hasarlı segment ne kadar çoksa 

iyileşme ve fonkisyon kazancı o kadar yavaş ve az olur.  

Sınıflandırma 

Sinir yaralanmalarının sınıflandırılmasında en çok Seddon (1943) ve 

Sunderland (1951) sınıflandırılmaları kullanılır. Seddon sınıflandırmasına 

göre sinir yaralanması üçe ayrılır: Nöropraksi, Aksonotmesis ve 

Nörotmesis. Sunderland sınıflaması ise 5 derece şeklinde olup Seddon 

sınıflandırmasından ana farkı aksonotmezis safhasının üçe ayrılması 

şeklindedir. 

-Nöroprakside yaralanma sinirin kontüzyonu veya kompresyonu 

sonucu oluşur. Sinirdeki iletimde geçici fizyolojik bir blokaj olmakla 

birlikte anatomik bütünlük korunmuştur. Burada Wallerian dejenerasyon 

gözlenmez ve iyileşme tamdır. 

- Aksonotmezis aksonlar arasında kesilme olmasına rağmen kılıfın 

korunduğu durumlara denir. Sinirin traksiyonu ve gerilmesi sonucunda 

oluşur. Aksonların içinden geçtiği tüp biçimindeki Schwann hücreleri canlı 

olduğundan aksonların rejenerasyonuna imkan sağlar. Ortalama günlük 

rejenerasyon 1mm kadardır. Wallerian dejenerasyon gerçekleşmesine 

rağmen sinir kılıfının korunması sayesinde iyi fonksiyonel iyileşme 

beklenir. 

-Nörotmezis sinirin hem lifleri hem kılıfı ile tam kesisi anlamındadır. 

Sinirin keskin bir obje tarafından parsiyel veya tamamen kesildiği 

durumlarda görülür. Yaralanma durumuna göre parsiyel veya komplet 

nörotmezis olarak adlandırılır. Kendiliğinden iyileşmesi mümkün değildir. 

Sinirin cerrahi müdahele ile tamiri gereklidir. Kesilen sinirin tamirinde iyi 

sonuçlar için her fasikül kendi karşıt fasikülüne dikilmelidir. Tamir sonrası 

iyileşmeme veya kötü fonksiyonel sonuç görülme olasılığı vardır.  

Tanı 

Tanı da klinik muayenenin önemi büyüktür. Travmadan hemen sonra 

sinir ilerleme hattına uyan motor, his, refleks ve sempatik aktivite 

fonksiyonlarının kaybı, ağır bir sinir yaralanması veya kesisini 

düşündürmelidir. Motor bozukluk bulunmasına karşın his kusuru mevcut 

değilse sinir kesisi düşünülmez. Otonom değişiklikler yaralanma sonrası 

gözlenebilse de genelde 1-2 hafta içersinde tam olarak gerçekleşirler. 

1. Otonom ve Duyu Değişiklikleri: Ciltte pürüzsüzlük ve kuruluk, 

kırılgan tırnaklar, parmak pulpasının atrofisi, el çizgilerinin kaybı, terleme 

kaybı, özellikle otonomik bölgelerde ilgili periferik sinirin sağladığı 

alanlarda duyu kaybı 
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2. Motor Değişiklikler: Etkilenen periferal sinir tarafından uyarılan 

kaslarda paralizi ve dolayısı ile fonksiyon kaybı gözlenir. Periferik sinir 

hasarlarından etkilenen kaslara bağlı olarak bir takım patognomonik 

bulgular vardır. Bunlar sırasıyla: 

-Median Sinir: Eğer yaralanma dirsek seviyesinde ise maymun eli 

(başparmak opozisyonu ve abdüksiyonu yok) ve ilk üç parmağa fleksiyon 

yaptırılamazken yaralanma el bileği seviyesinde ise yalnızca maymun el 

deformitesi görülür. 

-Ulnar Sinir: Pençe el deformitesi görülür 

-Radial Sinir: Düşük el deformitesi görülür 

-Posterior İnterosseous Sinir: Başparmak ve diğer parmaklarda 

ekstansiyon kaybı 

-Siyatik Sinir: Düşük ayak görülür 

-Posterior Tibial Sinir: Pençe ayak görülür 

Sinir yaralanmalarında kullanılan özel muayeneler ve testler mevcuttur. 

Bunlar Oschner’in yakalama testi, kalem testi, kart testi, kitap testi, Igawa 

bulgusu ve Tinnel bulgusudur. Tinnel bulgusu parmakla sinirin tahmini 

ilerleme yoluna vurulduğunda sinir hattı boyunca hastanın elektriklenme 

hissetmesidir. Eğer bu bulgu pozitif ise rejenerasyon mevcuttur. Bu 

bulgunun nedeni iyileşmekte olan sinir liflerinin henüz kılıfının olmaması 

ile dışardan etkilenmesidir. 

Elektromiyografi (EMG) 

EMG bir iğne elektrodu kullanımıyla kasın istirahat ve aktivite (istemli 

motor aksiyon potansiyeli) sırasındaki meydana getirdiği aksiyon 

potansiyelinin grafik olarak ölçülmesidir. EMG tetkiki erken ve geç 

dönemlerde ve tamir öncesi ve sonrası dönemlerde yapılarak sonuçlar 

karşılaştırılır. 

Her kas doğal olarak bir elektrik potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel 

kas sağlam bir sinir uyarımına sahip olduğu sürece maskelenmektedir. 

Bunun nedeni periferik sinirler tarafından ortaya çıkan uyarının istirahat 

halindeki doğal elektrik potansiyelden çok yüksek olmasıdır. Periferik sinir 

iletiminden yoksun bir hastada kasta istem dışı seğirmelerin olmasının 

nedeni bu elektrik potansiyeldir. Periferik sinirde hasar olduğu durumlarda 

bu maskelenen elektrik potansiyel ölçülebilir hale gelir ve buna 

denervasyon potansiyeli denir. Hastaya yapılan EMG’de olaydan 3 hafta 

sonra hala denervasyon potansiyeli gözlemlenemiyorsa bu sinirin 

bütünlüğünün bozulmadığına işarettir.  

EMG ve denervasyon potansiyeli ile sinir iletiminde bozukluk olup 

olmadığı, sinir iletim seviyesi, sinir iletim hızı, yaralanmanın tipi, 
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rejenerasyon olup olmadığı, kas kontraksiyonları ve kas 

kontrasksiyonlarının kuvveti değerlendirilebilir. 

Tedavi 

Nöropraksi ve aksonotmezis yaralanmaları zamanla iyileşen 

yaralanmalar olup bu durumlarda asıl tedavi destekleyici ve deformite 

oluşumunu engelleyici tedavilerdir. Ekstremitenin istirahat poziyonunda 

tutulması, sıkı sargı ve bandajların rahatlatılması önerilir. Ödemi azaltmak 

ve vaskülariteyi artırmak amacı ile medikal tedavi başlanabilir (ör: 

NSAID, steroid, vb.). Her ikisinde de yaklaşık altı ay içerisinde tam 

iyileşme beklenir. Oluşabilecek kontraksiyonların engellenmesi için fizik 

tedavi başlanması fonksiyonel sonuçların iyileştirilmesinde çok önemlidir.  

Nörotmezis ise her zaman sinir tamiri ile tedavi edilir. Tamir ya 

yaralanmanın hemen sonrasında (primer tamir) ya da daha ileri bir 

zamanda ilk yara iyileştikten sonra yapılır (sekonder tamir). Tamir 

işleminde epinöryum veya perinöryumun kesik olan her iki tarafına dikiş 

atılıp yaklaştırma yapılır. Tamir sırasında yaralanma bölgesinde 

fasiküllerin eş fasiküllere denk gelmesine özen gösterilmelidir. Sinirin uç 

uca gelmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise sinir grefti ile onarım 

gerçekleştirilir. En sık kullanılan sinir grefti sural sinirden alınan grefttir. 

Tamir uygulanan sinirlerdeki iyileşme oranını; hastanın yaşı, yaralanma 

sonrası tamire kadar geçen zaman, yaralanmanın düzeyi, tamirin kalitesi, 

kesilen sinir uçlarının durumu gibi faktörler etkiler. Sinirlerin 

proksimallerinde gerçekleşen yaralanmaların iyileşme oranı daha azdır. 

Sinir tamiri sonrası iyileşme göstermeyen olgularda ileri rekonstrüktif 

prosedürler izlenir. Bunlara tendon transferleri, tenodezler ve artrodezler 

örnek verilebilir. 
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Periferik sinirlerin, vücudun proksimalinden distaline doğru ilerlerken 

fibroosseöz tünellerde sıkışmasına tuzak nöropati denir. Tuzak nöropatiler 

akut veya kronik zeminde gelişebilir. Türkiye’de yılda yaklaşık 3-4 milyon 

kişi tuzak nöropati şikayeti ile polikliniğe başvurmaktadır. Tuzak 

nöropatiler kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla görülür.  

Tuzak nöropatilerin etyolojisinde pek çok farklı neden yer almaktadır. 

Tuzak nöropatiler idiopatik olabileceği gibi sekonder nedenlerden de 

kaynaklanabilirler. Sekonder nedenler arasında; travma, tümöre bağlı bası, 

yer kaplayan lezyonlar (ganglion, lipom), konjenital nedenler (dirsekte 

kemik malformasyonu, karpal tünel içerisinde aberan yapılar, torasik çıkış 

sendromundaki aksesuar servikal kosta), sistemik hastalıklar (diyabet, 

romatoid artrit, tiroid patolojileri, sistemik lupus, gut), hormonal 

değişiklikler (gebelik, obezite, menopoz, malnütrisyon), meslek 

hastalıkları (tekrarlayıcı ve zorlayıcı eklem hareketleri) ve termal yanıklar 

bulunur. 

Bu bölümde bir hekimin klinik pratikte karşılaşınca tanıması gereken 

ve sık görülen tuzak nöroapatilerden bahsedeceğiz.  

Torasik Çıkış Sendromu 

Torasik çıkış sendromu 3 seviyede gerçekleşebilir, bunlar; interskalen 

üçgen, kostoklaviküler boşluk ve pektoralis minörün korakoide yapışma 

bölgesidir. Semptomlar bölgede sıkışan brakial pleksus, subklavian arter 

ve venin kompresyonuna bağlı oluşur. Bu semptomlar ağrı, kolda 

parestezi, güçsüzlük, çabuk yorulma, şişlik ve soluklaşmadır. Torasik çıkış 

sendromunu anlamak için klasik provakatif testler tanımlanmıştır. Bunlar 

Adson testi, Wright testi ve Roos testidir. Direkt grafilerde ekstra servikal 

kosta veya klavikula kırığına bağlı kalınlaşmış kallus dokusu görülebilir. 

mailto:tashkesen@gmail.com
mailto:resul_bircan@hotmail.com
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Konservatif tedavi yöntemleri yanında ekstra servikal kostanın 

çıkartılması tedavi yöntemleri arasında yer alır.  

Median Sinir Tuzaklanma Sendromları 

Median sinir, vücuttaki en sık tuzak nöropati görülen sinirdir. El bileği 

seviyesinde (karpal tünel sendromu (KTS)), dirsekte ve infraklaviküler 

bölgede tuzaklanabilir. En sık görüleni KTS’dir. KTS tek başına en sık 

görülen tuzak nöropati olup kadın popülasyonda daha fazla görülür. 

Hastalarda genellikle dominant elde görülmekle birlikte meslekleri 

nedeniyle elini sık kullananlarda da görülme oranı yüksektir. 

Patofizyolojisinde karpal tünelin çatısını oluşturan transvers karpal 

ligamentin fibrozisi veya kalınlaşması yer alır. 

KTS olan hastaların şikâyetleri genel olarak tipiktir. Hastalar ellerinde 

ve ilk üç parmaklarında uyuşma ve ağrı tariflerler. Bu ağrının geceleri 

onları uykudan uyandırdığını ve el bileklerini salladıkları zaman ise 

hafiflediğini belirtirler. Fizik muayenede Tinnel ve Phalen testleri pozitif 

olmakla birlikte tanıda altın standart her tuzak nöropatide olduğu gibi 

EMG’dir. Tedavide ilk basamak olarak konservatif tedavi denenebilir. 

Konservatif tedavinin ana prensibi aktivite kısıtlama olup yardımcı olarak 

el bileğini istirahate alan ortez kullanımı ve B vitamini içeren tabletler 

kullanılabilir. Hastalara lokal kortikosteroid enjeksiyonu yapılabilir. 

Konservatif tedaviye yanıt vermeyen veya EMG sonucu orta-ağır sinir 

sıkışması olan hastalarda ise cerrahi tedavi tercih edilir. Cerrahi tedavide 

açık veya endoskopik cerrahi dekompresyon uygulanır. Bu cerrahinin 

amacı transvers karpal ligamanın gevşetilmesidir. 

Pronator Sendromu: median sinirin, medial epikondilin 3-5 cm 

distalinde pronator teres kası içerisinde tuzaklanmasına denir. Bu sendrom 

sık görülmemekle birlikte genelde fiziksel olarak aktif insanlarda görülür. 

Hastalar ön kolda ağrı ve avuç içi lateralinde duyu kaybı şikayeti ile 

başvurur. Tanıda altın standart EMG’dir. Konservatif tedavide 

immobilizasyon ana prensiptir. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAI) 

ağrıyı kesmede yardımcı olabilir. Pronator teres kasının hassas bölgelerine 

kortikosteroid ve lokal anestezik ajan (10mg metilprednisolon ve 1ml %1 

Lidokain) enjeksiyonları uygulanabilir. Konservatif tedaviye yanıt 

alınamazsa cerrahi girişim olarak sinir pronator teres kası içersinde 

serbestleştirilir. 

Ulnar Sinir Tuzaklanma Sendromları 

Ulnar sinir sıklıkla dirsek seviyesinde, ön kolda ve el bileği seviyesinde 

tuzaklanmaktadır. Dirsek seviyesinde kubital tünelde, fleksör karpi 

ulnarisin iki başı arasında, struther ligamenti altında, medial intermüsküler 

septumda ve derin fleksör pronator aponörozda sıkışır. Kubital tünel 
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medialde; medial epikondil, lateralde; olekranon, zeminde; dirsek kapsülü 

ile oluşur ve çatısını ise osborne bağı oluşturur. Dirsek düzeyinde ulnar 

nöropati erkeklerde 3-8 kat daha fazla görülür. Bunun nedeni kadınlarda 

dirsek bölgesindeki yağ dokunun daha fazla olmasıdır.  

Kübital tünel sendromu etiyolojisinde, fasyal bantlar, kubitus valgus, 

kitleler (lipom, gangliyon, osteofit), anormal yerleşimli kaslar, hipertrofik 

sinoviyum, ulnar sinir subluksasyonu, kalınlaşmış Osborne bağı, dirsek 

dayama alışkanlığı, tekrarlayan dirsek fleksiyonu sayılabileceği gibi, 

etiyoloji idiyopatik de olabilmektedir. Fizik muayenede hastaların ellerinin 

ulnar yüzünde hissizlik, 5. parmakta ve 4. parmak ulnarinde parestezi, 

hipotenar kaslarda atrofi, elde güçsüzlük mevcuttur. Froment belirtisi 

görülebilir (adduktor policis güçsüzlüğüne bağlı). Geç dönemde ulnar 

pençeleşme görülür. Kesin tanı ve lokalizasyonda EMG altın standarttır. 

Konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalarda cerrahi olarak 

dekompresyon ve gerek görülür ise ulnar sinir transpozisyonu 

uygulanabilir.  

Ulnar sinirin ön kol seviyesinde tuzaklanması nadir olup genelde bir 

kitleye bağlı olarak veya fleksör karpi ulnaris kası hipertrofisi olan 

hastalarda görülür. 

Ulnar sinir dirsekten sonra en sık el bileği seviyesinde guyon kanalında 

tuzaklanır. Guyon kanalının ön tarafını volar karpal ligament, arka tarafını 

transvers karpal ligament oluşturmaktadır. Ulnar sinir bu kanaldan arteri 

ve veni ile geçmektedir. Guyon kanalı, ulnar sinirin sıkışma bölgelerine 

göre zonlara ayrılır. Guyon kanalının proksimalinde, ulnar sinir 

bifurkasyonundan önce olan sıkışmalar Zone 1 olarak değerlendirilir. Bu 

bölgedeki sıkışmalardan genelde hamat kemik çentiğinin kırığı veya 

ganglion kistleri sorumludur. Bu bölgedeki sıkışmalarda hem duyu hem 

motor semptomlar ortaya çıkar. Derin motor dalın bulunduğu bölge Zone 

2 olarak adlandırılır. Bu bölgedeki sıkışmalar da Zone 1 de görülen 

sebepler nedeniyle oluşurken sadece intrinsek kasların güçsüzlüğü gibi 

motor semptomlarla kendisini gösterir. Superfisiyal dalın sıkışma bölgesi 

Zone 3 olarak değerlendirilir. Sıkışma genelde ulnar arter trombozundan 

veya anevrizmasından kaynaklanır. Sadece duyusal semptomlar meydana 

çıkar. Ulnar tünelde sıkışmanın karakteristik fizik muayenesi yoktur. Eğer 

dirsekte kübital tünelde bir sıkışma yoksa, el bileği hizasında Tinnel 

bulgusu pozitif olabilir. Kronik sıkışmalarda, elin intrensek kaslarında 

(fleksör karpi ulnaris ve fleksör dijitorum profundus hariç) atrofi şeklinde 

kendini gösterir. Eğer bu sıkışma ulnar arter anevrizması ile birlikte ise, 

palpasyonla trill alınabilir.  

El bileği seviyesindeki ulnar nöropatilerin etyolojisinde kronik meslek 

travmaları, kitleler, hamatum ve psiforme kırıkları yer almaktadır. 
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Tedavide el bileği splint ile istirahate alınıp hastaya NSAİ tedavisi başlanır. 

Konservatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda cerrahi dekompresyon 

uygulanır. 

Radial Sinir Tuzaklanması 

Radial sinir dirsek lateralinde yüzeyel ve derin dallarına ayrılır. 

Yüzeyel dal sadece duyu dalı olarak görev yaparken derin dal posterior 

interosseöz sinir diye adlandırılır ve hem duyu hem motor fonksiyonu 

vardır.  

Tekrarlayan ön kol pronasyonunda ağrı ortaya çıkar. Radial tünel 

semptomları lateral epikondilit semptomları ile karışabilir. Dirsek 

lateralinde hassasiyet olabilir radial tünel sendromunda bu hassasiyet 

radius boynu hizasında olurken lateral epikondilitte ekstansör karpi radialis 

brevis kası yapışma yerinde olur. El kaslarında genel bir yorgunluk hissi 

gibi motor semptom varlığı posterior interosseöz sinir (PIN) tuzaklanması 

düşündürmelidir. Tedavide aktivite düzenlemeleri, NSAİ, splintleme ve 

fizik tedavi gibi konservatif tedavi yöntemleri öncelikli tedavi 

yöntemleridir.  

Bu tuzaklanmalar dışında üst ekstremitede aksiller sinir, brakial 

pleksus, uzun torasik sinir, supraskapular sinir, sipinal aksesuar sinir ve 

muskülokütan sinir tuzaklanmaları gibi nadir tuzaklanmalar da 

görülmektedir.  

Lateral Femoral Kutanöz Sinir Tuzaklanması 

Lateral femoral kutanöz sinir lomber pleksusun direkt bir dalı olan 

küçük bir duyu siniridir. Sinirin inguinal ligamentin altından geçerken 

tuzaklanmasına Maraljia Parestetika denir. Etyolojisinde sıkı kemer 

kullanımı, obezite, artmış karın içi basınç ve iyatrojenik sebepler yer alır. 

Hastalar uyluk lateralinde yanma, elektrik çarpması tarzı ağrı, soğukluk, 

duyu kaybı ve ayakta dik pozisyonda durunca azalan karıncalanma 

şikâyetleri ile başvururlar. Tanıda EMG’den çok klinik muayene ön 

plandadır. Tedavide hasta sıkı kemer kullanıyorsa bu gevşetilir, kilo 

vermesi tavsiye edilir ve fiziksel aktivite yapıyorsa bu değiştirilir. Medikal 

olarak lokal sinir bloğu ve steroid enjeksiyonları da etkilidir. Bu tedavilere 

yanıt vermeyen nadir olgularda cerrahi olarak dekompresyon uygulanır. 

Siyatik Sinir Tuzaklanması 

Siyatik sinir, posterior uyluk kaslarının innervasyonunu ve diz altındaki 

hemen hemen tüm duyu ve motor fonksiyonları sağlar. Siyatik sinirin tuzak 

nöropatisi, tek başına nadir görülen bir durumdur. Genelde eşlik eden bir 

başka hadise nedeni ile gerçekleşmektedir. Etyolojisinde pek çok farklı 

sebep yer almaktadır. Bunlara femur ve/veya asetabulum kırıkları, 
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travmatik kalça çıkığı, sakrum ve iliak kemik kırıkları, nörilemmoma, 

endometrial implantlar, ateşli silah yaralanmaları, intramüskuler 

enjeksiyon, tümörler ve özellikle iyatrojenik nedenler yer alır. Kalçaya 

yapılan özellikle ortopedik girişimlerde siyatik sinir risk altındadır. Siyatik 

nöropatide, sartorius ve grasilis kaslarının fonksiyonları korunmuş ise, 

dizde fleksiyon hareketi sağlanabilir. Siyatik nöropatide kalça fleksiyonu 

(lezyon, hamstring dallarının proksimalinde ise) ve adduksiyonu ile ayak 

bileği ve ayak seviyesindeki tüm hareketler ve aşil tendon refleksi etkilenir. 

Bu nedenle, tam siyatik sinir felci, ileri yürüme güçlüğü ve fonksiyon 

kaybına neden olur. Bununla birlikte, tam siyatik sinir felci nadir görülür. 

Siyatik sinirde görülen nöropatilerin prognozu genelde iyidir. Hastaların 

büyük bir çoğunluğu konservatif tedavi ile takip edilir. 

Peroneal Sinir Tuzaklanması 

Peroneal nöropati alt ekstremitenin en sık kompresif nöropatisidir. 

Sinirin hasarı ayak dorsifleksiyonunda güçsüzlüğe ve fonksiyon kaybına, 

1. parmak dorsifleksiyon kaybına, bacak lateralinde ve ayak dorsumunda 

duyu kaybına neden olabilir.   Peroneal sinir siyatik sinirden popliteal fossa 

üzerinde ayrılır ve fibula başının hemen altından laterale döner. Bu bölge 

sinirin sıkışması için uygun bir alan yaratmaktadır. Fibula başı altında sinir 

yüzeyel ve derin dallarına ayrılır. Bu bölgedeki kompresyon genelde 

travmadan, yer kaplayan lezyonlardan veya uzamış immobilizasyon 

basısından kaynaklanabilir. EMG tanıda yardımcı olur. Kompresif 

sıkışmalarda tedavi konservatif tedavi yöntemlerini içerir, konservatif 

tedaviden fayda görmeyen hastalarda cerrahi eksplorasyon ve 

dekompresyon faydalı olabilir.  

Tarsal Tünel Sendromu (Posterior Tibial Sinir Tuzaklanması) 

Tarsal tünel sendromu (TTS), posterior tibial sinir veya dallarının 

(mediyal plantar, lateral plantar ve kalkaneal sinirler), ayak bileğinin 

mediyalinde, fleksör retinakulumun altında, fibro-osseöz tünelde sıkışması 

sonucu ortaya çıkan bir tuzak nöropatidir. Tarsal tünel tuzaklanması, 

proksimal ve distal sendromlara ayrılabilir. Burada, proksimal sendrom 

tibial sinirin bütününün basısını, distal sendrom ise terminal dallardan bir 

veya daha fazlasının basısını tanımlamaktadır. Etyolojisinde 

tenosinovitler, variköz genişlemeler, lipom, ekzositoz, hızlı kilo alıp 

verme, direkt travma, dar ayakkabı kullanımı, diyabet, sistemik 

inflamatuar artropatiler yer almaktadır.  

TTS, ileri yaşlı hastalarda ve kadınlarda daha sık görülür. Semptomları 

yaygın veya sınırlı olabilir. Klinik bulgular posterior tibial sinirin 

dallarının tuzaklanma yerine göre farklılık gösterebilir. Ayak plantar 

kısımından topuğa ve ayak tabanına doğru yayılan semptomlar mevcuttur. 
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Ağrı, parestezi ve uyuşma en sık görülen semptom üçlüsüdür. Hastalar, 

ayağın plantar yüzeyinde ve parmaklarda iyi lokalize edilemeyen yanıcı bir 

ağrı ve paresteziden şikayet ederler. Ağrı tipik olarak aktivite ile artarken 

istirahatte ve geceleri azalır. Fizik muayenede en erken belirti, ayağın 

plantar kısımında iki nokta diskrimanasyon duyusunun azalmasıdır. İleri 

evrelerde ayak abdüktör kas grubunda güçsüzlük görülebilir. Tanıda 

manyetik rezonans (MR) görüntüleme yardımcıdır. EMG’de fleksör 

retinakulum proksimalinde duyu aksiyon potansiyelleri ve motor ileti 

hızları değerlendirilmelidir. 

Tedavide konservatif metodlar olarak istirahat ve hareket kısıtlaması ön 

plandadır. NSAİ ve lokal anestezik enjeksiyonları etkilidir. Medikal 

tedaviye yanıt alınamayan olgularda cerrahi olarak dekompresyon 

uygulanır. 
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Giriş: 

Son yıllarda kanser tüm dünyada artış gösteren bir hastalık haline 

gelmiştir. Dünya sağlık örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 1.2 

milyon yeni akciğer kanserli hasta teşhis edilmektedir1. Bu rakamın 

2030 yılında 26 milyonu olacağı düşünülmektedir. Gelişmiş ülkelerde 

akciğer kanserinin görülme insidansı 100.000’de 71, gelişmekte olan 

ülkelerde ise 100.000’de 14 olarak saptanmaktadır. Akciğer kanseri; 

prostat, kolon ve meme kanserinin toplamından daha fazla ölüme neden 

olmaktadır2. Bu nedenle de halen kansere bağlı ölümlerde birinci sırada 

yer almaktadır. 

Ancak akciğer kanserli hastaların %15’ine erken evrede tanı 

konulabilmektedir3.Evre 1 küçük hücreli dışı akciğer kanseri 

(KHDAK) hastalarının %65’inin tedavi olabilme şansı 

olabilmektedir4,5. 

Bu hastalıkta en iyi tedavi şansı cerrahi rezeksiyondur. Bu bölümde 

KHDAK’lerindeki cerrahi endikasyonlar ve sonuçları 

değerlendirilecektir. 

Tarihçe:  

Rolandus ilk defa 1499 yılında travmatik herni sonucu parankimal 

rezeksiyon yapmıştır. İlerleyen zamanda ilk başarılı pnömonektomi 

Graham6 tarafından 1933 yılında yapılmış ve akciğer kanserinde cerrahi 

tedavi uygulaması bu şeklide başlamıştır. 2 dekat boyunca 

pnömonektomi akciğer kanserlerinde rutin cerrahi tedavi olarak 

mailto:info@bugrasezen.com
mailto:cemalaker@gmail.com
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uygulanmıştır. Radikal lenf nodu diseksiyonun cerrahi üzerindeki 

başarısı ise Cahan7 tarafından tanımlanmıştır. Cahan radikal lobektomi 

tanımını 1960 yılında yaparak lober rezeksiyon ile birlikte regionel ve 

hiller lenf nodu diseksiyonunu belirtmiştir8. 1973 yılında ise bengin 

hastalıklarda ilk segmental rezeksiyon Jensik tarafından 

yayınlanmıştır9.  

Hasta Seçimi: 

Akciğer kanseri cerrahi öncesinde hastaların fizyolojik ve onkolojik 

değerlendirilmesi iyi yapılmalıdır. Onkolojik değerlendirmede 

hastalığın evresi kraniyal manyetik görüntüleme, pozitron emmisyon 

tomografisi (Pet-Bt) ve toraks bilgisayarlı tomografisi (Bt) gibi 

görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmelidir.  

Hastaların pulmoner ve kardiyak kapasitelerinin değerlendirilmesi 

ise fizyolojik açıdan önem taşımaktadır. 

Preoperatif karar vermede 3 basamağa dikkat edilmelidir. 

1. Cerrahi sonrasındaki yaşam beklentisi  

2. Akciğer kanseri dışında eşlik eden ek hastalıklar  

3. Hastanın Tercihi  

Pulmoner Değerlendirme; 

Pulmoner değerlendirme için spirometri, karbon monoksit difüzyon 

testi (DLCO) ve arteriyal kan gazı yapılmalıdır. Zorlu ekspiratuvar 

volümün (FEV1) %80 ve altında olması durumunda ise egzersiz testleri 

ve pulmoner ventilasyon gammagrafi yapılmalıdır. Aiko ve ark10 FEV1 

değerinin %70 ve üzerinde olan hastalardaki uzun dönem sağkalım ve 

mortalite sonuçlarının düşük olan hastalara göre daha iyi olduğunu 

belirtmiştir. Yaşlı hastalarda ise yaşa bağlı olarak hipoksiye veya 

hipokapniye olan yanıtının azaldığını, akciğerin elastik rekoil 

özelliğinin bozulduğunu, ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğunu ve 

FEV1’in azaldığını göz önünde bulundurmak gereklidir11.  

Cerrahi Tedavi: 

Komplet rezeksiyon yapılabilecek tüm hastalar cerrahi tedavi için 

adaydır. Özellikle erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde 

(KHDAK) cerrahi tedavideki en başarılı tercihtir. Günümüzde gelişen 

teknolojik yöntemler ile erken evre akciğer kanserlerinde öncelikli 

olarak minimal invaziv yöntemler tercih edilmektedir. Birçok yazar 

VATS ve RATS’ın torakotomiye göre postoperatif narkotik ihtiyacının 

azalttığını, daha hızlı iyileştiğini ve hayat kalitelerinin daha iyi 

olduğunu belirtmiştir. 
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Evre I Akciğer Kanseri; 

Evre 1 KHDAK’lerinde cerrahi tedavi altın standart yöntemdir. 

Günümüzde evre 1 tümörlerde oldukça başarılı sağkalım sonuçları 

mevcuttur. Kısıtlı (limited) rezeksiyonlar ise bu evredeki tartışmalı bir 

konudur. Bazı araştırmacılar T1N0 akciğer kanserlerinde standart 

tedavi yaklaşımının segmentektomi olması gerektiğini savunmaktadır. 

Günümüzde sublober rezeksiyon yaklaşımı giderek artış 

göstermektedir. İlk defa Jensik ve ark9 tarafından 1973 yılında 

tanımlanan ve Evre 1 akciğer kanserlerinde segmentektomilerde 5 yıllık 

sağkalım oranını %53 olarak saptamıştır. Daha sonra Read tarafından 

90 yıllarda yapılan 113 hastalık retrospektif çalışmasında sağkalım 

oranını %51 olarak bulmuşlardır. Ginserg ve ark ise 216 evre 1A hasta 

üzerinde yaptıkları çalışmada sublober rezeksiyon yapılan hastalarda 

sağkalım %42 iken, lobektomi yapılan hastalarda %63 olarak 

saptanmıştır(p=0.008). Lokal rekürrens oranı ise lobektomide %6 iken 

limited rezeksiyon yapılan hastalarda %17’dir. Sublober rezeksiyonlar 

ile ilgili şimdiye kadar prospektif 2 büyük çok merkezli randomize 

çalışma mevcuttur. Bunlardan biri in North Amerika Alliance/CALGB 

140503 ve Japonların JCOG0802/WJOG4607 çalışmasıdır.  2015 

yılında tamamlanan  Japan Clinical Oncology Group (JCOG) kohort 

çalışmasında 2-3cm’de segmentektominin uzun dönem sonuçları 

lobektomi kadar başarılı olarak saptanmıştır12(Resim 1).  

 

Resim 1 JCOG’un Randomize prospektif 3 çalışmasının 

illüstrasyonu 12  
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Martin-Ucar13 55 hastalık segmentektomi lobektomi 

karşılaştırmasında sublober rezeksiyonlarda 5 yıllık sağkalım oranı 

%70  iken lobektomide %64 olarak saptanmıştır. El-Sherif ve ark14 

2006 yılındaki 783 hastalık çalışmasında ise 5 yıllık sağkalım oranı 

segmentektomiler %40 iken lobektomilerde %54 olarak 

saptanmıştır(p=0.004).  

Tüm bu çalışmaların sonucunda tümör çapının 2 cm’nin altında 

olduğu durumlarda, özellikle de solid komponent %50’den az ise, 

segmentektomi ameliyatının güvenle yapılabileceği ve sağkalım 

sonuçlarının lobektomi ile benzer olduğu görülmüştür. Tablo 1’de 

segmentektomi çalışmalarının karşılaştırması yer almaktadır.  

 

Tablo 1. Evre I Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde 

lobektomi ile sublober Rezeksiyonların Karşılaştırılması  

Yazar Yıl 
Popülasyo

n 

Lobektomi ile 

Karşılaştırma 
Sonuç 

Yendamuri 

ve ark15 

1988

–

1998 

Evre I, 

<2cm 

Segmentektom

i ve Wedge 

Genel 

sağkalım 

lobektomide 

daha iyi 

saptanmıştır

. 

Whitson ve 

ark16 

1998

–

2007 

Evre I A 
Segmentektom

i 

Shirvani ve 

ark17 

2001

–

2007 

Evre I 
Sublober 

Rezeksiyon 

Shirvani ve 

ark18 

2003

–

2009 

Evre I 
Sublober 

Rezeksiyon 

Speicher ve 

ark19 

2003

–

2011 

Evre I A 
Sublober 

Rezeksiyon 

Khuller ve 

ark20 

2003

–

2011 

Evre I A 
Sublober 

Rezeksiyon 

Kates ve 

ark21 

1988

–

2005 

Evre IA, 

<1cm 

Sublober 

Rezeksiyon 
Genel 

Sağkalım 

sonuçları 

benzerdir 
Yendamuri 

ve ark15 

1999

–

2004 

Evre I, 

<2cm 

Segmentektom

i ve Wedge 



 
48 

 

2005

–

2008 

Wisnivesk

y ve ark22 

1998

–

2002 

Evre I, 

<2cm 

Sublober 

Rezeksiyon 

Razi ve 

ark23 

1998

–

2007 

Evre IA, 

<2cm, 

Yaş>75 

 

Segmentektom

i ve Wedge 

Resim 2.’de NCCN 2018 kılavuzuna göre Evre I ve II tümörlü 

hastalara yaklaşım yer almaktadır. 

 

Evre II Akciğer Kanseri; 

KHDAK hastalarının %30’u, evre 1 ve 2’de tanı almaktadır. Evre 2 

KHDAK ise lokalize hastalık olarak tanımlanabilir. Evre 2 kanserlerde 

hastalık mediastinal lenf bezlerine geçmemiştir. Evre 2 KHDAK 

hastaları, lob bronşlarını aşmış veya 3 cm’den büyük fakat 7 cm’den 

küçük veya viseral plevraya invaze olmuş veya bölgesel lenf nodlarına 

metastaz yapmış tümörlerdir. Evre 2 kanserlerde önemli olan soru 

cerrahinin ne kadar agresif yapılması gerektiğidir. Onkolojik 

cerrahideki ana prensip R0 rezeksiyon gerçekleştirirken; parankim 

koruyucu cerrahi yapmaktır. Hastaların performans durumu iyi ise 

lobektomi öncelikle tercih edilmelidir24. Pnömonektomi gibi mortalite 

ve morbidite oranı yüksek rezeksiyonlardan olabildiğince kaçınmak 

gereklidir. Thomas ve ark 25 pnömonektomi yapılan hastalarda ilk 30 
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günde mortaliteyi %5.7, komplikasyon oranını ise %33 olarak 

belirtmiştir Özellikle mortalite riskinin hastanın yaşına (65 yaş ve 

üzeri), indüksiyon tedavisine, Asa skorunun 3 ve üzerinde olmasına, 

sağ rezeksiyon yapılmasına ve ekstended akciğer rezeksiyonu 

yapılmasına bağlı olarak risk faktörleri olduğu saptanmıştır. 

Ancak N1 sebebiyle pnömonektomi yerine sleeve rezeksiyon 

yeterliliği Evre 2 tümörlü hastalardaki özel bir durumdur. Bu konu ile 

ilgili en geniş serilerden birisi, teknik olarak uygun olan tüm hastalarda 

yapılan sleeve lobektomi operasyonlarını, aynı dönemde uygulanan 

pnömonektomi operasyonlarıyla karşılaştıran Deslauriers ve 

ark26serisidir. 1046 pnömonektomi hastası ile 184 sleeve lobektomi 

hasta karşılaştırılmış ve sleeve rezeksiyonların mortalite oranı %1,6 

saptanırken, pnömonektomi hastalarında %5,3 olarak bulunmuştur. 

Sleeve lobektomi hastalarında 5 yıllık sağkalım oranı %52 iken, 

pnömonektomi hastalarında %31 olarak bildirilmiştir. Lokal nükslerin 

sleeve lobektomi hastalarında %22, pnömonektomi hastalarında ise 

%35 oranında olduğu gösterilmiştir. 

Pancoast Tümörlere Cerrahi Yaklaşım; 

Evre 2 tümörlerdeki diğer özel bir durum ise lenf nodu tutulumu 

olmadan göğüs duvarı invazyonu olan hastalardır. Bu hastalar evre 2b 

olarak tanımlanmaktadır. Lenf nodu tutulumu olmadığında %40’dan 

fazla 5 yıllık sağkalım oranı sağlanabilecek bu hastalarda, histolojik 

tipin yanı sıra göğüs duvarına invazyonun derinliği önemli bir sağkalım 

parametresi olarak gösterilmiştir27. T3 tümör olarak kabul edilen bu 

hastalarda eğer tümör 2 interkostal aralık ve üzerinde tutulumu mevcut 

ise Pancoast tümör olarak değerlendirilmektedir. Pancoast tümörlerin 

10 yıllık sağkalımını ilk defa Dartavelle ve ark.28bildirmiş ve superior 

sulkus tümörlerinin diğer KHDAK’lerinden farkı olmadığını 

belirtmişlerdir. Süperior sulkus tümörlerinde cerrahi mortalite 

literatürde %9,8’lere kadar yükselmekle birlikte29,yeni serilerde bu oran 

%0-6,9 arasındadir30,31.  

SWOG 9416 çalışmasında cerrahi mortalite %2,6 olarak 

belirtilmiştir. Neoadjuvan tedavi protokolleri ile tümörün lokal 

regresyonu sağlanabilse ve yeni cerrahi teknikler tümörün komplet 

rezeksiyonuna imkân verse bile vertebra invazyonlu hastalarda yeterli 

lokal kontrol sağlanamamakta, komplet rezeksiyon oranları %37,5’a 

gerilemekte, majör komplikasyonlar %41,2 ile daha sık izlenmektedir. 

Ayrıca sublober rezeksiyon, diğer KHDAK’de olduğu gibi Pancaost 

tümörleri için de kötü prognostik faktörlerden biridir.32–35.Ginsberg ve 

ark.36lobektomi ve  sınırlı rezeksiyon sonrasında sırası ile %60 ve %33 

oranında lokal nüks geliştiğini  ifade etmektedir.  
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Resim 3.’de NCCN 2018 kılavuzuna göre süperior sulcus tümörlü 

hastalara yaklaşım yer almaktadır. 

Lokal İleri Evre KHDAK (Evre IIIA ve IIIB); 

Lokal ileri evre hastalarda ise lokal invazyon ve mediastinal lenf 

nodu tutulum olasılığı nedeniyle geleneksel yaklaşım bu evrede 

definitif kemoterapi ve radyoterapi verilmesidir. Evre 3A hastalar lokal 

ileri evre akciğer kanserleri olması nedeniyle daha zor olarak tedavi 

edilirler ve heterojen bir kanser fenotipine sahiplerdir. Sadece seçilmiş 

hastalara bu evrede cerrahi tedavi uygulanmaktadır. 

T4 Tümörler; 

Santral T4 Tümörlerde Cerrahi: 

Mediastinal lenf bezlerine metastaz yapmamış santral T4 tümörü 

bulunup, komplet rezeksiyon yapılabileceği düşünülen hastalar, cerrahi 

tedavi adayıdır. Bu hastalarda cerrahi tedavi sonrasında %30’un 

üzerinde 5 yıllık sağkalım oranları elde edilebilmektedir. Bu 

rezeksiyonların deneyimli ve özelleşmiş merkezlerde yapılması 

önerilmektedir. Mediastinal lenf bezlerine metastazı bulunanlara ise 

direkt olarak cerrahi tedavi önerilmemektedir (5 yıllık sağkalım <%10). 

Seçilmiş bir grup hasta için, neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası 

cerrahi tedavi ile tatminkâr sağkalım elde etmek mümkündür.  
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Cerrahi mortalite T4 tümörlerde %0-18 arasında değişmektedir50–52. 

Dartavelle53 T4 tümörlerde postoperatif mortaliteyi %4.8-6.6 arasında 

belirtmişlerdir.  Özellikle pnömonektomi yapılan T4 tümörlü hastalarda 

ise bu oran %11,5’e kadar yükselmektedir. T4 tümörler heterojen bir alt 

grup olması nedeniyle sağkalımları arasında farklılık göstermektedir. 

Özellikle bu fark cerrahi olarak total çıkarılabilme ve N durumu ile 

oldukça ilişkilidir. Ratto ve ark54 T4 tümörlerde 5 yıllık sağkalımı 

ortalama %14 olarak belirtirken, Spaggiari55 parsiyel atrium 

rezeksiyonu ile birlikte pnömonektomi yapılan hastalarda 5 yıllık 

sağkalımı %39 oranında saptamıştır. Izbicki ve ark.56 ise T4N1 olan 

hastaların sağkalımların N2 ye oranla daha kötü olduğu ve etraf doku 

invazyonun sağkalım da daha önemli bir prognostik faktör olduğunu 

savunmuştur. 

Entela ve ark57 2016 yılında yaptıkları lokal ileri evre KHDAK’li 

çalışmada 5 yıllık sağkalım oranını %48 olarak saptanmıştır. 

Lobektomi yapılan hastalarda 5 yıllık sağkalım %50 iken, 

pnömonektomi yapılan hastalarda bu oran %43’tür (p=0.58). Bu evrede 

tek bir tedavi yaklaşımı yerine multimodalite tedavilerinin başarısı daha 

yüksek olduğunu vurgulanmıştır. Benzer şekilde Koshy ve ark58 

kemoradyoterapi ve cerrahin birlikte yapıldığı hastalarda sağkalım 

arttığını belirtmişlerdir. Ancak bu konu ile ilgili yeterli klinik çalışma 

bulunmamaktadır. Van Meerbeeck ve ark59 definitif kemoradyoterapi 

alan hastalar ile trimodalite tedavisi uygulanan hastalar arasından uzun 

dönem sağkalım açısından fark saptanmamıştır. Radyoterapi alan 

hastalarda 5 yıllık sağkalım %14 iken cerrahi yapılan hastalarda 5 yıllık 

sağkalım oranı %15.7 olarak saptanmıştır Bizim çalışmamızda geriatrik 

lokal ileri evre akciğerlerinde 5 yıllık sağkalım oranları %41.4 olarak 

saptanmıştır60. Mortalite oranı %22, komplikasyon oranları ise %50 

olarak bulunmuştur. Bu nedenle sadece seçilmiş olan Evre 3A 

hastalarda radikal cerrahi tedavi uygulanmaktadır. 

Karinal Sleeve Pnömonektomiler: 

Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde (KHDAK) ana karina 

invazyonu preoperatif ve postoperatif bakımı gerektiren ve göğüs 

cerrahları için oldukça zorlu vakalardır. Karinal rezeksiyonlarda 

sağkalımı etkileyen en önemli prognostik faktörlerin komplet 

rezeksiyon ve mediastinal lenf bezi tutulumu olduğu kabul 

edilmektedir. Preoperatif tanımlanan N2 varlığı, birçok cerrah 

tarafından kontraendikasyon olarak kabul edilmektedir37–40 Literatürde 

sleeve pnömonektomilerde komplikasyon oranı %30–60 arasında 

değişmektedir. Neoadjuvan tedavi sonrasında anastomozlarda iyileşme 

problemleri, birçok çalışmada gösterilmiştir37,39,41–43. Anastomoz 
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komplikasyonları %14 oranında izlenmekte olup %50 mortal olarak 

seyretmektedir44 (Tablo.2)  

 

Tablo.2 Karinal Sleeve Pnömonektomilerinin Literatür İle 

Değerlendirmesi 

 Yıl Sayı Morbidite Mortalite 5-Yıllık 

Sağkalım 

(%) 

Dartevelle et 

al; 38  
1995 55 7 7,3 40 

Mitcheel et al; 
39 

2001 35 46 20 38 

Roviaro et al;45 2001 53 11,3 7,5 19 

Parhanov et al; 
44 

2002 231 35,4 16 26 

Regnard  et al; 
46 

2005 60 54 8,5 33,4 

De Perrot et al; 
37 

2006 119 47 7,6 44 

Macchiarini et 

al; 47 
2006 34 16 2 51 

Rea et al; 42 2008 49 28,6 6,1 27,5 

Eichhorn et al; 
48 

2013 64 

 

41 3 31 

Galetta et al;49 2018 32 64 9.3 30.3 

N2 Hastalıkta Cerrahi Yaklaşım: 

N2 tümörler ise (Evre 3A ve 3B) nodal durum ve tümör çapı 

nedeniyle karma bir grubu oluşturmaktadır. Birçok klinik çalışma 

multimodel tedavilerin hangi optimal kombinasyonun hastalığın sağ 

kalımının arttıracağını araştırmaktadır. Ancak halen fikir birliği 

oluşturulamamıştır. Mayo Kliniğin 45Gy ve 60Gy tedavi sonrasındaki 

cerrahi çalışmasında yüksek doz tedavi alan hastaların hastane yatış 

süresi, postoperatif morbiditeyi ve mortaliteyi arttırmadığı 

gösterilmiştir 61. Benzer şekilde Alabama üniversitesi 60 Gy 

radyoterapi sonrasında yapılan cerrahi sonuçlarının mortaliteyi ve 

morbiditeyi arttırmadığını belirtmiştir62.  Funakoshi ve ark63 141 

hastalık pN2 analizinde hastaların %73 ünü adenokarsinom olarak 

izlemiştir. Multiple N2’nin sağkalım üzerinde prognostik faktör 

olduğunu ve 5 yıllık sağkalım oranın %24 iken tek istasyonda %58 

olduğunu belirtmişlerdir. N2 hastalarda sağkalım için iyi prognostik 
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kriter olarak; kapsül invazyonunun olmayışı, tek lenf nodu tutulumu ve 

fiksasyon yokluğudur. pN2 hastalık içerisinde en iyi sağkalım 

sonuçları, intraoperatif tek istasyon saptanan N2’ler dir. Bu hastalarda 

5 yıllık sağkalım oranları %19- 45, ortalama %30 olarak 

bildirilmektedir64,65. 

Multiple Primer Akciğer Kanserleri 

Senkron Akciğer Kanseri; 

Akciğer kanserli bir olguda, tanı anında ikinci primer akciğer 

kanserinin bulunmasına senkron akciğer kanseri (SAK) denilmektedir 
66,67. Görülme sıklığı %2-14,5 arasında bildirilmiştir, ancak tanısal 

metotlardaki ilerlemeler nedeniyle, SAK tespit edilen hasta 

popülasyonu giderek artmaktadır 68–70 .Her ne kadar “tanı anında ikinci 

tümör” olarak bildirilmişse de, ilk tümör tanısından sonraki 2 ay 71, ilk 

tümör tanısından sonraki 6 ay içinde 72 hatta İlk tümör tanısından 

sonraki 2 yıl içinde 73–75 tanı konulan ikinci tümörlerin senkron akciğer 

kanseri olarak kabul edilebileceğini bildiren yayınlar mevcuttur.  

Günümüzde en sık Martini-Melamed kriterleri kullanılmaktadır76. 

Antakli 77 1995 yılında, Martini ve Melamed kriterlerini modifiye 

etmiştir. Bu kriterlerin temelinde, uzak metastaz ve ortak lenfatik 

yolaklarda tutulumun olmadığının gösterilmesi vardır. Warren ve 

Gates, çok bilinmese de, aslında çok daha önce, 1932’de senkron tümör 

tanımını başarılı bir şekilde yapmışlardır 78 . Senkron akciğer tümörlerin 

yaklaşık 1/3’ünde ikinci lezyon ameliyat sırasında rastlantısal olarak 

saptanır. Agresif yöntemlerle, ameliyat öncesinde mediastinal ve uzak 

metastazın olmadığı hastalarda, her iki tümör de rezektabl ise, hastanın 

zaten torakotomi morbiditesiyle karşı karşıya kaldığı da göz önüne 

alınarak rezeksiyon yapılabilir. Cerrahi tedavi öncesinde mediastinal 

tutulumun ve uzak metastazın olmadığı kanıtlanmalıdır. Hastanın 

solunum rezervi cerrahi işlemin yaygınlığını belirlemektedir 66. Cerrahi 

yaklaşım şekli olarak genellikle ardışık torakotomi tercih edilmektedir. 

İki operasyon arası bekleme süresi 4-6 hafta önerilmektedir79–81 

Metakron Akciğer Kanseri: 

Primer akciğer kanseri nedeniyle küratif tedaviyi izleyen süreç 

içinde yeni bir akciğer kanserinin belirlenmesine metakron akciğer 

kanseri denilmektedir 82. Primer akciğer kanseri nedeniyle küratif 

tedavi gören her hastada, nüks gelişebileceği gibi metakron akciğer 

kanseri de gelişebilir. Bu nedenle akciğer kanseri nedeniyle tedavi 

uygulanan hastaların takiplerinin düzenli olarak yapılması gerekir. 

Multipl Primer Akciğer Kanserlerinin, %55-65’ini Metakron akciğer 
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kanserleri oluşturur71. Birçoğu rutin PA ile saptanır, %75’i Evre-1 

aşamasındadır83. 

Yeni gelişen kanserin histopatolojik tipi farklı ise metakron tümör 

kabul edilmektedir. Ancak, yeni gelişen akciğer kanseri, sıklıkla aynı 

taraftadır ve olguların yaklaşık 2/3’ünde aynı hücre tipindedir 76. 

Sistemik metastazı bulunmayan, önceki ile aynı histopatolojik tipte 

ikinci tümör saptanan bir olguda; iki tümörün ortaya çıkışı arasındaki 

süre 4 yıldan fazla ise ikinci tümör MAK olarak, 2 yıldan az ise ikinci 

tümör ilk kanserin metastazı olarak kabul edilmelidir. İki – dört yıl arası 

süre “gri bölge”  olarak adlandırılmaktadır ve tam olarak ayırıcı tanının 

yapılması çok zordur 82,83. Martini ve Melamed’e göre ise; ilk tümörden 

sonraki hastalıksız sürenin 2 yıldan fazla olması, ikinci tümörün 

karsinoma in-situ’dan köken alması, ikinci tümörün farklı bir lob veya 

karşı akciğerde gelişmiş olup ortak lenfatik drenaj yollarında karsinom 

olmaması ve ekstratorasik metastazın olmaması durumunda MAK 

tanısı konulabilir 76. 

Geriatrik Hastalarda Cerrahi Yaklaşım: 

Geriatrik yaş grubunda ise cerrahi geçmiş yıllarda rölatif 

kontrendikasyon olarak kabul edilmekteydi84. Ancak preoperatif ve 

postoperatif değerlendirme ile son dekatlarda yaşlı hastalarda cerrahi 

önerilmektedir. Son iki dekattaki karşılaştırmada 5 yıllık sağkalım 

gençlere oranla düşük olarak görülmektedir. 2009 yılında Okami ve 

arkadaşlarının85 yaptıkları 367 hastalık bir çalışmada akciğer 

rezeksiyonunun tek başına risk faktörü oluşturmadığını göstermişlerdir. 

Özellikle hastaların performans durumu ve evresinin postoperatif risk 

oluşturduğunu savunmuşlardır. Cerrahi rezeksiyonlar arasındaki fark 

değerlendirildiğinde ise anlamlı fark saptanmamıştır. Pittsburgh 

Üniversitesi’nin çalışmasında erken evre KHDAK’lerinde lobektomide 

mortalite oranı %7,8 iken segmentektomi yapılanlarda bu oran %2,8 

olarak bulunmuştur86 

Sonuç: 

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde erken evre ve seçilmiş 

hastalarda lokal ileri evre tümörlerde cerrahi tedavi tercih edilmelidir. 

Özellikle hastaların preoperatif dönemde dikkatle seçilmeli ve 

multidisipliner ekiplerce takiplerin ve tedavilerin planlanması 

önemlidir.  
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Giriş 

Popliteal arter ponksiyonu, düşük profilli kılıfların ve cihazların 

kullanımını mümkün kılar, Antegrad veya ipsilateral yaklaşımın 

alternatifi olabilir. Süperfisial femoral arter ve popliteal arter 

rekanalizasyonunda popliteal retrograd yaklaşımla prosedürün 

güvenliğini analiz etmeyi hedeflemiştir. 

Genel Bakış 

Periferik arter hastalığı yavaş gelişen, aterosklerotik bir süreç olup, 

tutulan arter ve tutulum derecesine bağlı olarak değişen semptomlarla 

karşımıza çıkmaktadır. En sık olarak karotis arter ve alt ekstremite 

arterleri tutulsa da vertebral arterler, üst ekstremite arterleri, mezenter 

arter ve renal arter olmak üzere atardamar ağının herhangi bir 

noktasında ortaya çıkabilmektedir. Periferik hastalığı ile koroner damar 

hastalığının birlikteliği sık karşılaştığımız bir durumdur. Yapılan 

çalışmalar periferik arter hastalığı bulunan bireylerin yaklaşıl 1/3’ünde 

eş zamanlı koroner arter hastalığının da bulunduğunu göstermiştir. 

Periferik damar hastalığı prevalansının artan yaş ile yakın ilişkisi olup, 

elli yaşından sonra sıklığı artmaktadır. Periferik arter hastalığı için en 

tipik belirti yürümekle artan, istirahat ile hafifleyen sıklıkla baldırda 

oluşan ağrıdır (kladikasyo intemittans). Ağrı bazen uyluk ve kalça 

bölgesine de yayılabilir. Hastalar sıklıkla ayaklarda sürekli soğukluk 

hissinden ve uyuşukluktan yakınırlar. İleri hastalıkta çoğu kez ayak 

parmaklarının uç kısmından başlayan ülserler ve kangren 

görülmektedir.   

Risk Faktörleri 

En önemli risk faktörleri yaş, sigara kullanımı, kolesterol yüksekliği, 

diabetes mellitus ve hipertansiyondur. Bu risk faktörleri aynı zamanda 

koroner arter hastalığı için de önemli risk faktörleri olup bu iki 
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hastalığın sık birlikteliğini açıklamaktadır. Ayrıca obezite, alkol 

tüketimi ve artmış plazma homosistein, fibrinojen ve C-reaktif protein 

düzeyleri de periferik arter hastalığının gelişmesinde rol oynamaktadır. 

Yakın zamanda yapılan bazı çalışmalar romatizmal hastalıklara bağlı 

da periferik arter hastalığı gelişebildiğini göstermiştir. 

Öykü 

Periferik arter hastalığı değerlendirmesinde öykü alınması 

esnasında hastalar aşağıda sıralan durumlar açısından dikkatle 

sorgulanmalıdır:  

• Ailesel kalp damar hastalığı öyküsü 

• Koroner arter hastalığı öyküsü 

• Kalça, uyluk, baldır veya ayakta eforla oluşan ve istirahatte 

geçen ağrı veya kramp 

• Ayakta iyileşmeyen yaralar 

• Özellikle baş dönmesi veya vertigoyla ilişkili ve egzersizle 

ortaya çıkan kol ağrısı 

• İnme veya geçici iskemik atak öyküsü 

• Hipertansiyon veya renal yetmezlik öyküsü 

• Özellikle yemek yeme ve kilo kaybıyla ilişkili öğün sonrası 

karın ağrısı ve ishal 

• Ereksiyon problemleri 

Fizik Muayene 

• Kasık düzeyindeki damarlar muayene edilir. 

• Uyluk, diz ardı, ayak sırtı ve baldır arkası bölgeler elle 

muayene edilir. 

• Ayaklar muayene edilir, derisinin rengi, ısısı ve bütünlüğü, 

yara veya ülserasyonlar kaydedilir. 

• Baldır kıllarında seyrelme, deri değişiklikler gibi periferik 

damar hastalığını düşündüren bulgular kaydedilir. 

• Ayak bileği/brakial index değerlendirilir (<0.9 olması 

periferik arter hastalığını gösterirken, <0.5 olması ciddi periferik arter 

hastalığını düşündürür). 

Tanı 

• Hasta öyküsü 
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• Fizik muayene bulguları 

       • Laboratuvar değerlendirmesi 

       • Ultrasonografik yöntemler 

       • Anjiyografi 

       • Bilgisayarlı tomografik anjiyografi 

       • Manyetik rezonans anjiyografi 

Tüm bu veriler birlikte değerlendirilerek periferik damar hastalığını 

tanısı konur. 

Endovasküler Girişimler  

Stent ve balon kateterlerinde son yıllarda elde edilen teknik ilerleme 

sayesinde alt ekstremite periferik arter hastalığı tedavisinde 

endovasküler yöntemler cerrahi vaskülarizasyon ile kıyaslanabilir 

başarıya ulaşmıştır. SFA lezyonlarında stent uygulamaları sonrası 

ortaya çıkan yüksek restenoz oranları, balon dilatasyon sonrası yeterli 

akım elde edilen ve akımı engelleyen diseksiyon görülmeyen olgularda 

stent kullanımından kaçınılmasına neden olmuştur. Ancak, 

RESILIENT çalışmasında femoropopliteal lezyonlarda stent ve 

anjiyoplasti karşılaştırması stentin avantajını ortaya koymuş ve bu 

avantajın üç yıllık takipte stent lehine devam ettiği görülmüştür (1, 2). 

Son olarak ilaç kaplı balonlarda, kaplı olmayan balonlara göre ilk 

sonuçlar umut vericidir, ancak bu konuda randomize çalışmalar devam 

etmektedir (3). Cerrahi revaskülarizasyon stratejileri femoropopliteal 

lezyonlar için temel yaklaşım olarak benimsenmiş ve TASC II’de bu 

konu detaylı şekilde tarif edilmiştir (4).  

Femoropoplital hastalık için TASC lezyon sınıflaması Şekil (1) ’de 

gösterilmiştir (5). 

Tip A lezyonlar 

•Tek, ≤10 cm uzunluğunda darlık 

•Tek, ≤5 cm uzunluğunda tıkanma 

Tip B lezyonlar 

• Her biri ≤5 cm çoklu lezyonlar (darlıklar, tıkanmalar) 

• İnfragenikulate popliteal arteri tutmayan ≤15 cm’lik tek darlık 

veya tıkanma 

• Distal baypas için inflow’u artıracak devamlı tibial damarların 

yokluğunda tek veya çoklu lezyonlar 

• ≤5 cm uzunluğunda ciddi kalsifik tıkanma 

•Tek popliteal darlık 
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Tip C lezyonlar 

• >15 cm uzunluğunda ciddi kalsifik olan ya da olmayan çoklu darlık 

veya tıkanmalar 

• İki endovasküler girişim sonrasında tedavi ihtiyacı olan rekürren 

darlık veya tıkanmalar 

Tip D lezyonlar 

• AFA veya SFA’nın kronik total tıkanıklığı (>20 cm, popliteal arteri 

tutan) 

• Popliteal arter ve proksimal trifukasyon damarlarının kronik total 

tıkanıklığı 

 

ŞEKİL (1): Femoropoplital hastalık için TASC II lezyon sınıflaması 
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By-Pass Girişimleri  

İnfrainguinal baypasların proksimal anastomozları, açık ve 

akımında herhangi bir sorun olmayan inflow arterlerine yapılmış 

olmalıdır. Bu şartları taşıdıktan sonra inflow kaynağının, ana femoral, 

süperfisyel femoral veya popliteal arter olması açıklık oranlarını 

değiştirmez. Eğer infrainguinal baypaslar, bir inflow işlemi 

gerçekleştirildikten sonra yapılıyorsa, proksimal anastomoz inflow 

grefti yerine (genellikle aorto-bifemoral baypas greftinin bacağı) nativ 

artere yapılırsa açıklık oranları artar (4). Bu baypaslarda açıklığı, distal 

anastomozun yapıldığı seviyeden çok outflow arterinin kalitesi belirler. 

Femoropopliteal baypaslarda safen ven grefti en iyi açıklık oranını 

sağlamıştır. Twine ve McLain tarafından 13 randomize kontrollü 

çalışma (2313 hasta) incelenerek yapılan bir Cochrane analizinde, diz 

üstü femoropopliteal safen ven greftinin açıklığı PTFE greftinden daha 

iyi bulunmuştur (6). Yine İsveç Damar Veri Bankası kayıtlarına göre 

diz üstünde safen ven kullanılarak bir yıllık açıklık oranı %73,7 diz 

altında %65,4 bildirilmiştir. Açıklık oranları PTFE için %68,4 ve 

%58’dir (7). 

Açık Cerrahi-Endovasküler Girişim karşılaştırması  

Bu konuda yapılan en geniş ölçekli çalışma olan BASIL randomize 

çalışmasında infrainguinal safen ven baypası ile diz üstü veya diz altı 

perkütan anjiyoplasti karşılaştırılmış ve altı aylık ampütasyonsuz 

yaşam oranları benzer bulunmuştur (8). Ancak, aynı çalışmanın üç ve 

beş yıllık takiplerinde, cerrahi grupta hem yaşam oranları hem de 

ampütasyonsuz yaşam oranları daha iyi bulunmuştur. Bununla birlikte, 

çalışmanın yapıldığı dönemde stent veya diğer ek tedaviler 

kullanılmamıştır. Sonuç olarak çalışmada günümüzdeki endovasküler 

seçenekler ile cerrahi tedavi karşılaştırılmamıştır. Gözlemsel 

çalışmalarda endovasküler balon anjiyoplasti sıklıkla kladikasyon için 

tercih edilen yöntem iken, açık cerrahi daha çok kritik bacak iskemisi 

(KBİ) olan grupta kullanılmıştır (9, 10). Doğal olarak KBİ olan 

hastalarda işlem sonrası morbidite ve mortalite daha yüksek 

bulunmuştur. Jones ve arkadaşları (11) tarafından 1995-2012 yılları 

arasında yapılmış gözlemsel çalışmaları değerlendiren bir metaanalizde 

iki yıllık sağkalım, ampütasyonsuz yaşam ve ampütasyon oranlarına 

bakıldığında ve iki tedavi yöntemi arasında fark bulunmamıştır. 

SFA Lezyonlarında Popliteal Arter Yaklaşımı  

Alt ekstremite periferik arter hastalıklarının çoğunu femoropopliteal 

aterosklerotik hastalık oluşturmaktadır. Yüzeysel femoral arter (SFA) 

fibromüsküler kanal içinde yerleşmiştir. Yüksek sirkumferensiyel stres 
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sonucu oluşan endotelyal hasarın SFA da ateroskleroz gelişimini 

hızlandırdığı düşünülmektedir.   TASC II D sınıfı SFA oklüzyonları 

önerilen ilk basamak revaskülarizasyon stratejisi femoropopliteal 

baypass cerrahidir (4). Lezyon uzunluğu, mikro ve makro 

diseksiyonların varlığı ve damar çapı endovasküler tedavi sonrası 

açıklık oranlarını olumsuz etkiler. Ancak, endovasküler cihaz 

teknolojisindeki gelişmeler TAST II C / D lezyonlarında da 

endovasküler tedavinin uygulanabilirliği konusunda umut vericidir 

(12). Antegrad yaklaşım SFAS lezyonlarının endovasküler tedavisinde 

temel yaklaşım olsa da, proksimal kepin penetrasyonunun 

sağlanamadığı veya oklüzyon bölgesinde bulunan yan dallar veya 

kollateraller nedeniyle oklüzyonunun geçilemediği durumlarda (SFA 

proksimal lezyonunda yada common femoral arter lezyonlarında), son 

zamanlarda düşük profilli kılıfların ve cihazların kullanımı ile birlikte 

antegrad yaklaşımın alternatifi olarak popliteal arter ponksiyonu ile 

retrograd yaklaşım popülerlik kazanmıştır. 

Retrograd Yaklaşım 

Hastaya ultrasonografik rehberlik altında (13-15) G iğnesi ile 

popliteal arter ponksiyonu yüzüstü pozisyonda gerçekleştirilir. 6F sheet 

yerleştirilir. Müdahale sırasında yeterli antikoagülasyon sağlamak 

içinve 100 U / kg intravenöz UF heparin uygulanır. SFA ve PA darlığı 

0.014 veya 0.018 kılavuz teller ile retrograd olarak geçilir. Paklitaksel 

kaplı balonlar ya da stent kullanılarak revaskülarizyon işlemi 

tamamlanır. Prosedürün tamamlanmasının ardından vasküler kılıf 

işlemden 4 saat sonra çıkarılır. Kılıf çıkarılırken Hemostaz manuel 

kompresyon ile sağlanmalıdır. Figür (1). İşlem sonrası kombine 

klopidogrel ve asetil salisilik asit tedavisi 6 ay olarak önerilmektedir. 

SFA’nın açıklığını değerlendirmek için tüm hastalar fizik muayene ve 

doppler ultrason ile takip edilmelidir. 

 



 
69 

 

 

Figür (1): A: İşlem öncesi Popliteal arterden anjiografi görüntüsü (SFA 

total oklüde görülmektedir. B: SFA daki lezyona stent uygulaması. C: İşlem 

sonrası açılan SFA anjiografi görüntüsü 

Superfisyal femoral arter oklüzyonlarının endovasküler tedavisinde 

temel yaklaşım antegrad olarak proksimal kepin penetrasyonu ve lümen 

içinde kalarak ilerleme suretiyle distal damar yatağına ulaşılmasıdır. 

Alternatif olarak subintimal ilerleme de distal damar yatağına ulaşmada 

kullanılabilir. Ancak, subintimal teknik oklüzyon bölgesinden çıkan 

major yan dalların akımını bozabileceğinden ve gerçek lümene 

ulaşmada zorluklar yaşanabileceğinden lümen içinde kalma temel 

strateji olmalıdır. Ne yazık ki, özellikle SFA total oklüzyonü bulunan 

olguların bir kısmında sertleşmiş proksimal kepi kılavuz teller ile 

penetre etmek mümkün olamamaktadır. Bazen de proksimal kep 

bölgesinde bulunan geniş yan dallar veya kollateraller nedeniyle 

kılavuz tel oklüzyon bölgesine ilerlemektense bu yan dallar veya 
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kollateral damarların içine ilerleyebilmektedir. Bu durumda kılavuz tel 

ile lezyon geçişi sağlanamadığından revaskülarizasyon mümkün 

olamamaktadır. Ek olarak, inguinal bölgede skar bulunan veya ileri 

obezitesi bulunan olgularda femoral ponksiyon başarısız 

olabilmektedir.  

1988 yılında ilk defa Tonnesen ve arkadaşları tarafından geliştirilen 

retrograd popliteal yaklaşım antegrad yaklaşımın yukarıda sayılan 

sebepler sonucunda başarısız kaldığı durumlar için güvenilir bir 

alternatif oluşturmaktadır.   Ueshima ve meslektaşları tarafından 

yapılan yeni bir çalışmaSFA oklüzyonununretrograd popliteal yaklaşım 

ile başarı oranı%97,2 idi (16). Benzer bir başarı oranı da Dumantepe ve 

çalışma arkadaşları çalışmasında SFA oklüzyonlarının tedavisinde 

popliteal arterin retrograd yaklaşımı ile elde etmişler, çalışmada ilk 

ayda açıklık oranımız %100 başarılı, 6. Ayda %92,8 (13) olarak 

gerçekleşmiştir. Wojtasik-Bakalarz ve arkadaşları, antegrad 

rekanalizasyon başarısız olduğu olgularda retrograd popliteal yaklaşım 

ile12. ayda açık kalma oranlarını %88,2 olarak rapor etmişlerdir (14). 

Yakın zamanda yapılan çalışmalar antegrad penetrasyonun 

sağlanamadığı olgularda kombine antegrad ve retrograd yaklaşımın 

revaskülarizasyon başarısın artırabileceğini göstermektedir (CART ve 

reverse-CART teknikleri).  

Rutin ultrason rehberliğinde ponksiyonun komplikasyon oranını 

azalttığı gösterilmiştir (15). Retrograd poplital yaklaşımın önemli 

dezavantajlarından biri olan hastayı prone pozisyona alma gerekliliği 

yakın dönemde sıkça kullanılmaya başlanan ultrason eşliğinde supin 

pozisyonda popliteal ponksiyon tekniği ile aşılmıştır. Ponksiyon 

yerinde vasküler komplikasyonların retrograd popliteal yaklaşımda 

antegrad yaklaşıma oranla daha az olduğu birçok çalışmada 

gösterilmiştir. Bu yönüyle retrograd popliteal yaklaşım SFA 

oklüzyonlarının tedavisinde başarılı ve güvenilir bir yöntem olarak 

görünmektedir. 

Sonuç  

Retrograd popliteal arter yaklaşımı SFA ve PA lezyonlarında 

güvenli ve etkili bir teknik olarak kullanılabilir. Bu yaklaşımın özellikle 

proksimal SFA ve common femoral arter lezyonlarında birincil seçenek 

olarak dikkate alınması gerekir. 
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Giriş ve Amaç  

Aralık 2019’da Wuhan’da ortaya çıkan şiddetli akut solunum yolu 

sendromu corona virüsü (SARS-CoV-2) diye adlandırılan virüs, dünya 

çapında hızla yayılıp küresel bir halk sağlığı felaketi haline geldi (1).  

Virüsün neden olduğu hastalığa CoronaVirus Disease (Covid-19) 

adı verildi. Covid-19, 13 Temmuz 2020 itibariyle 194 ülkede ve 13 

milyon vakaya ulaşarak 21. yüzyılın en önemli pandemisi haline 

gelmiştir (2). Şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs-2 (SARS-

CoV-2) enfeksiyonunun asıl etkisi solunum sistemi üzerine olmasına 

rağmen, kardiyovasküler sistem üzerindeki etkisinin hızla ortaya çıktığı 

kanıtlanmıştır (3, 4). Covid-19 hastalarının birçoğunda altta yatan 

kardiyovasküler hastalık (KVH) varlığı bildirilmiş veya hastalık 

sırasında akut kardiyak yaralanma geliştiği gösterilmiştir (5). Bu 

bakımdan Covid-19 ve KVH arasındaki etkileşimin yeterince 

anlaşılması önem arz etmektedir. Covid-19'un erken tanı ve tedavisinin 

yanı sıra kardiyovasküler acil durumların tedavisi göz ardı 

edilmemelidir.   

Patojenik Mekanizmalar   

Virüs, spike glikoproteininin reseptör bağlanma alanıyla 

anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörüne bağlanır. Benzer 

mekanizmayla hücreye SARS-CoV’dan 10-20 kat fazla afinite ile 

bağlanan SARS-CoV-2, serin proteaz enzimi olan TMPRSS2 

aracılığıyla hücreye girişini gerçekleştirir (6). Reseptörlerin doku 

lokalizasyonuna göre Covid-19 semptomları görülürken bununla 

beraber bazı organ fonksiyon bozuklukları görülebilmektedir. Covid19 

ve KVH arasındaki yakın ilişkiye dair potansiyel açıklamalar, ilerleyen 

yaşlarda yüksek prevalans, ilerleyen yaşta zayıf bağışıklık sistemi ve 

yüksek ACE2 seviyeleri şeklindedir. Miyokart ve pulmoner ACE2 

yolaklarında hızlı downregulasyonun zararlı miyokardiyal etkileri 

ortaya çıkardığı, meydana gelen miyokart hasarı sonucu işlev 

bozukluğuna sebep olduğu düşünülmektedir (7). Ayrıca SARS-
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CoV2’nin neden olduğu solunum fonksiyon bozukluğu ve hipoksemi 

miyokardiyal hücrelere zarar verip aritmi riskini arttırabilir. 

Miyokardiyal hasarın mekanizmaları arasında Tip 1 ve Tip 2 yardımcı 

T hücreleri ile interferon aracılı immünopatolojik süreçlerin dengesiz 

bir şekilde tetiklediği sitokin dalgalanması yer alır (8, 9).   

Önceden var olan kardiyovasküler hastalıklar, koronavirüs 

hastalığının bir risk faktörü olarak bilinmektedir. Covid-19 hastalarında 

altta yatan bozuklukların prevalansının araştırıldığı, 76.993 Covid-19 

hastasının verilerinin analiz edildiği bir meta-analiz çalışmasında 

SARS-CoV-2 ile enfekte kişilerde hipertansiyon (%16,37), 

kardiyovasküler hastalık (%12,11), sigara öyküsü (%7,63) ve diyabet 

(%7,87) oranlarında tahmin edilmiştir (10). İtalya’da 1591 yoğun 

bakım hastasını kapsayan olgu serilerinde ise hastaların %49'unda 

hipertansiyon ve %21'inde KVH vardı (11). Her ne kadar klinikte 

Covid-19 belirtilerinde solunum semptomları ağırlıklı olarak gözükse 

de bazı hastalarda ciddi kardiyovasküler hasarlar oluştuğu 

raporlanmıştır (12).  Ek olarak önceden var olan kardiyovasküler 

hastalık, artmış Covid-19 hastalık şiddeti ile ilişkilidir. Asya, Avrupa 

ve Kuzey Amerika'daki 169 hastanenin verilerini analiz eden 

çalışmanın Covid-19 ile yatan hastalarda kritik hastalığın oluşmasını 

gösteren klinik risk puanı tablosunda hipertansiyon, KVH ve diyabetin 

daha sonra kritik hastalık geliştirebilecek ilk üç komorbidite olduğu 

bildirilmiştir (13). Bu nedenle Covid-19’un kardiyovasküler hastalıklar 

üzerinde oluşturduğu hasarı anlamak Covid-19 olan hastaların 

tedavisinde daha az bir mortaliteye sebebiyet verecektir.   

Covid-19’un Kardiyovasküler Belirtileri  

Pandeminin başlarında yayınlanan çalışmalar, Covid-19'lu 

hastaların genel klinik özelliklerini ve epidemiyolojik bulgularını 

tanımlamıştır. Bazı klinik çalışmalar ise Covid-19'lu bazı hastaların 

durumunun hızla kötüleştiğini göstermiştir (14). Gün geçtikçe artan 

doğrulanmış vaka sayısı ve biriken klinik veriler ışığında Covid-19'un 

neden olduğu solunum yetmezliğinin ortak klinik sunumuna ek olarak 

bu viral enfeksiyonun neden olduğu kardiyovasküler belirtiler kayda 

değer bir endişe yaratmıştır. Covid-19'un kardiyovasküler bulguları; 

akut miyokardiyal hasar, hipertansiyon, serebrovasküler olay, koroner 

kalp hastalığı, aritmi, kalp yetmezliği ve venöz tromboemboli gibi 

birden fazla KVH’nın birliktelik gösterdiği durumlarda oldukça 

karmaşık bir seyir gösterebilmektedir. Belirtilerin veri sistemlerine 

doğru işlenmesi gelecekteki çalışmaların Covid-19 bağlamında KVH 

insidansı, prevalansı, klinik belirtileri, sonuçları ve terapötik 

modaliteleri hakkında yüksek kaliteli veriler sağlaması için önem arz 

etmektedir. Şekil (1)  
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Şekil (1): Covid-19’da en çok karşılaşılan semptomlar  

Miyokardiyal Hasar  

Yapılan çok merkezli bir çalışmada Covid-19’lu hastaların 

%7,2'sinde ve yoğun bakım gerektiren Covid-19 hastalarının %23'ünde 

troponin düzeylerinde artış ile seyreden miyokardiyal hasar geliştiği, 

elektrokardiyografi ve ekokardiyografide yeni anormallikler tespit 

edildiği bildirmiştir (15). Başka bir çalışmada Covid-19'lu hastaların 

%12'sine, artmış troponin I düzeyi ve akut miyokardiyal hasar tespit 

edilmiş. Ayrıca hastaların %16,7’sinde aritmi izlenmiştir (16).  

STsegment elevasyonlu miyokard enfarktüsü bildirilen Covid-19 

vakaları raporlanmıştır (17, 18). Covid-19'lu hastalarda miyokard 

yaralanması plak rüptürü, sitokin fırtınası, hipoksik yaralanma, koroner 

spazm, mikrotrombi, doğrudan endotel veya vasküler hasara bağlı 

olabilir.  

Kardiyomiyopati  

Yayınlanmış çalışmalar ağır Covid-19 hastalarının yaklaşık 

33%’ünde Kardiyomiyopati geliştiğini göstermiştir (19). Başka bir 

çalışmada hastanede yatan obstrüktif koroner arter hastalığı 

bulunmayan Covid-19'lu hastaların az bir kısmında Kardiyomiyopati, 

ventriküler aritmi ve hemodinamik instabilite ile ortaya çıkabilen akut 

Covid-19 kardiyovasküler sendrom geliştiği bildirilmiştir. (20) Bu 
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hasarın etiyolojisi belirsiz olmakla beraber Miyokardit, mikrovasküler 

hasar, sistemik sitokin kaynaklı hasar veya stresle ilişkili 

kardiyomiyopatiden şüphelenilmektedir. Covid-19 enfeksiyonu 

ortamında akut stres kardiyomiyopatisinin (Takotsubo sendromu) 

varlığını kanıtlar vaka raporları da bildirilmiştir (21).   

Miyokardit  

Viral miyokarditin ilk aşamasında, virüs kaynaklı direkt 

kardiyomiyosit liyzisi meydana gelir (22). Kardiyolojinin en zorlu 

tanılarından olan miyokarditin kesin teşhisi histolojik analizlere olanak 

sağlayan biyopsi ya da otopsi yardımıyla veya viral genomun moleküler 

yöntemlerle tanımlanmasıyla sağlanır. Vaka raporları, miyokardın 

inflamatuar hastalığı olan miyokarditin solunum yolu enfeksiyonunun 

klinik özellikleri olmasa bile Covid-19 ile ortaya çıkabileceğini 

göstermektedir (23). Miyokardit fokal veya global miyokard 

enflamasyonu, nekroz ve nihayetinde ventriküler disfonksiyon ile 

sonuçlanır.  

Mikroanjiyopati  

SARS-CoV-2 giriş reseptörü olarak ACE2 kullanır ve daha sonra 

ACE2 ekspresyonunu aşağı regüle eder. Kardiyak ve pulmoner 

hücrelere ek olarak ACE2, sindirim sistemi epitelinde, damar 

endotelyumunda ve böbreklerde bulunur (24). ACE2 ekspresyonunun 

baskılanması ve angiopoietin-2 (Ang-2) düzeylerindeki artış Covid-19 

hastalarında kardiyovasküler risk oluşturur (25). Endotel 

disfonksiyonla beraber sitokin fırtınası, oksidatif stres ve Ang-2 

upregülasyonu, ciddi Covid-19 hastalarında sıkça görülen 

koagülopatiyi açıklayan mekanizmalardır (26). Yapılan bir çalışmada 

hastaların yaklaşık yarısında fazlasında yüksek seviyelerde D-dimer 

saptanmış ve mortalitenin arttığı gözlenmiştir (27). Mikroanjiyopatiye 

katkı sağlayan bir başka etkenin vaskülit olduğu görülmüştür. Yapılan 

çalışmalarda özellikle çocuklarda viral enfeksiyonu ile Kawasaki 

hastalığının bağlantılı olduğu görülmüştür (28). Covid-19’un vaskülit 

ile ilişkisini irdeleyen az sayıda çalışmalardan birinde serebral küçük 

damarların İskemik lezyonlarına benzer görüntü paternleri ve alt 

ekstremitelerde vaskülit benzeri döküntüler gözlenmiştir (29).    

Aritmi  

Covid-19 hastalarında, aritmiler metabolik düzensizlikler, hipoksi, 

asidoz, damar içi hacim dengesizlikleri, nörohormonal etkiler ve 

katekolaminerjik stres nedeniyle ortaya çıkabilir. Yayınlanan erken bir 

vaka serisinde, hastaların %7'si ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi diğer 

başlangıç semptomları ile birlikte çarpıntı şikâyeti ile başvurdu (30). 
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Bir diğer vaka serisinde hastaların neredeyse 1/6’sında ve yoğun bakım 

gerektiren hastaların neredeyse yarısında çarpıntı şikâyeti 

kaydedilmiştir. 393 Covid-19'lu hastayı kapsayan bir çalışmada atriyal 

aritmiler mekanik ventilasyon gerektiren hastalar arasında daha yaygın 

olarak görüldü (31). Başka bir çalışmada Covid-19 hastalarının 

%5,9’unda hastaneye yatırılırken ventriküler taşiaritmi mevcuttu (32). 

Covid-19 hastalarında test edilen ilaçlardan biri olan klorokin, 

depolarizasyon süresini ve purkinje liflerinin refrakter periyod süresini 

artırabilir ve sonuçta atriyoventriküler nodalde işlev bozukluğuna yol 

açabilir (33, 34). Hidroksiklorokin / azitromisin ile tedavi edilen Covid-

19 hastalarının %11 ila %25'i için QTc> 500 ms uzama olarak 

tanımlanan aşırı QT uzaması bildirilmiştir (35). 84 yaşında bir kadında 

Covid-19 tedavisi sırasında klorokine bağlı torsade de pointes 

bildirilmiştir (36). Klinisyenlerin, klorokin / hidroksiklorokin ve 

azitromisin dahil Covid-19 tedavisinde kullanılan çeşitli tedavilerin 

potansiyel kardiyovasküler yan etkilerinin tam olarak farkında olmaları 

önemlidir. Bu açıdan karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan 

hastalarda ve QT aralığını uzatma potansiyeli olan ilaç kullanan 

hastalarda QT aralığının izlenmesi önerilir. Pandemi süresince artmış 

sağlık kaynak kullanımı ve sağlık hizmeti veren kişinin enfeksiyona 

maruz kalma riski nedeniyle etkinliği kanıtlanmamış teşhis/tedavi 

prosedürlerinden (örn. ekokardiyografi) kaçınılması gerekmektedir.   

Hipertansiyon  

Epidemiyolojik çalışmalar hipertansiyonun Covid-19'lu hastalarda 

mortalite için anlamlı derecede yüksek bir risk oranına sahip olduğunu 

bildirmiştir (15). ABD’de çok merkezli yapılan bir araştırmada Covid-

19 nedeniyle yatış yapılan hastaların %49,7’sinde hipertansiyonun eşlik 

eden hastalıklar arasında ilk sırada olduğu görülmektedir (37). Bilindiği 

üzere SARS-Cov-2 akciğer, böbrek, damar epitelyal hücreleri üzerinde 

eksprese edilen ACE2 reseptörüne bağlanarak hücre içine girer. ACE 

inhibitörü ve reseptör blokörleri ile tedavi edilen hipertansiyon ve DM 

hastalarında ACE2 ekspresyonu artar. Bu upregülasyonun virüsün 

hücre içine giriş yolunu arttırarak Covid-19 riskini arttırdığı fikri çoğu 

araştırmacı tarafından dile getirilmiştir. Birkaç hayvan deneyinde 

ARDS’de ACE aktivitesi ve anjiyotensin II ekspresyonunun arttığını, 

ACE2 aktivitesi ve anjiyotensin-(1-7) seviyelerinin azaldığı 

bildirmiştir. Diğer yandan ACE2’nin anjiyotensin-(1-7) oluşturması ile 

meydana gelen vazodilatör etkinin viral pnömonide akciğer hasarını 

azalttığı hayvan deneylerinde gösterilmiştir (38). Covid-19 hastalarında 

morbidite ve mortalitenin artmasını anjiyotensin dönüştürücü enzim 

inhibitörlerinin ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin Covid-19 

enfeksiyonları üzerindeki net etkisi ile ilgili birkaç hipotez önerilmiştir. 
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Pozitif etkiler arasında ACE2 reseptör blokajı ile kalp ve akciğerlere 

viral girişin engellenmesi, ACEI / ARB'ye sekonder inflamasyonda 

genel bir azalmanın olduğu öne sürülmüştür. Negatif etkiler ise hayvan 

deneylerinde ACE inhibitörlerinin ve ARB’lerin kalpteki ACE2 

ekspresyonunu upregüle etme mekanizmasından yola çıkılarak öne 

sürülmüştür. ACE2’nin renin anjiotensin aldosteron sistem blokerleri,  

ACE inhibitörleri ve ARB’ler tarafından potansiyel upregülasyonu, 

bu ilaçlarla hipertansiyon veya kalp yetmezliği tedavisi alan hastalarda 

Covid-19 enfeksiyon riskini yükselttiğine dair tartışmalar hala 

sürmektedir.   

ACE inhibitörü ve ARB tedavisinin Covid-19 hastaları üzerine 

etkisini değerlendirildiği bir çalışmada ACE inhibitörü veya ARB 

tedavisi alan hastaların şiddetli hastalık oranının daha düşük olduğunu 

gözlemlenmiştir (39). Aynı çalışmada ACE inhibitörleri veya ARB 

tedavisi periferik kandaki CD3 ve CD8 T hücre sayısını arttırdığı ve 

diğer antihipertansif ilaçlara kıyasla viral yükü azalttığı öne 

sürülmüştür. 1139 hastayı kapsayan bir vaka popülasyonu çalışmasında 

ACE inhibitörü ve ARB kullanımında Covid-19 risk artışı 

gözlemlenmemiştir (40). Bu kanıtlar ışığında hipertansiyonu olan 

Covid-19 hastalarının klinik sonuçlarının iyileşmesine potansiyel 

olarak katkıda bulunmak için ACE inhibitörleri ve ARB'lerin 

kullanılmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir. Dünya 

Kardiyoloji Dernekleri, ACE inhibitörü ve ARB kullanan hastaların 

Covid-19 enfeksiyonu geçirdikleri dönemde doğabilecek risklerden 

ötürü ilaçlarını bırakmaması gerektiğini tavsiye etmektedir (41).   

 

Koagülasyon Bozukluklarına Bağlı Venöz Tromboemboli  

Covid-19'dan ölen hastaların çoğunda koagülopatinin meydana 

geldiği bilinmektedir. Covid-19 olan yoğun bakım hastalarında venöz 

tromboembolizm insidansının %25 olduğu bildirilmiştir (42). Covid19 

hastalarında tromboz ve koagülopati üzerine yapılan kapsamlı 

incelemeler derin ven trombozu tanısının yoğun bakım ünitesinde ve 

hastanede yatış süresini uzattığı, mortaliteyi olumsuz etkilediği 

vurgulanmıştır. Aşırı inflamatuar yanıt, trombosit aktivasyonu, endotel 

disfonksiyonu ve stazın venöz tromboembolizmin patogenezinde rol 

oynadığı düşünülmektedir (43).   

Serebrovasküler Hastalık  

Dünya çapında inme oranlarının azaltılmasında en umut verici yol 

inmenin önlemesidir. İnmenin tüm önemli nedensel ve değiştirilebilir 

risk faktörlerinin tanınması ve kontrolü bu açıdan önem arz etmektedir. 

Covid-19 hastalarının hastaneye yatış süreçlerinden başlayıp 

taburculuk sonrasına uzanan solunum problemleri, eklem ve kas 
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ağrıları, azalmış fiziksel günlük aktivite, kognitif bozukluk ve inme gibi 

merkezi sitem bozuklukları ve buna bağlı komplikasyonlar 

görülebilmektedir. Wuhan şehrinde hastanede yatan Covid-19 

hastalarında inme insidansının yaklaşık %5 olduğu bildirilmiştir (15). 

Yine New York’ta yapılan bir çalışmada inmeyle başvuran 50 yaşından 

küçük Covid-19 hastaların beşinde büyük damar hastalığı bildirmiştir 

(44). İnmenin koagülopati ve vasküler endotelyal disfonksiyona bağlı 

olduğu düşünülmektedir.   

Covid-19 Hastalarında Kardiyovasküler Müdahale  

Klinisyenler, enfeksiyona duyarlı hastaları hastane ortamına 

getirmenin doğuracağı riskleri, tedaviyi geciktirmenin ortaya 

çıkaracağı riskleri ve diğer kapsamlı prosedürleri değerlendirmek 

zorunda olduğundan pandemi süresince birçok zorluklar yaşamaktadır. 

KVH'li hastaların etkili triyajı Covid-19 ortamı bağlamında 

zorlaşmıştır. Covid-19 açısından riskli kronik kalp hastalığı bulunan 

hastalar sağlık hizmet alımlarını erteledikleri için potansiyel olarak 

konjestif kalp yetmezliği ve ölüm de dahil olmak üzere artmış 

kardiyovasküler komplikasyon riskine maruz kalmışlardır. Miyokard 

enfarktüsü veya inme gibi akut durumları olan hastalar için tedaviye 

başlama süresinde meydana gelecek herhangi bir gecikme çok 

önemlidir çünkü zamanında tedavi engellilik insidansını azaltmaktadır 

(45). Pandemi süresince dünyada pek çok kardiyoloji derneği 

ekokardiyografi, görüntüleme, elektrofizyoloji, acil bakım, kalp 

revaskülarizasyonu ve kalp cerrahisi gereksinimlerini içeren kardiyak 

ve inme bakımlarının Covid-19 kapsamında etkili bir şekilde ele 

alınmasını sağlamak için konsensüs temelli kılavuzlar yayınlamıştır. 

Akut koroner sendromların ve diğer kardiyak belirtilerin yönetimi 

konusunda rehberlik edilmiştir. Aynı zamanda akut koroner sendrom 

müdahaleleri için hastane acil servislerinin, kardiyak ünitelerin ve 

kateterizasyon laboratuvarlarının Covid-19'un kardiyovasküler yükünü 

etkin bir şekilde ele almak için yeniden organize edilmesi konusunda 

başarılı kılavuzlar da yayınlanmıştır. Kardiyovasküler müdahalelere 

ihtiyaç duyan hastaların nasıl değerlendirileceği ve müdahalelerin 

planlanması veya ertelenmesi konusunda nasıl karar verileceğine dair 

bu özel rehberlerden faydalanılabilir (46). Kardiyovasküler ekipler, 

kardiyovasküler komplikasyonları olan Covid-19 hastalarının hızlı 

tanısı, triyajı, izolasyonu ve yönetimi için çalıştıkları yerlere özgü 

protokoller geliştirebilir ve olası vaka provaları yapabilirler. Sağlık 

kaynaklarının verimli kullanılması, bakım verenlere maruziyeti en aza 

indirme, akut kardiyak ve inme tedavisinde gecikmeleri önleme adına 

kardiyovasküler bakıma ihtiyaç duyan Covid-19 hastalarının hızlı 

triyajı ve yönetimi bu açıdan önem arz etmektedir. Şekil (2)  
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Şekil (2): Covid-19 yüksek riskli hasta grupları ve olası komplikasyonlar   

Tedavi  

Covid-19’un henüz kesin bir tedavisi ve aşısı bulunmamakta birlikte 

tedavide denenen antiviraller, kortikosteroidler ve diğer tedavi 

protokollerinin kardiovasküler sistem üzerinde olumsuz etkilerinin var 

olduğunu bilinmektedir. Covid-19 tedavisinde kullanılan antiviral 

ilaçların kardiyak ilaçlarla önemli etkileşimleri olabileceği 

unutulmamalıdır. Ülkemizde Covid-19 semptomatik hastalarda yaygın 

olarak klorokin / hidroksiklorokin kullanılmaktadır. Bu ilaçların ikisi 

de biliniyor ki EKG de QT aralığını uzatmaktadır ve ilaç kullanımı 

sırasında bu konuda dikkatli olunmalıdır. Bunun için monitörizasyon 

ve günlük EKG çekilmelidir.  

Gelecekteki Bakış  

Troponin, Covid-19'da hastalık ilerlemesi ve prognozunu gösteren 

yararlı bir belirteçtir. Bu nedenle hastalarda miyokardiyal 

biyobelirteçler değerlendirilmeli ve risk sınıflandırmasına göre daha 

erken ve daha agresif müdahalelerin hedeflendiği vakalar 

belirlenmelidir. Dünya çapında çok sayıda tedavi şekilleri önerilmiştir.  

Bugüne kadar birbiriyle çelişen sonuçların yayınlandığı SARS- 

COVID-2 üzerinde etkili olabileceği düşünülen ilaçların yerine 

Covid19 ile ilişkili morbidite ve mortaliteyi azaltan güvenli yeni ilaç ve 

aşı çalışmalarına ihtiyaç vardır. Covid-19’da trombotik 

komplikasyonların öneminin anlaşılması ve bunları önlemeye yönelik 

tedavi çalışmaları üzerine çalışılması gereken bir diğer konudur. 
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Belirtildiği gibi, şiddetli Covid-19 olan bulgularda yüksek bir D-dimer 

seviyesi ile genel bir protrombotik duruma rastlanmıştır. 

İmmünotromboz modeline göre heparin ile trombinin bloke edilmesi 

inflamatuar yanıtı azaltabilir. Klinikte heparinin inflamatuar 

biyobelirteçlerin seviyesini düşürdüğü ve antienflamatuvar fonksiyona 

sahip olduğu bilinirken, Covid-19 tedavisinde heparinin yeri ile ilgili 

daha çok çalışmalar yapılmasına ihtiyaç olduğu görülmüştür.  

Sonuç  

Covid-19, başlangıç olarak solunum sistemine yerleşmesine rağmen 

ACE2 aracığıyla ve renin-angiotensin-aldosterone sistemi dengesizliği 

ile kardiyovasküler sistemi etkileyip olumsuz etkilere ol açar ve endotel 

disfonksiyon ve mikrovasküler hasar gibi sorunlara neden olur. Bu 

mekanizmalarla ilgili ek çalışma açıkça gereklidir ve miyokardiyal 

hastalıkları önlemenin yolları araştırabilir. Yüksek troponin düzeyleri, 

Covid-19 olan hastalarda ölümcül sonuçlarla önemli ölçüde ilişkilidir. 

Miyokart hasarına neden olan mekanizmalar hala kanıtlanmış değildir. 

Kardiyovasküler hastalığı olan hastalar Covid-19’a yakalandıklarında 

daha kötü bir prognoza sahip olurlar. Bu nedenle Covid-19 ‘un tedavisi 

sırasında kardiyovasküler riskler göz önünde bulundurulmalıdır.  
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Endometrium kanseri, gelişmiş ülkelerde yaygın olarak tanı alan, 

yeni kanser vakalarının yaklaşık%7'sini ve kadınlarda kansere bağlı 

ölümlerin %4'ünü oluşturan jinekolojik bir malignitedir (1).Erken 

evrede tanı alan çoğu kadının uzun bir yaşam süresi vardır; ancak, 

histopatolojisi yüksek riskli olanlar veya ileri evre vakaların prognozu 

kötüdür (2). 

Prognozun kötü olabileceğine dair bulgular yaşlılık, ileri evre 

hastalık, yüksek tümör derecesi ve endometrioid olmayan histolojiyi  

içerir (3). Hastalığın prognozu tümörün histolojik derecesi (grade), 

evresi, miyometrial invazyon derinliği, lenfovasküler invazyon varlığı 

ve lenf nodu tutulumundan etkilenir  (4,5). Endometrial kanserde; 

hastalığın evresi, tümörün miyometrial invazyon derinliği ve histolojik 

derecesi (grade), prognozu ve tedaviyi belirleyen en önemli 

faktörlerdir. Pelvik ve paraaortik lenf nodu metastazları, tümörün 

miyometrial invazyon derinliği ve histolojik derecesi ile doğru 

orantılıdır (6). 

Operasyon öncesi miyometrial invazyon derinliği ve endometrial 

kanserin histolojik derecesi hakkında bilgi sahibi olmak, yapılacak olan 

cerrahi yaklaşımı etkilemektedir. Bu veriler pelvik veya paraaortik lenf 

nodu örneklemesi için hasta seçimine olanak sağlarken, rekürren 

hastalık ya da komorbidite riski düşük olan hastalarda radikal cerrahinin 

gerekliliğini ortadan kaldırabilir (51). 

Risk faktörleri 

Gelişmiş ülkelerde en yaygın jinekolojik malignite olan 

endometrium kanseri önemli bir sağlık sorunudur (7). Son yıllarda 

endometrial kanser insidansı artma eğilimi göstermektedir. Mortalite 

hızının yüksek olduğu yaşlı kadınlarda çok daha sık görülmesine karşın, 

                                                           

* Dipnot: Bu yayın tez çalışmasından üretilmiştir. 
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tanı konma yaşı önceki yıllara göre düşmüştür. İnsidanstaki artışın 

altında yatan nedenin obezite epidemisi ve ortaya çıkan hiperinsülinemi 

olduğu düşünülmektedir (8). Erken evre endometrium kanserli 

kadınların yaklaşık %70’inin obez olduğu bildirilmiştir (9). Vücut kitle 

indeksi (VKİ) arttıkça ölüm için rölatif risk (RR) artmaktadır. 

Endometrium kanserli kadınlarda VKİ 24-30 olanlarda ölüm için 

RR=2.53 iken, VKİ 35–40 olanlarda RR=2,77 ve VKİ 40'tan fazla 

olanlarda RR=6.25 olarak hesaplanmıştır (10). Menopozda östrojen 

replasmanı, dört ila sekiz kat artmış hastalık riski ile ilişkilendirilir. 

Menopozda östrojen ve progesteronun birlikte kullanıldığı replasman 

tedavisi hastalık riskini azaltır. Progestin ile kanser riskini azaltma 

derecesi, uygulanan progestin tipine, doza ve kullanım süresine 

bağlıdır. Progestin içeren oral kontraseptiflerin  kombinasyonu, hastalık 

riskini yaklaşık %50 azaltır (11). Nulliparite ve diyabet ise iki ila üç kat 

artmış hastalık insidansı ile ilişkilidir (3). 

  Tablo 1: Endometrium kanseri riskini etkileyen faktörler. 
Riski artıranlar 

 Yaşın ileri olması 

 Uzun süre östrojene maruz kalma 

 Postmenapozal yüksek doz östrojen kullanımı 

 Metabolik Sendrom 

 Erken menarş, geç menapoz 

 Nulliparite 

 Uzun süre tamoksifen kullanımı 

 Birinci derece akrabada endometrial kanser varlığı 

 Kompleks atipili endometrial hiperplazi 

 Kalıtsal nonpolipozis kolon kanseri (HNPCC) Sendromu 

Riski azaltanlar 

 Çok sayıda doğum yapmak 

 Sigara 

 Oral kontraseptif kullanımı 

 Fiziksel aktivite 

 Fitoöstrojen içeren diyetler 

Sınıflandırılma ve evreleme 

Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum Federasyonu (FIGO), 

1958'de endometrium kanseri ve diğer kadın genital kanserleri için bir 

sınıflandırma ve evreleme sistemi geliştirmiştir (12). 1988'de de 

endometrium kanserinin cerrahi olarak evrelenmesi gerektiğini 

belirtmiştir (13). Kapsamlı cerrahi evreleme total histerektomi, bilateral 

salpingo ooforektomi, sitolojik yıkamalar ve pelvik ve para-aortik 

lenfadenektomiyi içerir. Endometrium kanserinin cerrahi tedavisi, 

bilateral salpingooferektomi ve sitoloji için peritoneal sıvı alımı ile total 

abdominal  histerektomiyi  kapsar. 
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Epidemiyolojik çalışmalara dayanarak uterus korpusunun 

karsinomu ile ilgili olarak, ilk önce Bokhman endometrial karsinomun 

iki klinikopatolojik tipini tanımlamıştır. Karşılanmamış östrojen 

stimülasyonu ile ilişkili ve düşük dereceli endometrioid karsinoma 

karşılık gelen Tip I ve östrojen uyarımı ile ilgili olmayan ve seröz 

karsinoma karşılık gelen Tip II endometrial karsinom (14). Dönüm 

noktası sayılabilecek bu çalışma; artmış miyometrial invazyon, 

metastaz ve ölüm olasılığı ile ilişkili yüksek dereceli bir endometrial 

karsinom varyantını tanımlamıştır. Ancak,Tip I veya Tip II arasında net 

bir sınır olmadığı ve çok fazla vakaya bu sınıflama dar geldiği için Tip 

I ve Tip II sınıflandırması tanı pratiğinde çok rağbet görmemiştir (15). 

Endometrial kanser yaygın olarak üç tipe ayrılarak 

sınıflandırılmıştır. 

(Tablo2). Yaygın olarak östrojenle ilişkili ve daha genç, obez veya 

perimenopozal kadınlarda ortaya çıkan Tip I.Tip I endometrial kanser 

için östrojenle ilişkili risk faktörleri; östrojen tedavisi, erken menarş, 

geç menopoz, tamoksifen tedavisi, nulliparite, kısırlık veya yumurtlama 

yetersizliği ve polikistik over sendromu dahil olmak üzere, 

endometriyumun östrojene maruz kaldığı durumları içerir (16). 

Tablo 2: Endometrium Kanseri Sınıflaması (3). 
Tip I Tip II Ailesel 
Düşük dereceli Yüksek-dereceli Lynch sendromu 

Minimal miyometrial 

invazyon 

Derin miyometrial 

invazyon 

 

Hiperplazi geçmişinde Seröz veya clear cell   

Perimenopozal   

Östrojen ilişkili   

Daha genç yaş   

Obezite   

Bu tümörler genellikle düşük derecelidir ve bir hiperplazi arka 

planında ortaya çıkar. Tip I, endometrial kanserlerin çoğunluğunu 

temsil eder. 

Endometroid tip en sık görülen histolojidir. Bu tümörler mikro uydu 

ve K-ras ve CTNNBI, PTEN, PIK3CA’da dengesizlik ve mutasyonlar 

gösterebilir (17). Şişmanlığın davranışsal, sosyal, genetik veya bunların 

karışımı olup olmadığı ile ilgili bir kesinlik oluşmamıştır. Obeziteye 

genetik yatkınlık, endometrium kanseri riskini artırabilir.   Tip II 

hastalık genellikle yüksek dereceli seröz veya clear cell tümör 

histolojisine sahiptir, Tip I’e göre yaş ortalaması daha yüksektir. Bu 

tümörlerin yaklaşık %10-30'unda p-53 mutasyonu görülebilir. Tip II 

vakaların %10'unu temsil eder. Tip II olan kadınların epidemiyolojik 

profili kesin değildir. Kalıtsal veya genetik hastalık, ailesel ilişkili veya 
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Lynch sendromunun (kalıtsal polipoz olmayan kolorektal kanser) bir 

parçası olabilir. Genetik hastalık vakaların %10'unu temsil edebilir, 

bunun %5'i Lynch sendromudur. Endometrial kanserli bütün 

kadınlardan kalıtsal bir bileşen olup olmadığını belirlemek için ayrıntılı 

bir soygeçmiş anamnezi alınmalıdır. 

Endometrial hiperplazili kadınlar genellikle menometroraji veya 

postmenopozal kanamaların değerlendirilmesi sırasında belirlenir. 

Tanı, endometriumun histolojik değerlendirmesi ile konur. Atipik 

endometrial hiperplazi vakalarında tanı uyumunun araştırıldığı bir 

çalışmada teşhisin jinekolojik patologlar tarafından tekrarlanabilirliği 

zayıf bulunmuştur (18). Eğer bu tanı klinik kararlar için kullanılacaksa, 

atipik endometrial hiperplazinin farklı patologlar tarafından 

tekrarlanabilirliğini arttırmak için daha iyi kriterler ve daha iyi 

örnekleme gereklidir, İntraoperatif dondurulmuş (frozen) kesit 

teşhisinin kullanılması farklı olabilen yorumlar nedeniyle 

önerilmemiştir (3). 

Belirsiz morfolojie sahip bazı tümörler nedeniyle pratikte 

endometrioid veya seröz tipler de tam olarak ayırt 

edilemeyebilmektedir (19). Özellikle yüksek dereceli tümörler için 

gözlemciler (patolog vb.) arasında histolojik tip tanı açısından anlamlı 

derecede farklılıklar olabilmektedir (20,21). Buna rağmen, mevcut 

endometrialkarsinom sınıflamasında morfolojik özellikler ön planda 

tutulmaktadır. DSÖ 2014 endometrial karsinom sınıflandırmasını 

histolojik alt tiplere göre yapmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3: DSÖ 2014 Endometrium kanserinin histolojik 

sınıflandırması. 
Endometrioid Karsinom 

Seröz Karsinom 

Clear cell Karsinom 

Mix Karsinom 

Undifferansiye/dedifferensiye Karsinom 

Endometrium kanseri, batı dünyasında en sık görülen kadın genital 

sistem malignitesidir (22). Finlandiya'da meme ve kolon kanserinden 

sonra en sık görülen üçüncü kadın kanseridir(13). Genel olarak 

endometrium kanserinin prognozu iyidir ve%80 civarında sağkalım 

oranına sahiptir(3). Prognozun kötü olabileceğine dair bulgular yaşlılık, 

ileri evre hastalık, yüksek tümör derecesi ve endometrioid olmayan 

histolojiyi içerir(3). Bunlardan tümör evresi, yani hastalığın tanısı 

sırasındaki derecesi en güçlü prognostik parametredir.Bu nedenle, 

evreleme sonuç karşılaştırmaları için önemli bir araç olarak kabul edilir 

ve adjuvan tedavi için önerileri kolaylaştırır(23). 
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Endometrium kanserinin evrelemesi 1988 yılında klinik yerine 

cerrahi tabanlı patoloji ile değişmiştir.Cerrahi evrelemenin prognostik 

performansını daha da arttırmak için 2009 yılında gözden geçirilmiş 

yeni bir versiyon sunulmuştur (24). 

(Tablo4). FIGO 2009 sistemindeki ana değişiklikler şunlardır:  

1) İnvaziv olmayan tümörler (1988 IA) ve <%50 miyometrial 

invazyonu olan tümörler (1988 IB) birleştirildi (2009 IA). 

2) Servikal glandüler tutulum evrelemeyi etkilememektedir (1988 

IIA, 2009 IA-IB'ye kaydırılmıştır). 

3) Periton sitolojisi evrelemeyi etkilememektedir (pozitif sitolojiye 

sahip 1988 IIIA, sadece 2009 IA-II'ye kaydırılmıştır). 

4) Lenf nodu metastazı olan tümörler (1988 IIIC), IIIC1 (pozitif 

pelvik düğümleri gösterir) ve IIIC2 (pozitif pelvik düğümleri olan veya 

olmayan pozitif para-aort düğümlerini gösterir) olmak üzere iki gruba 

ayrılmıştır. 

Tablo 4: Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Federasyonu’nun revize edilmiş Endometrium Kanseri Evrelemesi 

2009(3) 

Evre Tanım 

I Uterus korpusu ile sınırlı tümör 

IA Miyometriyum invazyonunun olmaması veya yarıdan az olması 

IB Miyometriumun yarısının veya daha fazlasının invazyonu 

II  Tümör servikal stromayı invaze eder ancak uterusun dışına taşmaz. 

III Tümörün yerel veya bölgesel yayılımı. 

IIIA Tümörün serosa veya adneksleri invaze etmesi 

IIIB Vajinal veya parametrial tutulum 

IIIC Pelvik veya paraarotik veya pelvik ve paraaortik lenf nodlarına    

metastaz 

IIIC1     Pozitif pelvik nod varlığı 

IIIC2 Pozitif pelvik nodları olan veya olmayan pozitif  paraaortik lenf bezleri 

varlığı 

IV  Mesane veya barsak mukozasında veya uzak metastaz varlığı 

IVA Mesane veya barsak veya mesane ve barsak mukozasının  invazyonu  

IVB İntraabdominal metastazlar, inguinal lenf düğümleri veya 

intraabdominal metastazlar ve inguinal lenf düğümleri dahil olmak üzere 

uzak metastaz. 
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Evre aynı zamanda tümörün derecesini de içerir.Derece I (grade I), 

tümörün,%5'i veya daha azı solid; derece 2, tümörün %6-50'si solid; 

derece 3, tümörün %50'den fazlası soliddir. 

Teşhis ve tarama  

Damlama ya da lekelenme şeklinde dahi olsa postmenopozal 

kadınlarda görülen her türlü kanama endometrial inceleme gerektirir. 

Çünkü postmenopozal kanamalar %3-20 oranında endometrial kanser 

veya %5-15oranında endometrial hiperplazi habercisi olabilir (25,26). 

Menopoz sonrası kanama, menoraji veya metroraji gibi anormal 

uterin kanamalar, endometrial hiperplazi veya karsinoması olan 

kadınlar için en sık görülen semptomlardır. Sitolojik taramadaki atipik 

glandüler hücreler, 35 yaşından büyük kadınlarda veya endometriyal 

kanser için risk faktörü olanlarda, kolposkopi, endoservikal küretaj ve 

endometrial biyopsi ile değerlendirilmelidir (27,28). Endometrial 

örnekleme, anormal kanaması olan 40 yaş üstü kadınlarda veya hastalık 

için risk faktörü olan genç kadınlarda önerilmelidir. Histeroskopi, ofis 

biyopsisi ile açıklanamayan semptomları olan kadınlarda kullanılabilir. 

Histeroskopi poliplerin ve submukozal leiomyomların tespitinde 

küretajdan daha iyidir(3). 

Gözlemsel çalışmalardan elde edilen verilere göre, menopoz 

sonrasında endometrial polip bulunan kadınlarda hem semptomatik 

vajinal kanama hem de endometrial kanser riski artmıştır (29).  

Anormal kanamanın değerlendirilmesinde histeroskopinin 

kullanımı yaygındır.Standart kanser evrelemesi sırasında peritoneal 

sıvının histeroskopi örneklemesinden sonra endometrial kanser tanısı 

konduğunda cerrahi bazen pozitif sitolojik bulgulara yol 

açmıştır.Endometriyum kanseri tanısından sonra malign sitolojinin 

klinik önemi ve histeroskopiden sonra tümörün yayılma potansiyeli 

belirsizdir.Preoperatif histeroskopi yapılan endometrial kanserli 1.099 

kadını kapsayan 19 çalışmanın bir meta-analizi, histeroskopinin 

istatistiksel olarak daha yüksek bir pozitif peritoneal sitoloji oranı ile 

sonuçlandığını, ancak preoperatif histeroskopi ile daha kötü bir prognoz 

arasındaki ilişkiyi destekleyecek kanıt olmadığını göstermiştir(30). 

Menopoz dönemindeki kadınlarda endometriyal kanser teşhisi veya 

taramasında transvajinal ultrasonografinin etkinliğini değerlendiren 

birkaç çalışma vardır. 448 kadından oluşan bir çalışmada, 5 mm'den 

küçük bir endometrial kalınlık %99 negatif bir prediktif değere sahip 

bulunmuştur (31). 100 menopozal kadında, 4 mm'den küçük bir 

endometrial şerit,%100 negatif prediktif değere sahip bulunmuştur 

(32). Başka bir çalışma, karsinomu olan kadınların%96'sının 
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endometrial kalınlığının 5 mm'den daha fazla olduğunu bulmuştur (33). 

Transvajinal ultrasonografi, patolojik tanının (dokusal tanı) yerini 

alamaz, ancak kontrendikasyon varlığında faydalı bir alternatif olabilir. 

   Kalıcı vajinal kanama,ultrasonografik bulgular ne olursa olsun 

değerlendirilmelidir. Gözlemsel çalışmalardan elde edilen verilere 

göre, endometrial polip bulunan postmenopozal kadınlarda 

semptomatik vajinal kanama, artmış endometrial kanser riski ile 

ilişkilidir(29). 

Endometrial kanserin preoperatif değerlendirmesi 

Yaşa bağlı preoperatif kan ve elektrokardiyogram çalışmalarına ek 

olarak, endometriyal kanser tanısı alan ve metastatik hastalık şüphesi 

olan kadınlardan preoperatif CA 125 testi istenebilir Sood ve 

arkadaşları, artmış CA 125 seviyelerinin ekstrauterin hastalığın çok 

önemli ve hatta tek belirleyicisi olduğunu bildirmişlerdir (34). 

    Endometrial kanserli kadınlarda obezite, hipertansiyon, koroner 

arter hastalığı veya akciğer hastalığı gibi hastalıkların eşlik etmesi sık 

karşılaşılan bir durumdur. Preoperatif risk değerlendirmesi, eş zamanlı 

tıbbi komorbiditelerin tedavisini optimize etmek için önemlidir.Bu 

kadınlar venöz tromboembolik hastalık için yüksek risk altındadır ve 

profilaksi ihmal edilmemelidir. Rutin bilgisayarlı tomografi taraması ve 

manyetik rezonans görüntüleme (MRG), tedaviyi nadiren değiştirir ve 

nodal hastalığın zayıf öngördürücüleridir (35).Bununla birlikte MRG, 

myometrial invazyonun belirlenmesinde bilgisayarlı tomografiden 

daha iyidir(36).Rutin preoperatif değerlendirme için bilgisayarlı 

tomografi veya MRG önerilmemektedir.Yaşa ve riske uygun kanser 

taraması yapılmalıdır.Yaş uygunsa, ameliyattan önce mamografi ve 

kolonoskopi yapılmalıdır. 

MRG yumuşak dokuda çok iyi kontrast çözünürlük sağladığı için 

endometrial kanserin tanı aşamasında ve evrelendirilmesinde en değerli 

görüntüleme yöntemidir. Uterus anatomisinin değerlendirilmesi için en 

iyi görüntüleme T2 ağırlıklı sekansta elde edilmektedir. Bu sekansta 

endometrium hiperintens, miyometriumun iç kenarı (subendometrial 

zon) hipointens, dış myometrium ara sinyalli olarak görülür (37) 

Derin miyometrial invazyon en iyi intravenöz kontrast madde 

verilmesini müteakip 2-3. dakika (denge fazı) görüntülerde 

değerlendirilir (38,39).  

Operasyon öncesi dönemde evrelemenin doğru yapılması çok 

önemlidir. Çünkü tedavi evreye göre planlanır. Total abdominal 

histerektomi ve bilateral salpingo-ooferoktomi evre 1 için standart 
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tedavi prosedürüdür. Evre 1B’de lenf nodu örneklemesi yeterli iken 

Evre 1C’de radikal lenf nodu diseksiyonu yapılır. Eğer belirgin serviks 

invazyonu tespit edilmişse preoperatifradyoterapi alır ya da hastaya 

total abdominal histerektomi yerine radikal histerektomi yapılır. Bu 

nedenle MRG’nin yararlı ve gerekli olduğu düşünülmüştür. Lenf nodu 

metastazı oranı Evre 1B’de (yüzeyel myometrial invazyon) %3 iken 

Evre 1C’de (derin myometrial invazyon) %46 olarak 

bildirilmiştir(39,40). 

Tüm bunların yanındabazı çalışmalara göre ameliyat öncesi 

miyometrial invazyon derinliğini değerlendirmek için MRG, klinik 

kararlar almak için gerekli duyarlılığa, pozitif öngörü değerine veya 

doğruluğa sahip değildir (3,41). Ayrıca, MRG hangi kadınlara 

lenfadenektomi yapılmasını belirlemek için de uygun 

değildir.Endometrial kanserde lenf nodu metastazlarının %50'sine 

yakınının çapları 1 cm'den küçüktür. Endometrial kanserli kadınlarda 

lenf nodu metastazı öngörülmesinde fludeoksiglukoz (18F) -positron 

emisyon tomografisinin sadece orta derecede duyarlı olduğu 

bildirilmiştir (42). Ancak, bu test ile yapılan preoperatif değerlendirme 

pelvik lenfadenektomi yerine geçemez. 

Tümörün lümenden tümör miyometrium bileşkesine kadar olan 

uzunluğu, bütün miyometrium kalınlığına bölünerek miyometrial 

invazyon derinliği hesaplanabilir. Buna göre oran %50’nin altında ise 

invazyonun yüzeyel; %50’den fazla ise derin olduğu kabul edilir(43). 

Endemetrium kanserinde cerrahi 

Endometrium kanseri kadınlarda bilateral salpingo-oforektomi ile 

total histerektomi primer tedavidir.Bukadınların yaklaşık %75'i sadece 

ameliyatla tedavi edilebilecek evre I hastalığına sahiptir.Daha ileri 

hastalıkları olanlar için kemoterapi veya radyasyon tedavisi 

gerekebilir.Komple cerrahi evreleme bilateral salpingo-oforektomi ve 

pelvik ve paraaortik lenfadenektomi ile total histerektomiyi içerir. 

Cerrahi evreleme hastalığın derecesinin en doğru şekilde 

değerlendirilmesine olanak sağlamanın yanında endometrial kanserli 

kadınlara prognostik ve terapötik faydalar da sağlar.Bazı yazarlar 

pelvik ve paraaortik lenfadenektominin sağkalımın artmasıyla ilişkili 

olduğunu bildirmiştir (44–47). 

Endometrium kanseri uterin yayılımı evreleme için yol gösterici 

özelliğe sahiptir.Bu nedenle uterin spesimen ameliyathanede 

açılmalıdır. Endometrial kanserleri inceleyen on altı çalışmanın dahil 

edildiği bir meta analize göre, operasyon içinde dokunun kesitleri daha 

alınmadan yapılan inceleme (IGE-intraoperative gross examination), 
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klinik uygulamada güvenle kullanılabilecek jinekologlar ve doğum 

uzmanları için kabul edilebilir duyarlılık (%75) ve yüksek özgüllüklü 

(%92) bir tanı aracıdır (48). 

İnvazyonun en derin olduğu bölgenin frozen incelemesi gross 

incelemeye yardımcı veriler sağlasa da çalışmalar, özellikle düşük 

derece ve düşük evreye sahip hastalarda, frozen sonuçlarının patoloji 

sonuçları ile yüksek bir uyum tespit edememiştir (49,50). 

Cerrahi tedavi laparotomi, laparoskopik yardımlı vajinal 

histerektomi, total laparoskopik histerektomi veya pelvik ve paraaortik 

lenfadenektomi ile robotik total histerektomi şeklinde yapılabilir (51). 

Bilateral salpingo-ooferoktomili vajinal histerektomi, nadiren 

abdominal veya laparoskopik prosedürleri engelleyen tıbbi 

komorbiditeleri olan kadınlarda önerilmektedir.Birincil radyasyon 

terapisi, opere edilemeyenler için bir seçenektir (52). Endometrial 

kanserin cerrahi tedavisi lenfadenektomiyi içerdiğinde, sağkalımda 

herhangi bir azalma olmadan adjuvan radyasyon tedavi kullanımında 

bir azalma sağlamıştır (3). 

Jinekoloji onkoloji grubu (JOG), LAP2 çalışmasında, endometriyal 

kanser için laparoskopik cerrahi evrelemenin, kısa vadeli sonuçlar 

açısından uygulanabilir ve güvenli olduğunu ve daha az komplikasyon 

ve daha kısa süre hastanede kalmayla sonuçlandığını göstermiştir (53). 

Daha çok postmenopozal dönemdeki kadınları etkileyen 

endometrial kanser, fertil dönemdeki kadınlarda da görülebilir (5). 

Hastalığın prognozu tümörün histolojik derecesi (grade), evresi, 

miyometrial invazyon derinliği, lenfovasküler invazyon varlığı ve lenf 

nodu tutulumundan etkilenir (4,5). Prognozu belirleyen en önemli 

faktör miyometrial invazyon derinliğidir ve bunun tümör derecesi, lenf 

nodu metastazı ve hasta sağkalımı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir 

(4,54). Miyometrial invazyonu derin olan hastalar invazyonu yüzeyel 

olanlara göre daha yüksek oranlarda lenf nodu tutulumuna sahiptir 

(4,54). 

Operasyon öncesi miyometrial invazyon derinliği ve endometrial 

kanserin histolojik derecesi hakkında bilgi sahibi olmak, yapılacak olan 

cerrahi yaklaşımı etkilemektedir. Bu veriler pelvik veya paraaortik lenf 

nodu örneklemesi için hasta seçimine olanak sağlarken, rekürren 

hastalık ya da komorbidite riski düşük olan hastalarda radikal cerrahinin 

gerekliliğini ortadan kaldırabilir (54),(38). 
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1.Giriş 

Fizyolojik bir durum olan terlemenin gereğinden fazla olması 

durumuna hiperhidrozis denilir. Bu durum primer veya sekonder 

olabilir. Primer hiperhidroziz (PH) idiyopatik, bilateral simetrik, daha 

sık aksilla, avuç içi, yüz, ayak tabanında ve daha az baş ve inguinal 

bölgelerde olan aşırı terleme olarak tariflenebilir. Sekonder 

hiperhidrozis (SH) ise fokal veya jeneralize olabilir ve altta yatan başka 

bir medikal durum veya ilaç kullanımı mevcuttur(1,2,3) 

2.Epidemiyoloji 

Hiperhidrozis insidansı yapılan çalışmalarda %1-3 arasında 

bulunmuştur(1,2). Kişinin günlük yaşantısını, psikososyal durumunu 

bozan rahatsız edici bir patolojidir(4). Olguların %90’dan fazlası 

primer hiperhirdozis olup bunların yarıdan fazlasında etkilenen bölge 

aksilladır(5,6). Aksiller terlemesi olan hastaların üçte birinde terleme 

zar zor dayanılır veya dayanılmaz olarak tariflenmektedir. Yine 

hastaların üçte ikiye yakın kısmında aile öyküsü olması genetik 

yatkınlığı düşündürmektedir. Bununla beraber görülme sıklığında 

cinsiyet farkı saptanmamış fakat kadın cinsiyette hekime başvuru oranı 

daha yüksek tespit edilmiştir(7). 

3.Terleme fizyolojisi ve ter bezlerinin histolojisi 

Terleme temel olarak vücudun termoregulatuvar dengesini sağlayan 

fizyolojik olaydır. Avuç içi ve ayak tabanında kavramayı kolaylaştırıcı 

etkisi ve içeriğindeki üre ve laktat sayesinde deride nemlendirici 

özelliği vardır. Psikolojik durumlarda ve tat ile ilgili durumlarda aktive 

olduğu bilinmektedir(1,2,3).Vücutta ter ekrin ve apokrin bezler 

tarafından üretilirler. Ekrin ter bezleri mukozal ve yarı mukozal alanlar 

dışında tüm vücutta bulunurlar. Embriyonik dönemde gelişirler ve 

doğumdan sonra yeni ekrin bez oluşmaz. Ter üretiminin çoğundan bu 
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bez sorumludur ve doğumdan 1-2 hafta sonra aktive olur. İnce ve 

hipotonik bir salgısı vardır. Normal insanda günlük ter üretimi 1-1,5 

litre iken termal etkiyle bu 10-12 litreye kadar çıkabilir. Ekrin bezlerin 

en yoğun olduğu bölgeler aksiller, palmar ve plantar bölgelerdir. 

Apokrin bezler ise puberte sırasında aktive olur. Kıl köklerinin hemen 

altından salgı işlevini görür ve feromenler ile sebum ve bakteriler 

tarafından kokusu değiştirilmiş başka içerikler salgılarlar(8,9). Terleme 

sempatik sistemle aktive olan bir durumdur. Nörotransmitteri 

asetilkolindir yani kolinerjiktir. Ön hipotalamustan uyaranlar otonomik 

ganglionlara ulaşır ve ekrin bezlerdeki sekretuar hücrelerin sempatik 

kolinerjik nöronlarını uyarır. Ekrin bezlerde az da olsa adrenerjik 

innervasyonunda olduğu düşünülmektedir. 

4.Patofizyoloji 

Terleme fizyolojisi ve terlemenin periferik ve santral mekanizmaları 

kaynaklarda oldukça detaylı anlatılmıştır. Terleme otonomik sinir 

sistemi ile sempatik sinir sistemi aracılığı ile kontrol edilir. Sıcakkanlı 

canlılarda vücut ısısının regülasyonuda bu şekilde sağlanır(10,11). 

Termal reseptörler vücutta yaygın şekilde deri, iç organlarda ayrıca 

beyin sapı, spinal kord ve hipotalamus gibi otonom sinir sisteminin 

merkezi regülasyon alanlarında bulunmaktadır(12,13,14). Sinyaller 

hipotalamusa lateral sinir lifleri ile iletilir ve burada bir eşik değerle 

karşılaşır. Bu değer sabit değildir ve iklim özelliklerine bağlı olarak 

değişerek ısı dengesini sağlar(15,16). 

Sudomotor liflerin (ekrin bezleri inerve eden) dermatom alanlarıyla 

ilişkisi ile duyusal liflerin dermatom ilişkisi farklılıklar gösterir.  

Duyusal liflerin dermatom alanları çok net hatlarla belirlenebilirken, 

sudomotor dermatomların kendine yakın diğer alanlardan ileti 

alabildiği ve bu durumun cerrahi sempatektomide neden minimal bir 

alanı tedavi ettiğimizde geniş alanların tedaviye yanıt verdiğinin cevabı 

olduğu düşünülmektedir. Sempatik sinir liflerinin torasik spinal 

korddan ilk geçişi torasik sempatik ganglionlaradır. Dermatomları 

ipsilateral segmentlerden gelen sudomotor lifler inerve eder. T1-T4 baş 

(maksimum T2 ve T3’den), eller için T2-T5  (maksimum T3 ve 

T4’den), koltukaltına T3-T6 (maksimum T4’den), gövde T4-T12 ve 

ayak ve bacak bölgesi içinse T10-L4 seviyelerinde inervasyonlarını 

alırlar. Ter bezlerinin inervasyonu spinal kordlardan çaprazlanan ve 

çapraz yapmayan lifler ile medulla spinalis ve ponsa oradanda tüm 

termosensoriyal afferent lifler için entegrasyon merkezi olan 

hipotalamusa ulaşarak sağlanır(17,18). Birçok lif deriye giderken 

bağlanma gerçekleştirir. Bu bağlanmalar genellikle paravertebral 

sempatik ganglionlarda gerçekleşir ve buradan ter bezlerindeki 
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kolinerjik fiberler vasıtası ile postsinaptik sonlanma gerçekleşir. 

Postsinaptik muskarinik reseptörlere bağlanarak ekrin bezleri uyaran ve 

ter salgılanmasını tetikleyen periferik nörotransmitter 

asetilkolindir(19). 

İnsanlarda segment başına 5000 civarında preganglionik nöron 

olduğu varsayılır ve her dekadda bu nöron sayısının %5-%7 arasında 

azaldığı düşünülmektedir(20). PH hastalarında genç yaşta başlayan 

aşırı terlemenin, yaş ilerledikçe azalmasının sebebi bu durumla 

açıklanabilir. Ailesel kümelenme hiperhidroziste genetik yatkınlığı 

düşündürmektedir. Yapılan çalışmalarda bu durum matematiksel olarak 

konfirme edilmiş ve hatta genetik olarak gen lokusu gösterilmiştir. 

Fakat farklı gen lokuslarının tespiti genetik heterojeniteyi 

düşündürmektedir(21,22,23,24). 

Hiperhidrozis kesin ter miktarındaki artış değil, kinetiğindeki ve 

buna bağlı regülasyonundaki değişimdir. Küçük uyaranlar orantısız 

terlemeye neden olur. Buna rağmen son organ olan ter bezlerinde bir 

disfonksiyon söz konusu değildir. Histopatolojik çalışmalarda, 

hiperhidrozisten etkilenmiş bireylerin ter bezlerinde mikroskobik veya 

makroskopik bir anormalliğe rastlanmamıştır(25,26). 

Sudomotor fonksiyon, otonom sinir sistemindeki bozukluklar ile 

değişebilir(27). Bu değişimler, terlemeyi tetikleyicilerine tepki ile 

oluşan refleks terlemenin tespitine yarayan testlerle tespit edilebilir. 

Terleme bozukluları, termoregulatuar ter testi ve kantitatif sudomotor 

akson refleks testi ile tanımlanmış ve sınıflandırılmışlardır. Bu gibi 

testlerde; primer hiperhidrozis, sudomotor,baroreseptör ve vazomotor 

bozukluklarıda içeren otonom bozukluklar ile tutarlı bir düzensizlik 

göstermektedir(28). 

Sonuç olarak, primer hiperhidrozis sempatik sistemin patolojik 

hiperaktivitesi ve santral termoregülasyondan bağımsız etkilenmiş 

hiperhidrotik bölgelerle karakterize bir otonom sinir sistemi 

bozukluğudur. 

5.Etiyoloji 

Etyolojik olarak hiperhidrozis primer ve sekonder olarak ayrılır. 

Primer hiperhidroziste etyoloji kısmen aydınlatılabilmiştir. 

Sempatik sistemin patolojik hiperaktivitesine sebep olan otonom sinir 

sisteminin bozukluğu olduğu düşünülmektedir. Sekonder hiperhidrozis 

ise daha kapsamlı ve birçok hastalıkta görülebilen bir durumdur(29). 

Sebeplerini şöyle sıralayabiliriz; 
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 Alkol kullanımı 

 Kronik akciğer hastalıkları; akut solunum yetmezliği, 

konjestif kalp yetmezliği 

 Endokrin/metabolik bozukluklar(diabetes 

mellitus,tirotoksikoz,hipoglisemi,hiperpitutuarizm) 

 Febril hastalık/enfeksiyonlar (tüberküloz) 

 Tatsal (gustatuvar) durumlar (baharatlı yiyecekler) 

 Malignensiler (karsinoid, feokromasitoma) 

 İlaçlar (kolinerjikler agonistler, antidepresanlar, 

hipoglisemikler, selektif östrojen reseptör modülatörleri, sildenafil) 

 Nörolojik durumlar (Arnold-Chiari malformasyonu, Parkinson 

hastalığı, spinal kord hasarı) 

 Fizyolojik (menapoz) 

 Psikiyatrik hastalıklar (generalize anksiyete bozukluğu, sosyal 

anksiyete) 

 Madde kullanımı (narkotik maddeler) 

6.Tanı 

Primer hiperhidrozis tanı ve hastalık seviyesinin belirlenmesi için 

yeterli bir test ve çalışma mevcut değildir. Tanı kriteri fokal, gözle 

görülür, açık bir nedeni olmadan 6 aydır var olan terleme ve şunlardan 

ikisi: bilateral ve simetrik terleme, günlük aktivitelerde bozulma, 

haftada en az bir kez olması, 25 yaşından önce başlamış olması, uyku 

esnasında olmaması ve aile öyküsü olması(5). Primer ve sekonder 

hiperhidrozis arasında ayrım için 4 kriter gereklidir ( pozitif prediktivite 

değeri: 0,99, negatif prediktivite değeri: 0,85). Geçmişinde veya 

muayene bulguları sekonder bir sebebi düşünüdürmüyorsa laboratuvar 

tetkiğine gerek yoktur(5). 

Hiperhidrozis günlük hayatı ciddi anlamda etkiler. Özellikle 

duygusal durumları, özsaygı, ikili ilişkileri ve mesleki verimlilikte 

sorunlara yol açmaktadır(30,31). Hiperhidrozisin hayat kalitesin 

etkisini ölçmek ve anlamak için birçok yöntem geliştirilmiş fakat çoğu 

klinik ortamında kullanılamayacak kadar kompleks bulunmuştur. 

Hiperhidrozis Hastalığı Şiddeti Skalası (The Hyperhydrosis Disease 

Severity Scale-HDSS) tek soru anket yöntemi ile hiperhidrozis şiddeti 

ve günlük yaşam üzerine etkisini belirlemede kullanılan güncel bir 

skorlamadır ve bunu dört aşamada tanımlar(6). Bu anket günlük aktivite 

üzerine hastalığın etkisini belirler ve tedavi için yol gösterici rol oynar. 

HDSS skalasında; terleme önemsiz ve günlük yaşama herhangi bir 

etkisi yok ise 1 puan, terleme tolere edilebilir düzeyde ve bazen günlük 

yaşamı etkileyebiliyorsa 2 puan, terleme zar zor tolere edilebiliyor ve 
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genellikle günlük yaşantıyı etkiliyorsa 3 puan, terleme tolere edilemez 

halde ve tamamen günlük yaşamı etkiliyorsa 4 puan olarak 

değerlendirilir. 2 puan orta şiddette veya hafif hastalık, 3-4 puanlar ise 

şiddetli hiperhidrozis olarak değerlendirilir(7). 

7.Tedavi 

Hastalık şiddeti HDSS skalası kullanılarak ölçülür. Tedavi başarısı 

ise HDSS skorundaki düşüş olarak tanımlanabilir. Tedavi önerileri 

uzmanların ortak görüşleri ile ortaya konmuştur çünkü hastalık için 

kanıt düzeyi düşüktür ( az katılımcılı çalışmalar, randomize olmayan 

çalışmaların olması ve yetersiz prospektif çalışmalardan dolayı)(7). 

Tablo 1’de hiperhidrozis şiddetine ve lokalizasyonuna göre tedavi 

basamakları gösterilmiştir(7,32,33,34). 

7.1 Birinci Ve İkinci Basamak Tedaviler 

Hiperhidrozisin birinici basamak tedavisinde şiddetine 

bakılmaksızın,  topikal %20’lik aluminyum kloriddir (Drysol, 

Driclor)(5,7,35,36). Bu ürün akşamları 6-8 saatlik sürelerle etkilenen 

alanlara uygulanır ve HDSS skorunda düşüş gözlenir. Eğer yeterli etki 

sağlanmazsa terlemeden etkilenen alanlara uygulama süresi uzatılabilir. 

Alüminyum tuzları ekrin bezlerde obstrüksiyona sebeb olarak 

sekretuvar hücrelerin destrüksiyonuna sebeb olurlar. Bu solüsyon cilt 

irritasyonu yapabilir, eğer irritasyon fazla olursa dilüe edilebilir. Bu 

irritasyonu önlemekte sabahları bikarbonatlada nötralize edilebilir. 

Aksiller hiperhidroziste el ve ayak bölgesine göre daha etkin olduğu 

düşünülmektedir. Bunun dışında klinik harici kullanılan alüminyum 

zirkonyum triklorohidrat ise başka bir solüsyondur. Terlemede çok 

daha etkili ve yan etkilerinin daha az olduğu görülmüştür(37). 

Kraniofasiyal terlemede ise %2’lik glikopirolat ilk seçenek olarak 

düşünülebilir. Bu tedavinin %96’larda başarısı gösterilmiş ( 

gravimetrik kimyasal analizler ve HDSS dışı diğer değerlendirme 

skalaları ile) ve yan etki olarakta hafif cilt irritasyonu dışında sorun 

saptanmamıştır. Tedavi iki veya üç günlük aralıklar ile 

uygulanabilmektedir(32). 

Palmar ve plantar hiperhidrozis için birinici veya ikinci basamak 

tedavide iontoferez etkin bir seçenek olarak ilk planda düşünülebilir(7). 

İontoferez, ionize maddenin genellikle musluk suyu içerisinde doğru 

elektrik akımı ile uygulanması yöntemidir. Yöntemin etki mekanizması 

tam olarak bilinmemektedir(38,39). Etki mekanizması ile ilgili bazı 

hipotezler mevcuttur. Ter kanallarının elektrik akımı sonucu bir keratin 

tıkaçla tıkanmasıdır fakat bu tıkanma çalışmalarda gösterilememiştir. 

Başka bir hipotez ise ter atımının elektrokimyasal akışının geçici olarak 



 
105 

 

değiştiği yolundadır(8,9). Kliniklerde ilk uygulama sonrası 1-2 aylık 

düzelme görülmüş ve nüks sonrası yeniden uygulamalarda daha uzun 

süreli etkinlik gözlenmiştir. Bu tedavi için evde uygulanabilir modeller 

üretilmiştir(yurtdışı RA Fischer MD-1a, RA Fischer MD-2, Drionic). 

Yan etkileri oldukça hafif (eritem, vezikülasyon, karıncalanma) olup 

tedavi kesilmesine gerek olmamaktadır(38,39). Haftada üç gün 

beklenen etki elde edilene kadar uygulandıktan sonra haftada tek 

kullanıma geçilir.  Tedavide su kullanılarak yeterli etkinlik 

sağlanamazsa suya eklenecek bir kaşık yemek sodası veya bir-iki 

parçalanmış antikolinerjik glikopirolat (Robinul) tedavi başarısını 

arttıracaktır(39). 

Botulinum toksin enjeksiyonu, hiperhidrozis tedavisinde en çok 

üzerine düşülen metodlardandır. Bu tedavi HDSS skoru ile aksilla ve 

avuç içi terlemesinde tutarlı gelişme göstermektedir(7,33). Aksilla, 

avuç içi, ayak tabanı veya yüz bölgesinin etkilendiği hiperhidroziste ilk 

veya ikinci basamak tedavide düşünülebilir(5,7). Botilinum toksini 

ekrin ter bezlerini inerve eden kolinerjik nöronlarda sinaptik proteinlere 

bağlanarak asetilkolin salınımını inhibe eder(40). En sık kullanılan 

formu onabotulinum toksin A (Botox)dur(40). 

Botox etkilenmiş alanlara intradermal uygulanır. Tedavi uygulama 

sonrası 72 saat içinde etkisini gösterir. 3.haftada en üst düzeye çıkar ve 

ortalama 4-9 ay kadar etkinlik gösterebilmektedir. Bir kutusunda 100 

ünite olup, bir taraf için 50 ünite yeterlidir. 4 ml serum fizyolojik ile 

sulandırılarak hazırlanır ve elimizde 1 ml’de 25 ünite olan botox olur. 

Toksin cm2’ye 0,1 ml şeklinde uygulanır. Uygulama öncesi terleyen 

alanların net tespiti için minör nisaşta iyot testi uygulanır. Terleyen alan 

iyice kurutulur, bazen batikon ile silinir, daha sonra nişastalı iyot bu 

bölgelere uygulanır. Terleme olan bölgelerde mor renk almaya başlar. 

Bu alanlar silinmeyecek bir kalemle etrafından çizilir. Daha sonra 

uygun şekilde bu alanlar 1,5x1,5 cm2  veya 2x2 cm2 şeklinde parsellenir 

ve botox bu alanlara uygulanır(40,41). Yan etkileri el ve ayak tabanında 

fazla aksillada daha az ağrı (uygulama öncesi EMLA lokal anestezik 

krem), geçici güç kaybı, uyuşukluk hissi (2-3 hafta), hafif geçici terleme 

ve baş kısmında frontal kaç zayıflığı gibi etkilerdir(40,41,42,43). 

Botulinum toksini için kontrendike durumlar albümin hipersensitivitesi 

ve kas hastalığına sahip olmaktır. Gebelikte kategorisi C’dir (44). 

7.2 Alternatif tedavi ve prosedürler 

Bazı yayınlarda hiperhidrozis tedavisinde, HDSS 3-4 olan 

hastalarda botox, iyontoferez ve topikal tedavilerle gerileme olmazsa 

oral antikolinerjikler önerilmektedir(7). En sık kullanılan 

antikolinerjikler oksibütinin ve glikopirolattır(45). Yapılan bir 
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çalışmada, oksibutininin günlük 2,5 ike 10 mg arası dozda kullanımının 

aşırı terlemede belirgin azalma sağladığı ve HDSS ve non-HDSS yaşam 

kalitesi skorunu iyileştirdiği bununla beraber hastaların %75’inde ağız 

kuruluğu gelimiş(45). Ağız kuruluğu en sık görülen yan etki olmakla 

beraber hastalarda batın semptomları, konstipasyon, üriner retansiyon, 

taşikardi, uyşukluk ve bulanık görme görülen diğer yan ekilerdir. 

Hastaların ortalama %10’u tedaviyi yan etkileri sebebiyle 

bırakmışlardır. Glikopirolatın ispatlanmış bir yararı olmamakla beraber 

ağız kuruluğu prevelansı yüksektir ve %38’lerde saptanmıştır(45). 

Tablo 1: Primer Hiperhidrozis için tedavi önerileri 
LOKASYON TEDAVİ 

AKSİLLER Hafif (HDSS=2) 

Basamak 1: Topikal %20 aluminyum klorid 

Basamak 2: Topikal tedavi başarısız olursa, Botox 

enjeksiyonu 

 

Şiddetli (HDSS=3 veya 4) 

Basamak 1: Topikal %20 aluminyum klorid veya 

Botox enjeksiyonu 

Basamak 2: Her iki tedavide yetersiz gelirse 

Topikal %20 aluminyum klorid veya Botox 

kombine kullanımı düşün 

 

Tüm Evrelerde 

Basamak 3: Oral antikolinerjikleri 

değerlendir(tek veya diğerleri ile kombine) 

Basamak 4: Mikrodalga terapi 

Basamak 5: Lokal cerrahiyi değerlendir 

Basamak 6: (son çare) Sempatik denervasyon 

(sempatektomi) 

KRANİYOFASİYAL Basamak 1: Topikal %20 aluminyum klorid veya 

topikal %2 glikopirolat 

Basamak 2: Topikal tedaviler yetersiz kalırsa, oral 

antikolinerjikleri değerlendir (tek veya topikal 

tedavilerle kombine) 

Basamak 3: Botox değerlendir 

Basamak 4 (son çare): Sempatik denervasyon 

AVUÇ İÇİ Hafif (HDSS=2) 

Basamak 1: Topikal %20 aluminyum klorid 

Basamak 2: Topikal tedaviler yetersiz gelirse, 

Botox veya iyontoferez. 

 

Şiddetli (HDSS=3 veya 4) 

Basamak 1: Topikal %20 aluminyum klorid ile 

Botox veya iyontoferez, her üçüde ilk basamak 

tedavide değerlendirilebilir. 
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Tüm Seviyelerde 

Basamak 2 veya 3: Oral antikolinerjikleri tek 

başına veya diğerleri ile kombine kullanımını 

değerlendir. 

Basamak 3 veya 4 (son çare): Sempatik 

denervasyon 

AYAK TABANI Hafif (HDSS=2) 

Basamak 1: Topikal %20 aluminyum klorid 

Basamak 2: Topikal tedaviler yetersiz gelirse, 

Botox veya iyontoferez. 

 

Şiddetli (HDSS=3 veya 4) 

Basamak 1: Topikal %20 aluminyum klorid ile 

Botox veya iyontoferez, her üçüde ilk basamak 

tedavide değerlendirilebilir. 

 

Tüm Seviyelerde 

Basamak 2 veya 3: Oral antikolinerjikleri tek 

başına veya diğerleri ile kombine kullanımını 

değerlendir. 

 

 

Güncel bir tedavi yöntemi olarak aksillaya lokal uygulanan 

mikrodalga teknolojisidir. Uygulanan mikrodalga enerjisi lokal ısı ile 

ekrin ter bezlerini destrükte ederek selüler termolizise sebeb olur. 

Minör nişasta iyot testi ile aksiller bölgenin alanları belirlenerek elle 

kullanılabilen transducer (dönüştürücü) yardımı ile işlem uygulanır. 

Lokal anestezi gereklidir. Uygulama sonrası HDSS skorunda hastaların 

%94’ünde en az bir puan, %55’inde en az iki puanlık düşüş 

sağlamaktadır(46,47). 

Diğer bir lokal aksiller hiperhidroz tedavisi ise fraksiyone 

radyofrekans tedavisidir. Bu tedavide mikro iğneler cildin 2-3mm altına 

yerleştirilir ve radyofrekans enerjisi uygulanır. Bu tedavinin sonucunda 

hastaların %80’inde HDSS skorunda bir puanlık düşüş 

sağlamaktadır(48,49). 

Lokal cerrahi, aksiller bölge terlemesi için kullanılan bir diğer 

yöntemdir. Teknik radikal cerrahi eksizyon ( ciddi komplikasyon ve 

yineleme oranı sebebiyle), sınırlı cilt eksizyonu, liposuction, küretaj, 

küretaj liposuctionı içerir. Bu yöntemlerin tamamı başlangıçta 

terlemeyi azaltmakla beraber aylar içerisinde relaps olmaktadır(50,51). 
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7.3 Sempatik Denervasyon Yöntemi 

Primer hiperhidrozis tedavisinde tüm seçenekler sonuçsuz 

kaldığında sempatik zincire yönelik cerrahi müdahale güncel anlamda 

popüler olmakla beraber yapılan birçok yayında son seçenek olarak 

düşünülmesi gerektiği bildirilmiştir (52,53). Cerrahi yöntem olarak en 

sık kullanılan yöntem ise endoskopik torasik sempatektomidir(ETS). 

ETS için teknikler ve uygulanan seviyeler netlik kazanmış gibi 

gözükse de henüz bir fikir birliği sağlanamamıştır. Uluslararası 

Sempatik Cerrahi Derneği ( International Society on Sympathetic 

Surgery-ISSS) ve Göğüs Cerrahları Derneği (The Society of Thoracic 

Surgeons- STS)’nin oluşturduğu Hiperhidrozis Genel Çalışma Grubu, 

uluslararası alanada kabul görecek bir klasifikasyon yapmayı gerekli 

görmüşlerdir(53). ISSS ve STS anatomik varyasyon ve zorluklar 

sebebiyle kaburga seviyelerine göre düzenlenmiş bir sınıflandırmanın 

doğru olacağını düşünmüşlerdir. Ameliyatın seviyesi, sempatik zincire 

müdahale çeşidi gibi teknik tanım ve yer tanımlayıcı özelliklerin 

belirtilmesinin gerekliliği konusunda fikir birliğine varılmıştır(53). 

Hasta seçimi başarılı sonuç için çok önemlidir. Özellikle 16 yaş 

öncesinde terlemenin başlamış olması, başvuru esnasında 25 yaşından 

küçük, vücut kitle endeksi <28, uykuda terlemeyen ve ek hastalığı 

olmayanlar ideal hasta olarak değerlendirilmektedir (53,54,55). 

Operasyon öncesi detaylı olarak teknik ve olabilecek komplikasyonlar 

anlatılmalı ve hastanın anladığından emin olunmalıdır (55). 

7.4 Cerrahi teknik 

Torasik otonom sinir sistemi pariyetal plevranın altında uzanan 10-

12 ganglionlu paravertebral seyirli bir sinir dokusudur. İnervasyonlar 

ise T1-T4 baş (maksimum T2 ve T3’den), eller için T2-T5  (maksimum 

T3 ve T4’den), koltukaltına T3-T6 (maksimum T4’den), gövde T4-T12 

ve ayak ve bacak bölgesi içinse T10-L4 seviyeleridir. Cerrahi 

uygulanan seviyeler ile ilgili birçok çalışma yapılmış farklı sonuçlar 

elde edilmiştir. T1 seviyesine kadar cerrahiler uygulanmış, yapılan 

çalışmalar olmuş, Horner sendromu sebebiyle bu tamamen 

terkedilmiştir. Bir başka çalışmada 530 hastaya palmar hiperhidrozis 

sebebiyle sempatektomi T2-3 seviyesinden uygulanmış ve sonuçlar 

bildirilmiş, yine Cerfolio ve ark. izole palmar hiperhidroziste T3 

yapılmasını önermişler(54,56). Yapılan başka çalışmalarda ise palmar 

hiperhidroziste T3 ve fasiyal için T3-4 önerilmiştir(57,58). 

Kraniyofasial hiperhidroziste T3 müdahalesi önerilmekte zira T2 veya 

T2-3 yapılanlarda kompansatuvar hiperhidrozis(KH) gelişiminin daha 

çok olduğu bazı yayınlarda bildirilmiştir (54). Aksiller bölge içinse T3-
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4 yeterli olduğu görüşü vardır (54,59). Daha yukarıya ve aşağı seviyeler 

gitmenin KH riskini arttırdığı bildirilmiştir.(54). T2 rezeksiyonun 

KH’yi arttırdığını bildiren yayınlar mevcuttur(60,61). Multiple ve tek 

seviye sempatektomi karşılaştırıldığında etkinlik benzer ama multiple 

grupta KH daha fazla olduğu görülmüş (58). 

Sempatektomi ilk yapıldığı dönemlerde torakotomi ile uygulanan bu 

yüzden postoperatif dönemi hastalar içinde sıkıntılı olabilen bir yöntem 

iken 80’li yıllarda minimal invaziv cerrahi teknikleri ile hem hastalar 

hem de cerrahlar için daha kabul edilebilir hale gelmiştir. 2000’li 

yıllarda oldukça sık uygulanan ve popüler bir cerrahi yöntem iken 

günümüzde lokalizasyona bakılmaksızın eldeki tüm seçenekler 

bittikten sonra son çare diyebileceğimiz bir yöntem haline 

gelmiştir(7,32,34). Teknik genel anestezi altında mümkün ise selektif 

entübasyon ile uygulanır. Hasta supin pozisyonda yaklaşık 45 derece 

açı ile yarı yatar ve kollar her iki yana açılmış şekilde hazırlanır. 

Toraksa CO2 vererek akciğer kollapsı sağlayan ve rahat görüş ile 

operasyon yapılabilmekte fakat Harris ve ark. kardiyovasküler kollaps 

riskini belirtmişlerdir (62). Yine bu gazın plevradan reabsorbsiyonuna 

bağlı hipoksemi ve bradikardide unutulmamalıdır. Toraksa bir, iki veya 

üç portla yaklaşmak cerrahın tercihidir. Port yerleride yine cerrahın 

tecrübesine göre midaksiller çizginin hemen altından veya ön aksiller 

hat 4.interkostal aralıktan gibi yapılabilir. Sonuçta tüm torakoskopik 

cerrahilerde olduğu gibi alışkanlıklar, tecrübe ve güven hissine göre 

bunlar değişkenlerdir. Sempatik zincire müdahale yöntemleri ise 

sempatikotomi (sempatik zincirin koterize edilip bırakılması), 

sempatektomi (belirli segmentin çıkarılması), klipsli sempatektomi 

(zincirin ortaya konularak belli seviyelerin klipslenmesi) ve fenol 

enjeksiyonu gibi yöntemler vardır. Birçok merkezde her ne kadar 

sempatektomi denilse de sempatikotomi yapılmaktadır. Teknikler 

arasında fazla fark bulunmamıştır. Burada dikkat edilmesi gereken sinir 

dokunun çıkarılması veya koterize edilmesi esnasında iki uç arasında 

mesafe bırakabilmektir zira rejenerasyona bağlı semptomlar 

tekrarlayabilir. Yine klipsli yöntemde KH geliştiğinde, klips çıkarılarak 

bu durumun düzeleceği bilgisi üzerinde çalışma yapılmamış olduğu için 

şüphelidir. Sonuçta kişiye ameliyat bilgisi verilirken tüm yöntemler 

anlatılmalı ve riskleri net anladığından emin olunmalıdır(63). 

8.Komplikasyonlar 

En sık görülen yan etki %3-%98’e kadar saptanan KH’dir (63,64). 

Serilerdeki vaka sayıları, cerrahi teknik farklılıkları bu değişkenliğe 

sebep olmakta fakat ortalama olarak kabul edilen %1-5’dir. Klinikte 

hafif, orta, şiddetli olarak ayırılırlar. Hafif ve orta seviye sosyal sıkıntı 
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çok yaratmaz iken şiddetli formda ciddi sosyal sorunlar ortaya çıkar. En 

yaygın sebep T2 seviyesine müdahaledir(65) 

Bir diğer komplikasyon Horner sendromudur. Stellat ganglionun 

zarar görmesi ve T2 seviyesi üzerinde yapılan blokajlardır sebebi (66). 

Genellikle tek taraflıdır, miyozis ve pitozis izlenir. Literatürde %5’i 

altındadır ve geçici olabilenleri 4 haftada düzelir(67). Koter kullanımı 

ile stellat ganglionun doğrudan hasarı, traksiyon, çevresel inflamasyon, 

kaburgaların anatomik nedenlerden dolayı lokalizasyonunun yanlış 

belirlenmesi ve cerrahın tecrübesizliği gibi birçok sebepten 

kaynaklanabilmektedir. Bu komplikasyondan kaçınmak için yukarı 

seviyelerde koter kullanmamak, mümkün ise kullanırken düşük ısıda 

kullanmak ve anatomik anlamda seviyeden emin olmak riski bir miktar 

düşürecektir. 

Bir başka önemli komplikasyon bilateral T2-4 seviyesine 

müdahalede oluşabilecek olan bradikardidir. Bazen kalıcı 

olabilmektedir. Bu yüzden preoperatif değerlendirmede kardiyak 

durumun tespiti ve EKG önemlidir. Cerrahi esnasında yapılan ilk 

taraftan sonra bradikardi gelişir ise diğer tarafa geçilmemesi 

önerilmektedir (68). 

Hiperhidrozis cerrahisinin tüm komplikasyonlarını şu şekilde 

sıralayabiliriz, 

Kompansatuvar hiperhidrozis  Gustatuvar hiperhidrozis 

Horner Sendromu   Persisten interkostal ağrı 

Bradikardi, ritim sorunları                 Plevral efüzyon gelişimi 

Rekürrens                                           Atelektazi 

Hafif güçsüzlük                                  Aşırı kuruluk 

Pnömotoraks                                       Brakiyal pleksus hasarı 

Hemotoraks (erken ve geç)                 Şilotoraks 

 

Sonuç olarak, primer hiperhidrozis kişinin sosyal hayatını ciddi 

anlamda etkileyen bir patolojidir. Güncel yaklaşım ve basamak 

tedavileri mutlaka hastalara uygulanmalı ve sabırlı olunmalıdır. Cerrahi 

her ne kadar etkin olsa da yan etki skalası geniştir ve son çare olarak 

kullanılmalıdır. 
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Giriş 

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) erkeklerin biyolojik ve sosyal 

hayatını olumsuz yönde etkileyen ve yaşlanmayla birlikte sıklığı artan 

önemli bir sağlık sorunudur. 50 yaş ve üstü erkeklerde BPH görülme 

oranı %14-30 arasında değişmekte ve buna bağlı yakınmaları olan 

erkek hasta oranı 7. dekat ve üzerinde %35’in de üzerine 

çıkmaktadır(1).BPH tedavi edilmediği zaman böbrek yetmezliği, 

böbrek ve mesane taşları,üriner retansiyon, tekrarlayan enfeksiyon ve 

hematüri gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir(2).Her ne 

kadar BPH’nın birinci basamak tedavisini alfa reseptör blokerleri ve 5 

alfa redüktaz inhibitörleri gibi medikal tedavi alternatifleri oluştursa da 

hastalığın ilerleyen komplikle döneminde cerrahi tedavi prosedürleri 

zorunlu hale gelmektedir. Medikal tedaviye dirençli orta şiddette veya 

şiddetli alt üriner sistem semptomları olan hastalar, refrakter üriner 

retansiyon, tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu, medikal tedaviye 

refrakter tekrarlayan hematüri, böbrek yetmezliği ve mesane taşı olan 

hastalar cerrahi tedavi adayıdırlar.(3).Cerrahi tedavi seçenekleri 

arasında günümüzde halen Transüretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) 

özellikle 30-80 gr büyüklüğündeki prostatlarda AltınStandart tedavi 

protokolü olarak kabul edilmektedir(4).30 gramın altındaki prostatlarda 

ise Transüretral prostat insizyonu(TUIP) veya diğer minimal invaziv 

tedavi seçenekleri gündeme gelirken, özellikle 80-100 gramdan büyük 

prostatlarda açık prostat cerrahisi ve son dönemde uygulanırlığı hızla 

artan HoLEP lazer enükleasyon prosedürleri tedavi seçeneklerini 

oluşturmaktadır(5).TUR-P her ne kadar orta büyüklükteki prostatlarda 

Altın standart tedavi olma özelliğini korusa da  genel, spinal ya da 

epidural anesteziye ihtiyaç göstermesi, uzun hastanede kalış süreleri ve 

çeşitli morbiditeler (kanama, enfeksiyon, TUR sendromu, uzamış 

kataterizasyon) TURP’nin temel dezavantajlarıdır.TUR-P ile ilgili 

yapılmış çalışmalarda  kan replasmanı %2.9, TUR sendromu riski 
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%1.1’den az, kalıcı inkontinans %1.8, mesane boynu darlığı %4.7, 

üretra darlığı %3.8 ve operasyon mortalitesi %0.1 olarak rapor 

edilmektedir (6,7).Cerrahi teknik ve teknolojideki  yeni  gelişmelere 

rağmen halen TURP; büyük prostat hacmine sahip, kalıcı üretral 

kateterizasyon uygulanan, kanama diyatezi olan ve antikoagülan tedavi 

alan hastalarda önemli derecede morbiditeye sahiptir.Bu nedenlerle son 

zamanlarda TUR-P’ ye alternatif olabilecek daha minimal invaziv 

tedavi seçenekleri sıklıkla kullanılır olmuş ve bu sayede hastaların 

hastanede kalış süreleri, kateterizasyon süreleri, per-operatif ve 

postoperatif kanama ve kan replasman gereksinimleri önemli ölçüde 

azaltılabilmiştir.Minimal invaziv tedavi seçenekleri arasında 

transüretral prostat insizyonu(TUIP), transüretral mikrodalga tedavi 

(TUMT),Transüretral prostat vaporizastonu(TUVP), transüretral iğne 

ablasyonu (TUNA), laser tedavileri (HoLEP, HoLRP…), yüksek 

yoğunluklu ultrason tedavisi (HIFU),prostatik üretral 

lift(PUL),İntraparostatik enjeksiyonlar,prostatik stent uygulamaları ve 

prostatik arter embolizasyonu sayılabilir. 

Transüretral Prostat İnsizyonu(TUIP) 

İlk kez 1969 yılında Orandi tarafından tanımlanan bu teknik 

özellikle prostat hacmi 30 gramın altında olan, genç ve seksüel olarak 

aktif erkeklerde postoperatif dönemde retrograd ejekülaston oranının 

TUR-P’ ye oranla daha düşük olması nedeniyle tercih edilmektedir(8). 

Elektrik enerjisinin elektrodun ucundaki Collings bıçağına iletilmesiyle 

üreter orifislerinin distalinden başlayarak mesane boynunu bazen saat 6 

bazen de saat 5 ve 7 hizasından kateden ve derinlik olarak eksternal 

kapsüle kadar ulaşılan insizyonlar yapılarak uygulanan cerrahi bir 

yöntemdir(9).TUR-P ile TUIP ‘i karşılaştıran metaanaliz 

çalışmalarında TUIP’ in etkinliğinin TUR-P ile karşılaştırılabilir ya da 

biraz daha düşük olduğu görülmüştür. Bununla birlikte tekrar girişim 

oranları TUR-P’de daha düşük bulunmuştur (%15,9-2,6). Morbidite 

açısından ise TUIP daha üstün bulunmuştur. Kan transfüzyonu oranı 

TUIP’te %0,4, TUR-P’de %8,6 ve retrograd ejekülasyon TUIP’de 

%18,2, TUR-P’de %65,4 olarak saptanmıştır (8). On randomize klinik 

çalışmanın 1 yıllık sonuçlarının incelendiği bir araştırmanın 

sonuçlarına bakıldığında, semptom skorlarındaki iyileşme açısından; 3 

çalışmada TURP, 1 çalışmada TUIP daha iyi bulunurken, 1 çalışmada 

ise aralarında fark saptanmamıştır. Maksimum idrar akım hızı (Qmax) 

açısından ise; bu 10 çalışmanın 5’inde TUIP sonuçları daha başarısız 

bulunmuştur(ALTĞ-7). Retrograd ejekülasyon TURP yapılanlarda 

daha fazla görülür iken; erektil disfonksiyon, üriner retansiyon, üriner 

enfeksiyon, darlık ve inkontinans açısından iki grup arasında anlamlı 

fark saptanmamıştır.(10). 
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Transüretral Mikrodalga Isı Tedavisi (TUMT) 

Üretral yolla yerleştirilen bir kateter yardımıyla intraprostatik ısının 

700 yi aşması ile kan akışının farklılaşması ve bu sayede sempatik sinir 

uçlarındaki alfa reseptör hasarı ve apopitozisin indüklenmesi prensibine 

dayanır(11).Genel ya da spinal anestezi ihtiyacı olmadan ofis veya 

poliklinik şartlarında yapılabilir olması büyük avantaj 

sağlamaktadır(12).Ancak büyük median lobu olan hastalarda 

kontrendikedir.Yapılan çalışmalarda TUMP sonuçlarının TUR-P kadar 

iyi olmadığı görülmektedir.TUMT ve TURP’nin karşılaştırıldığı 6 

çalışmanın analizinde semptom skorlarında 12 ayda TUMP için %65 

TURP için %77 azalma gösterilmiştir. Ortalama idrar akım hızında, 

TUMP için %70 TURP için %119 artış göstermiştir (13).TUMP sonrası 

en sık görülen yan etkiler uzamış kateterizasyon, acil işeme hissi ve 

üriner retansiyondur.Seksüel disfonksiyon ise daha nadir görülen bir 

komplikasyondur.Yapılan çalışmaların uzun dönem sonuçlarına 

bakıldığında,TUMP’un esas avantajının düşük morbidite oranları 

olduğu görülmektedir(14). 

Transüretral Prostat Vaporizasyonu (TUVP) 

TUR-P’ ye benzer teknikle transüretral yolla girilerek ‘’roller ball’’ 

adı verilen küre ya da silindir şeklinde ucu olup kendi etrafında 

dönebilen özel bir elektrod yardımıyla prostatın ablasyon 

işlemidir.TUVP sonuçları TUR-P’ye yakın olarak 

bildirilmektedir(15).Yapılan çalışmalarda TUVP da intraoperatif 

kanama ve komplikasyonların TUR-P ye göre anlamlı olarak az olduğu, 

ilaveten üretral kateterin kalma süresinin de TUVP’da anlamlı olarak 

az olduğu bildirilmektedir(16).Buna karşın semptom skorları ve idrar 

akım hızındaki iyileşmeler bakımından TUR-P daha avantajlı 

bulunmuştur(17). 

Transüretral İğne Ablasyonu (TUNA) 

Bu teknikte bir jeneratöre bağlı olan ve özel bir kateter ve ucunda 

açılandırılabilen iki teflon iğne yardımıyla düşük frekanslı enerji (460 

kHz’lik monopolar radyofrekans) ile prostat dokusu içerisindeki ısının 

>60°C olması amaçlanmaktadır. Lokal anesteziyle, poliklinik ve ofis 

şartlarında uygulanabilir olması önemli bir avantajdır. TUR-P sonuçları 

ile karşılaştırıldığında semptomların iyileşmesi açısından anlamlı 

farklılıkların olmadığı bildirilmektedir(18).Özellikle 70-80 gramın 

altında prostat hacmi olan hastalar ve median lob hipertrofisi olmayan 

hastalar TUNA’ dan ciddi fayda görmektedir.İşlem sonrası geçici 

makroskobik hematüri ve akut üriner retansiyon en sık görülen 

komplikasyonlardır. 
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Lokal anestezi altında yapılan ve 188 hastayı kapsayan bir çalışmada 

hastaların TUNA sonrasında ortalama Uluslararası Prostat Semptom 

Skoru (IPSS) 20,9’dan 8,7’ye gerilediği ve erkeklerin %78’inde en az 

%50 iyileşme meydana geldiği, Qmax 8,6 ml/sn’den 12,1 ml/sn’ye 

çıktığı ve ortalama postvoiding rezidü (PVR) miktarı 179 ml’den 122 

ml’ye gerilediği bildirilmiştir..Hastaların %21,2’sine ise 5 yıllık takipte 

ikincil tedavi gerekli olmuştur(19). TUNA ve TUR-P’yi karşılaştıran 3 

randomize çalışmada ise kanama, enfeksiyon, üretral darlık gibi 

komplikasyon oranlarının hem kısa dönem hem uzun dönemde TUNA 

grubunda daha düşük olduğu bildirilmiştir. TUR-P grubunda retrograd 

ejekülasyon %41-48 oranında tesbit edilirken, TUNA grubunda hiç 

görülmemiştir. Buna karşın TURP’de ek tedavi oranı %2,  TUNA’ da 

ise %14 olarak bildirilmiştir(20,21).Bu sonuçlara bağlı olarak TUNA 

80 gramın altında genel ya da spinal anestezi riski yüksek hastalarda 

TUR-P’ye alternatif bir yöntem olarak değerlendirilebilir. 

Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason Tedavisi (HIFU) 

HIFU’da  prostatik doku içine odaklanan yüksek yoğunluklu 

ultrasonik dalgalarla ısının arttırılması ve bu sayede prostatik lojda 

yeterli kavitasyonun sağlanması amaçlanmaktadır.Klinik pratikte 

transrektal yolla uygulanmaktadır.Yapılan ölçümlerde saatte sadece 10 

gr doku hasarı oluşturabildiği gösterilmiştir ve bu nedenle oldukça 

zaman alıcı bir işlemdir(22).Transrektal yolla iyi tolore edilmesine 

karşın İV sedasyon ya da genel anesteziye ihtiyaç duyulur. Yapılan 

çalışmalarda HIFU’nun  İPSS’te %50-60 azalma, Q max’ta %40-50 

artma sağladığı bildirilmiştir(23). Diğer yandan HIFU tedavisi sonrası 

dört yıl takip edilen 80 hastanın 35’ine (%43.8) yetersiz tedavi yanıtı 

nedeni ile TUR-P uygulandığı bildirilmiştir(24).Bu nedenlerle Avrupa 

Üroloji Birliği(EAU) kılavuzlarında rutin olarak yapılması 

önerilmemekte ve sadece deneysel çalışma modellerinde uygun olacağı 

belirtilmektedir(25). 

Lazer Tedavileri 

Holmium Lazer Prostat Enükleasyonu (HoLEP) 

Son zamanlarda çeşitli merkezlerde uygulanırlığı hızla artmakta 

olan bu yöntem özellikle 100 gramın üstündeki prostatlarda açık 

cerrahiye alternatif minimal invaziv prosedür olarak öne 

çıkmaktadır(8). Başlangıçta 60 ve 80W gücündeki cihazların 

kullanıldığı, küçük-orta büyüklükteki prostatlara holmiyum lazer 

vaporizasyon-ablasyon (HoLAP) ve holmium lazer rezeksiyon 

(HoLRP) tekniği şeklinde uygulanmışsa da literatürde bunlara ait 

sınırlı sayıda data vardır ve bu yöntemlerin KTP lazer ve TUR-P’ye 
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belirgin bir üstünlüğü gösterilememiştir.(26). Günümüzde transüretral 

prostat cerrahisinde holmiyum lazerin yaygın kullanım şekli 

enükleasyon (HoLEP) tekniği ve mekanik doku morsellasyonudur. 

(HoLEP) açık prostatektomiye benzer tarzda prostat loblarının lazer ile 

enükle edilerek mesaneye itilmesi ve takiben morselator yardımı ile 

dışarı alınması işlemidir.  Ho-YAG Lazer  ürolojik cerrahide en yaygın 

kullanılan lazer tipidir (27).Yapılan randomize klinik çalışmalarda 

TUR-P ve HoLEP’in IPSS de iyileşme ve idrar akım hızında düzelme 

bakımından birbirine benzer olarak oldukça başarılı olduğu 

bildirilmiştir.Bununla birlikte HoLEP’in hastanede kalış süresi, 

hemoglobin düşüşü, katater çekilme zamanı açısından TUR-P’ye üstün 

olduğu  ancak operasyon süresi açısından TUR-P’nin daha avantajlı 

olduğu bildirilmiştir(28,29).HoLEP ile açık prostatektomiyi 

karşılaştıran çalışmada 100 gramdan büyük prostatlara yapılan 

operasyonların  takibinde her iki yöntemin de eşit olarak, düşük ek 

operasyon oranlarına ve işemede benzer etkin iyileşmeye sahip 

oldukları bildirilmiştir (30). 

KTP Lazer (532 nm Greenlight) Vaporizasyonu 

Potasyumtitanil-fosfat (KTP) kristali lazer dalga boyunun 1064 

nm’den 532 nm’ye düşürülmesine olanak sağlar.Elde edilen lazer 

enerjisiyle prostat dokusunun hızlı ve etkin vaporizasyonu sağlanmıştır. 

Böylece lazer uygulamalarının güvenlik profili ile TUR-P 

uygulamasının etkin hacim küçültücü etkisi KTP lazerde biraraya 

getirilmiştir.Gerek yan etki profili, gerekse de kateterizasyon ve 

hastanede kalış süreleri açısındanKTP lazer TUR-P’den daha avantajlı 

iken, İPSS ve Qmax açısından eşit etkinliğe sahiptir (31). Oral 

antikoagülan alan hastalarda,üriner retansiyonu olan hastalarda ya da 

prostat hacmi 80 mL‘den büyük hastalarda güvenilirliği gösterilmiştir 

(32).Buna karşın doku alınamaması ve uzun operasyon süreleri temel 

dezavantajlarıdır. 

Diode Lazer 

Diode lazer 940-980-1470/980 gibi değişken dalga boylarında 

olabilir. 220 volt şebeke elektriği kullanması, cihazın hafif ve kolay 

taşınabilir olması, öğrenme eğrisinin kısa oluşu ve hava soğutma 

sistemi olması avantajları arasındadır. Özellikle antikoagülan ilaç 

tedavisi kullanan hastalarda gerek vaporizasyon gerekse de 

enükleasyon amaçlı güvenle kullanılabilmektedir. Diode 980 lazer 

penetrasyon derinliği nisbeten fazla olduğundan derin koagulasyon 

yaparak kanamayı engeller.Lokal anestezia altında 

uygulanabilmesi,katetrizasyon ve hastanede kalış süresinin kısalığı 

diğer avantajları arsında sayılabilir(33). Dezavantajları ise, özellikle 
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vaporizasyona dayalı tekniklerde gland boyutları arttıkça reoperasyon 

oranını arttıran, etkinliğin zayıf oluşu ve süregen olmamasıdır. 

Thulium:yttrium- aluminyum-garnet lazer (Tm:YAG) 

Tm.YAG lazer, 1.940 ve 2.013 nm devamlı dalga boyunda enerji 

transferine olanak sağlar.BPH tedavisinde kullanılan 4 farklı cerrahi 

teknik için de etkin bir teknolojidir, Tm:YAG teknolojisinin 

kullanıldığı bu cerrahi teknikler şu şekilde sınıflanabilir (34): 

*Tm:YAG vaporizasyon (ThuVaP)   

*Tm:YAG vaporezeksiyon (ThuVaRP)  

*Tm:YAG enükleasyon (ThuLEP)  

*Tm:YAG vapoenükleasyon (ThuVEP) 

Literatürde henüz prostat dokusu üzerinde Tm:YAG kullanımı ile 

ilgili yeterli sayıda rando- mize kontrollü çalışma bulunmamakla 

beraber, Tm:YAG vaporezeksiyon ile transüretral prostat rezeksiyonu 

(TUR-P) tekniğinin karşılaştırıldığı bir çalışmada Tm:YAG 

vaporizasyonun etkinlik ve re-operasyon oranları açısından neredey se 

TUR-P’ye eşdeğer olduğu bildirilmiştir (35). Tm:YAG vaporezeksiyon 

ile standart TUR-P tekniğini karşılaştıran diğer güncel çalışmalarda da 

semptom skorları, işeme parametrelerinde ve işeme sonrası kalan idrar 

hacminde (post void residual-PVR) TUR-P’ye benzer oranda başarılı 

bir düzelme olduğu gözlemlenmiştir (36). Kateterizasyon süresi, 

hastanede kalış süresi ve toplam kan kaybının ise TUR-P ile 

karşılaştırıldığında daha az olduğu saptanmıştır (37). Tm:YAG 

vaporizasyonu sonrasında post- operatif üretral darlık görülme oranı 

%1.9 iken bu oran mesane boynu darlığı için %1,8 olarak saptanmış 

olup re-operasyon oranının ise %0- 7,1 olduğu rapor edilmiştir (36,37). 

Son dönemde yapılan randomize kontrollü çalışmalarda Tm:YAG 

prostatektominin per-operatif komplikasyonlar açısından, büyük 

prostatlı hastalar için bile oldukça güvenli bir teknik olduğu 

ispatlanmıştır (38). Tm:YAG prostatektomi, antikoagülan kullanan ve 

hatta kanama bozuklukları olan hastalarda bile oldukça güvenli bir 

ameliyat yöntemidir (39). Yapılan çalışmaların kısa dönem sonuçları 

umut verici olsa da randomize kontrollü çalışmalarla uzun dönem 

sonuçların konvansiyonel diğer yöntemlerle karşılaştırılması yöntemin 

lazer tedavilerdeki gerçek yerini bulmasını sağlayacaktır. 

Prostatik Uretral LIFT 

Her iki prostat lobuna yerleştirilern ve lobları lateralden yukarı 

kaldırarak üretral açıklığı sağlamayı amaçlayan sistemdir. Lokal 

anestezi altında uygulanabilir. Yapılan çalışmalarda semptom skorunda 
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% 41, idrar akış hızında ise % 53 ‘e varan iyileşmeler 

bildirilmiştir(40).Ancak sonuçları TUR-P ile kıyaslanacak düzeyde 

değildir ve seçilmiş sınırlı hasta grubunda alternatif olarak uygulanması 

önerilmektedir. 

İntraprostatik Enjeksiyonlar 

Klinik pratikte edn sık uygulanmış intraprostatik enjeksiyon 

materyali etanoldür. Etanolün prostat içine enjekte edilmesi ile 

prostatik dokuda inflamasyon, koagülasyon nekrozu ile sonuçta 

prostatik lojda kavite oluşturma amaçlanmaktadır. Kavite 

formasyonunun enjeksiyondan yaklaşık 1 hafta sonra oluştuğu hayvan 

modellerinde gösterilmiştir. Sıklıkla transüretral yolla yapılmasının 

yanında transrektal olarak da uygulanabilmektedir. Uygulanacak etanol 

miktarı prostat dokusunun büyüklüğüne göre 2-25 ml arasında 

değişebilir ve bu konuda konsensus yoktur. Çalışmalarda İPSS’te %41-

71 ve Qmax’ta %35-155 arasında değişen iyileşmeler bildirilmişse de 

bu iyileşmelerin ne kadar sürdüğü ile ilgili net bilgi bulunmaktadır. Üç 

yıllık takip yapılan tek çalışmada ek tedavi oranının %41 olduğu 

bildirilmiştir (41). Literatürde major yan etki olarak bir hastada büyük 

mesane taşı oluşumu ve iki hastada mesane nekrozuna bağlı sistektomi, 

üriner diversiyon yapılmış vaka bildirimleri bulunmaktadır (42). 

Etanol enjeksiyonunun yanı sıra intraprostatik Botox enjeksiyonu 

uygulamaları da deneysel olarak yapılıyor olmakla birlikte henüz rutin 

olarak yapılması kılavuzlarda yer almamaktadır. 

Prostatik Stendler  

İlk kez Fabian tarafından kullanılan prostatik stendler mesane boynu 

ile eksternal sfinkter arasına yerleştirilerek prostatik üretral açıklığı 

sağlamayı amaçlamaktadır(43).Lokla anesteziyle takılabilen çok çeşitli 

stend türleri geliştirilmiştir. Özellikle anestezi riski yüksek hastalarda 

planlanan cerrahiye kadar zaman kazanmak ya da daimi 

kateterizasyondan hastayı kurtarmak için kullanılırlar.Kalıcı ve geçici 

olmak üzere iki tür prostat stenti vardır. Stentlerin doğru anatomik 

noktaya konulmasındaki zorluk, stentin %20 oranında çıkartılması 

olasılığı, %10 oranındaki akut üriner obstrüksiyon riski, %6 oranında 

enfeksiyon gelişme riski, %6 inkontinans riski ve %2’lik stent 

enkrüstasyonu nedeniyle zorunlu endikasyonları dışında önerilmez 

(44). 

Prostatik Arter Embolizasyonu 

Bu işlemde inferior vezikal arterin embolizasyonu ile prostat 

dokusunda dolaşım bozukluğu ve nekroz oluşturarak prostatik kaviter 
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açıklığın sağlanması amaçlanmaktadır. İşlem genellikle femoral 

arterden özel embolizasyon kateteri ile girilerek yapılmaktadır. Her ne 

kadar çalışmalar umut verici olsa da sonuçlar TUR-P ile 

karşılaştırıldığında gerek semptom skorunda iyileşme ve gerekse de 

idrar akım hızındaki iyileşme bakımından TUR-P oldukça avantajlı 

görünmektedir(45). İşleme bağlı gelişen en sık komplikasyonlar ise 

rektal ağrı, dizüri ve akut üriner retansiyondur. 

Sonuç 

BPH’nın cerrahi tedavisinde TUR-P halen altın stendart tedavi 

seçeneği olma özelliğini korumaktadır.Minimal invaziv tekniklerle 

TUR-P’yi karşılaştıran çeşitli çalışmalar olmakla birlikte uzun dönem 

sonuçları hakkında yapılan randomize kontrollü çalışma sayısı oldukça 

azdır(46).Hastaya ait komorbidite faktörleri,prostat volümü ve hastaya 

ait beklentilerin iyi değerlendirilmesi ve seçilecek yöntemin 

belirlenmesi en doğru yol olmalıdır. TUR-P ve TUIP, 30-80 ml 

boyutlardaki prostatlar için cerrahi tedavilerin yaklaşık %95 ini 

kapsamakta olan yöntemlerdir. Prostat hacmi >80-100 ml, mesane 

divertikülü veya mesane taşı olan hastalara genellikle açık 

prostatektomi uygulanmaktadır. Fakat son yıllardaki gelişmelerle 

birlikte >100 ml prostatlarda HoLEP uygulamasının açık prostatektomi 

ile benzer etkinlikte ve düşük komplikasyon oranlarına sahip olduğu 

gösterilmiştir. Antikoagülan tedavi alan hastalarda ise KTP lazer 

yöntemi sıklıkla ve etkin olarak kullanılır olmuştur. Lazer uygulamaları 

özellikle kısa kateterizasyon ve kısa hastanede kalış avantajları 

nedeniyle tercih nedeni olmaktadır. HoLEP ve KTP, TUR-P ile benzer 

etkinlik ve anestezik ihtiyacına sahiptir. HoLEP’in dezavantajları uzun 

öğrenme eğrisi; başlangıç maliyetinin fazla olması ve doku 

çıkarılmasındaki zorluklardır. KTP ise daha uzun operasyon süresi, 

histolojik değerlendirmenin olmaması ve yüksek maliyet (tek 

kullanımlık fiberler) nedeniyle dezavantajlara sahiptir. Klinik pratik 

kılavuzlarda HoLEP ve özellikle KTP ile ilgili bilgiler sınırlıdır.TUNA 

ve TUMT ise lokal anestezi altında yapılabilme avantajına sahip basit 

ve güvenli tekniklerdir. Ancak her iki teknik de uzun dönemde TUR-

P’nin etkinliğini sağlayamamaktadır ve re-operasyon gereksinimleri 

oldukça fazladır. Tüm minimal invaziv yöntemlerin kısa dönem 

etkinlikleri standart TUR-P ile benzer olmasına rağmen; maliyet analizi 

yapıldığında hiçbiri standart TUR-P’dan daha ekonomik 

görünmemektedir (7). Minimal invaziv yöntemlerin TUR-P’ye üstün 

olduğunu göstermek için uzun dönemli, karşılaştırmalı, çok merkezli 

daha fazla sayıda randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Prosedürün Tarihçesi ve Çalışma Prensibi: 

Lazer kelimesi İngilizce(Laser) kökenli olup ‘’ Light Amplification 

by Stimulated Emission of Radiation’’ kelimelerinin kısaltmasından 

oluşmaktadır.1917’de lazerin çalışma ilkelerini ilk kez ortaya koyan 

Albert Einstein olmuş ve kendiliğinden ışıma(spontaneous 

emission),soğurma(absorbtion) ve uyarılı ışıma(stimulated emission) 

gibi önemli fiziksel etkilerin kuramını geliştirmiştir(1).Bunu takiben 

1960 yılında Thedore H.Maiman yakut kristali kullanarak ilk görünür 

lazer ışığını üretmeyi başarmıştır(2).1966’da ise Parsons benzer bir 

yakut kristali kullanarak oluşturduğu lazer enerjisini köpek 

mesanesinde deneyen ilk ürolog olmuştur(3). Bundan 2 yıl sonra ise 

Mulvanly yine yakut lazeri kullanarak üriner sistem taşlarını 

parçalamayı denemiştir.Daha sonra araştırmacılar, bir çok klinik 

uygulamada değişik maddelerle elde ettikleri lazer enerjilerini test 

etmişlerdir.Özellikle ürolojik cerrahide üriner sistemin küçük, kapalı ve 

ulaşılması zor ortamlarında sağladığı uygulama kolaylığı ve etkinliği 

sayesinde lazer teknolojisi bir çok ürolojik cerrahi prosedürün 

vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. 

Lazer ışığınıdiğer doğal ışınlardan ayıran ve kullanışlı kılan bazı 

temel özellikleri vardır.Bunlar kısaca; 

 1-Koherens: Tüm foton taneciklerinin aynı fazda bulunması 

 2-Kolimasyon: Tüm fotonların aynı hizada hareket etme 

özelliği 

 3-Monokromasite: Tüm fotonların aynı dalga boyunda olması 

ve bu sayede tek renk oluşturma özelliği olarak sayılabilir. 

Lazer ışığını üretmek için kullanılan maddelerin(katı,sıvı,gaz) 

spektroskopik yapısı ışığın rengini belirler.Lazer ışığı dar bir dalga 

boyunda olup uzun mesafelerde dahi aynı yönlü kalan, dağılmayan, 

toplu hareket etme özelliğine sahiptir.Bu şekilde hareket eden ışık 
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demeti bir noktaya odaklandığı zaman yüksek enerjili güçlü etki 

yapabilmektedir(1).Dokulara ulaşan lazer ışığının bir kısmı yansır ve 

kaybolur.Cerrahi olarak istediğimiz etkiyi oluşturan ise Absorbsiyon, 

yani dokudaki kromoforlar tarafından emilme özelliğidir.Vücutta 

bulunan başlıca kromoforlar kan, su ve melanindir.Absorbe olan lazer 

ışığı ise ısı enerjisine dönüşerek klinik olarak koagülasyon ve 

vaporizasyon etkisi yapar.Genel olarak tıbbi işlemlerde kullanılan 

lazerler; gaz lazerler,kristal lazerler,dye ve yarı iletken lazerler olarak 

ayrılabilir.Günümüzde tedavi amaçlı kullanılan kristal lazerlerin çoğu 

YAG ve katkı için yerleştirilmiş Neodmiyum,Holmiyum veya 

Erbiyum’dan oluşmaktadır(4). 

Ürolojik Cerrahide kullanılan Lazer tipleri ve Özellikleri: 

Neodmiyum: yttrium aluminium garnet (Nd:YAG) Lazer 

Bu lazerde iyon Neodmiyum, sentetik kristal Y3 Al5 O12 (YAG)’dır. 

1064 nm dalga boyunda, 40-60 watt gücündedir.Genel kullanım 

alanları; görsel lazer ablasyon (Visual laser ablation of the prostate: 

VLAP), interstisyel lazer koagülasyon (Interstitial laser coagulation: 

ILC) ve vaporizasyon olarak sayılabilir. 

Potassium titanyl phosphate (KTP: YAG) lazer 

Bu lazerin dalga boyu 532 nm, penetrasyon derinliği 1 mm’dir ve 

rengi yeşildir. Hemoglobin tarafından absorbe edilir; su tarafından 

absorbe edilmez. Sıvı ortamda lazer ışığının enerjisi kaybolmadan 

prostat dokusuna ulaşır ve yüksek enerji yoğunluğu ile vaporizasyonda 

(fotoselektif prostat vaporizasyonu) kullanılır. 

Holmium:YAG (Ho:YAG) lazer  

Nadir bulunan bir element olan holmiyumun YAG kristaline 

katılması ve termomekanik etki mekanizması ile pulsatile lazer enerjisi 

elde edilir.Bu lazer türü 2150 nm dalga boyunda ışın yayar ve 

penetrasyon derinliği 0.4 mm’dir. Bu dalga boyunda su tarafından 

absorbe edildiğinden suyu hızlı şekilde ısıtır. Ürolojik cerrahide taş 

kırma( Litotripsi) için idealdir. Kesme özelliği ile de HoLRP ve HoLEP 

sayesinde prostat dokusunun çıkarılmasını sağlar. 250 ms puls modu ve 

düşük darbe oranlarında iyi hemostaz sağlama özelliği vardır. 

Erbiyum: yttrium-Aluminum-Garnet (Er:YAG) Lazer 

2940 nm dalga boyu, 200-400 mikron penetrasyon derinliği vardır. 

Kullanımı açısından Holmiyum:YAG lazere benzemekle birlikte, 

penetrasyon derinliği az olduğundan daha az doku hasarı yapar. 
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Thulyum Lazer 

Dalga boyu 11750-2200 nm arasında değişir. Teknik olarak 

HoLEP’e benzer ve prostat rezeksiyonunda, parsiyel nefrektomide ve 

üreteral darlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 

Diode-lazer  

980 ve 1470 nm dalga boyundadır ve etkin hemostaz sağlar. 

Teknolojisi elektronik devrelerde kullanılan ışıklı diyot (LED) 

teknolojisine benzer. Diğer lazerlere oranla elektrik enerjisini daha ve-

rimli kullanılır. Ayrıca diğer lazerlere kıyasla daha küçük, ucuz ve 

taşınabilir olma avantajı vardır (5). 

Karbon Diokside (CO2) Lazer 

10640 nm ile uzun dalga boyuna sahiptir ancak penetrasyon 

derinliği kısadır (40-240 mikron).Bu özelliği ile daha çok yüzeyel cilt 

lezyonlarının tedavisinde tercih edilmektedir. 

Genel olarak; 

 Üretra darlığı, posterior üretral valv, ureteropelvik bileşke 

darlıkları ve mesane boynu kontraktüründe yumuşak doku insizyo-

nunda Ho:YAG, Nd:YAG, KTP  

 Kondilom gibi cilt lezyonları, mesane ve deri hemanjiyomunda 

Ho:YAG, Nd:YAG, KTP, diode, CO2 

 Litotripsi için Ho:YAG 

 Vazovazostomi, hipospadias, üretral rekonstruksiyon, darlık, 

fistül gibi nedenlerle doku birleştirilmesi (kaynak-lehim) için diode, 

KTP, Nd:YAG, veya CO2  

 Mesane görüntülemesi için nitrojen lazer tercih edilebilir. 

 

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH)’nin Tedavisinde Kullanılan 

Lazerler: 

1- Holmiyum-YAG Lazer-PROSTAT (HoLEP) 

Günümüzde medikal tedaviye dirençli küçük ve orta büyüklükteki 

semptomatik BPH olgularında TUR-P halen birincil teknik olmakla 

birlikte özellik büyük hacimli (> 100gr) prostatlar için açık 

prostatektomiye alternatif daha minimal invaziv tedavi yöntemleri 

arayışı başlamıştır(6). Bu amaçla en yaygın kullanılan lazer türleri KTP 

lazer, diode lazer, thulium lazer ve holmium lazerdir. Başlangıçta 60 ve 

80W gücündeki cihazların kullanıldığı, küçük-orta büyüklükteki 

prostatlara holmiyum lazer vaporizasyon-ablasyon (HoLAP) ve 

holmium lazer rezeksiyon (HoLRP) tekniği şeklinde uygulanmışsa da 
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literatürde bunlara ait sınırlı sayıda data vardır ve bu yöntemlerin KTP 

lazer ve TUR-P’ye belirgin bir üstünlüğü gösterilememiştir.(7,8). 

Günümüzde transüretral prostat cerrahisinde holmiyum lazerin yaygın 

kullanım şekli enükleasyon (HoLEP) tekniği ve mekanik doku 

morsellasyonudur. Ho-YAG Lazer; ürolojik cerrahide en yaygın 

kullanılan lazer tipidir (9). HoLEP ‘in prostat cerrahisindeki mevcut 

diğer yöntemlere kıyasla önemli avantajları vardır. Bunların en 

önemlisi açık prostatektomiye benzer şekilde adenom ile cerrahi kapsül 

arasında doğal anatomiye en uygun diseksiyon/enükleasyon 

sağlamasıdır. Bununla birlikte HoLEP’in hastanede kalış süresi, 

hemoglobin düşüşü, katater çekilme zamanı açısından TUR-P’ye üstün 

olduğu ancak operasyon süresi açısından TUR-P’nin daha avantajlı 

olduğu bildirilmiştir(10). Yapılan çalışmalarda postoperatif takipte 

Qmax açısından HoLEP’te TURP’den daha fazla iyileşme olduğu ve 

ortalama rezeksiyon süresinin HoLEP’te daha uzun olduğu 

bildirilmiştir (11).HoLEP ile açık prostatektomiyi karşılaştıran 

çalışmada 100 mL’den büyük prostat hacimlerinde takipte her ikisinin 

de eşit olarak, düşük ek operasyon oranlarına ve işemede benzer etkin 

iyileşmeye sahip oldukları bildirilmiştir (12). 

2-KTP Lazer 

Lazer dalga boyunun 1064 nm’den 532 nm’ye düşürülmesine olanak 

sağlayan potasyumtitanil-fosfat (KTP) kristali sayesinde lazer ışını ve 

prostat dokusu arasında tamamen farklı bir optik etkileşim elde edildi. 

Nd:YAG lazer uygulamalarına ait klinik deneyimin aksine bu yeni KTP 

lazer uygulaması ile hızlı ve etkin bir doku vaporizasyonu elde 

edilebildi. Böylece lazer uygulamalarının güvenlik profili ile TUR-P 

uygulamasının etkin hacim küçültücü etkisi KTP lazerde biraraya 

getirilmiş oldu. Yan etki profili, kateterizasyon ve hastanede kalış 

süreleri açısından TURP’den daha avantajlı iken İPSS ve Qmax 

açısından eşit etkinliğe sahiptir (13). Oral antikoagülan alan hastalarda, 

retansiyonu olan hastalarda ya da prostat hacmi 80 mL‘den büyük 

hastalarda güvenilirliği gösterilmiştir (14). Buna karşın doku 

alınamaması ve uzun operasyon süreleri temel dezavantajlarıdır. 

3- Diode 980 Lazer 

Diode lazer dalga boyları 940-980-1470/980 gibi değişken olabilir. 

Dalga boyu lazer ışınının penetrasyon derinliğini belirleyen en önemli 

faktördür. Hafif olması, 220 volt elektrik kullanması, hava soğutmalı 

oluşu avantajları arasındadır. Vaporizasyon ve enükleasyonda 

kullanılabilir. Antikoagulan alan hastalarda güvenle kullanılabilir. 

Diode 980 lazer penetrasyon derinliği nisbeten fazla olduğundan derin 

koagulasyon yaparak kanamayı engeller. Su ve hemoglobinde absorbe 
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olur. Bunun karşılığında postoperatif dönemde doku dökülmesine bağlı 

irritatif semptomlar daha yüksek oranda görülür. Avantajları arasında 

öğrenme eğrisinin kısalığı, kateterizasyon ve hastanede kalış süresinin 

kısalığı, antegrad ejakulasyonu koruyan tekniklerin tanımlanmış 

olması, lokal anestezi altında uygulanabilirliği yer alır. Hem kesme hem 

de vaporize etme, TURP bilen cerrahlar için adaptasyonu kolaydır(15). 

Dezavantajları ise, özellikle vaporizasyona dayalı tekniklerde gland 

boyutları arttıkça reoperasyon oranını arttıran, etkinliğin zayıf oluşu ve 

süregen olmamasıdır. Vaporezeksiyon ve enükleasyon bu problemi 

yenme de daha başarılıdır. 

3-Thulium:yttrium- aluminyum-garnet lazer (Tm:YAG) 

Tm.YAG lazer, 1.940 ve 2.013 nm devamlı dalga boyunda enerji 

transferine olanak sağlayan bir laser teknolojisidir. Genellikle önden 

ateşlemeli problara uyumlu olarak üretilmiştir (16). Son yıllarda 

Tm:YAG lazer prostatektomi, Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) 

tedavisinde kullanılan 4 farklı cerrahi teknik için de etkin bir tek- 

nolojidir, Tm:YAG teknolojisinin kullanıldığı bu cerrahi teknikler 

aşağıdaki gibi sınıfl anabilir (17): Tm:YAG vaporizasyon (ThuVaP),  

Tm:YAG vaporezeksiyon (ThuVaRP) ,Tm:YAG enükleasyon 

(ThuLEP), Tm:YAG vapoenükleasyon (ThuVEP). 

Literatürde henüz prostat dokusu üzerinde Tm:YAG kullanımı ile 

ilgili yeterli sayıda rando-mize kontrollü çalışma bulunmamakla 

beraber, Tm:YAG vaporezeksiyon ile transüretral prostat rezeksiyonu 

(TUR-P) tekniğinin karşılaştırıldığı bir çalışmada Tm:YAG 

vaporizasyonun etkinlik ve re-operasyon oranları açısından neredey se 

TUR-P’ye eşdeğer olduğu bildirilmiştir (18). Tm:YAG vaporezeksiyon 

ile standart TURP tekniğini karşılaştıran diğer güncel çalışmalarda da 

semptom skorları, işeme parametrelerinde ve işeme sonrası kalan idrar 

hacminde (post void residual-PVR) TURP’ye benzer oranda başarılı bir 

düzelme olduğu gözlemlenmiştir (19). Kateterizasyon süresi, hastanede 

kalış süresi ve toplam kan kaybının ise TURP ile karşılaştırıldığında 

daha az olduğu saptanmıştır (20). Tm:YAG vaporizasyonu sonrasında 

post- operatif üretral darlık görülme oranı %1.9 iken bu oran mesane 

boynu darlığı için %1,8 olarak saptanmış olup re-operasyon oranının 

ise %0- 7,1 olduğu rapor edilmiştir (19,20). Son dönemde yapılan 

randomize kontrollü çalışmalarda Tm:YAG prostatektominin per-

operatif komplikasyonlar açısından, büyük prostatlı hastalar için bile 

oldukça güvenli bir teknik olduğu ispatlanmıştır (21). Tm:YAG 

prostatektomi, antikoagülan kullanan ve hatta kanama bozuklukları 

olan hastalarda bile oldukça güvenli bir ameliyat yöntemidir (22).  
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Üst Üriner Sistem Darlıklarında Lazer Kullanımı: 

Lazer teknolojisinin ürolojide en sık lullanıldığı alanlardan biri de, 

renal pelvisten üretere idrar akımının geçişinde anatomik veya 

fonksiyonel bir dirençle karakterize üreteropelvik bileşke tıkanıklığının 

(UPBT) tedavisidir (23). UPBT görece nadir de olsa, renal fonksiyonda 

bozulmanın önüne geçebilmek ve semptomları hafifletmek için acele 

etmek ve işlevi garanti altına almak gerekir. Daha küçük çaplı 

endoskopların gelişmesi (24) ve laparoskopik rekonstruktif 

tekniklerdeki ilerlemeler, lazer teknolojisi ve robotik teknoloji bu 

durumun tedavisindeki seçenekleri değiştirmiştir. Holmium:yttrium–

aluminum–garnet (Ho:YAG) laser çalışmalarda en sık kullanılan lazer 

olarak, benzer başarı oranları ve benzer düşük komplikasyon oranları 

ile diğer endoürolojik seçeneklerle kıyaslanabilir seriler 

oluşturmuştur(25,26). Günümüzde, retrograd endopiyelotomi 3 yolla 

yapılabilmektedir:  

1) Rijit üreteroskop kullanılarak ve soğuk bıçakla, elektrokoterle 

veya holmiyum lazer kesi ile;  

2) Fleksible üreteroskop kullanılarak elektrokoter veya lazer kesi ile; 

ve  

3) Nadir seçilmiş olgularda balon ve kesme teli (Acucise) 

kullanılarak (22). 

Birçok farklı seride retrograd üreteroskopik endopiyelotominin 

başarı oranları %73-90 arasında bildirilmektedir (27,28).Diğer tedavi 

seçenekleri ile karşılaştırıldığında üreteroskopik retrograd 

endopiyelotomi daha minimal invaziftir.İlaveten operasyon süresi daha 

kısa olup işlem ayaktan da yapılabilir veya çok kısa hastanede yatış 

süresiyle bitirilebilir ve kısa iyileşme dönemi vardır (29). 

Elektrokoterden yayılan termal hasar nedeniyle üreteral daralma şeklin-

deki ilk bildirimler olduysa da, günümüzde yalıtımlı üreteroskoplar ve 

holmiyum lazer fiberler ile bu sorun giderilmiştir (30).Üreteroskopinin 

olası iatrojenik komplikasyonları üreteral perforasyon, darlık, hatalı 

pasaj, üreteral avulsiyon, üreter mukozasından veya komşu yapılardan 

kanama, infeksiyon ve sepsistir. Birçok çalışmada üreteroskopinin 

komplikasyonları %1-15 arasında bildirilmektedir (31). Bir büyük üre-

teroskopi serisinde ağrı, ateş, hatalı pasaj ve İYE’nin bildirilen insidansı 

sırasıyla %5.5, %1.4, %0.4 ve %1.6’dır (32).  

Diğer komplikasyonlar UPB’nin kesilmesiyle ilişkili komşu aberran 

damarın kanaması, UPB insizyonundan stentin kaçması ve UPBT’nın 

tekrarlamasıdır. 
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Üretra Darlıklarında Lazer Kullanımı: 

Üroloji pratiğinde endoskopik girişimlerin artışına bağlı olarak 

üretral darlık prevalansı da ciddi olarak artış göstermiştir(33).Genel 

popülasyonda erkeklerdeki üretral darlık prevalansı her 100.000 kişide 

229-627 olarak bildirilmektedir(34).Üretral darlık hastaların hayat 

kalitesinde yaptığı olumsuz etkinin yanı sıra ciddi tedavi maliyetine ve 

morbiditeye neden olmaktadır(35). 

Üretral darlıkların tedavisinde primer seçenek olarak üretral 

dilatasyon ve vizüel internal üretrotomi (VIU) önerilmektedir(36). 

Özellikle 2 cm’ den kısa anterior-bulbar üretral darlıklarda VIU etkin 

ve ilk tedavi seçeneğidir(37).Minimal ekipman gereksinimiyle kolay 

uygulanabilir ve cost-effektif olması, hastanede kısa yatış gereksinimi, 

postoperatif minimal ağrı ve komplikasyon oranının düşük olması 

VIU’nin önemli avantajlarıdır(38).Ancak 2 cm ‘den uzun ve sık 

tekrarlayan üretra darlıklarında açık üretroplasti seçeneği ön plana 

çıkmaktadır(39).VIU klasik olarak genel ya da regional anestezi altında 

yapılmakla birlikte, son zamanlarda çeşitli topikal ve lokal anestezi 

teknikleri ile de VIU’nin kolaylıkla uygulanabildiği 

gösterilmiştir(40).Lazer üretrotomi ise insanlar üzerinde ilk olarak 1979 

yılında neodymium-doped yttrium aluminium garnet (Nd:YAG) lazer 

ile uygulanmıştır. Daha sonraları argon, diode, excimer, holmium 

yttrium aluminium garnet (Ho:YAG) ve potasyum titanil fosfat (KTP) 

gibi çeşitli lazer tipleri üretral darlıkların insizyon, rezeksiyon ve 

vaporizasyonu için kullanılmıştır (41). Transüretral lazer üretrotomi, 

üretra darlıklarının tedavisinde teknik olarak uygulanabilir, minimal 

morbidite ve komplikasyon oranları ile güvenli bir tedavi alternatifidir. 

Seçilmiş vakalarda (özellikle kısa ve primer üretra darlıklarında) lazer 

üretrotomi başarısı %100’e kadar çıkmakla birlikte komplike ve uzun 

darlıklarda başarı oranı düşmektedir. Yapılan çalışmalarda herhangi bir 

lazer tipinin diğerlerine üstünlüğü gösterilememiştir ve eşit etkinlikte 

olduğu kabul edilmektedir(42). 

Üriner Sistem Taş Hastalıklarında Lazer Kullanımı: 

Endoskopik intrakorporeal lazer litotripside en sık kullanılan lazer 

tipi holmium: yttrium-aluminum:garnet (Ho:YAG) lazerdir. Pulsed-

dye, Aleksandrite, FREDDY (frequency-doubled double-pulse 

neodmium: YAG), Erbium: YAG ve Holmium: YAG lazerler 

intrakorporeal litotripside kullanılan diğer lazer tipleridir. Lazer 

enerjisinin sıklıkla kullanıldığı alanlar; Endoskopik sistolitotripsi, 

Endoskopik üreter taşı tedavisi (URS), Retrograd intrarenal taş 

çerrahisi (RIRS), Perkütan nefrolitotomi (PNL) şeklinde özetlenebilir. 

Ho:YAG lazerin taş kırma sırasında zayıf şok dalgaları üretmesi 
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nedeniyle (ağırlıklı olarak fotoakustik değil, fototermal mekanizma ile 

fragmantasyon sağlar), pnömotik ve elektrohidrolik litotripsi 

yöntemlerine göre üreterdeki taşın retrograd olarak böbreğe geri kaçma 

ihtimalinin minimum olmasını sağlamaktadır (43). Taşın geri kaçma 

ihtimalinin aynı zamanda lazer fiberinin çapı, lazerin atım frekansı ve 

total enerji miktarı ile de orantılı olduğu bildirilmektedir (44,45). Şok 

dalgalarının güçlü olmayışı, üreteral duvarda yaralanma riskini 

azaltmakta, endoskopik enstrüman ve aletlerde zedelenme ihtimalini 

düşürmektedir. Üreter duvarına ise 0.5 mm’den daha fazla 

yaklaşıldığında zedelenme oluşturmaktadır. Mukozaya direk tek 

temasta yalnızca 0.4 mm derinliğinde hasar oluşmaktadır ki bu da 

güvenli olarak kabul edilmektedir (46). Ho:YAG lazer gerek tüm taş 

kompozisyonları üzerine oldukça etkili ve güvenli bir litotriptör olması, 

gerekse taş retropulsiyonuna neden olmaması nedeniyle altın standart 

intrakorporeal litotriptör olarak kabul edilmektedir. 

Lazer Yardımlı Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi: 

Laparoskopik cerrahideki gelişmeler ile birlikte laparoskopik 

parsiyel nefrektomi (LPN) sıklıkla kullanılan bir yöntem olmuştur. 

Bununla birlikte zorluk derecesi yüksek ve üst düzey laparoskopik 

deneyim gerektiren bir yöntemdir. Tümör rezeksiyonu esnasında 

kanamayı azaltmak amacıyla sıklıkla renal arter klemplenmekte ve bu 

durum da hipoksi ile birlikte iskemik böbrek hasarına yol açmaktadır 

(47). Son zamanlarda selektif klempleme, kontrollü hipotansiyon, 

tümör enükleasyonu gibi yöntemlerle parsiyel nefrektomiler yapılarak 

renal hasar önlenmeye ya da azaltılmaya çalışılmaktadır (48). Bu 

amaçla geliştirilen bir teknik de lazer yardımlı lapa roskopik parsiyel 

nefrektomidir ve bu konudaki literatür bilgisi her geçen gün 

artmaktadır. Laparoskopik parsiyel nefrektomide kullanılan başlıca 

lazer türleri;CO2 lazer, neodymium-doped yttrium aluminum garnet 

(Nd:YAG) lazer, potasyum-titanil fosfat (KTP) lazer, Thulium lazer ve 

Diode lazer sayılabilir. Literatüre bakıldığında lazer yardımlı laparos-

kopik parsiyel nefrektomi ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bugüne 

kadar CO2, Nd:YAG, Ho:YAG, thulium ve diode lazerler bu amaçla 

kullanılmış ve tamamında kanama miktarı ve koagülasyon açısından 

umut vadeden sonuçlara ulaşılmış ancak bazı lazer tiplerinde teknik 

olarak sınırlayıcı etkenlerle karşılaşılmıştır. CO2 lazer küçük damar 

koagülasyonunda oldukça başarılı iken kesme işleminde yeterince efek-

tif olmaması birkaç çalışma sonrasında kullanılmamasına yol açmıştır 

(49). Nd:YAG lazer mükemmel kesme ve koagülasyon sağlarken, 

dokulara derin olarak penetre olmakta ve renal hasar riskini 

arttırmaktadır (50). Ho:YAG lazerin ise üroloji pratiğinde sıklıkla 

kullanılmasına rağmen literatürde parsiyel nefrektomi ile ilgili tek 
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çalışma bulunmaktadır. Ho:YAG lazer koagülasyon ve rezeksiyon için 

iyi sonuçlara sahipken, fazla duman oluşturması ve rezeksiyon 

esnasında kameraya fazla miktarda kan sıçratması gibi dezavantajları 

bulunmaktadır (51). Yine mükemmel rezeksiyon ve koagülasyon 

özelliklerine sahip olan thulium lazer yoğun kan sıçramasına sebep 

olarak görüntüyü bozmamakta ancak Ho:YAG lazerde olduğu gibi 

görüntüyü bozan duman oluşumuna sebep olmaktadır. Bunun yanında 

diode lazerde olduğu gibi doku karbonizasyonuna sebep olması da 

diğer bir dezavantajıdır. 

Lazer Yardımlı Sinir Koruyucu Laparoskopik Radikal 

Prostatektomi:  

Laparoskopik sinir koruyucu radikal prostatektomide çeşitli 

hemostatik yöntemler kullanılmaktadır. Ultrasonik makas, bipolar 

koter, klipsler ve laparoskopik buldog klemp komşu doku hasarını 

azaltmak, pudental siniri korumak amaçlı kullanılmaktadır. Kullanılan 

hemostatik araçların hemostaz yaparken mümkün olduğunca çevre 

dokulara zarar vermemesi gerekmektedir. Ong ve arkadaşlarının 

yaptıkları çalışmaya göre bipolar, monopolar ve ultrasonik enerjiler 

kavernöz sinir fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir (52). Tulikangas 

ve arkadaşlarının yapmış olduğu hayvan çalışmasına göre sırasıyla 

enerji kaynaklarının doku hasar derinliği ultrasonik için 0,9 cm, bipolar 

için 1,3 cm ve monopolar için 2,1 cm’dir (53). Bu çalışmada 

karbondioksit laser enerji en az doku hasarına yol açmıştır. Ultrasonik 

çalışma aleti bıçağının çapı 15x3 mm, bipolar koter ucu çapı12x5 mm 

iken lazer çapı 300-600 µm’dir. Bu nedenle çevre doku hasarı lazer 

enerji ile daha az olması beklenebilir. Ultrasonik bıçak sıcaklığı 150º 

C’ye, diatermik enerji sıcaklığı ise 300º C’ye kadar ulaşabilmektedir, 

aktivasyon sonrası normal ısıya ulaşmadan hemen tekrar kullanılarak 

diseksiyona devam etmek, istenmeyen doku hasarına neden olabilir 

(54). Laser enerji diğer enerji yöntemlerinden farklı olarak hızlı ve 

düzgün diseksiyon ile daha az komşu doku hasarı potansiyeli 

taşımaktadır. 

Mesane Kanseri: 

Mesane kanserlerinin yaklaşık % 75’ini kasa invaze olmayan 

mesane kanserleri(KİOMK) oluşturmaktadır(55).KİOMK’nin tedavi 

protokolünün temelini ise tümörün total eksizyonu ve intrakaviter 

tedaviler oluşturmaktadır. Tümörün lokal kontrolü ve total eksizyonu 

için genellikle transüretral tümör rezeksiyonu (TUR-MT) 

yapılmaktadır. Bu amaçla farklı enerji kaynakları kullanılabilir 

(monopolar, bipolar gibi). Özellikle yaşlı hasta grubunda olması ve bu 

hastalarda eşlik eden problemler nedeni ile anestezi riskinin yüksek 
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olması zaman zaman lokal anestezi altında tedaviyi zorunlu 

kılmaktadır. Yine bu hastalığın tedavi ve takibinin ömür boyu 

yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda hastalığın maliyeti, 

hastaneye yatış ve anestezi sayısı minimal invaziv tedavi modaliteleri 

geliştirilme zorunluluğunu doğurmuştur. Bütün bunların sonucunda 

mesane kanseri tedavisinde lazer kullanımı gündeme gelmiştir. 

Özellikle 2.5 cm’den küçük tek mesane tümörlerinde lazer tedavileri 

klasik TUR-MT’ye alternatif tedavi seçeneği olarak 

kullanılabilmektedir. Mesane tümörünün tedavisinde kullanılan başlıca 

lazer türleri endo-ürolojide sıklıkla kullanılan lazer enerji türlerini 

içermektedir: Neodymium: Yttrium-AluminumGarnet (Nd:YAG), 

Holmium-YAG, ThuliumYAG (Tm:YAG), Potassium Titanyl 

Phosphate (KTP), Lithium Borate Laser (Greenlight ), Argon Lazer, 

Karbon Diokside Lazer (CO2).Genellikle 1 cm ‘den küçüm mesane 

kanserlerinin tedavisinde tümör voporizasyonu tercih edilebilir ve bu 

amaçla Holmium-YAG lazer iyi bir seçenek olabilir. Daha büyük(1-4 

cm) tümörlerde ise en-blok rezeksiyon ile tümörün mümkünse tek parça 

halinde çıkarılması hedeflenir. Bu tömörlerde de TUR-MT’ye alternatif 

olarak  Ho:YAG ile Nd:YAG lazerin kullanılabileceğini gösteren 

çalışmalar mevcuttur(56,57). 

Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Lazer Tedavisi: 

Üst üriner sistem tümörlerinin standart tedavisi nefroüreterktomi ve 

mesaneden cuff (güdük) çıkarılmasından oluşmaktadır. Ancak üst 

üriner sistem tümörlerinin tedavisinin başarı oranı mesane tümörlerine 

kıyasla daha azdır. Düşük dereceli karsinomlarda organ koruyucu veya 

konservatif tedavi olarak tanımlanan endoskopik lazer ablasyonu 

nefroüreterektomiye benzer sağ kalım oranları ile dikkat 

çekmektedir(58). Tadavide kullanılan lazer tipleri mesane tümörleriyle 

aynıdır.Üst üriner sistem tümörlerinde lazer ablasyonu için uygun hasta 

seçimi hayati önem arzeder. Lazer ablasyonu için seçilmiş uygun hasta 

grubu aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

*Normal böbrek fonksiyonları olan,  

*Lezyonları pailler ve yüzeysel görünümlü olan,  

*Endoskopik görsel hâkimiyetin tam olması,  

*Tatminkar biopsi alınabilmesi,  

*Tam ablasyon sağlanabilmesi,  

*Tümörün 2 cm.’ den küçük olması,  

*Bilgisayarlı tomografide parankimal veya periüreteral invazyon 

endişesi olmaması,  
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*Sıkı takip için hasta uyumunun tam olması. 

Avrupa Üroloji Topluluğu (EAU) guideline bilgilerine göre ise 1 

cm.’den küçük, düşük dereceli, CT ürografide invazyon şüphesi 

olmayan ve yakın takibe uyumu olan tümör hastalarına ureteroskopik 

lazer tedavisi önermektedir. Düşük dereceli tümörlerde ortalama %40 

nüks oranı belirtilirken yüksek dereceli tümörlerde %76 nüks 

belirtilmiştir (59). Yüksek nüks oranlarına rağmen %78-81 oranında 

böbrek hastalıksız olarak korunabilmiştir (60). 

Penis Tümörleri: 

Penis kanserinin asıl tedavisi penisi mümkün olduğunca koruyarak 

tümörün komplet olarak uzaklaştırılmasıdır. Ancak küçük ve lokalize 

hastalıkta aşağıdaki lokal tedavi modaliteleri kullanılabilir;  

1. Eksizyonel cerrahi  

2. EBRT (External Beam Radyoterapi)  

3. Brakiterapi (BT)  

4. Lazer ablasyon. 

Literatüre göz atıldığında EAU güideline’da penis kanserinin lazer 

ile tedavisi Tis, Ta (G1,G2), T1 (G1,G2), glansta sınırlı T1b (G3) ve T2 

‘de önerilmektedir. Hepsinde de kanıt düzeyi 3 ve öneri derecesi C 

olarak belirtilmiştir (61). Penis kanseri tedavisinde Nd:YAG lazer ve 

CO2 lazer en yaygın kullanılan lazer ablasyon çeşitleridir. 

Üretral Tümörlerde Lazer Kullanımı: 

Oldukça nadir görülmeleri sebebiyle literatürde primer üretral 

tümörler ile ilgili ancak sınırlı sayıda hasta serileri mevcuttur ve bu 

nedenle diğer ürolojik malinitelerde olduğu gibi hastalığın 

tedavisindeki standartları kesin şekilde belirleyecek net bir görüş 

birliğine varılamamıştır (62,63). Bununla birlikte, üretral tümörlerin 

tedavisinde genel prensip yine mesane ve üst ürotelyal tümörlerdekine 

benzemektedir; tedavi yöntemi tümörün yeri, boyutu ve yaygınlığına 

göre değişmektedir. Lokal ileri evrede organ kaybı kaçınılmaz iken, 

daha yüzeyel tümörlerde üretra koruyucu yaklaşım tercih edilebilir. 

Transüretral Ho: YAG lazer uygulaması ile üretranın primer ve 

sekonder tümörlerine evaporasyon/rezeksiyon amacıyla müdahale 

edilebilmektedir. Bu nedenle, non-invazif üretral tümörlerde Ho: YAG 

lazer ile endoskopik ablasyon, üretra koruyucu yaklaşım bağlamında 

TUR tekniğine ciddi bir alternatif olarak akılda bulundurulmalıdır. 
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Giriş 

Periampüller bölge tümörleri (PABT) ampulla vateriden 2 cm 

mesafede ortaya çıkan gastrointestinal kanserlerinin %5’ini oluşturan 

nadir tümörlerdir. PABT’i; ampulla vateri, distal koledok, duedonum 

2. kısım ve pankreas başı-unsinat kaynaklı tümörler oluşturmaktadır. 

PABT’ın çoğu lokal ileri veya metastatik evrede saptandığından, 

kuratif cerrahi şansını da kaybetmektedir. [1]. Pankreas başı-unsinat 

tümörler %50-70’ini, ampulla vateri tümörleri %15-25’ini, distal 

koledok tümörleri %10’unu ve duodenum 2. kısım tümörleri %10’unu 

oluşturmaktadır [2]. 

Periampuller bölge tümörleri 6. dekatta ve erkeklerde daha sık 

görülür. Pankreas başı-unsinat tümörleri ampulla vateri tümörlerinde 

daha ileri yaşta gözlenir. Klinik olarak sarılığın ortaya çıkış zamanı 

önemlidir. Ampulla vateri ve distal koledok tümörlerinde daha erken 

evrede görülürken pankreas başı ve duodenumda daha ileri evrede 

ortaya çıkmaktadır. Tanıda karsinoembriyojenik antijen (CEA) ve 

kanser antijeni 19-9 (CA19-9) tümör markerları kullanılabilmektedir. 

Görüntüleme yöntemi olarak ultrasonografi (USG), endoskopi, 

endoskpik ultrasonografi (EUS), endoskopik retrograd 

kolanjiopankreatikografi (ERCP), manyetik rezonans (MR), MR 

kolangiopankretikografi (MRCP), kontrastlı bilgisayarlı tomografi 

(BT) kullanılmaktadır. EUS eşliğinde veya endoskopik biyopsi,  

ERCP fırça biyopsisi tanıda kullanılabilen yöntemler olup tanı 

doğruluğu 50-67% arası değişmektedir [3]. 

PABT temel tedavisi klasik (KPD) veya pilor koruyucu (PKPD) 

pankreatikoduodenektomidir (Whipple). Tümörün boyut ve evresine 

bağlı lokal eksizyon veya bypass cerrahisi de yapılabilmektedir. 

Operatif mortalite %0-15, morbidite ise %30-50 arasında değişirken, 5 

yıllık sağ kalım oranı %12-15, ortalama yaşam süresi 25 ay olarak 
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raporlanmıştır [1,4]. Bu çalışmanın amacı; pankreas başı tümörleri 

dışındaki periampüller bölge tümörlerinin geriye dönük 

değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem 

Ocak 1987 ile Aralık 1995 yılları arasında Ankara SSK Eğitim 

Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniğinde PABT nedeni ile opere edilen 

22 hasta çalışmaya dâhil edildi. Opere olmayan PABT ile pankreas 

başı tümörleri çalışmaya dâhil edilmedi.  

Hastaların yaş, cinsiyet, tümör yerleşimi, şikâyetleri, bulguları, 

laboratuar değerleri (bilirubin, alkalen fosfataz (ALP), görüntüleme 

sonuçları (USG, BT, endoskopi, ERCP vd.), cerrahi şekli (KPD veya 

PKPD) komplikasyonları, operatif ve genel sağkalımları geriye dönük 

değerlendirildi.  

Tümör yerleşimi ampulla vateri, koledok distal uç ve duedonum 2. 

kısım olarak, bilirubin değerleri ise normal (0,2-1), <5, 5-10, 10-15, 

15-20 ve >20 mg/dl olarak ve ALP değerleri ise normal (37-111), 

<500, 500-1000 ve >1000 U/L olarak ayrılmıştır. 

Çalışmanın tüm istatiksel analizleri SPSS programı (15.0 

versiyonu) kullanılarak yapılmıştır. Yaş “Ortalama ± Standard 

Sapma” olarak, diğer veriler sayı ve yüzde ile verilmiştir.  

Bulgular 

PABT’lü 48 hastadan opere edilen 22 (45,8) hasta çalışmaya dâhil 

edildi. Hastaların yaş ortalaması 52,36 yıl (29-68) olarak saptandı. 

Hastaların %77,3 ‘si (n:17) erkek ve kadın erkek oranı 1:3,4 olarak 

saptandı. PABT %68,2’si (n:15) ampulla vateri, %22,8’i (n:5) distal 

koledok, %9’u (n:2) duedonum yerleşimli idi. Hastaların %90,9’sinde 

(n:20) sarılık, %45,4’ünde (n:10) karın ağrısı ve %36,3’ünde (n:8) 

kaşıntı şikâyeti mevcuttu. Sarılığı olmayan hastalardan birinde 

duedonum tümörü saptandı, diğeri ise koledokoduedonostomi 

operasyonlusu idi. Şikâyetlerin ortalama ortaya çıkış zamanı 36 gün 

(10-90 gün) olarak saptandı. Hastaların %81,8’inde (n:18) sklerada 

ikter, %36,3’ünde (n:8) palpabl safra kesesi bulguları mevcuttu.(Tablo 

1) 

Bilirubin değerleri hastaların %27,4’ünde (n:6) 10-15 mg/dl 

saptanırken, %22,8’inde (n:5) >20 mg/dl saptandı. ALP değerleri ise 

%50’sinde (n:11) <500 U/L saptanırken, %36,3’ünde 500-1000 U/L 
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saptandı. Hastaların tamamına USG yapıldı. Hastaların %90,9’unda 

(n:20) intrahepatik safra yollarında dilatasyon saptanırken, 

%36,6’sında (n:8) tümör saptandı. Hastaların %50,9’una (n:13) BT 

çekildi ve %69,2’sinde (n:9) tümör saptandı. Hastaların %50,9’una 

(n:13) endoskopi yapıldı ve %61,5’inde tümör gözlenirken 

%30,7’sinde (n:4) yapılan biyopside tümör saptandı. (Tablo 2) 

Tablo 1: PABT Demografik Sonuçları 

Yaş* 52,36 yıl (29-68) 

Cinsiyet n % 

Erkek 17 77,3 

Kadın 5 22,7 

Tümör Yerleşimi n % 

Ampulla Vateri 15 68,2 

Koledok Alt Uç 5 22,8 

Duodenum 2 9 

Şikâyet n % 

Sarılık 20 90,9 

Karın ağrısı 10 45,4 

Kaşıntı 8 36,3 

Kilo kaybı 7 31,8 

Bulantı kusma 4 18,2 

Bulgular n % 

Sklerada ikter 18 81,8 

Palpabl safra kesesi 8 36,3 

Hepatomegali 2 9 

 * Ortalama± Standard Sapma 

Hastaların %86,4’üne (n:19) KPD geri kalanlarına PKPD 

uygulandı. Hastaların %50’sinde (n:11) peroperatif tümörün 

kaynaklandığı yer saptanabildi. Postoperatif hastaların %18,2’sinde 

(n:4) cerrahi alan enfeksiyonu, %9’unda (n:2) plevral efüzyon gelişti. 

Operatif mortalite (ameliyat sonrası ilk 30 gün) %18,2 (n:4), toplam 

mortalite ise %54,5 (n:12) olarak saptandı. Ortalama yaşam süresi 

23,1 ay (1,5-60 ay) olarak saptandı. (Tablo 3) 
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Tartışma 

PABT periampüller bölgeyi oluşturan distal koledok, ampulla 

vateri, pankreas başı ve duedonum 2. kısımdan gelişen, kaynaklandığı  

Tablo 2: PABT Laboratuar ve Görüntüleme Sonuçları 

Bilirubin (mg/dl) n % 

Normal (0,2-1) 2 9 

(<5) 3 13,6 

(5-10) 3 13,6 

(10-15) 6 27,4 

(15-20) 3 13,6 

(>20) 5 22,8 

Alkalen Fosfataz (U/L) n % 

Normal (37-111) 2 9 

(<500) 11 50 

(500-1000) 8 36,3 

(>1000) 1 4,7 

USG (n:22) n % 

İHSY dilatasyon 20 90,9 

Safra kesesi hidropsu 8 36,3 

Safra çamuru 2 9 

Tümör 8 36,3 

BT (n:13) n % 

Tümör 9 69,2 

Gastroskopi (n:13) n % 

Tümör 8 61,5 

Biyopside Tümör 4 30,7 

 

yapının peroperatif eksplorasyonda bile tanısında zorlanıldığı, tüm 

gastrointestinal tümörlerin %2’ini oluşturan nadir tümörlerdir. Ayrıca 

PABT rezektabl olanlarında yapılacak cerrahi işlemde 

pankreatikoduedonektomidir. Kliniğimizde de olduğu gibi pankreas 

başı tümörleri, PABT dışında ayrı bir tümör olarak 

değerlendirilebilmektedir. 
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Tablo 3: PABT Cerrahi ve Sağkalım Sonuçları 

Ameliyat şekli n % 

KPD 19 86,4 

PKPD 3 13,6 

Postoperatif Komplikasyon n % 

Cerrahi alan enfeksiyonu 4 18,2 

Plevral efüzyon 2 9 

Anastomoz kaçağı 1 4,7 

Sağkalım n % 

Operatif  4 18,2 

Toplam  12 54,5 

 

PABT tümörleri pankreas başı tümörlerine göre daha genç yaşta 

gözlenmektedir. Pankreas başı tümörlerinde ortalama yaş 65,5 yıl, 

PABT’de ise 59,9 yıl olarak bildirilmiştir [5]. PABT içerisinde ise 

ampulla vateri tümörlerinde ortalama yaş 50 yıl, koledok distal 

tümörlerinde 59 yıl ve duedonum 2. kısım tümörlerinde ise 46 yıl 

olarak bildirilmiştir [6]. PABT için erkek cinsiyet risk faktörü olarak 

bildirilmiştir. Literatürde erkeklerde PABT görülme oranları 1,5 ile 3 

kat fazla görüldüğü raporlanmıştır [5,7]. Çalışmamızda yaş 

ortalamaları literatüre benzer şekilde ampulla vateri tümörlerinde 53,4 

yıl, koledok distal tümörlerinde 58,6 yıl ve duedonum 2. kısım 

tümörlerinde ise 46 yıl olarak saptanmıştır. PABT erkeklerde 

kadınlardan 3,4 kat fazla saptanmıştır. 

Ampulla vateri tümörleri %72,5-76,9 ile en sık PABT’dir. Distal 

koledok tümörleri %9-17,5’ini, duedonum 2. kısım tümörleri ise %10-

14,1’ini oluşturmaktadır [6,7]. Çalışmamızda literatüre benzer şekilde 

%68,2 ampulla vateri, %22,8 distal koledok ve %9 duedonum 2. kısım 

tümörleri saptanmıştır. 

Tıkanma sarılığı PABT için önemli bir klinik bulgudur. Distal 

koledok ve ampulla vateri tümörlerinde daha erken dönemde 

saptanırken duedonum 2. kısım tümörlerinde daha geç dönemde 

saptanmaktadır. Tıkanma sarılığı tüm PABT yaklaşık %76,9 

saptanmaktadır [7]. Ayrıca bulantı, kusma, karın ağrısı ve kilo kaybı 

da eşlik eden bulgulardır. Çalışmamızda hastaların %90,9’unda sarılık 

gözlenirken %45,4’ünde karın ağrısı gözlenmiştir. 



 

149 

 

Bilirubin değerleri > 9,7 mg/dl malignite lehine olduğu 

bildirilmiştir. Ampulla vateri tümörlerinde ortalama 6,49 mg/dl iken 

pankreas başı kanserlerinde ortalama 11,29 mg/dl olarak bildirilmiştir 

[8]. PABT’de ortalama ALP ise 460 U/L olarak ve rezektabiliteyi 

öngörmede faydalı olacağı bildirilmiştir [9].  Çalışmamızda 

PABT’lerin %63,8’inin bilirubin değeri >10 mg/dl, %50’sinin ise 

ALP değeri 111-500 U/L olarak saptanmıştır.  

Tıkanma sarılığı olan hastalarda değerlendirilmesinde ilk USG 

kullanılmaktadır. Hipoekoik kitle, pankreatik ve biliyer kanalların 

dilatasyonu, lenfadenopati ve karaciğer metastazlarını 

gösterebilmektedir. USG %10 yetersiz kalma oranı mevcuttur. BT 

hem tanı hemde rezektabilteyi göstermede önemli bir görüntüleme 

yöntemidir. PABT %90-96 başarı oranına sahiptir. Geçmiş 

dönemlerde damar yapılarının ve rezektabilitenin 

değerlendirilmesinde selektif anjiografi yapılmaktaydı. MRCP ve 

ERCP PABT değerlendirilmesinde önemli iki görüntüleme yöntemi 

olup ERCP aynı zamanda biyopsi ve stent gibi girişimsel 

uygulamalara olanak sağlamaktadır. Sırayla duyarlılıkları %84’e %70, 

özgüllükleri %97’e %94 olarak bildirilmiştir. Ayrıca gastroskopi 

duedonal ve ampulla vateri tümörlerinin tanısında, endsokopik USG 

ile birlikte diğer PABT ve pankreas başı tümörlerinin tanısında önemli 

bir yere sahiptir. Endoskopik USG’nin duyarlılığı %95 iken özgüllüğü 

%53 olarak bildirilmiştir [10-13]. Çalışmamızda USG’de tümör 

bulguları %90,9 (n:20/22) saptanırken BT’de %69,2 (n:9/13) 

saptanmıştır. Gastroskopide ise %61,2 (n:8/13) tümör saptanmıştır. 

PABT etyolojileri farklı olsa da cerrahi tedavisi 

pankreatikoduodenektomidir. Geçmiş dönemde klasik 

pankreatikoduodenektomi daha sık uygulanırken zamanla pilor 

koruyucu pankreatikoduodenektomi oranları artmıştır. Yapılan 

çalışmalarda pilor koruyucu ile klasik arasında sağkalım, gecikmiş 

mide boşalması, komplikasyon, kan kaybı, ameliyat süresi ve 

postoperatif kilo kaybı açısından fark saptanmamıştır. 

Pankretikoduodenektomi sonrası %23,5 cerrahi alan enfeksiyonu, 

%21,4 pankreas kaçağı, %17,3 pulmoner komplikasyonlar ve %12,2 

oranında ise intrabdominal koleksiyon bildirilmiştir. Perioperative 

mortalite tüm tümörlerde benzer şekilde %0-15, morbidite ise %30-50 

arasında değişmektedir. 5 yıllık sağkalım distal koledok tümörlerinde 

%13-43, duedonum 2. kısım tümörlerde %32-67, ampulla vateri 

tümörlerinde %33-48, pankreas başı tümörlerinde ise %7-26, ayrıca 
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ortalama yaşam süresi ise 25 ay olarak bildirilmiştir [1,4,14]. 

Çalışmamızda hastaların sadece %13,6’sına pankreas koruyucu 

pankreatikoduodenektomi uygulandı. En sık komplikasyon olarak 

%18,2 ile cerrahi alan enfeksiyonu gözlendi. Operatif mortalite %18,2 

iken toplam mortalite %54,5 olarak saptandı. Ortalama yaşam süresi 

ise 23,1 ay olarak saptandı. 

Sonuç olarak; periampuller bölge tümörleri nadir olmasına rağmen 

yüksek mortalite oranına sahip tümörlerdir. >50 yaş ve erkek cinsiyet 

PABT için önemli risk faktörleridir. En sık ampulla vateriden 

kaynaklanmakta ve en önemli bulgu tıkanma sarılığı olup tümörün 

kaynaklandığı bölgeye göre gelişim zamanı değişmektedir. 

Görüntülemede ilk olarak USG yapılmakta, BT tanı ve rezektabilite 

açısından tercih edilmektedir. Ayrıca MRCP, ERCP ve Endo USG 

tanıda giderek daha ön plana çıkmaktadır. Pilor koruyucu 

pankreatikoduodenektomi giderek daha sık yapılmasına karşın klasik 

pankreatikoduodenektomiden sağkalım ve komplikasyon açısından 

anlamlı fark saptanmamaktadır. PABT tümör kaynaklandığı yere göre 

değişmek ile birlikte yüksek operatif ve genel mortaliteye sahip 

tümörler olup sağ kalım ortalama 2 yıldır.    
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1. Kronik Yara Tanımı, Etyolojisi ve Güncel Tedavi 

Yöntemleri 

Hastalık, travma veya soğuk/sıcak yaralanmaları gibi dış etkenler 

nedeniyle cilt bütünlüğünün bozulmasına yara denmektedir. Genel 

olarak yaralar akut ve kronik yara olmak üzere iki ana bölümde 

sınıflanmaktadır. Ani olarak gelişen ve genellikle travma veya cerrahi 

sonucu gelişen yaralara akut yara denmektedir. Kronik yara; yara 

iyileşme sürecinin birbirini takip eden aşamaları olan, hemostaz, 

iltihaplanma, proliferasyon, olgunlaşma, yeniden şekillenme adımların 

herhangi birindeki bir duraklama ve/veya başarısızlık durumunda, deri 

bütünlüğünün 6 haftadan uzun süre veya sık rekürrensler ile bozulduğu, 

normal anatomik ve fonksiyonel bütünlüğün sağlanmasının daha uzun 

sürdüğü yara çeşidine denmektedir.  

Kronik ya da son zamanlarda daha yaygın tanımıyla, “İyileşmeyen 

Yaralar”ın yelpazesi oldukça geniş olup; etyolojisinde ilk 3 sırayı, 

diyabetik ayak yaraları, venöz bacak ülserleri ve bası yaraları 

almaktadır. Bu etkenler dışında kronik yara oluşum sebebleri arasında; 

beslenmesi kötü cerrahi bölgeler, yara yatağının yetersiz hazırlanması, 

travmatik cerrahi, amputasyon seviyesinin yanlış saptanması ve uygun 

olmayan postoperatif bakım sayılabilmektedir. Kronik yaralarda 

malignitenin de ekarte edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Kronik bir 

yara klinik görüntüsü ve lokalizasyonu sık görülen yara nedenleri için 

tipik olmasına rağmen 3 ay içerisinde iyileşmiyorsa, atipik 

lokalizasyondaysa, klinik semptomları beklenenin dışındaysa, diğer 

kronik yara oluşturabilecek hastalıklar ayrıcı tanıda düşünülmelidir. 

Bunlar arasında; piyoderma gangrenozum, nekrobiyozis lipoidika 

(sıklıkla diyabet hastalığına eşlik eder), hipertansif iskemik bacak 
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ülserleri, kütanöz tüberküloz, kutanöz laşmanyazis ve liveoid 

vaskülopati gibi çok nadir görülen hastalıklar da etken olabilmektedir.  

Diyabetik ayak ülserleri, diyabetik hastalarda kronik bir 

komplikasyon olarak ortaya çıkan, alt ekstremitelerin derin dokularının 

nörolojik ve periferik vasküler hastalığı ile ilişkili önemli bir klinik 

durumdur. Tek bir diyabetik ülserin yaklaşık 50.000 ABD doları 

tutarında bir maliyeti olduğu ve kronik yaraların bir bütün olarak tıbbi 

sisteme yılda 25 milyar ABD dolarının üzerinde bir maliyeti olduğu 

tahmin edilmektedir.  Ayak yaraları diyabetik hastaların en sık 

hastaneye yatış nedenidir ve yüksek morbidite ve mortaliteyle 

seyretmektedir. Diyabetik hastalar için yaşam boyu ayak ülseri 

geliştirme riski yaklaşık % 25'tir. Diyabetik ülseri olan hastaların 

yaklaşık yarısının enfekte olması beklenirken, ülserli hastaların % 

20'den fazlasının amputasyona ilerleyebilen, orta veya şiddetli 

diyabetik ayak enfeksiyonlarına sahip olduğu bildirilmektedir. 

Diyabetik ayak gelişiminde önemli rol oynayan periferal duyusal, 

motor ve otonom nöropati,  arteriyel  yetmezlik,  hiperglisemi,  ayağın  

yapısal  anomalileri  gibi  predispozan faktörler vardır. Yaralar 

genellikle nöropati nedeniyle his kaybı oluşmuş ve sıklıkla iskemik  

olan  ayağın  çeşitli  tipte  travmalara  maruz  kalması  sonucunda  

oluşmaktadır. Diyabetik ayak ülserinin oluşma riski; diyabet süresi 10 

yıldan fazla olan, kötü glisemik kontrolü olan, diğer kardiyovasküler, 

renal veya retinal komorbiditelerin eşlik ettiği, sıklıkla da erkek 

cinsiyette görülmek üzere daha yüksektir. Diyabetik hastalarda motor, 

duyusal ve otonom sinir liflerinin etkilendiği periferal nöropatinin 

diyabetik ayak gelişimine önemli etkisi vardır. Kötü glisemik kontrol 

periferal sensorial nöropati gelişimini artırarak diyabetik ayak 

gelişimini de etkiler. Diyabetik ayak ülserli hastaların %50’sinde 

periferik arter hastalığı bulunur ve bu birliktelik ülserin iyileşme oranını 

azaltarak ampütasyon ihtimalini artırır. Diyabetik ayakla mücadele 

ayakta yara oluşmasının engellemesi ile başlamaktadır. Oluşması 

durumunda ise erkenden ve etkili tedavisinin yapılması gerekmektedir. 

Diyabetik ayak, hasta ve yakınlarının eğitimi yanı sıra, iyi metabolik 

kontrol ile önlenebilir bir komplikasyondur. Diyabetik hastaların 

eğitimi, komplikasyonların önlenmesi ve diyabetik ayak lezyonlarının 

tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirir. 

En sık görülen kronik yara sebeblerinden biri kronik venöz 

ülserlerdir. Alt extremite ülserlerinin sebebleri çok çeşitli olup, ilk 

sırada vasküler sebeblere ait ülserler bulunmakta, vasküler ülserlerin 

içinde de % 70- 80’ e varan oranlar ile birinci sırayı venöz ülserler 

almaktadır. Tüm akut ve kronik yaralar olmak üzere yaklaşık % 1 

oranında gözükmektedirler.  Literatür tarandığında kronik venöz ülserin 
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ortalama 6 ay süren klasik konvansiyonel yara bakım tedavilerine 

cevabı ancak % 60 civarında olmaktadır. Geçirilmiş  derin  ven  

trombozu,  genetik  yatkınlık,  hareketsiz  yaşam,  hormon  kullanımı, 

birden fazla gebelik ve doğum,  konstipasyon  gibi  risk  faktörleri  

yanında,  son  yıllarda  obezite  ve  konjestif kalp  yetmezliği  de  venöz  

ülserlerin  gelişimi  ile  ilişkilendirilmektedir.  Venöz  ülserlerin 

fizyopatolojisinde  ise;  yetersiz  venöz  dönüş,  türbülan  akım  ve  

venöz  hipertansiyon suçlanmaktadır.  Venöz  hipertansiyon  sonucu  

hücreler arası  alana  ekstravazasyon  olmakta, sitokinler  aktifleşerek  

fibrozisi  artırmakta,  metalloproteazların  dengesi  bozulmaktadır. 

Kapiller yapıların çevresindeki ekstrasellüler matrix yapıya yerleşen 

lökositler ise  artan venöz  basınca  karşı  adeta  yeni  bir  mimari  

yapılanma  oluşturmaktadırlar.  Ortaya  çıkan ülserlerin  özelliği,  

malleollerin  üzeri  bölgede yerleşik  olmaları, hızla genişleyebilmeleri, 

çok fazla derin olmayıp, zemininde granülasyon dokusu ve yer yer 

fibrin bulunmasıdır.  Sıklıkla  enfektedir ve  çevresinde  enflame  

kahverengi  doku  dikkati çekmektedir. Ekstremitede ödem ve ağrı, 

hastada ise özellikle akşam saatlerinde artan bacak huzursuzluğu vardır. 

Tedavide altta yatan hastalığın tedavisi, medikal tedavi, sık pansuman, 

kompresyon, endovenöz stent uygulaması, endoskopik perforan  ven  

cerrahisi sayılabilmektedir. 

Bir diğer çok sık görülen kronik yara sebeblerinden bası yarası 

(basınç yaralanması) genellikle bir kemik çıkıntısı üzerinde ya da tıbbi 

ya diğer cihazlarla ilşkili deri ve/veya altındaki yumuşak dokuda 

lokalize yaralanmadır. Yaralanma sağlam deride ya da bir açık ülser 

olarak görülebilir ve ağrılı olabilir. Bu yaralanma yoğun ve/veya 

uzamış basıncın eşlik etmesiyle oluşur. Basınca karşı oluşan yumuşak 

dokunun toleransını; ısı ve nem, beslenme, perfüzyon ve yumuşak 

dokunun durumu etkileyebilir. Bası yaraları çoğunlukla önlenebilir 

yaralardır. Bu nedenle bası yaralarını önleyici girişimlerin uygulanması  

öncelikli  bakım  hedefi  olmalıdır.  Bakım  alanlarında  kanıta  dayalı  

en  iyi uygulamalarla, özellikle risk değerlendirme, erken dönemde 

uygun hemşirelik girişimleri ve önleyici girişimlerle, bası yarası 

insidansı önemli oranda azaltılabilmektedir. Uluslararası rehberlerde 

önerilen bası yaralarının önlenmesine yönelik adımlar; risk 

değerlendirmesi, deri değerlendirmesi ve bakımı, pozisyon değiştirme, 

beslenme durumunun değerlendirilmesi, destek  yüzey  kullanımı,  

önleyici  deri  bakımı,  tıbbi  araçlara  bağlı  basınç  yaralarının 

önlenmesi,  eğitim  ve  yapılacak  uygulamaların  kayıt  edilmesi  olarak  

sıralanmaktadır. 

Yara tedavisinin ulusal sağlık sistemlerine yılda milyarlarca dolarlık 

ek maliyeti olduğu tahmin edilmektedir. Kronik yara tedavisi; yaraya 
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yol açan asıl etkenin tedavisinin yanında, sık pansuman değişiklikleri 

ve iyileşme için uzun süreli bakım gerektirmesi ile oldukça zorlu bir 

klinik durumdur. Bu yaraların çoğu, coğrafya, kurum ve uzmanlık 

alanına göre değişen protokollerle, çoğunlukla poliklinik ortamında 

tedavi edilmektedir. Özellikle enfekte yaraların yönetiminde 

uluslararası rehber sık sık yenilenmekte ve akılcı antibiyotik kullanım 

ilkeleri güncellenmektedir. Son zamanlarda daha da popüler bir 

uygulama alanı olarak öne çıkan “Önleyici Podoloji” bir fizik tedavi 

benzeri yaklaşımla ek tedavi modaliteleri önermektedir. Ek olarak yara 

iyileşmesini tetikleyen çeşitli eksojen büyüme faktörlerinin 

uygulanması, kök hücre tatbiki, antiadhesinler, enzimler, antiseptikler, 

antimikrobiyal peptidler ve nonpartikül uygulamaları yeni teknolojik 

ilerleme sonucu güncellenen medikal tedavilere örnek gösterilebilir. 

Bunların yanında yeni beslenme kürleri ve cerrahi dışı debridman 

(otolitik, enzimatik, biyolojik) yöntemleri de destekleyici tedaviler 

kapsamında değerlendirilmektedir. Medikal tedavilere ek olarak 

biyofilm ve tedavi yöntemleri, özellikle hareketli bölgelerin yönetimi, 

yükten kurtarma (silikon ortez uygulamaları), instilasyonlu negatif 

basınçlı yara tedavileri, arteryel ve venöz ülserlerde girişimsel radyoloji 

uygulamaları, fizik tedavi uygulamaları hiperbarik oksijen (HBO)  

tedavisi gibi güncel yaklaşımlarla desteklenmektedir. Özellikle kronik 

yarayla mücadelede müspet sonuçları açısından HBO tedavisi üstünde 

durulması gereken bir tedavi modalitesidir. HBO tedavisi, kapalı bir 

basınç odası içinde tamamıyla basınç altına alınan hastaya %100 

oksijen solutulması esasına dayanan bir tedavi yöntemidir. HBO doku 

oksijenizasyonunu arttırıp fizyopatolojiye doğrudan etkileri dışında 

ödemi azaltıp, enfeksiyonla mücadeleyi arttırarak da yara iyileşmesine 

katkı sağlamaktadır. 

 Yara tedavisinde cerrahi yöntemler içinde ise genellikle 

rekonstrüktif cerrahi terimi kullanılmakta ve genellikle deri greftleri 

kullanılmaktadır. Tarihsel süreçte yara örtüleri veya split-thickness cilt 

greftlerinin (STCG'ler) kullanılması ile yara kapatılması, minimum 

hasta morbiditesiyle en kısa sürede tam iyileşme sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bu tür deri greftlerinin kullanılması, yara kapatmada 

önemli bir yöntem olmasına rağmen, iyileşmesi için daha fazla zamana 

ihtiyaç duyulmakta, özellikle donör sahada oldukça ciddi, ağrılı bir 

yaraya neden olması ve yine donör bölgede enfeksiyon riski olması gibi 

hastalar için birçok dezavantajı vardır. Dahası, genellikle hastaneye 

yatış, belli bir süre hareketsizlik ve ek olarak da anestezi 

gerektirmektedir. Bu özellikle kronik ek hastalıkları olan hastalar için 

ek bir risk faktörü ve ulusal sağlık sistemleri içinde ek maliyetler 

getirmektedir. 
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2. Rekonstrüktif Cerrahide Tarihsel Süreç: 

Son 5 dekatta, özellikle daha ılımlı kronik yaraları olan hastalarda 

bu tür deri greftlerine alternatif olması amacıyla çeşitli klinik çalışmalar 

yapılmış ve teknolojinin de ilerlemesiyle bu çalışmaların meyveleri 

ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk olarak 1964 yılında iki dermatolog 

Kiistala ve Mustakallio, negatif basınç uygulamasına dayanan bir 

teknik olan “Otolog Epidermal Greftleme (OEG)” yöntemini ilk olarak 

tanımlanmışlardır. Teknikleri, “minimal prosedür içi travma” ile 

negatif basınç (150–200 mmHg) kullanımını olarak 

özetlenebilmektedir. Ancak, 1971 yılına kadar, Falabella'nın OEG'nin 

granülasyon alanlarının kapsadığını ve akromik yaraların 

repigmentasyonu için değerli bir araç olduğunu gösterdiği zamana 

kadar popülerlik kazanamamıştır. Bu gelişmelerin yanında OEG 

sistemlerinin bir ürünü olan ve o yılların tabiri olan “kültürlenmiş 

keratinositler”, 1970'lerden beri yanık yaralarının yüzeyini yeniden 

kaplamak ve deri ülserlerinin tedavisinde kullanılmaktaydı. Bununla 

birlikte, kültürlenmiş keratinositlerin, değişken greft alma oranı, sınırlı 

mekanik direnç, hiperkeratoz, yara kontraktürü ve ülserasyon gibi yan 

etkileri sebebiyle klinik uygulamaları sınırlandırılmıştır. Daha 

sonrasında şu an günümüzde de aktif olarak kullanılan ve epidermal 

katmanı hasat etmek için en yaygın olarak kullanılan üç hasat sistemi, 

Dermovac sistemi (Oy Instrumentarium, Helsinki, Findland), Şırınga 

sistemi ve CelluTome Epidermal Hasat Sistemi (Acelity, San Antonio, 

TX) olarak özetlenebilmektedir (Şekil1). 

3. OEG Sistemlerinin Çalışma Prensipleri:  

Bu cihazlar, oluşturulan negatif basıncın miktarına ve alınan greftin 

boyutuna göre değişiklik gösterse de, kabarcık oluşumunu desteklemek 

için sağlıklı cilt üzerinde sürekli negatif basınç uygulama prensibine 

dayanmaktadır. Güncel olarak kullanılan epidermal hasatlama 

sisteminde otomatik biçerdöver, bir vakum kafası ve bir kontrol 

ünitesinden (Şekil 1C) oluşmaktadır. 400–500 mmHg negatif basıncı 

ve 40˚C sıcaklığı birleştirerek 30 dakika içinde 128 mikro blisterin (her 

biri 2 mm çapında, 2 mm aralıklı) yükselmesine izin verir. Biçerdöver, 

blisterin çatısını eksize etmek için yerleşik bir bıçakla donatılmıştır. 

Daha sonra epidermal greft, yapışkan bir sargı kullanılarak belirlenen 

alıcı yara bölgesine aktarılır. 

 

 

 



 
158 

 

Şekil 1. A (Dermovac®), B (Şırınga Sistemi®), C (CelluTome®) 

 

 

4. OEG’nin Histolojik Etkileri: 

Epidermis, cildin en üst tabakasıdır. OEG sistemleri, epidermisin 

histolojik yapısını korurken, epidermisi dermal-epidermal bileşkede 

(DEB) dermisten ayırır. Ultrastrüktürel olarak, DEB dört bölgeden 

oluşur: birincisi, hemi-dezmozomları içeren bazal keratinositlerin zarı; 

ikincisi, elektron mikroskobu ile görüldüğü gibi, sabitleme 

filamanlarının geçtiği elektron-berrak bir bölge olan lamina lucida; 

üçüncüsü, elektron mikroskobu ile görüldüğü haliyle elektron yoğun bir 

alan olan lamina densa; ve dördüncüsü, bağlayıcı fibriller içeren alt 

bazal laminadır. Sabitleme filamenti, bazal keratinositleri lamina 

lucida'ya bağlarken, sabitleme fibrilleri, lamina densayı alttaki dermal 

matrise bağlar. Lamina densa'nın birincil bileşeni olan kollajen tip IV 

için immünohistokimyasal boyama ayrıca mikrograftlar içinde bazal 

membran bileşenlerinin bulunduğunu doğrulamıştır. Dermovac® 

kullanılarak yapılan ve OEG'nin elektron mikroskobik analizini içeren 

bir çalışmada, epidermisin ince yapısının korunduğunu, ancak 

keratinosit sitoplazmasında vakuollerin görüldüğünü ortaya 

çıkarmıştır. Ayrıca, yine hasat sistemlerinin kullanıdığı bir klinik 

çalışmada, greftlerin bazal katmanında Ki67 ile boyanmış proliferatif 

hücrelerin canlı varlığı gösterilmiştir. İşte tam burada tüm bu histolojik 

mekanizmalar döngüsel hücrelerde (G1, S, G2 ve M fazları) eksprese 

edilen ve istirahat G0 hücrelerinde bulunmayan nükleer protein 
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Ki67'nin varlığı, OEG'nin proliferatif potansiyelinin dermoepitelyal 

ayrılmaya rağmen korunduğunu göstermektedir. 

Histolojik değişikliklerin özeti olarak da, OEG’nin sebeb olduğu 

DEB'deki ayrılma, yara iyileştirme mekanizmasına katkıda bulunan 

epidermisin tüm ince yapısını korumaktadır. OEG ile iyileşme; 

keratinosit aktivasyonu, büyüme faktörü sekresyonu ve yara kenarından 

yeniden epitelizasyon olmak üzere üç ana mekanizmanın 

etkileşiminden etkilenmektedir. Yirmi dört saat içinde keratinositler 

yara kenarlarından yara yatağına göç etmeye başlar ve burada çoğalır 

ve yeni epitel oluşturur. Laminin, fibronektin ve tip IV kolajen gibi bazı 

hücre dışı matris bileşenlerini ve ayrıca epidermal büyüme faktörü 

(EGF), dönüştürücü büyüme faktörü alfa (TGF-α) ve heparin bağlayıcı 

büyüme faktörü (HB) gibi bazı büyüme faktörlerini üretirler. Böylece 

ürünleri ile endojen yara iyileşme sürecini de uyarırlar. 

5. OEG’nin Güncel Kullanım Alanları: 

Hem akut hem de kronik yaralar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından zayıflatıcı hastalıklar olarak tanımlanmaktadır ve geri ödeme 

kurumlarına ciddi maliyetler getiren ciddi halk sağlığı sorunlarıdır. 

Özellikle kronik yara tedavisinde geleneksel olarak kullanılan ve STCG 

ile konservatif tedavi olmak üzere iki tür tedavi vardır. STSG, granüle 

dokuları örterek protein kaybını önler ve söz konusu bölgenin 

enfeksiyondan kaçınarak kapanmasını sağlar ve hızlı epitelizasyonu 

kolaylaştırır (Şekil 2).  

Şekil 2.  

 

Konservatif tedavi, genellikle diğer yöntem gibi profesyonel 

personel tarafından yapılması gereken, ilaçlar ve ardışık pansumanları 

içeren uzun vadeli prosedürler gerektirmektedir. STCG yöntemi, 

ameliyathanenin kullanıldığı, anestezi gerektiren ve çeşitli profesyonel 
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ekipmanları içeren cerrahi müdahaleyi ve hastaların belirli bir süre 

hastanede ikamet etmesini içermektedir. Diğer invaziv müdahaleler 

arasında cerrahi tedaviler, negatif basınçlı yara tedavisi, epidermal 

büyüme faktörü uygulamaları ve pansumanlar bulunmaktadır. Özellikle 

STCG sistemlerine alternatif olarak geliştirilen OEG sistemlerinin 

etkinliği ve kullanım kolaylığı çeşitli çalışmalarla kanıtlandıktan sonra 

özellikle kronik yara şikayeti olan hastalarda ve özellikle ayakta tedavi 

ortamında yaygın olarak kullanılmaktadır (Şekil 3). 

Şekil 3.  

 

Söz konusu OEG sistemleri, eski sistemlere göre daha kısa hasat 

süresi sağlamak için 40 °C 'de uygulanan yüksek negatif basınç 

sağlamaktadır. Sistem aynı zamanda diğer geleneksel sistemlere göre 

nispeten daha düşük Vizuel Analog Skala (VAS) skorları gibi bazı ek 

avantajlara da sahiptir. Diğer avantajları arasında, anesteziye gerek 

kalmadan ayakta tedavi ortamında kolaylıkla gerçekleştirilebilme, 

kolaylıkla tekrarlanabilme, verimlilik ve cerrah olmayan klinisyenlere 

izin veren uygulanabilirlik ve  kısa ve basit bir eğitim kursundan sonra 

gerçekleştirilebilme sayılabilmektedir. Her iki tekniğin de (STCG ve 

OEG) birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları vardır. STCG 

yöntemi, yük taşıyan alanlar, boşluklu veya hacim kaybı olan yaralar ve 

hareketli alanlar için daha uygun bir yöntemdir. Enfeksiyon, greft 

nekrozu, parsiyel nekroz ve avülsiyon STCG'nin en sık görülen 

komplikasyonlarıdır ve literatüre göre STCG tekniğinin komplikasyon 

oranı% 1,74-2,8'dir. OEG yöntemi ise daha basit ve komplike olmayan 

yaraları olan ve daha fazla enfeksiyon riski ve komorbiditesi olan 

hastalar için daha uygun bir yöntemdir (Tablo 1). 

Güncel bilgiler eşliğinde ve literatür tarandığında bu sistemlerin, 

birçok akut ve kronik yara tedavsinde kullanıldığı görülmektedir. 
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Kullanıldığı hastalıklara örnek olarak her türlü apse sonrası 

rekonstrüksiyon, hidradenitis, çeşitli fasyotomiler, vasküler greft 

problemleri sonrası, derinin basal hücreli karsinomlarının rezeksiyon 

sonrası tedavisinde, çeşitli vitiligo serileri, çeşitli yara ayrılmaları ve 

travmalar sayılabilir. Ayrıca bu sistemler, yara iyileşme sürecinin 

kronik olarak bozulduğu diyabetik ayak ülserleri ve kronik venöz 

ülserler gibi gibi sistemik bir hastalıkta bile güvenilir bir şekilde 

kullanılabileceğini yayınlar göstermektedir. Her türlü greft uygulaması 

cerrahi müdahale olarak düşünülmelidir. Uygun granülasyon ve yara 

iyileşmesini sağlamak için özellikle hipergliseminin kontrol altına 

alınması gerekir. Beslenme parametrelerinin düzeltilmesi ve germe 

uygulamaları greft başarısı için önemlidir. Kültürün alınması ve donör 

alandaki enfeksiyonların kontrol altına alınması granülasyon, greft 

sağkalımı ve epitelizasyon için gereklidir. 

 

Tablo1.STCG ile OEG sistemlerinin karşılaştırılması 
 Split Thickness Cilt 

Grefti (STCG) 

Otolog Epidermal 

Greftleme (OEG) 

Yük Taşıyan Bölge Daha kalın bir doku 

sağladığı için daha 

kullanışlı 

Uygun yük azaltma 

aparatları (Ortez) 

kullanılmalı 

Kaviteli ve Volüm 

Kayıplı Yaralar 

Uygun Uygun Değil  

Hareketli Bölge Etkili bir 

immobilizasyon ile 

uygun 

Uygun değil 

Ameliyathane Gerekli Gerekli, değil 

Ağrı Çok sık Çok nadir 

Alıcı Bölge Bazen primer 

sütürasyon bazende 

ikincil iyileşmeye 

bırakılmasını da 

içermekte 

İşlemin 

uygulanmasının 3. 

gününde tamamen açık 

bırakılmakta ve aynı 

bölgeden tekrarlayan 

uygulamalar 

yapılabilmekte 

Enfeksiyon Riski Hem donör hem de 

alıcı saha için belirgin 

enfeksiyon riski 

mevcut 

Hem donör hem de 

alıcı saha için çok az 

enfeksiyon riski 

mevcut 

Güncel literatür tarandığında, OEG uygulanan hastalarda tam yara 

iyileşme süreleri ortalama 6 hafta olarak gözükmektedir. Bu sonuçlar 

diyabet hastalığı gibi kronik ve zor (veya karmaşık) hastalıklar için, 

özellikle yara iyileşmesinde umut verici olsa da, bu yöntemin yaraları 
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daha basit olan daha seçilmiş hastalara uygulandığını unutmamak 

gerekir. Ancak klinik tecrübeler ön planda olduğunda bu yöntem 

özellikle seçilmiş hastalarda kronik hastalığın altta yatan asıl 

tedavisinin yanında uygulanabilmektedir. 

OEG yöntemlerinin verimli olarak kronik yaralarda kullanılması 

güncel kriterleri arasında, kullanılacak yara alanı büyüklüğü üzerinde 

bir fikir birliği olmamasına karşın, 20-25 cm2'den büyük yaralarda 

bildirilen yüksek başarısızlık oranları saptanmıştır. Öte yandan literatür 

tandığında, STCG'de yaranın boyutunun % 90’lar civarında kapatılma 

başarısı, yaklaşık ancak % 70 ler civarında olmaktadır. Bu oranın 

OEG'den düşük olmasının nedeni, STCG'nin majör bir cerrahi işlem 

olması ve OEG uygulanan yaraların daha basit ve daha kontrollü 

olmasıdır. 

OEG sisteminin bir diğer avantajı da anestezi altında cerrahi 

girişimlere uygun olmayan hastalarda yaranın hasatlanmasına izin 

vermesidir. Epidermal greftler ASA skoru 4 olan hastalara bile güvenle 

uygulanabilmektedir. Böylece hastalar hem anestezinin olası 

risklerinden hem de cerrahi bir işlemin olası komplikasyonlarından 

korunmuş olur. Kuşkusuz bu sistemlerin diğer geleneksel greftleme 

sistemlerine göre en önemli avantajlarından biri iyi ağrı yönetimidir. 

Duyusal sinirlerin bittiği yerde dermis etkilendiği için geleneksel 

greftleme ağrılı olabilmektedir. Otolog epidermal greftleme 

yöntemlerinde sadece epidermis kullanılır ve dermisteki duyu sinirleri 

açığa çıkmaz. Ayrıca literatürde OEG ile tedavi edilen diyabet 

hastalarında da ağrı yönetimi genellikle iyidir. Bir başka konuda 

kozmezistir. Dermal tabaka sağlam kaldığından, donör bölgede kanama 

ve müdahale sonrası yara izi minimumdur. OEG ile kozmesis, ağrı 

yönetimi ve donör sahanın tam iyileşme süresi, geleneksel greft 

toplamaya göre daha üstün bulunmuştur.  

6. Sonuç: 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi özellikle 

sağlık alanında güncel yenilikler artmakta ve bazı hastalıkların tedavi 

ve yönetiminde biz klinisyenlerin eli daha da güçlenmektedir. 

Teknolojinin nimetlerinden biri olan OEG sistemleri de son yıllarda 

yapılan çalışmalar neticesinde kronik yara hastalarının cerrahi 

rekonstrüksiyonunda başarıyla uygulanmaya başlanmıştır. İyi 

planlanmış; kronik yaraları görece olarak daha az komplike olan 

hastalarda, özellikle bir ameliyat ortamına ihtiyaç duyulmadan donör 

sahada daha az ağrı ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde 

edilebilmektedir. Tabii ki klasik konvansiyonel yöntemlerin de 

kullanımı çeşitli teknoloijik yeniliklerden nasibini almaktadır. Görece 
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olarak yeni sayılabilecek bu sistemlerin etkinliğini ve 

uygulanabilirliğini tam olarak ortaya koymak için, komplike kronik 

yaraları ve farklı klinik etiyolojileri olan hastalarla ileriye dönük klinik 

çalışmaların yapılması ve yara bakım ünitelerinde bu tür sistemlerin 

daha aktif olarak kullanılmasında fayda olduğu aşikardır. 

 

Referanslar:  

Agata J, Valentina D, Salvatore P, et al. Epidermal skin grafting in 

vitiligo: a pilot study.Int Wound J. 2016 Sep;13 Suppl 3:47-51. 

Anderson JJ, Wallin KJ, Spencer L. Split thickness skin grafts for the 

treatment of non-healing foot and leg ulcers in patients with 

diabetes: a retrospective review. Diabet Foot Ankle. 2012;3. 

Blandine VT, Priscille CL, Gilles S, et al. Use of Cellutome for the 

healing of venous or mixed ulcers. Int Wound J. 2018 

Dec;15(6):993-999. 

Bordianu A, Bobircă F, Pătraşcu T. Skin Grafting in the Treatment of 

Diabetic Foot Soft Tissue Defects. Chirurgia (Bucur). 2018 Sept-

Oct;113(5):644-650. 

Brant McC, Thanh D. The Use of Split-Thickness Skin Grafts on 

Diabetic Foot Ulcerations: A Literature Review. Plast Surg Int. 

2012;2012:715273. 

Bruce T, et al., (2012). Reliability of Pressure Ulcer Staging. Crit Care 

Nurs Q, Vol. 35, No 1, pp. 85 - 101.Beeckman  D,  et  al.,  (2010).  

Pressure  Ulcers  and  Incontinence-associated  Dermatitis:  

Effectiveness  of  the Pressure Ulcer Classification Education Tool 

on Classification by Nurses. Qual Saf Health Care. 

doi:10.1136/qshc.2008.028415 

Burgeson RE, Christiano AM. The dermal – epidermal junction. 

CurrOpin Cell Biol 1997;9:651–8. 

Chuenkongkaew T. Modification of split-thickness skin graft: cosmetic 

donor site and better recipient site. Ann Plast Surg. 2003 

Feb;50(2):212-4. 

Chung KC1, Ghori AK. Systematic review of skin graft donor-site 

dressings. Plast Reconstr Surg. 2009 Jul;124(1):307-8.  

De Carvalho MR, Peixoto BU, Silveira IA, BGRB O. A Meta-analysis 

toCompare Four-layer to Short stretch Compression Bandaging for 



 
164 

 

VenousLeg Ulcer Healing. Ostomy Wound Manage. 

2018;64(5):30-37. 

Demirtas Y, Yagmur C, Soylemez F, Ozturk N, Demir A. Management 

of split-thickness skin graft donor site: a prospective clinical trial 

for comparison of five different dressing materials. Burns. 2010 

Nov;36(7):999-1005. 

Edsberg, et al., (2016). Revised National Pressure Ulcer Advisory Panel 

Pressure Injury Staging System. J Wound Ostomy Continence 

Nurs;43(6):585-597. Published by Lippincott Williams & Wilkins. 

Edwards J. Management of skin grafts and donor sites. Burns. 2007 

Nov;33(7):850-4. 

Falabella R. Epidermal grafting. An original technique and 

itsapplication in achromic and granulating areas. Arch 

Dermatol1971;104:592–600. 

Gabriel A, Sobota RV, Champaneria M. Initial experience with a new 

epidermal harvesting system: overview of epidermal grafting and 

case series. Surg Technol Int. 2014 Nov;25:55-61. 

George H, Roger C.  Chronic Wound Healing: A Review of Current 

Management and Treatments. Adv Ther. 2017 Mar;34(3):599-

610.  

Harold B, Olivera S, Robert FD, Hyacinth E, Brian L, Irena P, Michael 

G, Harvey R, Marjana TC. Molecular markers in patients with 

chronic wounds to guide surgical debridement. Mol 

Med.2007;13(1–2):30–9. 

Hatje LK, Richter C, Blume-Peytavi U, Kottner J. Blistering time as 

aparameter for the strength of dermoepidermal adhesion: a 

systematicreview and meta-analysis. Br J Dermatol 

2015;172:323–30. 

Kiistala U, Mustakallio KK. In-vivo separation of epidermis by 

production of suction blisters. Lancet. 1964 Jun 27;2(7348):1444-

5. 

Kirfel G, Herzog V. Migration of epidermal keratinocytes: 

mechanisms, regulation, and biological significance. Protoplasma. 

2004 Jun;223(2-4):67-78. 

Lekhanont K, Choubtum L, Chuck RS, Sa-ngiampornpanit T, 

ChuckpaiwongV, Vongthongsri A. A serum- and feeder-free 

technique ofculturing human corneal epithelial stem cells on 

amniotic membrane.Mol Vis 2009;15:1294–302. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chronic%5BTitle%5D%20AND%20Wound%5BTitle%5D%20AND%20Healing%5BTitle%5D%20AND%20Review%5BTitle%5D%20AND%20Current%5BTitle%5D%20AND%20Management%5BTitle%5D%20AND%20Treatments%5BTitle%5D


 
165 

 

Lipsky AB at all.  Proposed New Classification of Skin and Soft Tissue 

Infections Modeled on the Subset of Diabetic Foot 

Infection.Review article, Open forum on Intectious Disease. 

2016.CID 

Nadine H-H, Nicola B, Muholan K, Oliver S, Keith H, Ash M, Toby R. 

A prospective, multicentre study on the use of epidermal grafts to 

optimise outpatient wound management. Int Wound J. 2017 

Feb;14(1):241-249.  

Oliver JS, Sarah JE, Nicki B, Nadine HH, Muholan K, Toby R, Ash M. 

The CelluTome epidermal graft-harvesting system: a patient-

reported outcome measure and cost evaluation study. Int Wound J. 

2017 Jun;14(3):555-560.  

Ortonne JP, Loning T, Schmitt D, Thivolet J. Immunomorphological 

and ultrastructural aspects of keratinocyte migration in epidermal 

wound healing. Virchows Arch A Pathol Anat Histol. 

1981;392(2):217-30. 

Osborne SN, Schmidt MA, Derrick K, Harper JR. Epidermal 

micrograftsproduced via an automated and minimally invasive 

tool format the dermal/epidermal junction and contain 

proliferative cellsthat secrete wound healing growth factors. Adv 

Skin Wound Care2015;28:397–405. 

Posnett J, Franks PJ. The burden of chronic wounds in the UK. 

NursTimes 2008;104:44–45. 

Prompers L, Huijberts M, Apelqvist J, Jude E, Piaggesi A, Bakker K, 

Edmonds M, Holstein P, Jirkovska A, Mauricio D, Ragnarson 

Tennvall G, Reike H, Spraul M, Uccioli L, Urbancic V, Van Acker 

K, van Baal J, van Merode F, Schaper N.High prevalence of 

ischaemia, infection and serious comorbidity in patients with 

diabetic foot disease in Europe. Baseline results from the Eurodiale 

study.Diabetologia (2007) 50:18–25. 

Richmond NA, Lamel SA, Braun LR, Vivas AC, Serena T, Kirsner RS. 

Epidermal grafting using a novel suction blister-harvesting system 

for the treatment of pyoderma gangrenosum. JAMA Dermatol. 

2014 Sep;150(9):999-1000. 

Richmond NA, Lamel SA, Braun LR, Vivas AC, Serena T, KirsnerRS. 

Epidermal grafting using a novel suction blister-harvesting 

systemfor the treatment of pyoderma gangrenosum. JAMA 

Dermatol2014;150:999–1000. 



 
166 

 

Saltoğlu N, Kılıçoğlu Ö, Baktıroğlu S, et al. Diyabetik ayak yarası ve 

infeksiyonunun tanısı, tedavisi ve önlenmesi: Ulusal Uzlaşı 

Raporu. Klimik Dergisi 2015; 28(Suppl. 1): 2-34 

Sandra NO, Marisa AS, BS, John RH. An Automated and Minimally 

Invasive Tool forGenerating Autologous Viable Epidermal 

Micrografts. Adv Skin Wound Care. 2016 Feb;29(2):57-64.  

Sandra NO, Marisa AS, Kathleen D, et al. Epidermal micrografts 

produced via an automated and minimally invasive tool form at the 

dermal/epidermal junction and contain proliferative cells that 

secrete wound healing growth factors. Adv Skin Wound Care2015 

Sep;28(9):397-405. 

Serena T, Francius A, Taylor C, MacDonald J. Use of a novel epidermal 

harvesting system in resource-poor countries. Adv Skin Wound 

Care. 2015 Mar;28(3):107-12. 

Serra R, Butrico L, Ruggiero M, et al. Epidemiology, diagnosis and 

treatmentof chronic leg ulcers: a systematic review. Acta Phlebol. 

2015;16(1): 9-18. 

Stephen SC, Arvind UG, Karan C, et al.A Case Series of Complex 

Recalcitrant Wounds Treated with Epidermal Grafts Harvested 

from an Automated Device. Cureus. 2016 Oct 30;8(10):e853. 

Thomas E Serena.Use of epidermal grafts in wounds: a review of an 

automated epidermal harvesting system.J Wound Care. 2015 

Apr;24(4 Suppl):30-4. 

World Health Organization. Noncommunicable diseases country 

profiles 2014. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 

2014. 

Yammine K, Assi C. Surgical Offloading Techniques Should be Used 

More Often and Earlier in Treating Forefoot Diabetic Ulcers: An 

Evidence-Based Review. Int J Low Extrem Wounds. 2019 Nov 

20:1534734619888361. 



 
167 

 

BÖLÜM XIV 

BENİGN ANOREKTAL HASTALIKLAR 

 

Mutlu SAHİN 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye. Genel Cerrahi 

Uzmanıdrmutlu@gmail.com,  

Orcid No: 0000-0003-0371-4095    

 

1. Giriş: 

Benign Anorektal Hastalıklar (BAH), gastrointestinal sistemin 

(GİS) sonlandığı kısım ve perineal bölgede oluşan selim hastalıkları 

kapsar. BAH tanımı içerisinde oldukça fazla sayıda hastalıktan söz 

edilebilir. BAH, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Ancak, kesin prevalansını belirlemek, hastaların 

semptomlarını yetersiz bildirmesinden dolayı zordur.  

BAH denilince fazla sayıda hastalıktan söz edilmektedir. Bunlar; 

hemoroidler, anal fissür, perianal apse, perianal fistül, pruritus ani, anal 

kondilom, rektal prolapsus, fekal inkontinans, soliter rektal ülser, 

pilonidal sinüs hastalığı ve hidradenitis süppürativa olarak başlıklara 

ayrılabilmektedir. Bu hastalıkları BAH başlığı altında toplamanın asıl 

nedeni bölgesel konumları olmasına rağmen, bir diğer önemli 

benzerlikleri ise benzer semptomlara sahip olmalarıdır. Bu yüzden, 

bilgi yetersizliği veya tecrübesiz olan hekimler tarafından birbiri ile 

karıştırılabilir ve yanlış tedavilerle hastalar zaman kaybedebilir. 

Erken ve doğru şekilde tanı konulması durumunda medikal tedavi 

ile tedavi edilebilirken, tanıda geç kalınmış birçok hastada cerrahi 

tedavi gereklidir. Kültürel ve sosyal kısıtlamalar, bazı hastaların anal 

bozukluklardaki problemler hakkında konuşmasını zorlaştırır ve 

doktorlar da hastalara her zaman tanıyı koyduracak potansiyel 

semptomlar hakkında soru sormaz. Bu makalenin amacı, BAH’ın 

etyolojisi, klinik tanının konulması, tıbbi ve cerrahi tedavilerin ana 

hatları ile ortaya koyulmasıdır. 

2. Anorektal Anatomi:  

Anal kanalın dış kenarı zayıf bir şekilde sınırlandırılabilir. Cildi 

nemli, tüysüz görünümü ile perianal deriden ayırt edilebilir. Anal 

bölgede iç ve dış anal sfinkterler olmak üzere iki kas vardır. Anal 
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sfinkterler dinlenme durumunda tamamen kapatılır ve kontinansın 

korunmasına yardımcı olur. Sfinkterler arasında palpe edilebilir bir 

intersfinkterik oluk bulunur. Anal kanal 3 ila 4 cm uzunluğundadır ve 

anoskopide mukoza görünümünde ayrı bir değişiklik olarak kolayca 

tanımlanabilen dentat çizgide sona erer. Dentat çizgi, somatik ve 

visseral sinir kaynakları arasındaki sınırı tanımladığı için önemli bir 

dönüm noktasıdır. Dentat hat proksimalindeki dokuda faklı semptomlar 

görülebilirken distalindeki doku zarar görürse yoğun şekilde ağrı ortaya 

çıkabilir. Anorektal kanal sol lateral, sağ posterior ve sağ anterior 

pozisyonlarda bulunan üç fibrovasküler yastıkçık ile kaplıdır. Bu 

yastıkçıkların her birinin içinde, hemoroid adı verilen ve yastığın 

genişlemesine ve kontinansın korunmasına yardımcı olan venöz bir 

pleksus bulunur. 

3. Etyoloji:  

BAH etyolojisinde karşımıza en çok çıkan sebep kabızlıktır. 

Kabızlık ve zorlanma sonrasında zaten anatomik olarak zayıf yapıda 

olan kişilerde farklı bozukluklar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin 

primer hemoroidin etiyolojisi, bağın bozulması, elastik liflerin kaybı, 

sonuçta ortaya çıkan kopma ile yaşlanma ve anal yastıkların yer 

değiştirmesi ile ilgilidir. Sekonder iç hemoroid ise asit, abdomino-

pelvik tümörler ve bağ dokusu bozuklukları gibi diğer durumlara bağlı 

olarak ortaya çıkabilir. 

Anal fissürün de etiyolojisi net bir şekilde anlaşılmamıştır. Kabızlık 

sırasında, dışkı geçişinde anal astarda travma meydana gelebilir, 

posterior orta hat, kesme kuvvetleri ve artan uzunlamasına kas lifleri ile 

nispi esneklik nedeniyle özellikle savunmasız olabilir. En çok arka 

bölgede belirgin olan kan akışının azalmasına neden olan yüksek 

sfinkter tonusu, iskemik ülserasyona ve iyileşememeye yol açar. 

Anal fistül oluşumu, kriptoglandüler enfeksiyon ve apse 

oluşumunun sekelini temsil eder. Crohn hastalığı, tüberküloz, 

lenfogranüloma venereum, aktinomikoz, malignite ve travma gibi 

durumlarda da anüste fistül gelişebilir. Anorektal apse gelişimi için iki 

ana teori vardır; ilki, cilt komensallerine bağlı deri eki enfeksiyonunun 

sonucudur. İkincisi, dentat çizgi seviyesindeki bir kript bezinin, rektal 

komensallere bağlı olarak ortaya çıkan aşırı bakteri üremesi ile 

tıkandığı Park’ın kriptoglandüler teorisidir.  

Pilonidal sinüs etyoloji ve patogenezinde; dökülmüş hasarlı kılların 

sürtünme ve kesme kuvvetleriyle oluşan mikro travma, çukurlar ve 

sonuç olarak enfeksiyonlardır.  
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4. Fizik Muayene:  

Fizik muayenede ilk olarak altta yatan potansiyel patoloji hakkında 

ipuçları sağlayacak kapsamlı bir anamnez alınmalıdır. Anamnez 

sırasında aşağıda sıralanan durum ve semptomlar mutlaka sorgulanmalı 

daha sonra fizik muayeneye geçilmelidir.  

• Ağrı varlığı ve yeri (anüs içinde veya anal çıkışta) 

• Kanama varlığı ve karakteri  

• Ele gelen şişlik olup olmadığı 

• Barsak alışkanlıklarındaki değişiklik (kabızlık veya ishal) 

• İstenmeyen kilo kaybı mevcudiyeti 

• Sızıntı, akıntı (kokulu veya kokusuz) veya ıslaklık durumu 

• İnkontinans (dışkı veya gaz) 

• Cilt tahrişi ve kaşıntı varlığı 

• Tenesmus, parmak ile dışkı boşaltma gereksinimi olup olmadığı  

• Karın ağrısı, yapısal (bireysel) semptomlar 

• Ailede kanser veya inflamatuar barsak hastalığı 

• Vajinal doğum, jinekolojik öykü ve epizyotomi durumu 

• Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve hastanın cinsel tercihi 

• Diyet alışkanlıkları 

Bu detaylı sorgulamadan sonra fizik muayeneye geçilebilir. Fizik 

muayene öncesinde hastaya lavman uygulanması ve rektumun boş 

olması tercih edilmelidir. Muayene pozisyonu seçenekleri arasında sol 

lateral dekübitus, yüzüstü (jack-knife veya supin pozisyon) veya 

litotomi pozisyonları bulunur. Ancak, unutulmaması gereken konu, 

hastalar için anorektal muayenenin, hassas vücut bölgelerinin 

görüleceği için utanç verici olabileceğidir. Utanç ve rahatsızlığı en aza 

indirmeye özen gösterilmelidir. Bu nedenle, muayene hasta için olası 

en konforlu pozisyonda yapılmalıdır.  

Hastanın iç çamaşırında kirlenme olup olmadığı, hastanın ped 

kullanıp kullanmadığına dikkat edilmelidir. Perine muayenesinde, 

inflamasyon veya enfeksiyon varlığı açısından bu bölgedeki kızarıklığa 

dikkat edilmelidir. Skar varlığı, geçirilmiş bir operasyona işaret 

edebilir. Patolojik olan bulguların tanımlanmasında, lezyon 

lokalizasyonunun tam olarak ortaya konması için saat kadranlarını 

kullanmak idealdir.  
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Perianal inspeksiyon sonrasında rektal tuşe mutlaka yapılmalıdır. 

Bunun tek istisnası inspeksiyonda görülen akut veya kronik anal fissür 

varlığı olabilir. Çünkü bu hastalarda digital rektal muayene yüksek 

ihtimalle çok ağrılı ve ızdırap verici olabilir. Rektal tuşede, yağlanmış 

bir eldiven ile yavaş ve nazikçe işaret parmağı alt rektuma yerleştirilir 

ve ilk olarak dinlenme sırasında anüs tonusu değerlendirilir. Anüsün 

çevresi çepeçevre süpürülerek palpe edilir. Palpasyon sırasında 

herhangi bir hassasiyet, kitle veya sertlik olup olmadığı 

değerlendirilmelidir. Bir kitle hissedilirse, sert veya yumuşak, sabit 

veya hareketli, geniş tabanlı veya saplı olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Yağlanan parmak anüsten çıkarıldığında, herhangi bir kan 

olup olmadığı kontrol edilmelidir.  

Fizik muayene sonrasında gerekli görülen hastalar için ileri tetkikler 

önerilebilir. Bunlar arasında; anoskopi, rektoskopi, gaitada gizli kan 

incelemesi, anorektal manometri, endoanal ultrason ve gerekirse anal 

manyetik rezonans incelemesi sayılabilir.  

5. Hemoroid:  

BAH arasında en sık görülen hastalık hemoroiddir. Farklı tarama 

çalışmalarına göre hemoroid prevalansının % 4-55 arasında değiştiği 

bildirilmiştir. Bu oranlar arasındaki fark, bu hastalığa sahip kişilerin 

çoğunun, bu hastalığın semptomlarının normal hayati aktivitelerini çok 

fazla etkilemediği göz önüne alarak ciddiye almamasındandır. 

Hemoroidler, dentat çizgisi ile ilişkilerine göre iç ve dış hemoroid 

olarak sınıflandırılabilir. Birçok çalışma, iç hemoroidlerin sıklıkla 45-

65 yaşlarında ve kadınlarda ve erkeklerde benzer oranlarda 

görüldüğünü göstermektedir. Hemoroidlerin büyük çoğunluğu sadece 

diyet ve bağırsak alışkanlıklarını değiştirerek gerilemektedir. Yine, 

büyük bir grup hastada, tıbbi tedavi ile yeterli regresyon meydana gelir. 

Hemoroid hastalarının yaklaşık % 10'unda cerrahi müdahale gereklidir. 

Dünya çapında kabul edilen hemoroid sınıflandırması, Goligher 

tarafından geliştirilen sınıflamadır. Bu ölçek, iç hemoroidleri prolapsus 

derecesine bağlı olarak I'den IV'e kadar derecelere ayrılır. Bu 

sınıflandırma hastanın tedavi planlamasına rehberlik eder. 

- Evre I : Sıklıkla kanama olur ancak prolapsus yoktur. 

- Evre II : Ikınma veya dışkılama ile anal kanal dışına prolabe 

olur. Kanama olabilir. Prolapsus kendiliğinden azalır. 

- Evre III : Ikınma veya dışkılama ile anal kanal dışına prolabe 

olur. Kanama olabilir. Prolapsus kendiliğinden kaybolmaz, parmak 

yardımı ile anal kanala itilebilir.  
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- Evre IV: Kronikleşmiş bir prolapsus mevcuttur ve azaltılamaz. 

Bu lezyonlar genellikle hem iç hem de dış bileşenler içerir ve akut 

tromboz veya strangülasyon ile ortaya çıkabilir. 

Hemoroidin konservatif tedavisinde ilk adım, klinik olarak etkili 

olduğu kanıtlanmış ve bu nedenle her zaman tavsiye edilen yeterli sıvı 

(1-2 L / gün) ve lif alımından (günde 25 ila 35 g) oluşur. Hastaya 

ıkınmaktan kaçınması ve tuvalette fazla zaman geçirmemesi tavsiye 

edilmelidir. Laksatif kullanımının bu hastalara önemli ölçüde fayda 

sağladığı gösterilmemiştir. Faydalarının bilimsel bir kanıtı olmamasına 

rağmen, hemoroidal hastalık için kremler gibi topikal tedaviler evrensel 

olarak kullanılmaktadır. Bu protokoller genellikle steroidler, 

analjezikler veya vazokonstriktörler içerir ve bu nedenle 10 günden 

daha az kullanılmamalıdır. Rektal kanama olarak ortaya çıkan 

hemoroidal hastalıkta flebotoniklerin (yani diosmin) kullanılmasına 

yönelik bazı kanıtlar vardır.  

Akut hemoroid krizi nadirdir ve muayenede kırmızı, ülsere veya 

nekrotik hemoroid olarak görünecektir. İç hemoroidler sfinkter 

spazmının bir sonucu olarak prolapsus ve strangulasyon ile ortaya çıkar. 

Eşzamanlı tromboze dış hemoroidler nadir değildir. Akut hemoroid 

krizi olan hastaların çoğu, hastanede yatış ve bağırsak istirahati, ağrı 

kontrolü ve sıcak su oturma banyoları gibi tedavilerden fayda görürler. 

Lastik bant ligasyonu, skleroterapi ve infrared koagülasyon dahil 

olmak üzere ofis bazlı tedaviler, genel önlemlerin başarısız olmasından 

sonra semptomatik hemoroidler için endikedir. Bu tedavilerin amaçları 

iç hemoroid hacmini ve vaskülaritesini azaltmaktır.  

Evre III ve IV iç hemoroidler için cerrahi tedavi endikedir. Cerrahi 

tedavide ilk tercih hemoroidektomidir. Hemoroidektomide klasik 

olarak iki yaklaşım vardır: Ferguson (kapalı) ve Milligan-Morgan 

(açık) teknik. Her ikisi de perianal deriden başlayarak eliptik 

insizyonlar kullanır; Ferguson tekniğinde eksize edilen kısım 

kapatırken, Milligan-Morgan tekniğinde yara açık bırakılır. Prosedürün 

kritik adımı, hemoroidal dokunun vasküler pedikül bağlanmadan önce 

sfinkterden diseke edilmesini sağlamaktır. Bir ile üç pake eksize 

edilebilir. İki yaklaşım arasında semptomların çözümlenmesinde fark 

yoktur, ancak Ferguson tekniği daha hızlı yara iyileşmesi ile sonuçlanır. 

En uzun süreli komplikasyon en sık sfinkter yaralanmasından 

kaynaklanan inkontinanstır. Bir çalışmada hemoroidektomi 

örneklerinin % 15'ine kadar sfinkter kas lifi bildirilmiştir. Normal 

hemoroidal yastıkçıkların kontinansta oynadığı rol düşünüldüğünde, 

hemoroidektomi sfinktere doğrudan zarar vermeden bile postoperatif 

kontinansta değişikliklere neden olabileceği unutulmamalıdır. Anal 
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stenoz, hemoroidektominin geç bir komplikasyonudur ve eksize edilen 

doku miktarı ile ilişkilidir.  

Diğer cerrahi yöntemlerden birisi de zımba(stapler) hemoroidopeksi 

yöntemidir. Bu yöntemde özel olarak üretilmiş olan bir zımba cihazı ile 

hemoroidektomi uygulanmaktadır. Bu yöntemin en büyük dezavantajı 

sütürlerin hatalı bir şekilde distale yani anüse atılması nedeni ile 

görülen çok şiddetli ağrıdır. Transanal hemoroidal dearteriyelizasyon 

olarak da adlandırılan Doppler eşliğinde hemoroidal arter ligasyonu, 

anal kanaldaki 6 ana besleme arterini tanımlamak için bir Doppler 

probu kullanan ve semptomatik hemoroidleri besleyenleri bağlayan 

eksizyonel bir cerrahi yöntemdir. 

Dış hemoroidlerin tanımı, sıklıkla tromboz veya akut ödem ile 

karakterize edilen akut fazı gösterir. Tromboze dış hemoroid, 

hemoroidlerin spesifik bir komplikasyonudur. Klinik bulgu akut, 

şiddetli anal ağrı ve mavi-mor perianal şişliktir. Genel olarak, tromboz 

oluşumundan sonraki ilk üç gün içinde lokal anestezi altında 

trombektomi yapılırsa şikayetler gerileyebilir. Bununla birlikte, 

tromboz 3 günden fazla bir süre boyunca meydana gelmişse 

trombektomi zor olabilir ve bu nedenle konservatif tedavi 

önerilmektedir. 

6. Anal Fissür: 

Anal fissür, hemoroidden sonra ikinci sıklıkta görülen benign 

anorektal hastalıktır. Genellikle genç ve orta yaşlı insanları etkiler. Anal 

fissür, % 90 oranda anal kanalın arka orta hattında, dentat line distalinde 

oluşan longitudinal yırtıklara verilen addır. Etyolojisi tam olarak 

bilinmese de % 80’inin internal anal sfinkterde oluşan spazmdan 

kaynaklandığına inanılmaktadır. Orta hatta olmayan, yani atipik 

fissürler Crohn hastalığı, tüberküloz, seksüel yolla geçen hastalıklar, 

HIV, dermatolojik hastalıklar veya anal karsinoma bağlı olarak ortaya 

çıkabilir. 

Anal fissür, kronik anal ağrıyı temsil eder. Genel olarak hemoroidal 

hastalıklar, komplikasyon olmadığı sürece ağrılı değildir ve bu nedenle 

ağrı varsa, anal fissür düşünülmelidir. Akut anal fissür (AAF) yüzeyel 

lezyonlardır ve her insanda ortaya çıkabilir. Kronik anal fissür (KAF), 

8 haftadan uzun süreli lezyonlara verilen isimdir. KAF genellikle 

fibroz, ödemli, ülser tabanında internal anal sfinkter liflerinin 

görülebildiği ve ülserin distal kenarında gözyaşı veya kalp şeklinde bir 

sentinel deri pilisi gibi karakteristik bir fiziksel görünüme sahiptir. Bu 

bulgu, anal fissürü, çok yaygın bir yanlış tanı olarak karşımıza çıkan 

eksternal hemoroid tanısından ayırmak için çok önemlidir. Fizik 
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muayene sırasında rektal tuşe yapılmaması gerektiği akıldan 

çıkarılmamalıdır. 

KAF, genellikle sağlıksız ve düzensiz beslenme sonrası oluşan 

kabızlık sonrasında ortaya çıkar. Hastalar dışkılama sırasında veya 

hemen sonrasında oluşan birkaç dakika ile saatler süren çok şiddetli 

anal ağrıdan yakınırlar. Tuvalette parlak kırmızı kanın eşlik ettiği sert 

dışkılama veya ishal sırasında yırtılma hissi öyküsü yaygındır. 

Anal fissür tedavisinde birinci basamak terapötik yönetim, özellikle 

akut anal fissürde semptomları sıklıkla tamamen hafifleten genel 

önlemleri içerir. Bu önlemler arasında ilk sırada sıcak su oturma 

banyosu vardır. Günde iki kez ve dışkılamadan sonra otuma banyosu, 

psyllium fiber ve / veya hacim arttırıcı ajanlar ve topikal anestezikler 

veya antienflamatuar pomadlar kullanılabilir.  Nitrik oksit donörleri 

akut ve kronik fissürlerin konservatif tedavisinde kullanılabilir ve 

özellikle akut dönemdeki hastalarda iyileşmeyi sağlar. Bunların en 

büyük yan etkisi, doza bağlı olarak ortaya çıkan baş ağrısıdır. 

Semptomatik kalan hastalara botulinum toksin enjeksiyonu 

uygulanabilir.  

Ama tüm bu tedavi modalitelerine rağmen KAF tedavisinde altın 

standart, cerrahi olarak lateral internal sfinkterotomi (LİS) 

uygulamasıdır. Bunun dışında fissürektomi, fissür eksizyonu veya 

anoplasti gibi farklı ameliyat teknikleri de mevcuttur. LİS, vakaların % 

90'ından fazlasında anal bölgedeki kronik fissürlerin iyileşmesini 

sağlar, ancak potansiyel uzun dönem komplikasyonlarla ilişkilidir. 

Flatus ve fekal kirlenme gibi inkontinansla ilgili şikayetler, 

sfinkterotomili hastaların % 35'inde ortaya çıkabilen sıkıntılı 

komplikasyonlardır. Ancak, fekal inkontinans, preoperatif dönemde de 

KAF hastalarının büyük bir çoğunluğunda mevcuttur. LİS operasyonu 

ile belli seviyelerde fekal inkontinans riski olsa da, operasyon sonrası 

hastaların büyük çoğunluğunda yaşam kalitesini artmaktadır. Bu 

nedenle, daha kaliteli bir yaşam için KAF hastalarına LİS önerilmesi 

uygun bir seçenektir.   

7. Perianal Apse:  

Perianal veya anorektal apsenin en sık sebebi anal bezlerin 

enfeksiyonudur ve genellikle gençlerde görülür. Ayrıca lokal cilt 

enfeksiyonu veya altta yatan başka bir enflamatuvar durumdan da 

(Crohn hastalığı gibi) kaynaklanabilir. Anorektal apsede hasta, yavaş 

yavaş başlayan ve giderek artan bir ağrı ve yine aynı şekilde kademeli 

bir şekilde artan şişlik tarif edecektir. Klinik olarak ateşi olabilir. 

Diyabet veya immünsüpresyon gibi altta yatan durumlar mevcut 
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olabilir. Fizik muayenede genellikle perianal ciltte kızarıklık, 

hassasiyet, palpasyonda ağrı ve bazen fluktuasyon içeren 

lokalizeenfeksiyon belirtileri gösterir. Derin bir pelvik apse, 

yukarıdakilerin hepsiyle birlikte görülür, ancak muayenede 

saptanamayabilir ve tanıda hataya sebep olabilir. 

Perianal apseler acil cerrahi işlem gerektirir. Tedavi lokal veya genel 

anestezi altında apse insizyonu ve drenajı ile yapılır. Postoperatif 

aşamada pansuman yerine sıcak su oturma banyoları ve antibiyoterapi 

önerilir. Akut olay geçtikten sonra izlemde bir anal fistül olup 

olmadığını kontrol edilmesi önerilir. Yüksek oranda akut perianal 

apsenin altta yatan bir fistül traktı olduğu düşünülmektedir. Cerrahi 

drenaj olmadan sadece antibiyotik kullanımı bir seçenek değildir ve 

özellikle diyabetes mellitus veya diğer komorbiditeleri olan hastalarda 

septik şoka veya Fournier gangrenine yol açabileceğinden tehlikeli 

olabilir.   

8. Anal Fistül:  

Perianal fistül, anüsün epitelyal tabakası ile perianal deri arasında 

oluşan bir bağlantıyı ifade eder. Vakaların bir kısmı perianal apse ile 

ilişkilidir.  Dış anal sfinkter ile olan ilişkilerine göre çeşitli anal fistül 

türleri vardır: intersfinkterik, transsfinterik, suprasfinterik ve 

ekstrasfinterik. Tipik olarak Crohn hastalarında da sık olarak 

görülebilir. Hastalar sıklıkla perianal apse hikayesi veya iyileşmeyen 

drenaj öyküsü verirler. Apse drenajından sonra kötü kokulu ve pürülan 

perianal akıntısı 8 haftadan fazla olan hastalarda anal fistülden 

şüphelenilmelidir. Hastalarda yaygın olarak anal kaşıntı ve / veya anal 

rahatsızlık mevcuttur. Fizik muayenede, fistül yolunun dış açıklığını 

temsil eden küçük bir delik ile karakterizedir. Parçanın iç açıklığı 

genellikle dijital muayenede dentat çizgisi seviyesinde hissedilebilir. 

Palpasyon ile bu iki açıklık arasındaki yol sert bir kablo gibi ele 

gelebilir. Kompleks vakalarda manyetik rezonans görüntüleme 

gerekebilir.  

Anal fistül tedavisi için cerrahi zorunludur. Anal fistülün operatif 

tedavisinin birincil amacı, iç açıklığın ve ilişkili epitelize izlerin yok 

edilmesi ve anal sfinkter fonksiyonunun korunması yoluyla tekrarlayan 

enfeksiyondan kaçınmaktır. Ana cerrahi teknik fistülotomidir, çünkü 

düşük bir nüksetme yüzdesi ile % 90'dan fazla başarı oranına sahiptir.  

Bununla birlikte, bu tedavi postoperatif fekal inkontinansa neden 

olabilir. Geçici olarak veya kesin bir tedavi olarak farklı türlerde 

setonların kullanılması, çok yararlı görünen bir alternatiftir.  Bu, drenaj 

için farklı materyallerin fistül traktına yerleştirilmesinden oluşan bir 

tekniktir. Amacı, fistülü açık tutmak, enfeksiyondan korunmak ve ağrı 



 
175 

 

ve perianal apse gibi komplikasyonları azaltmaktır. Sonuç olarak, diğer 

kas koruma teknikleri (ilerletme flepleri, LIFT, fistül tıkacı veya fibrin 

yapıştırıcı) anal sfinkter kasının% 60'ından fazlasının tutulumu olan 

karmaşık fistüllerde veya fistülotomi sonrası inkontinans riski olan 

hastalarda endikedir. 

9. Anal Kondilom:  

Anal kondilom Human Papilloma Virüs (HPV) ile ilişkilidir. HPV 

aşılaması erkeklerde ve kadınlarda anogenital siğilleri etkili bir şekilde 

önlese de, HPV ile ilişkili kondilom hala nüfusun yaklaşık % 1'inde 

görülür. HPV tip 6 ve 11 siğil oluşumundan en fazla sorumlu tutulan 

tiplerdir. Sıklıkla hastalarda hiçbir semptom yoktur. Anüs çevresinde 

oluşan siğilleri gördüğü için gelmiştir. Nadiren kanama veya kaşıntı 

olabilir.  

Anogenital siğiller hasta veya klinisyen tarafından uygulanan 

topikal ilaçlar ve / veya cerrahi tekniklerle tedavi edilebilir. Tedavide 

örnek olarak imikuimod % 5 krem, podofiloks % 0,5 çözelti ve % 15 

sinekatekinler gösterilebilir. Klinisyen tarafından uygulanan tedaviler 

arasında podofilin ve trikloroasetik asit bulunur. Kriyocerrahi, 

elektrocerrahi ve cerrahi eksizyon uygulanabilir. Bu hastalarda anal 

kanser riskinin arttığı unutulmamalı ve hastalar bu konuda 

uyarılmalıdır. 

10. Proktalji Sendromları:  

Kronik proktalji bazı farklı sendromları içerir. Bunlar; levator ani 

sendromu, levator spazmı, puborektalis sendromu, piriformis sendromu 

ve pelvik gerginlik kas ağrısı gibi durumlardır. Tipik klinik bulgu, 20 

dakika veya daha uzun süren tekrarlayan anorektal ağrı ataklarıdır. 

Fizik muayene, diğer ağrı nedenlerini dışlamak için önemlidir ve rektal 

tuşede levator kaslarının palpasyonunda hasta hassasiyet gösterecektir. 

Sinerjik dışkılamada sorun vardır ve bu durum pelvik taban 

kaslarının spazmı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğunu 

düşündürmektedir. Bu nedenle tedavinin amacı, pelvik tabanın çizgili 

kaslarını gevşetmektir. Bu hastaların tedavisinde ilk adım, bu hastalıkla 

yaygın olarak ilişkili stres ve kaygıyı hafifletmek için durumun iyi 

huylu olduğunu bu hastalara bildirmektir. Başlamak için düzenli 

bağırsak alışkanlığı, hafif analjezikler ve kas gevşetici olarak genel 

önlemler önerilir.  

11. Pruritis Ani: 

Perianal kaşıntı, yaşam kalitesini etkileyen çok yaygın ve sosyal 

olarak utanç verici bir durumdur. Bazı durumlarda perianal iyi huylu 
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hastalıklar ile ilgili olduğu, ancak izole bir klinik durum olabileceği 

açıktır. Dermatolojik koşulların çoğu perianal bölgeyi etkileyebilir. Bu 

nedenle, bazılarının ilk belirtisi anal kaşıntı, perianal rahatsızlık veya 

anüs çevresinde cilt lezyonunun ortaya çıkması olabilir. Hastalar yoğun 

bir kaşıntı, cilt döküntüsü ve aşırı nemlilikten şikayetçidir. Tanıda 

hemoroid, anal fissür ve mukozal prolapsus mutlaka dışlanmalıdır.  

Tedavide altta yatan nedenden kaçınmak önemlidir. Bu amaçla, 

semptom kontrolünde uygun hijyen ve semptomları ağırlaştırıcı 

faktörlerden kaçınma tavsiyesi önemlidir. Amaç ayrıca perianal cildi 

temiz ve kuru tutmaktır.  

12. Rektal Prolapsus:  

Rektal prolapsus, bağırsağın anüsten tam kalınlıkta dışarı 

çıkmasıdır. Sıklıkla ıkındıktan sonra anüsten çıkıntı yapan bir kitle 

olarak ortaya çıkar. Diğer semptomlar arasında anal akıntı, ağrı ve 

kanama vardır. Kadınlarda en sık görülür ve prevalansı yaşla birlikte 

artar. Rektal prolapsusun tedavisi cerrahidir, ancak birçok cerrahi 

prosedür arasında birbirine açık olarak üstün bir prosedür yoktur.  

13. Fekal İnkontinans: 

Fekal inkontinans (FI) fekal materyalin kontrolsüz olarak anüsten 

dışarı çıkmasıdır. Yetişkinlerin % 5.9'unda görülür, ancak hastaların % 

50'sinden fazlası bilgi vermemektedir. Bakım evlerinde oranı % 30 ile 

% 50 arasında olup oldukça yüksektir. Yeterli lif alımının kadınlarda FI 

insidansını azalttığına dair kanıtlar mevcuttur. 

Prolapsusu değerlendirmek için ıkındırma, anal tonusu 

değerlendirmek ve impaksiyonu kontrol etmek için dijital rektal 

muayene ve duyu kontrolü için perianal pinprick testi kullanılarak 

nörolojik fonksiyon değerlendirilmelidir. Herhangi bir neden 

görünmüyorsa, bir sonraki adım anorektal manometridir. 

FI’ın ilk tedavisi, mümkünse altta yatan nedenin düzeltilmesini 

içerir. Çalışmalar, biofeedback'in FI için etkili olduğunu ve ilk basamak 

tedavi olarak kabul edildiğini göstermiştir. Diğer tedaviler, lif takviyesi, 

sıvı takviyesi ve diyet düzenlenmesidir.  

14. Pilonidal Sinüs:  

Pilonidal Sinüs hastalığı sakrokoksigeal bölgede ortaya çıkan 

oldukça sık görülen edinsel bir hastalıktır. Genel popülasyonda 

beklenen insidansı 26 / 100,000 kadardır. Genç yaşlarda ve erkeklerde 

kadınlardan 2.2 ile 4 kat fazla görülen bir hastalıktır. Kıl follikülleri, 

sakrokoksigeal bölgedeki bir veya daha fazla sinüs duvarından girerek 

akut veya subakut kronik enfeksiyon oluşturarak hastalığı oluşturur.  
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Pilonidal sinüs hastalığının tedavisi cerrahidir. Cerrahi seçiminde 

dikkat edilecek ana prensipler, postoperatif ağrıyı minimum seviyede 

tutmak, rekürrens oranlarını en aza indirgemek, yara bakımını iyi 

yapmak ve hastanın bir an önce normal aktivitelerine dönmesini 

sağlamaktır. Birçok cerrahi tedavi seçimi olmasına rağmen, halen 

üzerinde tam olarak uzlaşılan bir cerrahi yöntem yoktur. Lokal eksizyon 

ve primer tamir, farklı flep uygulamaları ile tamir ve son zamanlarda 

artan minimal invaziv cerrahi teknikler uygulanabilir.  

15. Hidradenitis Süppürativa:  

Hidradenitis süppürativa primer olarak kıl folliküllerinden 

kaynaklanan ve sekonder olarak apokrin ve ekrin bezleri de içeren 

kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Patogenez multifaktöriyeldir 

ve hastalığı tetikleyen faktörler obezite, sigara, androjenler, bakteriyel 

kolonizasyon, antimikrobiyal peptitlerin artmış lokal ekspresyonu ve 

genetik faktörlerdir. 

Hidradenitis süppürativa, Hurley sınıflamasına göre üç aşamaya 

ayrılır. Hastalığın şiddeti ise değiştirilmiş Sartorius skoru kullanılarak 

belirlenir. Perianal bölgenin tutulumu, derin pürülan infiltratlar ve fistül 

oluşumu ile ilişkili olabilir. Bu gibi durumlarda, proktoskopide her 

zaman anal kanal veya rektuma potansiyel bağlantılar gösterdiği 

belirtilir. Tercih edilen sistemik antibiyotik tedavisi, bir ila üç ay 

boyunca klindamisin ve rifampisin kombinasyonudur. Son zamanlarda, 

hidradenitis süpürativa tedavisi için TNF-alfa inhibitörü adalimumab 

kullanımı da onaylanmıştır. Ancak ileri hastalıkta radikal eksizyon en 

etkili tedavi yaklaşımı olmaya devam etmektedir. 

16. Sonuç: 

BAH genel popülasyonda çok yaygındır. Doğru tanı ve klinik 

yönetim için kapsamlı bir klinik öykü ve fizik muayene zorunludur. 

Genel önlemler ve tıbbi tedavi çoğu durumda birinci basamak tedavidir. 

Bununla birlikte, bazı acil durumlarda ve ileri evre ve kronikleşmiş 

durumlarda cerrahi ile kesin çözüm getirilebilir. Anorektal bozukluklar 

genellikle iyi huyludur, ancak altta yatan malign patolojiyi ekarte etmek 

ve kanser sevk kılavuzlarına uymak önemlidir. 
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Giriş 

Tiroid kanseri insidansı dünya çapında artmaktadır ve endokrin 

sistemde görülen en yaygın kanserdir(Cho et al., 2013).Herhangi bir 

tiroid nodülünde %5-15(Brito et al., 2014) oranında malignite riski 

vardır. Bu nedenle, ameliyattan önce benign nodülleri malign 

nodüllerden ayırt etmek çok önemli olduğundan tiroid kılavuz önerileri 

tiroid nodülü olduğu şüphelenilen tüm hastaların USG ile 

değerlendirilmesini önerir. USG değerlendirmesi hastaların malignite 

riskini sınıflamada önemli bir tanı adımı olarak kabul edilmektedir 

(Cooper et al., 2006). Asemptomatik tiroid nodüllerinin gereksiz 

ameliyatlarını önlemek ve tiroid kanserlerinde tanı gecikmesini 

engellemek için önemli ve ucuz bir tanı aracı olan İİAB ‘ye uygun olan 

tiroid nodülleri USG ile belirlenir (Cosimo, Giorgio, Livia, Sebastiano, 

& Susan, 2018). Tiroid malignitelerinde erken tanı ve cerrahi ile 

mükemmel prognoz sağlanır (Goldstein, Netterville, Burkey, & 

Johnson, 2002). Tiroid nodüllerinde tiroid kanseri için şüphe uyandıran 

USG özellikleri hipoekojenite ,mikrokalsifikasyon varlığı,düzensiz 

sınır,nodülün uzunluğunun genişliğinden fazla olduğu şekil olarak 

belirlenmiştir(Grant et al., 2015; Kwak et al., 2011). 
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Tiroid nodüllerine yaklaşımı düzenleyen çeşitli tiroid 

sınıflandırmaları yayınlanmıştır. İlk TI-RADS Hovarth ve arkadaşları 

tarafından raporlandı (Horvath et al., 2009).Daha sonra Park ve 

arkadaşları(Park et al., 2009)(10) ve Kwak ve arkadaşları tarafından 

kullanıldı (Kwak et al., 2011).2017 yılında Amerikan RadyolojiKoleji 

(ACR) tiroid nodüllerinin değerlendirmesi için bir puan sistemi önerdi. 

Bu klasifikasyonda tiroid nodüllerinin puanlaması beş USG özelliğine 

göre verilir ve puanların toplamına göre nodülün ACR TI-RADS 

kategorisi belirlenir(Tessler et al., 2017).Puanların toplamı neticesinde 

0 puan alan benign nodüller TR1, 2 puan alan şüpheli olmayan nodüller 

TR2,3 puan alan hafif şüpheli nodüller TR3,4-6 puan alan orta derece 

şüpheli nodüller TR4,7 puan ve üzeri malignite için oldukça şüpheli 

nodüller TR5 olarak sınıflandırılır.  

Metod 

Bolu Abant Izzet Baysal Universitesi (B.A.I.B.U) Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi Kliniğinde 2012 ile 2019 yılları arasında tiroidektomi 

yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Tiroidektomi 

uygulanan  hastaların postoperatif patoloji sonuçlarına göre benign ve 

malign olarak iki gruba ayrılmışlardır.Benign patoloji raporuna sahip  

olanlar grup 1, malign patoloji raporuna sahip olanlar grup 2 olarak 

isimlendirilmişlerdir. Tiroidektomili hastaların preoperatif tiroid 

ultrosonografi(USG) raporları retrospektif olarak tekrar 

incelenmiştir.USG raporları ışığında  ACR TI-RADS skorlamasını 

oluşturan alt parametreler olan tiroid nodüllerinin AP/TRANSVERS 

çapları ,ekojeniteleri,ekojenik focus alanları,marjinleri,composition 

özellikleri belirlendi. Bu özelliklerden elde edilen puan sonucunda 

ACR TI-RADS skorları hesaplandı.Tiroid USG deki en yüksek ACR 

TI-RADS skoru olan nodül değerlendirmeye alındı. Retrospektif olarak 

incelenen ve ACR TI-RADS sorlarının elde edildiği tiroid USG lerinin 

tamamı A.İ.B.Ü tıp fakültesi radyoloji kliniği tarafından 

gerçekleştirilmiştir.ACR TI-RADS skorlamasına ait verileri 

içermeyen,ACR TI-RADS skoru hesaplanamayan  tiroid USG 

raporlarına sahip hastalar çalışma dışı tutulmuştur. 

İstatistik 

Değişkenlerin normal dağılıp dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov 

testi ile kontrol edildi. Normal dağılım gösteren değişkenler için t-test 

uygulanırken; Mann-Whitney U tests normal dağılım göstermeyen 

değişkenler için analizi için kullanıldı. Daha 184onar gruplar ile ACR 

TI-RADS alt grupları arasında korelasyon için crosstabs testi 

uygulandı. Cinsiyet analizi için chi-square testi uygulandı. Tüm 

analizler Statistical Package for Social Sciences 25.0 for Windows 
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(SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) ile yapıldı ve p <0,05 düzeyinde 

sonuçlar anlamlı kabul edildi. 

Sonuçlar 

B.A.İ.B.Ü tıp fakültesi genel cerrahi kliniğinde 2012 yılı ocak ayı 

ile 2019 aralık ayı arasında tiroidektomi olan 626 hasta dosyası 

retrospektif olarak incelenmiştir. Pre-operative USG 

değerlendirmesinde nodüllerin composition ekojenite,ap/transvers çap 

,margin,ekojenik focus , bilgilerine ulaşılabilen ve ACR TI-RADS 

skorlaması hesaplanabilen 441 hasta çalışmaya dahil 

edilmiştir.Postoperatif patoloji sonucuna göre benign olan  grup 1’de 

328 hasta yer alırken,malign postoperatif patoloji sonucu olan  grup 

2’de 113 hasta yer almıştır. 

Hastaların yaş değerlerinin istatistiksel analizinde; grup 1 

50.39(SD12.11) ile grup 2 49.96(SD11.89) arasında anlamlı fark 

olmadığı görülmüştür(p=0.51).Hastaların cinsiyet dağılımları 

incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

görülmüştür(p=0.87). 

ACR TI-RADS skorlamasının gruplar arasındaki istatistiksel anlamı 

değerlendirildiğinde grup2 nin değerinin (4.00)(2-5) grup1 değerinden 

(3.00)(1-5) anlamlı derecede yüksek olduğu 

görülmüştür(p=0.001).ACR TI-RADS skorlamasının tiroid 

nodüllerinde, tiroid kanserini öngörmede anlamlı olduğu 

görülmektedir(Tablo2). 

Hastaların ACR TI-RADS skorları ve gruplara göre dağılımı ise 

tablo 1 gösterilmiştir. Bu tabloya göre ACR TI-RADS skorlamasına 

göre TR 1 deki hastalarda grup 2 hasta yoktur.TR2 deki hastaların 73 

hastanın 5 tanesi(6.4%) grup 2 (malign) hasta olarak karşımıza 

çıkmaktadır.TR3 skorundaki 107 hastanın 18 ‘i (16.8%) grup 2 

(malign) olarak neticelenmiştir.TR 4 skorundaki 147 hastanın 

53’i(26.5%) grup 2(malign) de yer alırken TR5 skorundaki 50 hastanın 

36’inin (72%)  grup2(malign) ‘de yer aldığı tespit edilmiştir(Tablo1).
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Figür 1: ACR TI-RADS(Thyroid   Imaging, Reporting and Data 

System )  

Tablo 1: ACR TI-RADS skorlarının gruplara göre dağılımı  
 

TI-RADS  

               

 

TOPLAM 

HASTA SAYISI 

VE YÜZDESİ 

       HASTALARIN GRUPLARA 

DAĞILIMI 

    GRUP1       GRUP2          TOPLAM 

SAYI     

(%) 

SAYI    

(%) 

SAYI       (%) 

TR1  

   6/441(1.4%) 

 

  5 

 

83.3 

 

    1 

 

16.7 

 

       6 

 

   100 

TR2  

78/441(17.7%) 

 

   73 

 

93.6 

 

    5 

 

  6.4 

 

 78 

 

   100 

 

TR3 

 

107/441(24.3%) 

 

    89 

 

83.2 

 

    18 

 

16.8 

 

    

107 

 

  100 

 

  TR4 

 

 200/441(47%) 

 

  147 

 

73.5 

 

   53 

 

26.5 

 

    

200 

 

  100 

 

  TR5 

 

 50/441(15.2%) 

 

    14 

 

   28 

 

   36 

 

   72 

 

     50 

 

  100 



 
187 

 

Tablo 2 ACR TI-RADS ve subgruplarının test sonuçları 

 

Tartışma 

Çeşitli çalışmalar tiroid nodülündeki artmış vaskülarite, düzensiz 

sınırlar, mikrokalsifikasyon varyasyonları gibi USG özelliklerinin 

tiroid malignitesini öngörmedeki yerini araştırmışlardır. Bu 

çalışmaların pek çoğu TI-RADS klasifikasyon sistemini 

kullanmışlardır. Günümüzde tiroid nodüllerinin malign olup olmadığını 

ya da kesin tanı için cerrahi gerekip gerekmediğini belirlemede en etkili 

ve en pratik test İİAB dir (Ospina et al., 2016). Bu noktada oluşan sorun 

her tiroid nodülüne İİAB yapılmalı mı yoksa seçici mi olmalı. Bu 

amaçla hangi nodülün İİAB yi hakettiğini belirleyecek güvenilir 

invaziv olmayan yöntem aranmıştır. 2015 yılında ACR tarafından 

oluşturulan komiteler 2017 yılında tiroid nodüllerine standart bir 

yaklaşım ve terminoloji önerdi(Jabar, Koteshwara, & Andrade, 

2019).Buradaki amaç benign nodüllerde İİAB sayısını azaltmak, klinik 

olarak malign olan nodüllerde tanımlamayı sağlamaktır. Bu sisteme 

özgü olan husus TR kategorisi ve nodül boyutunun kombinasyonuna 

dayalı olarak İİAB ya da sonografik takip önerileri buyurmasıdır. 

Geliştirilen ACR TI-RADS, İİAB önerisini ya da USG takibini bir 

nodülün ACR TI-RADS seviyesine ve nodül maksimum çapına göre 

karar verir.TR3 ve TR5 arasındaki risk grubunda İİAB nin yapılması 

için nodül boyutu eşik değer sunar. Benign olma olasılığı fazla olan ya 

da klinik olarak anlamlı olmayan durumlarda tekrarlayan USG sayısını 

azaltmak için TR3, TR4 ve TR5 nodüllerde daha küçük nodül 

boyutlarında USG takipleri önermiştir(Figür 1)(Tessler et al., 2017). 

Değişkenler 
Grup 1 

(n=47) 

Grup 2 

 (n=19) 

  P 

value 

TI-RADS 3.00(1-5) 4.00(2-5) 0.001 

KOMPOZİSYON 1.0 (0 -2) 1.0 (1- 2) 0.977 

EKOJENITE 1.0 (0-5) 2.0 (1-3) 0.001 

ŞEKİL 0.0 (0-3)  3.0(0-3) 0.001 

MARGİN 0.0 (0 -2) 0.0 (0 – 3) 0.001 

EKOJENİK FOKUS 0.0(0-3) 0.0(0-5) 0.004 

NODÜL KANLANMASI 0.0(0-1) 0.0(0-1) 0.035 
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ACR-TI-RADS, beş morfolojik kategoride (kompozisyon, 

ekojenite, kenar boşlukları, ekojenik odak ve şekil) nodüllerin farklı 

ultrasonografik özellikleri için hususlar belirlemeye dayalı bir sistem 

kullanır(Jabar et al., 2019): Kompozisyon da nodül kistik veya 

neredeyse kistik 0 puan; spongioz 0 puan; mikst solid ve kistik yapı 1 

puan, solid ya da neredeyse tamamen solid 2 puan elde eder. Ekojenite 

özelliğinde ise anekoik nodül 0 puan, izoekoik ve hiperekoik nodül 1 

puan alırken, hipoekoik nodül 2 puan ve aşırı hipoekoik nodül 3 puan 

almaktadır. Nodülün şekil yönünden(shape) puanlaması ise en boydan 

fazla ise 0 puan, boy enden fazla ise 3 puan almaktadır. Nodül 

sınırlarının(marjin) puanlamasında pürüzsüz düzgün ise 0 puan, kötü 

tanımlanmış ise 0 puan, lobüle ya da düzensiz ise 2 puan, ekstratiroidal 

yayılım mevcut ise 3 puan verilir. Ekojenik odaklardan ise nodül 

ekojenik odak yok yada geniş kuyruklu yıldız artefaktı mevcutsa 0 

puan, makrokalsifikasyon varlığında  1puan, periferal(rim) 

kalsifikasyon varlığında 2 puan ve punktat ekojenik odak varlığında 3 

puan almaktadır(Figür1)(Tessler et al., 2017).Tiroid biopsileri tiroid 

nodüllerinde benign malign ayırımını yapabilen en uygun ve kullanışlı 

testtir.Yapılan bir çalışmada ACR TI-RADS ın gereksiz tiroid 

biopsilerini azaltmada etkili olduğunu göstermiştir(Grani et al., 2019). 

ACR TI-RADS da verilen nodül risk sınıflamasına göre TR1 ve TR2 

için %2 veya daha az malignite riski vardır ve bu gruba İİAB 

önerilmemektedir.TR3 için 2.1-5% ,TR4 için 5.1-20% ve TR5 için 20% 

den fazla oranlarda kanser riskine sahip olduğu bildirilmiştir(Tappouni, 

Itri, McQueen, Lalwani, & Ou, 2019).Bizim çalışmamızda da tiroid 

nodüllerinin ACR TI-RADS a göre TR gruplarının malignite oranları 

literatürdeki bu oranlara uygun olduğu ve ACR TI-RADS seviyesi 

arttıkça malignite riskinin yükseldiğini gösterdik. Çalışmamızda ACR 

TI-RADS TR1 de malignite riski %0,TR2  malignite oranı %6.4, TR3  

malignite oranı %16.8,TR4  malignite oranı %26.5 ve TR5  malignite 

oranı%72 olarak tespit edildi.Yine çalışmamızda ACR TI-RADS 

skorlamasının tiroid nodüllerinde malignite riskini  öngörmede 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. ACR TI-

RADS her ne kadar da olsa düşük bir oranda tiroid malignite hastalarını 

atladığı oransal olarak görülse de güvenle kullanılabileceği sonucuna 

vardık. Bununla birlikte tirod nodülünde santral ya da periferel 

kanlanmanın tiroid kanseri hastalarında istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek olduğu çalışmamızda ırtaya çıkmıştır. Bizim önerimiz 

ACR TI-RADS skorlamasına puanlama olarak nodül kanlanması 

eklendiğinde güvenilirliğinin artacağını düşünmekteyiz. 
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Sonuç 

Yaptığımız çalışma neticesinde ACR TI-RADS sınıflandırmasının 

diğer çalışmalarda olduğu gibi rutin uygulamada tiroid nodüllerini 

değerlendirmek için güvenilir, invazif olmayan ve pratik bir yöntem 

olarak karşımıza çıkmıştır.  
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Giriş: 

Endoskopinin nöroşirurji pratiği içindeki yeri ilk olarak, 20. yüzyılın 

başlarında hidrosefali tedavisinde kullanılmasıyla başlamıştır1. İlk 

zamanlarda sınırlı endikasyonlarla (endoskopik 3. ventrikülostomi, 

koroid pleksus koagülasyonu) kullanılan endoskop, nöroşirurjiyenlerin 

kulak burun boğaz cerrahisinde daha yaygın kullanım alanına sahip 

olan endoskopu kullanmaya alışmaları ve bu alanda ki güncel 

teknolojik gelişmelerin nöroşirurji pratiğine yansıması gibi sebeplerle, 

giderek daha yaygın kullanım alanlarına sahip olmaya başlamıştır. Kafa 

tabanı cerrahisinde güncel pedikülllü vasküler fleplerin kullanılması ile 

rinore sıklığının azalması ve diğer geleneksel cerrahi metotlarla 

kıyaslandığında benzer hatta daha az komplikasyon oranları izlenmesi 

sonucunda oldukça yaygın kullanım alanına sahip olmaya başlamıştır. 

Mikroskopik cerrahiye üstünlükleri özellikle derin bölgelerde, cerrahi 

sahanın daha yakın ve geniş görsel görüntülemesinin yapılabilmesi, 

açılı endoskoplar aracılığıyla daha geniş ve mikroskop ile 

görülemeyecek alanların değerlendirilebilmesi sayılabilir. Endoskopun 

patolojik doku ve normal anatomik dokunun yakın komşuluklarında 

daha net bir patolojik doku sınırı yakın görsel desteği sunabilmesi 

avantaj olarak değerlendirilebilecek bir özelliğidir. Mikroskobik 

cerrahinin daha ön planda kullanıldığı cerrahi endikasyon ve 

lokalizasyonlarda endoskop ile kombinasyonu daha başarılı sonuçlar 

ortaya koyabilmektedir. Halen mikroskobik ve endoskopik cerrahinin 

kıyaslandığı cerrahi endikasyonlar ve kullanım alanları ile hatırı sayılır 

çalışmalar güncel literatürde yayınlanmaktadır. 
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Tarihçe: 

Endoskopun intrakranyal olarak ilk kullanımı 1910 senesinde 

hidrosefali tedavisinde Victor D. Lespinasse tarafından kullanılmasıyla 

başlamıştır1. Endoskopun o yıllarda kullanımının yaygınlaşması 

hidrosefali tedavisindeki alternatif tekniklere olan ilginin bir sonucudur 

(araknoid planlar ve ventriküller arasındaki fenestrasyonlar). İlk 

endoskopik 3. ventrikülostomi 1923 senesinde Mixter tarafından 

yapılmıştır2. Sonrasında endoskopik cerrahi aletlerin yetersiz olması 

sebebiyle bu alana olan ilgi azalmış ve 20. yy’ın ikinci yarısında rod 

lens endoskopların kullanıma girmesi, daha iyi çözünürlük ve görüntü 

sağlanması sonrası komplike intrakranyal lezyonların tedavisinde bu 

cerrahi tekniğe olan ilgiyi arttırmıştır3. 

1962 senesinde Guiot pitüiter lezyona ilk defa endoskopik cerrahi 

yaklaşımı gerçekleştirmiş sonrasında 1973 senesinde Fukushima ve 

ark. intraventriküler lezyon için ilk cerrahi yaklaşımı 

gerçekleştirmişlerdir4,5. 1990’ lara kadar birkaç yayın dışında 

trassfenoidal endoskopik cerrahi popüler hale gelmemiş, sonrasında 

kulak burun boğaz uzmanlarının endoskopik sinüs cerrahisine yönelik 

teknikleri geliştirmesi sonrası nöroşirurjikal cerrahi alanda endoskopik 

teknikler daha popüler hale gelmeye başlamıştır6,7. Güncel literatürde 

endoskopun kullanılması nöroşirurjide rutin cerrahi prosedürlere girmiş 

olup, endoskopik transsfenoidal cerrahilerden kafa tabanına yönelik 

key hole yaklaşımlara kadar oldukça genişlemiştir8,9. 

Endoskopik Cerrahi Aletler ve Nöroşirurji pratiğinde 

kullanımı: 

Cerrahi içerisinde kullanılan endoskoplar rod lens ve fleksibl olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Rijit (rod lens) endoskopların olmadığı 

zaman dilimlerinde,  ventrikül içi cerrahilerde ventriküler kataterin 

kontrolü amacıyla fleksibl endoskoplar kullanıla gelmiş olmasına 

rağmen rijit endoskopların gelişmesiyle nöroşirurji pratiğinde bu 

endoskoplar daha popüler olarak kullanılmaktadır. Rijit endoskoplar 

fleksibl olanlara göre daha net bir görüntü sağlamakta, fakat düz bir 

kanülden çalışma zorunluluğu sebebiyle fleksibl olanlara nazaran 

manevra yetenekleri sınırlı olmaktadır. 

Rijit endoskoplar içerisinde 0o, 30o, 70o ve 120 derece açılı 

görüntülemeyi sağlayan açılı endoskoplar bulunmaktadır. Nöroşirurji 

pratiğinde genel olarak 0o ve 30 derece açılı endoskoplar 

kullanılmaktadır. Açılı endoskoplar aracılığı ile derin yerleşimli 

lezyonlarda mikroskobik olarak direkt görülemeyen alanların yakın ve 

net görüntülenmesi sağlanabilmektedir. Endoskopik transsfenoidal 
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cerrahi girişimler için tek nostril veya binostril çalışma imkanına izin 

versede, bazı ventriküler girişimler için rijit endoskopların içerisinde 

monopolar, makas veya aspiratör kullanımı için çalışma kanülleri 

bulunmaktadır10.  

Endoskoplar bir ışık kaynağı ve kamera görüntüsünün ulaştığı 

monitörle kullanılır. Işık kaynağı olarak halojen bir diğer ışık kaynağı 

olmakla beraber genellikle xenon kullanılmaktadır. Işığın parlaklığı 

endoskop üzerinden ayarlanabilir. Kamera sisteminin monitöre 

bağlanması sonucunda tüm cerrahi ekip cerrahiyi eş zamanlı olarak 

izleyebilmektedir. 

Endoskopun lensinin temizliği cerrahi esnasında görüntünün 

kirlenmesini engelleyen bir irrigasyon tüpü cihazının endoskopa 

geçirilmesi sonrası sağlanır. Genellikle irrigasyon ılık serum fizyolojik 

veya ventrikül içi cerrahilerinde ringer laktat ile sağlanır. Bu şekilde 

cerrahi sürecinde görüntü kalitesinin sağlanması amacıyla lensin 

irrigasyonu yapılır. 

Rijit endoskoplar flkesibl olanlara oranla daha ağır aletlerdir. Bu 

sebeple cerrahi esnasında özellikle derin yerleşimli kitle lezyonları veya 

ventrikül içine yönelik nöroşirurjikal cerrahi işlemlerde, cerrahın iki 

elle çalışabilmesi için endoskopun bir endoskopik holder ile 

desteklenerek hareketsiz hale getirilmesi cerrahinin yapılması için 

kolaylık sağlamaktadır. Diğer yandan endoskopik holder kullanılmayan 

vakalarda diğer bir cerrah tarafından tutularak primer cerrahın her iki 

elle çalışabilmesi için endoskopik stabilite sağlanmaya çalışılır. 

Endoskopun Nöroşirurji Pratiğinde Kullanıldığı Cerrahi 

Alanlar 

Endonazal sellar ve parasellar, kafa tabanı cerrahisi 

yaklaşımları: 

Endonazal sellar veya parasellar lezyonlara yaklaşım; ön, orta ve 

daha nadir olarak posterior fossa yerleşimli lezyonlarda endoskopik 

cerrahi teknik günümüzde eğitimli cerrahlarla daha tercih edilir bir 

teknik olarak ön plana çıkmaktadır. Mikroskopik transsfenoidal cerrahi 

yaklaşımlarda kullanılan nazal spekulumun cerrahi koridoru daraltması 

ve bunun sonucunda cerrahın superior, inferior ve laterallere 

yaklaşımını zorlaştırması, mikroskobik aydınlatmanın derinleşirken 

daralması sebebiyle uygun hastalarda endoskopik teknik daha tercih 

edilir noktaya ulaşmıştır11.  

İlk defa Bushe ve Halves tarafından 1978 senesinde suprasellar 

uzanımlı lezyonlarda endoskopun üstünlüğünü gösteren bir çalışma 
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yayınlanmıştır12. Endoskopik endonazal transsfenoidal yaklaşım 

günümüzde oldukça popülerdir13. Bu yaklaşım her iki nostrilin 

kullanılması, endoskopik holder kullanımı veya diğer cerrahın 

endoskopik görüntüyü stabilize etmesi sayesinde 3 veya 4 el ile cerrahi 

yapılabilmesi sebebiyle endoskopik cerrahiyi daha avantajlı 

kılmaktadır. Özellikle sellar bölgenin kavernöz sinüslerin sınırlarına 

kadar orta hat yaklaşımlarında, sagittal planda lamina cribrosadan, 

klivus ve hatta odontoid prosese kadar geniş cerrahi alan sağlayan bu 

yaklaşım birçok lezyonun cerrahi tedavisine olanak sağlamaktadır. Bu 

yaklaşım ile tedavi edilebilecek lezyonlar arasında anterior kafa tabanı 

lezyonları, sinonazal lezyonlar, olfaktör oluk menengiomları, supra 

sellar uzanım gösteren kraniofarengiomlar, tuberkulum sella 

menengiomları, klival kordomalar ve baziller invaginasyon gibi 

kranioservikal patolojiler sayılabilir14-16. Daha ileri endoskopik 

tekniklerle mikroskobik cerrahisinin zor uygulanabilir olduğu kavernöz 

sinüs patolojileri, petröz apeks patolojileri, pterigopalatin, 

inftratemporal ve orta fossa yerleşimli patolojilere endoskopik cerrahi 

yaklaşımlar uygulanabilmektedir17-19. 

Endoskopik cerrahi teknikte lezyona yaklaştıkça derinlik hissinin 

olmaması, görüntünün merkezde daha geniş, perifere doğru daralması 

sebebiyle uygulayan cerrahın bu konuda deneyimli olması 

gerekmektedir. Mikroskopik sublabial yaklaşımda bu bölgede 

yerleşimli lezyonlara yaklaşımda daha geniş bir cerrahi saha elde 

edilebilirse de yapılan kadevrik çalışmalar endoskop ile daha geniş 

cerrahi saha sağlanabileceğini göstermektedir20.  

Bu bölgenin cerrahisinde ilk başlarda diğer kranial cerrahi teknikler 

ile kıyaslandığında endoskopik cerrahi teknikler, beyin omurilik sıvısı 

(BOS) fistülü, rinore sıklığının fazla olması sebebiyle eleştiri konusu 

olmuştur. Zamanla cerrahi teknikte pediküllü vasküler fleplerin onarım 

noktasında kullanılmaya başlanması bu komplikasyonu diğer cerrahi 

teknikler kadar düşük seviyelere çekmiştir21. Per operatif araknoid 

planın açıldığı ve BOS gelişi izlenen hastalarda mukozanın 

temizlenerek multi katman onarımı rinore gelişimini oldukça 

sınırlandırmaktadır. Hatta son yıllarda bu tekniklerin gelişimi anterior 

fossa kaynaklı patolojilere bağlı rinore tedavisinde endoskopik cerrahi 

yaklaşımı primer tedavi modalitesi haline getirmiştir. Bu teknikte per 

operatif floresein kullanılarak kaçağın yerinin görsel tespiti, defekt 

sahasında ensefalosel varlığında cerrahi manipülasyonu yapılarak 

mikroskobik tekniğe oranla minimal invaziv ve efektif bir onarım 

yapılabilmektedir. 



 
195 

 

Endoskopik cerrahi teknik sadece mikroskobik transsfenoidal 

yaklaşımlara alternatif değil, klival ve odontoid patolojilere yönelik 

mikroskobik oral yaklaşımlara da alternatif oluşturmaktadır22. Bu 

yaklaşım ile mikroskobik cerrahi teknik ile gelişebilecek oral mukoza 

hasarları minimalize edilebilmekte ve kranioservikal bileşkeye seçilmiş 

hastalarda endoskopik endonazal teknikle kolay ulaşım sağlamaktadır. 

Bu bölge patolojilerine cerrahi yaklaşımda lezyonun büyüklüğü, 

vasküler veya nöral yapılarla ilişkisi, sinüs planlarının pnömatizasyonu 

ve kemik yapının kalınlığı gibi faktörler cerrahi tekniğin seçilmesi 

öncesi endonazal endoskopik tekniğin uygunluğunun değerlendirilmesi 

açısından önem taşımaktadır. 

Hidrosefali ve araknoid kistler: 

Endoskopun intrakranyal olarak kullanımı hidrosefalinin tedavisi 

amacıyla kullanılması ile başlamıştır. Hidrosefali tedavisinde şant 

kullanımının uzun dönem morbidite sonuçlarının enfeksiyon ve şant 

disfonksiyonları sebebiyle yüksek olması bu patolojinin tedavisinde 

endoskopik cerrahi girişimlere olan ilgiyi arttırmıştır. Özellikle 

endoskopik 3. ventrikülostomi uzun dönem sonuçlarının başarılı olması 

uygun vakalarda bu cerrahi yaklaşımı popüler kılmıştır23,24. 

Hidrosefali tedavisinde komplike hidrosefali vakalarında, şant 

kateterinin uygun yerleştirilmesi noktasında endoskop kullanımının 

önerildiği çalışmalar mevcuttur. Birçok defa şant operasyonu geçirmiş, 

multilobüle kistik yapılar içeren hidrosefali hastalarında, septum 

pellicidumun fenestrasyonu gereken vakalarda tek bir kompartman 

oluşturmak ve per operatif şant kateteri ihtiyacını değerlendirmek 

amacıyla endoskop kullanımı belirgin avantaj sağlamaktadır25-27. 

Semptomatik araknoid kist cerrahisinde endoskopik cerrahi 

teknikler; daha küçük cerrahi insizyon kullanılması, kalıcı şant kateteri 

gereksiniminin değerlendirilmesi ve kalıcı şant uygulamasının 

morbiditesinin azaltılması açısından avantaj sağlamaktadır. 

Endoskopik teknikte temel amaç kist duvarı, ependimal ve subaraknoid 

boşluk arasında fenestrasyonun sağlanmasıdır. Bu teknikle hastaların 

semptomları oldukça azalmakta, hidrosefali gibi patolojilerin 

varlığında endoskopik 3. ventrikülostomi cerrahi tekniğiyle ve cerrahi 

tekniğin bazal sisternlere fenestrasyona olanak sağlamasıyla hastalar 

önemli fayda görmektedir28,29. Fenestrasyon esnasında özellikle sylvian 

fissürdeki vasküler yapıların korunması önem taşımaktadır. 
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Ventriküler ve paraventriküler derin yerleşimli tümörler: 

İntraventriküler lezyonların cerrahi tedavisinde gros total 

rezeksiyon oranları endoskopik tekniğin kullanıldığı vakalarda 

belirtilmiştir. Bu lezyonların vasküler beslenmesinin az olması, tümör 

natürünün yumuşak olması, tümör çapının küçük olması beraberinde 

hidrosefali varlığı bu lezyonların tedavisinde başarılı sonuçlar 

oluşturmaktadır30. Özellikle kolloid kist cerrahisinde komplet kist 

rezeksiyon oranları bildirilmiştir 31.Hidrosefalinin eşlik ettiği 

paraventriküler tümörlerde, endoskopik vizüalizasyonun sağlandığı 

vakalarda stereotaktik biopsiye oranla daha geniş tümör örneklemesinin 

yapılabilmesi ve stereotaktik biopsiye oranla hemostaz olanağının 

sağlanması sebebiyle cerrahi teknik olarak kullanım alanına sahiptir32. 

Paraventeriküler yerleşimli düşük dereceli gliomların tedavisinde, 

santral nörositomların tedavisinde, koroid pleksus tümörlerinin 

tedavisinde endoskopik teknik ile gros total cerrahi rezeksiyon oranları 

bildirilmiştir33. 

Konjenital Kraniosinositozlar: 

Endoskobik teknik sagittal, lambdoid, koronal ve metopik konjenital 

kranyal sinositoz cerrahisinde kullanılmaktadır. Mikroskobik cerrahiye 

oranla daha minimal invaziv bir subgaleal disskesion planı sağlaması, 

daha az kan kaybı olanağı sunması sebebiyle uygun vakalarda tercih 

edilebilir cerrahi teknik olarak ön plana çıkmaktadır34. 

Sonuç: 

Nöroşirurjide endoskopik cerrahi prosedürlerin tanımlanması 20. 

yy’ın başlarında olmasına rağmen cerrahi tekniklerin olgunlaşması; 

transsfenoidal cerrahi prosedürler için aynı cerrahi sahada çalışan kulak 

burun boğaz uzmanlarının ve bu alanda çalışan nöroşirurjiyenlerin 

cerrahi deneyimlerinin, nöroşirurjikal literatüre katkı sağlaması 

sonucunda gün geçtikçe gelişmektedir. Güncel nöroşirurjikal 

uygulamalarda özellikle kafa tabanına yönelik cerrahi girişimlerde 

endoskopik nöroşirurjikal cerrahi girişimler, klasik mikroskobik cerrahi 

girişimlere kıyasla uygun hastalarda, daha minimal invaziv bir cerrahi 

teknik olarak uygulanmaya devam etmektedir. 
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Nöroşirurji geçmişi 

Beyin insan ve çevre arasındaki iletişimin merkezinde yer 

almaktadır. İnsan beyninin araştırılması her zaman heyecanlı ve zor 

olmuştur. Fizyolojisi, anatomisi ve patofizyolojisi hakkındaki kısıtlı 

bilgilerimiz zamanla ilerleyen teknoloji ve girişimler sayesinde giderek 

artmaktadır.  

Dünyada modern cerrahinin gelişmesiyle birlikte 20.yüzyılın 

başlarında nöroşirürji dünyada ve Türkiye’de gelişmeye başlamıştır. O 

zamana kadar dünyada ve Anadolu’da çeşitli trepanasyon vakaları 

bildirilmiş olsa da gerçek anlamda nöroşirurjiden bahsetmek doğru 

olmaz.  

İlk nöroşirürjiyenler hastaların beyin lezyonlarını fizik muayene 

(FM) ve anamnez ile saptayarak zorlu dönemden geçmişler. 2-3 dekad 

sonra ventrikülografi, pnömoensefalografi ve anjiyografi tetkiklerinin 

gelişmesi beyin lezyonlarının tanısına ışık tutmuştur. Mortalite ve 

morbiditesi yüksek olan bu cerrahiler zamanla nöroanestezi, 

nöroradyoloji ve mikrocerrahi aletlerinin gelişimini tetiklediği 

bilinmektedir.  

1970 yıllarda Bilgisayarlı Tomografi (BT) yardımı ile beyin 

lezyonlarının tanısı ve tedavisinde yeni ufuklar doğmaya başladı. 

Lezyon lokalizasyonunun, cerrahi planlamanın daha spesifikleşmesi 

postoperatif dönemde mortalite ve morbidite üzerine etkili oldu. 
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1990 yıllarda Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tetkikinin 

beyin lezyonlarının tanısında kullanımın artması, cerrahi 

mikroskopların kalitesinin artması beyin tümörlerinin ve vasküler 

patolojilerin tedavi şansını daha da arttırmıştır.  

Cerrahi mikroskopların gelişmesi yeni yaklaşımlara yol açmakla 

birlikte mikroanatomiye hakimiyet ve mikrocerrahi tekniklerinin de 

artmasına neden olmuştur. Bu durum beyin tümörlerinin rezeksiyon 

oranlarının artması ve rezidüel tümör yükünün azalmasıyla sonuçlandı. 

Beyin tümörlerinin tedavisi için 1950 yıllarda uygulanan kemoterapi ve 

radyoterapi tetkikleri zamanla daha ileri boyuta taşındı. Postoperatif 

dönemde kullanılan antibiyotik spektrumunun ve steroid dozlarının 

düzenlemesi enfeksiyon ve apse oranlarında azalmaya neden oldu. 

Bununla birlikte 21. yüzyılda teknolojinin hızlı yükselişi, bilgisayarın 

tıp bilimine derin entegrasyonu, moleküler biyoloji ve genetiğin ileri 

boyutlara taşınması nöroşirürji camiasını da olumlu etkiledi. Yeni 

araştırma modelleri, tanı ve tedavi protokolleri şekillendi.  

Nöroradyoloji, nöromonitorizasyon, nöromodulasyon ve 

nörönavigasyon gibi bilgisayar bazlı uygulamalar rutin olarak standart 

nöroşirürji pratiğinde kullanılmaya başlandı. BT yardımı ile vasküler 

yapıların 3D rekonstrüksiyonu anevrizma cerrahisi, anatomik ve 

patolojik detaylarının incelenerek beyin tümörlerinin cerrahi tedavisi 

sırasında kullanılmaya başlandı. Fonksiyonel nöroradyoloji epilepsi 

cerrahisinde ve ileri araştırmalarda kullanılmaya başlayan MR 

Spektroskopi ( metabolik nörogörüntüleme) gibi güncel yöntemler 

beyin tümörlerinin metastaz, nekroz ve apseden ayrımının 

yapılmasında kolaylık sağlayarak modern teknolojinin 

nöroşiürjiyenlere sağladığı avantajlar arasında yer almaya başladı. 

Nöroşirürjinin hızlı yükselişi ile birlikte intraoperatif görüntüleme 

tetkiklerinin gelişimi de tetiklendi. İntraoperatif MRG kullanıma 

girmesi ile birlikte, intraoperatif MRG eşliğinde beyin tümörlerinin 

daha geniş ve güvenli rezeksiyonunu sağlanmaya başlandı. 

Cerrahi endoskopların kullanımın artması nöroşirürji alanında da 

yeni gelişmelere neden oldu. Zaman içinde geliştirilen endoskop 

destekli laboratuvarlar sahadaki genç nöroşirürjiyenlere dijital ortamda 

gerçeğe yakın simülasyonlar sağlayarak deneyim ve yeni girişimlere 

şans tanıdı.  

Bu girişimin bir sonraki aşamasında robotik cerrahi uygulamaları 

yer almaya başladı. Nöroşirürji pratiğinde robotik cerrahinin tarihi 

geçtiğimiz 20 yılla sınırlıdır. Nöroşirürjide robotik cerrahi teknik 

nedenlerle sınırlı olsa da iyi bir preoperatif hazırlık sonrası iğne 
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trasesinin optimizasyonu sağlanarak, vasküler yapılardan ve ventrikül 

penetrasyonundan kaçınılarak robotik biyopsi uygulamalar yapıldı. 

Modern tıp dünyasında hemen hemen her alanda denenmekte olan 

kök hücre tedavisine yönelik uygulamalar nöroşirurji alanını da 

etkiledi. Seçilmiş vakalarda spinal kord hasarının onarımında ve 

nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kök hücre ile nöromadülasyon 

yüz güldürücü sonuçlar vermeye başladı. 

21.yüzyıl nöroşirürjiyenleri geçen yüzyılın pratiğine mevcut 

teknolojileri entegre ederek modern yöntemleri geliştiriyorlar. 

Bilgisayar teknolojisinin nörobilime entegrasyonu, veri tabanlarına 

ulaşımın kolaylaşması gelecekteki tedavi modellerini de belirmeye 

yardımcı olmaktadır.  

İntraoperatif görüntüleme yöntemleri gerçek zamanlı veriler 

sağlayarak cerrahinin başarı oranını arttırmaktadır. İntroperatif 

kullanılan görüntüleme yöntemlerinden biri olan nöronavigasyon 

sistemi sürekli 3D veri sağlamaktadır. Örneğin endoskopi hipofiz 

cerrahisi sırasında kullanılarak tümörün internal carotid arterler (ICA)  

ile ilişkisi ve sfenoid sinüs varyasyonları ortaya konularak maksimum 

güvenli rezeksiyon yapılmaktadır. 

Moleküler biyoloji ve genetik bilimindeki gelişmeler de beyin 

tümörlerinin, nörodejeneratif hastalıkların tanı ve tedavisine yeniliklere 

neden olmaktadır. 

Gebelikte in utero genetik anomali saptanması aileye bu süreç ile 

ilgili karar verme şansı tanımaktadır. Örneğin meningomyelosel 

vakalarında in utero dönemde cerrahi yapılarak defektler 

onarılabilmektedir. Fetal nöroşirürji olarak isimlendirlen bu süreç 

henüz dünya genelinde rutin uygulama için yeterli düzeyde değildir.  

Nano-teknoloji kullanılarak kemoterapötiklerin direkt tümör 

yatağına enjeksiyonu bugün nöroşirurjideki önemli gelişimlerden 

birisidir. Nano-onarımlar, nano-görüntüleme, nano-botlarla nano- 

nöromanipülasyon, nono-kateterlerle nanonöromadülasyon örnekler 

arasındadır. Bugün nano-taşıyıcılar kullanılarak beyin tümörleri, HİV 

ensefalopatisi ve Alzheimer hastalığının tedavisi üzerinde yapılan 

preklinik çalışmalar başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. 

Modern nöroşirürjiyenler moleküler biyoloji ve genetiğin de içinde 

olduğu teknolojiye entegre biçimde minimal invaziv çalışmalarına 

devam etmelerinin yanında nörologlar, nöropsikiyatrlar, 

nöroradyologlar ve temel tıp doktorlarıyla dirsek temasında 

çalışmaktadırlar. Hastaların klinik prezantasyonu önem arz etmektedir, 

çünkü teknoloji hastaya cerrahi tedavi kararı alındıktan sonra 
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mükemmelliği ve hassasiyeti artırmaya yardımcı olmaktadır. Örneğin 

epilepsi cerrahisinde nöroşirürjiyenlerle birlikte,  nörologlar ve 

nöropsikiyatri uzmanlarından oluşan bir ekip çalışması söz konusudur. 

Fakat nöroşirürjiyen her zaman bu ekibin liderliğini ve sorumluluğunu 

paylaşmaktadır. Bu durum nöroanatomi, fizyoloji konusunda temel 

bilgilerinin, bilimsel araştırmalarının iyi olmasının yanında insanlık ve 

biyoetik konusunda sağlam fikirlere sahip olmalarını gerektirmektedir. 

Glial tümörlerde güncel yaklaşımlar 

Gliomlar erişkinlerde görülen en sık primer beyin tümörleri olup 

insidansı 6,5/100000’dir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2016 

yılında yaptığı sınıflamada gliomlar sadece histopatolojik görünümüne 

göre değil, histopatolojik görünümleriyle birlikte moleküler özellikleri 

dahil edilerek sınıflandırıldılar. Artık glial tümörlerin morfolojik 

özellikleri DSÖ sınıflamasında tek başına önemli faktör değildir. 

Histopatolojik değişiklilerine göre (mitotik aktivite, mikrovasküler 

proliferasyon, nekroz) diffüz gliomlar WHO grade II (low grade), 

WHO grade III (anaplastic) ve WHO grade IV (GBM) olarak 

sınıflandırmaktadırlar. 

Mevcut WHO klasifikasyonunda gliomlar agresiflik durumuna göre 

IDH wildtype / IDH mutant olmak üzere iki grupta 

sınıflandırılmaktadır. Mutasyon geçirmiş IDH genleri önemli ölçüde 

izositratın dönüştürülmesinde enzimatik aktivitenin azaltılmasını 

sağlayarak trikarboksilik asit (TCA) döngüsünde d-2-hidroksiglutarat 

(d-2HG) üreten aKG'yi NADPH'ye bağlı bir şekilde azaltır. aKG 

dioksijenazların enzimatik aktivitesini inhibe eder. Bu epigenetik 

değişikliklerle sonuçlanır (yani anormal metilasyon paterni) ve 

değiştirilmiş gen ifadesi gliomaların patogenezine katkıda bulunur. 

Düşük dereceli ve yüksek dereceli glial tümörlerin çocuklarda ve 

yetişkinlerde sitogenetik özellikleri, gen mutasyonları, görülme sıklığı 

ve prognostik faktörleri farklılıklar göstermektedir. Çocuklarda 

supratentorial tümörlerin neredeyse %60’ını düşük dereceli gliomlar 

oluşturmaktadır ki bunların da yıllık insidansı 5/1000000 çocuktur. 

Çocukluk çağında yüksek dereceli glial tümörler hemen hemen 

olguların %20’sini oluşturmaktadır. Gliomlardaki moleküler özellikler 

primer (De Novo) GBM’lerin düşük dereceli glial tümörlerden gelişen 

(progresif) sekonder GBM’lerden farklı olduğunu göstermektedir. 

Primer GBM’lerde epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) 

amplifikasyonu, fosfataz ve tensin homolog mutasyonları görülmekte, 

fakat genç erişkinlerde görülen sekonder GBM’lerde  platelet kaynaklı 

büyüme faktörü (PDGFR) reseptörü’nün amplifikasyonu ve aşırı 

ekspresyonu gözlenmektedir. Bu vakalarda yanı sıra p53 mutasyonu da 
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gözlenmekteyken pediatrik yaş grubunda p53 mutasyonu çok sık 

gözlenmemekle birlikte kötü prognostik faktör olduğu 

düşünülmektedir. Pediatrik yaş grubundaki glial tümörlerin bir 

kısmında tip 1 nörofibromatozis (NF-1), Turcot sendromu veya 

Tüberoskleroz gibi genetik sendromların yer aldığı düşünülmektedir. 

Glioblastoma primer beyin tümörlerinin yaklaşık %47’sini 

oluşturmaktadır. En sık görülen primer beyin tümörü olmasının yanı 

sıra ortalama yaşam süresi 15 ayla sınırlıdır. Agresif cerrahi tedavi 

sonrası kemoterapi ve radyoterapiye rağmen ortalama yaşam süresi 

14.6 ay ile 16.7 ay arasında değişmektedir. Son yıllarda düşük dereceli 

glial tümörlerin gerekse yüksek dereceli glial tümörlerin tedavisinde 

cerrahi tedavi tanı koydurucu, hastaların nörolojik bulgularını, kognitif 

fonksiyonlarını tedavi edici etkisiyle birlikte tümör yükünün azalması 

ve hastanın sağ kalımını uzatıcı etkisi nedeniyle primer tedavi şeklidir. 

Patolojik tanı sonrası adjuvan kemoterapi ve radyoterapi ile hastanın 

maksimum tümörsüz sağ kalımı sağlanmalıdır. Bütün bunlara rağmen 

düşük dereceli glial tümörlerde 10 yıllık sağ kalım %37, anaplastik 

astrositomlarda (WHO grade III- IDH mutant) 2-5 yıl arasında 

değişmektedir. Glial tümör olgularında hastanın Karnofsky performans 

skoru, tümör eksizyon miktarı özellikle gross total eksizyon ve 50 yaşın 

altında olmak pozitif prognoz göstergesidir. Nöromonitorizasyon, 

nöronavigasyon gibi intraoperatif görüntüleme yöntemleri ile birlikte 

preoperatif fonksiyonel ve traktografi çalışmalarıyla minimum hasar 

vererek maksimum tümör rezeksiyonun yapılması glial tümörlerin 

cerrahi tedavisinde ana hedeftir. Temel hedefin total tümör rezeksiyonu 

olmasının en önde gelen nedeni rezeksiyon miktarıyla yaşam süresi 

arasındaki ilişkidir. 

Primer veya metastatik beyin tümörü olgularında ilk semptom baş 

ağrısıdır ve her iki grupta eşit oranda görülmektedir. Bunun nedenleri 

arasında tümörün kitle etkisi, kanama, kanmaya bağlı kitle etkisi, tümör 

basısına sekonder gelişen hidrosefali, tümörün mikrovasküler çevreyi 

bozmasına bağlı oluşan ödemin yarattığı bası etkisi sıralanabilir. 

Periost, vasküler yapılar ve dura invazyonu gibi nedenlerle birlikte 

fonksiyonel kayıplar sonucunda iş performansının düşmesiyle oluşan 

stres diğer baş ağrısı yapabilecek nedenler arasındadır. Düşük dereceli 

glial tümörler çocuklarda ve genç erişkinlerde çoğunlukla ilk bulgu olan 

nöbet ile prezantasyon gösterir. Nöbet sıklığı histopatolojik tiplere göre 

değişiklik gösterebilmektedir. Supratentorial ve infratentorial 

tümörlerin belirtileri ve bulguları farklılıklar göstermektedir. Beyin 

tümörlerinin en sık başlangıç bulgusu progresif nörolojik defisit (%68) 

olup sıklıkla motor güçsüzlük (%45) mevcuttur. Etkilenen bölgeye 

spesifik fokal nörolojik defisitler görülür.  
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Tümör lokalizyonuna bağlı olarak hastada kognitif değişiklikler 

izlenebilir. Optik gliomlar görme bozukluğu, hormonal değişikliklerle 

karşımıza çıkabileceği gibi posterior fossa tümörleri hidrosefaliye 

sekonder baş ağrısı, yürüme bozukluğu, denge kaybı, inkontinans ve 

pupil ödemi ile başvurabilir. Genellikle acil servise veya polikliniğe bu 

şikayetlerle başvuran hastaların genel fizik muayenesi ve detaylı 

nörolojik muayenesi yapılarak değerlendirilmelidir. Özellikle 

pediyatrik yaş grubundaki hastalarda tanı tekrarlayan başvurular 

sonrası koyulduğu bilinmektedir. Hastaların detaylı klinik 

değerlendirilmesinden sonra görüntüleme yöntemleri ile araştırmalar 

yapılmalıdır. 

Görüntüleme yöntemleri 

İlk nöroşirürjiyenlerin fizik muayene ve klinik bulgular ışığında 

beyin lezyonunu saptayarak hastaya cerrahi girişim uyguladıkları 

bilinmektedir. Zaman içinde nöroşirürji pratiğinin artmasıyla birlikte 

basit kraniyal görüntüleme yöntemleri yerini bilgisayar bazlı 

görüntüleme yöntemlerine bırakarak modern nöroradyolojinin 

gelişimine ve bu alanda uzmanlaşmanın zorunlu hale gelmesine neden 

oldu. Bugün nöroşirürjikal işlemleri radyolojik değerlendirme 

yapmadan hayal etmek mümkün değildir. Gelişen görüntüleme 

yöntemlerinin yardımıyla günümüzde beyin lezyonlarının metabolik 

aktivitesi, diffüzyon kapasitesi gibi diğer özellikleri baz alınarak 

gelişimsel patolojiler, glial tümörler, hematomlar ve apselerin 

preoperatif dönemde tanısı daha kolay hale gelmiş, ön tanı spektrumu 

daralmıştır. 

Glial tümörlerde radyolojik değerlendirme tümör lokalizasyonu, 

anatomik varyasyonlar, vasküler komşuluklar, ön tanı ve cerrahi 

planlama açısından oldukça önem arz etmektedir. Radyolojik inceleme 

aynı zamanda postoperatif tümör rezeksiyonunu değerlendirmede, 

radyoterapi ve kemoterapiye olan yanıtın takibinde olmazsa 

olmazlardandır. Glial tümörlü hastaların değerlendirilmesinde BT, 

Konvonsiyonel MRG, MR Navigasyon, MR Traktografi, Fonksiyonel 

MR, BT Anjiyografi, MR Spektroskopi gibi çeşitli görüntüleme 

yöntemleri kullanılmaktadır. 

Bilgisayarlı Tomografi ulaşımı daha kolay, çekim süresi daha kısa 

ve maliyetinin düşük olmasıyla birlikte acil değerlendirme sırasında 

kullanılan tetkikler arasında ilk sırada yer almaktadır. Akut semptomlar 

ile başvuran hastalarda kanama, orta hat şifti, serebral dokuların 

herniasyonu, opere edilmiş hastalarda operasyon alanındaki 

değişiklikler, hayati önem arz eden yapılara bası, tümör ödemi ve kemik 

patolojileri hakkında bilgi verir. Glial tümörlere hassasiyetinin 
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MRG’den düşük olması, çalışma prensibinin temelinde duran X ışınına 

bağlı radyasyona maruz kalınması (özellikle pediyatrik yaş grubu ve 

hamilelerde) önemli dezavantajlardandır. 

BT Anjiyografi glial tümörlerin önemli vasküler yapılarla ilişkisini, 

tümör beslenmesini, tümörün vasküler invazyonunu, vasküler 

patolojilerin ( anevrizma, Areteriovenöz malformasyon) 

değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Non invaziv, genellikle anestezi 

gerektirmemesi ve cerrahi planlamayı kolaylaştırması avantajları 

olmakla beraber kullanılan kontrast maddeye bağlı gelişen nefropati ve 

aşırı duyarlılık reaksiyonları dezavantajları arasında sayılabilir. 

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) glial tümörlerin tanısında 

kullanılan temel görüntüme yöntemidir. Tümör lokalizasyonu, tümör 

sinyal değişikliklerine bağlı tümör ön tanısı, tümör natürü, tümörün 

etrafındaki serebral dokuya invazyonu hakkında değerli bilgiler 

sağlamaktadır. Gadolinium bazlı kontrast madde kullanılarak yapılan 

MRG sonrası elde edilen görüntülerdeki tümörün kontrast tutulumu 

beslenmesi, tümörün homojen veya heterojen natürde olması, düşük 

dereceli ve yüksek dereceli glial tümör olasılığı konusunda değerli 

bilgiler sağlamaktadır. Cerrahi planlamada ön saflarda yer almaktadır. 

MR Navigasyon preoperatif dönemde özel bir yazılımla elde edilen 

MRG yöntemidir. Preoperatif değerlendirmede, intraoperatif dönemde 

glial tümörlerin lokalizasyonunu, anatomik varyasyonlar da göz önünde 

bulundurularak tümöre ulaşımda en kısa ve en güvenli yolu belirlemede 

kullanılmaktadır. Glial tümör cerrahisi sırasında çevre dokuya en az 

zararla maksimum tümör rezeksiyonu sağlamayı kolaylaştırmaktadır. 

İntraoperatif MRG nöroşirürjienlere gerçek zamanlı görüntüler 

sağlayarak operasyon sırasında tümör rezeksiyonunu değerlendirmede, 

motor ve duyu korteksine olan mesafeyi değerlendirmede, fonksiyonel 

değerlendirmede kullanılan ameliyathane salonuna entegre edilmiş 

nöroradyolojik görüntüleme sistemidir. Belirli vakalarda rutin olarak 

kullanmaktadır. 

Fonksiyonel MR genellikle motor korteks, duyu korteksi, konuşma 

merkezi komşuluğunda veya bu merkezlere invazyon gösteren glial 

tümörlerin preoperatif dönemde değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 

Cerrahi planlamaya yardımcı tetkiklerdendir. 

MR DTI (Diffüzyon tensör görüntüleme) insan beynindeki 

merkezler, çekirdekler, hemisferler, beyin sapı ve medulla spinalis 

arasındaki bağlantıyı sağlayan ak madde yolaklarının (fiber 

traktuslarının) görüntülemesi sağlayan nöroradyolojide yeni ufuklar 

açan son yıllarda gündeme gelen görüntüleme yöntemidir. Dokuların 
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diffüzyon özelliği ve fraksiyonel anizotropisini baz alan bir tetkiktir. 

Glial tümörlerin fiber traktuslarına invazyonunu, ödeme bağlı 

traktusların basısını, traktuslarının bütünlüğünün bozulmasını ortaya 

koyarak hastanın mevcut klinik tablosunun daha iyi anlaşılmasına, 

klinik ve radyolojinin bağdaştırılmasını sağlamaktadır. Özel bir yazılım 

yardımı ile MR Navigasyon sistemine entegre edilerek intraoperatif 

dönemde glial tümörlere ulaşım sırasında hayatı öneme sahip ak madde 

yolaklarının korunarak daha güvenli bir cerrahi rezeksiyon 

gerçekleştirme amaçlı kullanılabilir. 

MR spektroskopi dokuların metabolik aktivitesine göre malignite, 

apse, radyoterapi sonrası nekroz/tümör ayrımının yapılmasında 

kullanılmaktadır. Metabolit oranlarına göre ayrım yapılır, Cho/Cr, 

Cho/NAA, Cr/NAA oranları değerlendirilir. Örneğin yüksek dereceli 

glial tümörlerde Cho/Cr oranı normal dokuya kıyasla oldukça yüksek 

olması beklenmektedir. 

İntraoperatif Nöromonitorizasyon yardımıyla kortikal/subkortikal 

ve kraniyal sinirlerin monitorize edilerek operasyon sırasında gerçek 

zamanlı elektriksel ölçümler yapılarak önemli merkezlere olan mesafe 

tespit edilerek daha güvenli ve geniş rezeksiyon imkanı sağlanır. 

Özellikle motor korteks ve beyin sapı gliomlarında daha güvenli cerrahi 

rezeksiyon şansı tanır. 

Cerrahi tedavi 

İster tümör yükünün azaltılması, ister gross total rezeksiyonlar 

isterse de çevre serebral dokuların basıdan kurtarılmasının yanında 

histopatolojik tanıdaki öneminden dolayı günümüzde glial tümörlerde 

ilk tedavi şeklinin cerrahi tedavi olduğundan bahsetmiştik. Cerrahi 

tedavi şekli uygulanmadan önce hastanın yaşı, tümör lokalizasyonu, 

tümör boyutu ve hastada tümöre bağlı oluşan klinik tablo göz önünde 

bulundurularak cerrahi teknik ve zamanlamaya karar verilir. Hızlı 

gelişen orta hat şifti, tümör basısına sekonder beyin omurilik sıvısı 

(BOS) dolaşımının bozulmasıyla ortaya çıkan akut hidrosefali tablosu, 

beyin sapı basısı, görme problemiyle gelen glial tümörlü hastalarda 

cerrahi tedavi uygulama süresi hayati önem arz ettiği için genellikle acil 

cerrahi planlanması gerekmektedir. Bir çalışmada düşük dereceli glial 

tümörlerde  >40 yaş, tümör hacmi  >6 cm3, karnofsky performans skoru 

düşük olan, orta hat şifti olan, medikal tedaviye dirençli epilepsisi olan 

vakalarda cerrahi tedavinin geciktirilmemesi gerektiği gösterilmiştir. 

Kullanılan cerrahi teknik, intraoperatif görüntüleme yöntemleri, 

intraoperatif floresans madde uygulamaları ve cerrahın deneyimi 

günümüzde cerrahi tedavi sırasında güvenli ve geniş rezeksiyon şansını 

arttırmaktadır. Glial tümör sınırlarının belirlenmesinde günümüzde 
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birkaç floresans madde denenmektedir.   5-aminolevulonik asit (5-

ALA) ve sodyum florosein bunlar arasında sık tercih edilenler 

arasındadır. 2006 yılında yapılan kontrollü randomize bir çalışmada 5-

ALA entegre mikroskop eşliğinde yüksek dereceli glial tümör 

rezeksiyon oranlarının artığı gösterilmiş ve başarılı bir şekilde 

uygulamalara devam edilmiştir. Mikroskopla entegre florenans modülü 

cerraha floresan ve non floresan yapıların ayrımını sağlama olanağı 

sağlayarak dana güvenli ve geniş rezeksiyon imkanı sunmaktadır. 

Sodyum Florosein cerrahi uygulamalarda başarıyla kullanılan diğer 

bir floresans madde olmakla birlikte, kullanımı yakın 5 dekatla 

sınırlıdır. Sodyum Florosein nöroşirürjide çeşitli amaçlarla ( 

Endoskopik transnazal cerrahi sonrası BOS fistülü tespiti amaçlı 

intratekal uygulama, arteriovenöz malformasyon, anevrizma, bypass 

uygulamaları ve tümör cerrahisi) kullanılmaktadır. Endoskop ve 

mikroskop entegre filtreler uygulanarak kullanılmasının yanında bazı 

otörler yüksek doz (20 mg/kg) uygulama sonrası standart beyaz ışık 

mikroskopunda glial tümörler ve metastatik tümörlerin rezeksiyonunda 

kullanılabileceğini kabul etmektedirler. Düşük doz uygulamalarda 

belirgin yan etkiler görülmese de yüksek doz uygulamalar sonrası 

gelişen ciddi yan etkiler de bildirilmiştir. Kullanılan yardımcı 

tetkiklerin temel amacı güvenli ve geniş rezeksiyon imkanı sağlayarak 

tümör volümünü azaltarak hastanın yaşam süresini uzatmaktır.  

Cerrahi sonrası histopatolojik tanı ile birlikte lokal ve sistemik 

tümör yayılımını önlemek için rutin olarak hastalara uygun kemoterapi 

ve radyoterapi planlanmaktadır. Günümüzde ister pediatrik yaş 

grubunda isterse de erişkin yaş gurubunda glial tümörlerin medikal 

tedavisinde yeni modaliteler geliştirilmiştir. Cerrahi sonrası 

kemoterapinin yaşam süresine olumlu sonuçları multipl single-arm ve 

randomize çalışmalarla gösterilmiştir. Bazı çocukluk çağı glial 

tümörlerinde yeni kemoterapi uygulamalarından sonra 5 yıl boyunca 

tümörsüz yaşam oranlarının %70 olduğu gösterilmiştir. 

Molekül bazlı hedefe yönelik tedaviler 

Glial tümörlerin tedavisinde terapötik altyapı geçtiğimiz yıllar 

içinde dramatik ve hızlı değişim gösterdi. Geçtiğimiz 10-20 yıl 

(özellikle son 10 yıl) içinde mTOR inhibitörleri ve antianjiyogenetik 

ajanlar kemoterapi protokollerinde uygulanmaya başladı. Bir mTOR 

inhibitörü olan Rapamycin’in hastaların çoğunda gözle görülebilir 

tümör küçülmesini sağlaması ve nöbet sayısını azaltması gibi faydaları 

ortaya konmuştur. 

Anjiyogenez inhibitörü olan Bevacizumab progresif düşük dereceli 

glial tümör tedavisinde kullanılmaktadır. Tek başına veya İrinotekan ile 
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kombinasyonlarına %50 ve üzeri tümörlerde objektif radyografik yanıt 

sağladığı gösterilmiştir. Standart kemoterapinin/radyoterapinin yetersiz 

kaldığı olgularda önemli bir tercih olabilir. 

RAS-MAPK Yolak inhibitörleri 

RAS-MAPK direk inhibisyonu ile düşük dereceli glial tümör 

tedavisinde iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bazı araştırmacılar çocukluk 

çağındaki bazı sporadik düşük dereceli gliomların %80’inde RAS-

MAPK yolağında mutasyona uğradığını kabul etmektedir. Sporadik 

olgularda kemoterapide RAS-MAPK yolak inhibitörlerinin 

kullanılması yüz güldürücü sonuçlar vermiştir. 

Glial tümörlerde immunoterapi, Aşılar ve Onkolitik virüsler 

Kanser tedavisinde immün sisteminin aktivasyonu konsepti ilk defa 

19.yüz yılda William Coley tarafından çeşitli tümörlerin içine bakteri 

enjekte etmesiyle başlamıştır. Araştırmacılar buradan yola çıkarak 

tümör hücreleri ve immün sistem arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak 

modern immünoterapi yöntemlerini geliştirmişler. Genellikle immün 

aktivasyon MHC (Major histocompatibility complex) ve MHC 

bağımsız antijen sunumuyla başlar. MHC bağımlı antijen sunumunda 

intrasellüler ve ekstrasellüler peptidler MHC içinde parçalandıktan 

sonra antijen sunan hücrelerle TCR (T-Cell Receptor) araçlığı ile T 

hücrelere antijen olarak sunularak immün aktivasyonu tetikler. Bu 

antijenler antikor bağımlı B hücre aktivasyonunda olduğu gibi MHC 

bağımsız immün aktivasyon da oluşturabilir. 

Tümör antijenleri genellikle iki kategori içinde sınıflandırılır: TSA 

(tumor specific antigen) ve TAA (tumor-associated antigen). Hedefe 

yönelik immünoterapilerde TAA ve TSA kendine özgü avantajlar ve 

dezavantajlara sahiptir. Bunlara immün yanıtın baskılanmasını ve 

otoimmünitenin tetiklenmesini örnek verebiliriz. TAA ve TSA’ların 

tanımlanması peptid bazlı aşıların gelişmesini tetiklemiş, TAA hedef 

olarak belirleyen peptid aşılar geliştirilerek hem düşük dereceli hem 

yüksek dereceli pediatrik gliomlar üzerinde denenmiştir. İlk aşamada 

diffüz intrinsik pontin gliomlarda ve beyin sapı kaynaklı olmayan 

yüksek dereceli gliomlarda uygulama sonucu hastaların büyük oranında 

hastalığın progresyonunu durdurduğu, kısmı veya sürekli hastalıksız 

yaşam şansı sağladığı gözlenmiştir. 

Profesyonel antijen sunan hücreler olan dendritik hücreler 

günümüzde kanser aşısı çalışmalarının hedefinde olan immün 

sisteminin diğer önemli elamanıdır. Pediatrik yaş grubu ve erişkin 

glioblastomlarında dendtritik hücre aşıları üzerinde ileri araştırmalar 

yapılmış ve yüz güldürücü sonuçlar elde edilmiştir.  
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Bunlarla birlikte immünoterapide kullanılan ajanların kan beyin 

bariyerini geçerek hedefe ulaşmasında, oluşabilecek yan etkilerin 

önlenmesinde bir takım zorluklar mevcuttur. Buna rağmen geniş çaplı 

çalışmalar sonucunda immünoterapinin özellikle pediatrik beyin 

tümörlerinin tedavisinde ister tek başına isterse de kombine tedaviler 

ile birlikte gelecekte büyük avantajlar sunacağına inanılmaktadır.   

Endovasküler selektif intra-arteryel (ESİA) ajanlar 

Beyin tümörlerinde kemoterapötik ajanların intra-arteriyel yolla 

hedefe ulaştırılması ilk defa 1950 yılında Klopp ve ark. tarafından 

hayvanlar üzerinde, French ve ark. tarafından 1952 yılında insanlar 

üzerinde uygulamıştır. Hedefe yönelik ajanların intra-arteryel yolla 

transportu kanser tedavisinde başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Fakat 

hedefe ulaşım konusunda evrensel bir strateji olmadığı için glial 

tümörlerin tedavisinde bu tedavi şeklinin de belirli zorlukları mevcut. 

Modern mikrokataterlerin gelişmesi ve yeni endovasüler selektif intra-

arteryel (ESİA) teslimatın sağlanması glial tümörlerin tedavisinde yeni 

yaklaşımların gelişimine neden olmaktadır. Temel amaç 

kemoterapötiklerin karaciğerde ilk geçiş etkisinden kaçınmak, kan 

beyin bariyeri ve kan tümör bariyerini aşan ilaç miktarını arttırarak 

intratümöral kemoterapötik ajan konsantrasyonunu arttırmaktır. Bu 

uygulama premikrokateter evresi ve modern mikrokateter evresi olarak 

iki evreyi kapsamaktadır. 

2016 yılında Muldoon ve ark. intra-arteryel (İA) temozolomid 

(TMZ) uygulamasını fare modeli üzerinde uygulamış ve bunu iv TMZ 

uygulamasıyla karşılatırmış ve İA uygulamasının yaşam süresini 

arttırdığını göstermiştir. Fakat fareler üzerinde oluşan yan etkilerinde 

dolayı insanlarda İA uygulama için TMZ güvenli olmadığına kanaat 

getirmişler. 2014 yılında Theodotou ve ark. rekkürren GBM olgularına 

uygulanan 9 farklı İA (intrevertebral ve intrakarotid ağırlıklı) 

kemoterapi çalışmasının sonuçlarını karşılatırmış, sonucunda ilaç 

toksisitesine bağlı nöbet,  işitme kaybı, hemiparezi, vizüel bozukluklar, 

bilinç bozukluğu ve baş ağrısı gibi içinde ciddi yan etkilerin olduğunu 

saptamışlar. 

Yapılan bir çalışmada selektivite hedefe ulaşan dozu belirlemede, 

toksisiteyi azaltmada tek önemli faktör olmadığı, bununla birlikte 

pulsatif enjeksiyonun ve doz fraksiyonun birlikte başarı oranını 

etkilediği gösterilmiştir.  Bunlarla birlikte kan beyin bariyeri ve kan 

tümör bariyeri de hedef dokuya ulaşımda aşılması gereken 

bariyerlerden olduğu için ESİA uygulamalardan önce mannitol gibi 

çeşitli osmotik ajanlar da kullanılmaktadır. 
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Günümüzde mikrokataterlerin gelişimi ile birlikte Endovasküler 

Süper Selektif İntra-Arteriyel (ESSİA) uygulamalar gündeme gelmiştir. 

ESSİA uygulamaları glial tümörlerin tedavisinde denenmeye başlandı. 

Bu amaçla hedefe yönelik biyolojik ajanlar, kök hücreler, onkolitik 

virüsler, egzomlar, mikro-RNA’lar ESSİA uygulama ile glial tümör 

hücrelerine ulaştırılır. Biyolojik ajanların ESİA uygulamasına dair 

yeterli klinik çalışmaların olmaması tedavi şeklini kısıtlayan 

faktörlerden birisidir. 

Klinik araştırmalar aşamasında olan ESİA infüzyon yoluyla hedefe 

yönelik yeni tedaviler geleceğe dair umut verici sonuçlar 

doğurmaktadır. Nörovasküler ve nöro-onkolojik tedavi prensipleriyle 

kombine edilerek gelecekte GBM tedavisinde yeni modalitelerin 

geliştirileceğine inanılmaktadır.  

Modern nöroşirurjinin ve nöroradyolojinin gelişmesiyle glial 

tümörlerin rezeksiyon oranı ve sağ kalım süresi artmış olsa da, ne yazık 

ki yeterli düzeyde değildir. Günümüz tedavi protokollerinin yanında 

yakın gelecekte nanoteknolojik uygulamaların daha verimli ve etkin 

kullanılmasıyla glial tümör tedavisinde hedefe yönelik nano-

taşıyıcıların daha sık kullanıldığı tedavi şekilleri belirlenecektir. 

Radyolojik olarak görüntülenemeyen tümör dokularına etkili hedefe 

yönelik gen tedavileri, hedefe yönelik ajanlar, genetik alt yapının 

belirlenmesi sonrası proflaktik gen tedavisi uygulamaları gelecekteki 

tedavi araştırmalarının hedefinde olacaktır. 

Hiç şüphesiz ki glial tümörlerin sağ kalım oranının arttırılması için 

gelecekte yeni biyolojik ajanlar, yeni transport teknikleri, kan beyin 

bariyerini bozan yeni tekniklerle ilgili klinik çalışmalar yapılacaktır.  
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1. Giriş:  

Gastrointestinal stromal tümörler (GİST'ler) gastrointestinal sistem 

(GİS) tümörlerinin % 1'inden daha azını oluşturur, ancak GİS’in en sık 

karşılaşılan mezenkimal kaynaklı maligniteleridir. GİST’ler tüm 

gastrointestinal sistemde görülebilmelerine rağmen, tüm GİST'lerin 

%60-70'i mideden kaynaklanır ve tüm gastrik malignitelerin % 2 - 3'ünü 

oluşturur. GİST'ler genellikle midede veya ince bağırsakta bulunur, 

ancak GİS boyunca herhangi bir yerde ortaya çıkabilir. Nadiren, ekstra 

gastrointestinal (Gİ) tutulumu vardır. 

Eskiden bu lezyonlar ışık mikroskopisi altında incelendiğinde, düz 

kas özelliklerine sahip oldukları için 

leiomyomlarveyaleiomyosarkomlarolaraksınıflandırılmıştır. 1980'lerd

e, immünohistokimyanın ortayaçıkmasıyla,bu tümörlerin düz kas 

hücrelerinin immünofenotipik özelliklerine ve daha ziyade nöral krest 

hücrelerine bağlı olarak ifade edilen antijenlere sahip olmadığı 

gösterilmiştir. 1983'te Mazur ve Clark ve 1984'te Schaldenbrand ve 

Appleman, "stromal tümörleri" ayrı bir tip olarak tanımlayan ilk 

kişilerdi. 

GİST'lerin gerçek menşei hücresi Cajal'ın interstisyel hücresine 

farklılaşmak üzere programlanan bir çok potansiyelli mezenkimal kök 

hücredir. Bunlar muskularis propriada ve myenterik pleksus çevresinde 

bulunan Gİ pacemaker hücreleridir ve büyük ölçüde GİS motilitesini 

başlatmak ve koordine etmekten sorumludurlar. Bunlar genellikle 

tümör hücrelerinde c-KIT (CD117) eksprese eder. KIT mutasyonları 

mailto:drmutlu@gmail.com
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GİST'lerin %85-95'inde görülebilirken, geri kalan KIT-negatif GİST'ler 

genellikle PDGFR-alfa mutasyonları içerir.2000 yılında, başlangıçta 

kronik miyeloid lösemiyi tedavi etmek için kullanılan tirozin kinaz 

inhibitörü imatinibin, metastatik GİST'lerin tedavisinde etkili 

olduğunun bulunması GİST'li hastaların bakımında devrim 

yarattı. İmatinib’in, KIT reseptörü pozitif GİST'de KIT ve PDGFR 

alfa'yı hedeflediği gösterilmiştir. 

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

nadir durumlarda (pediatrik tip) çoklu lezyonlar bulunabilir. Bu 

tümörlerin boyutunun 1 cm'den küçükten 40 cm'ye kadar değiştiği 

bildirilmiştir. GİST'ler bitişik yapılara doğru intralüminal veya 

ekstralüminal olarak büyüyebilir. Büyüme paterni ekstraluminal 

olduğunda, hastalar hastalık semptomunu uzun süre barındırabilir ve 

çok büyük kitleler ile başvurabilir. Dev GİST tanımı 10 cm’den büyük 

tümörler için kullanılır. GİS kanaması, GİS tıkanıklığı ve bağırsak 

perforasyonu gibi komplikasyonlarla ilişkili olarak ortaya çıkabilirler. 

Komplike olan hastalarda tirozin kinaz inhibitörü tedavisi ile dev 

kitleler küçültülmeye çalışılabilir. Bununla birlikte, bu terapi ile Gİ 

veya karın içi kanama gözlenmiştir, bu nedenle bazen acil cerrahi 

gerekebilir. 

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

kardiya ve fundusta, % 70'i korpusta ve% 15'i antrumda görülür.  İnce 

bağırsak, GİST'lerin % 20-30'u ile en yaygın rastlandığı ikinci 

yerdir. Daha az sıklıkta meydana gelen yerler arasında kolon ve rektum 

(% 5-15) ve özofagus (<% 5) bulunur. Birincil pankreatik, omental 

veya mezenterik GİST'ler bildirilmiştir, ancak çok nadirdir. Uzak 

metastazlar, genellikle çok geç dönemde ortaya çıkma 

eğilimindedir. Diğer yumuşak doku tümörlerinin aksine, GİST'lerin 

ortak metastatik bölgeleri karaciğer ve peritondur. Lenf nodu tutulumu 

nadirdir, vakaların sadece % 0-8'inde görülür.  

Mortalite ve morbidite açısından değerlendirildiğinde, GİST'li 

hastalar için 5 yıllık genel sağkalım oranları tanı sırasında lokalize 

hastalığı olanlar için % 77, bölgesel hastalığı olanlar için % 64 ve 

metastatik hastalığı olanlar için % 41'dir. Gastrik GİST'ler, benzer 

büyüklükte ve mitotik oranda ince bağırsak GİST'lerinden daha iyi bir 

prognoz taşırlar. Genel olarak, mide GİST'leri midenin 

adenokarsinomundan çok daha iyi bir prognoza sahiptir. Primer 

GİST'in tamamen rezeksiyonundan sonra bile, hastaların en az % 

50'sinde ortalama 2 yıllık rekürrens dönemine kadar nüks veya metastaz 

gelişir. Bu yüksek nüksetme oranı olan hastalardaki 5 yıllık sağkalım 

oranları ise % 50 kadardır. 
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GİST’lerin ortalama görülme yaşı 65 yaştır. Siyah ırkta beyazlardan 

daha fazla oranda görülür ve insidansı yaşla birlikte artıp 70-79 

yaşlarında pik yapar. Tanı anındaki ileri yaş, erkek cinsiyet, siyah ırk 

ve tanıdaki ileri evre, çok değişkenli analizde genel sağkalımın daha 

kötü bağımsız risk faktörleridir.   

2. Prognoz:  

GİST'ler, yavaş büyüyen, sessiz ve sinsi tümörlerden, bitişik 

organları istila etme, karaciğere metastaz yapma ve karın içinde lokal 

olarak nüks etme eğilimine sahip agresif malign kanserlere kadar çok 

çeşitli klinik davranışlar gösterirler. Klinik prezentasyonu benign veya 

malign olduğunu anlayabilmek için en açık kanıtı sağlar. Biyopsi veya 

operatif örneklerin histolojik analizi, tanı için objektif önlemler sağlar 

ve klinik davranışı tahmin etmeye yardımcı olur. 

GİST'li hastalardaki en önemli prognostik faktörler arasında 

tümörün büyüklüğü, tümörün yeri ve mitotik hızı bulunur (Tablo 

1). Bunlara cerrahi rezeksiyon sırasında tamamen negatif rezeksiyon 

sınırlarına ulaşma yeteneği veya yetersizliği de eklenebilir.  

Tablo 1. GİST'lerde agresif davranış göstergeleri 

GİST'lerde kötü prognostik faktörler 

 Mikroskopide 50 büyük büyütme alanı (BBA) başına 5 

mitozdan fazla görülmesi 

 5 cm’den büyük kitle (orta risk) 

 10 cm’den büyük kitle (yüksek risk)  

 Yerleşim yeri (ince barsak yerleşimi kötü prognoz 

bulgusudur)  

GİST'ler için R0 rezeksiyonu sonrası 5 yıllık sağkalım oranları farklı 

çalışmalarda % 32-93 arasında rapor edilmiştir. Büyük serilerde bu oran 

yaklaşık olarak % 50-60'tır. Palyatif rezeksiyon sonrası ortanca sağ 

kalım yaklaşık 10 aydır ve 5 yıllık sağkalım oranı % 10'a kadar 

çıkmaktadır. Bu oranlar imatinib ilavesiyle artar. 

GİST’lerde prognoz tanımlamasında mutlak bir belirleme 

yapılamamaktadır. Çünkü düşük mitotik oranlara sahip küçük lezyonlar 

bile bazen lokal agresif bir şekilde metastaz yapabilir. 2002 yılında 

Fletcher ve arkadaşları, GİST'lerde agresif veya habis davranış riskini 

tanımlamak için Tablo 2’de gösterilen sınıflandırma sistemini 

önerdiler. 
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Tablo 2. Fletcher prognostik sınıflama sistemi 

Risk sınıfı Boyut ve mitotik özellikler 

Çok düşük risk Boyut < 2 cm ve 50 BBA’da < 5 mitoz  

Düşük risk Boyut 2-5 cm ve 50 BBA’da < 5 mitoz  

Orta risk Boyut  <5 cm ve 50 BBA’da 6-10 mitoz 

Boyut  5-10 cm ve 50 BBA’da <5 mitoz 

Yüksek risk Boyut > 5 cm ve 50 BBA’da > 5 mitoz  

Boyut >10 cm ve herhangi bir mitotik hız   

Herhangi bir boyut ve BBA’da > 10 mitoz 

Mutasyon durumu, tirozin kinaz inhibitörü tedavisine yanıt üzerinde 

hem prognostik öneme hem de etkiye sahiptir. Randomize klinik 

çalışmalarda, bir KIT ekson 11 mutasyonunun varlığı, KIT ekson 9 

mutant GİST'lerden daha iyi yanıt, ilerlemesiz sağ kalım ve genel sağ 

kalım oranları ile ilişkili bulunmuştur. Saptanabilir KIT veya PDG-

FRA mutasyonu olmayan hastalarda ise progresyon ve ölüm riski 

artmıştır. Sineshaw ve arkadaşlarının lokalize GİST'leri olan 4,694 

hastanın analizini yaptıkları bir çalışmada, 10 cm’den büyük tümörü 

olan ve cerrahiye ek olarak adjuvan tedavi ile tedavi edilen hastaların, 

sadece cerrahi ile tedavi edilen hastalara göre % 46 daha düşük bir ölüm 

riskine sahip olduğunu bulmuşlardır. 

Prognoz üzerinde olumsuz etkisi olduğu tespit edilen diğer faktörler 

şunlardır: 

 Operasyon sırasında tümör rüptürü 

 Histolojik sınırların dahil edilmesi 

 Lenf nodu tutulumu 

GİST ile ilgili önemli noktalardan birisi de hastaların hastalık 

hakkında tam olarak bilgilendirilmesidir. Hastalığın tam 

rezeksiyonundan sonra bile hastalara ömür boyu yakın klinik takip 

ihtiyacı vardır. GİST'lerin tekrarlama eğilimi olduğunu hastalara 

vurgulanarak anlatılmalıdır.  

3. Belirti ve Bulgular:  

Gastrik GİST'lerin çoğunluğu tesadüfen bulunur ve asemptomatik 

davranışları nedeniyle keşif sırasında genellikle 2 cm'den büyüktür. 

Bununla birlikte, semptomatik ise en sık başvuru nedeni 

gastrointestinal kanamadır. Dev GİST'ler ise çoğunlukla karın ağrısı, 

gastrointestinal kanama, anemi ve ele gelen kitle gibi semptomlarla 

kendini gösterir. Endoskopik veya cerrahi prosedürler sırasında birçok 

GİST tesadüfen keşfedilir. Japonya'da, gastrik adenokarsinom için üst 
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GİS endoskopi taraması, asemptomatik GİST'lerin rastlantısal tanısında 

artışa neden olmuştur. 

GİST'lerin % 75 kadarının çapı 4 cm'den küçük boyutlardayken ve 

asemptomatik veya spesifik olmayan semptomlarla ilişkili olduğunda 

keşfedilir. Sıklıkla kanama, tıkanıklık veya perforasyon gibi acil bir 

GİS hastalığı araştırmak veya durumu tedavi etmek için yapılan 

radyolojik çalışmalar veya endoskopik veya cerrahi prosedürler 

sırasında tesadüfen teşhis edilirler. GİST'lerin klinik belirtileri 

aşağıdaki gibidir: 

 Belirsiz, spesifik olmayan karın ağrısı veya rahatsızlığı (en 

yaygın) 

 Erken tokluk veya abdominal dolgunluk hissi 

 Ele gelen abdominal kitle (nadir) 

 Önemli kan kaybı olan halsizlik, yorgunluk veya efor dispnesi 

 Belli bir odakta veya yaygın peritonit belirtileri (perforasyon 

durumunda) 

 Disfaji (özofagogastrik bölge yerleşiminde) 

GİST'ler kanama veya tıkanıklığa sekonder semptomlar 

üretebilir. Üst GİS kanaması, hastaların % 40-65'inde hematemez veya 

melena olarak ortaya çıkan GİST'lerin en sık görülen klinik 

bulgusudur. Kanama, basınç nekrozu ve üstteki mukozanın, bozulmuş 

damarlardan kaynaklanan ülserasyonu nedeniyle oluşur. Önemli kan 

kaybı yaşayan hastalar halsizlik, halsizlik veya efor dispnesi 

bildirebilir. Tıkanıklık, bir endofitik tümörün intraluminal 

büyümesinden veya bir ekzofitik tümörün luminal kompresyonundan 

kaynaklanabilir. Obstrüktif semptomlar bölgeye özgü olabilir 

(özofagogastrik GİST’te disfaji, kolorektal GİST’te kabızlık, duodenal 

GİST’te obstrüktif sarılık gibi). Diğer semptomlar genellikle karında 

büyüyen kitle ile ilişkilidir ve aşağıdakileri içerebilir: 

 Karın ağrısı 

 Anoreksi 

 Mide bulantısı 

 Kusma 

 Kilo kaybı 

 Epigastrik dolgunluk 

 Erken doygunluk 
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4. Fizik Muayene: 

Fizik muayene nadiren önemli bulgular gösterir. Bazı durumlarda, 

özellikle dev GİST’lerde muayenede karında ele gelen bir kitle 

mevcuttur. Ele gelen kitleler tipik olarak ekstraluminal tümör büyümesi 

olan hastalarda tespit edilir. Diğer hastalar Gİ kan kaybı, bağırsak 

tıkanıklığı veya bağırsak perforasyonu ve apse oluşumu ile ilişkili 

spesifik olmayan fiziksel bulgular gösterebilir. Majör Gİ kanaması olan 

hastalar anormal hayati belirtiler veya aşırı şok ile başvurabilir. 

Diğerlerinde dışkıda gizli kan testi pozitif olabilir. Bağırsak tıkanıklığı 

ile ilişkili fiziksel bulgular şişkin, hassas bir karın içerebilir. Duodenal 

ampulla'yı içeren duodenum tıkanıklığı sarılık ve nadiren palpe 

edilebilir safra kesesi ile ilişkili olabilir. Perforasyon meydana 

gelmişse, fokal veya yaygın peritonit belirtileri mevcuttur. 

5. Tanı: 

GİST şüphesi olan hastaları değerlendirirken aşağıdaki hastalıkların 

ayırıcı tanısı mutlaka yapılmalıdır:  

 Mide adekarsinomu  

 İnce Bağırsak Benign Neoplazmları 

 İnce Bağırsak Malign Neoplazmları 

 Dermatofibrom / Soliter Fibröz Tümör 

 Leiomyom / Leiomyosarkom 

 Lipomlar 

 Epitelioid hemanjiyoendotelyoma 

 Lenfoma 

 Metastatik melanom 

 Schwannom 

Gastrik stromal tümörler için ayırıcı tanı, gerçek leiomyoma, 

schwannoma, lipoma, ektopik pankreas ve sarkomlar gibi iyi huylu 

lezyonları içerir. Diğer olası lezyonlar arasında çok daha yaygın gastrik 

adenokarsinom ve lenfoma ve karsinoid gibi diğer nadir submukozal 

malign tümörler bulunur.  

Laboratuvar çalışmaları: 

Hiçbir laboratuvar testi, bir GİST varlığını spesifik olarak 

doğrulayamaz veya dışlayamaz. Aşağıdaki testler genellikle 

https://emedicine.medscape.com/article/189390-overview
https://emedicine.medscape.com/article/282684-overview
https://emedicine.medscape.com/article/1056742-overview
https://emedicine.medscape.com/article/1255879-overview
https://emedicine.medscape.com/article/369803-overview
https://emedicine.medscape.com/article/191233-overview
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nonspesifik abdominal semptomları olan hastaların tanısı için yapılır ve 

tanı konmaya çalışılır;  

 Tam kan sayımı 

 Pıhtılaşma profili 

 BUN ve kreatinin 

 Karaciğer fonksiyon testleri 

 Amilaz ve lipaz değerleri 

 Serum albümin 

 Kanser antijeni 19-9 (CA 19-9) 

 Karsinoembriyonik antijen (CEA) 

 CA-125 

 Alfa fetoprotein (AFP) 

GİST'lerde herhangi bir serum tümör belirtecinde yükselme olmaz. 

Bununla birlikte, görüntüleme çalışmalarında tümörün konumuna, 

büyüklüğüne ve görünümüne bağlı olarak, diğer karın neoplazmlarının 

ayırıcı tanısı için yukarıdaki tümör belirteçlerinin istenmesi uygun 

olabilir. 

Görüntüleme çalışmaları: 

 Radyografi 

 Ultrasonografi 

 Bilgisayarlı tomografi (BT) 

 Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 

 Pozitron emisyon tomografisi (PET) 

Düz karın radyografisi: 

 Spesifik değildir 

 Acil bir çalışmanın parçası olabilir 

 İleus veya perforasyon nedeni ile oluşan dilate barsak ansları 

veya serbest hava görülebilir 

Baryumlu grafiler: 

 Sıklıkla yalnızca sınırlı bilgi sağlar 
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 Genellikle semptom üretebilecek büyüklükteki GİST'leri tespit 

edebilir 

 Disfajisi olan hastalar için baryumlu grafi yararlı olabilir 

Enteroklizis 

Diğer ince bağırsak lezyonlarında sıklıkla olduğu gibi, ince 

bağırsaktaki GİST'lerin teşhis edilmesi ve lokalizasyonunu belirlemek 

için yardımcı olabilir. 

Ultrasonografi 

GİST'lerin ultrasonografik görünümü lezyonun büyüklüğüne ve 

kitle içinde nekrozun varlığına bağlı olarak değişebilir. Normal 

ultrasonografi, kitle oldukça büyük bir boyuta ulaşmadıkça 

görüntüleme için uygun seçenek değildir. GİST'ler hava dolu iç 

organlarla ilişkili olduğundan, görüntü kalitesi genellikle araya giren 

bağırsak gazı ile düşer. Bu lezyonların en iyi ultrasonografik 

görüntüleri endoskopik ultrasonografi sırasında elde edilir. 

Bilgisayarlı tomografi (BT): 

İntravenöz ve oral kontrast madde ile BT taraması GİST'lerin tanı 

ve evrelendirilmesindeki en önemli adımdır. BT’nin GİST’lerdeki 

önemi: 

 GİST'lerin teşhisi ve evrelendirilmesi için vazgeçilmezdir. 

 Tümörün büyüklüğü, yeri ve komşu yapılarla ilişkisi hakkında 

kapsamlı bilgi sağlar. 

 Çoklu tümörlerin ve metastatik yayılımın varlığını tespit etmek 

için de kullanılabilir. 

GİST’lerin boyutlarına göre BT özellikleri aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmıştır:  

Küçük GİST'ler (<5 cm): 

 Keskin sınırlı  

 Homojen yoğunluk  

 İntraluminal büyüme paterni  

Ara GİST'ler (5-10 cm): 

 Düzensiz şekilli 

 Heterojen yoğunluk 

 İntraluminal ve ekstraluminal büyüme paterni 
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 Bazen bitişik organ infiltrasyonu dahil olmak üzere biyolojik 

saldırganlık belirtileri 

Büyük GİST'ler (> 10 cm): 

 Düzensiz kenar boşlukları 

 Heterojen yoğunluklar 

 Yerel olarak agresif davranış 

 Uzak ve peritoneal metastazlar 

Yüksek dereceli histoloji ve artmış mortalite ile ilişkili BT kriterleri: 

 11,1 cm'den büyük kitle 

 Düzensiz yüzey konturları 

 Belirsiz sınırlar 

 Bitişik organ infiltrasyonu 

 Heterojenite 

 Karaciğer veya periton metastazı 

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): 

 Tümörleri BT gibi tasvir edebilir ve çevresindeki yapılar 

hakkında bilgi verebilir 

 Birden fazla tümör ve metastaz varlığını tespit etmek için de 

kullanılabilir 

 GİST tanısı koymak için BT ile eşit seviyede sensitiftir 

 T2 ağırlıklı görüntülerde hipointens görülürler 

Pozitron Emisyon Tomografi (PET):  

 Metastatik hastalığın saptanması 

 Adjuvan tedaviye yanıtın izlenmesi (örn. İmatinib mesilat) 

Endoskopi: 

 GİST kanaması, karın ağrısı veya Gİ obstrüktif semptomları 

olan GİST hastalarında sıklıkla yapılır. 

 GİST'ler endoskopide, üstteki mukozayı pürüzsüz bir hale 

getiren submukozal kitle şeklinde görülür. 

 Basınç nekrozundan üstteki mukozanın ülserasyonu veya 

kanaması görülebilir. 
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 GİST'lerin submukozal yerleşimi nedeniyle biyopsi örneği 

alınması zordur. 

 Endoskopik biyopsi sonuçları vakaların % 50'sinden azında 

tanı koydurur. 

 Önceki biyopsi ile aynı bölgeden tekrar biyopsi almak tanısal 

verimi artırabilir. 

Endoskopik ultrasonografi (EUS): 

 Lezyonların lokalizasyonuna ve ultrasonografi ile 

karakterizasyonuna izin verir. 

 İnce iğne aspirasyon biyopsi örnekleri sonografik rehberlik 

altında elde edilebilir. 

 GİST'ler tipik olarak muskularis propriaya karşılık gelen 

tabakada hipoekoik bir kitle olarak görülür. 

 CT ile tamamlayıcıdır. 

 İyi huylu malign lezyonlardan ayırt edilmesinde BT'den daha 

doğrudur. 

 Kitle ve çevresindeki yapıları BT’den daha kapsamlı bir şekilde 

değerlendirir. 

Malign GİST'lerin EUS özellikleri şunları içerir: 

 4 cm'den büyük boyut  

 Heterojen ekojenite 

 İç kistik alanlar 

 Ekstraluminal yüzeylerde düzensiz sınırlar 

6. Histolojik Bulgular: 

Işık mikroskopisi ile görüntülenen hücresel morfoloji değişken 

olabilir. Çoğu zaman, tümörler oldukça hücreseldir ve düz kas 

dokusuna benzeyen iğ şeklinde hücrelerden oluşur. Bununla birlikte, bu 

histolojik görünüm tek tip değildir.  

Bu tümörlerin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken 

önemli histolojik faktörler şunlardır: 

 Mitotik indeks 

 Selülarite 

 Nekroz 
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 Nükleer atipi ve nükleer-sitoplazmik oran 

 Hücre şekli 

 Stroma miktarı 

 Vaskülarite 

GİST'lerin immünohistokimya ve elektron mikroskopisi ile 

incelenmesi, miyoid, nöral ve belirsiz özellikleri içeren fenotip 

değişkenliğini ortaya koymaktadır. GİST'lerin immünohistokimya 

yöntemleriyle incelenmesi CD117 ve diğer çeşitli antijenlerin 

ekspresyonunu ortaya çıkarır. Bunlar: 

 Nestin (% 90-100 pozitif) 

 CD34 (% 70 pozitif) 

 CD44  

 Vimentin 

 Desmin 

 Kaslara özgü aktin 

 Düz kas aktin 

 S-100 proteini 

 Nörofilaman 

CD117, GIST'ler için en son spesifik tanı kriterlerinde önemli bir rol 

oynamaktadır. CD117 (c-kit proteini), tirozin-kinaz aktivitesine sahip 

bir büyüme faktörü reseptörüdür ve proto-onkogen c- kitinin bir 

ürünüdür . CD117, tümöre özgü olmasa da, tüm GİST'lerde ifade edilir, 

ancak gerçek düz kas tümörlerinde ve nöral tümörlerde ifade edilmez. 

CD117, GİST'in diğer Gİ mezenkimal tümörlerinden ayırt 

edilmesinde çok önemli bir araç haline gelmiştir. CD34 varlığı malign 

bir fenotip için daha yüksek bir olasılığa işaret edebilir. CD44 

ekspresyonunun daha iyi bir prognozla ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

7. Evreleme:  

Tek tip bir evreleme sistemi konusunda fikir birliğine varılamamıştır 

ve şu anda kullanılan sınıflandırmaların hiçbiri tam olarak tatmin edici 

değildir. Çoğu evreleme sistemi, en önemli üç sağkalım belirleyicisini 

(tümör boyutu, histolojik derece ve uzak metastatik hastalığın varlığı) 

kullanan Amerikan Kanser Ortak Komitesi’nin (AJCC) Tümör-nodal-

metastaz (TNM) sınıflandırmasını kullanır.  
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GİST'ler için TNM sınıflandırması, aşağıdaki Tablo 3'de 

verilmektedir. 

Tablo 3. Gastrointestinal Stromal Tümörler için TNM Sınıflaması 

Primer tümör (T) 

Tx Primer tümör değerlendirilemez 

T0 Primer tümör kanıtı yok 

T1 Tümör 2 cm veya daha küçük 

T2 Tümör 2 cm'den büyük ancak 5 cm'den büyük değil 

T3 Tümör 5'ten büyük ancak 10 cm'den büyük değil 

T4 En büyük boyutta 10 cm'den büyük tümör 

Bölgesel lenf nodu (N) 

N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok 

N1 Bölgesel lenf nodu metastazı var 

Metastaz (M) 

M0 Uzak metastaz yok 

M1 Uzak metastaz var 

Gastrik ve ince bağırsak GİST'leri için anatomik evre / prognostik 

gruplar, aşağıdaki Tablo 4 ve 5'te gösterilmektedir. 
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Tablo 4. Gastrik GİST'ler için Anatomik Evre / Prognostik Gruplar 

Grup Tümör Lenf nodu Metastaz 
Mitotik 

Hız * 

Evre 

IA 
T1 veya T2 N0 M0 Düşük 

Evre 

IB 
T3 N0 M0 Düşük 

Evre 

II 

T1 N0 M0 Yüksek 

T2 N0 M0 Yüksek 

T4 N0 M0 Düşük 

Evre 

IIIA 
T3 N0 M0 Yüksek 

Evre 

IIIB 
T4 N0 M0 Yüksek 

Evre 

IV 

Herhangi bir T N1 M0 
Herhangi 

bir oran 

Herhangi bir T Herhangi bir N M1 
Herhangi 

bir oran 

* Mitotik oran: Düşük (50 BBA’da  ≤5 mitoz); Yüksek (50 

BBA’da  > 5 mitoz) 

 

 

 

 



 
227 

 

Tablo 5. İnce Bağırsak GİST'leri için Anatomik Evre / Prognostik 

Gruplar 

Grup Tümör Lenf nodu Metastaz Mitotik Hız * 

Evre I T1 veya T2 N0 M0 Düşük 

Evre II T3 N0 M0 Düşük 

Evre 

IIIA 

T1 N0 M0 Yüksek 

T4 N0 M0 Düşük 

Evre 

IIIB 

T2 N0 M0 Yüksek 

T3 N0 M0 Yüksek 

T4 N0 M0 Yüksek 

Evre 

IV 

Herhangi bir 

T 
N1 M0 

Herhangi bir 

oran 

Herhangi bir T 
Herhangi bir 

N 
M1 

Herhangi bir 

oran 

* Mitotik oran: Düşük (50 BBA’da  ≤5 mitoz); Yüksek (50 

BBA’da  > 5 mitoz) 

8. Tedavi:  

Mümkün olduğunda, cerrahi rezeksiyon GİST’ler için tercih edilen 

tedavidir ve tek tedavi şansını sunar. Tıbbi tedavi aşağıdaki durumlarda 

kullanılabilir: 

 Ameliyat öncesi, tümörü küçültüp rezektabilite sağlamak veya 

morbiditeyi azaltmak için 

 Ameliyattan sonra nüksü azaltmak için 

 Metastatik hastalıkta, kesin tedavi olarak 
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 Tekrarlayan, saptanamayan hastalıkta, kesin tedavi olarak 

Cerrahi, GİST'li hastalar için kesin tedavi seçeneğidir:  

 Radikal ve tam cerrahi eksizyon tek tedavi şansı sunar 

 Lokal ileri veya metastatik hastalığı olan semptomatik 

hastalarda cerrahi de endikedir 

 Adjuvan tedavi düşünüldüğünde büyük lezyonları almak 

yararlıdır 

 Laparoskopik rezeksiyon verileri oldukça iyidir ve daha sık 

düşünülen bir seçenektir 

Tıbbi tedavi tirozin kinaz inhibitörlerinden (TKİ) oluşur, en sık 

tavsiye edilen birinci basamak ajan imatinib mesilattır. İmatinib mesilat 

GİST'de aşağıdaki durumlarda kullanılır: 

 Yüksek riskli tümörleri olan hastalarda tam cerrahi rezeksiyon 

sonrası adjuvan tedavide 

 Cerrahi rezeksiyondan önce tümör küçültme amacı ile 

neoadjuvan tedavide 

Diğer TKİ, imatinib tolere edilmediğinde veya etkili olmadığında 

aşağıdaki gibi kullanılabilir: 

 Sunitinib: İmatinib'den daha az spesifik; büyük GİST’ler için 

ikinci seçim olabilecek şekilde onaylandı 

 Sorafenib: Araştırma aşamasında ikinci nesil ajan 

 Dasatinib: Araştırma aşamasında ikinci nesil ajanı 

 Nilotinib: Araştırma aşamasında ikinci nesil ajan 

İmatinib, GİST'lerin adjuvan tedavisi için ve ayrıca lokal olarak 

rezeke edilemeyen inoperabl ve metastatik GİST'lerin tedavisi için 

standart seçimdir. Ancak GİST'ler imatinib'e yanıtlarında farklılık 

gösterir. İmatinib kullanımı KIT ve PDGFRA mutasyonlarının 

genotiplenmesi ile yönlendirilebilir. İmatinib KIT pozitif hastaların 

yaklaşık % 90'ında etkilidir.  

Adjuvan tirozin kinaz inhibitörü tedavisi  

Cerrahi rezeksiyon sonrası adjuvan TKİ tedavisinin kullanımı, 

tahmini maligant potansiyeli durumuna göre planlanır. NCCN, tümör 

boyutu ve mitotik hıza bağlı olarak ve gastrik veya gastrik olmayan 

kaynaklı GİST'lerin malign potansiyelini tahmin etmek için kılavuz 

ilkeler önermiştir. Bunlar, aşağıdaki Tablo 6 ve 7'de listelenmiştir.  
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Tablo 6. Gastrik GİST'lerin Malign Potansiyeli (NCCN) 

Tümör 

Boyutu 
Mitotik Hız * 

Tahmini Metastaz 

Oranı 

≤ 2 cm 
Herhangi bir mitotik 

oran 
0% 

> 2 ila 5 cm 

≤ 5 % 1.9 

> 5 % 16 

> 5 ila 10 cm 

≤5 % 3.6 

> 5 % 55 

> 10 cm 

≤ 5 % 12 

> 5 % 86 

* 50 BBA başına metastaz sayısı 

  

Tablo 7. Gastrik Olmayan GİST'lerin Malign Potansiyeli (NCCN) 

Tümör Boyutu Mitotik Hız * Tahmini Metastaz Oranı 

≤ 2 cm 

≤ 5 0% 

>5 50-54% 

> 2 ila 5 cm 

≤5 1,9-8,5% 

> 5 % 50-73 

> 5 ila 10 cm ≤ 5 % 24 
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Tümör Boyutu Mitotik Hız * Tahmini Metastaz Oranı 

> 5 % 85 

> 10 cm 

≤ 5 34-52% 

> 5 71-90% 

* 50 BBA başına metastaz sayısı 

 

9. Cerrahi Tedavi:  

Cerrahi, lokalize GİST'lerin kesin tedavisidir. Ana ameliyat prensibi 

tümörün negatif mikroskopik sınırlar ile rezeksiyonudur. Tümörün 

geniş rezeksiyonunun (örn. 2 cm'lik kenar boşluğu) sonuçları 

iyileştirdiği gösterilmemiştir.  

Küçük boyutlu GİST'ler için, eğer teknik olarak mümkünse ve tam 

bir rezeksiyondan ödün vermiyorsa, lokal rezeksiyon yeterli 

olabilir. İnce bağırsak tümörleri segmental rezeksiyon gerektirebilir ve 

bazı durumlarda küçük gastrik GİST'ler için kama rezeksiyonu 

kullanılabilir. Zhao ve arkadaşları, endoskopik tam kat rezeksiyonun 

(EFR), 5.0 cm'ye kadar olan mide GİST'leri için uygun olduğunu 

bildirmiştir. 

Lokal invaziv tümörler için, kolon, dalak veya karaciğer gibi komşu 

organların blok rezeksiyonu gerekebilir. Lenf nodu tutulumu çok nadir 

olduğu için rutin lenfadenektomi endike değildir.  

Tam bir rezeksiyon (R0) yapılması koşuluyla rekürrens ve sağkalım 

rezeksiyon tipiyle (herhangi bir gastrektomiye karşı kama rezeksiyonu) 

ilişkili değildir. Operasyon sırasında tümör rüptüründen kaçınmak için 

her türlü çabayı gösterilmelidir. Tümör rüptürü peritoneal tohumlama 

nedeniyle daha kötü bir prognoz ile ilişkilidir. Yaygın hastalık 

vakalarında palyatif rezeksiyonu düşünülmelidir, çünkü bazı 

durumlarda uzun süreli sağkalım bildirilmiştir. Ayrıca karaciğer veya 

periton boşluğunda soliter bir lezyon olarak ortaya çıkan tekrarlayan 

hastalığı olan hastalarda rezeksiyonu düşünülmelidir.  

Küçük malign GİST'ler için kama rezeksiyonu ile yeterli rezeksiyon 

elde edilebildiğinden, uygun vakalarda minimal invaziv cerrahi 
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teknikler düşünülebilir. Kısa dönem onkolojik sonuçlar laparoskopi ile 

açık cerrahide eşittir. Gastrik GİST'lerin laparoskopik rezeksiyonu ile 

ilgili yayınlanmış çok sayıda rapor bu tekniğin fizibilitesini ve 

güvenliğini göstermiştir. 

10. Uzun Süreli Takip:  

GİST'lerin yönetimi, çok disiplinli bir ekibin katılımını 

gerektirir. Ekipte bir cerrah, gastroenterolog ve tıbbi onkolog 

bulunmalıdır. Tedavi edici ameliyatlardan sonra takip bakımı 

önemlidir, çünkü tekrarlayan hastalığı olan bazı hastalar ikinci cerrahi 

müdahaleden ve rezeke edilemeyen ve / veya metastatik hastalık için 

tirozin kinaz inhibitörleri ile sistemik tedaviden yararlanabilir. İzlem 

fizik muayene ve BT taramasını ve muhtemelen periyodik 

gastroskopileri içerir. 

Yüksek riskli özelliklere sahip GİST'ler için NCCN, 5 yıl boyunca 

her 3-6 ayda bir, daha sonra yıllık olarak karın / pelvik BT'nin 

kontrolünü önerir. Yüksek risk özelliği olmayanlar için 6-12 aylık 

aralıklarla endoskopik takip düşünülebilir. Metastatik veya kalıcı 

rezidüel hastalığı olan hastaların takibi için NCCN, her 3-6 ayda bir 

öykü ve fizik muayene ve abdominal / pelvik BT ile takip edilmesini 

önerir.  
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Amaç: Çalışmamızın amacı dünyada pandemiye neden olan yeni 

koronavirüsun neden olduğu COVİD-2019 enfeksiyonunun 

Çocuklarda rastlanma sıklığını, klinik seyrini, laboratuvar bulgularını, 

erişkin hastalardan farklılığını ve tedavisindeki güncel yaklaşımları 

araştırmak. 

Metod: Dünyanın farklı ülkelerinde (ABD, Çin, Güney Kore ve s) 

Çocuklarda ki koronavirüs COVID-2019 enfeksiyonunu değerlendiren 

Medline veri tabanından 20 makale derledik. Birçok çalışma COVID‐ 

19 olan yetişkinlerin semptomlarını ve özelliklerini 

araştırmaktayken,  daha az sayıda çalışma nadir olarak çocuk 

hastalardaki COVID‐19 vaka verilerini içermekteydi. Bu makale, 

çocuklarda COVID‐19 hakkındaki mevcut bilgiler ışığında sistematik 

bir literatür tarama bulgularını özetlemektedir. 

1. Giriş 

Çin’in Hubei Eyaletinin Wuhan şehrinde 31.01.2019 tarihinde yeni 

bir koronavirüs olan SARS-Cov-2’nin neden olduğu yeni bir 

koronavirüs hastalığı (COVİD-2019) ortaya çıktı. Kısa zamanda salgın 

Çin’in diğer bölgelerine ve dünyanın 40’tan fazla ülkesine yayılmıştır. 

Singapur, Japonya, Kore, İtalya ve Tayland’da toplum kaynaklı 

enfeksiyon olmuştur. 
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1.1 Epidemiyolojik karakteri 

İnsan koronavirüsleri, Coronaviridae ailesinin Alphacoronavirus 

veya Betacoronavirus cinsine aittir. Tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı 

RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA 

polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. 

Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki 

“corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere 

Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir. Ortaya çıkan bir beta 

koronavirus olan SARS-CoV-2, 11 Şubat 2020'de resmen Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) tarafındanCOVİD-2019 adlandırıldı. SARS-CoV-2 

oldukça bulaşıcıdır. Tüm popülasyon genel olaraketkene hassastır, 

solunum damlacıkları ve temas ana bulaşma yollarıdır. Hastalarda 

genellikle epidemiyolojik maruziyet öyküsü vardır. Maternal ve 

neonatal enfeksiyonlar bildirilmiştir. Bildirilmiş olan en genç bildirilen 

vaka postnatal yaşamının 30’uncu saatinde Çin’de belirtilmiştir. Virüs 

taşıyan aerosol partikülleri başka bir bulaşma yolu olabilir. Hala hazırda 

anneden fetusa dikey geçişle, intrauterin bulaştığına dair bir kanıt 

yoktur.Genellikle inkübasyon süresinin ortalama 3 ila 7 gün arasında, 

en kısa  1 gün,  en uzun 14 güne kadar sürdüğü düşünülmektedir (1). 

2. Çocuklarda SARS-CoV-2'nin klinik belirtileri 

COVID-19 enfeksiyonu olan çocuklar asemptomatik olabilir veya 

burun tıkanıklığı ve burun akıntısı dahil olmak üzere birkaç üst solunum 

semptomu olan ateş, kuru öksürük ve yorgunluk olabilir. Bazı 

hastalarda bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi gastrointestinal 

semptomlar görülebilmektedir. Enfekte çocukların çoğunda hafif klinik 

belirtiler bulunmakta ve prognoz iyi olarak tanımlanmaktadır. Pediatrik 

hastaların çoğu hastalığın başlaması sonrasında ki 1-2 hafta içinde 

iyileşmiştir. Alt solunum yolu enfeksiyonlarına ilerleme çok nadirdir. 

Yetişkinlerden elde edilen veriler, ciddi vakaların hastalığın 

başlangıcından1 hafta sonrasında hastaların nefes almada zorluk 

çektiğini göstermiştir. Şiddetli vakalar akut solunum sıkıntısı 

sendromu, septik şok, metabolik asidoz ve pıhtılaşma disfonksiyonuna 

ilerleyebilir, ancak bu bulgular çocuklarda nadirdir. İlk pediatrik 

COVID-19 hastası Shenzhen'li 10 yaşındaki bir çocuk 

asemptomatikti, ancakilk bilgisayarlı tomografi(BT) taramasında 

buzlu cam görünümü vardı.  Başka bir çalışmada, 19 Ocak -3 Şubat 

2020 arasında Şanghay, Hainan, Hefei ve Quindao'da laboratuvarda 

onaylanmış, 10 Çin’li çocuk vakası tespit edildi. Hastaların yaşı 3-

131 ay arasında, ortalama yaşı 74 aydı. Hastaların 8’inde aralıklı ateş, 

altısında öksürük, dördünde boğaz ağrısı, üçünde burun tıkanıklığı ve 

ikisinde rinore belirtildi. Ateş 37,7˚C- 39,2 ˚C arasında seyretti ve 24 
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saat içinde geriledi. Dört hastanın göğüs BT taramalarında düzensiz 

infiltrasyonlar gözlendi. 10 hastanın hiçbirinde oksijen tedavisi 

gerekmedi (2).  

Başka bir çalışmada, Hubei Eyaleti dışında Çin'de 9 bebek (yaş 

aralığı, 1-11 ay) tanımlanmıştır. Semptom bildiren 7 bebekten 4'ünde 

ateş, ikisinde hafif solunum semptomları ve birinde semptom 

yoktu; ciddi komplikasyon görülmedi (3). 

25 Ocak - 21 Şubat 2020 arasında Kuzey Çin eyaletinden 31 

pediatrik hastayı kaydeden bir çalışmada, 4 olgu asemptomatik, 13'ü  

normal radyografi bulguları ile hafif semptomatikti, 14'ünde 

pnömoni bulgusu vardı. Hiç birinde ciddi hastalık bulgusu yoktu. 31 

hastanın 10'unda ateş 38°C'nin üzerinde, 10’unun hafif ateşi 37.3°C 

– 38°C idi. Ateş 1-9 gün sürdü ve 15 hastada 3 gün içinde 

azaldı. Hastaların 14’ünde kuru öksürük, üçünde yorgunluk, üçünde 

baş ağrısı veya baş dönmesi, ikisinde rinore vardı. 2 hastada boğaz 

ağrısı ve 3 hastada başlangıçta ishal ile birlikte kusma olmadan 

başvurdu (4). 

Bugüne kadar, 2 çalışma pediyatrik hastaların göğüs BT 

bulgularını ayrıntılı olarak tanımlamıştır. Bir çalışmada 16 Ocak ile 

6 Şubat 2020 tarihleri arasında Çin'in Shenzhen şehrinde bir 

hastaneye başvuran 15 çocuk, COVID-19 açısından incelendi. 

Hastaların yaş aralığı 4-14 yaş, ortalama yaş aralığı 7 yaş idi. Tanı 

anında 5 hastada ateş, 1 hastada öksürük, 1 hastada burun tıkanıklığı 

ve 8 hasta ise asemptomatikti. Tanı sırasında, göğüs BT taramasında, 

9 hastada (% 60) buzlu cam opasitesi gösterdi ve 6 hastada normal 

göründü. 3-5 gün sonra yapılan takip BT'si, SARS-CoV-2 polimeraz 

zincir reaksiyonu (PCR) sonuçları pozitif olmaya devam eden 9 

hastanın üçünde buzlu cam opaklığı olan yeni inflamatuar lezyonların 

geliştiğini göstermiştir. PCR sonuçları negatif hale gelen 6 hastadan 

ikisinde takip göğüs BT bulguları düzeldi (5-6). 

Bir diğer çalışmada, 23 Ocak ile 8 Şubat 2020 arasında Çin'deki 

Wuhan Çocuk Hastanesine başvuran 20 çocuk COVID-19 hastasını 

bildirdi. Yaş aralığı 1 gün ile 14,6 yaş arasındaydı. Hastalardan üçü 

yenidoğan idi. On üç hastada öksürük, 12'sinde 37,3°C'nin üstünde 

ateş, üçünde ishal, üçünde rinore ve ikisinde taşipne vardı. Çoğu 

hastada pnömoni bulguları mevcuttu. Lökosit sayısı 14 hastadan 

ormal referans aralığındayken, dört hastada azaldı ve iki hastada ise 

arttı. Lenfosit yüzdesi yeddi hastada azalmış ve üç hastada artmış 

olarak görüldü. C-reaktif protein dokuz hastada artmış ve 

prokalsitonin 16 hastada artmıştı. İlk göğüs BT taramasında altısında 

tek taraflı pulmoner lezyonlar, 10'unda bilateral pulmoner lezyonlar 
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varken, üç yenidoğanda ve bir çocukta anormallik görülmedi. 20 

çocuğun tümü lokalize inflamatuar infiltrasyonlu subplevral 

lezyonlar sergiledi, 10’unda çevreleyen halo işareti ile konsolidasyon 

görüldü, 12 hastada buzlu cam görünümü görüldü (6). 

Bildirilen ilk ciddi pediatrik olgu, 27 Ocak 2020'de Wuhan Çocuk 

Hastanesine başvuran 13 aylık bir çocuktu. Başvuru sırasında 

pnömoni, şok, akut solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği ile 

başvurdu. Hastanın bilinen herhangi bir ek hastalığı yoktu. 

Bildirildiğine göre, son 6 gündür yerel bir klinikte aralıklı ishal ve 

kusma nedeniyle tedavi edilmiş ancak solunum semptomları 

yoktu. Başvuru sırasında ateş, nefes darlığı ve oligürisi vardı ve 

entübe edilerek yoğun bakım tedavisi aldı. Tedaviden sonra hasta 

iyileşti (7). 

Çocuklarda COVID-19 hakkında bugüne kadarki en büyük ölçekli 

rapor, 7 Şubat 2020 itibariyle Çin'de tanı konulan 285 pediatrik 

vakada klinik verileri bulunan 134 hastayı incelemiştir. En yaygın 

semptomlar ateş ve öksürüktü; diğer klinik özellikler arasında 

yorgunluk, kas ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, 

baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal 

sayılabilir. Semptomlar çoğunlukla bir hafta içinde düzeldi. Vücut 

ısısı kaydedilen 117 çocuğun 89'unda ateş genellikle 1-2 gün ancak 8 

güne kadar süren bir ateş vardı. Tam kan sayımı çoğu hastada normal 

sınırlardaydı. İkisinde azalmış lökosit sayısı, birinde lenfosit 

sayısında hafif bir azalma görülmüştür. C-reaktif protein normaldi 

veya geçici olarak arttı (3 hastada> 20mg/ L). 134 olgu semptom ve 

göğüs radyolojisi bulgularına göre sınıflandırıldığında, 9 hasta 

normal göğüs radyolojisi bulguları ile asemptomatikti, 87 hasta 

normal göğüs radyolojisi bulguları ile hafif semptomlara sahipti, 36 

hastanın pnömonisi vardı ve ikisi kritik derecede hastaydı (ikisi de 

mekanik ventilasyonda takip edildi). Kritik hastalardan biri orta 

derecede yetersiz beslendi ve konjenital kalp hastalığı nedeniyle Kalp 

Damar Cerrahisinde takip öyküsü vardı, diğer hastada hidronefroz ve 

sol böbreğinde taş öyküsü vardı. Göğüs radyolojisi verileri 

incelendiğinde mevcut olan, 54 hastadan 38’inde buzlu cam bulgusu 

vardı (8). 

Bir diğer çalışmada 12 Şubat – 2 Nisan 2020'de Amerika Birleşik 

Devletleri'nde laboratuvar tarafından onaylanmış, 149.760 COVID-19 

vakası verileri analiz edildi. Yaşının bilindiği 149,082 vaka arasında 

2.572‘i 18 yaşın altındaki çocuklardı. Tüm pediyatrik hastaların %5.7'si  

hastaneye yatırıldı. Her bir semptom açısından bilgiye sahip olan 
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çocukların %56'sında  ateş, %54'ünde öksürük ve %13'ünde nefes 

darlığı bulguları vardı (9). 

Hong H. ve Ark’nın Yenidoğanlarda, bebeklerde ve çocuklarda 

Koronavirüs hastalığının  (COVID-19) klinik özellikleri isimli 

çalışmasında Şubat 2020'ye kadar Çin'de COVID-19 teşhisi ile 

hastanede yatan dokuz bebek bildirilmiştir. Hastaların Minimum yaş 1 

ay, maksimum 11 aydı. Dokuz bebekten dördünde ateş, ikisinde hafif 

üst solunum yolu semptomu, üçünde semptom yoktu. Kabul ve tanı 

arasındaki süre 1-3 gün idi. Dokuz bebeğin hepsinde en az bir enfekte 

aile üyesi vardı ve bebeğin enfeksiyonu genellikle aile üyesinin 

enfeksiyonundan sonra meydana geldi. Dokuz bebeğin hepsi yoğun 

bakım veya mekanik ventilasyon gerektirmedi ve ciddi 

komplikasyonları olmadı (10). 

Çin'de SARS-CoV-2 ile enfekte olan yenidoğan vakaları 

bildirilmiştir, en genç hasta postnatal yaşamının 30’uncu saatinde idi. 

Bununla birlikte, laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 pnömonisi 

olan dokuz gebe kadın üzerinde yapılan bir araştırma, şu ana kadar 

anneden çocuğa dikey geçişin neden olduğu intrauterin enfeksiyon 

kanıtı olmadığını göstermiştir (11). 

Yenidoğanlar,enfekte annelerle yakın temas yoluyla SARS-CoV-2 

enfeksiyonu alabilirler. SARS-CoV-2 neonatal enfeksiyon tanısı 

aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılamalıdır:  

1. Dengesiz vücut sıcaklığı, düşük aktivite veya yetersiz beslenme 

veya nefes darlığı dahil en az bir klinik semptom 

2. Anormallik gösteren göğüs radyografileri tek taraflı veya iki 

taraflı  cam opasiteleri dahil 

3. Hastanın ailesinde veya bakıcılarında SARS-CoV-2 enfeksiyonu 

teşhisi ve SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan veya onaylamış kişilerle 

yakın temas öyküsü. 

Tüm olası veya laboratuvar tarafından onaylanmış yenidoğan 

SARS-CoV-2 enfeksiyonları, yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul 

edilmelidir. Antiviral ilaçların etkinliği çocuklarda belirsizdir, ve 

antimikrobiyal ajanlar sadece olası veya kanıtlanmış bakteriyel 

enfeksiyonları olan hastalar için geçerlidir. Yenidoğanlarda da solunum 

sıkıntısı sendromu varsa, yüksek doz pulmoner sürfaktan, nitrik oksit 

inhalasyonu ve yüksek frekanslı ventilasyon uygulanmalıdır. Kritik 

hasta yenidoğanlarda, glukokortikoidleri veya immünoglobulinlerin 

intravenöz uygulanması, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu da 

düşünülebilir (12). 
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Francesco ve ark. COVİD-19 ve pediatrik romatologların bilmesi 

gerekenler’’ isimli çalışmalarında İtalya’da daha az sıklıkta ve daha az 

agresif vakaların olduğunu belirtmişler. pozitif vakaların sadece %1’i 

18 yaşın altındayken 29 yaşın altında ölüm bildirimi olmamıştır. Hem 

İtalya hem de Avrupa'daki romatoloji derneklerinin önerileri, 

romatolojik hastalarda tüm immünosüpresan tedavilere her zamanki 

gibi devam etmeyi önermektedir, çünkü ilaçların geri çekilmesi, 

enflamatuar hastalığın alevlenmesine neden olabilir ve bu da daha 

yüksek bulaşıcı risklere yol açabilir (13).  

Alfredo ve ark. İspanya’da 2 Mart 2020'den 16 Mart 2020'ye kadar 

test edilenler arasında teyit edilen vakaların oranı ve çocuklarda 

hastalığın ciddiyeti hakkında bir genel bakış elde etmek amacıyla 

yaptıkları çalışmada İspanya'nın Madrid kentindeki salgının ilk 2 

haftasında, 30 hastanede 365 çocuk tarandı. İlk hafta boyunca 103 

hastanın altısında test sonuçları pozitifti. İkinci haftanın sonunda 365 

hastanın 41'inde test sonuçları pozitifti. 16 Mart 2020'ye kadar, Madrid 

bölgesindeki 4695 onaylı vakanın 41'i 18 yaşından küçük çocuklardı. 

doğrulanmış 41 çocuğun yirmi beşi hastaneye kaldırıldı, 41'inden dördü 

çocuk yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Hiçbir hasta ölmedi. İlk 

tanılar 11 hastada üst solunum yolu enfeksiyonu, 11 hastada nedeni 

bilinmeyen ateş, 6 hastada viral benzeri pnömoni, 5 hastada bronşiolit, 

2 hastada kusma veya gastroenterit idi. İki hastada bakteriyel etkenli 

olduğu düşünülen pnömoni vardı, bir hasta astım atakla başvurdu ve  İki 

hastada influenza B ile koenfeksiyon vardı (14). 

Shekerdemian ve ark. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanadada 

Yoğun Bakım Ünitelerine koronavirüs tanısıyla kabul edilen çocukların 

klinik bulguların ve sonuçlarını değerlendirmişler. Çalışmaya 14 Mart 

– 3 Nisan 2020 tarihleri arasında Kuzey Amerikada 46 Pediatrik Yoğun 

bakım Ünitesine kabul edilen COVID-19 pozitif çocuklar dahil edildi. 

Çalışmaya katılan toplam 48 hastadan 40 hastada komorbidite vardı. 

Hastaların 35’i solunum semptomları ile başvurdu ve 18 hasta entübe 

mekanik mentilasyon ihtiyacı oldu. On bir hastada multi organ 

yetmezliği vardı. Bir hastada ekstrakorporeal membran oksijenasyonu 

gerektirdi. Tedavide hidroksiklorokin tek başına 11 hastada, 

kombinasyon halinde 10 hastada en sık kullanılan ajandı. Takip 

süresinin sonuda iki hasta öldü. Kuzey Amerika’daki bu çalışmada 

COVID-19 enfeksiyonunun yoğun bakımdaki hastalarda klinik seyri 

çocuklarda erişkinlere göre anlamlı fakat daha az sıklıkta olduğunu teyit 

etmişler ve hastane öncesi komorbiditeler çocuklarda önemli bir faktör 

gibi görünmektedir (15). 
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Sun ve ark’nın Çinde tek merkezli bir gözlemsel çalışmasında 24 

Ocak - 24 Şubat tarihleri arasında Wuhan Çocuk Hastanesinde Yoğun 

Bakım Ünitesinde (YBÜ) tedavi edilen sekiz ciddi veya kritik hastalığı 

olan COVID-19 hastasını dahil edildiği bir çalışmada. Yaş aralığı 2 ay 

ile 15 yıl arasındaydı. En sık görülen semptomlar takipne (8/8), ateş 

(6/8) ve öksürük (6/8), balgam çıkarma (4/8), bulantı, kusma (4/8), ishal 

(3/8), yorgunluk, miyalji (1/8), baş ağrısı (1/8) ve kabızlık (1/8) idi. 

Tüm hastalarda göğüs (BT) taramasında veya röntgende belirgin 

anormallikler vardı. Altı hastada iki taraflı pnömoni ve iki hastada tek 

taraflı pnömoni vardı. Hastaların altısında buzlu cam görünümü vardı, 

bir hastada plevral efüzyon ve beyaz akciğer benzeri değişiklikler 

içeriyordu. Laboratuvar bulgular içinde 7 hastada (7/8), lökositler, 

nötrofiller, lenfositler, trombosit ve hemoglobin değerleri normal veya 

hafif derecede artmıştır. Beş hastada (5/8), artmış C-reaktif protein, 

prokalsitonin, laktat dehidrogenaz ve hastaların dördünde (4/8), artmış 

alanin aminotransferaz (ALT) bulgusu vardı (16). 

3.Tedavi 

Şu anda COVID-19 için mevcut bir aşı yoktur vetedavi esas olarak 

destekleyicidir. Enfeksiyonu tedavi etmek ve mortaliteyi azaltmak için 

hedefe yönelik bir terapi tanımlamak için birçok farklı tedavi 

araştırılmaktadır. Farklı anti-viral tedaviler test edilmiştir, ancak 

şimdiye kadar güçlü etkinlik kanıtı yoktur. İlk raporlarda lopinavir-

ritonavir tedavisinin olası bir yararı tanımlanmıştır (17). 

Bu nedenle bu moleküller artık ciddi vaka yönetimi protokollerine 

dahil edilmiştir. Ne yazık ki, yakın zamanda yayınlanan şiddetli 

hastalığı olan 199 yetişkin hasta üzerinde yapılan randomize kontrollü 

çalışmada önceki sonuçları doğrulanmamış olup, antiviral tedavi alan 

ve plasebo ilaç uygulanan iki grup karşılaştırmasında, benzer mortalite 

ve klinik iyileşme göstermektedir. Remdesivir, başlangıçta Ebola 

tedavisi için geliştirilmiş bir adenozin analoğudur. İn vitro çalışmalarda 

koronavirüs enfeksiyonunu etkili olduğuna dair çalışmalar vardır. 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 

tarafından onaylanmamış olmasına rağmen, ABD'de şiddetli ve orta 

COVID-19 enfeksiyonlarında çalışması devam etmektedir (18-19). 

Klorokin / hidroksiklorokin 

Klorokin (CQ) ve hidroksiklorokin (HCQ) onlarca yıldır anti-sıtma 

ilaçları olarak kullanılmıştır, ayrıca immünomodülatör özellikleri 

sayesinde HCQ şu anda SLE ve RA gibi otoimmün hastalıkların 

tedavisinde kullanılmaktadır. Çalışmalar, her iki ilacın in vitro farklı 

virüslere de etki edebildiğini göstermiştir (20-21). 
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Klorokin konakçı hücrelere virüs girişini engelleyen ACE2'nin 

glikozilasyonunu azaltır. Ayrıca, CQ ve HCQ, konakçı ve viral 

membran arasındaki füzyon sürecini önleyerek hücrelerdeki 

endozomların, Ph değerini arttırır. HCQ tedavisi, COVID-19 

enfeksiyonlarında sadece anti-viral aktivitesi için yararlı 

olmayabilir; sitokin üretimini azaltma, TLR sinyalini baskılama ve 

interferon yolu aktivasyonunu azaltma, hastalığın inflamatuar fazını 

azaltabilir. Son olarak, HCQ aynı zamanda monojenik sürfaktan 

eksikliğine bağlı interstisyel akciğer hastalığı olan çocuklarda 

tekrarlayan akut solunum sıkıntısı sendromunun önlenmesinde de bir 

miktar etkinlik göstermiştir(22). Koronavirüs hastalığının tedavisinde 

CQ ve HCQ'nun etkinliğini test etmek için Çin'de en az 16 farklı 

çalışma devam etmektedir ve altı tanesi daha kayıtlıdır. Gautret ve 

ark. günlük 600 mg HCQ değerinin burun swablarındaki viral yükü 

azaltabileceğini öne sürmektedir (23). Yakın tarihli bir raporda Yao ve 

ark. Yaptığı bir çalışmadaHCQ'nun CQ'dan 3 kat daha güçlü olduğunu 

göstermişlerdir. Bu çalışmaya göre oral olarak verilen günde iki kez 400 

mg HCQ'luk bir yükleme dozu ve ardından 4 gün boyunca günde iki 

kez verilen 200 mg'lık bir idame dozu önerilir (24). 

IL-6 ve IL-1 blokerleri 

Yoğun bakım ünitesine ihtiyacı olan ağrı, COVID-19 hastalarında 

sitokin düzeyleri kliniği hafif olan hastalara göre daha yüksek olması 

COVID-19’un mortalitesinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir 

COVID-19,Tosilizumab (TCZ) kullanım ön sonuçlar tarafından temin 

edilmiştir. Xu ve ark’nın yaptığı bir çalışmada 21 hastada Tosilizumab 

(TCZ), kullanım sonrası enflamatuar markerlerınde BT lezyonlarında 

azalma olduğunu belirtmişler. ABD'de IL-6 bloker Sarilumab ile 

denemeler halen devam etmektedir (25). COVID-19 pnömonisinde 

sitokin fırtınasının önemi, diğer sitokin blokerlerinin ciddi vakaların 

tedavisinde yararlı olabileceğini düşündürebilir. İlginç bir şekilde, 

COVID-19'daki Hastalık progresyonunun biyobelirteçleri, yüksek 

ferritin, düşük trombosit, yüksek ALT gibi makrofaj aktivasyon 

sendromunun iyi bilinen belirteçlerini andırmaktadır. Bu benzerlikler 

göz önüne alındığında, IL-1 blokerleri ile tedavi yararlı olabilir. SARS-

CoV-2 enfeksiyonu olan hastalarda hiperinflamasyon ve solunum 

sıkıntısını azaltmada emapalumab (anti-IFNγ) ve anakinra'nın tedavide 

ki etkinliğini ve güvenliğini araştıran, randomize, açık etiketli çok 

merkezli olan bir çalışma hala hazırda devam etmektedir (26). 

NSAİİ güvenliği 

14 Mart 2020'de Fransa Sağlık otoriteleri, olası ciddi yan etkiler 

nedeniyle COVID-19'dan etkilenen hastalarda NSAİİ’lerin kullanımına 
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ilişkin bir uyarı verdi. 18 Mart'ta EMA, ibuprofen ile COVID-19'un 

kötüleşmesi arasında bağlantı kuran bilimsel bir kanıt bulunmadığını 

açıkladı. EMA, “COVID-19'da ateş veya ağrı tedavisine başlarken, 

hastalar ve sağlık uzmanları parasetamol ve NSAİİ'ler de dahil olmak 

üzere mevcut tüm tedavi seçeneklerini göz önünde bulundurması 

önerisinde bulundu. Sistemik JİA'da kullanılan bir NSAİİ olan 

İndometasinin koronavirüse karşı güçlü bir antiviral aktiviteye sahip 

olduğu öne sürülmüştür (27). 

4. Sonuç 

Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili toplam 20 çalışmayı 

derledik. Çalışmaların çoğu Çinde yapılmıştı. Her yaşta çocuklar 

koranavirüs enfeksiyonuna duyarlı görünüyordu. Cinsiyet arasında 

anlamlı bir fark yoktu. Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonunun klinik 

bulguları genellikle yetişkin hastalarınkinden daha az şiddetli olmasına 

rağmen, küçük çocuklar, özellikle bebekler enfeksiyona karşı 

savunmasızdı. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların çoğunda 

komorbiditesi vardı ve buda pediatrik yoğun bakım hastaları için büyük 

risk faktörü olduğunu belirtilmiştir. En sık görülen bulgular ateş,  

öksürük, balgam çıkarma, kusma, ishal idi. Laboratuvar bulguları 

pediatrik hastalarda çoğu çalışmada lenfopeni ile seyrettiği 

belirtilmiştir. Yetişkinlerden farklı olarak pediatrik hastalarda 

prokalsitonin yükselmesi ve akciğer (BT) de halo bulguları ile 

konsolidasyon yaygındı. pediatrik romatoloji hastalarda tüm 

immünosüpresan tedavilere aynı şekilde devam etmesi 

önerilmektedir. Tüm olası veya laboratuvar tarafından onaylanmış 

yenidoğan SARS-CoV-2 enfeksiyonları yenidoğan yoğun bakım 

ünitesine kabul edilmelidir. Antiviral ilaçların etkinliği çocuklarda 

belirsizdir  veantimikrobiyal ajanlar sadece olası veya kanıtlanmış 

bakteriyel enfeksiyonları olan hastalar için geçerlidir. Yenidoğanlarda 

da solunum sıkıntısı sendromu varsa, yüksek doz pulmoner sürfaktan, 

nitrik oksit inhalasyonu ve yüksek frekanslı ventilasyon 

uygulanmalıdır. Temel bulgularımız pediatrik COVID ‐ 19'daki 

hastalık seyrinin yetişkinlerden daha hafif, çocukların daha iyi 

prognoza sahip olması ve ölümlerin son derece nadir olmasıdır. 
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Giriş: 

İrritabl barsak sendromu (İBS) patofiyolojik mekanizması net olarak 

belli olmayan, tekrarlayan fonksiyonel gastrointestinal semptomlar ile 

karakterize bir hastalıktır (Horwitz ve Fisher, 2001, 344). İBS 50 yaşın 

altındaki hastalarda daha sık olmakla birlikte kadınlar 2 kat daha fazla 

etkilenmektedir (Müller-Lissner vd, 2001, 64, El-Salhy vd, 2014, 20). 

Karın ağrısı şişkinlik, kabızlık ve /veya diyare en yaygın semptomlardır 

(El-Salhy vd, 2014, 20). İBS'nin gastrointestinal motilite değişiklikleri, 

viseral aşırı duyarlılık, düşük dereceli inflamasyon, değişmiş 

mikrobiyota ve gıda bileşenlerinin bir kombinasyonundan 

kaynaklanabileceğine dair kanıtlar vardır (Emma vd, 2017, 9). IBS 

semptomlarının çeşitliliği ve zaman içindeki önemli değişkenlikleri 

nedeniyle, genellikle sadece birincil semptomu hedef alan farmakolojik 

tedaviler kullanılmaktadır; bu nedenle, birden fazla semptom mevcut 

olduğunda, uygulanan tedaviler genellikle yetersiz kalmaktadır. Bu 

durum, bir tedavi seçeneği olarak diyet tedavilerinin kullanımının 

araştırılmasına yol açmıştır. IBS hastalarının % 70 kadarı, semptom 

başlangıcı veya alevlenmeyi belirli yiyeceklerle ilişkilendirmektedir 

(Böhn, vd, 2013, 25, Hayes vd, 2014, 10, Eswaran vd, 2011, 40, Farré, 

Tack, 2013, 108). IBS'de birinci basamak diyet tavsiyesi genellikle 

diyet lifi alımının değiştirilmesine ve kafein, alkol ve yağ gibi 

potansiyel tetikleyicilerin kısıtlanmasıdır (McKenzie vd, 2016, 29). 

Probiyotikler veya prebiyotikler yoluyla Gastrointestinal 

mikrobiyotasının diyet modifikasyonu, IBS yönetimi için başka bir 

potansiyel yaklaşımdır. Bugüne kadar IBS'de prebiyotik takviye için 

kanıtların kapsamı ve kalitesi sınırlı olsa da, probiyotik takviyenin 

etkinliğine dair bazı kanıtlar vardır (Ford vd, 2014, 09). 
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FODMAP besinlerin etkisi: 

Karbonhidratlar insan diyetinin önemli bir bileşenidir ve çeşitli 

kimyasal ve fiziksel yapılara ve dolayısıyla çeşitli fizyolojik ve 

fonksiyonel özelliklere sahip bir dizi molekülden oluşur. Kısa zincirli 

fermente olabilen karbonhidratların veya fermente olabilen 

oligosakaritlerin, disakkaritlerin, monosakkaritlerin ve poliollerin 

(FODMAP) diyet kısıtlaması, IBS'de diyet yönetimine görece yeni bir 

konudur (Staudacher  ve Whelan,  2017, 66). Karbonhidrat 

sindirilebilirliği, hidrolaz enzimlerinin yokluğuna (veya üretiminin 

azalmasına) bağlı olarak değişir; bu tür sindirilemeyen karbonhidratlar 

arasında bazı nişasta olmayan polisakkaritler, dirençli nişastalar, 

oligosakaritler ve bazı polioller bulunur. Ek olarak, bazı disakkaritler 

ve monosakkaritler ince bağırsakta tamamen emilmez.  Karbonhidrat 

sindirimi ve emiliminin derecesi, hastalığın varlığından (örneğin, 

emilim bozuklukları), bireyler arası varyasyondan ve tüketilen dozdan 

daha fazla etkilenir (Elia ve Cummings, 2007, 61). FODMAP'ler, 

bağırsak bakterileri tarafından zayıf bir şekilde emilen ve hızla fermente 

edilen ozmotik olarak aktif kısa zincirli karbonhidratlardır (Emma vd, 

2017, 9). Ozmotik aktivite ve fermantasyon ile gaz üretimi nedeniyle 

artan intralüminal su hacmi, duyarlı kişilerde bağırsakta lümen 

distansiyonuna, karın ağrısı ve gastrointestinal semptomlara neden olur 

(13). Yapılan bir çalışmada yüksek FODMAP diyetinin (50 g / gün), 

IBS'li 15 hastada düşük FODMAP diyetine (<10 g / gün) kıyasla iki 

gün sonra nefesteki hidrojen üretiminde belirgin bir artışa yol açtığını 

gösterilmiştir (Ong vd, 2010, 25).  

Düşük FODMAP diyetlerinin ana etki mekanizmasının, ozmotik 

olarak aktif kısa zincirli karbonhidratların intestinal emiliminde azalma 

sağladığı, böylece intestinal su içeriğinin azalmasına ve kolonik 

fermantasyon ve gaz üretiminin azalmasına neden olduğu 

düşünülmektedir (Gibson ve Shepherd, 2010, 25). Son çalışmalar düşük 

FODMAP diyetlerinin proinflamatuar interlökinlerin ( IL-6 ve 8) serum 

düzeylerini azalttığı gösterilmiştir (Hustoft vd, 2016, 1-9). Ayrıca 

düşük bir FODMAP diyetine bağlılığın GI mikrobiyotasındaki ve 

metabolik çıktısındaki değişikliklerle birlikte olduğunu gösteren veriler 

var. 3 haftalık düşük FODMAP diyetinin etkisi, yakın zamanda paralel 

tasarımlı bir randomize kontrollü çalışmada tüm İBS alt tiplerine sahip 

37 hastada yüksek FODMAP diyetiyle karşılaştırıldı. Düşük FODMAP 

grubunda, yüksek FODMAP grubuna kıyasla hidrojen kullanan 

Actinobakter cinsi Adlercreutzia'nın daha fazla olduğu bildirilmiştir. 

Bu, semptomlarda azalmaya ve laktuloz yüklemesine karşı azalan 

hidrojen tepkisine katkıda bulunabilir (McIntosh vd ,2017, 66). Ayrıca 
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hayvan deneylerinde yapılan çalışmada viseral aşırı duyarlılığa neden 

olduğu düşünülen kısa zincirli yağ asitlerinin (SCFA) üretimi düşük 

FODMAP diyeti ile azalabilmektedir (Staudacher  ve Whelan,  2017, 

66, Bourdu vd, 2005, 128). Düşük FODMAP diyeti uygulayan 

hastalarda dışkı SCFA konsantrasyonunda azalma, muhtemelen 

fermente edilebilir substratın azalmasından kaynaklanmaktadır 

(Duncan vd, 2004, 91). 

Düşük FODMAP diyetinin klinik uygulaması, FODMAP 

kısıtlaması hakkında derinlemesine diyet tavsiyesini ve ardından diyete 

yanıtı test etmek için 4-8 hafta süreyle FODMAP'lerin diyet dışı 

bırakılmasını içerir. Semptomatik yanıt elde edildiğinde, bu 

karbonhidratlar daha sonra uzun vadeli semptom kontrolünün yanı sıra 

çeşitli ve beslenme açısından yeterli bir diyet elde etme amacı ile 

semptomları izlerken tolerans için diyete ayrı ayrı yeniden dahil edilir 

(Staudacher  ve Whelan,  2017, 66). 

Yapılan 2 kör plasebo kontrollü çalışmada düşük FODMAP 

diyetinin etkisi değerlendirilmiştir. İlk çalışma, 45 hastayı içeren, düşük 

FODMAP diyetini 'Avustralya tipik diyet' ile karşılaştıran 21 günlük bir 

çapraz beslenme çalışması, düşük FODMAP diyetinin genel GI 

semptomlarında %70 hastada bir iyileşme (görsel analog ölçeğinde 10 

mm azalma olarak tanımlanmış) sağladığını göstermiştir (Staudacher 

ve Whelan, 2017, 66, Halmos vd, 2014, 146). Diğer çalışmada ise 

toplamda 104 İBS hastası 4 hafta boyunca düşük FODMAP diyet 

önerisine veya plasebo diyet tavsiyesine randomize edilmiş. Plasebo 

diyet alanlarla düşük FODMAP diyet alanlar karşılaştırıldığına benzer 

sayılarla rahatlama bildirilmesine rağmen IBS Severity Scoring 

Skalada 50 puan ve üzerinde azalma düşük FODMAP diyet alanlarda 

daha fazla tespit edilmiş (Staudacher vd, 2016, 150). 

Düşük FODMAP diyeti uygulayan kişilerin lif, kalsiyum, demir, 

çinko, folat, B ve D vitaminleri ve doğal antioksidanlar gibi bazı 

mikrobesinlerin alımının azalması riski altında olabileceği 

varsayılmıştır (Catassi vd, 2017, 9). Bununla birlikte, prospektif bir 

çalışma, diyetisyen tarafından yönetilen düşük FODMAP diyetinin 18 

aya kadar beslenme açısından yeterli olabileceğini göstermiştir. Altı 

haftalık ilk kısıtlama aşaması hariç tutulduğunda, uyarlanmış bir 

FODMAP diyetini takiben, 19 diyetin alışılmış 15'ine kıyasla daha 

düşük bir FODMAP içeriğine (20.6 ± 14.9 g / gün) sahip olmasına 

rağmen, makro besinler, mikro besinler ve enerji alımında beslenme 

açısından yeterli bulunmuştur (O’Keeffe vd, 2017, e13154). 
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Tablo 1: FODMAP diyet için önerilen besinler özetlenmiştir. 

Yiyecek grubu Serbest yiyecekler Yasaklanan 

yiyecekler 

Sütler Laktozsuz süt 

Yulaf sütü 

Pirinç sütü 

Hindistan cevizi 

sütü konservesi 

İnek sütü 

Keçi sütü 

Koyun sütü 

Süt tozu 

Süt ürünleri Beyaz peynir 

Sert peynirler 

(Çedar , Parmesan 

peyniri) 

Laktozsuz yoğurt 

Tereyağ 

Dondurma 

Kaymak 

Krema 

Süzme peynir 

Krem peyniri 

Sütlü tatlılar 

Et, balık,tavuk Dana eti 

Hindi eti 

Kuzu eti 

Balık etleri 

İşlenmiş et ürünleri 

(Salam, sosis ,sucuk) 

Salamura et ürünleri 

Kuru baklagiller Konserve nohut 

Haşlanmış 

mercimek 

Bakla  

Barbunya  

Kuru fasulye 

Sebzeler Domates 

Havuç 

Ispanak 

Patates 

Patlıcan 

Salatalık 

Taze fasulye 

Lahana 

Bamya 

Karnabahar 

Mısır 

Pırasa 

Sarımsak 

Kuru soğan 

Bezelye 

 

Sonuç: 

Düşük FODMAP diyetinin İBS semptomları, özellikle karın ağrısı, 

şişkinlik üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğine dair kanıtlar vardır. 

Bununla birlikte, bir düşük FODMAP diyetinin, özellikle uzun vadede 

geleneksel IBS diyetlerinden üstün olup olmadığı gösterilmesi için daha 

fazla çalışma yapılması gereklidir. 
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Endojen Cushing Sendromu (CS), kronik olarak vücudun adrenal 

korteksten aşırı miktarda üretilen glukokortikoide maruz kalması 

sonucu ortaya çıkar. Hastaların %80-85’ini aşırı adrenokortikotropin 

hormon (ACTH) üretiminden kaynaklanan çoğunlukla ACTH 

salgılayan pituiter adenom [Cushing Hastalığı (CH)], daha az sıklıkla 

pituiter dışı tümörler (ektopik ACTH sendromu) veya çok nadiren 

ektopik kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH) salgılayan tümörler 

(ektopik CRH sendromu) oluşturur. Geri kalan %15–20’si ise adrenal 

kitle ya da daha az oranda makronodüler hiperplazi, primer pigmente 

nodüler hastalık (izole veya Carney kompleksinin parçası) veya Mc-

Cune Albright sendromu gibi ACTH’a bağımlı olmayan nedenlerden 

kaynaklanır (1).  

Cushing hastalığında tedavinin amacı; kortizol seviyesini normale 

getirmek, uzun dönem hastalık kontrolünü sağlamak, CH ile ilişkili 

olabilecek diyabetes mellitus (DM), hipertansiyon, kas atrofisi, artmış 

kardiyovasküler risk, depresyon, hafıza bozukluğu gibi klinik 

özelliklerini ve hipofizer makroadenom mevcutsa optik kiazma 

kompresyonunu geri döndürebilmektir (2).  

Başlangıç tedavisi pitüiter adenomun cerrahi olarak çıkartılmasıdır. 

1. Cerrahi Tedavi 

Hipofizdeki adenom çoğunlukla iyi huyludur ve boyutları 10 

mm'nin altında yani mikroadenomdur. Vakaların sadece %10-15'inde 

makroadenom mevcuttur. Cushing hastalığında ilk seçenek tedavi 

genellikle cerrahi tedavidir (3). Önerilen transsphenoidal 

adenomektomidir. Fertilite sorun teşkil etmiyorsa ve operasyon 

esnasında adenom bulunamıyorsa anterior hipofiz subtotal rezeksiyonu 

yapılabilir.  

Mikroskopik teknikle yapılan klasik ve endoskopik olmak üzere iki 

farklı cerrahi yöntem mevcuttur. Bazı yayınlarda iki yöntemle kür 

oranları benzer bulunurken bazılarında da endoskopik teknik 
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kullanıldığında hastanede kalış süresinin ve bazı komplikasyonların 

azaldığı bildirilmiştir (4-6). Ancak, iki tekniğin karşılaştırıldığı 

yayınların genellikle derlemelere ve meta-analizlere dayandığı göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, endoskopik cerrahinin 

üstünlüğü ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç var gibi görünmektedir. 

1.1 Preoperatif hazırlık 

- Hipergliseminin beyinde ve spinal kordda iskemik hasarı 

ağırlaştırdığı belirlenmiştir.  Her ne kadar güvenli glukoz düzeyi ile 

ilgili randomize çalışma olmasa da kan şeker değeri ≥ 180 mg/dL  ise 

intravenöz insülin infüzyonu başlanması önerilir. 

- Hipertansiyonun kontrolü sağlanmalıdır. 

- Retroorbital yağ depolanmasına bağlı eksoftalmi görülebilme 

olasılığından anestezist ve cerrah haberdar olmalıdır çünkü korneal 

aşınma ağrılı bir komplikasyon olabilir. 

- Hiperkortizolizm deride incelmeye neden olduğu için damar 

yolu açarken dikkatli olunmalıdır. Açılması zor olabilir ve küçük bir 

travma bile kanamaya neden olabilir.  

- Proksimal kas güçsüzlüğü CH’nda sık görülmesine rağmen 

süksinil kolin ve nondepolarize nöromusküler ajanlara duyarlılıkta 

değişme ile ilgili veri mevcut değildir. 

- Enfeksiyonlar CH’nda daha sık görülmesine rağmen bu durum 

olağan ampirik antibiyotik seçiminde değişiklik gerektirmemektedir. 

- Ameliyat esnasında hastalara pozisyon verirken dikkatli 

olunmalıdır (Osteoporoz ve kırık riskinden dolayı). 

- Tromboemboli riski arttığı için cerrahi öncesi heparinizasyon 

önerilmektedir. 

1.2 Operasyon öncesi glukokortikoid replasmanı 

Preoperatif hazırlık için iki farklı yaklaşım mevcuttur. İlk 

yaklaşımda preoperatif glukokortikoid vermeyerek post-op 1-2. gün kür 

açısından değerlendirmek üzere kortizol düzeyine bakılabilir. İkinci 

yaklaşım ise; glukokortikoid çekilme semptomlarını önlemek amacıyla 

normal replasman dozundan daha yüksek dozda glukokortikoid verilip, 

1-3 gün içinde kesilmesidir. Hangi yaklaşımın daha yararlı olduğunu 

karşılaştıran bir çalışma yoktur. 

1.3 Operasyonun sonrası gelişebilecek komplikasyonlar  

Deneyimli beyin cerrahlarının elinde transsphenoidal yolla yapılan 

bu operasyon güvenli bir işlemdir. Literatürdeki mortalite oranlarını 

değerlendiren çalışmalar incelendiğinde, bu oranın %0 ila %7.1 

arasında değiştiği görülmüştür (7). Ölümler çoğunlukla miyokard 
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enfarktüsü, pnömoni veya menenjit sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu da 

kardiyovasküler risk faktörlerinin yanı sıra immun sistemin de pre-, 

per- ve post-op değerlendirilmesi ve tedavisinin önemini 

vurgulamaktadır.  

Cerrahi sonrası görülebilecek komplikasyonlar (2, 3, 7-9);   

- Diabetes insipidus: En sık görülen komplikasyonlardan biridir. 

Geçici veya kalıcı olabilir. Kalıcı diabetes insipitusun görülme oranları 

cerrahi tedavinin genişliğine göre farklılık göstermektedir. Subtotal 

rezeksiyonlar ile kıyaslandığında daha geniş rezeksiyonlarda bu oran 

artmaktadır. 

- Uygunsuz antidiüretik hormon (ADH) sekresyonu sendromu: 

Cerrahiden 5-7 gün sonra ortaya çıkar. 

- Hiponatremi: Postop 1.-10. günde ve en şiddetli 7. günde görülür. 

Çok erken postoperatif dönemde hiponatremi muhtemelen uygunsuz 

ADH sekresyonu sendromu sonucu gelişir. Perioperatif dönemde aşırı 

hidrasyon ve hemodilüsyonla ya da hasta uygun glukokortikoid 

replasmanı almadığında ortaya çıkan göreceli adrenal yetmezlikle ilgili 

olabilir. 

-  Beyin-omurilik sıvı (BOS) sızıntısı: Bildirilen %8’lere varan 

görülme oranı ile başka bir sık görülen komplikasyondur. 

- Enfeksiyon: Özellikle menenjit gelişme riski nedeniyle çoğu cerrah 

antibiyotik ile profilaksiyi yeğlemektedir.  

- Kranial sinir felci: Kraniyal sinir yaralanmaları sıklıkla kavernöz 

sinüsün eksplorasyonu sonucu meydan gelir. En çok hasar gören sinir 

üçüncü kranial sinirdir ve bu durum geçici veya kalıcı olabilir. 

- Kanama veya hematomlar: Ameliyat esnasında kranial vasküler 

sistemin zedelenmesi nadir görülen ancak potansiyel olarak ölümcül bir 

komplikasyondur ve karotis arter rüptürünü veya vazospazmı veya 

kavernöz fistülleri, travmatik anevrizmaları, subaraknoid kanamayı ve 

felci içerir. Ayrıca, ameliyat sonrası kavernöz sinüs, karotis arterler 

veya tümör yatağından kanama nadiren de olsa görsel alanda 

kötüleşmeye ve hipotalamik hasara neden olabilir.  

- Sinüsit ve epistaksis: Nazal yoldan yapılan hipofiz cerrahisi 

neticesinde ortaya çıkan burun yapılarındaki yaralanmalar, sinüsit ve 

epistaksis gibi sık oranda görülen komplikasyonlara neden olur.  

- Derin ven trombozu ve pulmoner tromboembolizm: 

İmmobilizasyona eşlik eden visseral obezite, vasküler hasar ve 

hiperkoagülabilite neticesinde ortaya çıkar. 
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- Hipopituitarizm: Hipofiz fonksiyonlarındaki kayıp yapılan 

cerrahinin agresifliği ile orantılıdr. Özellikle tiroid hormon olmak üzere 

diğer hormon eksiklikleri de görülebilir.  

- Adrenal yetmezlik: Hipoadrenalizm, hipofiz cerrahisinin genellikle 

kalıcı bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan hipopituitarizmin 

bileşenlerinden birini oluşturabilir. Öte yandan, adrenal yetmezlik 

geçici olabilir ve genellikle hastalığın remisyonunu tahmin etmede 

kullanılabilir.  

1.4 Kür kriterleri 

Tedavi sonrası kürü değerlendirmek amacıyla kullanılması gereken 

kriterler üzerinde genel bir görüş birliği yoktur. Çalışmalarda, remisyon 

veya kür oranını belirlemede çeşitli testler kullanılmıştır. Bunlar,  

ameliyattan sonra i) serum korizol ve/veya ACTH düzeyi, ii) 24 saatlik 

idrar kortizolü, iii) glukokortikoid tedavisine ihtiyaç duyulması, ya da 

3 aylık süre içerisinde yapılan iv) 1 veya 2 mg deksametazon süpresyon 

testi, v) CRH stimulasyon testi, vi) kortizolün normal sirkadyen ritmi, 

vii) desmopressin stimulasyon testi veya kombinasyonlarını 

içermektedir (2, 7). Serum kortizolü bu testler arasında en önemlisidir. 

Ancak kanın alınması için ideal zaman konusunda da belirsizlikler 

mevcuttur. Bazı otörler post-operatif erken dönemde (1-14 gün) 

bakılmasını savunurken, bazıları da  geç dönemde (ameliyattan sonraki 

1-6 ay içinde) değerlendirilmesinin daha uygun olacağını 

düşünmektedir. Endokrin Uzlaşı Raporunda; postoperatif ilk hafta 

glukokortikoid replasmanı başlanmışsa onu keserek ya da düşük doz 

deksametazon tedavisi kullanarak (yani standart düşük doz miktarının 

altında) sabah serum kortizol ölçümüyle değerlendirilmesi 

önerilmektedir (9). 

1.5 Remisyon 

Cushing Hastalığı’nda tedavi sonrası remisyon oranlarının 

belirlenmesi önemli ancak çeşitli nedenlerden dolayı kolay değildir. 

Kür kriterleri arasında anlaşma olmaması, farklı çalışmalar arasında 

tedavi sonucunun değerlendirilmesini engellemektedir. Ayrıca, 

iyileşmeyi öngörmede farklı kriterleri değerlendirmeyi amaçlayan 

çalışmalar, hipofiz cerrahisinin sonuçları ile sınırlıdır ve farklı terapötik 

yaklaşımlara tam olarak uyarlanamaz. Buna ek olarak, yıllar sonra bile 

nüks edeceğine dair kanıtlar mevcutken, yaygın olarak ameliyattan 

hemen sonra değerlendirilen ‘geçici hastalık kürü’ yerine ameliyattan 

bir veya birkaç on yıl sonra değerlendirilmesi gerekebilecek olan ‘kalıcı 

hastalık kür’ terimlerini birbirinden ayırma ihtiyacını doğurmaktadır 

(7). Deneyimli bir beyin cerrahı ile mikroadenomlarda % 65-90 
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oranında iyileşme elde edildiği, bu oranın makroadenomlarda %65'ların 

altına düştüğü bildirilmiştir (9, 10). Başlangıç tedavisi için 1995 

yılından beri 18 çalışmanın ele alındığı bir meta-analizde mikro- ve 

makroadenomlar beraber değerlendirildiğinde %79’luk bir kür oranı 

rapor edilmiştir (11). Transsfenoidal cerrahi sonrası pediyatrik ve 

yetişkin CH'nın remisyon oranını karşılaştıran bir çalışmada, benzer 

sonuçlar elde edilmiştir (12). 

1.6 Geç remisyon 

Yapılan bazı çalışmalarda, operasyon sonrası serum kortizol 

seviyesinin 1.8 mcg/dL'nin altına inmeyen hastaların geç dönemde 

remisyona girdiği gösterilmiştir (13, 14). Bu yüzden, operasyondan 

hemen sonraki değerlendirmenin yanıltıcı olabileceği ve devam eden 

kortizol yüksekliğinin net olarak değerlendirilmeden başka bir tedavi 

seçeneğinin hemen düşünülmemesi gerektiği unutulmamalıdır.  

1.7 Hipofiz cerrahisinin sonucunu belirleyebilecek faktörler 

Çeşitli çalışmalarda cerrahi sonrası hastalık remisyonunu veya 

rekürrensini belirleyebilecek faktörler incelenmiştir. Bunlar, hasta ve 

tümör özelliklerini, cerrahi öncesi görüntülemeyi, patolojik bulguları ve 

cerrahi özellikleri kapsamaktadır. Hipofiz cerrahisi sonucunu olumsuz 

yönde etkileyebilecek ana faktörler aşağıda sıralanmıştır (7, 9).   

 Erkek cinsiyet 

 İki cm çapın üzerindeki tümör boyutu 

 Suprasellar alan yayılan tümör 

 Bazal dura veya kavernöz sinüsü invaze etmiş tümör 

 Ameliyattan önceki radyolojik değerlendirmede tümör 

saptanmaması 

 Ameliyat esnasında cerrahi olarak tümörün saptanması 

 Ameliyattan sonraki patolojik değerlendirmede ACTH 

salgılayan tümörün doğrulanmaması 

 Cerrahın deneyimsiz olması 

 Ameliyat sonrası düşük serum kortizol seviyesi 

 Uzun süreli adrenal yetmezlik 

1.8 Nüks 

Mikroadenomlarda 5 yıllık takipte %5-10 ve 10 yıllık takipte %10-

20 oranında nüks geliştiği ve bu oranın genç hastalarda (<25 yaş) daha 
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yüksek olduğu bildirilmiştir. Mikroadenomlarla kıyaslandığında 

makroadenomlarda nüks oranları (%12-45) daha yüksek olmakla 

kalmaz, aynı zamanda daha erken (49 aya 16 ay gibi) ve daha olası 

görünmektedir (9). 

Operasyondan sonra rezidüel CH'nın yönetimi karmaşıktır ve hem 

endokrinologlar hem de beyin cerrahları için klinik pratikte zorluklar 

yaratmaktadır. Cerrahi tedavinin başarısız olduğu durumlarda ikinci 

basamakta;  

 Reoperasyon 

 Radyoterapi 

 Medikal tedavi  

 Bilateral adrenalektomi önerilmektedir (3).  

2. Reoperasyon 

Manyetik rezonans görüntüleme ile tespit edilen kitle mevcutsa 

ikinci kez operasyon uygun bir seçenek olabilir. Skar dokusu ve normal 

anatominin bozulmuş olması nedeniyle başarı oranı ilk operasyona göre 

daha düşük, daha agresif bir tedavi seçeneği tercih edileceği için 

hipopituitarizm riski daha yüksektir. Ayrıca, ameliyatın yapılma 

zamanı da başarı şansını değiştirmektedir. Erken reoperasyon (ilk 

ameliyattan sonra 60 gün içinde yeniden bir ameliyat) ile %66.7-87.5 

oranında kalıcı remisyon bildirilirken, ilk ameliyattan en az 60 gün 

sonra yapılan gecikmiş bir reoperasyon ise %30 ila %71.4 arasında 

değişen remisyon oranı ile ilişkili bulunmuştur (7).  

3. Radyoterapi 

Radyasyon tedavisi, 1940'lardan 1980'lerin başına kadar CH için ilk 

seçenek olarak yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen, şu anda 

hipofiz cerrahisinin başarısız olduğu veya yapılamadığı durumlarda 

önerilmektedir. Ancak, çocuklarda hipofiz cerrahisi ile başarı oranları 

benzer olduğu için yetişkinlerden farklı olarak ilk seçenek olarak 

düşünülebilir (15).  

A. Konvansiyonel Radyoterapi (Hedef tümöre yönelik iyonize 

edici radyasyon küçük günlük dozlarda toplam 25-30 günde verilir)  

B. Sterotaktik Radyoterapi 

i. Sterotaktik radyocerrahi (Hedef tümöre yönelik iyonize edici 

radyasyonun tek bir seferde yüksek doz verilmesi prensibine dayanır. 

Gamma radyasyon (Cobalt-60), yüksek enerjili X-ışınları (lineer 

hızlandırıcı sistemler) veya proton (Partikül ışınları veya siklotron) gibi 

farklı enerji kaynakları kullanılabilir.  
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ii. Sterotaktik konformal radyoterapi (Konvansiyonel 

radyoterapiye benzer şekilde küçük günlük dozlarda toplam 25-30 

günde verilir) olmak üzere iki farklı yöntemle verilebilir.  

Konvansiyonel radyoterapi CH'nde en çok kullanılan yöntem iken 

günümüzde bu seçeneğin yerini sterotaktik radyocerrahi almıştır. 

Sterotaktik radyocerrahinin uygulanabilmesi için rezidü adenom ile 

optik sinir veya kiazma arasındaki mesafenin 5 mm’den daha fazla 

olması gerekmektedir. Ancak belirli özel durumlarda 3 mm, hatta 1-2 

mm mesafenin de makul olabileceği bildirilmiştir. Eğer adenom optik 

sinire yakın ise konvansiyonel yöntem tercih edilir (7).  

Radyoterapinin etkinliği hormon salgılanmasının veya tümör 

büyümesinin kontrolüne göre değerlendirilir. Her iki yöntemde de 3-5 

yıl içinde hastaların yaklaşık %50-60'ında hiperkortizoleminin kontrolü 

sağlanır ve relapsı tespit etmek için uzun süreli takip gereklidir (9). 

Tümör büyümesinin kontrolü hormonal kontrolden daha yüksek 

bulunmuştur ve etkinliği %83 ila %100 arasında değişmektedir (16).  

Çok fazla yan etkisi olmayan noninvazif bir yöntem olmasına 

rağmen en önemli dezavantajlarından biri tedavi etkinliğinin geç ortaya 

çıkmasıdır. En az 6 ay sonra başlamakla beraber başlangıçtaki hormon 

seviyelerine bağlı olarak etkisinin ortalama 2-3 yıl içinde çıkması 

beklenir ve 10 yıla kadar uzayabilir (17). Bu sürede medikal tedavi 

verilmesi gerekmektedir (2, 3, 9, 16). Başka bir sınırlaması da, 

hastaların büyük çoğunluğunda geç dönemde hipopitüitarizm ortaya 

çıkmasıdır.  

Serebrovasküler ve nörokognitif fonksiyonlar üzerindeki olumsuz 

etkileri konusundaki çalışmalar çelişkilidir. İkincil tümör gelişme 

riskini arttırdığı yönünde yayınlar mevcuttur ancak çoğu çalışmada 

radyoterapi almamış bir kontrol grubunun olmadığı ve genel nüfus ile 

karşılaştırılmadığı göz önünde bulundurulmalıdır (7).  

4. Medikal tedavi 

 Medikal tedavi endikasyonları (3):  

 Hastayı operasyona daha iyi koşullarda vermek için 

 Operasyon sonrası rezidü durumunda 

 Operasyon sonrası rekürrens durumunda 

 Radyoterapi verdikten sonra etkisini beklerken 

 Operasyon istemeyen veya operasyonu riskli hastalarda 

 Cushing Hastalığının medikal tedavisinde 3 çesit ilaç seçeneği 

kullanılmaktadır (2, 7, 10, 16, 18, 19). 
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4.1. Adrenali hedef alan: Steroidegenezde rol oynayan enzimlerin 

inhibisyonu yoluyla kortizol üretimini bloke ederler. 

 Ketokonazol: En sık kullanılan oral ajandır. İmidazol türevidir 

ve antifungal ilaç olarak geliştirilmiştir. Kortizol sentezini ilk adım olan 

kolesterolden pregnonolana dönüşüm ve 11-deoksikortizolden 

kortizole dönüşüm basamağında inhibe eder. Ayrıca seks-steroid 

sentezini 17-20 liyaz basamağında baskılar. Başlangıçta günde 3 kez 

200 mg başlanması ve takiplere göre günde 3 kez 400 mg'a 

yükseltilmesi önerilmektedir. En önemli yan etkisi hepatotoksisitedir. 

Etkisi doz bağımlıdır ve ilaç kesilince geri dönüşümlüdür. Emilmesi 

mide asidine bağlı olduğu için H2 reseptör blokerleri ve proton pompa 

inhibitörlerinden uzak durulmalıdır. Etkileştiği diğer ilaçlar, lorazepam, 

nifedipin, verapamil, pravastatin, fluvastatin, fenitoin, warfarin ve 

teofilindir. Bulantı, kusma, başağrısı, deri döküntüsü, ödem ve 

sedasyon ketokonazol tedavisinde rastlanılan yan etkilerdendir. 

Azalmış testosteron üretimine bağlı jinekomasti (erkeklerin %13’ünde) 

ve impotans ile libido azalması görülebilir. Aynı zamanda kadında da 

östradiol ve testosteron eksikliğine bağlı oligomenore veya amenoreye 

neden olabilir. Ancak bu yan etki klinik olarak fark edilmeyebilir çünkü 

CH’nda oligomenore veya amenore genelikle görülen bir semptomdur. 

Tedavi sonunda hastaların ortalama %64'ünde kortizol salgılanmasının 

normale geldiği ve klinik tabloda düzelme olduğu, ancak tedaviye 

başlangıçta cevap veren hastaların %23'ünde '' kaçış fenomeni'' geliştiği 

bildirilmiştir.  

 Metirapon: 11-beta hidroksilazı inhibe ederek deoksikortizol 

ve deoksikortikosteronun artmasına neden olur. Adrenal yetmezlik ve 

11-deoksikortikosteronun artması nedeniyle hipokalemi, ödem, 

hipertansiyon görülen yan etkilerdendir. Artmış androjen üretimine 

bağlı olarak akne ve hirsutizm görülür ve genellikle ılımlıdır. Ancak bu 

yan etki kadınlarda bu tedavinin 2. seçenek olmasına neden olur. Daha 

nadir görülen yan etkiler; deri döküntüsü, letarji ve sersemlik gibi 

santral sinir sistemi üzerine olan etkileri ve bulantı gibi gastrointestinal 

sistem yakınmalarıdır. 

 Aminoglutemid: Kolesterolün pregnenolona dönüşümünü 

engelleyerek sadece kortizol değil östrojen ve aldosteron sekresyonunu 

inhibe eder. Günde 250 mg 2 ya da 3 kez kullanılması önerilir. 

Aminoglutetimidin CH’nda etkisi (olasılıkla ACTH stimülasyonunun 

adrenal blokajı geçmesi nedeniyle) sınırlıdır. Otonom adrenal 

hiperfonksiyonu veya ektopik ACTH sendromlu hastalarda daha etkili 

olduğu gösterilmiştir. En önemli yan etkisi yaygın kendini sınırlayan 

kaşıntılı deri döküntüsüdür. İlacın kesilmesini gerektirmez, 

antihistaminiklerle geçer. Sersemlik, görmede bulanıklık, 
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hipotiroidizm, kolestaz ve kemik iliği supresyonu diğer görülen yan 

etkilerdendir. 

 Etomidat: 11-beta hidroksilazı ve 17-alfa hidroksilazı inhibe 

eden imidazol türevi intravenöz uygulanan anestezik ilaçtır. 

Hiperkortizolizmin hızlı düzeltilmesi gereken veya oral tedavinin 

kontrendike olduğu durumlarda kullanılabilir. Hipnotik olmayan 0.3 

mg/kg/h dozda uygulanması önerilir.  Etkisi 5 saat içinde başlar ve en 

fazla etkisi 11.saatte görülür. En önemli yan etkisi sedasyondur. 

 Mitotan: Mitotan adrenal steroid sentezini kolesterol yan 

zincirini kırma, 11 ve 18 alfa hidroksilaz ve 3-beta hidroksi steroid 

dehidrojenaz basamaklarında inhibe eder. Esas olarak  adrenokortikal 

karsinomda kullanılmaktadır ve 4gr/günden fazla dozda adrenal 

kortikal hücre mitokondrisindeki adrenolitik etkisi karsinoma 

hücrelerinin destrüksiyonuna ve hücresel nekroza neden olmaktadır. 

Etkileri 2-3 ay içinde ortaya çıkmaktadır. Sabah serum kortizolünü 

takip ederek kortizol değerinde düşme gözlendiğinde steroid 

replasmanı başlanmalıdır. Replasman için prednizon tercih edilir çünkü 

metabolizması mitotan tarafından arttırılmaz. Yan etkilerin ağırlığı 

CH’nda kullanımını sınırlamaktadır ve ketokonazolden sonra ikinci 

veya üçüncü tercih haline getirmektedir. Bulantı, kusma gibi 

gastrointestinal etkiler, sersemlik ve mental durumun bozulması gibi 

santral sinir sistemi bulguları, jinekomasti, döküntü, karaciğer enzim 

yüksekliği ve hiperkolesterolemi görülebilecek yan etkilerdir. 

Kullanımı tecrübeleri olan merkezlerle sınırlandırılmalıdır. 

4.2. Hipofizi hedef alan: Tümoral ACTH sekresyonunu ve 

dolayısıyla kortizol üretimini inhibe ederler.  

 Nöromodülatör ilaçlar  

Seratonin antagonistleri: Esas olarak psikoz, hipertansiyon ve allerji 

için endike olan bu kategoriye ait birkaç bileşik (siproheptadin, 

metergolin, ketanserin, ritanserin) vaka raporlarında ve az sayıda klinik 

çalışmalarda araştırılmış ama sınırlı klinik yararlılık ve ciddi yan etkiler 

bildirilmiştir. Merkezi sinir sisteminin doğrudan serotoninerjik 

kontrolü (ACTH sekresyonunu kolaylaştıran hipotalamik faktörler 

üzerinde) veya hipotalamustan CRH ve ADH sekresyonu üzerinde 

doğrudan inhibe edici varsayımına dayanılarak etkinliği incelenmiştir.  

Gamma-aminobutirik asit agonistleri: Bu grupta tek kullanılan ajan 

valproik asittir. Geçmişte etkisi değerlendirilmiş ancak olumlu sonuçlar 

saptanmadığı için günümüzde terk edilmiştir.  

Dopamin agonistleri: D2 reseptör agonistleri, prolaktinomalarda 

PRL sekresyonunu inhibe etmektedir. Kortikotrop pituiter tümörlerin 

%75’inde D2 reseptör ekspresyonu gösterildikten sonra bu ilaçların 

CH’nda kullanımı araştırılmaya başlanmıştır. Bu grupta dopamin ve 
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bromokriptin yer almaktadır ancak bromokriptin ile yapılan çalışmalar 

cesaret kırıcıdır. Kabergolin ile yapılan retrospektif ve açık etiketli 

prospektif araştırmalar sonucunda hastaların yaklaşık %31'inde 

hastalığın kontrol edildiği gösterilmişse de hastaların yaklaşık üçte 

birinde ''kaçış fenomeni'' geliştiği bildirilmiştir. Bu da kabergolinin 

CH'nda belli bir alt grupta etkili olduğunu düşündürtmektedir.  

Somatostatin analogları: Somatostatin etkilerini 5 farklı 

somatostatin reseptörü (SSTR1-5) aracılığıyla gösterir. Cushing 

adenomlarında predominant olarak SSTR5 ve daha az olarak SSTR2 

reseptörlerinin eksprese edildiği gösterilmiştir. Somatostatin 

analoglarından olan lantreotid ve oktreotidin SSTR2’ye yüksek SSTR5 

alt tipine yalnızca orta derecede afinitesi mevcuttur. Daha ağırlıklı 

olarak çalışılan oktreotidin  CH’nda etkili olduğu gösterilememiştir. 

Pasireotidin SSTR5'e ve aynı zamanda SSTR1, -2 ve -3'e de yüksek 

afinitesi vardır ve SSTR5’e oktreotidden 40 kat fazla afinite gösterir. 

Pasireotidin hipofize yönelik etkili bir ilaç olduğu, prospektif, 

randomize, çift kör faz III büyük bir çalışmanın kanıtlarına 

dayanmaktadır. Hastalık kontrolü orta ve şiddetli hasta popülasyonunda 

%25, hafif ila orta derecede yaklaşık %65 olarak bildirilmiştir. Bu 

tedavinin avantajları kortizol sekresyonunu nispeten hızlı bir şekilde 

kontrol etmesi ve klinik tablo veya tümör kitlesi üzerindeki olumlu 

etkisidir. Desavantajları günlük çoklu enjeksiyon şeklinde uygulanması 

ve glukoz metabolizmasının kontrolü için ek tıbbi müdahale gerektiren 

hiperglisemi yan etkisidir. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan 

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) pasireotid tedavisine 2012 yılında cerrahi 

tedavinin başarısız veya cerrahi tedavinin seçenek olmadığı durumlarda 

onay vermiştir. Günde 2 kez s.c ve 300 ila 1200 μg/d arasında değişen 

dozlarda uygulanmaktadır. 

 Nükleer reseptör ligandları 

Peroksizom proliferatör aktive edici reseptör-gama (PPAR-γ) 

agonistleri: Kemirgen modellerinde in vivo ve in vitro olarak özellikle 

pitüiter tümörleri hedef alan ajanlar olduğunun gösterilmesinin 

ardından umut verici ajanlar olarak öne sürülmüştür. Bu grupta en çok 

denenen rosiglitazonun erken dönemde kortizol sekresyonunu azalttığı 

gösterilmiştir ancak hastalığın kontrolü geçici ve klinik tabloda ihmal 

edilebilir bir iyileşme ile ilişkili gibi görünmektedir. Sonuç olarak, 

sınırlı sayıda hastada gerçekleştirilen farklı klinik araştırmalar 

beklentileri gerçekleştirememiş ve rutin klinik uygulamada 

kullanımlarını desteklememiştir.  

Retinoik asit reseptör agonistleri: Retinoik asit in vitro ve hayvan 

çalışmalarında pro-opiomelanokortin ekspresyonunu inhibe ederek 

ACTH sekresyonunu ve kortikotrof tümör büyümesini azalttığı 

gösterildikten sonra CH için bir tedavi seçeneği olarak düşünülmüştür. 
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Ancak, gerçek potansiyelinin belirlenmesi için daha çok vakayı içeren 

çalışmalara ihtiyaç vardır.  

4.3. Glukokortikoid reseptörünü hedef alan: Hipofiz ve adrenal 

hormon üretimini etkilemeden glukokortikoid reseptörünün 

aktivasyonunu periferik olarak bloke ederler. 

 Mifepriston: Şu an kullanılabilen tek glukokortikoid reseptör 

blokeridir. Glukokortikoid reseptörü tip II'ye seçici olmayan yüksek 

afinitesi mevcuttur ayrıca progesteron reseptörüne afinitesi 

progesterondan 2 kat fazladır. Androjen reseptörü için afinitesi 

testosteronun üçte birinden az olmasına rağmen zayıf antiandrojen 

aktivitesi de vardır. Progesteron ve androjen reseptörleri üzerindeki 

etkileri, kadın ve erkek üreme ve/veya cinsel işlev üzerindeki belirli 

olumsuz etkilerinden sorumludur. Mifepriston 2012 yılında FDA 

tarafından cerrahi tedavi için uygun olmayan veya cevap vermeyen DM 

veya glukoz intoleransı olan endojen CS'lu hastalarda hipergliseminin 

tedavisi için  onay almıştır. Tedavi cevabını belirleyen biyokimyasal 

belirteçin olmaması etkinlik değerlendirmelerini semptom, klinik 

özellikler ve metabolik düzelmeye göre yapmayı gerektirir. Adrenal 

yetmezliği erken dönemde fark etmek önemlidir. Antiprogestin etkisi 

olmayan selektif glukokortikoid reseptörünün geliştirilmesi CH’nın 

uzun dönem tedavisinde önemli bir basamak oluşturabilir. 

5. Adrenalektomi: 

 Hipofiz cerrahisinin teknik gelişmelerinden önce 

adrenalektomi yaygın olarak ilk basamakta tercih edilen bir tedavi 

seçeneği iken günümüzde aşağıdaki durumlarda önerilmektedir (2, 3, 7, 

9); 

 Diğer tedavi seçenekleri başarısız olduğunda 

 Medikal tedaviye rağmen devam eden hiperkortizolizm 

varlığında  

 Medikal terapiye intolerans 

 Pitüiter radyoterapiye cevap vermeyen hastalarda medikal 

tedaviye alternatif 

 Doğurganlığını korumak isteyen genç kadınlarda 

Bu tedavinin en önemli avantajı hızlı bir şekilde hiperkortizolizmin 

düzeltilmesine olan katkısıdır. Ancak, ömür boyu kronik 

glukokortikoid ve mineralokortikoid replasman gerekliliği ve Nelson 

sendromu gelişme riski bu tedavi yaklaşımı ile ilgili çekincelerdir.  

Genellilkle bilateral adrenalektomi önerilmektedir. Bilateral ve 

subtotal yapıldığında kalan dokuda hiperplazi gelişme olasılığı söz 
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konusu olduğundan total adrenalektomi önerilir. Aynı sebeble cilt altına 

adrenal ototransplantasyonu ile birlikte yapılan total adrenalektomi de 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır.  

Cerrahi tedavi seçenekleri açık veya laparoskopik (ön veya arka 

taraftan) yapılan cerrahidir. Açık yaklaşım ile kıyaslandığında 

laparoskopik olarak yapılanda iyileşme, hastanede kalış süresinin (1-5 

gün arası) ve komplikasyon oranının azaldığı gösterilmiştir. Cerrahi 

yaklaşımdan bağımsız olarak glandlar bütün şekilde çıkartılmalıdır. 

Ayrıca, operasyon esnasında kapsülün yırtılmamasına dikkat 

edilmelidir çünkü hücreler hiperplaziye uğrayabilir ve hastalık nüks 

edebilir. Daha sonra cerrahi olarak da çıkartılmaya uygun değildir.  

Tek taraflı adrenalektomi ve ardından uygulanan konvansiyonel 

radyoterapi bazı merkezlerde bilateral adrenalektomiye veya hipofiz 

radyoterapisine alternatif olarak uygulanmaktadır (20, 21). Ancak, şu 

anda elimizdeki verilerle karşılaştırıldığında bilateral adrenalektomiye 

üstünlük sağlıyor gibi görünmemektedir ve rutin klinik pratikte 

uygulanmamaktadır.  

Transsfenoidal cerrahi sonrası görülene benzer şekilde bilateral 

adrenalektomiden sonra da yaşam kalitesinde iyileşme bildirilmiştir. 

Glukokortikoid replasmanı transsphenoidal cerrahi sonrası olanla 

benzerdir ancak bu hastalara ameliyattan sonra fludrokortizon da 

verilmelidir. 

5.1 Nelson sendromu 

Nelson sendromu (NS) ilk kez 1958 yılında bir hastada o sırada 

endokrinoloji eğitimi alan Dr. Don H. Nelson tarafından 

tanımlanmıştır. Başlangıçta ''postadrenalektomi sendromu'' denilirken, 

Dr. Nelson'dan sonra ''Nelson sendromu'' adı verilmiştir (22). Salassa 

ve arkadaşları tarafından 1959 yılında 5 vaka daha rapor edildikten 

sonra bazen Nelson-Salassa sendromu olarakta adlandırılır (23). 

Cushing Hastalığı nedeniyle bilateral adrenalektomi yapılan hastalarda 

MR görüntülemede hipofizer tümör (yeni kitle veya eski kitlede en az 

2 mm artış), yüksek ACTH değerleri ve hiperpigmentasyon ile 

karakterize olan bu sendrom, en önemli ve en korkulan 

komplikasyondur. Biyokimyasal olarak ACTH değerleri (N: 20-50 

pg/ml) 800-25.000 pg/mL’ye kadar çıkabilir. Tanısı tartışmalıdır, bazı 

araştırmacılar hiperpigmentasyon+ACTH seviyesinin 200 pg/mL 

olmasını Nelson sendromu tanısı için kriter olarak kullanmışlardır (24). 

Nelson sendromu gelişme oranı %8 ila 29 arasında değişmektedir ( 

9). Patogenezi tam olarak anlaşılmamıştır. Mevcut iki görüş ''negatif-

feedback etkisinden kurtulma'' (glukokortikoid negatif-feedback 
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etkisinin azalmasına bağlı olarak önceden var olan mikroadenomlarda 

ACTH salgılayan hücrelerin büyümesi) veya ''agresif 

kortikotropinoma'' (CH'daki adenoma yol açan kortikotropik hücrelerin 

uyarıldığı ve bunun da tümörün ilerlemesine neden olduğu) teorilerini 

kapsamaktadır. 

Adrenalektomiden sonraki yılda bakılan yüksek bazal plazma 

ACTH seviyesi NS gelişimini belirlemek için doğrulanmış en iyi risk 

faktörüdür ancak bunun için bir eşik değeri tanımlanmamıştır. Bazı 

çalışmalarda genç yaş, CH tanı süresinin kısalığı, adrenalektomiden 

önce cerrahi veya morfolojik olarak belgelenmiş hipofiz adenomu, 

invazif bir hipofiz adenomu, yüksek üriner kortizol atılımı, adrenal 

kalıntı olmaması gibi başka belirleyici etmenlerin de önemli olduğu 

bildirilmiş ama genel kabul görmemiştir. Cinsiyet ve adrenalektomiden 

önceki plazma ACTH düzeyi gibi bazı faktörlerin NS gelişimini 

öngördüğü hiçbir zaman gösterilememiştir (25, 26).  

Eskiden NS büyük sellar kitleler ile ortaya çıksa da, bu durum erken 

tespit (hasssas ACTH testleri ve daha gelişmiş MR görüntüleme 

teknikleri) ve daha fazla farkındalık nedeniyle değişmiştir. Nelson 

sendromu ortalama 3 yıl içinde gelişebilir, bu nedenle hastalar 

başlangıçta daha yakından izlenmelidir. Bilateral adrenalektomiden 

sonra düzenli aralıklarla (ilk yıl 3-6 ayda bir, 2. ve 3. yılda 6 ayda bir, 

daha sonra yılda bir) hipofiz MR ve plazma ACTH düzeyleri ile takip 

edilmesi önerilir (9, 25).  

Cerrahi, birincil tedavi yöntemi olmaya devam etmektedir. Tümör 

sellayı invaze ettiğinde lokal olarak invaziftir, tedavisi zordur ve 

pitüiter karsinoma dönüşebilir. Tümör makroadenom haline gelmeden 

erken dönemde transsphenoidal yolla opere edilmelidir. Operasyondan 

sonra rezidüel tümör saptanmışsa RT verilmesi önerilir. Profilaktik RT 

verilmesi ile ilgili genel bir görüş birliği yoktur. Şu an için, etkisi kesin 

olarak kanıtlanmış bir medikal tedavi seçeneği bulunmamaktadır.  

6. Etkin tedavi sonrası süreç 

Hastalığın semptom ve bulguları 2-12 ay içerisinde düzelir. 

Hipertansiyon ve glukoz intoleransında iyileşme olur ancak kaybolmaz. 

Osteoporoz 6 ay sonrasında düzelmeye başlar,  2 yıl içinde düzelme 

hızlanır ancak hiçbir zaman normale gelmez. Sağlıkla ilişkili yaşam 

kalitesi transsfenoidal cerrahi sonrası artar ancak tamamen normale 

gelmez. Psikiyatrik semptomlarda düzelme olmakla birlikte kognitif 

defisitler bir miktar kalır. 
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7. Prognoz 

Tedavi edilmemiş CH sıklıkla ölümcüldür. Ölümler 

kardiyovasküler, tromboembolik, hipertansif, metabolik 

komplikasyonlar ya da bakteriyel/fungal enfeksiyonlara bağlı olabilir. 
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Giriş: 

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı 1957 yılında genetik 

bir hastalık olarak tanımlanan ve böbrekler dışında başka organlarda da 

tutulum yaptığından sistemik bir hastalık olarak kabul edilen böbreğin 

progressif bir kistik hastalığıdır.1, 2 Her iki cinsiyette benzer sıklıkta 

görülen ve sıklığı 1/1000 kadar olan bu hastalık, ABD’de son dönem 

böbrek yetersizliği vakalarının yaklaşık %5’ini oluşturmaktadır.2 

Tanı: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında her iki 

böbrekte de hem dış yüzeyde hem de kesitlerde, birkaç milimetreden 

birkaç santimetreye kadar olan büyüklüklerde, sayılamayacak kadar 

çok sayıda kist gelişir. Kistlerin ortaya çıkması ile böbrek boyutları 

bazen tüm batını kaplayacak kadar büyüyebilir. Ultrasonografik 

inceleme ile tanı konulması için aşağıdaki kriterlerin sağlanması 

gerekmektedir:3  

 Aile hikayesi pozitif olan 30 yaşın altındaki bir hastada, bir 

veya iki böbrekte 2 veya daha fazla kist görülmesi, 

 Aile hikayesi pozitif olan 30 ile 59 yaşları arasında olan bir 

hastada, her iki böbrekte birden, en azından ikişer kistin görülmesi, 

 Aile hikayesi pozitif olan 60 yaşın üzerindeki bir hastada, her 

iki böbrekte birden, en azından dörder kistin görülmesi, 

 Aile öyküsü olmayan bir hastada her iki böbrekte en az 5 mm 

büyüklüğünde, en az 10 kistin görülmesi, böbreklerin büyümüş olması 

veya karaciğerde kist olması ve başka bir kistik hastalığa ait belirgin 

özelliklerin olmaması gerekmektedir. 

Klinik bulgular: Hastalığın en sık başvuru semptomu büyüyen 

böbreklerin böbrek kapsülünü germesine veya kist hemorajisi, kist 

rüptürü, kist enfeksiyonu veya renal kolik ilişkili karın-yan ağrısıdır.4 

Mikroskopik veya makroskopik hematüri, nefrolitiazis, idrar yolu 
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enfeksiyonu, piyüri, proteinüri, hipertansiyon ve sistolik üfürüm ön 

plana çıkan diğer klinik bulgulardır.  

Genetik: Hastalığın gelişiminden sorumlu olduğu düşünülen iki gen 

tanımlanmıştır. Bunlardan biri olan PKD1 geni 16.kromozomun kısa 

kolunda yerleşik olup polikistin-1 proteinini kodlar ve olguların %85-

90 kadarından sorumludur. PKD2 geni ise 4.kromozomun uzun 

kolunda yerleşik olup polikistin-2 proteinini kodlar ve olguların %10-

15 kadarından sorumludur.5 Büyük bir integral membran proteini olan 

polikistin-1’in hücre-hücre ve hücre matrix iletişiminde, bazal 

membran sentezinde ve hücre farklılaşmasında rol aldığı 

düşünülmektedir. Bu protein tubulus epitel hücrelerinde, hücre ile hücre 

dışı matriks arasındaki fokal adhezyon kompleksinde, hücreler arası 

bağlantı noktalarında ve hücrenin lüminal yüzündeki siliyumda 

bulunur. Bu protein sadece böbrek tubulus epitelinde olmayıp safra 

kanallarında, pankreas kanallarında ve serebral vasküler yapılarda da 

bulunur.6 Bu proteinlerde meydana gelen mutasyonlar primer silyalar 

üzerindeki etkileri aracılığıyla kist oluşumuna katkı sağlayan hücrelerin 

gelişimini ve polaritesini etkiler. Bu proteinlerin böbrek tubulleri ile 

sınırlı kalmayıp diğer epitelyal ve endotelyal yüzeylerde de bulunması, 

bu proteinlerin mutasyonu varlığında böbrek dışı patolojik bulguların 

da ortaya çıkması sonucunu doğurmaktadır.  

Böbrek dışı bulgular:  

1. Hipertansiyon: Hipertansiyon, henüz böbrek yetersizliği 

gelişmemiş olgularda %70 oranında gözlenirken böbrek yetersizliği 

geliştiğinde neredeyse hastaların tamamında ortaya çıkan bir 

komplikasyondur.7 Böbreklerdeki kist miktarı ve böbrek hacmi artışı ile 

HT varlığı yakın bir ilişki içindedir. Böbrek kistlerinin intrarenal 

vasküler yapılara bası yaparak iskemiye sebep olduğu, iskeminin renin-

anjiotensin-aldosteron sistemini (RAAS) aktive ettiği, bunun da 

sodyum retansiyonuna yol açarak HT gelişimine zemin hazırladığı 

düşünülmektedir.8 Nefrektomi materyallerinin incelendiği bir 

çalışmada ODPBH hastalarında jukstraglomeruler aparatta artmış 

sayıda renin granülü olduğu ve renin taşıyan hücrelerde anormal bir 

dağılım olduğu görülmüş ve bu bulgu ODPBH hastalarındaki kronik 

RAAS uyarılmasının bir yansıması olarak yorumlanmıştır.9 Bu 

hastalarda RAAS aktivite artışı kist büyümesini hızlandırır ve yapısal 

bozukluk ortaya çıkarır. Kistlerin büyümesi ile anjiotensin-2 artar, artan 

anjiotensin-2 transforming büyüme faktörü-beta salınmasına ve 

ekstraselüler matriks birikimine yol açar ve böbrekte fibrozise neden 

olur. Aynı zamanda proksimal tubul epitel hücreleri için bir büyüme 

faktörü olan anjiotensin-2’nin artışı kısır bir döngüye neden 
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olmaktadır.7,10,11 Nitrik oksit sentezindeki azalma ve endotelin 

sistemindeki aktivasyon ODPBH hastalarında HT gelişimine zemin 

hazırlayan diğer faktörlerdir.12  

2. Sol ventrikül hipertrofisi: Hipertansiyonun bir 

komplikasyonu olabileceği gibi hipertansiyonu olmayan hastalarda da 

ortaya çıkabilen sol ventrikül hipertrofisi (LVH) kardiyak hastalık 

progresyonu ile ilişkili olup önemli bir morbidite ve mortalite 

nedenidir.13,14 Artmış anjiotensin-2 düzeylerinin kardiyak miyosit 

büyümesi üzerine olan muhtemel etkilerinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir.15 Bunun yanında insülin direncinin de LVH gelişimi 

ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir.16 Yapılan bir çalışmada ODPBH 

hastalarında LVH sıklığı kadınlarda %37, erkeklerde ise %46 oranında 

saptanmıştır.17 Sol ventrikül hipertrofisi olan hastaların LVH 

olmayanlara göre daha yaşlı ve daha kilolu olduğu, daha fazla böbrek 

fonksiyon kaybı yaşadıkları ve daha yüksek kan basıncına sahip olma 

eğiliminde oldukları belirtilmiştir.17 

3. Kalp kapak patolojileri: Kalp kapak patolojileri ODPBH 

hastalarının yaklaşık %25’inde gözlenmektedir.  En sık görülen kalp 

kapak patolojileri mitral valv prolapsusu ve aort yetmezliği olup; mitral 

yetmezlik, triküspit yetmezlik ve triküspit prolapsusu da 

gözlenmektedir.18 Bu patolojiler çoğunlukla klinik olarak önemsiz olup 

nadiren replasman gerektirir. Mitral valv prolapsusu olan hastaların 

daha yaşlı olma ve daha fazla böbrek kistine sahip olma eğiliminde 

oldukları ifade edilmiştir. Mitral valv prolapsusunun varlığının daha 

yüksek kan basıncı ile ilişkili olduğunu belirten yayınlar olduğu gibi, 

kan basıncı üzerine etkisiz olduğunu belirten yayınlar da vardır.19 

4. Serebral anevrizma: Asemptomatik intrakranial anevrizma 

(ICA) genel populasyonda %1-2 oranında görülürken, aile öyküsü 

olmayan ODPBH hastalarında yaklaşık %6, aile öyküsü olan ODPBH 

hastalarında ise yaklaşık %20 civarında saptandığı bildirilmektedir. 

Genellikle asemptomamik olup nadiren lokal basıya bağlı olarak nöbet 

ya da kanamaya neden olabilir ama kanamaya neden olduğunda 

mortalite oranı çok yüksek olur.20 Kanama varlığında genellikle bulantı 

ve kusmanın eşlik ettiği şiddetli bir baş ağrısı söz konusu olur.21 Bir 

ICA’da kanama riskini belirleyen bazı faktörler tanımlanmıştır. En 

yüksek kanama riski ailede subaraknoid kanama ile komplike olmuş 

ICA olan birinin varlığında söz konusu olup riski arttıran diğer 

durumlar şunlardır:22 

 Kişinin kendisinde serebral anevrizma veya subaraknoid 

kanama öyküsünün olması 
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 Ailede serebral anevrizma veya subaraknoid kanama 

öyküsünün olması 

 Kadın cinsiyet 

 İleri yaş 

 Sigara içmek 

 Hipertansiyon 

 Aşırı alkol alımı 

 Finli veya Japon olmak 

ODPBH hastalarında ICA rüptürü genellikle büyük hacimli 

anevrizmalarda, 50 yaşından önce ve kötü kontrollü hipertansiyonu 

olan hastalarda gözlenmektedir.23 ICA kanaması görülen hastaların 

değerlendirildiği bir derlemede hastaların yarısının böbrek 

fonksiyonlarının normal olduğu, çoğunda orta serebral arterin 

tutulduğu, yaklaşık üçte birinde birden fazla anevrizmanın olduğu ve 

%48’inin mortalite veya çok ciddi morbidite ile sonuçlandığı 

belirtilmiştir.24 ICA öykücü olmayan 812 hastanın beyin MR ile 

tarandığı bir çalışmada ICA sıklığı %9 (75 hasta) olarak bulunmuş ve 

saptanan ICA’ların çoğunun küçük (ortalama 4 mm) ve %88’inin 

anterior serebral arterde olduğu ve bu hastaların 7’sine cerrahi işlem 

yapıldığı belirtilmiştir. Bu hastalardaki anevrizma rüptürü gelişme 

oranı 100 hasta yılı için 0.04 olarak hesaplanmıştır. ICA’sı olan 

hastalarda sigara içme, hipertansiyon ve aile öyküsü varlığının daha sık 

olduğu belirtilmiştir.25  

Hangi ODPBH hastaları ICA açısından taranmalıdır?26 

 ICA rüptürü düşündürecek klinik yakınmaları olan hastalar 

 Kanama olması durumunda yüksek risk taşıyan meslek 

mensupları (pilot gibi) 

 Ailede ICA öyküsü olan hastalar 

 Major bir cerrahi planlanan hastalar 

 Uzun vadeli antikoagülan tedavi planlanan hastalar 

 ICA rüptürü öyküsü olan hastalar 

 ICA noktasında anksiyetesi olan hastalar 

Bu hastalarda ICA’ya yönelik cerrahi girişim endikasyonları 

ODPBH olmayan bir hasta ile aynıdır. ICA saptanan ODPBH hastaları 

antikoagülan ihtiyacı varlığında varfarin kullanabilir fakat öncelikle 

non-medikal seçenekler (derin ven trombozu için vena cava inferior 

filtresi, atrial fibrilasyon için radyofrekans ablasyon gibi) 

değerlendirilmelidir. Varfarin kullanımının bu hastalarda kanama 

riskini arttırıp arttırmadığı bilinmemekle birlikte olası rüptür 

durumunda kanama düzeyini arttıracağı aşikardır.  
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5. Karaciğer kisti: En sık böbrek dışı bulgu olup sıklığı yaşla 

birlikte artmaktadır. Hepatik kistler safra kanallarının ve peribilier 

glandların anormal aşırı çoğalması ve dilatasyonundan 

kaynaklanmaktadır. CRISP çalışmasında ODPBH hastalarında 

karaciğer kist sıklığı 15-24 yaş arası grupta %58, 25-34 yaş grubunda 

%85 ve 35-46 yaş grubunda ise %94 oranında saptanmıştır.27 

Kadınlarda erkeklere göre daha sık olup, gebelik öyküsü veya östrojen 

kullanımı varlığında hepatik kistlerin bazal epitel hücrelerinde östrojen 

reseptörleri olması nedeniyle kist büyüklük ve sıklığı daha da 

artmaktadır.28,29 Genellikle asemptomatik olup nadiren karın ağrısı, 

bulantı, kusma, sarılık ve asit tablosuna ve bazen de karaciğer 

enzimlerinde hafif düzeyde bir artışa ve malignite ilişkisiz CA 19.9 

düzeyi artışına neden olmaktadır.30,31 Karaciğer kist enfeksiyonu ise 

yaşamı tehdit eden ciddi bir komplikasyon olup en iyi tanı koyma 

metodu PET-CT’dir.32 Kist enfeksiyonu tedavisinde florokinolon tercih 

edilir, yetmediğinde perkütan drenaj yapılmalıdır.33 Kistik yapılar kitle 

etkisine bağlı semptom verdiğinde ise perkütan kist drenajı, 

skleroterapi veya laparoskopik veya açık cerrahi fenestrasyon işlemleri 

yapılmalıdır.34  

6. Diğer organ kistleri: ODPBH hastalarında pankreas kist 

sıklığı yaklaşık %10 olarak bildirilmiştir.35 Yaş artışı, kadın cinsiyet ve 

PKD-1 gen mutasyonu varlığında sıklığı artmaktadır.36 Genellikle 

asemptomatik olup nadiren tekrarlayan akut pankreatit tablosuna yol 

açabilirler. Bazı vakalarda pankreas kistinin intraduktal papiller 

müsinöz karsinomla ilişkili olabileceği belirtilmiştir.37 Sağlıklı 

populasyonda araknoid kist görülme oranı %0,8 iken ODPBH 

hastalarında bu oran %8 olarak saptanmıştır.38 Kistlerin varlığı subdural 

hematom kanama riskini arttırmaktadır. Görülme sıklığı daha düşük 

olmakla birlikte (%2) bu hastalarda intrakranial hipotansiyona neden 

olan spinal meningeal kistlere de rastlandığı belirtilmiştir.39 

ODPBH hastalarında kist görülen diğer yerler testis, seminal 

vezikül, prostat ve dalaktır.40  

ODPBH hastalarında seminal vezikül kisti görülme sıklığı %40 

olarak bildirilmiştir.41 Buradaki bir diğer patolojik bulgu ise seminal 

vezikül kistlerinin varlığı dışında motilite defekti olan spermlerin 

ejakülasyon kanalını tıkamasına bağlı olarak ortaya çıkan seminal 

vezikül dilatasyonudur.42 Bu hastalarda ne kist varlığı ne de seminal 

vezikül genişlemesi direk infertilite ile ilişkili değildir.   

7. Abdominal ve inguinal herni: 85 hastanın dahil edildiği bir 

çalışmada herni sıklığı ODPBH dışı bir nedene bağlı son dönem böbrek 

yetersizliği hastalarında %8, genel cerrahi hastalarında %3 saptanırken; 

ODPBH hastalarında bu oran %45 (inguinal herni %25, paraumblikal 

herni %7, insizyonel herni %6) olarak raporlanmıştır.43 Bir diğer 
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çalışmada ise ODPBH hastalarında herni sıklığı %33.3 iken, kontrol 

grubunda bu oran %7.1 olarak bulunmuş ve ODPBH hastalarında daha 

yüksek oranda cerrahi işlem gerektiği belirtilmiştir.44 Aynı aile 

üyelerinde ODPBH tanısı olan bireylerde inguinal ve umblikal herni 

görülme sıklıkları sırasıyla %13 ve %7 iken; ODPBH tanısı olmayan 

aile üyelerinde bu oranlar sırasıyla %4 ve %2 olarak bulunmuştur.45 Bu 

hastalarda renal replasman tedavisi olarak periton diyalizi 

planlandığında herni varlığının bu seçeneği zorlaştıracağı dikkate 

alınmalı ve hastalar bu açıdan incelenmelidir.46  

8. Divertiküler hastalık: ODPBH ile divertikül ilişkisi net 

olmayıp son dönem böbrek yetmezliğine gidiş ve transplantasyon 

sonrası divertikülit sıklığında artış olduğu görülmüştür.47 Mide 

bulantısı, kusma, karın ağrısı, emilim bozukluğu, safra veya pankreas 

kanalı tıkanıklığı ile kendini gösteren duodenum divertiküler hastalık 

da ODPBH ile ilişkili olabilir.48 Bu hastalardaki divertikülozis barsak 

düz kasında polikistin-1 ve polikistin-2 varlığı ve Pkd21/- haploid 

yetmezliğine bağlı düz kasın anormal kasılması ile açıklanabilir. 

ODPBH otopsi serilerinde saptanan divertiküloz sıklığı ile genel 

populasyondaki divertiküloz sıklıkları benzer (%45 ve %40) 

bulunmuştur.49 ODPBH olan ve olmayan kronik böbrek yetmezliği 

hastalarında divertikül sıklığı farklı değildi.50 Bir diğer çalışmada ise 

ODPBH hastalarında divertikül sıklığı %83, diğer grupta ise %32 

olarak raporlanmış ve ODPBH hastalarında daha sık komplikasyon 

geliştiği gözlenmiştir.51 Transplant yapılmış ODPBH hastalarında daha 

sık divertiküle rastlandığını belirten çalışmalar olduğu gibi, transplant 

yapılmamış hastalarla benzer olduğunu belirten çalışmalar da 

mevcuttur.52,53   

9. Bronşiektazi: Bronş epitelinde polikistin-1 ekspresyonunun 

olduğu gösterilmiş olup otopsi serilerinde ODPBH hastalarında %20 

oranında bronşiektazi ile uyumlu bulguya rastlandığı bildirilmiştir.54 

ODPBH tanısı olan 95 hastanın incelenen tomografilerinde %37 

oranında bronşiektazi gözlendiği ve bu oranın ODPBH olmayan 

kişilerden daha yüksek olduğu (%13) ifade edilmiştir.55 Bu hastalarda 

bronşiektazinin genel olarak hafif düzeyde olduğu ve daha çok alt 

loblarda tutulum olduğu belirtilmiştir. 
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Tanım: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), 

karaciğerde aşırı yağ birikimi ile karakterize bir durum olup insülin 

direnci ve metabolik sendrom ile yakın bir ilişki içindedir1. Bu patoloji 

histopatolojik incelemelerde hepatositlerde >%5 oranında steatoz veya 

proton magnetik rezonans spektroskopisi ile yağ fraksiyonundaki 

proton fraksiyonunun >%5,6 olması olarak tanımlanır1. NAFLD 

bünyesinde iki farklı antiteyi içerir: Non-alkolik yağlı karaciğer (basit 

yağlanma) ve non-alkolik steatohepatit (NASH). 

Basit yağlanma: Hepatoselüler hasar ve fibrozisin olmadığı basit 

karaciğer yağlanmasıdır. Hafif lobüler inflamasyon bulguları 

gözlenebilir1. 

NASH: Hepatoselüler balonlaşma, inflamasyon ve fibrozisin 

gözlenebileceği karaciğer yağlanması tablosudur. Erken NASH 

evresinde (F0-F1) fibrozis yok veya hafif düzeydedir. Fibrotik NASH 

evresinde (F2-F3) ileri düzeyde (köprüleşen) fibrozis mevcut olup, 

NASH-siroz evresinde (F4) ise siroz tablosu gelişmiştir. Bu süreçlerin 

ilerlemesi ile tabloya hepatoselüler karsinomun da eklenebileceği 

akılda tutulmalıdır. 

Sıklık: NAFLD en sık görülen karaciğer hastalığıdır. NAFLD 

sıklığı tanı metoduna, yaş, cinsiyet ve etnik kökene göre değişmekle 

birlikte yaklaşık %25 olarak kabul edilmekte olup; NASH sıklığının ise 

%1,5 ile %6,5 arasında olduğu ifade edilmektedir2. Görülme sıklığının 

artma eğiliminde olmasının temel nedeni yakın ilişki içinde olduğu 

insülin direnci, obezite, tip-2 diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve 

metabolik sendrom sıklıklarının da zamanla artma eğiliminde 

olmasıdır. Yakın zamanda yapılan epidemiyolojik bir çalışmada 

NAFLD hastalarında metabolik sendrom %42, hiperlipidemi %69, 
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obezite %51, hipertansiyon %39 ve diyabet %22 oranında 

saptanmıştır2. 

Patofizyoloji: NAFLD patofizyolojisi multifaktöriyel olup insülin 

direnci, obezite, anormal vücut yağ dağılımı, adipoz doku 

disfonksiyonu ve genetik patolojiler ön planda rol oynamaktadır. 

İki vuruş hipotezi ve çok vuruş hipotezi: İki vuruş hipotezine göre 

karaciğerde yağ birikimi insülin direncine neden olur (ilk vuruş) ve bu 

da inflamatuar mekanizmalar ve fibrozisi tetikler (ikinci vuruş). Çok 

vuruş hipotezi ise iki vuruş hipotezine göre daha kapsamlıdır3,4. İnsülin 

direnci lipolizi, karaciğere serbest yağ asidi akışını ve hepatik 

lipogenezi arttırır ve NASH oluşumuna zemin hazırlar. Trigliseritler ve 

toksik metabolitler hepatosit hasarı, apoptozis ve fibrozise neden olan 

lipotoksisiteyi, mitokondri hasarını ve endoplazmik retikulum stresini 

indükler. Disfonksiyonel hepatositler adipoz dokuda inflamasyonu ve 

insülin direncini indükleyen dipeptidil peptidaz-4’ü sentezler. Enflame 

disfonksiyonel adipoz doku, adipokinler ve inflamatuar sitokinler olan 

IL-6 ve TNFα-1 salgılayıp anti-enflamatuar etkinliği olan adiponektini 

azaltır. Serbest yağ asitleri lipotoksisite ile pankreas beta hücre hasarı 

yapar ve diyabet riskini arttırır. Hiperinsülinemi ve insülin direnci 

sodyum tutulumuna neden olur ve sempatik sinir sistemini aktive 

ederek hipertansiyona zemin hazırlar. 

Adiposit disfonksiyonu: Adipoz doku subkutan adipoz doku ve 

viseral adipoz dokudan oluşmaktadır. Subkutan yağ dokusu 

genişleyebilirlik ve plastisitesi nedeniyle yağ depolanması için en ideal 

yer iken, viseral adipoz dokusu daha çok metabolik bozukluklarla 

ilişkilidir5. Adipoz doku genişletilebilirlik hipotezine göre cilt altı yağ 

dokusu yeterince genişletilemediğinde kas, karaciğer ve pankreas gibi 

ektopik organlarda fazla miktarda yağ birikir ve bu da şiddetli insülin 

direnci ile birlikte NAFLD, metabolik sendrom ve diyabet riskini 

arttırır6. 

Genetik: PNPLA3 (Patatin benzeri fosfolipaz içeren protein-3’ü 

kodlar) ve TM6SF2 (Transmembran 6 süperaile üyesi-2’yi kodlar) gibi 

genetik varyantların NAFLD ile yakın bir ilişki içinde olduğu 

belirtilmiştir7. 

Karaciğer pankreas aksı: Glukagon aminoasitlerin hepatik 

klerensini arttırarak ürogenezisi uyarırken, aminoasitler de pankreas 

alfa hücrelerini uyarıp glukagon salgılatır. Fakat karaciğer yağlanması 

olduğunda, karaciğerdeki aminoasitlerin glukagon duyarlılıkları azalır 

ve hiperaminoasidemi ortaya çıkar. Hepatik glukagon direnci olmasına 

rağmen artmış aminoasitler kısır bir döngü oluşturarak glukagon 
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salgılatmaya devam eder ve bu da diyabet gelişimini hızlandırır4,8. 

Hiperlipidemi, şilomikron fazlalığı, doymuş yağdan zengin beslenme, 

aşırı früktoz alımı, PPAR-alfa ve PPAR-gama fonksiyon bozukluğu, 

mitokondrial disfonksiyon, bakteriyel endotoksinlerde artış, 

karaciğerde artmış demir miktarı ve oksidatif stres NAFLD 

patogenezinde rol aldığı düşünülen diğer patolojik durumlardır. 

Klinik ve laboratuvar bulguları: NAFLD tanısı alan hastaların 

çoğu asemptomatik olup bazen halsizlik, yorgunluk ve hafif karın sağ 

üst kadran ağrısı tarifleyebilirler. Hastalar genellikle insidental olarak 

saptanan karaciğer enzim yüksekliği veya ultrasondaki hepatosteatoz 

sayesinde fark edilirler9. Alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat 

transferaz (AST) düzeylerinin normal olması bu hastalığı dışlamazken, 

genelde bu parametrelerde normalin üst sınırının 2-5 katı kadar 

yükselme ve AST/ALT oranının <1 olması beklenir. Benzer şekilde 

alkalin fosfataz düzeyinde de 2-3 kat kadar yükselme beklenir. Diğer 

anormal laboratuvar bulguları bu hastalarda ileri evreye ilerleme ve 

siroz gelişimi söz konusu olduğunda ortaya çıkar. Bunun yanında serum 

ferritin düzeyinin normalin üst limitinin 1.5 katından daha yüksek 

olmasının daha yüksek hastalık aktivitesi ve daha ileri evre hepatik 

fibröz ile ilişkili olduğu belirtilmiştir10. 

Tanı metodları: NAFLD tanısı için invaziv bir yöntem olan 

karaciğer biyopsisi altın standart olup, bu tanıyı desteklemek için 

kullanılabilen pek çok non-invaziv yöntem de vardır. Bir hastada 

NAFLD tanısı koymadan önce karaciğerde yağ birikimine neden 

olabilecek sekonder nedenlerin ve alkol alımının (alkol tüketiminin 

erkeklerde <30g/gün, kadınlarda ise <20g/gün olmalı) dışlanması 

gerekmektedir11.  

İnvaziv metodlar: 

Karaciğer biyopsisi: NASH veya ileri düzeyde fibrozis riski taşıyan 

(metabolik sendrom varlığı, transaminaz düzeylerinde artış olması ve 

ileri yaş gibi) veya hepatik steatoz için muhtemel diğer etiyolojik 

durumların dışlanamadığı durumlarda karaciğer biyopsisi 

önerilmektedir. NASH patolojik bulgusu, perisinüzoidal fibroz olsun 

veya olmasın, steatoza lobüler inflamasyon ve hepatosit 

balonlaşmasının eklenmesidir. NASH ile NAFLD'i birbirinden 

ayırabilen tek yöntem karaciğer biyopsisidir12. Biyopsi için genel olarak 

kullanılan skorlama sistemi tablo-1’de sunulan Kleiner sınıflamasıdır 

(Tablo-1). 
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Tablo-1: NAFLD Kleiner sınıflaması 
Histolojik özellik Skor Kategori tanımı 

Steatoz 

0 <%5 

1 %5-33 

2 %34-66 

3 >%66 

 

Hepatositte 

balonlaşma 

0 Yok 

1 Az 

2 Çok 

İnflamasyon 

0 Yok 

1 <2 odak 

2 2-4 odak 

3 >4 odak 

 

 

 

 

Fibrozis 

0 Fibrozis yok 

1A Zon 3, hafif perisinuzoidal 

fibrozis 

1B Zon 3, orta perisinuzoidal 

fibrozis 

1C Periportal / portal fibrozis 

2 Zon 3 + Periportal / portal 

fibrozis 

3 Köprüleşen fibrozis 

4 Siroz 

Total NAFLD aktivite skoru: 0-8 / Total fibrozis skoru: 0-4 

Non-invaziv metodlar: Non-invaziv metodlar temelde birbirini 

tamamlayan biomarkerlar ve görüntüleme yöntemlerini içerir. Bu 

metodlar fibrozis evrelemesini net belirleyemediği için tedavi kararı 

alırken kullanılmaları uygun değildir. Bu metodlar aracılığıyla 

metabolik riski artmış kişilerdeki NAFLD riski öngörülebilir, hastaların 

sahip oldukları prognoz hakkında bilgi sahibi olunabilir, hangi hastaya 

biyopsi yapılacağı konusunda karar verilebilir, hastalık progresyonu ve 

verilen bir tedaviye yanıt izlenebilir. Bu metodlar çeşitli laboratuvar 

testleri, bu laboratuvar testlerinin kullanılmasıyla elde edilen çeşitli 

hastalık indeksleri ve görüntüleme yöntemlerini içerir.  

Biomarkerlar: Günümüzde NAFLD tanısını tek başına koyduran bir 

biomarker yoktur. NAFLD varlığı ihtimalini (tanısını değil) öngördüren 

çeşitli klinik indeksler olup bu indeksler hesaplanırken çeşitli 

laboratuvar parametrelerinden (ALT, AST, GGT, Trigliserit, HDL 

kolesterol, glukoz gibi) faydalanılır. Bu skorların temel kullanım 

alanları bir üst incelemeye gerek duyulan hastaları tespit etmek, mevcut 

olası fibrozis ciddiyetini ve hastalardaki progresyonu tahmin etmek ve 

eğer herhangi bir tedavi ajanı veriliyorsa bu tedaviye hastanın verdiği 

yanıtı izleyebilmektir Steatozu gösteren indekslerden bazıları fatty liver 
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index, hepatik steatozis index, SteatoTest, Lipid accumulation product 

index, NAFLD liver fat score, Index of NASH iken; fibrozisi gösteren 

indekslerden ise AST to Platelet Ratio (APRI), Fibrozis-4 index (FIB-

4), FibroTest, Fibrometer NAFLD, Enhanced Liver Fibrozis Test 

(ELF), Hepacore, BARD score, NAFLD Fibrozis Score (NFS) ilk akla 

gelenlerdir13, 14, 15. 

Görüntüleme yöntemleri: İlk tercih görüntüleme yöntemi olarak 

önerilen ultrasonografi, karaciğerde steatoz düzeyi %20’nin altında 

olduğunda veya birey çok obez olduğunda bunu saptayamaması ve 

işlemin yapan kişiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmesi sebebiyle 

duyarlılığı düşük bir incelemedir. Karaciğer ultrasonografisinin 

karaciğer steatozunu saptamada duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla%60-

94 ve%88-95'tir. Buna rağmen orta ve ileri düzeyde steatozu 

gösterebildiği için birinci basamak görüntülemede yapılması gereken 

ilk incelemedir16. Elastografi, karaciğerin sertliğini kantitatif olarak 

ölçen ve tahmini fibrozis derecesi hakkında fikir veren bir tekniktir. 

Karaciğerde fibrozis varlığı ile sertlik düzeyinin artması ilkesine 

dayanmaktadır. İki farklı elastografi tekniği olup bunlar ultrason 

elastografi ve MR elastografidir17. Kontrastsız bilgisayarlı tomografi 

NAFLD saptamada ultrasondan daha etkilidir ve karaciğerdeki 

trigliserit içeriğini inceleme esasına dayanmaktadır. Kontrastlı 

tomografi ise kontrast riski nedeniyle tercih edilmemelidir. Günümüzde 

hepatik steatozu en doğru ve en hassas şekilde saptayan görüntüleme 

yöntemi MR ile proton yoğunluğu yağ fraksiyonu ölçümü olup MR 

spektroskopiye göre daha kolay ve daha pratiktir fakat kullanımı henüz 

sadece araştırma ve klinik çalışmalardaki deneyimlerle sınırlıdır17, 18.  

Tedavi: NAFLD tedavisindeki ana amaç NASH ilişkili mortaliteyi 

azaltmak ve NASH’ten siroz ve hepatoselüler kansere dönüşümü 

önlemektir. 

Non-farmakolojik tedaviler: Yaşam tarzı değişiklikleri tüm 

evrelerdeki bütün hastalara önerilmelidir. Bunlar1: 

- Kilo verilmesi: Kısa sürede aşırı kilo vermekten kaçınılmalı, 

kilo vermek süreye yayılmalıdır. Ağırlığın %7-10 kadarının 

kaybedilmesi hedeflenmelidir. 

- Alkol alımının sınırlandırılması: Erkeklerde <30g/gün, 

kadınlarda <20g/gün ile sınırlandırılmalıdır.  

- Sigaranın bırakılması: Sigara içiminin karaciğer hastalıkları 

üzerine etkisi net olmamakla birlikte, kardiyovasküler hastalık riskinin 

azaltılması için sigara içiminden sakınılmalıdır. 

- Aşırı fruktoz alımından kaçınılmalıdır. 

- Lifli gıda tüketimi teşvik edilmelidir. 
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- Total yağ tüketimi günlük kalorinin %20-35’ini geçmemeli, 

protein oranı %20 civarında olmalıdır. 

- Düzenli fiziksel aktivite yapılmalıdır. 

Farmakolojik tedaviler: İlaç tedavisi sadece progressif NASH 

(köprüleşen fibrozis ve siroz), artmış progresyon riski olan erken evre 

NASH (diyabet, metabolik sendrom, artmış ALT düzeyi ve >50 yaşında 

olmak) ve yüksek nekroinflamatuar aktiviteye sahip NASH 

hastalarında endikedir1. 

Pioglitazon: Bir PPAR-gama agonisti olan pioglitazon, diyabeti 

olan NASH hastalarında önerilmektedir. Pioglitazon kullanımının 

fibrozisin yanısıra balon dejenerasyonu, lobuler inflamasyon, steatoz ve 

transaminaz düzeyleri üzerine olumlu etkilerinin olduğu 

gösterilmiştir19-21. Bu bahsedilen olumlu etkilerin gözlenebilmesi ve 

kaybolmaması için bu ajanın uzun süreli kullanılması gerektiği ifade 

edilmiştir22. Pioglitazon kullanımında kilo alımı, sıvı retansiyonu, kalp 

yetmezliği riski, kemik mineral dansitesinde azalma ve fraktür riski göz 

önünde bulundurulmalıdır. Diyabeti olmayan NASH hastalarında 

pioglitazon kullanımı bahsedilen yan etkileri nedeniyle 

önerilmemektedir. 

Metformin: NASH hastalarında karaciğer enzim düzeylerini 

azaltmasına rağmen serum adiponektin düzeyleri üzerinde ve haliyle 

histolojik yapı üzerinde olumlu etkileri olmadığı için kullanımı 

önerilmemektedir. Sadece ek metabolik patolojiler varlığında 

kullanılabilir23, 24. 

E vitamini: E vitamini antioksidan özelliği olan ve yağda çözünen 

bir vitamindir. NASH tanısı biyopsi ile belirlenen ve fibrozis evresi ≥2 

olan ama diyabet ve dekompanse sirozu olmayan hastalara günlük 800 

ünite E vitamini kullanımı önerilmektedir12. E vitamini kullanımı 

histoloji skoru ve transaminaz düzeyleri üzerine olumlu etkiler 

göstermektedir19. Yüksek doz kullanımı mortalite ile ilişkili olup, 

kendisi veya ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkek hastalarda da 

kullanılmaması önerilmektedir. 

Liraglutid: GLP-1 reseptör agonistleri hepatik ve adipoz doku 

insülin direncini iyileştirip de novo lipogenez, hepatik glukoz üretimi 

ve oksidatif stresi azaltabilir. Diyabetik NASH hastalarında liraglutid 

kullanımının NASH progresyonunu azalttığı gösterilmiştir25. 

Obetikolik asit: Sentetik bir farnesoid X reseptörü agonisti olan 

obetikolik asit’in diyabetik hastalarda insülin direncini azalttığı ve non-

sirotik NASH hastalarında da fibrozis dahil tüm NASH ilişkili 

histolojik patolojilerde düzelme sağladığı belirtilmiştir26, 27.  



 
287 

 

UDKA: Her ne kadar biyokimya parametreleri üzerine olumlu 

yansımaları olsa da histolojik bir faydaları gösterilemediği için tedavide 

kullanımı önerilmemektedir28. 

Flebotomi: Karaciğerde demir birikimi insülin direnci ile ilişkili 

olup, demir yükünün azaltılması için flebotomi yapılmasının fibrozisi 

kötüleştirmeden hastalık ilişkili skorlarda iyileşme sağladığı 

belirtilmiştir29. 

Orlistat: Orlistat, gastrointestinal ve pankreatik lipaz inhibisyonu 

aracılığı ile diyetle alınan trigliseritlerin yaklaşık üçte birinin emilimini 

önleyerek kilo kaybına neden olur. Çalışmalarda orlistat kullanımının 

karaciğer yağ oranını ve transaminaz düzeylerini azalttığı ama bunun 

yaşam tarzı değişikliğinden farklı olmadığı sonucuna varılmıştır30, 31. 

Antienflamatuar ve antifibrotik ajanlar: NASH’te kronik 

enflamasyon ve fibrogenez olması sebebiyle bu ilaçların etkin 

olabilecekleri düşünülmüştür. Selonsertib, apoptoz sinyal düzenleyici 

kinaz-1 inhibitörü bir antienflamatuar; simtuzumab ise insan 

monoklonal bir antikoru olan bir antifibrotik ajan olup bu ajanların 

NASH ve ileri evre fibrozis varlığında kullanılmalarının bir faydasının 

olmadığı gösterilmiştir32. 

Omega-3 poliansatüre yağ asitleri (PUFA): Karaciğerdeki yağ 

oranını azaltabilir ama histolojik değişiklik sağlamamaktadır33. 

Lipid düşürücü ajanlar: Statin, fenofibrat ve ezetimib ile yapılan 

çalışmalarda bu ajanların lipid panelinde ve karaciğer enzimlerinde 

iyileştirme yaptığı ama NASH üzerine bir etkisinin olmadığı sonucuna 

varılmıştır34, 35. 

Bariatrik cerrahi: Yaşam tarzı değişiklikleri ve farmakoterapinin 

başarısız olduğu BMI ≥ 35 kg/m2 olan uygun hastalarda tercih 

edilebilir. Cerrahi işlem sonrası hastaların çoğunda anlamlı düzeyde 

kilo kaybı ile birlikte karaciğer yağ oranı ve karaciğer enzimlerinde 

gerileme, NASH’te düzelme ve hastaların üçte bir oranında da 

fibroziste gerilemeden bahsedilmiştir36, 37. 

Prognoz: NAFLD mortalitesi 1000 kişide 11,77 iken, NASH’te bu 

oran 1000 kişide 25,56 olarak belirtilmiştir2. NAFLD hastalarında en 

sık ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklardır. NAFLD karaciğer 

hastalıkları (siroz, hepatoselüler karsinom, karaciğer transplantasyonu 

gibi) ilişkili mortalitenin en temel nedeni olma yolunda ilerlemektedir1. 

Bunu destekler nitelikte önümüzdeki dekatta ABD’de karaciğer 

transplantasyonun en sık endikasyonunun NAFLD olacağı tahmin 

edilmektedir38. 
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Fonksiyonel bağırsak hastalıkları (FBH), dünya çapında yaygın 

görülen hastalıklardır. Bu hastalıklar yaş, cinsiyet, ırk, inanç, renk veya 

sosyoekonomik durumdan bağımsız olarak toplumun tüm üyelerini 

etkileme potansiyeline sahiptir. FBH yaşam kalitesini düşürmenin yanı 

sıra küresel sağlık sistemine olumsuz bir ekonomik etki yükledikleri 

için kritik öneme sahiptir. Son on yılda temel ve klinik bilimlerdeki 

araştırmalar, FBH'lerin epidemiyolojisi, etyolojisi, patofizyolojisi, tanı 

ve tedavisi hakkında yeni bilgiler üretmiştir. FBH için 2006'da 

yayınlanan makalede farklı olan yeni bir altıncı kategori, opioid 

kaynaklı kabızlık bulunmaktadır (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Roma IV-Fonksiyonel Barsak 

Hastalıkları 

•İrritabl Barsak Sendromu 

•Fonksiyonel Konstipasyon 

•Fonksiyonel Diyare 

•Fonksiyonel Abdominal Şişkinlik 

/gerginlik 

•Nonspesifik Fonksiyonel Barsak Hastalığı 

•Opioide bağlı konstipasyon 

Giriş 

İrritabl bağırsak sendromu (İBS), herhangi bir organik neden 

yokluğunda kronik karın ağrısı ve bağırsak alışkanlıklarının değişmesi 

ile karakterize gastrointestinal bir bozukluktur. Poliklinikte en sık teşhis 

edilen gastrointestinal durumdur ve gastroenterologlara % 30 başvuru 

olmaktadır. Hekimlik sanatı, hasta-hekim ilişkisine en fazla gereksinim 

duyulan durumlardandır (1). Hastalığın prevalansı Kuzey Amerika’da  
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%10-15, Avrupa’da %11.5, Asya’da %0.8-%14 arasında olup 

değişmektedir (2). Ülkemizde ise %6.2- %19 oranında saptanmıştır (3). 

İBS prevalansı, 50 yaşın üzerinde olanlarda gençlere oranla yüzde 25 

daha düşüktür. İBS, kadınlarda daha yüksektir ve kadınların, erkeklere 

kıyasla kabızlığın baskın olduğu İBS'ye sahip olma olasılığı daha 

yüksek olabilir (4). İBS, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, 

gastroözofageal reflü hastalığı, fonksiyonel dispepsi, kalp dışı göğüs 

ağrısı, majör depresyon, anksiyete ve somatizasyon dahil olmak üzere 

diğer durumlarla ilişkili olabilir (5). 

Tanı 

Kronik karın ağrısı ve bağırsak alışkanlıklarında değişme (kabızlık 

ve / veya ishal) olan hastalarda İBS’den şüphelenilmelidir. İBS için en 

sık kullanılan Roma IV kriterlerine göre ; 

Geçen üç ayda ortalama haftada en az bir gün yineleyen karın ağrısı 

ile birlikte bu ağrıya eşlik eden aşağıdaki kriterlerden iki veya daha 

fazlası bulunmalıdır(6). 

•Dışkılama ile ilgili ( rahatlama) 

•Dışkı sıklığında değişiklik 

•Dışkı görünümünde değişiklik 

Kriterler son 3 ay için karşılanmış olmalı ve semptomlar en az 6 ay 

önce başlamalıdır. İBS'nin alt tipleri, anormal bağırsak hareketlerinin 

olduğu günlerde hastanın bildirdiği baskın bağırsak alışkanlığına göre 

tanımlanır. Dışkı kıvamını kaydetmek için Bristol dışkı formu ölçeği 

(BSFS) kullanılmalıdır (Şekil 1) (7). Dışkılamaların > %25 Bristol tip 

1-2 ve dışkılamaların < %25 tip 6-7 ise hasta konstipasyon dominant 

İBS‘dir (İBS-K). Aynı şekilde diyare dominant İBS (İBS-D) 

dışkılamaların >%25 Bristol tip 6-7 ve dışkılamaların <%25 Bristol tip 

1-2 olması ve miks tip İBS (İBS-M) ise dışkılamaların >%25 Bristol tip 

1-2 ve %25 Bristol tip 6-7 şeklinde olmasıdır.   
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Tablo 2: Roma kriterlerinden önce İrritabl bağırsak 

sendromu tanısı için manning kriterleri kullanılmıştır (8). 

Dışkılama ile rahatlamış ağrı,  

Ağrı başlangıcında daha sık dışkı 

Ağrının başlangıcında daha gevşek dışkı 

Görünür karın şişliği 

Mukus geçişi 

Eksik boşaltım hissi 

 

Patofizyoloji 

İrritabl barsak sendromu patofizyolojisi net olmayıp Şekil 2’de 

belirtildiği gibi birçok faktör sorumlu tutulmuştur (9). Gastrointestinal 

motilitedeki değişiklikler ve visseral aşırı duyarlılık İBS hastalarında 

sık görülen bir bulgudur. İBS semptomları kolon hareketliliğine 

odaklanmış olsa da, bir belirteç olarak baskın bir motor aktivite paterni 

ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte, bazı İBS hastalarında 

gastrointestinal sistemin (GİS) motor anormallikleri saptanabilir. 

Gözlenen anormallikler arasında lümen kontraksiyonlarının sıklığı ve 

düzensizliği, kabızlık ağırlıklı İBS'de uzamış geçiş süresi ve ishalin 

baskın olduğu İBS'de öğün alımı sonrasında kolesistokine abartılı 

motor yanıt sayılabilir. Gastrointestinal sistemdeki algı, bağırsak 
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duvarındaki çeşitli reseptörlerin uyarılmasından kaynaklanır. Bu 

reseptörler afferent sinir yoluyla omuriliğin dorsal boynuzuna ve 

sonunda beyne sinyaller iletir (10). Bazı hastalarda enfeksiyöz 

gastroenterit sonrasında gelişen İBS’den, semptom öncesinde akut ishal 

geçmişine dayanılarak klinik olarak şüphelenilmiştir. Akut enfeksiyonu 

takiben malabsorpsiyon, artmış enteroendokrin hücreler / lenfositler ve 

antibiyotik kullanımı teori olarak düşünülmüştür. İBS'deki potansiyel 

mikroflora değişiklikleri gözönüne alındığında, diyare ağırlıklı İBS'li 

hastaların mikrofloranın kompozisyonunu ve metabolizmasını 

etkileyen probiyotiklerden faydalanması mümkündür. Plasebo 

kontrollü bir randomize çalışma, Lactobacillus plantarum 

uygulamasının İBS'li hastaların bağırsak florasını önemli ölçüde 

etkilemediğini, ancak probiyotik alan hastalarda şişkinlik 

semptomlarında azalma olduğunu bulmuştur (11). 

İrritabl barsak sendrımu ve ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi 

(SİBO) arasındaki ilişki çelişkilidir. Bir karbonhidratın test dozundan 

sonra İBS’de anormal nefes hidrojen seviyelerini ve aşırı çoğalmanın 

ortadan kaldırılmasından sonra semptomlarda iyileşmeyi gösteren 

çalışmalar vardır(12). İBS patofizyolojisinde gıdanın rolü net değildir. 

İBS'ye genetik bir yatkınlık, birkaç ikiz çalışmasında öne sürülse de, 

ailesel kalıplar da altta yatan sosyal faktörleri yansıtabilir. Belirli genler 

ve İBS arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır (13,14). Psikososyal 

faktörler İBS semptomlarının ortaya çıkmasını artırabilir. 

 

Klinik 

İrritabl bağırsak sendromu, kronik karın ağrısı ve bağırsak 

alışkanlıklarının değişmesi ile karakterizedir. Kronik karın ağrısı 
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periyodik alevlenmelerle kramp hissi olarak tanımlanır. Ağrının yeri ve 

karakteri farklılıklar gösterebilir. Ağrı sıklıkla dışkılama ile ilişkilidir. 

Karın ağrısının olmaması İBS tanısını dışlar. Duygusal stres ve 

yemekler ağrıyı şiddetlendirebilir. Hastalar ayrıca sıklıkla şişkinlik 

veya geğirme şeklinde gaz ürettiğini ifade eder (5).  

    İshal - İshal genellikle küçük ile orta hacimli sık sık gevşek dışkı ile 

karakterizedir. Bağırsak hareketleri genellikle uyanma saatlerinde veya 

yemeklerden sonra ortaya çıkar. Bağırsak hareketinden önce alt karın 

kramp ağrısı, aciliyet ve tenesmus hissi olur. İBS'li hastaların yaklaşık 

yarısı dışkı ile mukus akıntısından şikayetçidir. Büyük hacimli ishal, 

kanlı dışkı, gece ishal ve yağlı dışkı İBS ile ilişkili değildir. 

Kabızlık- Dışkılama genelde zordur ve keçi pisliği şeklinde 

tanımlanabilir. Hastalar ayrıca rektum boş olsa bile tenesmus 

yaşayabilir. 

 

 

Tanı ve Yaklaşım 

Tıbbi öykü, İBS'nin belirtilerini ve benzer semptomların diğer olası 

organik nedenlerini anlamaya yardım eder. Bristol gayta skalası (BSFS) 

dışkı kıvamını kaydetmek için kullanılmalıdır (Şekil 1). Benzer 

semptomlara neden olabilecek çeşitli ilaçlar olabilir. İBS 

semptomlarının başlamasından önce akut viral veya bakteriyel 

gastroenterit öyküsü olabilir. Şikayetlerin 50 yaşından sonra başlaması, 

rektal kanama veya melena, gece ishali, progresif karın ağrısı, 

açıklanamayan kilo kaybı, demir eksikliği anemisi, yüksek C-reaktif 

protein veya fekal kalprotektin / laktoferrin gibi laboratuar 
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anormallikleri, ailede inflamatuar barsak hastalığı veya kolorektal 

kanser öyküsü olması alarm özellikler içerir (Şekil 3). 

İrritabl barsak sendromu tanı kriterini karşılayan ve alarm özelliği 

olmayan hastalarda, ilk değerlendirmenin ötesinde rutin olarak ek test 

yapmayız. Hastaların % 95' inden fazlasında bu yaklaşım organik 

hastalığı dışlamaktadır (15). 

İrritabl barsak sendromu hastalarda fizik muayene genellikle 

normaldir. Bununla birlikte, palpasyon ile hafif karın hassasiyeti 

olabilir. Kabızlığı olan hastalarda rektal muayene dissinerjik 

dışkılamanın tanınmasında yararlı olabilir (16). 

Laboratuvar 

İBS için kesin laboratuar testi yoktur. İBS’ den şüphelenilen tüm 

hastalarda tam kan sayımı yapılabilir. İshalli hastalarda fekal 

kalprotektin veya fekal laktoferrin, giardia için dışkı testi (antijen tespiti 

veya nükleik asit amplifikasyon deneyi), çölyak hastalığı için serolojik 

testler, C-reaktif protein seviyeleri istenebilir (17). 

Sitoletal toksin B (CdtB) ve vinculin'e karşı antikorların tanısal rolü 

için, İBS şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde 

kullanılabilmeleri için onay gerektirir. İBS diyare olan 2375 hastada 

Sitoletal toksin B (anti-CdtB) ve anti-vinkulin titrelerini değerlendiren 

bir çalışma, İBS diyare hastalarında, sağlıklı kontroller, çölyak hastalığı 

ve İBS kabızlığı ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksek 

olduğunu bulmuştur (18). 

Diğer Testler -Tüm hastalarda yaşa uygun kolorektal kanser 

taraması, kabızlığı olan İBS hastalarında dışkı birikimini 

değerlendirmek ve şiddetini belirlemek için abdominal radyografi 

yapılabilir. Diyet değişiklikleri ve ozmotik laksatif tedavi ile tedaviye 

dirençli kabızlığı olanlarda dissinerjik defekasyonu ekarte etmek için 

fizyolojik testler (anorektal manometri ve balon çıkarma testi) 

yapılabilir. 

Ayırıcı Tanı 

•İshal ile gelen; Mikroskobik kolit, İBH, çölyak hastalığı, 

enfeksiyonlar, hipertiroidizm, karbonhidrat malabsorpsiyonu ve safra 

asidi ishali ile   

•Kabızlık ile gelen; kolorektal kanser, darlık yapan anal malignite, 

dissinerjik dışkılama ve hipotiroidizm.ile ayrıcı tanı yapılmalıdır.  

•Karın ağrısı ile gelen; Endometriozis, divertikülit, pelvik 

inflamatuar hastalık ve overkanseri İBS benzeri ağrı olabilir. (19,20) 



 
298 

 

Prognoz: İBS’de, zamanla ciddiyeti değişen kronik semptomlar 

vardır. Uzun süreli takipli (6 aydan 6 yıla kadar) bir derlemede, % 2 ila 

5'ine diğer GI hastalık teşhisi konmuştu. Semptomlar % 30-50 

değişmeden kaldı, %2 ila 18‘i ilerleme, % 12 ila 38'inde iyileşme 

bildirilmiştir. Zaman içinde İBS alt tipinde bir değişiklik yaşayabilirler; 

en sık değişiklik kabızlık baskın veya ishalden miks bağırsak 

alışkanlıklarına kadar değişir. 

Tedavi 

Diyet: Dikkatli diyet öyküsü, belirli yiyeceklerle ilgili semptomları 

ortaya çıkarabilir. İBS'li hastalar gaz üreten fermente olabilen oligo- di- 

ve monosakkaritler ve poliollerden (FODMAP'ler) düşük bir diyet; ve 

belirli durumlarda, laktoz ve glutenden kaçınma ile fayda görebilir; 

(Tablo 3). Bu kısa zincirli karbonhidratlar zayıf bir şekilde emilir ve 

bağırsak lümeninde hızla fermente oldukları için ozmotik olarak 

aktiftir, bu da karın şişkinliği ve ağrıya neden olur. Çalışmalar, 

FODMAP kısıtlaması ile İBS semptomlarında düzelme olduğunu 

göstermiştir (21,22).  

 

 
Tablo 3: FODMAP Kaynakları ve Karakteristikleri 

 Kısaltmada 

harfe karşılık 

gelen kelime 

Bu kategoride 

bileşikler 

Bu bileşikleri 

içeren gıdalar 

F Fermentable   

O Oligosakkaridler Fruktanlar, 

galaktosakkaridler 

Buğday, arpa, 

çavdar, soğan, 

pırasa, sarımsak 

arpacık, enginar, 

pancar, rezene, 

bezelye, hindiba, 

fıstık, kaju fıstığı, 

baklagiller, 

mercimek,nohut 

D Disakkaridler Laktoz Süt, muhallebi, 

dondurma ve 

yoğurt 

M Monosakkaridler ‘Serbest 

früktoz(glukoz 

fazlasında früktoz) 

Elma, armut, 

mango, kiraz, 

karpuz, kukonmaz, 

şeker, bezelye, bal, 

yüksek fruktozlu 

mısır şurubu 
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A And   

P Polyoller Sorbitol, 

mannitol,maltitol 

ve xylitol 

Elma, armut, 

kayısı, kiraz, 

nektarin, şeftali, 

erik, 

karpuz,mantar, 

karnıbahar,yapay 

şekerli sakız ve 

şekerleme 

 

İBS-D hastalarında glutenin bağırsak bariyer fonksiyonlarını 

değiştirdiği gösterilmiştir. Çölyak olmayan gluten duyarlılığı (NÇGD), 

İBS'li hastalarda semptom oluşumunda altta yatan bir mekanizma 

olarak varsayılmıştır, ancak İBS'li hastalarda glutenden kaçınmayı 

destekleyen kanıtlar çelişkilidir (23). İBS'li hastalarda Şekil 4’de 

belirtildiği gibi fiberin rolü tartışmalıdır, ancak ciddi yan etkileri ve 

potansiyel faydası olmadığı için baskın semptomu kabızlık olan İBS 

hastalarında psyllium / ispaghula düşünülmelidir (24). Bazı hastalar 

artan şişkinlik ve gaz yaşayabileceğinden, günde bir buçuk çorba kaşığı 

psyllium başlangıç dozunu önerilebilir. 

 

 

Şekil 4: Fiberlerin etkisi 

İBS’de gıda alerjisinin rolü belirsizdir. Spesifik diyet antijenlerine 

yönelik serum immünoglobulinlerinin test edilmesi ve sorumlu 

gıdaların ortadan kaldırılması önerilmiştir, ancak bu tür testlerin ve 
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semptomların iyileştirilmesinin sonuçları arasındaki ilişki, böyle bir 

yaklaşım önerilmeden önce ek çalışma gerektirir (25).  

İBS semptomları ve egzersizin genel sağlık yararları açısından 

İBS'li hastalarda fiziksel aktivite önerilmelidir (26). 

 

Farmakolojik Tedavi: Farmakolojik ajanlarla yaşam kalitesini 

bozan, orta ila şiddetli semptomları olan hastaları tedavi ediyoruz. İBS 

genellikle bir semptom kompleksi olarak olduğundan, tedavi baskın 

semptom ve alt tipe göre yapılmalıdır. Tedavide iki ila dört haftalık 

aralıklarla değişiklikler yapılmalıdır (27). 

- Kabızlık Baskın İBS Tedavi: Çözünebilir lif (Psyllium / 

ispaghula) denemesinde başarısız olan İBS-K hastalarında örn. 

polietilen glikol (PEG) faydalı olabilir. Ozmotik laksatifler (PEG) 

ucuzdur, yaygın olarak bulunur ve diğer ozmotik laksatiflere (örneğin 

laktuloz) kıyasla daha az yan etkiye sahiptir. PEG ile tedavi kabızlığı 

düzeltir ancak karın ağrısını iyileştirmez. Lubiproston, linaklotid veya 

plekanatid ile PEG tedavisine rağmen kalıcı kabızlığı olan hastaları 

tedavi edilebilir. Bu ajanlarda başarısız olan 65 yaşın altındaki 

kadınlarda tegaserod ile deneme bir alternatiftir.  

Lubiprostone, klorürce zengin bağırsak sıvısı sekresyonunu arttıran 

lokal etkili bir klorür kanalı aktivatörüdür. Linaklotid ve plekanatid, 

bağırsak sıvısı sekresyonunu ve geçişini uyaran guanilat siklaz 

agonistleridir. Uzun vadeli riskler bilinmediğinden, PEG tedavisine 

rağmen sürekli kabızlığı olan İBS-K hastalar ile sınırlıdır (28,29). 
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5-hidroksitriptamin (serotonin) 4 reseptör agonistleri, 

nörotransmitterlerin salınımını uyarır ve kolon hareketliliğini arttırır. 

Tegaserod İBS'de karın ağrısını azaltır ve kabızlığı iyileştirir (30). 

- İshal Baskın İBS Tedavi: Dışkı karakteristik olarak gevşek ve 

sıktır, ancak normal günlük toplam hacme sahiptir. İBS-D olan 

hastalarda, başlangıç tedavisi olarak antidiyareikler (örn, Loperamid) 

ve ikinci basamak tedavi olarak safra asidi sekestranları kullanılır. İBS-

D olan hastalarda, yemekten 45 dakika önce 2 mg loperamid önerilir. 

Antidiyareik ajanlar- peristaltizmi inhibe eder, geçiş süresini uzatır ve 

fekal hacmi azaltır (31). Eluxadoline, bir mu-opioid reseptör agonisti 

ile (Viberzi (Eluxadoline tablet):bir delta-opioid reseptör antagonisti 

birleştiren bir ajandır. Eluxadoline, İBS-D'nin tedavisi için 

onaylanmıştır, ancak yüksek şiddetli akut pankreatit insidansı nedeniyle 

safra kesesi olmayan hastalarda eluxadolone kontrendikedir (32). 

Safra asidi sekestranları - Antidiyareiklere rağmen ishali olan 

hastalarda safra asidi sekestranları (örn., Kolestiramin, kolestipol, 

kolesevelam) kullanılır. Bununla birlikte, kullanımları şişkinlik, karın 

ağrısı ve kabızlık gibi gastrointestinal yan etkilerden dolayı sınırlıdır. 

İBS-D hastalarında safra asidi sekestranlarının kullanımının 

mantığı, fonksiyonel ishal ve İBS-D hastalarının %50'sine kadar safra 

asidi emilim bozukluğunun olmasıdır (33). 

Semptomları altı ay süren ve semptomları olan kadın hastalarda 5-

hidroksitriptamin-3 reseptör (5HT-3) antagonisti olan Alosetron 

onaylanmıştır. Alosetron, gastrointestinal sistemden visseral afferent 

aktiviteyi modüle ederek kolon hareketliliğini ve sekresyonunu azaltır 

ve karın ağrısını iyileştirebilir (34). Antispazmodiklere rağmen kalıcı 

karın ağrısı olan hastalarda, antidepresanların denenmesini önerilir. 

Kabızlığı olmayan, özellikle şişkinliği olan ve diğer tedavilere cevap 

veremeyen orta ila şiddetli İBS hastalarında, iki haftalık rifaximin 

önerilebilir. Antispazmodikler, İBS hastalarında karın ağrısı 

semptomlarında kısa süreli rahatlama sağlar, ancak uzun dönemli 

etkinlikleri belirlenmemiştir Antispazmodik, bağırsak düz kas 

gevşemesini (ör. Mebeverin ve pinaverin) doğrudan etkileyenleri ve 

antikolinerjik veya antimuskarinik özellikleri (örn. Disiklomin ve 

hyoscyamine) yoluyla etkiyenleri içerir (31]. 

Nane yağı, İBS için güvenli ve etkili kısa süreli bir tedavidir. 

Gelecek çalışmalar, nane yağının uzun vadeli etkinliğini ve güvenliğini 

ve antidepresanlar ve antispazmodik ilaçlara alternatifini 

değerlendirmelidir.  
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Probiyotikler - İBS'li hastalarda probiyotikler rutin olarak 

önerilmez.  

Şekil 6: Mikrobiyota ve İBS 

 

Çok suşlu probiyotiklerin İBS semptomlarını iyileştirme potansiyeli 

vardır. Mono-strain probiyotiklerin İBS semptomlarının iyileştirilmesi 

üzerinde hiçbir etkisi olmayabilir. Hangi türlerin hangi süre ve dozda 

en etkili olduğu anlaşılamamıştır, daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. 

Özellikle diyare veya fonksiyonel abdominal şişkinlik- gerginlik 

hastalarında etkili olabilir ama konstipasyonda etkinliği gösterilememiş 

(35). 

Tedaviye Dirençli Durumlar 

İrritabl bağırsak sendromu olan küçük bir hasta alt grubunda 

refrakter semptomlar vardır. Yardımcı farmakolojik tedaviye rağmen 

devam eden semptomları olan hastalar şekil 7’de olduğu gibi dikkatle 

yeniden değerlendirilmeli, devam eden semptomların türüne, 

semptomların değişme derecesine, ilaçlara uyuma ve daha fazla 

değerlendirmeyi gerektirecek alarm özelliklerinin varlığına özellikle 

dikkat edilmelidir.  
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Trisiklik antidepresanlar (TCA), antikolinerjik özellikleri yoluyla, 

diyare baskın İBS'de fayda sağlayabilen bağırsak geçiş süresini de 

yavaşlatır. Bağırsak geçişi üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, 

TCA'lar kabızlığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İBS'de karın 

ağrısının tedavisi için, antidepresanlar düşük dozlarda başlatılmalıdır. 

Başlangıç dozu tolerans ve cevaba göre ayarlanmalıdır. Amitriptilin, 

nortriptilin ve imipramin, yatmadan önce 10 ila 25 mg'lık bir dozda 

başlatılabilir (36). 

TCA'lara kıyasla, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) 

veya serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI'ler) gibi diğer 

antidepresanlarla daha az yayınlanmış deneyim vardır ve yayınlanmış 

az sayıda deneyin (esas olarak SSRI'lar ile) tutarsız olduğu görülmüştür 

(37). Psikiyatrik bozukluğa bağlı semptomları olan hastalar 

antidepresanlarla birlikte davranış modifikasyonundan faydalanabilir 

(38). 
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Giriş: 

Gebelik süresince vücutta çok sayıda fizyolojik ve anatomik 

değişikliler meydana gelir. Bütün organ ve sistemler gebeliğin sağlıklı 

sürdürülebilmesini destekler. Karaciğerde büyüyen fetüsün değişen 

ihtiyaçlarına göre metabolizmasını uyarlar. Glikoz lipid 

metabolizmasında değişikliklerle birlikte safra asit düzeyinde de artış 

olur (1). Bu değişiklikler bazen gebeliğe spesifik karaciğer 

hastalıklarına neden olabilir.  Gebeliğin intrahepatik kolestazı (GİK) 

gebelikte en sık görülen karaciğer hastalığıdır (2). İkinci Trimestirin 

sonu üçüncü Trimestrin başında görülür. Tipik olarak kaşıntı serum 

safra asit düzeyi ve karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik  ile gider. 

Doğum ile birlikte kaşıntı ve tüm biyokimyasal değişiklikler normale 

döner GİK  ölü doğum, respiratuvar distres sendromu, mekonyum pasaj 

bozuklukları ve asfiksi gibi ciddi fetal komplikasyonlara neden olabilir 

(3). 

Epidemiyoloji ve Etyoloji:  

GİK insidans ve prevelansı etnik ve coğrafik dağılıma göre 

değişiklik gösterir. İnsidansı %0,2-2 arasında değişir (3). Kuzey 

Avrupa ve Güney Amerikada sıklığı daha yüksektir. En sık olarak 

görülen grup önceki gebelikte GİK öyküsü olan hasta grubudur. Bunun 

la birlikte kronik karaciğer hastalığı, Kronik hepatit C, çoğul gebelik, 

ve ileri anne yaşı ile birlikte GİK sıklığı artmaktadır (4). 

GİK da etyoloji tam aydınlatılamamış olmakla birlikte genetik, 

hormonal, çevresel faktörler belirleyicidir (5). Genetik yatkınlık 1. 

derece akrabalardaki ailesel dağılım ve sıklık artışı ve sonraki 

gebeliklerde daha sık görülmesi ile açıklanabilir (6). Bunun yanında 

hepatobiliyer transport protein Multidrug rezistans 3 (MDR3) geni, 
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ATP8B1(FIC 1), ABCB11(BSEP( bile salt export pump)), ABCC2, 

NR1H4 genleri hastalık gelişiminde rol oynar (7, 8).  

Reprodüktif hormonların da GİK gelişimine yol açtığı 

gösterilmiştir. Çoklu gebelikteki gibi overyan hiperstimülasyon etkisi 

ile yüksek doz östrojenin ikinci trimestir sonunda GİK neden olduğu 

gösterilmiştir (9). Yine progesteron metaboliti olan progeteron sülfatın 

hayvan modellerinde safra asit reseptörü olan Farnesoid X 

Reseptör’ün(FXR) parsiyel agonisti olduğu gösterilmiştir (10). 

Östrojen,  progesteron ve bunların metabolitlerinin gebeliğin üçüncü 

trimestirinde pik seviyeye ulaşması ve doğum ile birlikte hızla düşmesi 

GİK ‘ ın doğal seyri ile uyumludur (11). Safra asit organik trasporter 

anyon polipeptidin  (OATP1A2 VE OATP1B3)  plesentadaki 

ekspresyonunda azalma patofizyolojisinde rol oynar (12). 

Histopatalojide ise genişlemiş safra kanalikülleri, hepatosit safra 

tıkaçları, zone 3 predominant sentolobüler kolestaz ve inflamasyon 

görülür (13). 

Klinik: 

Klinik olarak en sık görülen semptom özellikle 30 haftadan sonra 

gelişen kaşıntıdır. Kaşıntı tipik olarak avuç içi ve ayakta tabanında daha 

çok olmak üzere tüm vücutta yaygın olarak görülür ve geceleri şiddeti 

artar. Kaşıntıya bağlı olarak uyku düzensizlikleri görülebilir. Kaşıntının 

yanında bulantı baş dönmesi, anoreksi, sağ üst kadran ağrısı, koyu renk 

idrar yapma ve açık renkli dışkılama gibi şikayetler görülebilir (8). 

Labaratuvar Bulguları: 

Kaşıntı ile birlikte 3. Trimetirde serum total safra asit (SSA) 

düzeyinin yüksek olması ile tanı konulur. Karaciğer fonksiyon 

testlerinde yükseklik olması tanıyı destekler. Kaşıntı olmaksızın 

karaciğer testlerindeki yükseklik durumunda diğer etyolojiler 

düşünülmelidir.  SSA düzeyi için tanı koydurucu üst değer 10 mmol/L 

olmakla birlikte 14 mmol/L üzerini tanısal kabul eden çalışmalarda 

vardır. SSA düzeyi yüksekliği ile perinatal komplikasyon gelişme riski 

artar. SSA düzeyi <40 mmol/L olduğunda ölüdoğum riski %0,13 40-99 

mmol/L olduğunda %0,28 ve > 100 mmol/L olduğunda %3,44 olarak 

saptanmıştır. (14) AST, ALT düzeyindeki yükseklikler genellikle 2 katı 

geçmeyecek şekilde hafif düzeydedir. ALP düzeyi normalin 4 katına 

kadar yüksek olabilir fakat tanıya çok az katkısı vardır (8) %25 hastada 

bilürübin düzeylerinde yükseklik olabilir . Protrombin zamanında 
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uzama özellikle K vitamini eksikliğine bağlı olarak olabilir. Postpartum 

kanama nadir olarak görülür. Ototaksin GİK de yüksek saptanan 

lipopolisakkarit grubunda kaşıntı ile ilişkili  lisofosfotidilkolindir. Safra 

asit düzeyi yüksekliği ve kaşıntı ile giden diğer hastalıkların ayırcı 

tanısında kullanılabilir (8). 

Tedavi ve Yönetim: 

GİK tanısı ile birlikte hızlı bir şekilde tedavi planlanmalıdır. 

Tedavideki esas amaç olası fetal komplikasyonları önlemek ve sonrada 

annenin semptomlarını kontrol etmektir. Az yağlı diyetle birlikte 

biyokimyasal parametreler (AST, ALT, bilürübinler koagulasyon ve 

SSA düzeyi) haftalık takip edilmelidir. Karaciğer yapısal durumu USG 

ile değerlendirilmelidir. Fetüsün durumu ve hareketleri USG ve diğer 

yöntemlerle yakından takip edilmelidir (7). GİK tedavisinde ilk seçenek 

ursodeoksikolik asitdir (UDCA). UDCA hidrofobik safra asitlerinin yer 

değiştirmesi ile hepatosit membranının korunmasını sağlar ve fetüste 

safra asitlerinin tranplasental eliminasyonunu uyarır (8). 10-15 mg/kg 

dozunda başlanılır ve maksimum 25 mg/kg doza kadar çıkılabilir ( 15). 

2-3 hafta içinde maternal semptomlar ve safra asit düzeyi azalmaya 

başlar. UDCA genellikle iyi tolare edilir. En sık  olası yan etkileri 

bulantı kusma ve diyaredir. Fetüs üzerinde zararlı etkisi yoktur (8). 

UDCA kullanımı ile prematüre doğum,  fetal distres, Respiratuvar 

distres sendrom ve neonatal yoğun bakım ihtiyacı azalmaktadır (16). 

UDCA tedavisine cevapsız hastalarda rifampin, kolestramin ve S-

adenosyl-L-methionine diğer tedavi seçenekleridir. Rifampisin safra 

asit atılımı ve detoksifikasyonu artırarak, kolestramin ileal safra asit 

emilimini azaltarak etki gösterir. Kaşıntının azaltılmasında 

antihistaminikler (klorfeniramin ) kullanılabilir. 

Doğumun planlanması: 

Doğumun erken planlanması fetal riskleri azaltabilir. Doğum 

zamanına GİK e bağlı gelişebilecek fetal riskler ve prematuriteye bağlı 

riskler göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. SSA düzeyi > 100 

mmol/L olduğunda fetal ölüm riski  %3,44 e kadar yükselmektedir. 

Kılavuzlara göre UDCA tedavisi ile düzelme olmaması veya doz artımı 

gerekmesi, maternal sarılık, önceki gebelikte GİK ve ölü duğum öyküsü 

ve SSA düzeyi > 100 mmol/L olması halinde 37. Haftadan önce 

doğumun gerçekleştirilmesi önerilmektedir (17). Postpartum 1-2 gün 

içinde kaşıntı azalır ve safra asit düzeyi azalmaya başlar. GİK emzirme 

için kontrendikasyon oluşturmaz. 6-8 hafta içinde karaciğer testleri 
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normale dönmezse diğer karaciğer hastalıkları açısından hasta tetkik 

edilmelidir.  

Ayırıcı Tanı: 

 Kaşıntı Ayırıcı Tanısında Gestasyonel pemfigoid, Prurutis 

gravidarum, Atopik Dermatit ve Allerjik reaksiyonlar göz önünde 

bulundurulmalıdır (8). Karaciğer testleri yüksekliği ayırıcı tanısında 

HELLP sendromu (hemolysis, elevated liver enzyms, low platelet), 

gebeliğin akut yağlı karaciğeri, viral hepatit, primer biliyer kolanjit ve 

ilaca bağlı karaciğer hasarı göz önünde bulundurulmalıdır (8). 

Prognoz: 

Maternal prognoz iyi seyirlidir.  Doğumu takiben karaciğer 

testlerinin gerilememesi halinde başka nedenler araştırılmalıdır. GİK 

geçiren hastalarda sonraki hayatlarında hepatobiliyer hastalıklar normal 

popülasyona göre daha sık görülür. 

Tablo: Gebeliğin intrahepatik kolestazında kılavuzların özeti 

 RCOG ACG EASL SMFM 

Kaşıntı Tanıda 

gerekli 

Tanıda 

gerekli 

Tanıda 

gerekli 

Tanıda 

gerekli 

GGT Yüksek ise 

tanısal 

- Tanısal değil - 

Kcft 

yüksekliği 

Yüksek ise 

tanısal 

Yüksek 

olabilir 

Yüksek 

olabilir 

Yüksek 

olabilir 

Safra asit Tanıda 

gerekli 

>10 mmol/L >10 mmol/L Tanıda 

gerekli 

UDCA Doz önerisi 

yok 

10-15 mg/kg 10-15 mg/kg 

maksimum 

25 mg/kg 

Başlangıç 

300mg/kg 

Vit K verilebilir  verilebilir  

Doğum 

zamanı 

37 hafta 37 hafta 36-38 hafta 37-38 hafta 

  RCOG: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; ACG: American 

College of  Gastroenterologists; EASL: European Association for the Study of the 

Liver; SMFM, The Society for Maternal-Fetal Medicine; UDCA, Ursodeoxycholic 

acid. 
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1.Giriş 

Gelişimsel kalça displazisi (GKD), kalçayı oluşturan anatomik 

yapıların gerek volüm gerek şekil ve gerekse yerleşim olarak gelişememesi 

ya da anormal gelişmesi ile karakterizedir (Duramaz ve ark, 2019). 

Literatürde genellikle GKD oranının 1000 de 1 olduğunun vurgulanmasına 

karşın bu oran ülkemizde yaklaşık 1000 de 5 ila 15 oranında 

öngörülmektedir. Sebepleri arasında doğumdan önceki süreçlerde 

karşılaşılabilen makat gelişi ya da genetik sebeplerin yanı sıra doğumdan 

sonra bebek bakımı sırasındaki kundaklama ya da yürüteç kullanımı gibi 

durumlar da sayılabilir (Duramaz ve ark, 2019). GKD ile ilişkili diğer 

durumlar ise prenatal duruş pozisyonu, metatarsus adduktus ya da 

tortikolis varlığıdır. Bilindiği üzere sıkı kundaklamanın yaygın olduğu bazı 

etnik topluluklarda GKD oranı da daha yüksektir (Yang ve ark, 2019).  

Çocukluk çağı ve özellikle süt çocuğu döneminin en sık karşılaşılan bu 

kas-iskelet sistemi hastalığı, erken tanı konamaz ve uygun tedavi 

edilemezse sonuç olarak hayat boyu eklem kısıtlılığı ve deformitelere, 

erken gelişen dejeneratif sürece ve tüm bunları da tedavi etmek amacıyla 

uygulanması gerekecek cerrahi girişimlere gereksinim duyulmaktadır 

(Misanovic ve ark, 2015). 

Erken tanıda klinik değerlendirmenin yanında ultrasonografi (US) de 

etkin bir tanı yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu radyolojik 

değerlendirme, kolay ulaşılabilir, radyasyon içermez, maliyet etkin ve 

kolayca tekrarlanabilir bir tetkik olması gibi avantajları yanında kullanıcı 

bağımlılığı ve bu nedenle de yorum farklılıklarının ortaya çıkabilmesi 

açısından dezavantajları da içermektedir. Bu farklılıkları belirgin derecede 

azaltmak adına ve kalça US değerlendirilmesinde farklı operatörler 

arasında standardizasyonun sağlanması amacıyla günümüzde en sık Graf 

metodu kullanılmaktadır. Kalça ekleminin US incelemesinde statik ve 

dinamik olmak üzere 10’ dan fazla metottan bahsedilse de Graf metodu 

statik bir inceleme olup matür-immatür kalça eklemi ayrımının erken 

tanısında halen etkinliğini korumaktadır (Bracken ve ark 2012, Sakkers ve 
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ark 2018). Graf metodu, kalça ekleminin US incelemesi sırasında eklem 

ortasından ve kenarlarından geçerek çizilen çizgiler ve kesiştiği 

noktalardaki açıların kullanıldığı hassas bir tanı metodudur. Bu hassasiyet 

ile doğru ve erken tanı konulabilmesine karşın yanlış pozitif sonuçlar ve 

böylelikle gereksiz tedavi süreçleri de ortaya çıkabilmektedir  (Lussier ve 

ark 2018).  Yine bu durumlar da hem maliyeti arttıran ve hem de tedavi 

sırasında femur başı beslenme bozukluğu ile sonuçlanan sorunlara neden 

olabilir (Biedermann ve ark 2018). 

2.Tanım-Etiyoloji-Epidemiyoloji 

Gelişimsel kalça displazisi, kalça ekleminin geniş spektrumlu bir 

dezorganizasyonudur. Bu süreç eklemi oluşturan asetabulum ve femur 

başının displazisi-gelişmemesi ya da yanlış gelişmesinden tümüyle eklem 

ilişkisinin bozulduğu çıkıklara kadar olan patolojik durumları içerir 

(Biedermann ve ark 2018). Bu durum hemen doğum sonrasında ortaya 

çıkmayabilir ve dinamik bir gelişim göstererek çocuk büyürken eklem ve 

komşuluğundaki yapıların maturitesini tamamlamasıyla kendiliğinden 

düzelebildiği gibi daha az olasılıkla da kötüleşebilmektedir. Bu süreç 

hastalığın displazi-yarı çıkık ya da tam çıkık gibi farklı şekillerini 

içerdiğinden GKD terimi tercih edilmektedir.  

Gelişimsel kalça displazisi, en sık görülen konjenital 

malformasyonlardan biri olup klinik değerlendirmede %0.86-1.15, 

ultrasonografik değerlendirmede ise % 2.5-4.7 oranında insidansa sahiptir 

(Kolb ve ark 2016). Ülkemizde ise GKD oranının 1000 de 5 ila 15 arasında 

olduğu öngörülmekte ve bu oran tedavi edilmediği taktirde yılda yaklaşık 

14-18 bin yenidoğan anlamına gelmektedir.  

Risk faktörleri arasında makat prezantasyonu, oligohidramniyoz, çoğul 

gebelik, tortikolis gibi boyun ve metatarsus valgus gibi alt ekstremite 

postural deformiteleri ile pozitif aile öyküsü sayılabilir. Ayrıca ilk 

doğumlarda ve kız çocuklarında bu oran artmaktadır. Displazi açısından 

belirgin cinsiyet farkı bildirilmemekle birlikte çıkıklar daha çok kız 

çocuklarında ortaya çıkmaktadır. Prematürite ise GKD risk grubunda 

sayılmamaktadır (Misanovic ve ark, 2015), ancak gestasyonel yaşını 

tamamlamamış bebeklerde immatür kalçalara daha sık rastlanmaktadır 

(Duramaz ve ark, 2019). 

3.Klinik ve Radyolojik Tanı   

Klinik tanıda en sık kullanılan Ortolani ve Barlow testleridir (Duramaz 

ve ark, 2019). Her iki test, başparmaklar uyluk inferomedialinde, ikinci ve 

üçüncü parmaklar büyük trokanter üzerinde, kalçalar ve dizler 90 derece 

fleksiyonda iken her iki eklem için de tek tek yapılır. Ortolani testinde 

kalça 90 derece fleksiyonda iken abduksiyona alınırken kalçanın bir 
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engelden atlayarak yerine girmesi ikinci ve üçüncü parmak uçlarıyla 

hissedilir (Resim 1a). Barlow testinde bakısı yapılan tarafta kalça 

fleksiyonu azaltılıp adduksiyona alınırken arkaya doğru nazikçe itilir ve 

asetabulumdan arkaya doğru çıkıp çıkmadığı ikinci ve üçüncü parmak 

uçlarıyla hissedilir (Resim 1b). Yaklaşık 100 bebekten 5’inde klinik 

ve/veya ultrasonografik olarak instabilite saptandığı ancak bunların 

yaklaşık %90’ının 6.hafta civarında kendiliğinden düzeldiği bildirilmiştir. 

Abduksiyon kısıtlılığı, uyluk ve kasık pililerinde asimetri, diğer muayene 

bulgularındandır. Galeazzi (Allis) belirtisi (Resim 2) hasta sırtüstü 

yatarken, kalça ve dizler fleksiyonda dururken karşıdan bakıldığında 

dizlerin yüksekliği arasında eşitsizlik olması ve çıkık taraftaki dizin daha 

aşağıda olmasıdır. Ancak iki taraflı çıkıklarda abduksiyon kısıtlılığı, pili 

asimetrisi ya da Galeazzi belirtisi yanıltıcı olabilir  (Köse ve ark 2013). 

 

Resim 1. Ortolani testi (a), Barlow testi (b). 

 

Resim 2. Galeazzi Testi 
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Tanı aşamasında kullanılabilecek radyolojik yöntemlerden biri de kalça 

AP radyografisidir. Ancak yaşamın ilk 1 ayında femur başı epifiz 

çekirdeğinin ossifiye olmaması nedeniyle grafide görülememesi, kalça 

ekleminin fizyolojik fleksiyon kontraktürü ve ayrıca bu tetkikin x ışını 

içermesi nedeniyle özellikle 4.  aya kadar tercih edilmez ve tanıda kısıtlıdır. 

Kalça fleksiyon kontraktürü kaybolduktan ve femur başı epifiz çekirdeği 

ossifiye olmaya başladıktan sonra, ortalama 4. aydan itibaren daha 

güvenilir sonuç vermektedir. Bu döneme kadar olan sürede tanıda 

kullanılan en güvenilir radyolojik araç ultrasonografidir (Mace ve ark 

2015).  

Ultrasonografide ses dalgalarının prob ile dokulara gönderilmesi ve bu 

dalgaların dokulardan geri yansıyarak prob tarafından algılanması ile 

görüntüleme sağlanır. Ses dalgaları her dokudan aynı oranda yansımaz, 

örneğin kemik dokudan tam olarak geri yansır, dokunun içine nüfuz 

edemez ve arkasındaki yapıları göstermez. Bu nedenle US tetkiki, femur 

proksimal epifiz çekirdeğinin ossifikasyonu tamamlanmadan daha 

etkindir. Kalça US incelemede bebek lateral dekübit pozisyondadır. 

İncelenecek kalça ve aynı taraf diz semifleksiyonda ve 15-20 derece iç 

rotasyonda olmalıdır. Böylelikle femur büyük trokanteri lateral pozisyonda 

ve probun hemen altındadır (Mace ve ark 2015). İncelemede yüksek 

frekanslı US probu kullanılmaktadır.  

Tanıda US, klinik değerlendirmeye göre daha etkin (Lussier ve ark 

2018) olmakla birlikte kesin tanı yöntemi değildir, erken dönemde normal 

saptanan ancak geç gelişen GKD vakaları da ortaya çıkabilir (Vitale ve ark 

2001). Buna karşın erken dönemde GKD saptanan fakat birkaç hafta sonra 

kendiliğinden normale gelen vakalar da bulunmaktadır (Tuncay 2004). Bu 

nedenle klinik ve radyolojik değerlendirme bir arada olmalıdır (Şekil 1). 

Literatüre göre 3 aydan sonra yapılan US’nin geç olduğu ve bu durumda 

cerrahi girişimlerin gerekebileceğini savunan otörlerin yanında (Woodacre 

ve ark 2016) geç görüntülemenin sonuçlara katkı sağladığını savunanlar da 

vardır  (Chen ve ark 2010, Rawling ve ark 2017).   Erken görüntülemenin 

yararını ortaya koyan araştırmalar da (roovers ve ark 2005) olmasına karşın 

halen US için ideal zaman ile ilgili bir uzlaşı sağlanamamıştır (Chen ve ark 

2010, Scott-Jupp, 2013). Ayrıca evrensel ya da seçilmiş bir görüntüleme 

metodu kullanma konusu da halen ortak bir karara bağlanamamıştır 

(Thallinger ve ark 2014, Woolacott ve ark 2005). 

Kalça eklemi gelişimi intrauterin 8. haftada başlar ve gebelik boyunca 

devam eder. Doğum sonrası ise en hızlı gelişim ve kıkırdak yapıların hızlı 

kemikleşmesi ilk üç ayda olmaktadır (Duramaz ve ark 2019).  Yenidoğan 

döneminden sonra yani doğumdan 4 hafta sonra yapılan US incelemenin 

etkinliğini savunan bir araştırmada ilk 28 günde yapılan US’lerde daha 
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fazla immatür kalçanın saptanması nedeni ile takip inceleme sayısının 

arttığını ve bunun da hasta uyumunu azalttığını vurgulanmaktadır. Ayrıca 

maturitesini tamamlama sürecince olan kalçaların ilk 28 günde yapılan 

incelemesinde hafif displazi saptanmakla birlikte çoğunun 28 günden 

sonraki değerlendirmelerinde matür hale geldiği bildirilmiştir. Bu gibi 

uygulamalarda yanlış pozitif sonuçlardaki artış gereksiz tedaviye ve 

sonrasında da hem maliyet açısından zarara ve hem de tedavi sırasındaki 

uygulamalar esnasında görülebilen femur başı avasküler nekrozu gibi 

istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabilir (Lussier ve ark 

2018). 

 

 

Şekil 1. Kalça US tetkiki ile klinik değerlendirmeyi gösteren tanı 

algoritması 

Evrensel tarama programına göre doğum sonrası en geç ilk 4-6 hafta 

içerisinde US inceleme uygulanmaktadır. Seçici tarama programında ise 

risk faktörü olan ve/veya en az bir fizik muayene bulgusu olan bebeklerde 

en geç ilk 4-6 haftada US görüntüleme yapılır  (Lussier ve ark 2018).  

Prematüre yenidoğanlar da dahil olmak üzere, kalça ekleminin kıkırdak 

yapısı ve tetkikin x ışını içermemesi (Kolb ve ark 2016) nedeni ile çoğu 

güncel yayında, doğumdan sonraki 6 hafta ilk US görüntüleme için optimal 

zaman olarak önerilmektedir (Stiegler ve ark 2003). Prematüre 
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yenidoğanlarda görüntüleme zamanı düzeltilmiş yaşa göre hesaplanmalıdır  

(Lange ve ark 2017). 

Tuncay ve ark. yaptıkları çalışmada preterm ve term infantlar arasında 

GKD gelişimi ve tedavisi bakımından US değerlendirme sonuçlarının 

istatistiksel açıdan belirgin fark göstermediğine işaret etmiştir (Tuncay ve 

ark 2005). 421 preterm ile yapılan bir başka prospektif çalışmada 

doğumdan sonra 3 veya 4. haftada yapılan US’ye göre prematürite GKD 

için bir risk faktörü olarak tanımlanmamıştır (Sezer ve ark 2013). 

Misanovic ve ark. 2015’te yaptıkları araştırma sonucunda term ya da 

preterm, her yenidoğana doğumdan sonraki 6. haftada US görüntüleme 

yapılmasını tavsiye etmektedir. Bu tetkik ilk kez 1980’de Graf tarafından 

kalça eklemine uygulanmıştır (Graf 1980). Bu süreçten günümüze kadar 

birçok ölçüm metodu denense ve tavsiye edilse de en sık kullanılanlar 

arasında statik bir inceleme metodu olan Graf metodu gelmektedir. Bunun 

dışında Morin ve ark (Morin ve ark 1985) ile Terjesen ve ark’nın (Terjesen 

ve ark 1989) kullandığı femur başı kapsanma oranı (FHC) ya da bu iki 

metodun kombine edildiği tanı uygulamaları da literatürde yer almaktadır 

(Rosendahl 2007) (Resim 3). Ancak bu iki metodun birbiri ile 

karşılaştırıldığı Czubak ve ark. 1998’nın çalışmasında Graf’a göre %29 

oranında fizyolojik immatür kalça saptanırken Terjesen’e göre %14 

oranında şüpheli displastik kalça saptanmıştır. Alfa açısının FHC ile 

karşılaştırılması birbirine yaklaşık değerler verebilir, Graf’a göre açı 

ölçümü yaparken FHC oranı hesaplanır.  Femur başı kapsanma oranı 

sadece asetabulum gelişimine bağlı olmayıp femur başının pozisyonu ile 

de ilişkilidir (Falliner ve ark 2006). 
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Resim 3. Femur başı kapsanma (FHC) oranı; d/D<%37 ise kalça 

dislokasyonuna işaret eder. 

US değerlendirmede kullanılan Graf metodunda koronal planda alfa ve 

beta açıları kullanılmaktadır (Resim 4). Bu açıların elde edilmesi için 3 ana 

çizgi çizilir. İlk çizgi iliumun lateral kenarına paralel olarak Y kıkırdağının 

uzun bacağı üzerinden geçecek şekilde çizilir ve temel çizgidir. 2. çizgi 

iliumun kemikleşen ucundan ve inferior asetabular kemik kenarından 

geçen çizgidir. Temel çizgi ile 2. çizgi arasındaki açı alfa açısıdır ve 

asetabular kemik çatı gelişimini yansıtır. 3. çizgi ise labrumun 

merkezinden asetabular konkaviteden konveksiteye geçiş sınırına çizilen 

çizgi olup temel çizgi ile yaptığı açı beta açısını oluşturmaktadır. Beta açısı 

kıkırdak çatı ölçümünü yansıtır. Graf metoduna göre matür kalça ya da 

immatür kalçanın alt grupları bu açılar ile sınıflandırılır. Tip I kalça matür 

kalçadır ve alfa 60 dereceden büyüktür. Bu durumda ek tetkike ve takibe 

gerek yoktur. Ancak istisnai olarak matür kalça da saptansa şayet bebekte 

eşlik eden nöromuskuler patolojiler (myelomeningosel, serebral palsi vb.) 

var ise büyüme sırasında geç displazi çıkma olasılığının olduğu akılda 

tutulmalıdır. Tip II a kalça fizyolojik immatür kalçadır ve eklem ilişkisi 

korunmakla birlikte asetabular çatı gelişimi yetersizdir. Bu olgularda 

kontrol US inceleme yapılması gerekmekte ve sıklıkla da tedavi 

gerekmeksizin maturitenin sağlandığı görülmektedir. Ancak bu kalçalarda 

da displazi ilerleyebilir.  Tip II b kalçada kemikleşme gecikmiştir ve bu 

olgularda tedavi gerekir. Tip II c kritik dönemi yansıtır ve uygun tedavi 
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yapılmazsa dislokasyon olması kaçınılmazdır. Tip II kalçaların hepsinde 

femur başı asetabulumun santralinde yerleşim gösterir.   

 

Resim 4: Kalça US tetkikinde femur başı asetabulum içerisinde 

görülüyor. Graf metoduna göre alfa ve beta açıları gösteriliyor. 

4Tip D kalçalar erken dönem dislokasyonu yansıtır. Tip III kalça 

disloke kalçadır. Asetabuler kemik çatı yetersiz gelişmiş, kıkırdak tavan 

ise süperiora yer değiştirmiştir. Bu grup asetabular kartilajda dejenerasyon 

gecikip gecikmemesine göre a ve b olarak iki alt gruba ayrılır. Tip IV kalça 

da disloke kalçadır. Bu kalçalarda disloke femur epifizi, kıkırdak çatıyı 

asetabuluma doğru inferiora itmektedir, perikondrium horizontal ve 

inferior yerleşimlidir (Tuncay 2004) (Tablo 1). 
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Tablo 1. Graf metoduna göre ultrasonografik incelemede kalça 

tiplendirmesi  
KALÇA TİPİ ALFA 

AÇISI 

(KEMİK 

ÇATI) 

BETA AÇISI 

(KIKIRDAK 

ÇATI) 
 

FEMUR BAŞI 

KAPSANMA 

(FHC) 

Tip I- Matür kalça 

>60 
<55…tip a 

>55…tip b 

a…dar 

b…geniş tabanlı 

Tip II a (+) 

(Fizyolojik 

immatür) - yaş ile 

uyumlu, <3 ay 

50-59 >55 

Geniş: 

asetabulum femur 

başını kapsar 

Tip II a (-)  

(Fizyolojik 

immatür) - 

gelişimsel gecikme, 

<3 ay 

50-59 >55 

Geniş: 

asetabulum femur 

başını kapsar 

Tip II b 

 ossifikasyonda 

gecikme, >3 ay 

50-59 >55 

Geniş: 

asetabulum femur 

başını kapsar 

Tip II c -kritik 

dönem 43-49 70-77 

Geniş: 

asetabulum femur 

başını kapsar 

Tip D- femur başı 

santralize değil 43-49 >77 Deplasman 

Tip III a 

<43 >77 

Deplasman-

yapısal bozulma 

olmaksızın 

Tip III b  

<43 >77 

Deplasman-

yapısal bozulma 

ile 

Tip IV 
<43 >77 

İnferomediale 

deplasman 

4.Tedavi 

Gelişimsel kalça displazisi tedavisinde amaç en kısa sürede kalça 

eklemini anatomik olarak yerine oturtmak, bunu sürdürerek asetabulum ve 

proksimal femurun normal gelişimini sağlamak, oluşabilecek kalıcı 

asetabular ya da femoral displaziyi gidermek ve femur başı avasküler 

nekrozu (AVN) oluşmasını önleyerek hastaya yaşam boyu işlevsel bir 

kalça eklemi sağlamaktır. Tanı ne kadar geç konursa yapılacak girişimlerin 
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karmaşıklığı ve komplikasyon riski o oranda artarken, başarı şansı da aynı 

oranda düşer. GKD tedavisinde özellikle yaşamın ilk 2-3 ayı altın 

dönemdir. İlk 6 ayda kalçayı abduksiyon ve fleksiyonda tutan dinamik bir 

yöntem olan Pavlik bandajı uygulaması ya da Pavlik yöntemi öncelikle 

tercih edilir. 6 aydan sonra konservatif yöntemlerle tedavi başarı şansı daha 

düşük olup, çocuğun tedavisi sıklıkla hastanede yatarak ve ameliyathanede 

yapılır. 

Avasküler nekroz hem cerrahi olan hem de cerrahi olmayan tedavi 

sürecinin en yaygın ve en korkulan komplikasyondur (Shipman ve ark 

2006). Bu risk dislokasyon şiddetine bağlı olabileceği gibi redüksiyonu 

sağlamak için uygulanan abduksiyon düzeyi ile ya da redüksiyon metodu 

ile de ilişkili olabilir (Biedermann ve ark 2018). Avasküler nekroz riskinin 

görüntüleme yöntemleri, erken tanı ve Pavlik bandajı uygulaması ile %1 

den aza kadar düşeceğini bildiren randomize kontrollü bir çalışma da 

vardır (Williams ve ark 1999). Uzun süreli takip çalışmaları ise evrensel 

tarama programı ile desteklenen tedavi süreçlerinde AVN oranının 

artmadığına vurgu yapmışlardır (Laborie ve ark 2013). İyatrojenik AVN, 

abduksiyon splinti ile potansiyel olarak ilişkilidir ancak güncel çalışmalar, 

modern ortezlerin kullanımı ile AVN oranının sıfırlara yakın olup oldukça 

azaldığına işaret etmektedir. Kapalı redüksiyonlarda ise bu risk %10’lara 

kadar ulaşmaktadır (Biedermann ve ark 2018). Uygun tedavi 

edilmediğinde GKD’li bireyler toplumda toplam sağlıklı yaşam günü 

ortalamasının düşmesine, sosyal güvenlik kurumu yükünün artmasına ve 

ciddi iş gücü kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca erişkin hayatta kalça 

ekleminde erken dejenerasyonlara neden olup sıklıkla total kalça 

artroplastisi ile tedavi edilir (Köse ve ark 2013) . Altıncı haftadan küçük 

bebeklerde abduksiyon ateli %84’lere kadar tedavi başarısı göstermekle 

birlikte 10 aydan sonra tanı konan çocuklarda %86 oranında açık cerrahi 

gerekmektedir  (Price ve ark 2013).    Evrensel US tarama programı 

sayesinde GKD’li vakaların geç dönem cerrahi gereksinimi oldukça 

azalmıştır (Thaler ve ark 2011). 

5.Sonuç 

Gelişimsel kalça displazisi, çocukluk döneminde görülen en sık kas-

iskelet sistemi malformasyonlarındandır. Etiyolojisinde oligohidramnios, 

makat prezantasyonu, boyun ve alt ekstremite anomalileri gibi risk 

faktörleri sayılabilir.  Erken ve doğru tanı ve uygun tedavi ile gerek preterm 

gerekse term bebeklerde kalça eklemindeki displazik değişikliklerin 

gelişimi ve dolayısıyla eklem hasarı, yürüme bozukluğu, sakatlık gibi 

durumlar önlenebilir. İlk 3 ayda tanı konan vakalarda basit bir bandajlama 

yöntemiyle tamamen normal bir kalça elde etme şansı %95’tir. 3-6 ay arası 

bebeklerde ise bu şans biraz daha düşüktür. 6 aydan ya da 1 yaşından büyük 
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iken tanı alan bebeklerin bir kısmı için alçı ve açık cerrahi girişim de dahil 

olmak üzere ameliyat tedavileri gerekebilmekte ve dolayısı ile 

komplikasyon riski artmaktadır.   O nedenle erken tanı, eklem hasarı, 

yürüme bozukluğu, sakatlık oranlarını azaltırken aynı zamanda açık 

cerrahi girişim ve protez ameliyatları ile bunlara bağlı gelişebilecek 

komplikasyonları da azaltır. Tanının gecikmesi tedavideki başarı şansını 

da düşürmektedir.  

Klinik muayene, selektif US ve özellikle de evrensel US programları, 

GKD’nin geç tanınma oranını, komplikasyon gelişme riskini ve komplike 

tedavileri büyük ölçüde azaltmaktadır. Literatürde her yenidoğanın US ile 

tetkik edildiği tarama programlarının etkinliği gösterilmekle birlikte bu 

uygulamanın maliyet etkinliği sorgulanmış ve tüm yenidoğanlar yerine 

riskli grubun ileri görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesinin daha 

maliyet etkin olacağı bildirilmiştir. Ülkemizde uygulanacak tarama 

programında eğer tüm bebekler US ile taranamayacaksa en azından 

belirlenecek risk grubunun kalçalarının 3-4. haftalarda US ile tetkik 

edilmesi yeterli olacaktır. Maliyet etkinliği açısından ve etik açıdan selektif 

US programları daha çok öne sürülse de normal fizik muayene bulguları 

olup US’de saptanabilen vakaların da varlığı nedeniyle evrensel US tarama 

programı ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle günümüzde evrensel US 

tarama programının önerdiği gibi her yenidoğanın doğum sonrası 4-6. 

haftasında US ile tetkik edilmesi uygulaması halen geçerliliğini 

korumaktadır.  
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Giriş 

İlk kez 1961 Sarles ve arkadaşları tarafından ‘Kronik pankreatit’in 

bir formu olarak tanımlanmış, 1995 yılında ise  ilk kez Yoshida ve 

arkadaşları ‘Otoimmun pankreatit’ terimini kullanmışlardır (Sarles et 

al., 1965) (Yoshida et al., 1995). Otoimmun pankreatit 

(OIP),histolojik olarak pankreas dokusunda lenfosit infiltrasyonu ve 

fibrozis ile karakterize, çeşitli derecelerde organ disfonksiyonuna yol 

açan kronik pankreatit formudur. Pankreas parankiminde fokal veya 

diffüz genişleme ve pankreas kanalında daralma ve serum 

immünoglobulin G4 (IgG4) seviyelerinin yükselmesi ile 

karakterizedir. Japonya verilerine göre OIP insidansı yaklaşık 

1/100000 (Uchida, Masamune, Shimosegawa, & Okazaki, 2012).Üç 

çalışma serisinde OIP prevelansının tüm kronik pankreatitler içinde 

%5-6 olduğu gösterilmiştir (Kim et al., 2004)  .Uluslararası tanı 

kriterlerine göre OIP; Tip 1(lemfoplasmositik sklerozan pankreatit 

sitik) ve Tip 2 (idiyopatik duktosentrik pankreatit veya granülositik 

epitelyal lezyon) olmak üzere sınıflandırılır (Shimosegawa et al., 

2011). Tüm OIP tipleri değerlendirmeye alındığında erkeklerde 

görülme oranı kadınlara göre daha fazladır. Hastalar genellikle 50 yaş 

üstündedir (de Pretis, Amodio, & Frulloni, 2018). 

Patogenez: OIP patogenezi tam olarak bilinmiyor. OIP oluşumuna 

yol açtığı düşünülen olası mekanizmalar şunlardır. 

1-Genetik predispozisyon: OIP patogenezinde bazı HLA ilişkili 

ve HLA ilişkili olmayan genlerin rol oynadığı düşünülmektedir. 

HLA ilişkili genler: 

• HLA DRB1*0405 ve DQB1*0401: Japon toplumunda OIP 

oluşumunu arttırdığı bulunmuştur (Kawa et al., 2002).   

https://orcid.org/0000-0002-0332-3871
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• HLA DQB1 de 57. sıradaki aspartik asidin yokluğu: Bu 

genetik anormalliğin hastalık relapsı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir 

(Park et al., 2008).  

Non-HLA genler: 

• Sitotoksik T lemfosit ilişkili antijen 4(Cytotoxic T 

lymphocyte–associated antigen 4) 

• Tümor nekrozis faktor alfa   

• Fc receptor-like 3  

• Katyonik  tripsinojen (PRSS1) (Chang et al., 2007; Chang et 

al., 2014; Umemura et al., 2006; Umemura et al., 2008). 

2. Olası immunolojık tetikleyiciler -çevresel faktörlere 

maruziyet: OIP li hastaların yaklaşık yarısında (40%) ANA(anti 

nükleer antikor )  pozitfliği görülür. Bu OIP patogenezinde 

otoimmunitenin rol aldığını düşündüren bir bulgudur. Ayrıca OIP li 

hastalarda görülebilen diğer antikorlar: Karbonik anhidraz II, 

laktoferrin ve pankreatik sekretuar tripsin inhibitör, tripsinojenler 

(PRSS1 ve PRSS2) dir.(Okazaki, Uchida, & Fukui, 2008) 

3. Sonradan eklenen romatoid artrit, sjögren sendromu ve 

inflamatuvar barsak hastalığı gibi immun reaksiyonlar ve diğer 

otoımmun hastalıklar (Itoh & Reichlin, 1992). 

4. Bakteryel enfeksiyon /Moleküler benzerlik: H.Pylori ile 

karbonik anhidraz 2, plasminogen-binding protein ve ubikitin protein 

ligaz E3 benzerliği, pankreas asiner hücrelerine karşı otoimmun 

reaksiyona neden olarak OIP patogenezinde rol alabilir.(Guarneri, 

Guarneri, & Benvenga, 2005)  

5. Çevresel faktörler: Arı yetiştiriciliği, uzun süre ve yoğun bir 

şekilde çözücülere, endüstriyel toz ve yağlara sürekli ve tekrarlayan 

maruziyet, serum IgG4 seviyesini arttırarak OIP oluşum riskini 

arttırmaktadır (de Buy Wenniger, Culver, & Beuers, 2014; Schwaiger 

et al., 2014). 

Klinik belirti ve bulgular: En sık semptomlar obstrüktif sarılık 

(%63) ve abdominal ağrıdır (%35). Diğer semptom ve bulgular ise; 

sırt ağrısı, kilo kaybı, anorexia, halsizliktir. Tablo 1 

Ayrıca IgG4 ilişkili hastalıkların bir komponenti olması sebebiyle 

OIP de IgG4 ilişkili extra-pankreatik organ tutulumu da 

görülür.Kronik skleroz sialadenitis (Sjögren's syndrome), inflamatuar 

aort anevrizması, biliyer ve pankratik kanalda striktür, IgG4 ilişkili 

kolanjit, IgG4 ilişkili tubulointerstisyel nefrit, IgG4 ilişkili lenfoma, 
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retroperitoneal fibrozis, otoimmun tiroidit mediastinal fibrozis, 

ülsearatif kolit OIP e eşlik eden extrapankreatik organ hastalıklarıdır 

(Kamisawa, Egawa, & Nakajima, 2003; Stone, 2012). Uluslararası 

tanı kriterlerine göre OIP; Tip 1(lemfoplasmositik sklerozan 

pankreatit) ve Tip 2 (idiyopatik duktosentrik pankreatit veya 

granülositik epitelyal lezyon) olmak üzere sınıflandırılır 

(Shimosegawa et al., 2011). OIP Tip 1, IgG4 ilişkili tip olup, orta - 

ileri yaşta ortaya çıkmakta, erkeklerde kadınlara göre bu tip daha 

yaygındır. OIP Tip 2 IgG4 ilişkisiz tip olup, OIP Tip 1 e göre daha 

genç yaşta ortaya çıkmakta, cinsiyet açısından tutulum oranları kadın 

ve erkekte eşittir (Park, Kim, & Chari, 2009). OIP tipleri arasındaki 

klinik farklar Tablo 2 de gösterilmektedir. 

Tanı: Otoimmün pankreatit(OIP), özellikle diğer otoimmün 

rahatsızlıkları olanlarda, pankreas ve safra yolları ile ilgili çeşitli 

semptomlarla başvuran hastaların ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır. 

Doğru teşhis, ilerleyen hastalıkların ve gereksiz ameliyatların olumsuz 

sonuçlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Ayırıcı tanının önemli bir 

kısmı OIP'yi pankreas kanserinden ayırmaktır. 

Tanısal yaklaşım: 

Histoloji: OIP tanısını yüksek ihtimalle düşündüren veya OIP için 

tanısal olan bulgular şunlardır: 

Tip1 için lenfoplazmositik infiltrasyon veya asiner  fibrozis, 

periduktal İnflamasyon, obliteratif flebit ten en az ikisinin eşlik ettiği 

bir parankimde 10 dan fazla IgG4 – pozitif hücrenin bulunması,Tip2 

için  granülositik asiner inflamasyon ve parankimde  az sayıda IgG4 

pozitif hücre olmasıdır(Kanno et al., 2012) . 

Görüntüleme:      

 Bilgisayarlı tomografi (BT) – Magnetik rezonans 

görüntüleme(MRI) :  

OIP tanısını yüksek ihtimalle düşündüren veya OIP için tanısal 

olan BT ve MRI bulguları:(Suzuki et al., 2010; Takahashi et al., 2008)  

 Ortak safra kanalında striktür(%63)  

 Diffüz parankimal genişleme(%47)  ----Sosis benzeri 

görünüm 

 Safra kanalı duvarında kontrastlanma (%41) 

 Kontrastlanmada gecikme  

 Halo tarzında kontrastlanma  



 
329 

 

 Lobularite kaybı  

Endoskopik retrograd kolanjio pankreatografi (ERCP) 

OIP’de ERCP bulguları(Sugumar et al., 2011) : 

 Ana pankreatik kanalda fokal, diffüz veya segmental incelme  

 Dik açılı dallarda kaybolma  

 Striktürleri üzerindevey komşuluğundaki ana pankreatik 

kanalda genişleme  

 Ortak safra kanalının intrapankreatik kısmında daralma  

 Ekstrahepatik safra kanallarında düzensiz daralmalar  

 İntrahepatik safra kanallarında genişleme  

Endosonografi(EUS)   

 Diffüz hipoekoik parankim ile birlikte diffüz veya fokal 

pankreatik genişleme en sık rastlanan bulgudur.  

 Endosonografi aynı zamanda ince iğne aspirasyonu için 

kullanılabilir.(Kanno et al., 2016). 

Seroloji: 

IgG4: Normalde, IgG4 dolaşımdaki IgG'nin yaklaşık %5-6'ünü 

içerir. Normal serum seviyesi 140 mg / dL nin altındadır. OIP de IgG4 

seviyelerinde artış gözlenir. IgG4 seviyelerinde artış OIP için spesifik 

değildir. Pankreas denokarsinomunda da IgG4 seviyelerinde artış 

görülmektedir.IgG4 tedaviye yanıtın takibinde de 

kullanılmaktadır(Hart, Smyrk, & Chari, 2015). 

Otoantikorlar: OIP de serumda şu antikorlar pozitif olarak 

saptanabilir.(Frulloni et al., 2009). 

I. Karbonik anhidraz II  

II. Laktoferrine karşı otoantikor (+)’liği ,  

III. Anti nükleer antikor(ANA),  

IV. Romatoid Faktör (RF)   

V. Anti-düz kas antikorları+ 

VI. Anti Mitokondrial antikor(AMA) 

VII. Anti plazminojen binding Protein  

VIII. Anti smooth muscle antikor (ASMA) 
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IX. AntiTıroglobulın  

X. P- ANCA  

Tanı kriterleri: Otoimmun pankreatit tanısında çeşitli tanı 

klavuzları kullanılmaktadır. Tüm tanı kriterlerinde hastada; Pankreatik 

görüntüleme, seroloji, histopatoloji, diğer organ tutulumu ve steroid 

tedavisine cevap kriterleri değerlendirilir. 

OIP tanısında kullanılan tanı kriterleri şöyledir (Chari et al., 2006; 

Maruyama et al., 2013; Okazaki et al., 2006; Otsuki et al., 2008; 

Shimosegawa et al., 2011): 

1. Japon Pankreas Derneği Kriterleri (Japanese Pancreas Society). 

Tablo 3 

2.  Kore Kriterleri  

3.  Asya Kriterleri 

4. Mayo Clinic Kriterleri- HISORt (Histology, imaging, serology, 

Other organ involvement(OOI), response to corticosteroids) Tablo 4 

5. ICDC  

   Japon ve Kore tanı kriterleri benzer kriterlere sahip olup  

görüntüleme yöntemleri daha ön planda tutulur. Mayo kliniğin 

HISORt kriterleri (histoloji, görüntüleme, seroloji, diğer organ 

tutulumları ve steroid tedavisine yanıt) ve ICDC kriterlerinde ise 

histoloji daha ön planda tutulmaktadır. 

Tedavi: OIP tedavisinde glukokortikoidler, immün modülatörler 

ve cerrahi yöntemler kullanılır. Tedavi takibinde kullanılan 

parametreler: semptomlarda düzelme, serum IgG-4 seviyesi, BT veya 

MR bulgularındaki değişim kullanılır.   

a) Glukokortikoidler: OIP tedavisinde temel tedavi  seçeneği 

glukokortikoidlerdir.Semptomlarda düzelme sağlar. Ayrıca uzun 

dönem komplikasyonların gelişimini engeller. Standard başlangıç 

dozu: 0.6 - 1.0 mg/kg/ gün 2-4 hafta. Daha sonra total doz haftada 5 

mg azaltılıp 12 haftalık bir sürenin sonunda idame doza geçilir. 

Alternatif tedavi şeması: 40mg /gün 4 hafta ardından total doz haftada 

5 mg azaltılıp 12 haftalık bir sürenin sonunda idame doza geçilir. 

İdame steroid tedavisinin süresi tartışmalı olmakla birlikte OIP tedavi 

klavuzlarında süre ortalama 6 ay ile 3 yıl arasındadır. 

Steroid tedavisinin takibinde semptomlardaki düzelme, BT veya 

MRI bulgularındaki düzelme, karaciğer fonksiyon testlerindeki 

yükseklik ve IgG4 düzeyleri gibi parametreler kullanılır. Steroid 
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tedavisi sonrası relaps riski, yüksek IgG4 seviyeleri ve extrapankreatik 

organ tutulumu olan hastalarda fazladır Steroıd tedavisine direnç 

görülen hastalarda altta yatan pankreas adenokarsinomu veya diğer 

kronik pankreatit nedenleri düşünülmelidir (Buijs et al., 2014; Hart, 

Zen, & Chari, 2015; Hirano et al., 2007; Kamisawa et al., 2010; 

Kamisawa et al., 2009). 

b) İmmun modülatörler: Steroid tedavisine yanıtsız hastalarda, 

steroid tedavisi sonrası relaps görülen hastalarda, steroid kullanmak 

istemeyen ya da steroid tedavisini tolere edemeyen veya steroid 

azaltıcı-bağımsız  (sparing therapy ) tedavi düşünülen hastalarda 

immün modülatör ilaçlar kullanılır (Hardacre et al., 2003; Hart, Zen, 

et al., 2015). 

OIP tedavisinde kullanılan başlıca immün modülatörler: 

1. Azatiyopurin  

2. 6-Merkaptopurin 

3. Rituximab  

4. Siklosporin  

5. Siklofosfamid  

c) Biliyer drenaj: Japon pankreas derneği klavuzu obstruktif sarlık 

düşünülen hastalara biliyer drenaj önermektedir. Amaç biliyer akışın 

sağlanarak biliyer enfeksiyon oluşmasına engel olmak ayrıca IgG4 

ilişkili sklerozan kolanjitin ayrımında sitolojik örnek almaktır(Okazaki 

et al., 2006)  

 d) Cerrahi: Steroid ve alternatif ilaçlara yantsız olgularda 

endikedir (Hardacre et al., 2003)(39)  

Relaps: Relaps genelde steroid tedavisinin başlangıcından sonra 

ilk 3 senede görülür.Relaps oranları sırasıyla OIP Tip 1 de 31% ,OIP 

Tip -2 de 9%  dur. Relaps durumunda, steroid tedavisinin yeniden 

aynı dozda verilmesi ya da immun modülatörlerin kullanılması 

düşünülmelidir. Rituximab birçok tedavi klavuzunda relaps 

durumunda kullanılan en etkili alternatif tedavi seçeneğidir.  Etkisinin 

başlamasına kadar 4-6 haftalık süreçte steroid ile birlikte verilir. Diğer 

immün modülatörler tek başına yetersiz olup kombine tedavi şeklinde  

verilmeli. Yan etkiler kombine tedavi ile birlikte artmaktadır. Ayrıca 

ek steroid tedavisine ihtiyaç duyulabilmektedir (Hart et al., 2013; 

Kamisawa et al., 2009). 
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Relaps riskini belirleyen faktörler: 

  OIP Tipi 

 Steroid tedavisinin bırakılması  

 Steroid tedavisine rağmen IgG4 seviyesinin 4 

kattan fazla olması /persistan yüksek olması  

 Extrapankreatik tutlumun yaygın olması(IgG4 

İlişkili kolanjit varlığı)  

 İdame tedavinin alınmaması 

 Fokal pankreatik genişleme  

 Daha önce relaps öyküsü   

OIP sonrası endokrin ve egzokrin disfonksiyon: OIP süresinin 

uzaması sonucu kalıcı parankimal fibrozis gelişir. Pankreas 

dokusundaki fibrozise bağlı olarak hastalarda pankreasın hem 

endokrin hem egzokrin disfonksiyonu gelişir. Pankreas egzokrin 

disfonksiyonunu göstermek amacıyla Fekal Elastaz – 1 kullanılır. 

Fekal Elastaz – 1 seviyeleri OIP ‘de düşer (Frulloni et al., 2010). 

Sonuç: OIP teşhisi klinik şüphe, pankreas parankimi ve pankreas 

kanalının radyografik görüntülemesinden elde edilen bulguların, 

serum IgG4 seviyelerinin, histolojik bulguların ve diğer organ 

tutulumlarının varlığının birleştirilmesiyle oluşturulur. OIP tedavisi 

ağırlıklı olarak immün supresifler aracılığıyla olmaktadır. İdame 

tedavinin nasıl ve hangi süre ile verileceğinin belirlenmesi amacıyla 

randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

Tablo-1: Otoimmün Pankreatitte klinik bulgular  

Obstrüktif sarılık % 33–59 

Karın ağrısı % 32 

Sırt ağrısı % 15 

Kilo kaybı % 15 

Anoreksiya  % 9 

Genel yorgunluk % 9 

Anormal dışkılama  % 7 

Ateş % 6 

Semptom yok % 15 
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Tablo-2: Otoimmün Pankreatit Tip 1 ve Tip 2 Genel 

Özellikleri  

 Tip 1 Tip2 

Epidemiyoloji Asya>ABD>Avrupa Avrupa 

>ABD>Asya 

Tanı yaşı İleri yaş Genç yaş 

Cinsiyet Erkek>Kadın Erkek =Kadın 

Tıkanma Sarılığı Sık Sık 

Karın Ağrısı Nadir Yaygın 

Seroloji Yüksek IgG,IgG4  

Oto Antikor var  

Normal IgG,IgG4  

Oto Antikor yok  

Extrapankreatik 

tutulum 

Var Yok 

Ülseratif Kolit  Nadir Sık 

Steroid cevabı İyi İyi 

Nüks riski Yüksek Nadir  

Tablo-3: Japon Pankreas Derneği tanı kriterleri  

 

I-Pankreatik görüntüleme:  
1-Parankimal değişiklik: Diffüz büyüme /Segmental (Fokal) 

genişleme 

2-Duktal değişiklik :Ercp de düzensiz daralma  

II-Seroloji:IgG4 düzeyinde artış 

III-Histopatoloji: 

1-Lenfoplazmositik sklerozan pankreatit 

2-IgG4 pozitif  plazma hücresi infiltrasyonu   

IV. Diğer Organ Tutulumu: Histolojik veya klinik bulgu varlığı 

V. Steroid tedavisine cevap: İntra veya Extra pankreatik tutulan 

alanlarda 
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Tablo- 4: HISORt Kriterleri  

I-Histoloji:  
1. Tanısal (herhangi biri): 

a) Pankreatik histoloji; obliteratif flebit ile birlikte periduktal 

lenfoplazmositik infiltrasyon 

b) Pankreasta lenfoplazmositik infiltrasyonla birlikte belirgin IgG4 plazma 

hücresi bulunması  

2. Destekleyici (herhangi biri) 

a) Ekstrapankreatik organda lenfoplazmositik infiltrasyonla birlikte belirgin 

IgG4 plazma hücresi bulunması  

b) Pankreasta lenfoplazmositik infiltrasyonla birlikte fibrozis olması  

II-Imaging :  
a)Tipik Görüntüleme Bulguları: 

1. CT/MR: Glandda diffüz büyüme 

2. ERCP: Kanalda yaygın düzensizlik 

b)Atipik Görüntüleme Bulguları: Pankreatit, fokal pankreatik kitle, fokal 

pankreatik kanal striktürü, pankreatik atrofi, pankreatik kalsifikasyon 

III-Seroloji: Serum IgG4 düzeylerinde artma 

IV-Diğer organ Tutulumu (OOI): 

Hiler/intrahepatik bilier striktürler, persistan distal bilier striktür, 

Parotid/lakrimal gland tutulumu, Mediastinal LAP, Retroperitoneal fibrozis 

V-Steroid tedavisine Yanıt:  

Steroid tedavisi ile pankreatik/ekstrapankreatik manifesta syonların 

iyileşmesi/belirgin düzelme göstermesi 
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Tanımlama ve giriş 

Akut böbrek hasarı (ABH) böbreğin fonksiyonlarındaki ani 

bozulmaya bağlı olarak buna eşlik eden glomerüler filtrasyon hızında 

(GFR) azalmaya yol açan tablodur(1). ABH’nı tanımlamak için 

literatürlerde çok sayıda tanımlamalar kullanılmıştır. Bunlardan 

GFR’deki düşüşün durumunu belirleyen biyokimyasal veya idrarın 

çıkışına göre düzenlenmiş RIFLE(risk, hasar, yetersizlik, kayıp ve son 

dönem böbrek hastalığı) tanımlaması oluşturulmuştur(2). Takibinde 

AKIN (akut böbrek hasarı ağı) düzenlenerek kreatinin düzeyleri ve 

idrar çıkışı ön planda tutularak ciddiyet durumuna göre 3 evre 

tanımlanmıştır(3). Mevcut kriterler sonunda KDIGO 

sınıflandırmasında da yerini almıştır ve artık RIFLE ve AKIN 

kullanılarak ortak bir tanımlama verilmiştir (2,3). KDIGO ortak 

sınıflaması Tablo-1’de açıklanmıştır.  

Tablo 1: KDIGO ortak sınıflaması 

Evre Serum Kreatinin İdrar Çıkışı 

1 Bazal değerin 1.5-1.9 katı  

veya 

≥0,3 mg/dl artış 

6-12 saat boyunca 

<0.5ml/kg/saat 

2 Bazal değerin 2-2.9 katı ≥12 saat boyunca 

<0.5ml/kg/saat 

3 Bazal değerin 3 katı 

veya 

Serum kreatinin ≥4.0 ml/kg/sa 

veya 

Renal replasman tedavisi 

başlanması 

veya 

≥24 saat boyunca 

<0.3ml/kg/saat 

veya 

≥12 saat boyunca anüri 
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<18 yaş hastalarda 

eGFR<35ml/dk/1.73m2 

ABH’nın tanımlanması ve evrelendirilmesindeki standartlar 

sayesinde son yıllarda ABH’nın böbrek fonksiyonları üzerine uzun 

süreli etkileri de daha iyi görülmüştür (4). ABH’nın sınıflaması 

sayesinde kronik böbrek hastalığının (KBH) gelişiminde rol oynayan 

ABH’nın ataklarını belirlemede etkin rol oynamıştır. Altta yatan ciddi 

hastalıkların mevcut olduğu durumlarda ABH’nın gelişmesi mortalite 

üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bu hastalardan böbrek enfarktüsü 

ve bilateral kortikal nekroz gelişen hastalar renal replasman tedavisine 

bağlı kalırken diğer vakalarda çoğunlukla böbrek fonksiyonları geri 

dönmektedir. 

KBH günümüzde bile hala ciddi bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. 

İngiltere’de yetişkinlerde %8.5 oranında KBH görülmektedir. KBH 

mortalite ve morbidite üzerine oldukça etkilidir ve özellikle 

kardiyovasküler ölümlerle bağlantılıdır(6). KBH’nın toplum üzerinde 

ciddi ekonomik etkileri de mevcuttur. Artık KBH’nın tanımlanması, 

tedavi ve takibinde klavuzlar bulunmaktadır(7). Tüm bunlara rağmen 

KBH sinsi bir seyirle tanı ve tedavi olmaksızın gidebilir. Bu sebepten 

dolayı da KBH için risk taşıyan hastalara yönelik takipler yapılmalıdır.  

ABH’nın etiyolojisi genellikle multifaktöriyeldir. Yoğun 

bakımlarda ABH’nın sebepleri çoğunlukla sepsis, septik şok, 

perfüzyonun bozulması ve kullanılan nefrotoksik ajanlara bağlıdır. Bu 

yazıda,yoğun bakımdan çıkan hastaların ve diğer ABH gelişen 

hastaların böbrek fonksiyonlarının takibi, ayrıca ABH ve KBH 

gelişimine katkı sağlayan sebepler ele alınacaktır. 

ABH sonrası KBH epidemiyolojisi 

ABH’nın KBH oluşumunda ciddi bir etken olduğunu gösteren çok 

sayıda epidemiyolojik veriler bulunmaktadır(8,9). Son dönem böbrek 

yetmezlikleri gelişen hastalarının çoğunun geçmişte ABH geçirdikleri 

bilinmektedir. Özellikle de ABH atağında renal replasman ihtiyacı 

doğan hastaların ileride KBH oluşum oranı artmaktadır. KBH’nın 

gelişiminde ABH çok önemli bir epidemiyolojik etken oluştursa da altta 

yatan hastalığın düzelmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıkmayabilir. 

Bu sebepten dolayı da hastaların renal fonksiyonlar açısından takibi 

yapılmalıdır. Çünkü daha sonraki dönemlerde bu hastalarda KBH 

ortaya çıkması mümkün olduğu için takibin yapılması önem 

taşımaktadır. ABH sonrası serum kreatinin düzeyleri düzelen 1610 
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hastanın kohort çalışmasında 36 ay sonrasında yarısında KBH gelişmiş 

olup ilave olarak da ABH olmayan kontrolle karşılaştırılmasında 1.5 

kat daha fazla bir ölüm oranı mevcuttur(10). Çalışmalar ABH geçiren 

hastaların taburculuk sonrasında takipleri için serum kreatinin 

seviyelerinin baz alınamayacağını göstermiştir. 

ABH sonrası gelişen KBH’nın patofizyolojisi 

KBH’nın çok sayıda sebebi bulunmaktadır fakat oluşmuş olan 

KBH’nın seyri üzerine diyabetes mellitus, sistemik hipertansiyon ve 

süreğen proteinürinin etkisiyle gelişen tübülointerstisyel hasar ve 

glomerüloskleroz GFR’de süreğen bir düşüşe yol açarak yaygın 

patofizyolojik süreçlerin gelişimine sebep olur. ABH’nın erken 

safhasında akut inflamasyona bağlı olarak nötrofil infiltrasyonu takiben 

iyileşme sırasında lenfosit-monosit infiltrasyonları gelişir. Eğer erken 

nötrofilik infiltrasyon ağır seyrederse dönüşümsüz nefron kayıpları 

oluşabilir. Buna karşılık eğer mononükleer hücre infiltrasyonu 

gecikirse ABH sonrasında düzelme daha çok olur. Geç dönemde ise 

lenfosit ve monositlerin onarımı dokunun şekillenmesine ve 

yenilenmesine sebep olabilir ya da proliferasyon, fibroblastik metaplazi 

ve fibrozise götürebilir. Gelişen fibrozis ise glomerüllerdeki peritübüler 

kapiller yoğunlukta düşmeye, bunun sonucu olarak hipoksinin ortaya 

çıkması ile ilerleyici böbrek hasarına aracılık yapar.  

Bir nefronda geri dönüşümsüz hasar oluştuğunda etrafindaki diğer 

nefronlarda da kan akımı bozulur ve patofizyolojik süreç tetkiklenir. 

KBH hastalarının hemen hepsinde etiyolojiden bağımsız olarak yaşam 

tarzı, diyet, egzersiz, süreğen inflamasyon, hiperlipidemi, diyabet, 

süreğen proteinüri, esansiyel hipertansiyon, geçirilen ABH atakları 

GFR’deki azalmayı hızlandırır(11). 

ABH sonrası gelişen KBH’nın tanısı 

ABH sonrasında gelişen KBH’nın tanınmasını engelleyen birçok 

faktör bulunmaktadır. Şöyle ki akut hastalık sürecinde gelişen subklinik 

ABH’nın gelişimini tanımak çoğunlukla mümkün olmaz. Ayrıca ABH 

sonrasında gelişen hafif interstisyel hasar GFR’deki düşme ile 

bağlantılı olmayabilir ancak bunlar KBH için risk faktörü olabilir.  

Ciddi hastalıklar ile kronik hastalıklardaki kas kaybı gelişmesi 

serum kreatinindeki değerlerin GFR’deki kaybın şiddetini doğru 

şekilde yansıtma kabiliyetini bozabilir. ABH tanısı aldığında duruma 

eşlik eden karaciğerin işlevindeki bozulma, kas kütlesindeki değişim, 
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iyileşme fazında böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesini 

güçleştirebilir(12). Renal biyobelirteçler ABH’nın doğru ve erken 

tanısının konulabilmesi için değerli çalışmalarla araştırılmıştır. Fakat 

bu biyobelirteçlerin ABH sonrasında kronik hasarlarla bağlantısı yeterli 

düzeyde bilinmemektedir. ABH tanısında kullanılan nötrofilik jelatinaz 

ile ilişkili lipokalin (NGAL) seviyeleri böbrek düzelmesinin düzeyi ile 

orantılı olup böbreklerin düzelme seyrinin göstergeleri ve klinik 

risklerin beraber değerlendirilmesi ile karar verilebilir(13,14). Bu 

verilerden de anlaşıldığı gibi renal tübüler lezyonların değerleri ciddi 

hastalık sonrasında böbrek fonksiyonlarının düzelme seyrindeki 

prognozunu göstermektedir. Fakat bu çalışmalar renal replasman 

tedavileri ile bağlantısız olarak yapıldığından renal replasman tedavisi 

hiç gerekmeyen ya da replasmandan çıkarılan hastalarda kronik hasarın 

seviyesini gösterebilecek daha güncel çalışmalara gerek duyulmaktadır. 

Ayrıca uzun dönem böbrek sağ kalımını gösterebilecek, aynı zamanda 

fibrozisi ve böbrek düzelmesini gösterebilecek daha duyarlı belirteçlere 

ihtiyaç vardır(14). Tekrarlayan böbrek hasarının engellenmesi ve uzun 

süreli böbrek fonksiyonlarının düzelmesinde yararlı olabilecek olan 

ABH’nın biyobelirteçlerine bakılmalıdır. 

ABH sonrasında gelişen KBH’nın önlenmesi 

ABH’nın tedavisi ile renal fonksiyonların korunması ve kronik 

böbrek hasarına gidişinin önlenmesinde çok önemli rol oynar. ABH’nın 

gelişiminde sepsis, hipovolemi ve kalp yetmezliği en sık sebep olan 

hastalıklar olup, bunların sebep olduğu azalmış renal perfüzyonun 

bozulması temel faktördür. ABH’nın tedavisinde temel olarak sistemik 

hemodinaminin sağlanması, renal perfüzyonun sağlanması ve altta 

yatan hastalıkların tedavisi olmalıdır. ABH’da uygulanan süreğen 

diyaliz tedavileriyle aralıklı uygulanan hemodiyaliz tedavisine oranla 

daha iyi sonuçlara ulaşılmıştır(15). Aralıklı hemodiyaliz tedavisinde 

hızlı ultrafiltrasyona bağlı oluşan hipotansiyon sonucunda gelişen renal 

hipoperfüzyon ve buna bağlı daha fazla iskemik hasar 

oluşmaktadır(16). Bunlar da göstermektedir ki hemodinamisi bozuk 

olan akut böbrek hasarının tedavisinde sürekli replasman tedavileri 

seçilmelidir(17). ACE veya ARB ile glomerüler filtrasyonu düşürüp, 

vasküler direncin azaltılması sonucunda oksijen ihtiyacını azaltarak 

böbreklerin korunmasının akut desteğin sağlanmasında yeterli gelip 

gelmediği tartışmalıdır(18). Bu tedavi güncel klinik kullanımda henüz 

önerilmemektedir, çalışmalarla desteklenmesine ihtiyaç vardır. 
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ABH sonrası gelişen KBH tedavisi 

ABH sebebiyle tedavi alan kritik hastaların tanısal belirteçler 

yetersiz olduğundan kronik böbrek hasarı için risk içerdiği kabul 

edilmelidir. ABH tanısı konulup tedavi alan bütün hastalar, düzelmenin 

seviyesinden bağlantısız olarak KBH oluşumu açısından düzenli 

kontrol altında tutulmalıdır. ABH geçiren hastaların takibinde idrar 

tetkiki, serum kreatinin, elektrolitler, proteinüri ve kardiyovasküler risk 

faktörlerinin bakılması önerilmektedir. İleri süreçte KBH gelişimini 

kontrol altında tutabilmek için ABH tedavisi gören hastaların belirli 

aralıkla düzenli kontrolleri yapılmalıdır. Bazı hastalarda takipte 

biyokimya, idrar tetkiki yanında GFR ölçümü de faydalı olabilir.  

Renal fonksiyonlarda büyük oranlarda azalma görülen ve ilave risk 

faktörlerini beraberinde bulunduran vakalar nefroloji hekiminin 

gözetiminden fayda görürken, bunun dışındaki vakalar temel sağlık 

hizmeti veren hekimlerce takip edilip gerek duyulduğunda nefroloji 

hekiminde gönderilebilir(19). KBH gelişme riski mevcut olan ayrıca 

hipertansiyon, diyabet, proteinüri, kardiyovasküler riskleri olan 

hastaların tedavisinde KBH’nın ilerlemesini yavaşlattığı için ACE 

inhibitörleri ve/veya A2 reseptör blökörleri özelikle seçilmelidir(20). 

Hastaların KBH gelişim riskini azaltmak ve yeni gelişen ABH 

ataklarından korumak için her zaman sıkı takipte olması gerekmektedir. 

ABH gelişimi sonrası izlem 

KBH temelinde ABH gelişen vakalarda, ilave risk faktörleri 

taşımıyorsa taburculuk sonrası ilk 3 ay içinde mevcut klinik durum 

gözden geçirilmelidir. ABH’nın ağırlığı KBH’nın ilerleyişi ile direkt 

bağlantılıdır. Ayrıca diğer ilave riskli hastalıkları geçiren vakalarda 

KBH riski artar. Bu vakaların KBH gelişiminde özellikle risk oluşturan 

hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar bakımından da 

takibi gerekmektedir. Özellikle evre 2 ve daha ciddi ABH gelişen 

vakaların böbrek fonksiyonları çok daha yakın takip gerektirmektedir. 

Bu kapsam dışında bulunan hastalar ise idrar tetkiki, proteinüri, serum 

kreatinin, GFR, elektrolitler, kan basıncı, kan şekeri, üriner ultrason ile 

takip edilmelidir. Bu takipler sırasında elde edilen sonuçlara göre eğer 

hasta yönlendirilmesi gerekiyorsa hastanın nefroloji hekimine 

gönderilmesi ya da böbrek fonksiyonların durumuna göre takip 

sıklığının artırılması gerekebilir(21). İlave risk faktörleri olmayan ABH 

geçiren hastalar 3 ay sonraki kontrol muayenesinde KBH’a ait bulgular 
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bulunmamasına rağmen geç dönemde gelişebilecek KBH riskine karşı  

önlem olarak 1 yıl sonrasında yeniden kontrol edilmelidir. 

ABH geçiren hastalar taburculuk sonrasında mutlaka sıkı kontrole 

tabi tutulmalıdır. Bu sayede ileri dönemlerde gelişebilecek KBH’nın 

gidişatı kontrol altına alınabilir. Eğer bu kontrol ve takipler düzenli 

yapılmazsa böbrek fonksiyonlarının düzelmesi de mümkün 

olmayacaktır. Bu yüzden özellikle ciddi hastalıklar sonucunda ABH 

geçiren hastaların takibi için kontrol rehberleri ve kayıt 

mekanizmalarına ihtiyaç vardır. 

Sonuç 

ABH’na bağlı olarak gelişen böbrek fonksiyonlarındaki kayıplar 

ileri dönemlerde KBH’na neden olmaktadır. Bu nedenle ABH gelişen 

hastaların tedavisi ve izleminde rehberlerin ve biyobelirteçlerin 

geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Tanımlama 

Gebelikte akut böbrek hasarının (ABH)  maternal ve fetal morbidite 

ve mortalite üzerine etkileri bulunmaktadır. Normalde böbrek hasarına 

yol açabilen iskemik, nefrotoksik, enfektif ajanlara bağlı ya da antikor 

aracılı glomerulonefritler gebelikte de ABH’na yol açabilir. Her bir 

trimester için daha ön planda olan, gebelikle ilgili komplikasyonlar ele 

alınacaktır. 

Erken gebelikte hiperemezis gravidarum ve kanamaya bağlı daha 

çok prerenal azotemi görülür. Geç gebelik dönemlerinde gebeliğin akut 

yağlı karaciğeri (GAYK), preeklampsi, HELLP sendromu, üriner 

obstrüksiyon, trombotik mikroanjiopatiler, enfeksiyonlar gibi çok 

sayıda farklı etkenler ABH’na yok açabilir. 

Epidemiyoloji 

Gelişmiş ülkelerde gebelikle ilişkili ABH etiyolojisi gelişmekte olan 

ülkelerden farklıdır. Geçen birkaç dekat boyunca, gelişmiş ülkelerde 

gebelikle ilişkili ABH insidansı azalmıştır (1). Tabi ki bu azalma 

üzerinde güvenli ve yasal abortuslara ulaşılabilmesi, prenatal 

bakımdaki gelişmeler etkili olmuştur. Gelişmiş ülkelerde gebelikle 

ilişkili ABH çoğunlukla preeklampsi, HELLP sendromu, trombotik 

mikroanjiopati, sepsis ve ablasyo plasentaya bağlı kanama sonucunda 

olur. Gelişmekte olan ülkelerde ise ABH sıklıkla ablasyo plasenta, 

puerperal sepsis ve septik abortus gibi enfeksiyöz sebepler ve 

postpartum kanamalara bağlıdır(1). Sağlık kurumlarına ulaşma güçlüğü 

ve farklı coğrafyalardaki farklı veri toplama teknikleri gibi yetersiz 

istatistiksel verilerin oluşmasına yol açan faktörler nedeni ile 

gelişmemiş ülkelerde gebelikle ilişkili ABH’na ilişkin sağlıklı veriler 

halihazırda mevcut değildir(2). 
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Gebelikte gelişen fizyolojik değişiklikler 

Gebelikte anatomik olarak böbrek boyutları 1-1,5 cm artar, toplayıcı 

sistemde ise genişleme olur. Glomerüllerde gelişen vazodilatasyon, 

renal kan akımı artışı ile GFH’da artışa sebep olup plazma hacminde 

%30, renal kan akımı hızında %80, GFH’da %40-50 oranında artışa 

sebep olur. Kan basıncı erken dönemde 10 mmHg azalıp termde 

normale döner.   

Gebelikte üriner sistemin genişlemesi ise direkt östrojen ve 

progesteronun etkilerine bağlıdır. PGE2 ise üretral peristaltizmde 

azalma, büyüyen uterusun üretere basısı gibi sebeplerle mekanik 

obstrüksiyon ile glomerüler filtrasyon hızında (GFH) artışa sebep 

oluşturmaktadır(3). Gebelikte kan hacmi %50 kadar artar, eritrosit 

sayısına göre orantısız plazma hacmindeki artış sebebiyle gebeliğin 

fizyolojik anemisi gelişir. 

Gebelikte protein, glukoz, aminoasit ve ürik asitin tübüler 

reabsorpsiyonunda  değişiklikler oluşur. Filtre edilen glukoz yükünün 

artışı, hiperglisemi olmaksızın renal glukozürinin oluşumuna yol açar. 

GFH’daki artış, glomerüllerin albumine karşı protein atılımında <300 

mg/güne kadar artışa yol açar(4).   

Gebelikteki fizyolojik değişiklikler ikinci trimesterin sonunda pik 

yapar ve sonrasında gebelik öncesine dönme eğilimine girer. Oysa 

anatomik değişiklikler gebelik sonrasında 3 aya kadar sürebilir. 

Gebelikte gelişen fizyolojik değişimler Tablo-1 de sunulmuştur. 

Tablo 1: Gebelikte fizyolojik değişimler 

Fizyolojik Değişen Gebelikteki Değişim 

 Plazma Hacmi %30-50 artış 

 Kan Basıncı 10 mmHg azalır, termde artış 

 Kardiyak Output %30-50 artış 

 Kalp Tepe Atımı 15-20/dakika artış 

 Renal Kan Akım Hızı %80 artış 

 GFH 150-200/dakika (%40-50 artış) 

 Hemoglobin 2 g/dl azalır 

 Kreatinin 0.5-0.6 mg/dl’ye iner 

 Ürik Asit 2-3 mg/dl’ye iner(22-24. hafta artar) 

 Na 4-5 mEq/L azalır 

 Osmolalite Set point 270 mOsm/kg’a iner 

 Ca Kalsitriol artar, GİS emilim ve idrar 

atımı artar, taş oluşumu artar 
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Laboratuvar 

Gebelikte kreatinin değerinin düzeyi tek başına ABH için oldukça 

geç bir göstergedir. Artmış GFH ve hemodilüsyon sebebiyle normal 

düzeylerdeki serum kreatinin seviyeleri bile gebeler için yüksek olarak 

kabul edilebilmektedir. Bu yüzden klinisyenler laboratuvar verilerini 

değerlendirirken dikkatli olmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk 

olmayan gebeler için serum kreatinin düzeyi 0,5-0,6 mg/dl’ye iner. 

Proteinüri normal gebelikte 300 mg/güne kadar artış gösterebilir ve 

anlamlı böbrek hasarını göstermeyebilir(5). Serum sistatin-c, idrarda 

Böbrek Hasar Molekülü-1(Kidney Injury Molecule -1, KIM-1), 

serumda ve idrarda Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin(NGAL), 

gebelikte ABH için yeterince araştırılmamıştır. Gebelikte 24 saat idrar 

toplanarak elde edilen kreatin klerensi, GFH’nın tahmininde hala altın 

standart olarak kabul edilmektedir(6,7). 

Patofizyoloji 

Gebelikle ilişkili ABH da normal erişkin popülasyonda olduğu gibi 

prerenal, renal ve postrenal şeklinde sınıflandırılır. Gebeliğin ilk 

trimesterinde ABH için gelişmiş ülkelerde hiperemezis gravidaruma ek 

olarak septik abortus risk faktörü oluşturmaktadır. Gebeliğin ikinci ve 

üçüncü trimesterlerinde ABH için gelişmiş ülkelerde preeklampsi, 

HELLP sendromu, trombotik mikroanjiopati, sepsis ve postpartum 

kanama etken iken, gelişmekte olan ülkelerde ise ablasyo plasenta, 

enfeksiyöz nedenler, puerperal sepsis,septik abortus ve postpartum 

kanama risk faktörü oluşturmaktadır. İlk trimesterdeki kanamalar, 

çoğunlukla düşükler, ektopik gebelikler ve genital bölgedeki 

enfeksiyonlar, poliplere bağlı gelişir. Burada ise altta yatan patolojilerin 

tedavisi gereklidir. 

1. trimester 

Bu dönemde ABH olarak genelde prerenal azotemi görülür. Prerenal 

azotemi çoğunlukla hiperemezis gravidarum ve kanama sebebiyle 

gelişir. Hiperemezis gravidarumda tanı kriterleri; devamlı olarak 

kusmaya eşlik eden, vücut ağırlığının %5’inden fazlo kilo kaybı ve 

diğer nedenlere bağlı olmayan ketonüridir(8). Bu hastalarda ABH, 

metabolik alkaloz ve hipokalemi ile birlikte olabilir. Laboratuvar olarak 

aminotransferazlarda hafif artışlar, hemokonsantrasyona bağlı 

hematokrit artışı ve hafif düzeyde hipertiroidi olur(9,10). Bu hastalarda 

destekleyici tedavi olarak intravenöz sıvı, antiemetik ilaçlar ile böbrek 

bozuklukları düzelmektedir. 
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2. ve 3. trimesterler 

Bu dönemde ABH preeklampsi, eklampsi ve HELLP (hemoliz, 

artmış karaciğer enzimleri, düşük platelet) sendromuna bağlı görülür. 

Preeklampsi genellikle gebeliklerin %5-10’unda görülür. Gebelikte 

görülen bir durum olup genellikle 20. gebelik haftası veya sonrasında 

gelişen hipertansiyon (sistolik kan basıncı ≥140 mmHg, diastolik kan 

basıncı ≥90 mmHg) ve proteinüri(≥300 mg/gün) ile tanımlanır(11). 

Gebelikte plasentanın yetersiz vaskülarizasyonu sonucunda 

uteroplasental hipoperfüzyon ile gelişen fetal iskemi preeklampsiye 

sebep olur(22). Gebelik toksemisi olarak preeklampsi ve eklampsi iki 

döneme ayrılır. Preeklampsideki klinik tabloya koma ve konvülsiyon 

eklenirse eklampsi olarak tanımlanır. 

Preeklampsi genellikle asemptomatik olarak seyreder. 

Preeklampsinin ayırıcı tanısında altta yatan hipertansiyon, kronik 

böbrek hastalıkları girmektedir. Preeklampsi genellikle ciddi ABH’na 

sebep oluşturmaz. Halbuki çoklu organ  tutulumu ile seyreden ciddi 

preeklampside (Tablo-2) yüksek oranda ABH riski mevcuttur. 

Tablo 2: Ağır preeklampsi kriterleri 

 Kan basıncı: SKB≥160 veya DKB≥110 mmHg 

 Proteinüri: Protein/kreatinin > 5gr/gün 

 Oligüri <500 ml/gün 

 SVO, konvülziyon, görme kaybı 

 Pulmoner ödem 

 Epigastrik veya sağ üst kadran ağrısı 

 Hepatoselüler hasar (transaminazlarda 2 kattan fazla artış) 

 LDH>600 

 Trombositopeni: <100.000 

 Fetal büyüme geriliği (doğum ağırlığı <10 persantil) 

Ciddi preeklampsi, hızlı müdahale edilmeyi gerektiren acil ve 

ilerleyici bir tablodur. Ciddi preeklampsi olarak tanımlanan termdeki 

gebeler için en uygun tedavi doğumun indüklenmesidir. Semptomlar 

doğum ile genellikle düzelir fakat bazı gebelerde doğumu izleyen 48 

saat içinde semptomlar artabilir. Bu vakalar ABH, inme, akciğer ödemi 

için risk altındadırlar (12). Preeklampsi tedavisi Tablo-3’te 

açıklanmıştır. 

Eklampside ise genellikle iskemiye neden olan mikrotrombozlara 

bağlı konvülsiyonlar ve komalar görülür. Bu hastalarda 
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konvülsiyonların önlenmesinde genellikle diazepam, magnezyum 

sülfat verilir. 

HELLP sendromu çoğunlukla preeklampsi ile bağlantılı olup 

gebeliklerin 20. haftasından sonra görülür ve gebenin hayatını tehdit 

edebilen bir durumdur. HELLP sendromunda mikroanjiopatik hemoliz, 

karaciğer enzimlerinde artış, trombosit sayısında düşüklük oluşur. 

Trombosit sayısının durumu hastalık ciddiyetinin bir göstergesi olarak 

karaciğer bozukluğuna eşlik eder(13). Zamanında müdahale edilmezse 

hayatı tehdit eden bir durumdur. HELLP sendromunun tedavisi ciddi 

preeklampsi ile aynıdır. 

Tablo 3: Preeklampsi tedavisi 

Klinik Problem Tedavi 

Doğum endikasyonu koyma Klinik laboratuvar değerlendirme 

Kan basıncı kontrolü Akut tedavi: KB≥170/110 mmHg 

Kronik tedavi: KB≥140/90 mmHg 

Eklampsi tedavi veya profilaksisi Diazepam 10-20 mg IV 

MgSO4 4gr IV 20 daikada, sonra 

1.5g/h  

Volüm genişletici tedavi 500-1000cc/4-6h (oligüri) 

500cc kolloid (anestezi öncesi) 

Destek tedaviler PLT inf (PLT<20-40 bin) 

TDP, HD. 

Progresif renal, hepatik, 

hematolojik bozulma 

Doğumun başlatılması 

Gebeliğin akut yağlı karaciğeri 

Gebeliğin Akut Yağlı Karaciğeri(GAYK), 10000-15000 gebelikte 

bir görülen çok nadir bir durumdur(14,15). Gebeliğin son trimesterinde 

koagülapati ve ani karaciğer yetersizliği ile başlayan bir tablodur. 

Predispozan faktörler preeklampsi öyküsü, NSAİİ kullanımı, 

primiparlar ve fetusun cinsiyetinin erkek olması durumlarıdır. 

Karaciğerdeki tutulumun durumuna göre, karaciğer enzimlerinde hafif-

orta düzey artışlardan, ağır ensefalitli karaciğer yetmezliğine kadar 

değişen klinik tablolar gelişebilir(15). Bunun yanında bulantı, kusma, 

karın ağrısı, sarılık, normositik anemi, lökositoz, hiperürisemi, 

protrombin zamanında uzama, bilirubin düzeylerinde hafif artış(<5 

mg/dl) eşlik eder(16). Bu hastalarda ABH sıktır. GAYK’de primer 

tedavi ise acil doğumdur. Bunlarda doğum sonrasında 2-3. gün içinde 

karaciğer enzimleri ve ensefalopati düzelmektedir. Nadiren bu 

hastalarda karaciğerde yetmezlik devam eder ve tablo karaciğer nakline 
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kadar gidebilir. Aynı zamanda doğum ile böbrek fonksiyonları düzelir 

ve nadiren diyaliz ihtiyacı doğabilir(15,16). 

Trombotik mikroanjiopatiler 

Trombotik Mikroanjiopatiler(TMA), oldukça farklı heterojen bir 

hastalık grubu olup herediter veya kazanılmış ani veya yavaş seyirli 

olabilir. TMA’lar mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni 

veya organ hasarına sebep olan mikro dolaşımda fibrin ve/veya 

trombüslerin oluşumları ile tanımlanmaktadır. Gebelikteki ABH’lerin 

nadir nedenlerinden biridir. Trombotik trombositopenik purpura (TTP) 

ve hemolitik üremik sendrom (HÜS) daha önceden gebelikle bağlantılı 

TMA olarak tanımlanıyordu fakat artık TMA yeniden dört alt grupta 

tanımlandı ve gebelik ise tetikleyici bir değer olarak kabul edildi(14). 

TMA heterojen bir hastalık olduğu için preeklampsi/HELLP ile 

ayırabilmek oldukça zor olmaktadır. Nedeni ise her iki hastalıkta da 

hemolitik anemi ve trombositopenin eşlik edebilmesidir. TMA’nın 

tedavisinde dikkatli ve multidisipliner olmak gerekir. TMA’da 

genellikle altta yatan patojenik mekanizmanın tedavisi 

hedeflenmektedir. Plazma değişimi ile bağlantılı olan veya olmayan 

taze donmuş plazma infüzyonları ve Fakhouri tarafından desteklenen 

C5a monoklonal antikorlu kompleman aktivasyonunun baskılanması 

ile tedavi yoluna gidilebilir(14).  

Renal kortikal nekroz 

Renal kortikal nekroz(RKN) çoğunlukla abruptio plasenta veya 

preeklampside oluşur. Hastalarda genellikle bilateral renal kortikal 

nekroz gelişir ve hastalığın etiyopatogenezi net olarak bilinmemektedir. 

Gelişmiş ülkelerde nadiren görülür. Gelişmekte olan ülkelerde ise son 

yıllarda bildirilen RKN vakaları azalma göstermiştir(17). RKN’de 

görüntülemelerde spesifik olarak kortekste BT veya USG’de hiperdens 

alanlar ortaya çıkar. 1-2 ay sonrasında ise geç görüntü olarak 

kalsifikasyonlar oluşmaktadır. Bu hastalar gerekli tedavileri alsalar da 

çoğunlukla kalıcı böbrek fonksiyon kaybı gelişir. Bu hastalar 

sonrasında renal replasman tedavilerini alırlar. 

Gebelikte üriner enfeksiyonlar 

Gebelikteki böbrekte gelişen hormonal ve anatomik farklılıklar, 

gebelikte üriner enfeksiyonlara sebep olabilir. Ayrıca idrara kaçan 

glukoz ve aminoasitler üriner enfeksiyonlar için zemin hazırlar. 

Gebelikte gelişen üriner enfeksiyonlara bağlı septik tablolar ABH’na da 

yol açabilir. Gebelerde üriner enfeksiyonlar asemptomatik 
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bakteriüriden pyelonefrite kadar değişkenlikler gösterebilmektedir. 

Asemptomatik bakteriüri, düşük sosyoekonomik düzeye sahip 

diyabetik hastalarda daha büyük oranda görülmektedir. Bu hastalarda 

tedavi edilmediklerinde yüksek oranda pyelonefrit gelişmektedir. Bu 

hastalarda uygun tedavi sayesinde sepsis veya organ yetmezliklerinin 

gelişmesi önlenebilmektedir. Bu hastalarda üriner sistem enfeksiyonları 

genelde E. Coli sebebiyle oluşmakta fakat bazen dirençli bakteriler 

nedeni ile kortikal veya periferik abseler de gelişebilir. 

Akut böbrek hasarına karşı önlemler 

Gebe hastaları takip eden hekimler ABH’na karşı dikkatli olmalıdır. 

Eğer ABH gelişen bir hasta olursa bu hastaya multidisipliner olarak 

yaklaşmak zorunludur. Renal replasman tedavisine de ihtiyaç 

duyabilecek bazı hastalar olabilir. Böyle durumlarda tedavi şeklinin 

seçilmesinde genel hemodinamik tablo ön planda tutulmalıdır. En 

uygun tedavinin seçiminde literatürde çok az kanıt mevcuttur. 
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Giriş: 

Gastrik polipler tüm üst gastrointestinal sistemde endoskopi 

uygulanan hastaların % 2 – % 6’sında ve genellikle tesadüfi olarak 

saptanır (Park, 2008: 132). Endoskopik incelemenin yaygınlaşması ile 

günümüzde bu oran giderek artmaktadır. Gastrik polip gelişiminde 

etiyoloji net olarak ortaya konulamamıştır ancak kronik mukozal hasar 

polip gelişiminde en önemli etken olarak kabul edilmektedir. Mukozal 

hasarın en onemli nedeninin ise kronik gastrite yol açan helikobakter 

pilori (HP) ya da otoimmun gastrit olduğuna inanılmaktadır (Peterson 

ve Graham, 2002). Poliplerin en önemli klinik özellikleri; Malign 

dönüşüm göstermesi, ülsere poliplerin anemiye yol açması ve mide 

çıkışında aralıklı olarak obstrüksiyona neden olmalarıdır 

(Gencosmanoglu vd, 2003: 27). 

● Polip histolojisi'nin değerlendirilmesi  

Küçük soliter polipleri olan hastalarda, polipin histolojik 

karakterizasyonu için biyopsi örnekleri alınmalı veya polipektomi 

yapılmalıdır. Polipektomi, bilinen tüm neoplastik polipler ve çapı ≥1 

cm olan tüm polipler için yapılmalıdır, çünkü biyopsiler tek başına 

yüksek dereceli displazi veya erken mide kanseri odaklarını 

dışlayamaz. Birden fazla polipi olan hastalarda, en büyük polip eksize 

edilmeli ve kalan poliplerden biyopsi örnekleri alınmalıdır 

(Muehldorfer vd, 2002: 50). 

● Etraf mukozanın değerlendirilmesi  

Polipler biyopsi alındıktan veya rezeke edildikten sonra, metaplastik 

atrofik gastritin arka planında ortaya çıkan displaziyi dışlamak ve H. 

pylori'yi teşhis etmek için normal görünen antral ve korpus 

mukozasından numune alınmalıdır. Gastrit, antral ve korpus atrofisinin 

derecesine dayalı olarak mide kanseri gelişme riskinin bir tahminini 

sağlamak için tasarlanmış bir mide mukozal evreleme sistemi 

kullanılarak sınıflandırılmalıdır (Sharaf vd, 2013: 78). 
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Hiperplastik polipler  

Gastrik poliplerin büyük çoğunluğunu hiperplastik polipler 

oluşturmaktadır ve tüm gastrik poliplerin yaklaşık % 75'ini oluşturur. 

Makroskopik olarak, genellikle 1 cm'den küçük, tek, sesil lezyonlar 

olup sıklıkla antrumda lokalizedirler, ancak olguların % 20'sinde 

multipl olabilirler. Bu poliplerin büyük kısmı kronik gastrit zemininde, 

doku hasarı ve inflamasyona abartılı mukozal yanıt sonucu gelişirler. 

Semptomatik oldukları zaman dispepsi, midede yanma hissi, karın 

ağrısı ya da anemi ile sonuçlanan üst gastrointestinal sistem kanaması 

gibi bulgular gösterirler (Morais vd, 2007: 44). Benign özellik taşıyan 

hiperplastik poliplerin % 1–5 oranında malign dönüşüm gösterdiği 

bildirilmiştir. Özellikle 2 cm çapından büyük olan poliplerde displazi 

ya da karsinom gelişme riskinin daha fazla olduğu belirtilmektedir. 

Abraham, polibin cevresindeki mide mukozasında adenokarsinom 

görülme insidansını % 6, polip içinde karsinom insidansını ise % 0,6 

olarak bildirmiştir (Abraham, 2002: 7).  

Fundik gland polipleri  

Sesil, düzgün, parlak yüzeyli ve genellikle 0.5 cm'den daha 

küçüktürler. H. pylori enfeksiyonunun düşük prevalansa sahip olduğu 

ve proton pompa inhibitörü (PPI) kullanımının yaygın olduğu batı 

ülkelerinde, fundik bezi polipleri en sık karşılaşılan poliplerdir. 

Gastrinoma, Zollinger-Ellison sendromu veya PPI'larla uzun süreli 

tedavi ile ilişkili hipergastrineminin fundik bezi polipleri ile ilişkili 

olduğu gösterilmiştir (Jalving vd, 2006: 24).  

Fundus bezi polipleri genellikle asemptomatiktir ve tesadüfen 

endoskopide keşfedilir. Nadir durumlarda, tıkanmaya, karın ağrısı veya 

kusmaya neden olacak kadar büyük bir boyuta ulaşabilirler. Hem FAP 

sendromu olanlarda hem de sporadik olarak görülebilir ve malign 

potansiyeli oldukça düşüktür. Antrumda 20’ den fazla polibi olan, genç 

başlangıçlı fundik polipleri (40 yaşından önce) veya eş zamanlı 

duedonal adenomları olan hastalarda ailesel polipozis sendromu 

olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve kolonoskopi yapılmalıdır. 

Proton pompa inhibitörüne bağlı olanlarda ilaç bırakıldığı zaman 

regresyon görülebilir (Debongnie, 1999: 62).   

Adenomatöz polipler 

Sporadik mide adenomları erkeklerde ve kadınlarda eşit olarak 

ortaya çıkar ve en sık altıncı veya yedinci on yılda görülür. Mide 

poliplerinin % 6-10’unu oluşturur. Mide adenomlarının çoğu 

asemptomatiktir. Semptomlara neden olan polipler büyük olasılıkla 

GIS kanaması (genellikle gizli ancak bazen açık) veya nadiren tıkanma 
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ile ortaya çıkar. Adenomlar düz veya polipoid olabilir ve genellikle < 2 

cm boyutundadır. Çoğu antrumda bulunur, ancak bazıları korpus ve 

kardiada meydana gelir. Adenomatöz polipler malignleşme riski 

içerirler. Seri endoskopi takiplerinde 4 yıl içerisinde % 11 displazi veya 

karsinoma in-situya ilerledikleri gösterilmiştir (de Vries vd, 2008: 134, 

Choudhry vd, 1998: 110).  

Nöroendokrin tümorler   

Polipoid lezyon olarak büyüyebilirler ve en sık korpusta 

bulunmalarına rağmen etiyolojiye bağlı olarak antrumda da 

yerleşebilirler. Genellikle düzgün yüzeyli, sesil ve geniş tabanlı 

nodüllerdir (Lawrence vd, 2011: 40). Literatürde tüm mide tümörleri 

içinde önceleri % 0,3 oranında bildirilen NET'ler, son yayınlarda % 11-

41 oranında bildirilmektedir (Klöppel vd, 1996: 20). Tüm 

gastrointestinal sistem NET'i içerisinde ise % 3 oranında görülürler. Tip 

1 ve 2 mide NET'ler hipergastrinemi ile ilişkilidir ve genellikle düşük 

metastaz potansiyeline sahiptirler. HP ile mide NET gelişimi arasında 

çok az kanıt vardır. HP enfeksiyonunun yol açtığı hipergastrinemi nin 

mide NET gelişimine neden olabileceği ve sporadik NET oluşumunda 

HP enfeksiyonunun rolü olabileceği öne sürülmüştür (Kagawa vd, 

2002: 7). Ülkemizde yapılan bir çalışmada ve 91 olgudan oluşan bir 

seride % 46 hiperplastik polip, % 18 foveolar hiperplazi, % 14 fundik 

gland polibi, % 3 adenom ve % 1 nöroendokrin tümör saptandığı 

bildirilmiştir (Gencosmanoglu vd, 2003: ). 2012 yılında yapılan 

başka bir çalışmada ise NET oranı % 8.8 olarak tespit edilmiş (Mujde 

vd, 2012: 20) ve literatüre bakıldığında NET insidansının giderek 

arttığı görülmüştür.  

Tedavi 

Küçük soliter polipleri olan hastalarda, poliplerin biyopsi 

yapılmasını ve mümkünse histolojik karakterizasyon için rezeke 

edilmelidir. Tek başına biyopsiler yüksek dereceli displazi veya erken 

mide kanseri odaklarını dışlayamayacağından, polipektomi bilinen tüm 

neoplastik polipler ve çapı ≥1 cm olan tüm polipler için yapılmalıdır. 

Birden fazla polipli hastalarda, en büyük polip eksize edilmeli ve kalan 

poliplerden biyopsiler alınmalıdır. 

Normal görünen antral ve korpus mukozası, metaplastik atrofik 

gastrit ve H. pylori enfeksiyonunun arka planında meydana gelen 

displaziyi dışlamak için örneklenmelidir. Testi pozitif olanlara H. pylori 

eradikasyon tedavisi verilmelidir. 
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Sonuç  

Gastrik polipler gastroskopi öncesi belirgin semptomatik özelliği 

olmayan, çoğu kez tesadüfen saptanan oluşumlardır. Malign 

dönüşümleri nedeniyle önemlidirler. Nöroendokrin tümör 

insidansındasındaki belirgin artmada göz önüne alınır ise rutin 

endoskopik incelemeler ve bu esnada tespit edilen poliplerin eksizyonu 

büyük önem taşımaktadır. 
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1. Giriş 

Fetal kayıp 20. gebelik haftasından sonra veya 500 gr. üzeri doğum 

ağırlığında gerçekleşen ancak doğum başlamadan önce gerçekleşen fetal 

ölümlerdir (Güngör ve Oskay, 2015: 515; DSÖ, 1995). Ölü doğum ise, 

gebeliğin 20. haftasından sonra gerçekleşen ve 500 gramdan fazla, 

doğumda ve doğumdan sonra herhangi bir canlılık belirtisi olmayan 

doğumlardır (Dilmen, 2013: 130).  

Meslek örgütleri, fetal ölüm oranlarını azaltmak için ölüm nedenlerini 

araştırmak, kayıp yaşayan aileye gerekli desteği sağlamak ve önlem almak 

gibi stratejik eylemler üretme çabasındadır. Jinekoloji ve Obstetrik 

Federasyonu (FIGO), Uluslararası Pediatri Birliği (IPA) ve Ulusal Ebeler 

Konfederasyonu (ICM) ölü doğumun dünya genelinde milyonlarca 

(yaklaşık 2,6 milyon) meydana gelen bir durum olduğunu bildirmişlerdir. 

Bu durumda; FIGO, ICM ve IPA, ölü doğum vakalarının nedenlerini 

araştırmak ve önlem almak gerektiğini vurgulamaktadırlar (Causens, 2011: 

1319; Lawn ve ark, 2016: 587; FIGO, 2015). Page ve Silver (2017)’e göre, 

bu ölüm sayılarının çoğunlukla 28 haftadan sonra gerçekleşen kayıtlı 

doğumların kaydedilmesi sonucu hesaplanmıştır. Özelikle 20 haftadan 

sonra gerçekleşen doğumların da eklenmesiyle bu sayının daha da 

artacağını bildirmişlerdir (Page ve Silver, 2017: 135). Fetal kayıpların 

büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. 

Türkiye’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2015 verilerine göre neonatal 

ölüm hız bin canlı doğumda 7,1 ve ölü doğum oranı %2,6 olarak 

gösterilmiştir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2018 

verilerine göre, her yüz doğumdan biri ölü doğumla sonuçlanmaktadır 

(TNSA, 2018; 159). 
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Gebelik esnasında ve doğumdan hemen sonra ölümün görülmesi 

ebeveynlerin psikolojileri üzerinde uzun süreli ciddi hasarlar yaratan hazin 

ve trajik bir olaydır (Körükçü ve Kukulu, 2010; 433; Kersting ve ark, 2013: 

379). Ebeveynler ve gebeliği takip eden sağlık profesyoneli gelecekle ilgili 

iyimser bir ruh hali içindeyken böyle bir trajik olayın gerçekleşmesi bazen 

kaçınılmaz olabilir. Kaybın gerçekleştiği andan itibaren ebeveynlerin 

psikososyal gereksinimlerindeki bakım yönetimiyle ilgili değişiklikler 

yapılmasını zorunlu kılar (Körükçü ve Kukulu, 2010: 431-432: Dikencik 

ve ark, 1999: 11; Kersting ve ark, 2013: 379). Aynı zamanda fetal kaybın 

nedenini araştırmak psikolojik iyileşmeyi hızlandırmak, bundan sonraki 

gebeliklerin başarıyla yönetimini sağlamak ve olayın adli boyutunun açığa 

çıkarılması açısından multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir (Kadı ve 

ark, 2016: 15; Yolaçan ve Bilge, 2020: 3-4). Bireylerin fetal kayıp/ölü 

doğum sonrası sosyal destek ve bakım gereksinimleri bulunmakla beraber, 

bu durum çoğunlukla gözden kaçırılmış bir durumdur (Körükçü ve 

Kukulu, 2010; 429). Bu çalışma fetal kayıp/ölü doğum durumunda sağlık 

profesyonellerine yol gösterici niteliktedir. 

2. Fetal kayıp nedenleri 

Ölü doğumlarda ölüm nedenlerinin belirlenmesi ile ailelerde psikolojik 

iyileşmeyi hızlandırabilir. Ayrıca mevcut riskin tanınması ve ilerleyen 

zamanlardaki planlanan gebelik bakımından önem taşımaktadır (Kadı ve 

ark, 2016: 15; Page ve Silver, 2017). Ayrıca bebeğin canlı ya da ölü doğup 

doğmadığının belirlenmesi, zorlamalı bir ölüm nedeni varsa bunun tespit 

edilmesi olayın adli yönünün aydınlatılması açısından önemlidir. Ancak 

bazı olgularda ölü doğumların nedenlerinin tespiti için neden olacak risk 

faktörü her zaman belirlenemeyebilir (Kadı ve ark, 2016: 15; Escañuela 

Sánchez ve ark, 2019: 2). Fetal ölümün nedenleri bilinirse; meydana 

gelebilecek bir kayba karşı oluşacak psikolojik uyumu kolaylaştırabilir. Ek 

olarak, suçluluk duygusuyla başa çıkmaya yardımcı olabilir. Uygun tanı 

rekürrensiyi ilgilendiren danışmanlığın daha uygun verilmesine veya 

gelecek gebeliklerde benzer bir sonuç ortaya çıkmaması için destekleyici 

ve önleyici girişimlere olanak sağlayabilir (Goldenberg ve ark, 2013; 813; 

Kersting ve ark, 2013: 379). Fetal kayıp nedenleri başlıca fetal, plasental 

veya maternal olabilir. Başlıca geç fetal kayıp nedenleri aşağıda 

gösterilmiştir (Page ve Silver, 2017: 141; Smith, 2016: 3): 
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Tablo 1: Fetal Kayıp Risk Faktörleri 

              

Maternal 

durumlar 

-Diabetes mellitus,  

-Hipertansiyon  

-Septisemi ve buna bağlı fetal malformasyon, yapısal ve 

kromozomal defektler, alkol ve sigara kullanımı 

-Sistemik lupus eritematozus 

-Kronik böbrek hastalığı 

-Hipertiroidizm 

-Hemoglobinopatiler  

-Siyanotik kalp hastalığı 

-İzoimmünizasyon 

-Fetal ölüm öyküsü 

-Monokoryonik çoğul gebelik 

-Vücut kitle indeksi> 30 kg / m2 

Fetal 

durumlar  

-Enfeksiyon-bakteriyal, viral 

-Fetal immün hemolitik hastalık, 

-Kord kazaları, prolapsus, trombüs, strangülasyon, bandlar 

veya düğümler ve torsiyon  

-Azalmış fetal hareket 

-Önceki makrozomik bebek (> 4.5 kg) 

Plasental  

durumlar 

-Plasental disfonksiyon-fetal büyüme geriliği ile ilgili,   

-Hipokisiye neden olan postmatürite ve abrupsiyo,  

-Plasenta previa  

-Plasenta infarktı  

-İkizden ikize tansfüzyon, fetal maternal kanama kalıtımsal 

bozukluklar, trombofili 

Bu nedenlere ek olarak, annenin fiziksel şiddete uğraması anne ve 

fetüste travmaya yol açacağından bu eylem ölü doğumla sonuçlanabilir. 

Bu sebeplerin dışında sebebi açıklanamayan ölü doğum sebepleri 

bulunmaktadır (Dilmen, 2013: 131). Ölü fetüsün titizlikle incelenmesi, 

ölüm belgeleri, kayıtlar, otopsi ve uygun laboratuvar araştırmalarına 

rağmen geç fetal kayıpların bir kısmının nedeni halen açığa 

kavuşmamaktadır (Buzcu ve ark, 2017; 92; Kadı ve ark, 2016: 13).  

3. Fetal ölümün tanısı 

Fetal ölümün teşhisi yapılırken ilk etapta gebeliğe ilişkin tarihsel 

bilgiler kaydedilmelidir. Page ve Silver (2018: 134)’e göre, risk 

faktörlerinin ve gebe öyküsünün belirlenmesi planlanan gebeliklere 

yönelik etkin danışmanlığı kolaylaştırır ve gerekli müdahalelerdeki başarı 

oranını arttırabilir. Gebe fetal hareketlerin olmadığını ifade ederse, uterus 

beklenen gebelik haftasından daha küçükse ve fetal kalp atımı doppler 

cihazıyla saptanamazsa fetal kayıptan şüphelenebilir. Tanıyı kesinleştiren 

bulgu ise ultrason bulgularıdır. Ultrason ile fetal hareketlerin ve fetal kalp 

atımının olmadığı doğrulanabilir (Hobel, 2009: 181).  
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Fetal otopside ise, fetal ölüm daha önce gerçekleşmişse fetüste masare 

dokular değerlendirilir. Maserasyon çıplak gözle belirlenebilen ilk bulgu 

olup, epidermisin soyulması durumudur. Maserasyon bulgularının 

belirlenebilmesi için fetüsün amnion sıvısı içerisinde en az 6-8 saat 

beklemiş olması gerekir. Fetüs uterus içinde birkaç hafta kalırsa fetüs derisi 

sarımsı-gri bir renge dönüşür (Pakiş ve Koç, 2006: 120-121). Tüm bu 

bulgulara rağmen en iyi gözlemci annenin kendisidir. Anne dikkati ve fetal 

hareketleri iyi gözlemlemesi ile fetal kaybı erken devrede fark edip 

oluşabilecek riskler sağlık profesyonellerince önlenebilir. Bu konuda 

sağlık profesyonellerince iyi bir gebe takibi ve daha da önemlisi gebenin 

kendini değerlendirebilmesi için eğitilmesi önem taşımaktadır. Genel 

olarak fetal ölümün teşhisi Tablo 2’deki gibi yapılmaktadır (Silver ve 

Heuser, 2010; Flenady ve ark, 2011; Page ve Silver, 2018: 131; Escañuela 

Sánchez ve ark, 2019: 2);   

Tablo 2: Fetal ölümün teşhisi esnasında değerlendirilmesi gereken 

temel bilgiler 

Mevcut gebeliğin detayları; anne yaşı Enfeksiyonlar; travma; kesinti 

Gebelik yaşı Yukarıdaki komplikasyonları 

düşündüren maternal semptomlar 

Hamileliği zorlaştıran tıbbi durumlar; 

gestasyonel diyabet 

Maternal serum markör ekranı; 

annenin tıbbi geçmişi 

Hamilelik kolestazı; Viral hastalık Kronik hastalık; şeker hastalığı; tiroid 

hastalığı 

Multifetal gebelik Otoimmün rahatsızlığı; 

hipertansiyon; kardiyopulmoner 

hastalık 

Bilinen gebelik komplikasyonları; 

erken doğum 

İlgili akut koşulların geçmişi; önceki 

venöz tromboembolizm 

İleri anne yaşı (> 35 yaş) Madde kullanımı 

Anormal dahil fetal yapısal veya 

kromozomal anormallikler 

serum taraması 

Bilinen genetik anormallikler 

Gebelik öyküsü; tekrarlayan düşükler Gelişimsel gecikme veya zihinsel 

gerilik; tekrarlayan düşük 

Fetal kayıp/ölü doğum hikayesi;  Genetik sendromlar 

Büyüme kısıtlaması; hipertansiyon; 

fetal anomaliler 

Aktif ve pasif sigara içiciliği (ilk 

trimesterde yüksek etki, kullanılan 

miktarla alınan zarar doğru 

orantılıdır) 

Obezite (vücut kitle indeksi> 25 kg / 

m²) 

Alkol kullanımı 
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4. Ebeveynlerin duyguları 

Fetal kayıp/ölü doğum, ister tekil ister çoğul gebelikte meydana gelsin 

gebeliğin yönetimi ve ailenin psikososyal gereksinimleri ile ilgili 

değişikliği gerektirir. Aynı zamanda ebeveynlerin kendini suçlama eğilim 

süreci için, ölüm nedeninin araştırılması gerekir (Burden ve ark, 2016: 9 

Allahdadian ve ark, 2015: 465). Fetüsün ölümüne verilecek duygusal tepki 

çeşitli faktörler tarafından belirlenir. Gebelik süresinin de etkisi büyüktür. 

Genellikle, hamilelik ne kadar ilerlemişse üzüntünün şiddeti de o kadar 

fazla olmaktadır. Bu sadece canlı bir doğumu beklemekle ilgili değil, aynı 

zamanda anne ve ailenin yeni bir bebeği karşılamak için geçirmiş olduğu 

zaman ile de ilişkilidir. Ne kadar fazla hazırlık yapılmışsa duygusal olarak 

devam edebilmek o kadar güç olacaktır. Ebeveynlerin yaşan deneyimleri 

de etkili olacaktır (Camacho-Ávila ve ark, 2019: 512). Öte yandan hamile 

kalmak için yoğun bir infertilite programını geçirmiş olan bir kadın, hamile 

kalmayı beklemeyen birisine göre büyük ihtimalle daha fazla acı 

çekecektir. Sosyal olarak yüksek oranda yardım alabilen bir kadın bu 

durumu toplumsal olarak izole edilmiş bir kadına göre daha rahat atlatabilir  

(Reever ve Lyon, 2006: 420).  

Fetüsün kaybı ebeveynler için keder sürecidir.  Gebelik süresince ve 

doğumda ölümün görülmesi nadirdir. Normalde ölüm yaşam boyunca 

beklenilen bir durumdur. Ölümler için sosyal törenler vardır. Oysa fetal 

ölüm için düzenlenen bir sosyal tören nadirdir. Genellikle aile gözyaşları 

içinde bu acıklı anıyı unutamaz. Ölü doğumda ebeveynlerin duyguları: şok, 

inkâr, konfüzyon, anksiyete, depresif belirtiler, öfke, suçluluk ve 

posttravmatik stres bozukluğudur (Körükçü ve Kukulu, 2010; Burden ve 

ark, 2016; Camacho-Ávila ve ark, 2019: 512). Ayrıca, yas, kayıpla ilgili 

tüm tepki ve duyguları ifade eder. Yasın üç fonksiyonu vardır (Yörük ve 

ark, 2016: 208); normal yas tepkileri (kayıp gerçeğini kabullenmek, yasın 

acısını yaşamak, bebeksiz yaşamaya alışmak ve bebek için tutulan yasla 

ilgili duygusal enerjiyi geri almak ve yeniden diğer ilişkilere 

yönlendirmek), patolojik yas ve travmatik yastır. Yas sürecinde duraksama 

varsa ya da ebeveynler yas sürecinde duygusal yetersizlik gösterirlerse, yas 

patolojik hale gelir.  

4.1 Fetal kayıp sonrası annenin yas durumu 

Gebelik ilerledikçe anne adayı bebeğini hayal etmeye devam eder. 

Anne adayı fetüsü ultrasonda gördüğü andan itibaren bebeğine güçlü bir 

şekilde bağlanır. Bebeğin ölüm haberi verildiğinde ise, kadın yetersizlik ve 

başarısızlık duyguları hissedebilir. Ayrıca eşi ve çevresi tarafından 

suçlandığını da düşünebilir. Bu durumda kadınlar, ağlayarak duygularını 

ifade edebilirler (Gilbert ve Harmon, 2003: 155). 
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Acı deneyimin değerlendirilmesi dikkate alındığında en zor alan anneye 

gebeliğin ne ifade ettiğidir. Planlanmış ve planlanmamış hamilelik 

sorununun duygusal yanıt üzerine etkisi vardır. Eğer gebelik planlanmamış 

ve karar hamileliğin sonlandırılması yönünde ise durum yoğun suçluluk 

duygusu ile sonuçlanabilir. Anne bebek konusunda kararsız durumda olsa 

bile suçluluk oluşabilir. Eğer hamilelik planlanmış ve bekleniyorsa kaybın 

neticesinde verilecek duygusal tepki oldukça yoğun olacaktır. Her kadın 

farklıdır ve acı, kişiye özgü biçimde tanınıp, hissedilir ve dışarıya vurulur 

(Reever ve Lyon, 2006: 420). Sonuç olarak sağlık profesyoneli için, 

babalara kıyasla anneleri anlamak ve duygudaşlık yapmak daha elverişlidir 

(Gilbert ve Harmon, 2003: 155). Almanya’da yapılan sistematik bir 

çalışmada doğum öncesi ve doğum esnasında bebeğini kaybeden annelerde 

depresyon, anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve 

somatoform bozukluğu gibi tüm belirtiler yasa verilen tepkilerdendir 

(Scheidt ve ark, 2007: 4). 

4.2 Fetal kayıp sonrası babanın yas durumu 

Gebelik sürecinde babanın bebeğe bağlanması anne kadar güçlü 

olmadığı görülse de, annenin bedeni gebe formuna ulaştığı anda ve doğum 

zamanı babada bağlanma duyguları gelişir. Bundan dolayı bebek termden 

önce ölünce babanın yası anneden farklı olabilir. Bunun nedeni babanın 

koruyucu rol beklentisi ile babanın yasını ve kederini ifade etmesini 

engelleyebilir. Bazen de baba aileyi yeterince destekleyemez. Bu duyguları 

öfke şeklinde yansıtarak duygularını ifade edebilir (Gilbert ve Harmon, 

2003: 155). 

5. Doğumun indüksiyonu ve koagülopati izlemi 

Fetal ölüm sonrası ne kadar doğum ertelenirse fibrinojen, hemotokrit ve 

trombosit seviyeleri dikkatle izlenmelidir. Eğer fibrinojen azalırsa fetal 

kayıp vakalarında tüketim koagülopatisinin erken bir belirtisi olabilir. 

Artmış protrombin ve parsiyel tromboblastin zamanı, fibrinojen-fibrin 

yıkım ürünlerinin varlığı ve trombosit sayısında bir azalma tanıyı 

kesinleştirebilir (Hobel, 2009: 181). Bu durumda bir an önce bebeğin 

normal vajinal doğum ya da sezaryen doğum ile doğurtulması gerekir 

(Dilmen, 2013: 131). Fetal ölüm doğrulandığında en geç iki hafta içinde 

genellikle normal doğumla gebelik sonlandırılmalıdır. Bunun için 

genellikle misoprostol ve oksitosin ile doğum indüksiyonu kullanılır 

(Güngör ve Oskay, 2015: 516).  

6. Ölü doğum sürecinde ebeveynlere sağlık profesyonellerince 

uygulanan destek ve bakım 

Aileye kayıp ile ilgili doğru ve anlaşılır bilgi verilmelidir. Sağlık 

çalışanı anneyi yaşadığı duyguları ifade etmesi konusunda 

cesaretlendirmeli, aileye ölümü kabul etmesi için zaman tanımalı, ailenin 
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beraber olmalarına ve acılarını paylaşmalarına destek olmalı ve ailenin 

kayıpla başa çıkmasına yardımcı olmalıdır. Aileye gebelik sonlandırma 

hakkında bilgi verilmeli, annenin doğumdaki gereksinimleri karşılanmalı 

ve destek olunmalıdır. Enfeksiyon ve doğum sonrası kanama riski 

konusunda önlem alınmalıdır (Güngör ve Oskay, 2015: 516). Bu konuda 

sağlık profesyonellerinin destek ve bakımı ile ebeveynlerin bu trajik olaya 

adapte olmaları önem kazanmaktadır. Literatürde de ölü doğum sonrası 

desteğin iyileştirici rolü üzerine çeşitli çalışmalara rastlanmıştır 

(Allahdadian ve ark, 2015: 469). 

Dünya Sağlık Örgütü ölü doğumların dünya genelinde %2,6 olduğunu 

ve bu doğumların büyük çoğunluğunun genellikle yetişmiş doğum 

görevlilerinin olmadığı bölgelerde gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Ölü 

doğum oranlarını azaltmak DSÖ’nün çabaları arasındadır. Bunun üzerine 

DSÖ Güvenli Doğum Kontrol Listesi programlarıyla disiplinler arası 

işbirliği ile kanıta dayalı yönergeler ile kadını desteklemek gerektiğini 

vurgular (DSÖ, 2015). Ayrıca bir çalışmaya göre, ölü doğum deneyimi 

yaşayan çiftlere sağlık profesyonelleri tarafından sosyal destek ve gerekli 

bakımın sağlanması ile ailenin bu travmatik olaya daha kolay adapte 

olmaları açısından gerekli olduğu saptanmıştır (Allahdadian ve ark, 2015). 

Bu bağlamda sağlık profesyonellerinin ebeveynler için yararlı olacak 

teröpatik girişimler aşağıda özetlenmiştir (Yörük ve ark, 2016: Peters ve 

ark, 2015): Birlikte olmak; eşlerin, tanı konuşulurken birlikte olmaları 

önemlidir. Basit açıklamalar; açıklamalarda tıbbi terminolojiden uzak 

kalınmalıdır. Geleceğe ilişkin rehberlik; gelecekle ilgili rehberlik 

sırasında bilgi yavaş verilmeli ve gittikçe arttırılmalıdır. Yasın 

yaşanmasına izin verme; yas için yeterince zaman verilmelidir. 

Hatıralar; ultrason görüntüleri, fotoğraf gibi bantlar, doğumdan sonra 

ebeveynlere isterlerse verilmelidir. Dokunma; ebeveynler, birbirlerine 

dokunmaktan ve ekibin üyelerinin onlara dokunmasından dolayı rahatlık 

yaşarlar. Empati: ekibin de yası hissetmesi ya da onlarla birlikte 

ağlamaları, onları rahatlatır.  

Ölü doğum sonrası tekrar gebelik planlanıyorsa, bundan önce bir 

sonraki gebeliğe etkisi varsa durum konuşulur. Gerekli eylemler etkene 

özel olmalıdır. Eğer ölüm nedeni saptanmamışsa anne-babaya bu olayların 

onların kontrolünde olmadığı ve bu olaydan dolayı suçluluk duymamaları 

gerektiği vurgulanmalıdır. Sağlık profesyonelleri fetal kayıp durumunda 

ailenin ölü doğmuş bebekle vedalaşmasını kolaylaştırıcı yaklaşım ve 

uygun ortam sağlayarak yeterli duygusal desteği sağlamalıdır (Wilson ve 

ark, 2015; Peters ve ark, 2015). Öte yandan yas sürecindeki bakımın, ölü 

doğum sonrası çocuk sahibi olmak hususunda bakım planların ve 

danışmanlığın hem anneye hem de babaya göre, düzenlenmesi 

önerilmektedir (Campbell-Jackson ve ark, 2014: 1). 
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7. Sonuç  

Ölü doğum dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ebeveynler 

üzerinde travmatik etkilere neden olan bir sorun olduğu anlaşılmıştır. 

Perinatal ve neonatal ölüm oranları ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin 

göstergesi olduğundan ülkemiz açısından bu oranların azaltılması önemli 

bir hedeftir. İntrauterin fetal kayıp ve ölü doğumlarla ilgili, bir sebep ve 

ilişki belirlendiği zaman bu bilgi daha sonraki ölü doğumla sonuçlanan 

gebeliklerde yol gösterici olabilir. Ölü doğum olgularından otopsi ile elde 

edilecek bilgiler, hastalığın tekrarlama riskinin belirlenmesinde ve sonraki 

gebeliklerin takibinde son derece gerekli ve önemlidir. Bu trajik olay 

sonucunda ebeveynler üzerinde ciddi psikolojik problemlere neden olur. 

Her ne kadar ölü doğum nedenleri belirlenmesi ve önlenmesi önemliyse, 

bir o kadar da ölü doğum deneyimi yaşayan ebeveynlere sağlık 

profesyonellerince destek verilmesi ebeveynlerin yas sürecine adapte 

olmaları açısından önem kazanmaktadır. Ayrıca, antenatal bakım 

hizmetlerinin arttırılması, yüksek riskli gebeliklerin daha erken gebelik 

haftalarında belirlenmesi ve gerekli tıbbi önlemlerin alınması ile ölü 

doğum oranı azalabilir. 
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1. Giriş 

Obezite, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karmaşık 

ve çok faktörlü hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Dünya nüfusunun 

üçte birini hafif şişman ve şişman bireyler oluşturmaktadır. Obezitenin 

görülme sıklığındaki bu artışın devamlılık göstermesi sonucunda 

dünyadaki yetişkin nüfusun yaklaşık %38’i hafif şişman, %20’sinin ise 

obez olacağı ön görülmektedir (Hruby ve Frank, 2015). Fermente süt 

ürünleri son zamanda başta obezite olmak üzere, metabolik hastalıklar, 

kardiyovasküler sistem, bağışıklık sistemi gibi birçok sistem 

hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisindeki olumlu etkileri sayesinde 

özel ilgi görmektedir (Gonzalez ve ark, 2019).  

Bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler sonucunda birçok 

fizyolojik değişim gerçekleşmekte obezite gibi metabolik hastalıkların 

gelişimine zemin hazırlanmaktadır. Değişmiş bağırsak mikrobiyotası, 

kısa zincirli yağ asitleri üretim aracılığı ile enerji eldesinin artırılması, 

AMPK regülasyonu ile lipogenezin artırılması ve yağ asit 

oksidasyonunu azaltması, açlıkla indüklenen adipoz faktör (FİAF) / 

Angiopoetin benzeri protein-4 (ANGPTL-4) regülasyonu ile 

adipositlerde lipid birikimini düzenlemesi gibi etki mekanizmaları ile 

obezitenin gelişiminde rol oynadığı bilinmektedir (Boulange ve ark, 

2016). Fermente bir süt ürünü olan kefir ise içermiş olduğu besin 

öğeleri, biyoaktif bileşikler, canlı mikroorganizmalar sayesinde 

bağırsak mikrobiyotasındaki mikrobiyal çeşitliliği artırmakta, 

bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve birçok doğrudan (direkt) veya 

doğrudan olmayan yolak üzerinden obeziteden koruyucu potansiyel 

etki göstermektedir (Leite ve ark, 2013; Bourrie ve ark 2016). Bu 

derleme ile kefirin besin öğesi bileşimi ve kompozisyonu, bileşiminin 

mailto:sgokcen.zeybek@gmail.com
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sağlık üzerine etkisi ve özellikle obeziteden koruyucu potansiyel etki 

mekanizmaları ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

2. Obezite tanımı, prevalansı, tedavisi 

Obezite, fiziksel, psikolojik veya sosyal refahı değiştirecek, 

mortalite ve morbidite riskini artıracak düzeydeki yağ kütlesi artışı 

olarak tanımlanmakta ve kronik, tekrarlayıcı, dirençli bir hastalık olarak 

belirtilmektedir (WHO, 2000; Bray, Kim, Wilding & World Obesity 

Federation 2017). Obezitenin değerlendirilmesinde ve 

sınıflandırılmasında ayrıntılı öykü/anamnez, fiziksel muayene 

(antropometrik ölçümler vb), yaşam tarzı/alışkanlıklar ve biyokimyasal 

veriler incelenmektedir (Schutz ve ark, 2019). Tanımlanmasında ise 

kullanılan en pratik formül boya göre olması gereken ağırlığın 

belirlendiği beden kütle indeksi (BKI) formülüdür (WHO, 2018). 

Beden kütle indeksi değerine göre kilo durumunun sınıflandırılması 

Tablo 1’de özetlenmiştir (Weir ve Jan, 2019). 

Tablo 1. Yetişkinler için beden kütle indeksi (kg/m2) değerine 

göre kilo durumunun sınıflandırılması  

BKI Sınıflama  

<16,5 kg/m2 Çok Zayıf 

<18,5 kg/m2 Zayıf 

18,5 – 24,0 kg/m2 Normal 

25,0 – 29,9 kg/m2 Hafif Şişman 

30,0 kg/m2 Obezite 

30,0 – 34,9 kg/m2 Obezite- 1 derece 

35,0 – 39,9 kg/m2 Obezite- 2 derece 

40,0 kg/m2 Obezite- 3 derece (Aşırı derecede 

obezite) 

Kaynak: Weir ve Jan, 2019 

Çocuk ve adölesanlarda yetişkinlerden farklı olarak obezitenin 

tanımlanması için BKI persentil değerleri kullanılmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda bazı kuruluşlar tarafından büyümenin 

değerlendirilmesine yönelik büyüme değerlendirme araçları 

geliştirilmiştir (Butte ve ark., 2007). Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) ve Uluslararası 

Obezite Çalışma Grubu’nun (IOTF) çocuk ve adölesanlar için beden 

kütle indeksi persentil değerlerine göre hafif şişman tanımlaması için 

BKI persentil değerinin 85. Persentil üzerinde olması ve obezite 

tanımlaması için 95. persentil üzerinde olması gerekmektedir (CDC, 

2002; Barlow ve Expert Comittee, 2007; Aggrawal ve Jain, 2018; 

Kuczmarski ve ark., 2000; Cole ve ark., 2000; WHO, 2007; Wang ve 

Wang, 2002). 



 
375 

 

BKI kullanımının belirli kısıtlamaları olması nedeni ile obezitenin 

tanımlanmasında vücut yağ yüzdesi ve bel çevresi ölçümleri de 

kullanılmaktadır (Müller ve Geisler, 2017). Vücut yağ yüzdesi kadın ve 

erkeklerde sırasıyla %35, %25’in; bel çevresi ölçümünün ise sırası ile 

80 cm, 94 cm üzerinde olması obezite varlığını göstermektedir (Schutz 

ve ark, 2019).   

Dünya genelinde obezitenin görülme sıklığı geçmiş yıllara göre 

günümüzde 3 kat daha fazla olduğu yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir 

(Greydanus ve ark., 2018). DSÖ’nün 2016 verilerine göre 5 yaş altı 

hafif şişman veya obez çocuk sayısı 41 milyon, 5 – 19 yaş arası çocuk 

ve adölesanlarda ise bu rakam 340 milyondur. Cinsiyetler arasındaki 

değişim incelendiği zaman kızlarda hafif şişmanlık oranı %18, 

erkeklerde ise %19’dur. Obezite oranı ise sırası ile %6 ve %8 olarak 

saptanmıştır. Aynı verilere göre yetişkinlerin ise %39 hafif şişman, 

%13’ü ise obezdir (WHO, 2018). Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme 

Anketi (NCHS) sonuçlarına göre 2015 – 2016 yıllarında yetişkinlerdeki 

obezite prevalansı %39,8, çocuk ve adölesanlarda ise %18,5 olarak 

belirlenmiştir. Tüm yaş gruplarına göre obezite görülme sıklığı 

incelendiği zaman tüm yaş gruplarında obezitenin anlamlı derecede 

arttığı yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir (Hales ve ark, 2017). 

Türkiye’de obezite prevalansının belirlenmesine yönelik birçok 

çalışma yapılmıştır. Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Çalışması -1 

(TURDEP-1)’e göre yetişkinlerde obezite prevalansı %22,3 (erkek: 

%12,9; kadın: %29,9) olarak belirlenmiştir (Satman ve ark, 2002). 

TURDEP-2 çalışmasında ise bu oranın %35,9’a (erkek: %27.3; kadın: 

%44.2) yükseldiği gösterilmiştir (Satman ve ark, 2011). Türkiye 

Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010 yılı raporuna göre 

yetişkinlerde obezite prevalansı %30,3, sıfır-5 yaş grubu çocuklarda 

%8.5 ve 6 – 18 yaş arası çocuk ve adölesanlarda ise bu oran %8.2’dir 

(TBSA, 2010). Türkiye Sağlık Araştırması (TÜİK)-2016 verilerine 

göre 15 yaş üzeri bireylerde obezite oranı %19,6 olarak saptanmıştır 

(TÜİK, 2016).  

Obezite prevalansındaki bu artışın nedenleri halen tartışılmaktadır. 

Besin alımı, fiziksel aktivite, cinsiyet, mikrobiyota, uyku, ilaç 

kullanımı, genetik, kültürel yapı, biyolojik, psikososyal ve davranışsal 

faktörler gibi daha bir çok faktör obezitenin gelişimini etkilemektedir 

(Apovian, 2016; Blüher, 2019). Obezitenin tedavisinin temel 

prensipleri hastayı metabolik yönden sağlıklı tutmak, gelişebilecek 

komplikasyonları önlemek, obeziteye eşlik eden diğer hastalıkların 

gelişimini önlemek ve/veya tedavi etmek, beden algısını geliştirmek ve 

kişinin özgüveninin artmasını sağlamaktır. Tedavi çoklu disiplinler 
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birlikteliğiyle olmalı ve ekip en azından diyetisyen, doktor (dahiliye, 

cerrah, psikiyatrist vb), hemşire, fiziksel aktivite uzmanı ve 

psikologdan oluşmalıdır (Schutz ve ark, 2019). Klinik muayene sonucu 

elde edilen sonuçlara göre hastaya uygulanacak olan tedavi protokolü 

belirlenmekte ve bunlar yaşam tarzı değişikliği (diyet, fiziksel aktivite), 

cerrahi (bariatrik cerrahi) ve ilaç kullanımı olarak değişmektedir 

(Yumuk ve ark., 2015). Psikolojik ve sosyal destek de unutulmamalıdır. 

3. Kefirin tanımı ve hazırlanışı 

Kefir, probiyotik içeriği zengin, simbiyotik yaşam süren maya ve 

bakterilerin kompleks ve spesifik yapısından oluşan fermente bir süt 

ürünüdür (Macori ve Cotter, 2018).  

Geleneksel kefir, taze süt ile kefir tanelerinin karıştırılması ve süt ile 

fermantasyonu aracılığı ile yapılmaktadır (Nielsen ve Gürakan, 2014). 

Kefir yapımında kefir tanelerinin süte olan ideal oranı 1:30 veya 

1:50’dir. Bu oranlarda karıştırılan kefir taneleri ve süt, 8 - 25°C ortam 

sıcaklığında, ortalama 24 saat karanlık ve serin ortamda fermantasyona 

bırakılır. Daha sonra kefir taneleri hazırlanan içecekten süzgeç aracılığı 

ile ayrılır (Rosa ve ark, 2017; Otles ve Cagindi, 2003). 

4. Kefirin besin öğesi kompozisyonu 

Kefirin besin öğesi kompozisyonu kullanılan sütün türüne, kefir 

tanelerinin kökenine ve içeriğine, fermantasyon süresine, sıcaklığına ve 

saklama koşullarına göre değişkenlik göstermektedir (Rosa ve ark, 

2017). Kodeks alimentarius komisyonunun (Codex Stan 243-2003) 

raporuna göre, kefir en az %2.7 protein, %0,6 laktik asit ve %10’dan az 

yağ içermelidir. Alkol yüzdesi ile ilgili herhangi bir rakam 

belirlenmemiş olup fermantasyon sonucunda toplam mikroorganizma 

sayısı en az 107 CFU/ml ve mayaların miktarı ise 104 CFU/ml’den az 

olmaması gerektiği bildirilmiştir.  

Kullanılan süt çeşidine göre, kefir tanelerindeki 

mikroorganizmaların çeşidine ve kefirin hazırlanma şekline göre 

vitamin ve mineral içeriği değişkenlik göstermektedir. Kefir yapısında 

B1, B2, B5, C, A ve K vitaminleri oldukça fazla miktarda bulunmaktadır. 

Fermantasyon işlemi sonrasında ise pridoksin, B12 vitamini, folik asit, 

biotin, tiamin ve riboflavin konsantrasyonlarının artışı görülmektedir 

(Otles ve Cagindi 2003). Mineral içeriği incelendiği zaman kefirin 

magnezyum, kalsiyum ve fosfor yönünden zengin olduğu görülmüştür. 

Bu minerallere ek olarak bakır, çinko, manganez, demir, kobalt ve 

molibden de belirli miktarlarda bulunmaktadır (Ahmed ve ark 2013).  
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Ulusal gıda kompozisyon veri tabanına göre kefirin (Ankara kefiri) 

besin öğesi içeriği Tablo 2’de verilmiştir (TURKOMP, 2019). 

 

Tablo 2. Kefirin besin öğesi içeriği (100 gram)  

Bileşen  Birim  Ortalama  

Enerji  Kcal 58 

Su  G 89.13 

Protein  G 3,29 

Yağ (toplam) G 3,65 

Karbonhidrat  G 3,11 

Tuz  Mg 96 

Demir  Mg 0,42 

Kalsiyum  Mg 119 

Fosfor  Mg 69 

Magnezyum  Mg 10 

Sodium  Mg 38 

Tiamin  Mg 0,06 

Riboflavin  Mg 0,16 

Triptofan  Mg 48 

Lizin  Mg 363 

Lösin  Mg 278 

Izolösin  Mg 149 

Kaynak: TURKOMP, 2019 

Kefir taneleri elastik, düzensiz, jelatin yapıda ve beyaz renktedirler 

(Leite ve ark 2013).  Kefir tanelerinin bileşimini ise yağ (%4.4), kül 

(%12.1), mukopolisakkarit (%45.7), protein (çözünmeyen: %27; 

çözünebilir %1.6; serbest aminoasit %4.6), K ve B vitaminleri, 

kalsiyum, fosfor ve magnezyum oluşturmaktadır (Rosa ve ark 2017). 

Yapısındaki polisakkarit kefiran olarak adlandırılmaktadır (Prado ve 

ark 2015). Kefir taneleri, eşsiz bir ekosisteme sahiptir. Bu ekosistem 

içerisinde 50 çeşitten fazla bakteri ve maya türü bulunmakta ve 

yapısındaki kompleks mikrobiyal topluluğu oluşturmaktadır (Pogacic 

ve ark, 2013; Otles ve ark, 2003). Yapısını oluşturan 

mikroorganizmalara mayalardan (Kluyveromyces, Candida, 

Saccharomyces ve Pichia), laktik asit bakterilerinden (LAB) 

(Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Streptoccous) ve nadiren 

asetik asit bakterileri örnek olarak verilebilir (Plessas ve ark 2017). 

Ancak kefir tanelerinin birçok türü bulunmaktadır ve yapılarında 
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mikroorganizma türleride bu nedenle değişiklik göstermektedir. 

Örneğin Türkiye kökenli kefir tanelerinin içerisindeki baskın 

mikroorganizma türü Lactobacillus kefiranofaciens ve Lactococcus 

lactis olarak belirtilmiştir (Kesmen ve Kaçmaz, 2011). Kodeks 

alimentarius komisyonunun (Codex Stan 243-2003) raporuna göre kefir 

tanelerinin içerisinde Lactobacillus kefiri, Leuconoctoc Lactococcus ve 

Acetobacter baskın türler olarak bulunmaktadır. Bunlara ek olarak kefir 

taneleri bünyesinde laktozu fermente edebilen ve edemeyen mayaları 

(Kluyveromyces marxianus, Sacchoromyces unisporus, Saccharomyces 

cerevisiae ve Saccharomyces exiguous) ve kefire probiyotik özelliğini 

veren Bifidobakteri türlerini (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus sallivarious ve 

Sacchprmyces boulardii) de barındırmaktadır (Güzel-seydim ve ark 

2011). Tüm bu mikrobiyal yapılar sinbiyotik bir ilişki içerisindedir 

(Plessas ve ark 2017).  

Kefirin hazırlanış aşamasında da besin öğesi kompozisyonunda 

değişiklikler meydana gelmektedir. Soğuma adımında etanol (%0.5 – 

2.0) ve B grubu vitaminlerinde artış, laktoz içeriğinde azalma, pH düşüş 

ve kıvamda artış gözlenmektedir (Hertzler ve Clancy, 2003). 

Fermantasyon işlemi sırasında ise asit koagülasyonu ve proteoliz 

nedeniyle proteinler kolay sindirilebilir hale gelmekte ve fermantasyon 

işlemi sayesinde serin, lizin, alanine, treonin, triptofan, valin, lizin, 

metionin, fenilalanin ve isolösin miktarlarının arttığı görülmüştür 

(Arslan, 2015).   

5. Kefirin sağlık üzerine etkisi 

Kefirin fermentasyonu sürecinde oluşan besin öğesi ve mikrobiyal 

değişiklikler sayesinde, bağırsak mikrobiyotasına olumlu etki gösteren 

mikrobiyal türlerin miktarının çeşitliliğini destekleyerek hem de bu 

etkisinden bağımsız olarak hastalıkları önleyici ve/veya tedavi edici 

potansiyel etki göstermektedir (Leite ve ark, 2013; Bourrie ve ark 

2016). Sağlık üzerine potansiyel olumlu etkileri şu şekilde 

özetlenebilir: tümör baskılayıcı ve önleyici (Gao ve ark 2013; Maalouf, 

Baydoun ve Rizk, 2011; Yamane ve ark, 2018; Bennour ve ark, 2018); 

gastrointestinal bağışıklığı artırıcı (Davras, Tas ve Guzel-seydim, 

2018); anti-allerjenik (Hong ve ark 2011; Lee ve ark 2007; Liu ve ark 

2006b); yara iyileşmesini hızlandırıcı (Oryan, Alemzadeh ve 

Eskandari, 2018); anti-hiperlipidemik (Bourrie, Cotter ve Willing, 

2018; Liu ve ark. 2006a; Wang ve ark 2009; Gomes ve ark 2018); anti-

hipertansif (Brasil ve ark 2018, Cuttini ve ark, 2019; Amorim ve ark. 
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2019); anti-mikrobial/bakterial (Iraporda ve ark 2017; Miao ve ark, 

2016; Rodrigues ve ark 2005); laktoz sindirimini ve toleransını 

iyileştirici (Hertzler ve Clancy, 2003); kan glukoz kontrolünü sağlayıcı 

(Lin ve ark., 2016; Nikbakht ve ark., 2018; Ostadrahimi ve ark., 2015); 

mide sağlığını koruyucu (Barboza ve ark 2018) ve anti-adipojenik 

(Choi ve ark., 2017; Zeybek ve ark., 2020). Bu etkilerin bilinen etki 

mekanizmaları Şekil 1’de sunulmaktadır (Rosa ve ark, 2017). 

 

Şekil 1. Kefirin insan sağlığı üzerine potansiyel etki 

mekanizmalarının sistemik diagramı (Rosa ve ark, 2017). ACE: 

anjiyotensin dönüştürücü enzim; KZYA: kısa zincirli yağ asitleri; LPS: 

lipopolisakkarit; GIT: gastrointestinal sistem  

5.1. Kefirin obezite yönetimindeki olası etki mekanizmaları 

Bağırsak ekosistemimiz bağışıklık sistemimizde ve fizyolojimizde 

esansiyel rol oynamaktadır. Bu ekosistemdeki istenmeyen değişiklikler 

düşük dereceli inflamasyon, metabolik hastalıklar, lipid birikiminde 

artış, insulin duyarlılığında azalma gibi değişen birçok fizyolojik 

bozukluğa neden olmakta ve metabolik hastalıkların gelişim riskini 

artırmaktadır (Boulange ve ark, 2016). Bağırsak mikrobiyotası ile 

obezite gelişimi arasındaki ilişki ve kefirin obezite yönetimindeki 

potansiyel etki mekanizmaları güncel literatürde açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Polisakkaritler ince bağırsakta sindirilmeden kolona geçerek 

bağırsak bakterileri tarafından kısa zincirli yağ asitlerine (KZYA) 
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dönüştürülürler. KZYA’den butirat kolonositler tarafından enerji 

substratı olarak tercih edilir. Böylece günlük enerji ihtiyacına %10 

katkıda bulunulmaktadır. Asetat ve propiyonat ise obez kişilerde 

lipogeneze ve glukoneogeneze katkı koyarak adipogeneze neden 

olabilirler. Disbiyotik bir mikrobiyotada bu durum regüle 

edilememekte ve kronik enerji hasatı ile vücutta artmış yağ birikimine 

neden olunmaktadır. Kefir özellikle bileşimindeki probiyotik özelliğe 

sahip bakteriler sayesinde bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde 

etkileyerek antiadipojenik potansiyel etki göstermektedir (Şekil 2) 

(Boulange ve ark, 2016; Khan ve ark, 2016; Brusaferro ve ark 2018).  

Obez olgularda glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1) sekresyonu 

azalmaktadır. Bunun sonucunda insülin duyarlılığında azalma ve 

adipoz dokuda lipid birikimi artışı gözlenir. Kefir, disbiyotik bağırsak 

mikrobiyotasını sağlıklı bağırsak mikrobiyotasına dönüştürerek anti 

adipojenik etkisini göstermektedir. Kefirin yapısındaki polisakkaritler 

(kefiran) kolona geçerek KZYA dünüştürülmesi sonucu serbest yağ asit 

reseptörleri aktive edilir. Serbest yağ asit reseptörleri, GLP-1 ve peptit 

YY salınımını artırarak doygunluk hissini artırır ve anti-adipojenik etki 

gösterir. Buna ek olarak KZYA, G protein reseptörü-41 /43 

aktivasyonunu sağlayarak insülin duyarlılığını ve karaciğer ve 

kaslardaki enerji harcamasını artırarak anti-adipojenik etki 

göstermektedir (Şekil 2 ve Şekil 3) (Boulange ve ark, 2016; Khan ve 

ark, 2016; Brusaferro ve ark 2018; Mazloom, Siddiqi ve Covasa, 2019; 

Englar, Barlow ve Mathur, 2019). 

 

Şekil 2. Kefirin kısa zincirli yağ asitleri aracılığıyla adipojenik ve 

antiadipojenik potansiyel etki mekanizmaları (Boulange ve ark, 2016; 

Khan ve ark, 2016; Brusaferro ve ark 2018; Mazloom, Siddiqi ve 

Covasa, 2019; Englar, Barlow ve Mathur, 2019). 



 
381 

 

 

Şekil 3. Kefirin bağırsak epitel doku aracılı antiadipojenik 

potansiyel etki mekanizmaları. Bağırsak mikrobiyotasındaki 

değişiklikler sonucu oluşan bağırsak hormonal eksenindeki 

değişiklikler ve etki mekanizmaları. FIAF: açlıkla indüklenen adipoz 

faktör; ANGPTL-4: angiopoetin benzeri protein-4; LPL: lipoprotein 

lipaz; GLP-1: glukagon benzeri peptit-1; GPR43/41: G proteine bağımlı 

protein 43/41; KZYA: kısa zincirli yağ asitleri; PYY: peptit YY; (-): 

inhibitor etki; (+) stimüle edici etki (Khan ve ark, 2016) 

Angiopoetin benzeri protein-4 (ANGPTL-4) olarak da bilinen 

açlıkla indüklenen adipoz faktör (FIAF) adipoz dokudaki lipoprotein 

lipazın (LPL) inhibitötüdür.  FIAF aktivasyonu ile LPL triaçilgliserolü 

serbest yağ asitlerine dönüştürerek kas ve yağ doku tarafından 

kullanılmasını sağlar. FIAF ekspresyonu bağırsak mikrobiyotası 

tarafından düzenlenir. Bununla birlikte, FIAF inhibe edilmesi 

trigliseritlerin adipositlerde birikimine öncülük etmektedir. Kefir 

disbiyoz gelişimini önleyerek FIAF salınımını indükler, LPL inhibe 

eder triaçilgliserolü serbest yağ asitlerine dönüştürerek kas ve yağ doku 

tarafından enerji eldesi için kullanılmasını sağlayarak anti-adipojenik 

etki gösterir (Şekil 4) (Boulange ve ark, 2016; Khan ve ark, 2016; 

Mazloom, Siddiqi ve Covasa, 2019; Englar, Barlow ve Mathur, 2019).  
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Şekil 4. Kefirin ANGPTL-4 aracılı antiadipojenik etki mekanizması 

(Khan ve ark, 2016) 

Hücresel enerji homeostazından sorumlu olan adenozin monofosfat 

ile aktive olan protein kinazın (AMPK) regülasyonu disbiyotik 

mikrobiyota sonucunda inhibe edilmektedir. Bunun sonucunda 

mitokondrial yağ asit oksidasyonu, ketogenezis, glukoz alımı, insulin 

sekresyonunun regülasyonu azalmakta ve lipogenez, kolesterol ve 

trigliserit sentezinin regülasyonu ise artmaktadır.  Bu durum adipoz 

dokuda lipit birikimi ile sonuçlanacaktır. Kefir tüketimi ile disbiyoz 

önlenecek AMPK salınımı indüklenecek, yağ oksidasyonu artacak ve 

adipoz dokudaki lipit birikimi önlenmiş olacaktır (Şekil 5) (Boulange 

ve ark, 2016; Mazloom, Siddiqi ve Covasa, 2019; Pimenta ve ark 2018).  
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Şekil 5. Bağırsak mikrobiyotasının, adenozin monofosfat ile aktive 

olan protein kinaz (AMPK) ve adiposit üzerine etkisi (Boulange ve ark, 

2016; Mazloom, Siddiqi ve Covasa, 2019; Pimenta ve ark 2018). 

Bu mekanizmalara ek olarak kefir antiadipojenik etkisini, hepatik de 

novo lipogenezis, çok düşük dansiteli lipoprotein trasnsportu ve plazma 

trigliserit dönüşümünün kontrolünde temel rol oynayan lipit ve glukoz 

metabolizmasının iyileştirilmesine öncülük eden Farnesoid X reseptörü 

(FXR)’ın regülasyonu aracılığıyla (Boulange ve ark, 2016; Khan ve 

ark, 2016; Brusaferro ve ark 2018); Kolini trimetilamine dönüştürerek 

karaciğerde trigliseritlerin depolanmasını indirekt etkilemesi 

aracılığıyla göstermektedir (Boulange ve ark, 2016).  

5.2. Kefirin inflamatuar sürecin yönetimindeki olası etki 

mekanizmaları 

Kronik düşük dereceli inflamasyon, obezite ve obeziteye bağlı 

gelişen komplikasyonların en önemli bulgularından bir tanesidir 

(Boulange ve ark 2016).  

Obezitede gelişen kronik düşük dereceli inflamasyon ise gram 

negatif bakterilerin hücre duvarlarının parçalanması aracılığı ile oluşan 

ve endotoksin olarak bilinen lipopolisakkaritler (LPS) ile ilişkilidir 

(Brusaferro ve ark., 2018; Clercq ve ark., 2016). Obez bireylerde LPS 
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miktarlarının yüksek olduğu görülmüştür ve bu durum endotoksemi 

olarak tanımlanmaktadır. Endotoksemi gelişimini etkileyen en önemli 

faktörlerden bir tanesi yüksek yağlı diyet diğeri ise bağırsak 

mikrobiyotasında gelişen disbiyoz sonucunda bağırsak geçirgenliğinin 

artarak LPS’in plazma konsantrasyonunda yükselmesidir (Clercq ve 

ark 2016; Khan ve ark, 2016). Sistemik sirkülasyona ulaşan LPS 

karaciğer ve adipoz dokuya ulaşır ve burada bağışıklık sistemi yanıtını 

başlatır ve/veya makrofajların yüzey alanındaki toll benzeri protein-4 

(TLR-4) bağlanarak nükleer faktör kβ (NF-Kβ) ve aktivatör protein 1 

(AP-1) salınımını artırarak inflamatuar süreci başlatır (Boulange ve ark 

2016; Mazloom, Siddiqi ve Covasa, 2019). Bunlara ek olarak LPS 

adipositlerde bulunan tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) ve interlökin-

6 (IL-6) konsantrasyonlarını yükselterek inflamasyonun ve 

adipogenezin artışına neden olmaktadır. Kefir, bağırsak 

mikrobiyotasındaki mikrobiyal çeşitliliği düzenleyerek ve KZYA 

aracılığı ile musin ekspresyonunu artırarak sıkı bağlantı proteinlerinin 

salınımını gerçekleştirir ve bağırsak geçirgenliğini inhibe eder. 

Böylelikle plazmaya LPS geçişi engellenerek kronik düşük dereceli 

inflamasyon ve obezite gelişimini önleyici potansiyel etki göstermiş 

olmaktadır (Şekil 6) (Khan ve ark, 2016).  
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Şekil 6. Inflamasyonun oluşumunda Lipopolisakkaritlerin rolü ve 

obezite ile olan ilişkisi (Khan ve ark, 2016) 
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6. Kefirin obezite üzerine etkisini gösteren örnek çalışmalar 

Obezite çağın en önemli hastalıkları arasında yer almaktadır. 

Tedavide kişinin isteği ve kararlılığı ile etkin rol alması büyük önem 

taşımaktadır. Tedavinin tıbbi beslenme tedavisi basamağında, temel 

beslenmenin yanı sıra sağlığı olumlu yönde etkileyen besin veya besin 

bileşenleri de tedavinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Rol 

oynayan besin ve/veya besin bileşenleri arasında en çok dikkati çeken 

kefir ve probiyotiklerdir. Kefir ve probiyotiklerin etkisinin araştırıldığı 

yapılan bazı çalışmalar yer almaktadır.  

Zeybek ve ark (2020) yaptıkları çalışma ile ilk kez doğal probiyotik 

kaynağı olan kefirin hem supernatant hem de pellet franksiyonlarını 

kullanarak bu fraksiyonların adipoz dokuda lipid birikimi ve yağ 

hücrelerinin farklılaşması üzerine etkisini göstermişlerdir. Çalışma 

sonucunda her iki grubun da 3T3L1 adipositlerinde lipid birikimini 

önlediğini, ANGPTL-4 ekspresyonunu anlamlı düzeyde artırdığı ve 

LPL inhibisyonu ile adipositlerdeki lipid birikimi azalttığını 

saptamışlardır. Gao ve ark (2019), Tibet kefir tüketiminin adipoz 

dokudaki lipid birikimi üzerine etkisini araştırmışlardır. Öncelikle 

farelere yüksek yağlı diyet uygulanarak adipoz dokuda lipid birikimi 

sağlanmış ve daha sonra 8 hafta boyunca 18 mL/kg Tibet Kefiri 

verilerek lipid birikimi değişimi belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç 

olarak kefirin ANGPTL-4 ekspresyonunu artırdığı ve buna bağlı LPL 

inhibe ederek yağ birikimini önlediğini saptamışlardır (Gao ve ark, 

2019). 

Zeybek ve ark (2020) kefir supernatant ve kefir pellet 

uygulamalarının leptin ekspresyonu üzerine etkisini incelemişlerdir. 

Kefir supernatant grubunun kefir pellet grubuna göre daha fazla leptin 

ekspresyonu sağladığı bulunmuştur. Bu farklılığın nedeni kefir 

supernatant grubunun probiyotik özelliğinden kaynaklandığı 

savunulmuştur. Kontrol grubuna göre ise leptin ekspresyonunu daha az 

olması obez kişilerde görülen leptin direnci üzerine olumlu etki 

sağlayacağı belirtilmiştir (Zeybek ve ark, 2020). Rosa ve ark (2016), 

farelerde kefir suplementasyonunun leptin ekspresyonu üzerindeki 

etkisini araştırdıkları çalışmada 1 mL kefir tüketiminin leptin 

ekspresyonunu arttırdığını ve lipid birikimi üzerinde olumlu etkisinin 

olduğunu saptamışlardır. Zubiria ve ark (2017), fare modellerinde kefir 

uygulamasının adipoz dokuda lipid birikimi, kilo kazanımı ve leptin 

seviyeleri üzerine olan etkisini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda 

Lactobacillus kefiri tüketiminin kilo kazanımını ve adipoz dokuda lipid 

birikimini önlediğini aynı zamanda plazma leptin seviyelerini artırarak 

doygunluk hissini artırarak antiadipojenik etki gösterdiğini 
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saptamışlardır. Gezginc ve Maranci (2018), 90 gün süresince 23 

gönüllü birey ile yürüttükleri çalışmada kefir ve yoğurt tüketiminin 

leptin seviyelerini anlamlı düzeyde artırdığını saptamışlardır.  

Choi ve ark (2017), obez farelerde kefir uygulamasının adiposit 

çapları ve vücut ağırlığı üzerine etkisini araştırmışlardır. Sonuç olarak 

kefir adipogenez ile ilişkili genlerin ekspresyonunu azaltması aracılığı 

ile adiposit çaplarını azalttığı ve vücut ağırlığında azalma sağladığı 

belirlenmiştir. Başka bir çalışmada Lactobacillus kefiri uygulamasının 

PPAR- α regülasyonunu artırdığı bu artışın yağ asit oksidayonunu 

artırarak adipoz dokuda lipid birikimi azaltarak vücut ağırlığını anlamlı 

düzeyde azalttığı saptanmıştır (Kim ve ark, 2017). 

Tung ve ark (2018), obez fare modelleri üzerinde yaptıkları 

çalışmada, kefir tüketiminin adiposit dokudaki lipid birikimini anlamlı 

düzeyde azalttığını saptamışlardır. Yapılan başka bir çalışmada da 

benzer sonuçlar elde edilmiştir (Chen ve ark, 2014). Ho ve ark (2013), 

kefirin 3T3L1 adipositlerinin farklılaşması ve adipositlerdeki lipid 

birikimi üzerine yaptıkları çalışmada adipoz dokuda lipid miktarının 

anlamlı düzeyde azaldığını ve adiposit farklılaşmasını önlediğini 

bulmuşlardır. Lim ve ark (2017), kefir tüketiminin kilo kontrolü 

üzerindeki etkisine baktıkları çalışmalarında kefir tüketiminin 

adipogenezi azalttığı ve farelerin hem vücut hem de yağ kütlelerinde 

anlamlı düzeyde azalış olduğunu saptamışlardır. Praznikar ve ark 

(2020), 28 hafif şişman gönüllü birey ile yürüttükleri çalışmada kefir ve 

süt uygulamasının kan yağları ve vücut ağırlığı üzerine etkisini 

incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda herhangi vücut ağırlığı ve yağ 

kütlesinde herhangi bir değişim saptanmamıştır. Hafif şişman ve obez 

58 gönüllü kadın ile yapılan başka bir çalışmada kefir ve düşük yağlı 

süt uygulamasının kilo kontrolü üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuç 

olarak kefir tüketiminin kontrol ve süt tüketimi sağlanan gruba göre 

vücut ağırlığı üzerinde anlamlı bir iyileştirme sağlamadığı 

belirlenmiştir (Fathi ve ark,2017;, Fathi ve ark, 2016). Metabolik 

sendrom tanısı almış 24 olgu ile yapılan başka bir çalışmada kefir 

tüketiminin vücut ağırlığı ve vücut kompozisyonu üzerinde bir etkisinin 

olmadığı gösterilmiştir (Bellikci-Koyu ve ark, 2019).  

7. Sonuç 

Bağırsak mikrobiyotasındaki mikrobiyal çeşitlilik yaşamın ilk anı 

olan doğumdan itibaren şekillenmekte ve başta beslenme olmak üzere 

birçok çevresel faktörden etkilenmektedir. Değiştirilebilir çevresel 

faktörler arasında bulunan beslenme ise dikkati ve ilgiyi en çok üzerine 

çeken konu olmuştur. Anne sütü, diyetsel posa, prebiyotikler vb besin 
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ve/veya besin bileşenlerinin yanı sıra canlı mikroorganizmalar olan 

probiyotiklerin mikrobiyota üzerindeki etkileri yadsınamayacak kadar 

çoktur. Besinler aracılığı ile en kolay probiyotik alımı fermente besinler 

ile sağlanmaktadır. Fermente besinler ile ilgili yapılan çalışmaların 

başında kefir bulunmakta ve mikrobiyota üzerindeki etkileri 

anlaşılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu olumlu etkilerin sonuçlarını 

öneriye dökmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır 

(Özdemir ve Demirel, 2017). 
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1. Giriş: 

Bireylerin, sağlık ve hastalık kavramları ile ilgili algıları onların 

çeşitli durumlardaki sağlık konumları sağlık arama davranışlarını 

etkileyebilir. Sağlık arama davranışı sağlık tanımının bilinmesi ve bu 

tanımda yolunda gitmeyen bir durum olduğunun saptanması ile 

gelişmektedir. Yapılan çalışmalar, sağlık algılarının ve sağlık arama 

davranışlarının pek çok faktör tarafından etkilendiğini ortaya 

koymaktadır (Peerson et al., 2009; Healthy people, 2010; Rudd, 2004). 

Sağlık, kişilerin öğrenim düzeyleri, inançları, alışkanlıkları, 

ihtiyaçlarını nasıl karşılayabildikleri, sağlığa ayırabildikleri kaynakları 

ve bireyin yaşam kalitesiyle belirlenen çok faktörlü bir sonuç olarak 

değerlendirilebilir. Bu noktadan hareketle, bireyin hastalıklara 

yaklaşımı da hastalığın türü, süresi ve şiddeti, hastalıklara yönelik 

inançlar, olası tedavi seçeneklerinin kabul edilebilirliği ve tedavinin 

olumlu etkilerinin varlığı gibi birçok faktörü içermektedir. Sağlık 

hizmetlerinin sunumunun yanı sıra bireylerin bu hizmetleri 

kullanabilmesi için sağlık okur-yazarlığı düzeylerinin yeterli olması 

gerekmektedir (Peerson et al., 2009; Healthy people, 2010).  

Hastaların yerinde sorular sormaları, verilen tıbbi tavsiyeyi ve 

tedaviyi anlayabilmeleri beklenen özelliklerdir (Rudd, 2004). Sağlık 

okur-yazarlık düzeyinin düşük olmasının, bireylerin sağlık bilgilerini 

anlayabilmede zayıflığa, sağlık hizmetlerine erişimde sorunlara, tedavi 

ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmede zorluklara neden olduğu 

gösterilmiştir (Akalın, 2009). 

mailto:burcukucuk@gazi.edu.tr
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İletişim araçlarında yayınlanan sağlık bilgileri ya da istatistiklerinin 

her hastaya uyması gerekmediğini anlamak, öğrenmek hastanın da 

sorumluluğundadır. Bu konuda yapılan çalışmalar sağlık okuryazarlık 

düzeyi kadar güvenilir bilgi kaynağına ulaşımın da önemini ortaya 

koymuştur (Sezgin, 2011). Sağlık ve tıp konusunda medyada yer alan 

haberler, yayınlar, bunlarda sunulan bilgiler okurun ilgisini çeker, 

dikkatle okunur, izlenir ve aktarılır (Yıldız, 2006). 

Sağlık haberciliği yaratacağı etkileri açısından önemli bir alandır. 

Medya pek çok konuda olduğu gibi, sağlık konularında da toplumu 

bilgilendirme ve yönlendirme işlevi görür. Gerçeklere dayalı ve doğru 

bilgileri içeren sağlık haberciliği için en önemli unsurlardan biri, 

haberin okura sunulmadan önceki denetim sürecidir. Haberin içeriğinin 

yayın öncesi denetimi bir uzman ya da bilimsel kaynak kullanılarak 

yapılmalıdır. Konu sağlık olduğunda, yanlış bilgi geri döndürülemez 

sonuç yaratabilir (Yıldız, 2006). 

Son yıllarda, yazılı medyada özellikle gazetelerde sağlık, alternatif 

ve tamamlayıcı tıp, beslenme ve hastalık haberlerinde büyük bir artış 

yaşanmaktadır. Ancak bu artışla birlikte bilgi kirliliği de söz konusu 

olabilmektedir (Instıtude of Medicine Report on Complementary and 

Alternative Medicine in United States, 2014). Türkiye’de özellikle 

2012 yılında organ nakilleri ve sonuçları, hekime yönelik şiddet, 

şişmanlık, kronik hastalıklar haberleri gündemde üst sıralarda yer 

almıştır. Bunların dışında tamamlayıcı ve alternatif tıp sağlık 

köşelerinin vazgeçilmezlerini oluşturmaktadır. Ancak, bireylerin 

sağlıkla ilgili bilgi edinmek ya da uygulamalar için herhangi bir uzmana 

başvurmak yerine ulaşımı kolay olan gazetelere başvurmaları birçok 

sağlık sorununa yol açabilmektedir (Altunkaynak et. Al., 2008). Bu 

haberlerde işlenen konular, modern tıbbın paralelinde veya tamamlayıcı 

olarak değil, ona karşı bir seçenekmiş gibi sunulabilmektedir. Böylece 

haberi okuyanlarda bu alanın, sağlığı koruma ve hastalıkların 

tedavisinde modern tıbbın yerini aldığı, alternatifi olduğu gibi bir 

izlenim oluşabilmektedir (Yasar, 2006; General Guidelines for 

Methodologies on Research & Evaluation of Traditional Medicine, 

2000).  

TAT uygulamaları dünya genelinde her geçen gün dikkatleri daha 

çok üstüne çekmekte ve özellikle bazı hasta gruplarınca (kronik 

hastalığı olanlar veya psikolojik sorunları olanlar, ağrı ile başa 

çıkamayanlar, beslenme sorunu olanlar) özellikle tercih edilmektedir 

(MacLennan et. al,, 1996, Ayaz et. al., 2005). Örneğin Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD), 1990-1997 yılları arasında TAT uygulamalarına 

başvurunun %34’ten %42’ye yükseldiği belirlenmiştir (Eisenberg et. 
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al., 1998). Bu artışta bazı sağlık sigorta programlarının bu alanları da 

teminat paketine alması ya da bazı ülkelerde tıp fakültesi eğitiminde 

farklı TAT uygulamalarına yer verilmesinin de etkisi olabilir. 2005 

yılında, ABD’de TAT uygulamalarının yetişkinlerdeki prevalansının 

%30 ile %62 arasında değiştiği saptanmıştır (Instıtude of Medicine 

Report on Complementary and Alternative Medicine in United States, 

2014). Avusturalya’da TAT uygulamaları için yapılan harcamaların 

miktarı 1993’ten 2000 yılına %62 artışla 2,3 milyon dolara ulaşmıştır 

(Alasir et. al., 2002). ABD’de cepten yapılan sağlık harcamalarının 

%1,5’ini TAT uygulamaları oluşturmaktadır. TAT uygulamalarının 

tercih edilme nedeni, bu konuda uzmanlar arasında görüş birliğinin 

bulunmaması ve uzmanların konu hakkında yeterince akademik eğitim 

almamış olmalarıdır (General Guidelines for Methodologies on 

Research & Evaluation of Traditional Medicine, 2000). Türkiye’de 

pratisyen hekimlerle yapılan bir çalışmada, katılanların %96,5’i TAT 

ile ilgili herhangi bir eğitim almadığını belirtmiştir (Özçakır et. al., 

2007). 

Mevcut bilimsel bilgi günümüzde bazı sağlık sorunlarına hala 

çözüm getirememektedir. Ayrıca toplumlardaki inançlar, gelenekler ve 

uygulamalar bireyleri çağdaş tıbba yönelseler dahi, TAT 

uygulamalarını kullanmalarına da yol açabilmektedir. Bütün bunların 

yanı sıra finansal sorunlar ve sağlık hizmetlerinin kolay ulaşılabilir 

olmaması kişileri farklı sağlık uygulamalarına yönlendirebilmektedir. 

Bu uygulamalarda bilen kişilere danışmak kadar, yazılı, görsel ve 

elektronik kaynaklara da başvuru olmaktadır. Yazılı basın günümüzde 

bireyler tarafından TAT için kullanılabilir bilgi kaynağı 

oluşturmaktadır. Ancak bu haberlerin doğruluğu, kaynağının olup 

olmaması, kaynağı varsa bunun bilimselliği, haberi/bilgiyi kovalayan 

kişinin bu konuda yetkinliği, haberden etkilenip uygulayan kişide 

yarattığı etkileri bazen geriye döndürülemez sonuçlar 

yaratabilmektedir. Bütün bu olası olumsuz etkilerin yanı sıra, doğru 

bilgi sunan yazılı basın da sağlık okur-yazarlığının gelişmesinde önemli 

paya sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye’de henüz yasal olarak 

uygulanmayan TAT uygulamalarının, yazılı basında yer alan bazı 

sağlık haberleri içerisindeki payını ve bu haberlerin kaynağı itibarıyla 

güvenilirliğini araştırmak amaçlanmıştır. 

2. Gereç ve Yöntem: 

2.1 Araştırma evreni 

Retrospektif doküman incelemesi tipindeki bu araştırmanın 

örnekleminde ulusal gazetelerimizden olan ve her gün yayınlanan iki 

gazetenin her bir aydan seçilen haftalık sayıları incelenmiştir.  



 
398 

 

Çalışmada yöntem olarak, nitel ve nicel veri analizi ve bu kapsam 

içerisinde içerik çözümlemesi kullanılmıştır. Gazete seçiminde, 

öncelikle ulusal gazetelerin satış rakamları YAYSAT‘ın 09.01.2014 ve 

15.01.2014 tarihleri arası tiraj raporu verilerinden elde edilmiş ve bu 

verilere göre Türkiye'de baskısı en fazla olan üç gazeteden rastgele 

seçilen farklı yayın gruplarına ait iki gazete (Hürriyet ve Zaman) 

araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan TAT ile 

ilgili sağlık haberleri, herhangi bir sağlık sorununa yönelik tanımlayıcı, 

halkı bilgilendirici tanı ve tedaviye yönelik bilgi içeren ve sağlık 

sorunlarından korunmaya yönelik önerilerde bulunan haberlerdir. Bu 

çalışmada, mevzuat, ekonomi ve siyasetle ilgili sağlık haberleri çalışma 

kapsamı dışında bırakılmıştır. İnceleme yapılırken ana gazete ve eki 

dikkate alınmıştır. 

2.2 Veri toplama ve analiz 

Veri toplama aracı dört bölüm ve 17 maddeden oluşan bir kayıt 

listesidir. Birinci bölüm örneklemin nicel betimlemesine ilişkin 10 

madde, ikinci bölüm görsel malzeme kullanımı ile ilgili iki madde, 

üçüncü bölüm haberin-yazının içeriğine ilişkin üç madde, dördüncü 

bölüm haberde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına ilişkin iki 

maddeden oluşmaktadır. Veri toplama aracının ön denemesi 

yapılmıştır. 

Veriler 10-16.01.2013, 17-23.10.2013, 12-18.09.2013, 22-

28.08.2013, 04-10.07.2013, 13-19.06.2013, 23-29.05.2013, 18-

24.04.2013, 14-20.03.2013, 21-27.02.2013 tarihleri arasında örneğe 

çıkan Hürriyet ve Zaman gazetelerinin Milli Kütüphane’de bulunan 

arşivlerinin taranmasıyla elde edilmiştir.  

Çalışmada incelenen sağlık haberinin bulunduğu sayfa 

değerlendirilirken, başka sayfalarda (özellikle ilk sayfa) kısa 

bilgilendirme yazıları olsa da, haberin esas olarak kapsamlı açıklandığı 

sayfa göz önüne alınmıştır. Çalışma kapsamında incelenen sağlık 

haberlerinin kapladığı alan değerlendirilirken, bir sayfanın 2000 cm2 

olduğu göz önüne alınarak dörtte birlik oranına denk gelen 500 cm2 den 

küçük, 501-1000 cm2, 1001-1500 cm2 ve 1500 cm2 den büyük olacak 

şekilde gruplandırılmıştır. Araştırmacılar tarafından toplanan ve 

kodlanan veriler SPSS 15 istatistik paket programına girilmiş ve 

tutarlılık kontrolü ve analizler yapılmıştır. 

2.3 Etik Konular 

Makalenin konusu olan grup gazete haberleridir. Hacettepe 

Üniversitesi girişimsel olmayan araştırmalar etik kurulu bu grupta 

yapılan çalışmalar da etik izin aranmadığını belirtmektedir. 
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3. Bulgular: 

Gazetelerde yer alan sağlık haberlerinin ve bu haberlerde yer alan 

TAT uygulamalarına dair haberlerin kapsamı ve ağırlığını araştırmak 

amacıyla yapılan bu içerik analizinde, örnekleme çıkan toplam 168 

gazetede 468 sağlık haberine ulaşılmıştır.  

3.1 Genel Sağlık Haberleri İçerik Analizi 

Saptanan sağlık haberlerinin %64,4’ü (313) Hürriyet gazetesinde, 

%35,6’sı (173) Zaman gazetesinde yer almaktadır. Sağlık haberlerinin 

%22,6’sı (246) ana gazetede, %41,8’i (240) ise gazete eklerinde yer 

almaktadır. Yayınlanan tüm sağlık haberlerinin %30,0’u (146) 

sonbahar, %26,6’sı (129) kış, %24,9’u (121) ilkbahar, %18,5’i (90) ise 

yaz mevsiminde yayınlanmıştır. Gazetelerdeki sağlık haberlerinin 

%62,1’si (302) hafta içi, %37,9’u (184) ise hafta sonu günlerinde 

(cumartesi, pazar) yayınlanmıştır. İncelenen iki gazetede ana gazetede 

yer alan sağlık haberlerinin yarıdan fazlası (%61,8, %73,6) hafta içinde 

yayınlanmıştır. 

İncelenen gazetelerde yayınlanan sağlık haberlerinin çoğu iç 

sayfalarda yer almaktadır. Ana gazetede yer alan sağlık haberlerinin 

Hürriyet gazetesinde %92,7’si (102), Zaman gazetesinde %89,0’u 

(121) iç sayfalarda bulunmaktadır. Gazete ekinde yer alan sağlık 

haberlerinin ise Hürriyet gazetesinde %93,1’i (189), Zaman 

gazetesinde %91,9’u (34) iç sayfalarda bulunmaktadır. 

İncelenen sağlık haberlerinin Zaman gazetesinde %69,4’ü Hürriyet 

gazetesinde ise %69,3’ü 500 cm2 den daha az yer kaplamaktadır. Bu 

haberlerin 1500 cm2 den çok yer kaplama payları ise Zaman gazetesi 

için %0,6, Hürriyet gazetesi için %1,3’tür. Gazete sayfasının dört 

kadranı kıyaslandığında, haberlerin en sık sağ üst kadranda (%30) yer 

aldığı görülmüştür. 

Her iki gazetedeki sağlık haberlerinin çoğunda renk kullanılmıştır 

(%87). Ayrıca haberlerin %86,4’ünde (420) görsel malzeme kullanımı 

vardır. Zaman ana gazetesinde renk kullanılan haberlerin %20’sinde 

(97) görsel malzeme kullanılırken, Hürriyet ana gazetesinde bu değer 

%17’dir (83). Gazeteler bu özellikler açısından benzerdir. Ancak gazete 

ekleri incelendiğinde Zaman gazetesinin eklerinde renk kullanımı olan 

haberlerin %7,4’ünde (36) görsel materyal kullanımı varken Hürriyet 

gazetesinin eklerinde bu pay %38’dir (186). En çok kullanılan görsel 

malzeme fotoğraftır (%90). Bu özellik her iki gazete için benzerdir. 

Mevcut sağlık haberlerinin %37,2’sinde tanı ve tedavi yöntemlerini, 

%51,4’ünde tanımlayıcı ve genel bilgileri, %48,5’inde korunma 
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yöntemlerini içeren haberler bulunmaktadır. Zaman ana gazete (%54) 

ve ekleri (%43) ile Hürriyet ana gazetede (%74,8) yer alan haberlerin 

çoğunun haber türünde olduğu görülmüştür. Hürriyet gazete ekinde 

(%46) ise en fazla haber makale türündedir. 

 

Çalışmada incelenen gazetelerde yer alan sağlık haberleri alındığı 

kaynak yönünden değerlendirildiğinde, Zaman ana gazete (%13) ve 

eklerinde (%2,9), Hürriyet gazete ekinde (%22,8) yer alan sağlık 

haberlerinin kaynağı çoğunlukla uzman görüşüdür. Hürriyet ana 

gazetede yer alan sağlık haberlerinin %10,2’si ise başka yazılı 

kaynakları (araştırma, rapor, bülten) kullanmıştır. 

Tablo 1. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Haberlerinin 

Yazı Türü 

GAZETENİN 

ADI 

YAZININ 

YERİ 

YAZI 

TÜRÜ 
s % 

ZAMAN 

 

Ana Gazete 

Haber 7 58,4 

Makale 1 8,3 

Röportaj 3 25,0 

Reklam 1 8,3 

Toplam  12 100,0 

Gazete Eki 

Haber 8 53,0 

Makale 2 13,0 

Röportaj 4 27,0 

Reklam 1 7 

Toplam  15 100,0 

HÜRRİYET 

 

Ana Gazete Haber 5 100,0 

Gazete Eki 

Haber 16 39,0 

Makale 6 15,0 

Röportaj 1 2,0 

Reklam 13 32,0 

Duyuru 5 12,0 

Toplam  41 100,0 

 

3.2 TAT Haberleri İçerik Analizi 

Çalışmada TAT uygulamalarına yer veren toplam 73 haber (%15) 

saptanmıştır. Her iki ana gazete ve ekleri incelendiğinde TAT 

uygulamalarına ilişkin haberlerin çoğunlukla eklerde yer aldığı tespit 

edilmiştir (Zaman gazete ekinde %3,1, Hürriyet gazete ekinde %8,5). 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, çalışmaya alınan her iki gazetenin ana 
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gazete ve eklerinde TAT uygulamalarına ilişkin yazıların çoğu haber 

türündedir. Haber grubu içinde yer alan yazıların payları, Zaman ana 

gazetesinde %58,4, ekinde %53,0, Hürriyet ana gazetesindeki 

haberlerin tamamı ve ekinde yer alanların %39,0’ıdır. İncelenen her iki 

ana gazete ve eklerinde TAT uygulamalarına yer veren sağlık haberleri 

içerik açısından değerlendirildiğinde, çoğunun sağlığı koruma 

yöntemlerine yönelik bilgi verdiği görülmüştür. Ancak, burada bir 

haberin birden fazla seçeneği kapsaması söz konusudur (Tablo 2). 

Tablo 2. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Haberlerinin 

İçeriği 
GAZETE 

ADI 

YAZININ 

YERİ 
 YAZININ İÇERİĞİ* s 

%** 

ZAMAN 

Ana Gazete 

(s=12) 

 
Tanımlayıcı Genel 

Bilgiler 
5 

41,7 

 
Tanı Ve Tedavi 

Yöntemleri 
3 

25,0 

 Korunma Yöntemleri 6 50,0 

Gazete Eki 

(s=15) 

 
Tanımlayıcı Genel 

Bilgiler 
6 

40,0 

 
Tanı Ve Tedavi 

Yöntemleri 
7 

46,7 

 Korunma Yöntemleri 10 66,7 

HÜRRİYET 

Ana Gazete 

(s=5) 

 
Tanımlayıcı Genel 

Bilgiler 
1 

20,0 

 
Tanı Ve Tedavi 

Yöntemleri 
1 

20,0 

 Korunma Yöntemleri 4 80,0 

Gazete Eki 

(s=41) 

 
Tanımlayıcı Genel 

Bilgiler 
6 

14,6 

 
Tanı Ve Tedavi 

Yöntemleri 
11 

26,8 

 Korunma Yöntemleri 28 68,2 

*Bir haber birden fazla seçeneği barındırmaktadır.  

** Tablodaki yüzdeler yazının yeri sütunundaki soru değerlerine 

göre hesaplanmıştır. 

Gazeteler ve ekleri TAT uygulamalarına yer veren haberlerde 

kaynak belirtilmesi ve güvenilirliği açısından incelendiğinde, çoğunda 

haberin kaynağının belirtilmediği saptanmıştır. Yayınlanan haberlerin 

Zaman ana gazetede %41,7’sinde, gazete %46,8’inde, Hürriyet ana 

gazetede %60,0’ında ve gazete ekinde %58,7’sinde kaynak 

belirtilmemiştir. Zaman ana gazete ve ekinde, Hürriyet ana gazetede en 
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fazla kullanılan haber kaynağı ise başka yazılı kaynaklar (araştırma, 

rapor, bülten vb) olarak saptanmıştır (Tablo 3).  

Tablo 3.Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Haberlerinin 

Kaynak Türü 

 
GAZETE 

ADI 

YAZININ 

YERİ 
KAYNAK TÜRÜ s % 

ZAMAN 

Ana Gazete 

Uzman Görüşü 2 17,0 

Başka Yazılı Kaynaklar 4 33,3 

Muhabirin-Yazarın 

Çalışması 
1 8,0 

Kaynak Belirtilmemiş 5 41,7 

Gazete Eki 

Uzman Görüşü 2 13,3 

Başka Yazılı Kaynaklar 4 26,6 

Muhabirin-Yazarın 

Çalışması 
2 13,3 

Kaynak Belirtilmemiş 7 46,8 

HÜRRİYET 

Ana Gazete 

Uzman Görüşü 1 20,0 

Başka Yazılı Kaynaklar 1 20,0 

Kaynak Belirtilmemiş 3 60,0 

Gazete Eki 

Uzman Görüşü 10 24,3 

Başka Yazılı Kaynaklar 3 7,3 

Muhabirin-Yazarın 

Çalışması 
4 9,7 

Kaynak Belirtilmemiş 24 58,7 

 

Çalışmada yer alan TAT uygulamaları haberlerinin (73 haber) 

içerikleri NIH (National Institute of Health)’e göre sınıflandırılmıştır 

(7) (Tablo 4). Biyolojik temelli TAT uygulamalarının Zaman ana 

gazetesinde (%83,0) ve ekinde (%73,3); Hürriyet ana gazetesinin 

tamamında ve ekinde de (%58,5) ağırlıklı olarak yer aldığı saptanmıştır 

(Tablo 4). 
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Tablo 4. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Haberlerinin 

Sınıflandırılması 

GAZETE 

ADI 

YAZININ 

YERİ 

TAT HABERİNİN 

SINIFLANDIRILMASI 
s % 

ZAMAN 

Ana gazete 

Biyolojik Temelli 

Uygulamalar 
10 83,3 

Zihin Beden Tıbbı 2 16,7 

Toplam 12 100,0 

Gazete eki 

Biyolojik Temelli 

Uygulamalar 
11 73,3 

Manipulatif ve Beden Temelli 

Yöntemler 
1 6,7 

Zihin Beden Tıbbı 2 13,3 

Enerji Tıbbı 1 6,7 

Toplam 15 100,0 

HÜRRİYET 

Ana gazete 
Biyolojik Temelli 

Uygulamalar 
5 100,0 

Gazete Eki 

Biyolojik Temelli 

Uygulamalar 
24 58,5 

Manipulatif Ve Beden 

Temelli Yöntemler 
9 22,0 

Zihin Beden Tıbbı 5 12,2 

Enerji Tıbbı 2 4,9 

Alternatif Tıp Sistemleri 1 2,4 

 Toplam 41 100,0 



 
404 

 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi, sağlık haberlerinin bir kısmı 

gazetelerdeki sağlık köşelerinde, bir kısmı da gazete ya da ekinin 

herhangi bir yerinde yer alabilmektedir. Gazetelerin sağlık köşelerinde 

yer alan sağlık haberlerinin %93,2’si genel sağlık haberleri ile 

ilgiliyken, %6,8’i TAT uygulamalarıyla ilgilidir. Gazetelerin diğer 

bölümlerinde yer alan sağlık haberlerinin %81,5’i genel sağlık haberleri 

ile ilgiliyken, %18,5’i TAT uygulamalarıyla ilgilidir (p=0,001). Hafta 

içi yayınlanan sağlık haberlerinin %88,7’si genel sağlık haberleri ile 

ilgiliyken, %11,3’ü TAT uygulamaları ile ilgilidir. Hafta sonu 

yayınlanan haberlerinin %78,8’si genel sağlık haberleri ile ilgiliyken, 

%21,2’si TAT uygulamaları ile ilgilidir (p=0,003). 

Tablo 5. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Haberleri Varlığını 

Etkileyebilecek Bazı Özellikler  

 

 

4. Tartışma: 

Araştırmada içerik analizinde kullanılan niceliksel değerlendirme 

sonucunda Türk basınının en çok satış yapan gazetelerinde sağlık 

haberlerine ve bu haberlerin içerisinde TAT haberlerinin sunumuna dair 

bir çerçeve çizilmek amaçlanmıştır. Bu amaçla basında bir yıllık 

dönemde sağlık haberleri ve bu haberler içinde TAT uygulamalarına 

nasıl yer verildiği ve haberlerin güvenilirliği incelenmiştir. 

ÖZELLİK 
TAT HABERLERİNİN VARLIĞI 

Analiz Yok Var Toplam 

Gazete Adı s % s % s % 

Zaman 146 84,4 27 15,6 173 100,0 X2=0,072 

p=0,788 Hürriyet 267 85,3 46 14,7 313 100,0 

Haberin Yer Aldığı Bölüm 

Sağlık Köşesi 136 93,2 10   6,8 146 100,0 X2=10,910 

p=0,001 Diğer 277 81,5 63 18,5 340 100,0 

Haberin Yayınlandığı Mevsim 

İlkbahar 97 80,2 24 19,8 121 100,0 

X2=4,113 

p=0,252 

Yaz 76 84,4 14 15,6 90 100,0 

Sonbahar 130 89,0 16 11,0 146 100,0 

Kış 110 85,3 19 14,7 129 100,0 

Haberin Yayınlandığı Gün 

Hafta İçi 268 88,7 34 11,3 202 100,0 
X2=8,846 

p=0,003 
Hafta Sonu 145 78,8 39 21,2 184 100,0 

TOPLAM 413 85,0 73 15,0 486 100,0 
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Sağlığın geliştirilmesi sağlık okur-yazarlığını da içeren stratejiler 

bütünüdür. Bu çerçevede birçok sektör işbirliği içinde olmalıdır. Bu 

sektörlerin en önemlilerinden olan medyanın sağlık okur-yazarlığındaki 

işlevi yadsınamaz. Halkın görsel medya araçlarına ulaşımı bilimsel 

dünyaya ulaşılabilirliklerinden daha iyi düzeydedir. Yapılan bir 

çalışmada, özellikle yararlı bilgiye ulaşan bireyler, bu bilgiyi de 

kullandıkları saptanmıştır (Özbaş et al., 2010). İletişim araçları 

bireylerin davranış ve düşünce kalıpları geliştirmesinde ve 

öğrenilenlerin yaşama yansıtılmasında etkili olmaktadır. Özellikle 

görsel medyaya olan ilgi sayesinde geniş kesimlere aynı bilgi 

iletilebilmektedir.  

Sağlık iletişimi sağlık okur-yazarlığını gelişmesinde önemlidir. 

Ülkemizde konuya ilişkin çok konuşulmasına rağmen sağlık iletişimi 

tam olarak devreye sokulamamıştır (Özdemir, 2001). Toplum 

üzerindeki önemli etkisi sebebiyle medyanın sağlık iletişimi konusunda 

yeri değerlendirilmelidir. Herhangi bir sağlık sorunu gündemdeyken 

bunu haber yapmak, bu konuda alternatif tedavileri sunmak medyada 

sık karşılaşılan durumlardan biridir (Clarke, 2004). Bir başka önemli 

konu da, ülkemizde kadınların %32,0’ı, erkeklerin %61,0’ı haftada en 

az bir kere gazete veya dergi okumaktadır. Ancak günümüzde yazılı 

basının gazeteleri internet ortamında da yayınlandığı için, gazete 

okumak kağıt baskı ile sınırlı değildir. Bu nedenle gazete haberleri daha 

geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Dolayısıyla doğru bilginin sunumu çok 

önemlidir. 

Çalışmamızda bulunan sağlık haberlerinin %74,4’ünde tanı ve 

tedavi yöntemlerini, %51,4’ünde tanımlayıcı ve genel bilgileri, 

%48,5’inde korunma yöntemlerini içeren haberler bulunmaktadır. En 

sık olarak ‘haber’ türünde sağlıkla ilgili yazılar bulunmuştur. 

Çalışmada bulunan sağlık haberlerinin çoğunluğunu TAT dışı sağlık 

haberleri (%85) oluşturmaktadır. TAT haberi sıklıkla gazetelerin 

eklerinde yer aldığı ve yazıların çoğunun haber türünde olduğu 

görülmüştür. Bu konuda yapılan benzer çalışmalarda da, incelenen 

sağlık haberlerinin üçte ikisinin haber türünde, kalanının büyük 

çoğunluğunun yazı dizisi olduğu saptanmıştır. (Yaşar, 2006; Stone, 

1996).  Bunun sebebi, TAT uygulamalarının ülke genelinde sık olarak 

dikkat çeken bir konu olması olabilir. Diğer bir neden ise Türkiye’de 

2013 yılı sonlarında yeni bir mevzuat hazırlanmış ve bu mevzuat 

kapsamına TAT alınmıştır (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnam, 2011). 

Bu mevzuat öncesi dönemde farkındalık yaratmak amacıyla bu konuda 

daha çok haber yapılmış olması olabilir. TAT haberlerinde en sık 

korunma yöntemlerine yer verilmiştir. Bunun nedeni biyolojik temelli 
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tedavilerin TAT haberlerinin çoğunu oluşturması olabileceği gibi, 

biyolojik temelli TAT haberlerinde daha çok korunma yöntemlerinin 

yer edinmesi ve bu konunun halkın daha çok ilgisini çekmesi olabilir. 

Sağlık haberciliğinin üstünde durulması gereken boyutu 

okuyucusuna sağlık eğitimi sunabilmesidir. Kanada’da yapılan bir 

çalışmada 115 sağlık haberinin sadece 19’unda eğitim geçtiği 

saptanmıştır (Hayes et al., 2007). Araştırmadaki haberlerin neredeyse 

yarısında bir sağlık sorununa ilişkin korunma yöntemlerinden 

bahsedildiğinin saptanması, ülkemizde haber sunumu konusunda 

eğitime verilen önemi göstermektedir. 

Çalışma kapsamında yayınlanan sağlık haberlerinin en çok sonbahar 

döneminde, hafta içinde, çoğunlukla iç sayfalarda ve sağlık köşesi 

dışında yer aldığı saptanmıştır. Sağlık haberleri genellikle 500 cm2’den 

az yer kaplayan ve çoğunlukla ilk dikkat çeken ve bakılan yer olan sağ 

üst ve sol üst kadranlarda yer alan haberlerden oluşmaktadır (Nichols 

et al., 2005). Bu durum, gazetelerde haberlerin okunmasını 

kolaylaştırıp, okunabilirliğini arttırmak amacıyla kısa haberlere daha 

çok yer veriliyor olması ve sağlık haberlerinin dikkati daha çok çekmesi 

amacıyla üst bölüme yerleştirilmesinden kaynaklanıyor olabilir. 

Günümüzde okuyucuyu etkilemek için sadece iyi bir içeriğe sahip 

olmak yeterli değildir. Gazete okuyucusu bilerek veya bilmeyerek, 

gazetenin görsel özelliklerinden de içeriği kadar etkilenmektedir 

(Ketenci et al., 2006). Çalışmanın bulguları sağlık haberlerinde de 

okuyucunun dikkatini çekecek unsurlara yer verildiği doğrultusundadır. 

İncelenen sağlık haberlerinin %86,4’ünde görsel malzeme kullanımı 

vardır. Çalışmada en fazla kullanılan görsel malzeme fotoğraf olarak 

tespit edilmiştir. Yapılan bir çalışmada okuyucuların sayfada ilk 

dikkatini çeken unsur fotoğraflar olduğu saptanmıştır. Günümüzde 

gazete sayfalarında fotoğraf kullanımı olmazsa olmaz olarak kabul 

edilmekte, hatta çağdaş tasarımın en önemli unsuru olarak 

değerlendirilmektedir (İstek, 2005).  

Son yıllarda üzerinde durulan bilginin değer yaratma süreci, bilginin 

üretimi, dolaşımı, erişimi, yayılması, paylaşılması ve kullanılması 

durumudur. Medyada giderek artan rekabetle birlikte, bilginin dolaşım 

hızı, günümüz haberciliği açısından, haberin önemli bir işlevi olan bilgi 

verme işlevini yanlış ve yanıltıcı bilgi verme olarak 

değiştirebilmektedir (Balkaş, 2005). Medyanın bireyleri olumlu sağlık 

davranışlarına yöneltebilecek mesajların yanı sıra, kamu sağlığını 

olumsuz yönde etkileyebilecek mesajların da iletilebildiği bir ortam 

olması önemli bir çelişkisidir. Bireylerde sağlık bilincinin 
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oluşturulmasında ve sağlık kampanyalarının başarı kazanmasında 

medyanın önemli rolü olmalıdır.  

Toplumları diğerlerinden ayıran bir unsur güçlü bir iletişim ağına 

sahip olmaları ve bu kitle-iletişim araçlarını halkın yararına 

kullanabilmeleridir (İnce et. al., 2001). Bu nedenle medya, özellikle 

gazeteler sadece haber niteliğindeki olayları topluma duyurmalarının 

yanı sıra, doğru bilgi vererek toplumu doğru yönlendirmek açısından 

çok daha aktif olmalıdır. TAT haber değeri oldukça yüksek bir konudur. 

Kanada, İngiltere ve Australya’da olduğu gibi ülkemizde de TAT ile 

ilişkili haberler dikkat çekmekte ve gazeteler tarafından sıklıkla 

kullanılmaktadır (Weekes et. al., 2007; Milazzo et. al., 2006; Mercurio 

et. al., 2011). 

Dünyada uzman gazeteciler ilgili oldukları konu ile bilim dünyasını 

yakından izlemekte ve haber yaptıkları toplum ile bilim arasında köprü 

görevi görmektedirler. Bilim dünyasında karmaşık olan olayları ise 

halkın anlayabileceği bir dille halkın kullanabileceği bilgiler olarak 

sunmaktadırlar. Ancak bu haberler yayın yönetmeni ya da yazı işleri 

açısından sansayonel oldu sürece değerlendirilmekte ve halkın 

kullanımına sunulmaktadır (İnce et. al., 2001). Bu nedenle çarpıtılma 

önemli bir tehlikedir (Bursalı, 1996). Sağlık haberleri toplumun önemli 

bir kısmının dikkatini çeken ve yakından izledikleri bir haber türüdür. 

Sağlık haberlerinde meydana gelebilecek bir çarpıtma toplum sağlığını 

da riske atacaktır. Sağlık haberciliğinde giderek artarak yer verilen bir 

haber türü ise TAT haberleridir. TAT haberleri farklı uygulamalar ve 

içerikler dolayısıyla gazetelerin tirajını arttırmaktadır. TAT konusunda 

yapılan haberlerin doğruluğu çok önem taşımaktadır. İlaç dışı herhangi 

bir ürünün kullanımı sağlığı tehdit edebilir, ölüme yol açabilir. 

Medyada sağlık haberleri her geçen gün artmakta ve okuyucunun 

haberin doğruluğu konusunda çekinceleri olmaktadır. Tıbbın çok büyük 

ve önemli bir alan olması sebebiyle sağlık haberlerinin ekonomik 

boyutu da bireylerin haberin güvenilir olma konusunda çekincelerini 

doğrulamaktadır (Güler, 2006). Sağlık profesyonelleri de medyanın 

haberlerin gerçeği yansıtmadığını, reklam amacı taşıdığını 

düşünmektedir.  

Çalışmada ele alınan sağlıkla ilgili yazıların birçoğunun kaynağı 

olduğu saptanmıştır. Haberlerin çoğunun kaynağının belirtilmesi 

sağlıkla ilgili konularda doğru ve tutarlı bilgilerin okuyucuya ulaşması 

açısından önemlidir (Kumbasar, 2006). Yine en sık kaynak çeşidinin 

uzman görüşü olduğu bulunmuştur. TAT ile ilgili haberlerin 

sunumunda kaynak öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Yapılan 

çalışmalarda TAT haberlerinin sıklıkla gazetecilerin kendi 
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çalışmalarından ibaret olduğu e sağlık kapsamında bir uzman görüşü 

alınmaksızın sunulduğu görülmüştür (Passalacqua et.al., 2004; Parker, 

2003). 

Gazetelerde TAT haberi kullanımı oldukça sık olmakla beraber 

çoğunda haberin kaynağının belirtilmediği saptanmıştır. Kaynağı 

belirtilenlerdeyse en fazla kullanılan haber kaynağının başka yazılı 

kaynaklar (araştırma, rapor, bülten vb) olduğu görülmüştür. Kanada’da 

kanserlerde TAT kullanımının incelendiği bir gazete çalışmasında da 

haberlerin yeterli kaynağa sahip olmadığı saptanmıştır (Weekes et. al., 

2007).  

Sağlık haberlerinde kaynağın olması ve güvenilirliği çok önemlidir. 

Çalışmada sağlık haberlerinde kaynak gösterildiği fakat TAT gibi 

bireylerin sağlığını etkileyebilecek uygulamaların sunulduğu 

haberlerde kaynak verilmediği görülmüştür. Bu durum sağlığı riske 

atabilecek bilgilerin sunumunda bilimsel kaynağa yer verilmesi 

zorunluluğunun kanunlarla getirilmesi durumunu ortaya koymaktadır. 

Bu kapsamda da gazetelerde yer alan bu tür haberlerin kamu 

politikaların oluşturmada farklı yönlerde işleve sahiptir. TAT gibi 

sağlık konularında haberin kalitesinin artması için haberi yapan birey 

ve kurum düzeyinde olduğu gibi yasal zeminde de düzenlemelere 

ihtiyaç vardır (Ashoorkhani et. al., 2012). TAT konusunda yapılmış 

bilimsel çalışmalar olmadığı gibi, ilaç yerine kullanımı konusunda 

ortaya konmuş bilimsel nitelik taşıyan bilgi bulunmamaktadır 

(Woodward et. al., 2005; Matl et. a., 2006). Bu ve benzer sağlık 

konularının okuyucuya sunumu öncesinde uzman görüşlerinin alınması 

yasal zorunluluk halini almalıdır. 

TAT ürünlerinin ilaç muadili gibi sunumunun devamı haber özelliği 

taşımasına neden olarak gündemi işgal etmeye devam edecektir. TAT 

uygulamalarının geniş yelpazesi toplumun dikkatini çekmeyi 

sürdürdükçe TAT haberleri medyada yer bulacaktır. Sağlık 

okuryazarlığında gazetelerin yeri önemlidir fakat yazılı ve görsel 

basında yer verilen haberlerin denetimi de sağlanmalıdır. Aksi takdirde 

oluşabilecek durumdan kimin sorumlu olacağı konusunda belirsizlik 

olacaktır. Zarar gören bireyin hakkını arayabilmesi için bu konuda 

gereken önlemler alınmalıdır. Çalışma sonuçları göz önüne alındığında 

bu alanda çalışanların sağlık haberciliği konusunda eğitim almaları ya 

da konusunda yetkin kişilere danışmaları gereklidir.  

Ülkemizde gazetelerde yer alan sağlık haberlerine yönelik 

çalışmalara kıyasla TAT konusundaki haberlere yönelik çalışma 

oldukça sınırlı olması nedeniyle yaptığımız çalışma öncü niteliğindedir. 

Çalışmanın sınırlılıklarından biri sağlık haberlerinin bazı konularını 
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(yasa, yönetmelik gibi) içeren haberlerin çalışmanın tasarım 

aşamasında dışlanmış olmasına bağlı TAT haberlerinin tüm sağlık 

haberleri içerisindeki yerinin saptanamamış olmasıdır. İçerik analizi 

araştırmacının bireysel tercihlerini de kapsamasından dolayı niteliksel 

bir bilgi sunmaktadır. Bunu en aza indirmek amacıyla yapılandırılmış 

bir form hazırlanarak araştırmacılar arası farklar en aza indirgenmek 

istenmiştir. 

5. Sonuç ve öneriler: 

Sağlıkla ilgili konular her zaman önde gelen haberler arasındadır. 

Ancak haberin hazırlanması ve sunumu süreci hakkındaki bilgi yeterli 

değildir. Bu nedenle sağlık haberciliği üzerinde durulması gereken 

önemli bir konudur. Gazetelerde yer alacak sağlık ve TAT ilgili 

haberlerde etik kurallara daha da özen gösterilmelidir. Bu konuda 

özellikle bireysel, kurumsal ve politika düzeyinde müdahaleler 

gerekmektedir. Sağlık haberciliği yapan bireylerin doğru ve yeterli 

düzeyde bilgiye sahip olduklarından emin olduktan sonra haber 

yapması, kurumların haberin topluma sunum öncesinde 

değerlendirmesi ve halk sağlığı yönünden tehdit yaratacak bir unsur 

içermediğinden emin olduktan sonra sunuma geçilmesini sağlaması ve 

politika düzeyinde haberlerin sunumunda sadece satmak amaçlı halkı 

yanıltıcı unsurlar kullananlara gerekli cezaların verilmesi yönünde 

yasal uygulamalar yapılmasına ihtiyaç vardır. 

TAT uygulamalarının çağdaş tıbbın yerini alması olası değildir, 

dolayısıyla bu konuda halka sunulan haberlerin doğruluğu çok 

önemlidir. TAT medikal bir uygulama olmamakla beraber tıbbın 

tamamlayıcısı olarak görülmektedir. Ancak, toplumda yaşayan bireyler 

sağlık konusunda profesyoneller kadar bilgili değildirler. Tıbbi bilgiler 

ve doğrular da sıklıkla hızlı bir ilerleme ve değişim göstermektedir. Bu 

bilginin topluma haberciler tarafından sunumu her zaman kolay 

değildir. Bu bilginin aktarımı sırasında habercilerin sorumluluklarını ve 

bu uygulamaların zaman zaman yaşamı tehlikeye sokabileceğini akılda 

bulundurularak haber yapmaları halk sağlığının gelişmesi açısından 

değerlidir.  
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1. Giriş 

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), gelişimin erken dönemlerinde 

ortaya çıkan sosyal etkileşim ile sosyal iletişimde kalıcı bozukluklar ve 

sınırlı tekrarlayıcı davranışlarla karakterize, bireyin günlük yaşam 

işlevlerini yerine getirmede sınırlılıklara neden olan yaygın gelişimsel 

bir bozukluktur (APA, 2013; Beyaz, 2020).  

OSB olan çocukların dil ve iletişim becerilerinde görülen 

bozukluklar; konuşmada gecikme ya da konuşmanın hiç ortaya 

çıkmamasından, kendini sözcük ve cümleler ile ifade eden çocukların 

dili sosyal etkileşimsel bir amaca yönelik etkili kullanmada sorunlar 

yaşamalarına kadar geniş bir dağılımda ortaya çıkabilmektedir (Paul, 

2007). Bu sebeple otizm diğer yetersizlik türlerine göre aileler üzerinde 

daha ileri düzeyde etkileri bulunmaktadır (Meral & Cavkaytar, 2012). 

OSB olan çocukların yaşamlarının ilk üç yılında göz kontağı kurmada, 

jestlerde, herhangi bir uyaran ile ilgili dikkati paylaşma ya da paylaşılan 

dikkati yanıtlamada, taklit ve oyunda sınırlılıklar yaşadıkları ortaya 

konmuştur (Chawarska & Volkmar, 2005). Bununla birlikte OSB olan 

çocuklarda ilk sözcüklerin öncesinde ortaya çıkan ve dil gelişimini 

yordayan oyun becerilerinde ciddi düzeyde sınırlılıklar görülmektedir 

(Landa, 2007). 

2. Oyun 

Oyun, öğrenmenin temeli olarak kabul edilmektedir. Çocuk oyun 

yoluyla somut dünyayı araştırır, keşfeder, buna ilişkin bilgiler toplar ve 

düşünmeyi öğrenir. Bunun yanı sıra, oyun yoluyla duygusal sorunlarını 

dışa vurmayı, ilkel duygularını kontrol etmeyi, yaratıcılıklarını ve hayal 

güçlerini artırmak amacıyla davranışları ve süreçleri taklit etmeyi ve 

varolan becerilerini geliştirmeyi öğrenirler (Saridaki, Gouscos & 

Meimaris, 2008; Tüfekçioğlu, 2013) 
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Sağlıklı çocuklarda, ilk birkaç yılda taklide dayalı oyunlar 

gözlenirken yaşın ilerlemesiyle oyun davranışlarının birlikte olma, 

sözel iletişim kurma ve daha karmaşık oyunlar oynama şeklinde 

arttığını ifade etmektedir (Schopler, 1986) Çocukların sosyal beceri 

kazanmalarında önemli olan iki beceriden biri oyun diğeri ise yaşıtları 

ile iletişim kurmadır. Yaşıtlarıyla birlikte oyun oynama, çocuğun sözel 

ve motor becerilerinin gelişimini desteklemesinin yanısıra, sosyal 

yaşamla ilgili bazı beceri ve davranış örneklerinin kolaylıkla 

öğrenileceği ortamı da sağlamaktadır (Rubin, Fein & Vandcrberg, 

1983).  

Oyun, erken çocukluk döneminde çocukların gelişimlerine katkı 

sağlayacak önemli bir eğitsel değerdir. Oyun içinde çocuklar, kendi 

bedenlerini, yakın çevrelerindeki nesneleri ve dünya üzerindeki 

etkilerini öğrenirler (Merange, 2010). İlerleyen yaşla beraber 

çocukların oyun becerileri gittikçe karmaşıklaşmakta ve gelişen oyun 

becerileri daha önemli hale gelmektedir. Öyle ki çocukların oyun 

becerilerindeki gelişmeler paralelinde duyusal, bilişsel, sosyal ve 

iletişim becerilerinin gelişimi de desteklemektedir (Gül, 2006; Toth, 

Munson, Meltzoff & Dawson, 2006). Ancak gelişimsel geriliğe sahip 

çocukların kendi kendilerine oyun kurabilme becerilerinde zorluk 

yaşadıkları, bu beceriyi kazanmaları için desteklenmeye ihtiyaç 

duydukları görülmektedir (Greenspan & Wieder, 2004).  

Oyunun diğer gelişim alanları ile karşılıklı etkileşim içinde olması 

sebebiyle oyunun gelişimindeki gecikme ve/veya sapmalar bireyin tüm 

gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. (Jarrold, Boucher & 

Smith, 1993). Özellikle özel eğitime gereksinim duyan çocukların 

sosyalleşmelerini kolaylaştırmak amacıyla rol oyunlar, uygulama ve 

sanal alıştırmalar öğrenme için fırsatlar sağlar. Ayrıca oyun, dikkati 

yoğunlaştırmayı destekler ve bilgi ve becerilerini ortaya koymak için 

öğrencilere olanak sağlar (Töret ve ark., 2014). Oyun, çocuğun 

gelişiminin en iyi göstergesidir (Bundy, 1989; Rodger & Ziviani, 1999). 

Bu nedenle, engeli olan çocukların oyun içerisinde gözlemlenebilmesi 

erken tanı ve müdahalede oyun temelli değerlendirmeler ön plana 

çıkmaktadır (Mulligan, 2015). Bu amaçla oyun temelli ev desteği ve 

çocuk merkezli eğitim programı uygulamalarında katılımcılarla 

oynanan oyunlarda yerde etkileşim (Greenspan & Wieder, 2004) 

dikkate alınarak çocuğun öncülüğünde eğitimci ve ailelerinde çocuğun 

ilgisini çeken oyunları oynamaları önerilmelidir.  

Ancak okul öncesi dönemde oyunun standardize incelemeleri ile 

değerlendirilmesinin zor olduğu belirtilmektedir (Desha, Ziviani & 

Rodger, 2003).  
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3. Oyun Davranışları 

Oyun davranışları nesneyle oyun, ilişkisel oyun, fonksiyonel oyun, 

sembolik oyun, sensorimotor oyun ve sosyal oyun başlıkları altında 

incelenmektedir (Spitzer, 2008).  

3.1 Nesneyle Oyun  

Nesneyle oyun tipik gelişim gösteren çocuklarda çocuğun nesneleri 

manipüle etmesiyle başlamaktadır. Genellikle nesneyi ağza alma, 

tutma, çekme, atma, vurma, sallama şeklinde görülmektedir. Bir 

nesneyle oynama, yeni bir nesne gelene kadar devam etmektedir. 

Nesnenin duyusal girdisini kazanma, nesnenin ne işe yaradığını 

anlamayı sağlamakta; başka bir deyişle nesneyle oyunda çocuk 

“nesnenin karşılığını anlama”yı öğrenmektedir (Power, 1999).  

Oyunun ilk aşaması olan nesneyle oyun normal gelişim seyreden 

çocuklarda yaklaşık 3-4. aylarda görülür. Bu aşamada çocuklar 

oyuncakların işlevini dikkate almaksızın onları ağza alma, sallama, yere 

atma gibi nesneleri tanımaya yönelik birkaç eylemden oluşan basit 

keşfedici örüntüler oluşturur ve bu örüntüler yaşla paralel olarak değişir 

(Wiliams, 2003). Manipülatif/keşfedici oyun aşamasından sonra birinci 

yılın sonlarına doğru görülen ilişkisel oyun aşamasında çocuklar 

nesneleri birbiri ile önce rastgele, daha sonra sosyal açıdan uygun 

şekilde ve en sonunda çivi ile çekiç örneğinde olduğu gibi işlevlerini 

uygun olarak birleştirir (Fenson, Kagan, Kearsley & Zelazo, 1976). 

İlişkisel oyundan sonra yaklaşık 13-15. aylarda görülen fonksiyonel 

oyun aşamasında ise çocuk artık bir objeyi veya objenin minyatür halini 

işlevine uygun kullanır. Örneğin oyuncak arabayı halının üzerinde 

sürerken "vınn" şeklinde sesler çıkarır (Belsky & Most, 1981).  

3.2 İlişkisel Oyun 

İlişkisel oyun tipik gelişim gösteren çocuklarda dokuz ay civarında 

gelişmeye başlamaktadır (Fenson, Kagan, Kearsley et all. 1976). 

Başlangıçta çocuk nesneleri fonksiyonel kullanamamaktadır. Örneğin; 

küplerden kule yapmak yerine, küpleri birbirine vurmaktadır. Böylece 

çocuk hangi nesnenin birbiriyle ilişkili olduğunu ve çevresindeki 

nesneleri etkili kullanmayı öğrenmektedir (Robinson, 1977). İlişkisel 

oyun, praksis ve ince motor beceriler ile nesneleri anlamlı 

ilişkilendirmek için gereklidir. Çocuk, nesneleri kullanmaya 

başladıkça, nesneleri kutunun içine atma, ayırma gibi daha karmaşık 

becerileri de geliştirmeye başlayacaktır. İlişkisel oyunda deneme 

yanılma ile zihinde nesnelerle ilgili şemalar da oluşmaktadır (Knox, 

1997).  
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3.3 Fonksiyonel Oyun 

Fonksiyonel oyun tipik gelişim gösteren çocuklarda 9-12 aylık 

civarında gelişmekte ve 15 ay civarında dominantlaşmaktadır (Largo et 

all. 1979). Presembolik oyun olarak da isimlendirilmektedir. Bu oyun 

seviyesinde, nesneler artık amacına uygun kullanılmaktadır (beslenme 

için kaşık). Başlangıçta fonksiyonel oyun çocuğa odaklanır (boş 

bardaktan su içme), sonra oyuncağa geçer (boş bardaktan oyuncağa su 

içirme) (temsili oyun olarak isimlendirilir) ve bir nesne üzerinde birden 

çok hareketin sıralanmasını içerir (kendini besleme, anneyi besleme, 

oyuncağı besleme). Fonksiyonel oyun, nesneyle oyuna sosyal iletişimin 

eklenmiş halidir (çocuk toplumun nesneyi kullandığı gibi kullanmaya 

başlar, kaşığı ağzına götürür, bacağına değil). Bu oyunda, hala 

nesnelerin somut, fiziksel bir kullanımı olmasına rağmen; nesnenin 

kullanımı yerine toplumsal normlara uygun kullanımı da gelişmektedir 

(Spitzer, 2008).  

3.4 Sembolik Oyun 

Sembolik oyun tipik gelişim gösteren çocuklarda 24 ay civarında 

gelişmeye başlamaktadır (Cole, Cole & Lightfoot, 2005). Nesneler 

fiziksel olarak kullanılmaz; ama topluma uygun olarak kullanılır (küpü 

telefon olarak, ezilmiş teneke şişeyi tepsi olarak kullanma). Çocuk 

kendi dünyasında nesnenin neyi sembolize ettiğini açıklayabilir. Taklit 

ve drama sembolik oyunun özelliklerindendir (Spitzer, 2008). 

Sembolik oyun, mantıksal bir bitiş veya sonuca sahip olmasa da hikaye 

anlatımını içerir (balerin, itfaiyeci, süper kahraman, vb.) ve bilişsel ve 

iletişim becerileriyle ilişkilidir (Knox, 1997). Sembolik oyun, büyük 

oranda zihinde yer almakla ve çok az oyun materyali gerektirmektedir. 

Çocuklar hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak çeşitli nesneleri 

sembolik olarak kullanabilmektedirler. Örneğin; sandalyelerden 

"otobüsler" ve ters çevrilmiş masalardan da "gemiler" yaparak çeşitli 

oyunlar oynayabilmektedirler. Oyuncak bebekler çok geleneksel 

oyuncaklardır. Ancak hayali oyuna katkıları çok büyüktür (Thomas, 

1987).  

3.5 Sensorimotor Oyun  

Sensorimotor oyun tipik gelişim gösteren çocuklarda gerçek ya da 

sembolik nesnelerin manipüle edilmesini ve ilişkilendirilmesini 

içerebilir/içermeyebilir. Sensorimotor oyunda nesne manipülasyonu 

olabilir, ancak bu nesneler kolayca sınırlandırılacak, kolayca 

taşınabilecek veya manipüle edilebilecek nesneler değildir. Geniş bir 

alan gerektirir. Taklit ya da sosyal kuralları içermeyen fiziksel 

aktivitelerin tekrarlanmasını (özellikle kaba motor aktiviteler) içerir 



 
417 

 

(Spitzer, 2008). Bu aktiviteler özellikle iki yaşa kadar olup yeni 

beceriler öğrenilirken yaygındır. Boğuşma, takla atma ve yuvarlanma 

gibi oyunlar özellikle erkek çocukların sevdiği sensorimotor oyunların 

sosyal şeklidir (Takata, 1974).  

3.6 Sosyal Oyun 

Sosyal oyun ile tipik gelişim gösteren çocuklarda yetişkinlerle 

birlikte sosyalleşme başlar. Nesne kullanımı, fiziksel çevre ya da başka 

bir şeye gerek yoktur. Çocuk büyüdükçe, oyunlarda bağımsızlıktan iş 

birliği yapmaya doğru ilerlemektedir. Yetişkinlerle hareket ya da 

iletişim sırasında sosyal etkileşim başlamaktadır. Yüz-yüze oyunlarda 

ses çıkarmakta ve taklit etmektedirler. 6-12 ay arasında, oyunlar daha 

yapılandırılmış ve ce-e gibi geleneksel oyunlar ve nesneli ikili oyunlara 

dönüşmektedir. Bir yılın sonunda, çocuk yetişkinin onayını almaya 

başlamaktadır. Sosyal oyun, bilişsel ve dil becerileriyle ilişkilidir 

(Williams, 2003).  

4. Oyun Davranışları Değerlendirme Süresi  

Desha ve ark. (2003) ile Dominguez ve ark. (2006) tarafından 

kullanılan oyun davranışları sınıflandırması kullanılmıştır. Oyun 

davranışları sınıflandırması ve açıklaması Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1: Oyun Davranışları Sınıflandırması ve Tanımları 

Oyun Davranışları 

Sınıflandırması 

Tanımı 

1A Dikkati yok Etrafa bakınma 

1B Dikkati var, eylem yok Oyuncaklara ya da materyallere bakma 

ama etkileşime girmeme  

2 Alakasız davranış Oyuncak ya da materyalleri kendine 

uyaran olarak kullanma; alakasız 

sorular sorma; kendi kendine 

konuşma  

3 Etiketleme Yanındaki kişiye oyuncak ya da 

materyali hakkında bir şey söyleme  

4 Verme/Gösterme Oyuncak ya da materyal hakkında 

yorum yapmadan, yanındaki kişiye 

verme/gösterme  

5 Bitirme/Sonlandırma Oyuncak ya da materyali atması ya da 

kendisinden uzaklaştırması  

6 Keşif/Araştırma Oyuncak ya da materyali bir yerden 

başka bir yere aktarma ya da elinde 

döndürme (stereotip hareketler)  

7 Sensorimotor oyun Oyuncak ya da materyal ile amaç dışı 

oynama; genellikle tekrarlayıcı 

hareketler (ağza alma, vurma, sallama, 
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vb.)  

8 İlişkisel oyun İki veya daha fazla oyuncağı ya da 

materyali fonksiyonel ya da sembolik 

oyun olmayacak şekilde ilişkilendirme 

(dökme, bir kutuya koyma, araba 

yıkamanın üzerine araba koyma, 

vb.)  

9A Fonksiyonel oyun (tanıdık 

oyuncaklar)   

 

Oyuncağı ya da materyali amacına 

uygun kullanma (bebeğin saçını 

tarama, arabayı araba yıkamaya doğru 

itme, vb.)  

9B Fonksiyonel oyun 

(gereksiz oyuncaklar)   

İşlevi önemsiz olan bir nesne kullanma 

(pamuk ile yüzü silme, biberondan 

pipetle bir şey içme)  

10A Sembolik oyun (nesne 

değişimi)   

Bir nesneyi başka bir nesneymiş gibi 

kullanma (küpü araba gibi 

kullanma)  

10B Sembolik oyun (olmayan 

özelliklerin atfedilmesi) 

  

 

Nesnede olmayan bir özelliğin varmış 

gibi söylenmesi (oyuncak sobanın 

“sıcak” olması, oyuncak bebeğin 

yüzünün “kirli” olduğu için 

temizlenmesi)  

10C Sembolik oyun (olmayan 

nesnelerin kullanımı)   

 

Ortamda olmayan nesnenin varmış 

gibi kullanılması (kamyonu hayali 

köprüden geçirme, hayali yemek 

yeme, vb.)  

11 Oyunu/oyuncağı 

hazırlama ve bulma  

Kutu içerisinden oyuncak seçme, oyun 

için gerekli materyalleri bağımsız bir 

şekilde oyun ortamına getirme  

 

Literatür oyun davranışlarının daha hassas değerlendirilmesi için 

oyun davranışı analizinin 10’ar saniyelik aralık ile yapılmasını 

önermektedir (Libby et all., 1998; Desha ve ark., 2003; Dominguez et 

all., 2006). Ayrıca; davranış analizinin 10’ar saniyelik zaman 

dilimleriyle yapıldığı belirtilmektedir (Toper-Korkmaz, 2017; 

Selimoğlu & Özdemir, 2018).  

5. Sembolik Oyun Aşamaları  

Küçük çocukların erken sembolleştirme becerilerinin ortaya çıkışı 

olarak kabul edilen sembolik oyun (Acarlar, 2001), oyuncakların 

işlevine göre oynanmasından ayrı olarak, nesneye bir işlev ve özellik 

atfederek o nesnenin sembolik olarak -mış gibi kullanılmasıdır (Jordan, 

2003). Bilişsel oyunun en üst noktası olan sembolik oyun yoluyla 

çocuklar nesnelerin ne işe yaradığını bilir ve nesnelerin ne tür 
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özelliklere sahip olup olmadığını ayırt ederler (Stanley, 2004). Ayrıca, 

dil öncesi zihinsel becerilerden biri olan sembolik oyunun sözel 

olmayan yapısı, otizm gibi dil kazanımının sınırlı olduğu durumlarda 

sembolleri anlama ve kullanma becerisinin değerlendirilmesinde 

önemli bir araç olarak kullanılmaktadır (Acarlar, 2001).  

Sembolik oyun kendi içerisinde bazı hiyerarşik aşamalardan 

oluşmaktadır. McCune-Nicolich (1981), çocuklardaki sembolik 

oyunun gelişimsel sırasını genel olarak duyu-motor ve sembolik dönem 

olmak üzere iki aşamada incelemektedir.  

Tablo 2: McCune-Nikolich’ın Sembolik Oyun Taksonomisi 

Oyun Aşamaları Yaş Aralığı 

Aşama 1: Sembolik öncesi aşama 14 ay 

Aşama 2: Oto-sembolik aşama 14 ay 

Aşama 3: Tek aşamalı sembolik oyun 16 ay 

Aşama 4: Birleştirilmiş sembolik oyun 18 ay 

Aşama 5: Planlanmış sembolik oyun 20-24 ay 

 

McCune-Nicolich’ın sembolik oyun taksonomisinde ele aldığı ilk 

aşama olan sembol öncesi aşama aslında çocukların nesneleri işlevine 

uygun olarak (ör, boş bir bardağı alıp içer gibi yapmak) kullandıkları 

işlevsel oyun aşamasıdır. Gerçek anlamda bir sembolleştirmeden ancak 

oto-sembolik aşamada söz edebiliriz. Çünkü bu aşamada içme eylemini 

yapması için çocuğun boş bir bardağa ihtiyacı yoktur. Bardağa 

benzeyen bir nesneyle de “içermiş” gibi yapabilmektedir. Ancak oto-

sembolik aşamada çocuk -mış gibi eylemleri yalnızca, gündelik rutinini 

oluşturan yemek yemek, uyumak, tuvalete gitmek gibi eylemlerde ve 

sadece kendi bedeni ile ilişkili olarak yapmaktadır (Alak, 2014). 

Oto-sembolik aşamadan sonra gelen tek aşamalı sembolik oyun 

aşamasında çocuklar bir önceki aşamada kendine ilişkin olarak 

gösterdiği şemaları artık oyuncak bebek ve diğer nesneler üzerinde 

gerçekleştirmektedirler (ör, oyuncak bebeğin saçlarını tarar). Ayrıca bu 

aşamada çocuklar diğerlerinin telefonla konuşma, okuma veya temizlik 

yapma gibi eylemlerini taklit ederek mevcut oyun repertuarını 

genişletirler. Bu aşamada çocuğun sembolleştirmesi gelişmesine 

rağmen sadece tek aşamalıdır (Alak, 2014). 

Sembolik oyunun dördüncü aşaması olan birleştirilmiş sembolik 

oyun aşamasında çocukların oyun şemaları artık tek aşamalı olmaktan 

çıkıp, ardışıklık kazanmaktadır. Bu aşamada çocuklar “bardaktan su 

içermiş gibi yaptıktan sonra oyuncak bebeğe içmesi için bardağı 

uzatması” örneğinde olduğu gibi aynı eylemi farklı özneler üzerinde 
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gerçekleştirmeleri dışında, “bebeğe su içirildikten sonra yatağa 

yatırılması” örneğinde olduğu gibi aynı özne üzerinde farklı eylemleri 

de peş peşe yapabilmektedirler (Alak, 2014).  

İki yaşın sonuna doğru, çocuğun sembolik oyununda meydana gelen 

köklü bir değişim oyunların belirli nesneler tarafından ortaya 

çıkarılmak yerine performanstan önce zihinsel olarak oluşturulmasını 

sağlar. Sembolik oyunun son aşaması olan planlanmış sembolik oyun 

aşamasında, çocuklar oyunlarını öncelikle zihinsel olarak kurgular ve 

tasarladıkları oyun planı içerisinde niyetlerini koordine ederler. Planlı 

oyunda çocuk bir nesneyi diğerinin yerine koyar veya daha üst bir 

beceri olarak -mış gibi eylemleri başka bir kişi/nesne üzerinde 

gerçekleştirir ya da vücudunun belli kısımlarını olmayan bir nesne gibi 

kullanır (ör, parmağını diş fırçası gibi hareket ettirir) (Alak, 2014). 

6. Otizmi Olan Çocukta Oyun ve Oyuncak Anlayışı 

OSB olan çocuklar, dil, sosyal ve bilişsel gelişimlerinde görülen 

bireysel farklılıklarla ilişkili olarak oyun gelişimlerinde de farklı 

özellikler göstermektedirler (Wolfberg, 1994). Otizmi olan çocukların 

tanılama ölçütleri arasında yer alan sosyal ve hayali oyundaki 

yetersizlikler, bu çocukları diğer gelişimsel gecikmesi olan çocuklardan 

ayıran önemli bir belirti olarak kabul edilmektedir (Rutherford, Young, 

Hepburn & Rogers, 2007). Bu çocukların oyun davranışlarındaki 

sapmalar ve/veya gecikmeler yaşamlarının ilk yıllarında ortaya 

çıkmakta ve tüm oyun aşamaları süresince devam etmektedir (Naber et 

all., 2008; Van Berckelaer-Onnes, 2003). 

OSB olan çocuklarda oyun gelişimi normal gelişim gösteren 

çocuklarla aynı sırayı izlemesine rağmen nicelik ve nitelik olarak hem 

normal gelişim gösteren hem de gelişimsel gecikmesi olan 

akranlarından farklılaşmaktadır. Otizmi olan çocukların oyun 

davranışların incelenmesi manipülatif/keşfedici oyunlar ile 

başlamaktadır. Genel olarak otizmi olan çocukların 

manipülatif/keşfedici oyun repertuarlarının normal gelişim gösteren ve 

gelişimsel gecikmesi olan akranlarından daha sınırlı olduğu ve 

çoğunlukla tekrarlayıcı davranışları içerdiği, oyunlarının ise hareket 

eden oyuncaklarla veya oyuncak yerine evlerinde olan şu şişesi, elastik 

bant vb. nesnelere dayanan oyunlar olduğu belirlenmiştir (Dominguez, 

Ziviani & Rodger, 2006; Holmes & Willoughby, 2005).  

Normal gelişim gösteren çocukların okul öncesi dönemdeki oyun 

etkinlikleri sırasıyla nesnelerle manipülatif/keşfedici oyundan, 

nesnelere -mış gibi anlamlar yüklemeye doğru değişirken (Boudreau & 

D’Entrement, 2010), otizmi olan çocukların oyun davranışları genel 
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olarak tekrarlayıcı, duyusal, izole olmuş, somut ve hayali olaylardan 

uzaktır (Alak, 2014). OSB olan çocuklarda normal gelişim gösteren ve 

gelişim geriliği olan çocuklarla karşılaştırıldıklarında oyuncakla daha 

az ilgilenme, izole olma, oyun eylemlerinin çeşitliliğinin yetersizlikler, 

oyuncakları amacına yönelik kullanmada sınırlılıklar ve daha az 

işlevsel oyun oynama gibi güçlükler görülmektedir (Stone et all., 1990). 

Birçok OSB olan çocukta görülen yetersiz oyun becerisi, genellikle 

sosyal becerilerin ve yaratıcılığın eksikliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu 

çocukların yaşıtlarıyla çok seyrek etkileşime girmeleri de bu çocukların 

uygun sosyal becerileri ve tek başına ya da yaşıtlarıyla birlikte oyun 

oynama davranışlarını kazanmalarını sınırlandırmaktadır (Pişkin, 

1993). OSB olan çocuklarda sadece işlevsel oyunda değil sembolik 

oyun becerilerinde de sınırlılıklar görülmektedir (Hobson, Lee & 

Hobson, 2009).  

Yapılan araştırmalarda otizmi olan çocukların okul öncesi 

dönemdeki oyun etkinliklerinin niteliği (uygunluk, çeşitlilik, 

yaratıcılık, karmaşıklık) ve niceliğinin (süre, sıklık) aynı yaş 

grubundaki normal gelişim gösteren ve gelişimsel gecikmesi olan 

akranlarından farklı olduğunu desteklemektedir (Rutherford, Young, 

Hepburn & Rogers, 2007). Otizmi olan çocukların ilişkisel oyunları 

genelde bir düğmeyi sürekli iliğe takıp çıkarmak veya iki legoyu 

birbirine vurmak gibi streotipik ve tekrarlı davranışlardan oluşmaktadır 

(Van Berckelaer-Onnes, 2003). Fonksiyonel oyunun süre ve niteliğini 

dikkate alan araştırmalarda ise otizmi olan çocukların işlevsel 

oyunlarının süresinin ve niteliğinin daha düşük olduğu, oyunların daha 

çok tekrarlı davranışlardan oluştuğu ve otizmi olan çocukların 

fonksiyonel oyun sergileyebilmeleri için ipuçlarına gereksinim 

duydukları belirlenmiştir (Christense et all., 2010; Rurherford et all., 

2007). Özetle otizmi olan çocuklar her ne kadar fonksiyonel oyun 

sergileseler de onların işlevsel oyunları mekanik olup, oyun içindeki 

eylemleri birbirinden kopuk olmakta ve belli bir tema içermemektedir 

(Van Berckelaer-Onnes, 2003). Ayrıca çalışmalarda OSB olan 

çocukların ebeveynleri ile olan oyun etkileşimlerinde, oyun etkileşimini 

başlatma ve sürdürmede güçlük yaşadıklarını belirtilmektedir 

(Adamson, McArthur, Markov et all.,2001; Jackson, Fein, Wolf et all., 

2003).  

OSB olan çocukların oyun ve oyuncak ile oynamalarının 

değerlendirilmesine yönelik yapılan gözlemlerde; bu çocukların bir 

oyuncak ile amaca uygun oynamadıklarını ve oyuncağı döndürme, 

yuvarlama, atma ya da elinde tutma gibi amaçsız olarak kullandıkları 

görülmüştür. Çoğu OSB olan çocuk, saatlerce bıkmaksızın su ve kum 

ile oynayabilir, çamaşır makinesinde dönen çamaşırları ya da pikapta 
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dönen plağın hareketlerini izleyebilir. Tekerlekli bir nesneyi örneğin; 

bir oyuncak kamyonu normal pozisyonda sürmek yerine yan yatırıp 

tekerleklerini döndürme davranışı gösterebilirler. OSB olan çocuklara 

göre oyuncak bir tren, gerçek bir trenin yerine geçememektedir. Tren 

yalnızca soğuk, sert, ağır bir nesnedir, metalik tadı vardır ve 

sallandığında ses çıkarır, tekerlekleri döndürüldüğünde ise farklı 

şekiller oluşturmaktadır. Bu çocuklar çevrelerindeki tüm nesneleri 

incelemekte, ancak nesneleri kullanarak oyun oynama söz konusu 

olduğunda yetersiz katmaktadırlar. Çoğu OSB olan çocuk, sıklıkla 

trambolinde zıplamak, kaydıraktan kaymak gibi bir hareketin sürekli 

tekrar edilmesi şeklinde olan oyunları tercih etmektedirler (Pişkin, 

1993). 

Okul öncesi dönemde (5 yaş) normal gelişim gösteren çocuklar ile 

5-8 yaş aralığındaki otizmi ve zihinsel yetersizliği olan çocuklarla 

yapılan bir çalışmada, normal gelişim gösteren grubun sembolik oyun 

puan ortalamasının otizmi ve zihinsel yetersizliği olan gruptan; zihinsel 

yetersizliği olan grubunun ortalamalarının da, otizmi olan gruptan 

anlamlı derecede daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Bu durumun 

sebebi okul öncesi oyunun temel bileşenleri olan sosyal etkileşim, 

iletişim ve hayal gücünde otizmi olan çocukların önemli sınırlılıkları 

olması ve bu yüzden karmaşık sosyal ve dilsel beceriler gerektiren bir 

oyun planı kurmada ve sürdürmede bir dizi zorlukla karşı karşıya 

kalmaları olarak yorumlanabilir (Aydın, 2018; Merange, 2010).  

7. Otizmde Sembolik Oyun  

Oysa otizmi olan çocuklarda hayal gücünü kullanma, yaratıcılık ve 

taklit becerilerindeki yetersizlik nedeniyle sembolik oyunlar 

gözlenmemektedir (Thomas, 1987). Bu amaçla çocukların öncelikle 

taklit etme becerileri geliştirilmeli, çocuklara oyuna 

dönüştürebilecekleri normal günlük yaşantılar sunulmalıdır. Eğer 

çocuk gerçek bir yaşantıyı oyuna dönüştürmeyi bilmiyorsa, ondan 

örneğin, bakkalcılık oynamasının beklenmesi hatalıdır. Buna benzer 

olarak, bir çöpçünün çöp kovalarını boşaltmasını daha önceden hiç 

görmemiş, bu rolü oynaması için birini izleyerek model almamış bir 

çocuktan çöpçü rolünü oynamasını beklemek de hatalı olacaktır 

(Pişkin, 1993). Sembolik oyunun içinde yer alan hayali oyun yine 

otizmi olan çocukların pek kolay giremediklerinden bu oyuncaklarla 

anlamlı oynamayı öğrenmelerinin tek yolu, bunlarla oynayan diğer 

çocukların oyunlarına katılmaları ve onlan model alarak anlamlı 

oynamayı öğrenmeleridir. Eğer bu çocuklara çocuğa oynaması için 

fırsat verilir, nasıl oynayacağı gösterilir ve buna özendirilirse bu 

beceriyi kazanma olasılığı artacaktır (Thomas, 1987). 
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Normal gelişim gösteren çocuklarda sembolik oyun gelişimi 

McCune-Nicolich’ın sembolik oyun taksonomisindeki belirtildiği sıra 

ile gerçekleşirken otizmli çocuklarda sembolik oyun yaklaşık 18. ayda 

ortaya çıkmaktadır (McCune, 1995; Alak, 2014). Otizmi olan çocuklar 

tüm oyun aşamalarında güçlük çeker ancak en çok zorlandıkları aşama 

sembolik oyun aşamasıdır. Sembolik oyunda çocuklar, oyuncakların 

gerçeğin bir temsili olduğunu anlar. Böylece, gerçek dünya ve 

çevresiyle nasıl etkileşimde bulunacağını kavrar ve dil için gerekli olan 

yapıları oluşturur (Moor, 2005). Hem normal gelişim gösteren hem de 

gelişimsel gecikmesi olan çocuklarla erken dönemde yapılan 

çalışmalarda, sembolik oyun seviyesi ile dil gelişimi arasında ilişki 

olduğu bulunmuştur. 

8. Otizmi Olan Çocuklarda Sembolik Oyun ve Dil Arasındaki 

İlişki  

Normal gelişim gösteren çocuklarda oto-sembolik (kendi odaklı) 

oyun ile tek sözcük kullanımı, basit aşamalı oyun ile sözcükleri 

birleştirme ve planlı oyun ile çok sözcüklü ifade kullanımı 

başlangıçlarının birbiriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir (McCune, 

1995).  

Otizmde sembolik oyun becerilerinin dil gelişimin yanı sıra başka 

hangi gelişim alanları ile ilişkili olduğu sorusu da bazı araştırmaların 

odak noktasını oluşturmuştur. Yapılan araştırmada otizmin şiddeti ve 

sembolik oyun arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüş, sembolik 

oyun becerilerinin gelişiminin bir tek gelişim alanı ile değil, birden 

fazla gelişim alanının birbiri ile ilişkisi olduğuna varılmıştır (Stanley & 

Konstantareas 2007). 

Sonuç olarak araştırmaların bulguları ışığında erken dönem sosyal 

iletişim becerilerinden biri olan sembolik oyunun dil ile ilişkili olduğu 

(Alak, 2014) hatta sadece ilişki düzeyinde kalmayıp ileri dönemde 

kazanılacak dil becerilerini yordamada önemli bir yordayıcı olduğu 

(Toth et all., 2006; Weismer et all., 2010) ancak diğer sosyal iletişim 

becerilerine oranla yordayıcılık gücünün daha düşük olduğunu 

(Weismer et all., 2010) görülmektedir. 

Öneri 

 OSB olan çocuklarda yetersiz oyun becerilerinin geliştirilmesi 

için; onlara uygun oyuncaklar ile oynama fırsatı verilmelidir. Ancak 

amaca yönelik olarak seçilen eğitsel oyuncakların serbest oyun 

ortamında kullanılırken bile yapılandırılmış olmalarına dikkat 

edilmelidir.  

 İç içe giren kutular ve bulyap türü oyuncaklar çok önemli oyun-
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öğretim malzemelerindendir. Bunlar özellikle küçük yaştaki çocukların 

çok hoşandığı materyallerdir.  

 OSB olan çocukların hayal güçlerini kullanmalarına yönelik 

çok çeşitli materyaller sağlanmalı ve bunların nasıl kullanılacağı 

öğretilmelidir. Örneğin; çocuk yalnızca kaslarını hareketi için parktaki 

merdivene tırmanmamalı, bu etkinliği, bir engeli aşmak için ya da bir 

oyunun parçası olarak değerlendirilebilmelidir. 

 Otizmi olan çocuklara bir oyun parkında bulunabilecek tüm 

araçlar sağlanmalıdır. Çünkü bunlar hem kas hareketlerini hem de 

hayali oyunu geliştiren araçlardır. 

 Oyun alanı yalnızca çocukların eğlendikleri bir yer olarak 

görülmemelidir. 

 Çocuğun paylaşma, sıra bekleme ya da diğer çocuklarla birlikte 

oynama gibi becerileri de bu ortamda desteklenmelidir. Bir kovalamaca 

oyununda bile, iki otizmi olan çocuğu birlikte oynarken görmek, bu 

çocukların kendi dünyaları dışına bir pencere açtıkları ve bir ilişkinin 

temelini attıkları anlamına gelmektedir (Thomas, 1987). 

 Oyun sırasında anne babalar çocuklara karşı doğal ortamda 

iletişimi destekleyici davranışlarını arttırmayı amaçlayan girişimlerde 

bulunmalıdır (Ingersoll & Gergans, 2007; Schertz & Odom, 2007). 

 Oyun ortamının, oyunun ve oyuncakların duyu-motor 

bütünleşmeyi sağlayıcı, çocuğun mevcut fiziksel, bilişsel, sosyal 

gelişimine ve kültürüne uygun, zevk verici ve eğlendirici olduğu kadar 

öğretici, başarma duygusunu hissedecek kadar da kolay olmalıdır  

 OSB olan çocuklara oyun sırasında daha fazla zaman verilmesi 

ve aileleri bu konuda eğitilmesi gereklidir  

 Çocuğun klinik ortama aşina olabilmesi için çocuğun en üst 

düzey performansını ortaya çıkartmasını sağlayacak materyal ve 

oyuncakların olması ve çocuğun kendisini güvende hissetmesi 

gerekmektedir (Kars & Akı, 2020). 

9. Sonuç ve Öneriler 

OSB olan çocuklarda otizm şiddeti heterojendir. Gelecekteki 

çalışmalarda OSB alt gruplarına göre oyun davranışlarının incelenmesi 

önerilebilir. Uzun yıllardır otizmi olan çocukların tedavisinde 

kullanılan oyun terapisine ışık tutmak amacıyla bu çocukların oyun 

oynama ve oyuncak ile ilişkilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar 

yapılmasının çocuk ve aileyi yönlendirmede hem terapistlere hem de 

eğitimcilere yol gösterici olacağı düşünülmektedir.  
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514-555.  

SPITZER, S.L. (2008), Play in children with autism: Structure and 

experience, In L. D. Parham & L. S. Fazio (Eds.), Play in 

Occupational Therapy for Children (pp. 351-374). Missouri, MO: 

Mosby.  

STANLEY, G. (2004), Symbolic play in children with autism spectrum 

disorder, Unpublished Master Thesis, Canada: The University of 

Guelph The Faculty of Graduate Studies, Mater of Arts.  

STANLEY, G.C., KONSTANTAREAS, M.M. (2007), Symbolic play 

in children with autism spectrum disorder, Journal of Autism 

Disorder, 37, 1215-1223.  

STONE, W., LEMANEK, K.., FISHEL, P., FERNANDEZ, M., & 

ALTEMEIER, W. (1990), Play and imitation skills in diagnosis of 

autism in young children, Pediatrics, 86, 267-72.  

TAKATA, N. (1974), Play as a prescription, In Mary Reilly (Ed.), Play 

as Exploratory Learning: Studies of Curiosity Behavior (pp. 209-

246). London: Sage Publications, Inc.  

THOMAS, K. (1987), Learning through play. Autistic children: 

Collection of Papers, London: National Autistic Society. 

TOPER-KORKMAZ, Ö. (2017), Etkili pekiştireçlerin 

değerlendirilmesinde kullanılan sistematik yöntemler. Ankara 
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Ü. Tüfekçioğlu (Ed.), Çocukta oyun gelişimi (s. 1-36) Eskişehir: 
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1. Giriş  

Son yıllarda sağlık harcamalarındaki artış ile beraber, sağlık 

hizmetlerinde risk önleyiciler ve maliyet azaltıcı yaklaşımlar gündeme 

gelmiştir (Marchall, 2004). Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

hastaların yaşam kalitesinin ve süresinin uzaması ile birlikte artan 

yaşlılık, özürlülük ve kronik hastalıkların tanı ve tedavisindeki 

yenilikler, evde bakım hizmetlerini ön plana çıkmasına neden 

olmuştur. (Oğlak, 2007; Miyabayashi, Mitsunaga, Miyawaki, 1999). 

Evde bakım hizmetleri, evde verilecek bakımın yanı sıra hastane 

ile ev arasında irtibatı sağlayan, multidisipliner ekip çalışması ve 

farklı meslek üyelerinin iş birliği ile sürekli, kapsamlı ve profesyonel 

biçimde sunulur (Lowdermilk, 1995; Fadıloğlu, Ertem, Şenuzun, 

2013). Bu hizmetler, bireyin kendi evinde veya yaşadığı ortamda 

profesyonel bir ekip tarafından, optimal iyilik halini sağlamak, 

fiziksel, sosyal ve duygusal gereksinimlerini, bakım sunulan bireyin 

ve aile üyelerinin de katılımı sağlanarak yürütülen ve sonuçların 

değerlendirilmesini kapsayan bir süreçtir (Aktaş, 2012; Ertem, 2010; 

Germino, Martinson, 2002; Karamercan, 2001; Kuzeyli Yıldırım, 

2006; Ruth, Carroll, Tull, 2004). Bu sürecin en büyük bölümünü hasta 

ve ailesi ile daha fazla zaman geçiren, evde bakım hemşireleri 

oluşturmaktadır (Allender, Rector, Warner, 2010; Katıtaş, 2019).  
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Evde bakım hemşireliği; hasta kişinin bireysel bakım 

gereksinimlerinin karşılanması, içinde bulunduğu ortamın 

düzenlemesi ve sosyal becerilerinin sağlanması için verilen bakım 

hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini amaçlayan, hasta ve 

ailesine kendi ev ortamlarında sunulan hemşirelik bakımını, belirleme, 

planlama, uygulama ve değerlendirme yoluyla sunulan bakım 

hizmetleridir (Güler, Akın 2006; Çoban, Esatoğlu, İzgi, 2014; Sayan 

2004; Sezer, Demirbaş, Kadıoğlu, 2015). Evde bakım hemşiresi hasta 

ve ailesinin sağlığını fiziksel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün 

olarak değerlendirir (Güler, Akın 2006; Çoban, Esatoğlu, İzgi, 2014; 

Sayan 2004; Sezer, Demirbaş, Kadıoğlu, 2015).   

2.Evde Bakım Hemşiresinin Görevleri 

Yönetmelik çerçevesinde; evde bakım hemşiresinin görevleri, 

hastanın bakım gereksinimlerini tanılama, hastanın günlük yaşam 

aktivitelerinin karşılanması, hastanın problemlerine göre bakımının 

sağlanması, doktor tarafından verilen tedavilerin yapılması, hastadaki 

gelişmelerin izlenmesi ve kayıt altına alınması, uygulanan bakım 

aktivitelerinin değerlendirilmesi, hasta ve hastaya bakım veren kişinin 

hastanın bakım gereksinimleri konusunda bilgilendirilmesi, sistematik 

bir şekilde hemşirelik sürecinin uygulanması, hastanın bakımında 

kullanılacak araç ve gereçlerin tedarik edilmesi, ilgili doktorun verdiği 

istemi uygulaması olarak ifade edilmiştir (Karadakovan, Eti Aslan, 

2010; Sezer, Demirbaş, Kadıoğlu, 2015). Evde bakım hemşiresi ev 

ziyaretinde günlük yaşam aktivitelerine göre hastanın bakım 

gereksinimlerini karşılamaktadır. Bakım hizmetleri; hasta güvenliği 

ikliminin oluşturulması, hastanın öz bakım gereksinimlerinin 

sağlanması, hastada yara, dekübitüs oluşumunu önleme, varsa 

bakımını sağlama, hastada tracheostomi, ostomi varsa bakımı ve 

eğitimi, doktor istemine göre ilaç ve sıvı tedavisi, intravenöz/üriner 

kateter takma ve bakımı, kardiyak monitorizasyon ve EKG izlemi, 

hastanın gereksinimine göre oral, paranteral beslenmesini sağlama, 

hastanın ve bakım verenin hasta gereksinimlerine göre eğitimi, psiko-

sosyal destek sağlama, bireyin günlük yaşam aktivitelerinin 

karşılanması, hastanın uyku gereksiniminin karşılanması, hastayı 

zararlı etkenlerden korumak için çevreyi düzenlemek, hastada 

enfeksiyon oluşumunu önlemek için mevcut ve olası risk faktörlerini 

belirlemek, invaziv işlemler sırasında steril malzeme kullanmak ve 

aseptik teknik koşullarını oluşturmak, çevre ve hasta hijyenini 

sağlama temizliği gibi bakım hizmetlerinden oluşmaktadır (Danış, 
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Solak, 2014; Bahar, Aydoğdu, 2015; Yılmaz Şenyüz, Koçaşlı, Topçu, 

2017; Çimete, 2008; Yurtsever, 2015).  

3. Evde Bakım Hemşireliği Uygulamaları Standartları 

Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tarafından yayınlanan ANA, 

2008 yılında evde bakım hemşireliği standartları; uygulama ve 

profesyonel performans standartları olarak iki alt başlıkta 

incelenmektedir (Çoban, 2014; Fadıloğlu, Ertem, Şenuzun, 2013; 

ANA, 2008; Stanhope, Lancaster, 2006, Katıtaş, 2019).  

I. Uygulama Standartları  

1. Organizasyon (Durum Değerlendirme): Hemşire, hasta ve 

ailesi hakkında objektif (fizik muayene, gözlem, belgeler, kayıtlar) ve 

subjektif (görüşme) bilgilerle durum tespiti yapar ve kayıt altına alır 

(Özbayır, 2007; Sözen, 2003).  

2. Tanılama: Evde bakım hemşiresi durum değerlendirme 

verilerini kritik düşünme becerilerini kullanarak analiz eder ve 

hastanın güçlü yönlerini ve problemleri tanımlayarak hemşirelik 

tanısını belirler. Hemşirelik tanılaması;  problem, etyoloji ve 

tanımlayıcı faktörler olarak üç bölümden oluşur. Problem hastada var 

olan sağlık problemidir (Akça Ay, 2011; Akdemir, Birol, 2005). 

Etyolojik faktörler problemin gelişmesine neden olan fizyopatolojik 

faktörler neden olabilir (Birol, 2007). Tanımlayıcı faktörler hastada 

var olan probleme dayalı izlenen belirti ve bulgulardır (Akdemir, 

Birol, 2005). Evde bakım hemşireleri, hemşirelik tanısı koyarken 

"North American Nursing Diagnosis Association NANDA Hemşirelik 

Tanıları" ve “OMAHA/ Hemşirelik Tanıları Sınıflama Sistemi'ni”  

kullanmalıdır (Özbayır, 2007). 

3. Beklenen Sonuçlar: Yaşamı tehdit eden problemler acil olarak 

ele alınmalıdır (Birol, 2007). Maslow'un temel insan gereksinimleri 

sıralamasından faydalanarak öncelikli problemler belirlenir (Akdemir, 

Birol, 2005). Burada amaç bireyin; fiziksel, psikolojik ve sosyal 

yönden istenilen düzeye getirilmesi sağlanır. Elde edilen bakım 

sonuçları "beklenen sonuç" açısından önemlidir (Birol, 2007).  

4. Planlama: Hemşire, hasta ve hastaya bakım veren kişi ile iş 

birliği yaparak karşılıklı ihtiyaçları belirlenmeli, ihtiyaçlara yönelik 

bakım planlanmalı, kritik düşünme ve problem çözme becerilerini 

kullanarak hasta kişinin sağlık potansiyelini üst düzeye çıkarmayı 

hedeflemelidir (Özbayır, 2007; Birol, 2007; Akça Ay, 2011).  
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5. Uygulama: Bu aşama, belirlenen mevcut ve risk faktörlerinin 

ortadan kaldırılması için hemşirelik girişimlerinin uygulamasıdır. 

Bireye verilecek olan tedavi ve bakım ve sağlanması, hasta bakımının 

gözlenmesi ve bakımın sonuçlarının kaydedilmesini kapsar. Hastaya 

uygulan bakımın etkinliğini ve etkisini artırmak amacıyla planlanan 

hemşirelik girişimleri uygulanarak yaşam aktivitelerini 

gerçekleştirebilmesine yardımcı olunur (Eisendrath, Chamberlain, 

2004; Birol, 2007; Roper, Logan, Tierney 1996). Hemşire, hasta ve 

ailesine uygulanacak tedavi hakkında duygu ve düşüncelerini 

tanımlamasında yardımcı olur (Germino, Martinson, 2002, 

Lowdermilk, 1995). 

6. Değerlendirme: Hasta bakım sürecinin son aşaması olan 

değerlendirme önemli bir aşamadır. Olumsuz bir değerlendirme 

olduğunda, yeniden planlama yapılarak başa dönüldüğü için dinamik 

bir süreçtir (Akça Ay, 2011; Velioğlu, 2012). Bakım planındaki 

hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının karşılaştırılması yapılır (Birol, 

2007).  

II. Profesyonel Performans Standartları  

1. Kaliteli uygulama: yaptığı uygulamalarda kaliteye önem verme  

2. Eğitim: Kendini sürekli olarak eğitme ve hemşirelik bilgi 

birikimini geliştirme  

3. Profesyonel Uygulama Değerlendirmesi: Profesyonel 

uygulamaları sürekli değerlendirir.  

4. Meslektaşlık: Hemşirelik ilke ve uygulamalarında mesleki 

değerleri dikkate alma  

5. İş birliği: Tüm sağlık personelleri ile iletişim kurma.  

6. Etik: Tüm karar ve uygulamalarında hastalar adına belirlenen 

etik kurallara uygun hareket eder. 

7. Araştırma: Araştırmalar yapma, araştırmalara katılma ve bilgi 

birikimini arttırma.  

8. Kaynak Kullanımı: Etkin ve uygun kaynakları kullanma  

9. Liderlik: Amaçladığı hedefler doğrultusunda grubu 

yönlendirme gücüne sahip olma (Fadıloğlu, Ertem, Şenuzun, 2013; 

ANA, 2008; Stanhope, Lancaster, 2006, Katıtaş, 2019; Çoban, 2014). 
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Evde bakım hemşireleri tüm standartları dikkate alarak bakım verir 

ve uygulamalarda teorilerden yararlanır (Fadıloğlu, Ertem, Şenuzun, 

2013; ANA, 2008; Stanhope, Lancaster, 2006, Katıtaş, 2019; Çoban, 

2014). 

4. Evde Bakım Hemşiresinin Mesleki Yetkinlikleri 

Kanada Hemşireler Birliği, evde bakım hemşireleri için temel 

yetkinlikler, organizasyon yetkinlikleri ve sistem yetkinliklerinden 

oluşan üç çeşit yetkinlik alanından söz etmektedir (Sezer, Demirbaş ve 

Kadıoğlu, 2015; Mildon ve Underwood, 2010). 

I. Temel Mesleki Yetkinlikler 

Evde bakım hemşiresinin klinik uygulamalarda, hasta bakımında 

donanımlı, bilgili, becerikli, kritik düşünebilen ve karar verebilen 

yetkinliklere sahip olmasını belirtmektedir (Sezer, Demirbaş, 

Kadıoğlu, 2015; Özkan, 2015). 

1. Hastayı değerlendirme: Hemşire, bireyin bağımsız olarak 

günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilmesi için uygun bakımı 

planı yaparak fiziksel, psikososyal ve çevresel olarak değerlendirir. Bu 

aşamada hemşire, bireyin mevcut sağlık durumu gözlem, dinleme, 

görüşme ve fiziksel değerlendirme ile daha önceki sağlık ilgili 

bulgularını değerlendirir (Licensure of Home Health Care Agencies, 

2014).  

2. Bakım planlama: Evde bakım hemşiresi, ev ziyaretlerinde 

hasta ve ailesi ile iş birliği yaparak detaylı değerlendirme ile 

gereksinimlerini saptar, bu gereksinimlere yönelik hemşirelik 

bakımını planlamalı ve hastanın sağlığını en üst düzeye çıkarmayı 

amaçlamalıdır (Underwood ve Henteleff 2010). 

3. Klinik karar verme: Hasta bakımı bireye özgü ve karmaşık 

olduğu için evde bakım hemşiresi bağımlı/ yarı bağımlı/ bağımsız 

rollerini yerine getirebilmeli bireye holistik yaklaşım gösterebilmelidir 

(Gönener ve ark. 2010; OHCA 2011). 

4. Etkili iletişim: Evde bakım hemşiresi hümanistik hemşire 

hasta iletişimi konusunda bilgili ve deneyimli olmalı, terapötik 

iletişim tekniklerini uygulayabilmelidir (ANA 2009). Evde bakım 

hemşiresinin bireye değer vermesi, onu anlamaya çalışması, ona 

güvenmesi ve onunla ilgilenmesi önemlidir (Thomas ve ark. 2007).  

Bakımının kalitesini ve hasta memnuniyetini artırmak için, hemşirenin 
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hasta ile iş birliği yaparak tedavisine katılımını sağlamak, iletişim için 

önemlidir (Cam, Pektaş, Bilge 2007; Korkut 2005; Tutuk ve Al 2002). 

5. Kültürel yeterlilik: Hemşirelerin evde bakım hizmeti verdiği 

hastalarının kültürünü bilmesi ve anlaması etkili hemşirelik bakımı 

için çok önemlidir (Vydelingum 2006). Bu nedenle hemşirelerin 

uygulamalarını, kararlarını ve hemşirelik bakımının kalitesini kültürel 

yeterlilik etkilemektedir (Gebru ve Willman, 2003).  

6. Kanıta dayalı uygulama: Evde bakım hemşiresinin hastaya 

bakım verirken uygulamalarda belirlenen hedefe ulaşmada fark 

yaratması, bakım kalitesini artırması ve hasta memnuniyetini 

arttırması için kanıta dayalı çalışmalıdır (Jennings, 2000; Jennings, 

Loan, 2001).               

II. Organizasyonel Yeterlilikler  

Bu yeterlilikler, hasta ve ailesinin beklentilerinin karşılanmasını 

içerir. Evde bakım hemşirelerinin sorumlulukları arasındadır. Zaman 

yönetimi, bakım koordinasyonu, kompleks teknoloji ile profesyonellik 

ve kaliteli bakım bu yetkinlikler içerisindedir (Sezer, Demirbaş, 

Kadıoğlu, 2015; Özkan, 2015). 

1. Zaman Yönetimi ve Organizasyonel Beceriler: Bu becerilere 

sahip olan hemşire vereceği bakımda verimli olur. Verimlilik, yeterli 

ve etkin bakımın verilmesi ile sağlanır. Yeterlilik ise hemşirenin 

bakım verirken etkin sonuç sağlamada harcadığı zamandır 

(Underwood ve Henteleff 2010). 

2. Bakım koordinasyonu: Hemşirelikte vaka yönetimi olarak da 

adlandırılır. Bireyin ihtiyaçlarının ön planda tutulması temeline 

dayanır. Hemşire ihtiyaçların karşılanması için hasta ve ailesini 

mevcut toplumsal kaynaklara yönlendirerek kaliteli bir bakım 

koordinasyonu sağlar (ANA 2009). 

3. Kompleks teknoloji ile profesyonellik: Hemşireler, sağlık 

hizmetlerindeki değişikliklere ayak uydurabilmek için mesleki 

gelişimlerini sürdürme sorumluluğuna sahiptir (Drey vd., 2009).   

4. Kaliteli bakım: Evde bakım hemşireleri, etkili ve kaliteli sağlık 

bakım sistemini oluşturmak, sürdürmek için yenilikleri takip etmeli ve 

bu yeniliklere liderlik etmelidir (Akbayrak 1999, Aksoy 2001). 
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III. Sistem Yeterlilikleri  

Evde bakım hemşireliğinde hizmetlerin ilerleyişi, yönetilmesi ve 

tahsisat ödemesi gerçekleştirmeyi içeren yeterliliklerdir (Sezer, 

Demirbaş, Kadıoğlu, 2015; Özkan, 2015). 

1. Hasta savunuculuğu: Hemşire bireye ve topluma en yakın 

sağlık ekibi üyesi olduğundan, gereksinimlerini bilen ve onları 

haksızlıklardan koruyabilecek kişidir (Ulmer, 2000). Hemşire, hastaya 

haklarının ne olduğu konusunda bilgi verir, kendini ifade edemeyen 

hastanın haklarının korunmasında yardımcı olur ve sosyal adaletin 

savunucusudur. (Paquin, 2011; Atabek Aştı, Karadağ, 2016). 

2. Sistem bilgisi: Evde bakım hemşiresi bakım verdiği bireylere 

danışmanlık yaparak onlara var olan yasalar, mali ve destek kaynaklar 

konusunda bilgilendirmeli ve uygun bir şekilde yönlendirme 

yapmalıdır (Sezer, Demirbaş, Kadıoğlu, 2015).   

Hemşirelerin farklı bakım ortamlarındaki gerçek yetkinlik 

düzeylerinin sistematik olarak değerlendirilmesi her zamankinden 

daha önemli ve eğitimciler, sağlık yöneticileri ve politikacılar için ilgi 

çekici hale gelmiştir. Hemşirelerin klinik yeterliliğini sağlamak için 

sürekli izleme ve gözetim gereklidir. Hemşirelerin, kendi yeterlilik 

seviyelerinin gerçek rolleri için gerekli standardı karşılayıp 

karşılamadığının farkında olmaları gerekir. Sistematik değerlendirme 

aynı zamanda bireysel bir kariyer boyunca yeterliliğin izlenmesini ve 

hemşirelerin yeterlilik seviyelerinin sağlık hizmetlerinin 

gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesini 

sağlar. Bu nedenle hemşirelerin yeterliliğini ölçmek çeşitli nedenlerle 

faydalı olabilir. 

5. Covid 19’da Asemptomatik İletim ve Evde Bakımda 

Geleneksel Enfeksiyon Kontrolünde Güncel Stratejiler 

Geleneksel enfeksiyon kontrolü ve halk sağlığı stratejileri, yaygın 

bir şekilde yayılmayı içerecek şekilde hastalığın erken saptanmasına 

dayanır. Covid-19 küresel sahneye çıktığında, halk sağlığı yetkilileri 

başlangıçta 2003 yılında şiddetli akut solunum sendromunu (SARS) 

kontrol etmek için kullanılan, semptomlara dayalı vaka tespiti ve daha 

sonra izolasyon ve karantinayı yönlendirmek için yapılan testler dahil 

olmak üzere müdahaleler uyguladılar. Bu ilk yaklaşım, SARS-CoV-1 

ve SARS-CoV-2 arasındaki yüksek genetik ilişki, öncelikle solunum 

damlacıkları yoluyla bulaşma ve alt solunum yolu semptomlarının 

sıklığı (ateş, öksürük ve nefes darlığı) dahil olmak üzere birçok 
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benzerlik ile doğrulanmıştır (Wölfel et al., 2020). Her iki enfeksiyon 

da hastalığa maruziyetten 5 gün sonra bir medyan 

geliştirmiştir. Ancak, benzer kontrol müdahalelerinin uygulanmasına 

rağmen, iki salgının yörüngeleri çok farklı yönlere sapmıştır. SARS-

CoV-1, sınırlı coğrafi alanlarda yaklaşık 8100 kişiye bulaştıktan sonra 

8 ay içinde SARS kontrol edilmiştir. 5 ay içinde, SARS-CoV-2 2.6 

milyondan fazla insanı enfekte etmiş ve dünyaya hızla yayılmaya 

devam ediyor. 

Bu iletim ve yayılmadaki farklılıkları açıklayan nedir? Covid-19 

iletilebilirliğine önemli bir faktör, üst solunum yolunda dökülme 

SARS CoV-2'nin yüksek seviyede (Wölfel et al., 2020), SARS CoV-

1, çoğaltma düşük ağırlıklı olarak oluşur (Cheng ve ark., 

2004). Semptom başlangıcı ile ilişkili olan SARS-CoV-1 ile viral 

yükler, SARS CoV durumunda semptom bazlı enfeksiyon tespitini 

daha etkili hale getiren SARS-CoV-2 ile viral yüklerden 5 gün sonra 

medyanı zirve eder (To ve ark., 2020). İnfluenza ile asemptomatik 

hastalığı olan kişilerin genel olarak alt solunum yollarından daha üst 

solunum yolları ve semptomları olan kişiler daha kısa bir sürede daha 

viral bulaşma, salgılarında düşük sayısal virüs yükü  (Ip ve ark., 2017) 

semptomu olan kişilerden bulaşma riskini azaltır (örneğin, az 

belirtileri olanlar). 

Arons ve ark.  Washington Eyaleti'nde bir bakım merkezi içinde 

Covid-19 salgınını tespit etmek için (Arons ve ark., 2020) tesis 

sakinlerine 13 Mart ve 19-20 Mart tarihlerinde nazofaringeal 

sürüntülerin gerçek zamanlı ters transkriptaz polimeraz zincir 

reaksiyonu (rRT-PCR) ile SARS-CoV-2 için tesis genelinde iki nokta 

yaygınlık taraması yapmışlar, sakinlerin son 14 gün içinde 

yaşadıklarını hatırladıkları belirtiler hakkında bilgi 

toplamışlar. Semptomlar tipik (ateş, öksürük ve nefes darlığı), atipik 

ve hiç olarak Nokta prevalans anketlerinde 76 bölge sakini arasında, 

48 (% 63) pozitif rRT-PCR sonuçlarına ulaşmışlar. 27 (% 56) temelde 

asemptomatik olmasına rağmen, bu sakinlerin 24'ünde (4 günlük bir 

medyan içinde) sonradan semptomlar gelişmiş ve bunlar 

presemptomatik olarak yeniden sınıflandırılmış. Kantitatif SARS-

CoV-2 viral yükleri dört semptom grubunda benzer şekilde yüksek 

bulunmuş (tipik semptomları olan sakinler, atipik semptomları 

olanlar, presemptomatik olanlar ve asemptomatik 

kalanlar). Presemptomatik kişilerden 24 örnekten 17'sinde (% 71) 

semptomların gelişmesinden 1 ila 6 gün önce kültüre göre yaşayabilir 

virüs bulunması dikkat çekici olarak değerlendirilmiş. Son olarak, bu 
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tesiste Covid-19'dan ölüm oranı yüksek; pozitif test eden 57 kişiden 

15'i (% 26) öldüğü belirlenmiş. Bu raporun önemli bir bulgusu, bu 

bakım merkezinin (48'inden 27'si) sakinlerinin yarısından fazlasının 

testlerde asemptomatik olduklarıdır (Arons ve ark., 2020). Dahası, 

canlı koronavirüs, semptom gelişiminden önce bile burun 

boşluğundan yüksek konsantrasyonlarda açıkça düşer. Araştırmacılar 

belirli kişiden kişiye bulaşma olaylarını retrospektif olarak 

açıklayamasalar da ve semptom tespitinin sakinlerin yarısından 

fazlasının bilişsel bozukluğu olduğu bir grupta güvenilmez olmasına 

rağmen, bu sonuçlar SARS-CoV-2'nin iletiminde asemptomatik 

kişilerin büyük rol oynadığını göstermişlerdir (Gandi ve ark., 2020).  

Koronavirüs salgınları dünyada yayılmaya devam etmekte olup, 

binlerce ölüm olasılığı vardır. Bunun için testlere devam edilmesi, 

enfekte olmuş kişilerin uygun şekilde izole edilmesi, böylece yayılma 

riskini en aza indirmek için maruz kalanların karantinaya alınması 

sağlanmalıdır. Semptom temelli taramanın faydası vardır, ancak 

Arons ve ark.'nın belirttiği gibi Covid-19 salgınlarının epidemiyolojik 

değerlendirmeleri mevcut yaklaşımlarımızın yetersiz olduğunu güçlü 

bir şekilde göstermektedir.  Asemptomatik kişilerin SARS-CoV-2 testi 

için bu öneri genişletilmelidir. Nihayetinde, Covid-19'un dünya 

çapında hızlı yayılması, asemptomatik kişilerden SARS-CoV-2 

bulaşının açık kanıtıdır (Arons ve ark., 2020),  ve genişletilmiş SARS-

CoV-2 için mevcut sosyal uzaklaştırma uygulamalarını gevşetme 

ihtiyacının tartışılması asemptomatik kişilerin öncelikli olarak test 

edilmesi ile mümkün olmalıdır. Bu faktörler, halkın kalabalık açık 

veya kapalı alanlarda yüz maskeleri (Kumar ve ark., 

2018) kullanmasını da desteklemektedir. Bu benzeri görülmemiş 

pandemi, nihai yenilgisini elde etmek için eşi görülmemiş önlemler 

gerektirir. 

6. Evde Bakım Hemşiresinin Rolleri  

1. Eğitici Rolü: Evde bakım hemşiresi, hasta ve ailesinin sağlığını 

geliştirmek ve korumak, doğru sağlık davranışları için planlı olarak 

eğitim verir. Hemşire bu rolünü yerine getirirken, eğitim yöntemlerini 

kullanır. Hastanın gereksinimi olan bakımına dair bilgiyi anlayıp 

anlamadığını belirler ve mümkün olduğu kadar öğrenmesini sağlar. 

Evde bakım hemşiresi hasta ve ailesi ile birlikte iletişim içinde 

bulunarak onlara ulaşmaya çalışır (Kuzeyli Yıldırım, 2006, Germino, 

Martinson, 2002; Fadıloğlu, Ertem, Şenuzun, 2013). Hemşirelerin 

COVID-19 pandemisi sürecinde de en önemli rollerinden biri eğitici 
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rolüdür. Asemptomatik veya presemptomatik hastalar, her yaştan 

kişiye enfeksiyonu bulaştırabilirler. Hemşireler bu konuda aileleri 

bilgilendirmelidir (Weaver, Wiener,  2020). Covid-19 pandemisi, 

hemşirelerin, danışmanlık ve eğitici rollerini en üst düzeyde 

kullandıkları bir dönem oldu ve halen devam etmektedir (Choi et al., 

2020; Smith et al., 2020). 

2. Karar Verici Rolü: Evde bakım Hemşiresi hastaya verdiği 

bakım süreci boyunca kritik düşünme becerisini kullanarak hasta 

ailesini bakım planına ve tedavi kararına ortak etmelidir. Bu süreçte 

hemşire, hasta bireyin tıbbi durumunun, hasta ve ailesinin 

beklentilerinin ve olanaklarının dikkate alınmasında karar verme 

becerisini kullanması gerekir (Aydemir Gedük, 2018). Hemşire, 

hastadaki fizyolojik ve psikolojik değişmelere karşı duyarlı olabilmeli, 

bu değişimleri fark edebilmeli ve hızlı karar verebilmelidir. Hastadaki 

değişimleri gözlemleyerek hastanın ve ailesinin kendi adına karar 

almasını, aldığı kararı hayata geçirmesini ve sonuçlarından sorumlu 

olmasını, özerk davranmasını destekler (Li ve ark., 2020).    

3. Vaka Yöneticisi Rolü: Hemşirenin bu rolü öncelikle hasta 

bakımının yönetilmesini kapsamaktadır. Bunun yanı sıra hasta 

bakımında diğer sağlık profesyonellerinin koordine edilmesi, eğitim 

aktivitelerinin yönetimi, iletişim yönetimi, tedavinin işleyişinin 

yönetimi, vb. de bu roller içerisinde yer alır.  Vaka yöneticisi diğer 

sağlık ekibi üyeleri iletişimi sürdürmekle yükümlüdür. Sağlık 

kaynaklarının kullanımını kontrol etmek, hastanın durumuna uygun 

olanları belirlemek ve aile ile hastanın bu kaynaklara ulaşmasını 

sağlamak, vaka yöneticisinin görevleri arasında yer almaktadır 

(Atabek Aştı, Karadağ, 2016). COVID-19 tanısı almış hastalar 

hastalık döneminde özellik arz etmektedir. Ancak hastalığın seyri 

sebebiyle, yüz yüze iletişimde sınırlılık, izolasyon gereği hasta başı 

teslimlerde kısıtlılık, teslim esnasında standart bir aracın 

kullanılmaması, tanıya ilişkin hangi bilgilerin iletilmesi gerektiğine 

dair bilgi eksikliği ve çevresel faktörler (fazla sayıda hasta olması, 

vb.) hasta teslimlerine bir engel oluşturabilir. Bu sebeple, hasta-

hemşire, hemşire-hemşire, hemşire-hekim arasındaki iletişimin etkin 

yürütülmesine yönelik önlemler mutlaka alınmalıdır (Maharani ve 

ark., 2018).   

4. Danışmanlık Rolü: Hemşirelikte danışmanlık işlevleri, hemşire 

hasta ilişkisini ile sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyen durumları 

tanımasında hastaya yardım etmeyi içerir (Karadağ, Çalışkan, 
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Göçmen Baykara, 2017). Hemşire bakım verirken hasta ve ailenin 

duygusal, fiziksel ve ruhsal gereksinimlerinin belirlenmesinde ve 

karşılanmasında yol gösterici olur (Perryman, 2005; Steinke, 2006). 

Sağlık durumundaki ani değişiklik, COVID-19 enfeksiyonunun 

oluşturduğu kaygı, tedavi ve uygulamaların yanı sıra hastada 

anksiyeteyi arttıracağından, hasta/ailesine gerekli bilgi ve emosyonel 

destek sağlanmalıdır. Hastaların takip ve bakım gereksinimleri bireye 

özgü olacak şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır (Yılmaz, 2020). 

Hemşire, Covid-19 sürecinde hasta ve ailesinin gereksinimleri 

doğrultusunda, sağlığı etkileyen durumlar ve sağlıklı yaşam tarzı 

konularında tutarlı ve nitelikli bir sağlık eğitimi sunmak, sağlık 

sorunları ile beslenme alışkanlığı arasındaki ilişkiyi vurgulayarak, 

sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması için beslenme eğitimi ve 

yaşam kalitesini arttırma, Covid-19 hastalığına bağlı sorunlar ile baş 

etme ile ilgili kendi öz olanaklarını-kaynaklarını tanımaları ve 

kullanmaları konusunda danışmanlık eder (Ehrlich ve ark., 2020; 

WHO, 2020).   

5. Bakım Verici Rolü: Hemşirenin temel işlevi bakımdır (Merrick, 

Duffi eld, Baldwin, Fry, 2012). Bakım verici rolünde hemşire, hastalık 

sürecine özel tedavi uygular ve hastaya sosyal ve emosyonel iyilik 

durumunu yeniden kazandırmak için önlemler alır. Hemşire bağımsız 

karar verme becerisini kullanarak, bakımından sorumlu olduğu hasta 

bireyin bakım ihtiyaçlarını karşılamak için hasta ve ailesi ile iş birliği 

yaparak gerekli uygulamaları planlar ve yapar (Lowe, Plummer, 

O’Brien, Boyd, 2012). Covid-19 salgını sırasında bakım verebilmek 

için hemşireleri mesleki riskler beklemektedir (Choi et al., 2020; 

Huang ve ark 2020). Hemşireler, COVID-19 hastalarının bakımının 

organize edilmesi, COVID-19 salgını dışında bakım alan hastaların ve 

sağlık hizmeti sunan personelin risklerini yönetmekle sorumludur. 

Hemşireler, sağlık kurumlarında ve filyasyon ekiplerinde (temas 

kaynağının belirlenmesi, koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıyla 

görevli ekip) COVID-19 olası ve kesin vakalar ile yakın temasta 

bulunmaları sebebiyle bulaş açısından büyük risk altındadırlar (WHO, 

2020).COVID-19’lu hastanın hemşirelik bakımında belirti-bulgular, 

bulaş öyküsü, kronik hastalık öyküsü ve yaş değerlendirilmektedir 

(Catton, 2020).    

6. Spiritüalite ve Estetik Roller: Bireyin değerli olduğunu 

hissetmesi, yaşadıklarını yorumlayıp açıklamasını sağlamak ve 

mevcut durumuna oryante olabilmesi için girişimlerde bulunmak 

hemşirelerin görevleri arasındadır. Bütüncül bakım felsefe 
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hemşirelerin, bireylerin spiritüel ihtiyaçlarını da değerlendirmeleri ve 

bu konuda donanımlı olmaları gerekmektedir. Hemşirelerden 

beklenen estetik rolleri ise hassasiyet, hoşgörülü, yaratıcılık haklarını 

koruma, öz saygı, gizlilik, umut, güven, akılcılık ve sorumluluktur. 

Hemşirelerin rollerini yerine getirirken ölçme, değerlendirme, etkili 

iletişim kurabilme, karar verme, kritik ve yaratıcı düşünme, kendine 

yön vermeyi içermektedir (Fadıloğlu, Ertem, Şenuzun, 2013). İnsan 

biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve spiritüel boyutları 

olan bir bütündür. Bu boyutların her biri birbiri ile yakın ilişki 

içerisinde olup birbirlerini tamamlamaktadır. Her bireyin sağlığa ve 

hastalığa verdiği tepkilerin birbirinden farklı olduğu akılda 

bulundurulmalıdır. Bakım hemşireliğin özünü oluşturmakta ve hızla 

gelişen, değişen dünyada ve sağlık alanında hemşirelik 

uygulamalarının kökenini temsil etmektedir. Bu kapsamda, COVID-

19 tanılı bireylere sunulan hemşirelik bakımı sadece hastalığa 

odaklanmamalı, yaşamın tüm boyutlarını kapsamlı şekilde ele 

almalıdır. Bu nedenle COVID-19 tanılı bireylerin hemşirelik 

bakımının planlanmasında holistik bakım kavramı ön planda 

tutulmalıdır (Members ve ark., 2020). Bu bölümde, NANDA 

hemşirelik tanıları, hemşirelik girişimleri sınıflaması (NIC-Nursing 

Intervention Classification) ve hemşirelik bakımının sonuçları 

sınıflamasının (NOC-Nursing Outcomes Classification) kullanımı ile 

COVID-19 tanılı bireylere yönelik kapsamlı hemşirelik bakımı 

açıklanmıştır (Choi, Jeffers, Logsdon, 2020).  

7. Şüpheli hastalar için evde bakım 

Hafif semptomlarla başvuran COVID-19 hafif hastalıkla 

başvuranlar için, sağlık sistemi üzerindeki yük nedeniyle hastaneye 

yatış mümkün olmayabilir veya hızlı bozulma endişesi olmadıkça 

gerekli olmayabilir (WHO, mart 2020). Yalnızca hafif hastalığı olan 

hastalar varsa, aile üyeleri tarafından izlenebildiği ve bakılabildiği 

sürece evde bakım sağlanması düşünülebilir. Evde bakım, yatan hasta 

bakımı bulunmadığında veya güvensiz olduğunda da düşünülebilir 

(örneğin, kapasite sınırlı ve kaynaklar, sağlık hizmeti hizmetlerine 

olan talebi karşılayamaz). 

Bu durumların herhangi birinde, hafif semptomları olan hastalar 

(Huang ve ark., 2020) ve altta yatan kronik durumlar (akciğer veya 

kalp gibi hastayı komplikasyon geliştirme riskinin artmasına neden 

olan hastalık, böbrek yetmezliği veya bağışıklığı zayıflatan durumlar 

olmayan hastalar) evde tedavi edilebilir. Bu karar, dikkatli klinik karar 
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gerektirir ve hastanın ev ortamının güvenliğinin değerlendirilmesiyle 

bilgilendirilmelidir. 

Bakımın evde sağlanacağı durumlarda, mümkünse eğitimli bir 

sağlık sektörü çalışanı, ikamet ortamının bakım sağlamak için uygun 

olup olmadığını doğrulamak için bir değerlendirme yapmalıdır; ilgili 

sağlık profesyoneli, hasta ve ailenin evde bakım izolasyonunun bir 

parçası olarak tavsiye edilecek önlemlere (örn. el hijyeni, solunum 

hijyeni, çevre temizliği, evin içinde veya dışında hareket kısıtlamaları) 

uyup uymadığını değerlendirmelidir ve güvenlik endişelerini ele alın 

(örneğin, alkol bazlı el losyonlarının kullanımıyla ilişkili kazara 

yutulması ve yangın tehlikeleri). 

Mümkünse ve mümkünse, evde bakım süresi boyunca, yani 

hastanın semptomları tamamen çözülene kadar sağlık hizmeti 

sağlayıcısı veya halk sağlığı personeli veya her ikisi ile bir iletişim 

bağlantısı kurulmalıdır. Evde izolasyon önlemlerinin süresini 

tanımlamak için COVID-19 ve iletimi hakkında daha kapsamlı bilgi 

gereklidir. 

Hastalar ve hane halkı üyeleri, kişisel hijyen, temel izolasyon 

önlemleri ve enfeksiyonun ev içi temaslara yayılmasını önlemek için 

COVID-19 olduğundan şüphelenilen kişiye mümkün olduğunca 

güvenli bir şekilde nasıl bakılacağı konusunda eğitilmelidir. Hasta ve 

hane halkı üyelerine sürekli destek ve eğitim sağlanmalı ve evde 

bakım süresince izleme devam etmelidir. Hane halkı üyeleri aşağıdaki 

tavsiyelere uymalıdır. 

• Hastayı iyi havalandırılan tek kişilik bir odaya (yani açık 

pencereli ve kapısı açık) yerleştirin. 

• Hastanın ev içindeki hareketini sınırlayın ve paylaşılan alanı en 

aza indirin. Ortak alanların (örneğin mutfak, banyo) iyi 

havalandırıldığından emin olun (pencereleri açık tutun). 

•  Hanehalkı üyeleri farklı bir odada kalmalı veya bu mümkün 

değilse hasta kişiden en az 1 metre uzakta durmalıdır (örn. Ayrı bir 

yatakta uyumak). 

• Bakıcı sayısını sınırlayın. İdeal olarak, sağlığı iyi olan ve altta 

yatan kronik veya bağışıklığı riske atan bir durumu olmayan bir kişi 

görevlendirin.3 Hasta tamamen iyileşene ve COVID-19 belirtisi veya 

semptomu kalmayana kadar ziyaretçilere izin verilmemelidir. 
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• Hastalarla veya yakın çevreleriyle her türlü temastan sonra el 

hijyeni uygulayın (WHO, ocak 2020). El hijyeni de yemek 

hazırlamadan önce ve sonra, yemekten önce, tuvaleti kullandıktan 

sonra ve eller kirli göründüğünde yapılmalıdır. Eller gözle görülür 

şekilde kirli değilse, alkol bazlı bir el losyonu kullanılabilir. Gözle 

görülür şekilde kirli eller için sabun ve su kullanın. 

• Elleri sabun ve suyla yıkarken, elleri kurutmak için tek 

kullanımlık kağıt havlu kullanılması tercih edilir. Bunlar yoksa, temiz 

bez havlular kullanın ve sık sık değiştirin. 

• Solunum salgılarının tutulması için hastaya tıbbi maske (WHO, 

ocak 2020) sağlanmalı, mümkün olduğunca takılmalı ve günlük olarak 

değiştirilmelidir. Tıbbi bir maskeyi tolere edemeyen bireyler, sıkı bir 

solunum hijyeni kullanmalıdır; yani öksürürken veya hapşırırken ağız 

ve burun tek kullanımlık bir kağıt mendille kapatılmalıdır. Ağzı ve 

burnu kapatmak için kullanılan malzemeler kullanımdan sonra 

atılmalı veya uygun şekilde temizlenmelidir (örneğin mendilleri 

normal sabun veya deterjan ve su kullanarak yıkayın). 

• Bakıcılar, hastayla aynı odadayken ağızlarını ve burnunu kapatan 

tıbbi bir maske takmalıdır. Kullanım sırasında maskelere 

dokunulmamalı veya dokunulmamalıdır. Maske salgılardan ıslanır 

veya kirlenirse, hemen yeni, temiz, kuru bir maske ile 

değiştirilmelidir. Maskeyi uygun tekniği kullanarak çıkarın - yani, öne 

dokunmayın, bunun yerine çözün. Maskeyi kullanımdan hemen sonra 

atın ve el hijyeni uygulayın. 

• Vücut sıvıları, özellikle ağız veya solunum salgıları ve dışkı ile 

doğrudan temastan kaçının. Ağız veya solunum bakımı sağlarken ve 

dışkı, idrar ve diğer atıkları tutarken tek kullanımlık eldivenler ve 

maske kullanın. Eldivenleri ve maskeyi çıkarmadan önce ve sonra el 

hijyenini uygulayın. 

• Maskeleri veya eldivenleri tekrar kullanmayın. 

• Hasta için özel keten ve yemek kapları kullanın; bu eşyalar 

kullanımdan sonra sabun ve su ile temizlenmeli ve atılmak yerine 

tekrar kullanılabilir. 

• Başucu masaları, karyola başlıkları ve diğer yatak odası 

mobilyaları gibi hastanın bakıldığı odada sık sık dokunulan yüzeyleri 

günlük olarak temizleyin ve dezenfekte edin. Önce temizlik için 

normal ev sabunu veya deterjanı kullanılmalı, ardından durulamadan 
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sonra% 0,1 sodyum hipoklorit (yani 1000 ppm'ye eşdeğer) içeren 

normal ev tipi dezenfektan uygulanmalıdır. 

• Banyo ve tuvalet yüzeylerini günde en az bir kez temizleyin ve 

dezenfekte edin. Öncelikle temizlik için normal ev sabunu veya 

deterjanı kullanılmalı, ardından durulamadan sonra% 0,1 sodyum 

hipoklorit içeren normal ev tipi dezenfektan uygulanmalıdır. 

• Hastanın kıyafetlerini, yatak çarşaflarını, banyo ve el havlularını 

normal çamaşır sabunu ve suyla veya 60–90 ° C'de (140–194 ° F) 

normal ev deterjanıyla makinede yıkayın ve iyice kurulayın. 

Kirlenmiş çamaşırları bir çamaşır torbasına koyun. Kirli çamaşırları 

sallamayın ve kontamine olmuş malzemelerin deri ve giysilerle temas 

etmesini önleyin. 

• Yüzeyleri temizlerken veya vücut sıvılarıyla kirlenmiş giysiler 

veya ketenleri tutarken eldivenler ve koruyucu giysiler (örn. Plastik 

önlükler) kullanılmalıdır. Bağlama bağlı olarak, ya kullanışlı ya da tek 

kullanımlık eldivenler kullanılabilir. Kullanıldıktan sonra eldivenler 

sabun ve su ile temizlenmeli ve% 0.1 sodyum hipoklorit solüsyonu ile 

dekontamine edilmelidir. Tek kullanımlık eldivenler (örn. Nitril veya 

lateks) her kullanımdan sonra atılmalıdır. Eldivenleri takmadan önce 

ve çıkardıktan sonra el hijyenini sağlayın. 

• Evde bakım sırasında ortaya çıkan eldivenler, maskeler ve diğer 

atıklar, bulaşıcı atık olarak atılmadan önce hasta odasında kapaklı bir 

çöp kutusuna atılmalıdır. Bulaşıcı atığın imhası yerel sağlık 

yönetimine aittir. 

• Hastanın yakın çevresinden bulaşmış maddelere diğer türden 

maruz kalmaktan kaçının (örneğin diş fırçalarını, sigaraları, yemek 

kaplarını, bulaşıkları, içecekleri, havluları, bezleri veya yatak 

örtülerini paylaşmayın). 

• Sağlık profesyonelleri evde bakım sağladığında, uygun kişisel 

koruyucu ekipmanı seçmek için bir risk değerlendirmesi yapmalı ve 

damlacık ve temas önlemleri için tavsiyeleri takip etmelidirler. 

• Evde bakılan ve evde izolasyondan serbest bırakılan, laboratuvar 

tarafından onaylanmış hafif hastalar için, vakalar en az 24 saat arayla 

alınan örneklerden PCR testi kullanılarak iki kez negatif test etmelidir. 

Testin mümkün olmadığı durumlarda, WHO, doğrulanmış hastaların 

semptomlar düzeldikten sonra iki hafta daha izole kalmasını 

önermektedir. 
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8. Kişilerin yönetimi 

COVID-19 şüphesi olan kişilere maruz kalmış kişiler (bakıcılar ve 

sağlık profesyonelleri dahil) temaslı olarak kabul edilir ve olası 

temasın son gününden itibaren 14 gün boyunca sağlıklarını izlemeleri 

tavsiye edilmelidir. Temas, hastadaki semptomların başlamasından 2 

gün önce ve sonra 14 güne kadar aşağıdakilerden herhangi birine dahil 

olan kişidir: (WHO,mart 2020) 

• Bir COVID-19 hastasıyla 1 metre içinde ve> 15 dakika süreyle 

yüz yüze temas halinde olmak; 

• COVID-19 hastalığı olan hastalara uygun kişisel koruyucu 

ekipman kullanmadan doğrudan bakım sağlamak; 

• Herhangi bir süre için bir COVID-19 hastasıyla aynı yakın 

ortamda kalmak (bir işyerini, sınıfı veya evi paylaşmak veya aynı 

toplantıda olmak dahil); 

• Herhangi bir nakil türünde bir COVID-19 hastasına yakın (yani 1 

m mesafe içinde) seyahat etmek; 

• ve yerel risk değerlendirmelerinde belirtildiği gibi diğer 

durumlar. 

Gözlem süresi boyunca bakıcıların bir sağlık hizmeti sağlayıcısı ile 

iletişim kurmaları için bir yol oluşturulmalıdır. Ayrıca, sağlık 

personeli temasların sağlığını düzenli olarak telefonla gözden 

geçirmelidir, ancak ideal olarak ve mümkünse, günlük yüz yüze 

ziyaretler yoluyla, gerektiğinde spesifik teşhis testleri yapılabilir. 

Sağlık hizmeti sağlayıcısı, hastalandıklarında ne zaman ve nerede 

bakım arayacakları, kullanılacak en uygun ulaşım şekli, belirlenen 

sağlık bakım tesisine ne zaman ve nerede girecekleri ve hangi 

izolasyon önlemlerine uyulması gerektiği konusunda temaslılara 

önceden talimat vermelidir. . 

Bir temas semptomlar geliştirirse, aşağıdaki adımlar atılmalıdır. 

• Alıcı tıbbi tesise semptomatik bir temasın geleceğini bildirin. 

• Bakım almak için seyahat ederken, kişi tıbbi maske takmalıdır. 

• Temas, mümkünse toplu taşıma araçlarını tesise götürmekten 

kaçınmalıdır; bir ambulans çağrılabilir veya hasta temas, mümkünse, 

tüm pencereleri açık olarak özel bir araçta taşınabilir. 
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• Semptomatik temaslı kişiye solunum hijyeni ve el hijyeni 

yapması ve nakil sırasında ve sağlık tesisindeyken diğerlerinden 

mümkün olduğunca uzakta (en az 1 metre) uzakta durması veya 

oturması tavsiye edilmelidir. 

• Taşıma sırasında solunum salgıları veya diğer vücut sıvılarıyla 

kirlenen yüzeyler sabun veya deterjanla temizlenmeli ve ardından 

normal bir ev ile dezenfekte edilmelidir. 

9. Sonuç 

Tüm dünyada sağlık hizmetleri, uygun maliyetli ancak güvenli ve 

kaliteli sağlık hizmetlerine yönelik taleplerle ilgili sürekli ve hızlı 

değişiklikler geçirmektedir. Olumsuz sağlık olaylarında, tüm bakım 

ortamlarında yüksek kalitede bakım yapılmasını tehdit ettiği için 

(WHO, 2013), hasta güvenliğinin arttırılması zorunludur (Donaldson 

ve Philip, 2014). Hemşirelerin rollerinin ve hasta güvenliğinin 

sağlanmasındaki önemi çeşitli çalışmalarda doğrulanmıştır (Kirwan, 

Matthews ve Scott, 2013; Needleman ve Hassmiller, 2013). Naylor ve 

ark. (2013) hemşirelik ve hasta bakım kalitesi arasında pozitif bağlar 

bulmuştur ve hemşireler sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli 

ve öncü bir role sahiptir (Koeniger-Donohue ve Hawkins, 2010). 

Küresel, iyi eğitimli bir hemşire işgücüne ihtiyaç vardır. Birçok ülke 

sağlık iş gücünde sıkıntılarla karşı karşıyadır (ICN, 2006; Reinhard ve 

Hassmiller, 2012). Bu sadece yeterli sayıda bakım personelinin 

bakımını yapmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm bakım koşullarında 

hasta güvenliğini sağlamak amacıyla uygun bir hemşirelik 

yeterliliğinin sağlanması ile de ilgilidir (Finnbakk ve ark., 2015). 

      Evde bakım hemşireleri, güçlü bir bilgi temeline, karar 

verme ve eleştirel düşünme yetisine sahip bireyler olmalıdır. Bu 

hemşirelerin planlı ev ziyaretleri gerçekleştirmesi, hastayı yaşadığı 

ortamda değerlendirmesi, semptomları kontrol altına alması için 

gerekli bakımı vermesi, ev ortamında oluşabilecek tehlikelere karşı 

uyarması, ev içi gerekli düzenlemeleri yapması, hasta yakınlarını 

dikkatli olmaları gereken durumlarda bilgi verilmesi, sağlık eğitimi 

yapması, hastane ve ev arasındaki iletişimi sağlaması oldukça önem 

taşımaktadır. Evde bakım hizmetinin multidisipliner bir ekip işidir. 
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Şiddet  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, “fiziksel güç veya iktidarın 

kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması 

sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol 

açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak 

tanımlanmaktadır (WHO, 2002). Hukukçular şiddet eylemleri için 

“İnsanın, benzerlerine karşı giriştiği, onlarda önemli ya da önemsiz 

hasarlar veya yaralar oluşturan, saldırganlık ve hoyratlık ifade eden 

hareketlerdir” açıklamasında bulunmaktadırlar. Bu tanım; şiddet ile 

kalıcı bedensel hasar yaratan güç kullanımı arasındaki bağı 

vurgulamaktadır (Polat, 2014). Bir başka canlıya zarar vermek 

amacıyla kasıtlı olarak güç kullanmayı içeren, ortaya çıkışında 

biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve psikolojik etmenlerin 

rol oynadığı, bireyin düşünce, tutum ve davranışlarıyla ilişkili çok 

boyutlu bir olgu olan şiddet;    insanlık tarihinden bu yana bilinç dışına 

itilen, bastırılan şiddet ve öldürme eğilimleri, çeşitli etki ve durumlarda 

ortaya çıkarak, dinler, yasalar, töreler, gelenek ve göreneklerce de kabul 

edilmeyen suçları ya da istenmeyen davranışları doğurmaktadır 

(Yılmaz, 2011).  

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve son yüzyıla kadar ciddi bir sorun 

olarak algılanmayan ancak her gün artarak yaşadığımız ve günlük 

yaşamımıza yerleşmiş olan şiddet olgusu kolektif şiddetten bireysel 

şiddete kadar her boyutta karşımıza çıkmaktadır. Toplumların 

gelişmişlik düzeyi ile birlikte azalması beklenen şiddetin, geçmişten 

günümüze devam ettiği gözlenmektedir. Bu var oluş, günümüzde hem 

geçmişte yaşandığı şekliyle ilkel biçimde, hem de teknolojinin 

kullanımıyla farklı şekillerde yaşanmaktadır. Bu bağlamda, şiddet insan 

haklarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Şiddet 21. yüzyılın 
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gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde, insanların toplumsal 

sorunlarından biri olarak varlığını sürdürmektedir ( Arabacı; 

Yörükoğlu; Özgür, 2011). 

Şiddet dar anlamıyla, kişilere ve nesnelere yönelik düşmanlık ve 

öfke duygusunun, yoğun ve yıkıcı bir şekilde ortaya çıkmasıdır (Budak; 

2003). Dar anlamıyla şiddet tanımında, tartışılmaz ve ölçülebilir 

nitelikleriyle, fiziksel şiddet tektir. İnsanların bedensel bütünlüğüne 

karşın dışarıdan yöneltilen sert ve acı verici bir edimdir. Şiddetin dar 

tanımıyla sınırlı kalınması, fiziksel şiddete ağırlık verilmesi hem 

eksiklikler taşımasına hem de bazı toplumsal gelişmelerin ve 

sistemlerin yol açtığı zararların göz ardı edilmesine neden olur. Bu 

nedenle şiddeti geniş anlamıyla ele almak gerekir.  Kapsamlı şiddet 

tanımı ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılmıştır. DSÖ 

(2002) şiddeti “bireyin kendisine, başkasına, belirli bir topluluk veya 

gruba yönelik yaralama, ölüm, fiziksel zarar, bazı gelişim bozuklukları 

veya yoksunluk ile sonuçlanabilen, tehdit ya da fiziksel zor kullanma” 

olarak tanımlamıştır ( Who; 2002). Şiddette güç kullanımı yanı sıra 

saldırganlığı yansıtan tüm söz, yaklaşım, tutum ve hareketler, bedensel 

ya da ruhsal etkilenmeler önemlidir.  

Şiddet oluşumunda birçok nedenin etkili olmasından dolayı, şiddet 

biyo-psiko-sosyal bütünlük içinde ele alınmalıdır ( Arabacı; 

Yörükoğlu; Özgür, 2011). Şiddet insanlık tarihinde ölüm, hastalık ve 

sakatlığa yol açan en önemli nedendir  ( Yöyen Güneri, 2012).  Dünya 

Sağlık Örgütü, 2000 yılında dünyada 1.6 milyondan fazla kişinin 

şiddete bağlı olarak yaşamını yitirdiğini, şiddete bağlı ölümlerin 

yaklaşık yarısının intihara, üçte birinin cinayete, geri kalanların ise 

diğer şiddet nedenlerine bağlı olduğunu belirtmiştir. Her yıl dünyada 

iki milyondan fazla kişinin şiddet nedeniyle yaralandığı, hem fiziksel 

hem de duygusal kalıcı sakatlıklar yaşadığı belirtilmektedir. Türkiye’de 

ise yapılan birçok çalışma şiddetin giderek arttığını gösterse de, ülke 

genelini temsil edecek verilere ulaşılamamıştır. 

Şiddetin Nedenleri 

Şiddetin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler; nörobiyolojik, 

sosyal, bireysel, ekonomik ve çevresel faktörler olarak kabul 

edilmektedir.  

A) Bilişsel ve Mizaçsal Nedenler  

A.1.) Duygusal ve Davranışsal Düzensizlik  

Şiddet davranışının ortaya çıkmasındaki önemli bir risk faktörü 

davranışsal ve duygusal düzensizlikle (emosyonel disregulasyonla) 
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ilgili sorunlardır. Birçok çalışma duygusal düzensizlikle ilgili 

sorunların sıklıkla olumsuz affektif yaşantılar (irritabilite, öfke), 

duygudurumda ani değişimler, çok küçük bir uyarana ani ve yoğun 

duygusal tepki verme ile karakterize olduğunu bildirmiştir. Diğer 

taraftan davranışsal düzensizlik ise aşırı aktivite, zayıf inhibisyon 

kontrolü, dürtüsellik, huzursuzluk ve dikkat eksikliği ile karakterizedir 

(Yalçın ve Erdoğan, 2013).  

A.2.) Bilişsel Bozukluklar  

Şiddet davranışının gelişmesinde sorumlu tutulan diğer bir faktör 

zeka ve yürütücü işlevlerle ilişkili performans temelli bilişsel 

süreçlerdir.Daha önceki çalışmalar çocuk ve ergenlerde şiddet 

davranışının sağlıklı kontrollere göre kıyasla daha düşük zeka işlevleri 

olanlarda görüldüğünü tutarlı bir şekilde bildirmişlerdir. Yürütücü 

işlevlerden işleyen bellek (working memory) ve tepki düzenlemesi gibi 

bilişsel bozuklukların şiddetin ortaya çıkması ve sürmesi ile ilişkili 

olduğu tespit edilmiştir. 

A.3.) Zararlı-Negatif Uyarana Eksik Yanıt  

Bu alandaki önemli bir model, tehdit edici uyarana düşük korku 

tepkisinin (korkusuzluk) ciddi ve süreğen şiddet davranışına neden 

olduğunu öne sürer. Düşük korku düzeyi kronik-süregen çocukluk çağı 

davranış sorunları, çocukluk çağı agresyonu ve şiddet davranışı, suçla 

ilişkili davranışların başlaması ve ciddi suç ve şiddet olayları ile 

ilişkilidir.  

B) Tıbbi ve Nörobiyolojik Faktörler  

B.1.) Prenatal Dönem ve Doğum Komplikasyonları  

Ana faktörler hamilelik döneminde alkol, sigara ve kokaine maruz 

kalmak, maternal malnutrisyon ve doğumda hipoksi olarak 

bulunmuştur (Yalçın ve Erdoğan, 2013) 

B.2.) Çocukluk Çağı Malnütrisyonu  

Malnutrisyon öyküsü olan çocuklarda izlemde, 8, 11 ve 17 

yaşlarında suç ve şiddet davranışları, malnutrisyon öyküsü olmayan 

çocuklara göre belirgin olarak daha fazla bulunmuştur.  

C) Nöropsikiyatrik Bozukluklar 

Bilişsel bozukluklarla ilişkili, genetik yönü olan Smith-Magenis, 

Cornelia-de Lange, Lesch Nyhan, Frajil X, Prader Willi Sendromları ve 

Tuberosklerozda sıklıkla kendine zarar verici davranışlar görülebilir. 

Sturge Weber Sendromunda ise çevreye yönelik agresif davranışlara sık 
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olarak rastlanır. Tüm bu sendromlarda mental retardasyon yanında 

otistik özelliklere sık olarak rastlanır. 

D) Genetik Faktörler 

İkizlerde ve evlat edinilenlerde yapılan genetik çalışmalar şiddet ve 

antisosyal davranışların gelişmesinin altında yatan genetik temelleri 

ortaya koymaya çalışmışlardır. Antisosyal fenotip ile ilişkili 

değişkenlerin yaklaşık %50’sinden genetik faktörler sorumludur. 

Genetik veriler şiddet ve antisosyal davranışın monoamin oksidaz A 

(MAO-A),dopamin, serotonerjik, ve noradrenerjik aktivitelerle ilgili 

genetik ekspresyonla ilişkili olduğunu göstermiştir (Yalçın ve Erdoğan, 

2013).  

E) Nörotansmitterlerle İlişkili Genetik Faktörler 

E.1.) MAO-A (Monoamin Oksidaz A)  

E.2.) Serotonin  

E.3.) Dopamin  

E.4.) COMT (Katekol-o-Metiltransferaz)  

F) Nörotransmitter Metabolizmasındaki Değişiklikler  

Dürtüsel agresif davranışlar dopaminerjik sistemin regulasyonunu 

yapan serotonerjik sistem başta olmak üzere prefrontal korteks’teki 

birçok nörotransmitter arasındaki dengenin bozulmasıyla ilgilidir.  

G) Nörotrofik Faktörler  

BDNF; noradrenerjik, dopaminerjik, glutamaterjik, serotonerjik ve 

kolinerjik nörotransmitter sistemlerinin gelişim ve bütünlüğünü 

etkilediğinden ve nörotrofinlerin plazma düzeyleri bilişsel ve agresif 

düzrtüsellikle ilişkili olduğundan BDNF ve BDNF geni şiddet ve 

agresyonla ilişkilendirilmiştir.  

H) Hormonlar 

Berthold kemirgenlerde saldırgan davranış için testesteronun gerekli 

olduğunu göstermiştir. Sonraları saldırgan davranışın sadece 

testesteron ile iliskili olabileceği kabul edilmiştir.Ancak son yıllardaki 

calışmalar önemli alternatifler ortaya çıkarmıştır. P maddesi ve 

norepinefrinin, agresyon davranışını arttırdığı, östrojen, serotonin ve 

oksitosinin agresif eğilimleri azaltığı gösterilmistir (Yalçın ve Erdoğan, 

2013). 
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I) Cinsiyet  

Agresif davranışlar, özellikle de ciddi formları erkeklerde daha sık 

olarak gözlenir. Kadınlarda ciddi şiddet dışavurumlarının daha az 

gözlenmesinin kadınlardaki daha büyük korpus kallosum hacmi, 

hemisferler arası bağlantının daha iyi olması, daha yüksek sözel 

beceriler ve daha erken frontal olgunlaşma gibi biyolojik koruma 

mekanizmalarına bağlı olduğu öne sürülmektedir. Böylece kadınlarda 

bilişsel ve sosyal yeteneklerin gelişmesinin daha erken ve sağlam 

olduğu böylece kişilerarası ilişkilerdeki problemlerle de daha kolay 

başa çıktıkları ifade edilmektedir. Biyolojik farklılık dışında erkeklerin 

çevresel risk faktörlerine daha fazla maruz kalması ve santral sinir 

sistemlerinin bu etkilere daha duyarlı olması da bu farklılığa yol açıyor 

olabilir.  

İ) Çevresel Nedenler 

İ.1.) Besinler  

Besinsel eksikliklerin saldırgan davranışlarla ilişkili olduğu 

saptanmıştır.Hayvan çalışmalarında serotonin öncülü olan triptofandan 

fakir diyet ile saldırgan davranış arasındaki ilişki gösterilmiştir (Yalçın 

ve Erdoğan, 2013). 

 İ.2.) İntoksikasyon  

Kurşun, bakır, çinko ile ilgili metal intoksikasyonlarının saldırgan 

davranışlarla ilişkisi tespit edilmiştir. Metal intoksikasyonu olan 

hastaların diyetlerinde kalsiyumun arttırılmasının agresyonun 

azalmasında olumlu etkiye yol açtığı bazı çalışmalarda gösterilmiştir. 

Şiddetin Kaynağı 

Şiddetin içgüdüsel olduğunu iddia ederek onun yeme içme, cinsellik 

gibi bir yönelim olduğunu varsayanlar bulunmaktadır. Bu şiddet 

konusunda önemli yaklaşımlardan biridir. Şiddet insanın içgüdüsel bir 

yönelimi midir, yoksa değil midir? Freud “Vahşete yol açan şeyin, 

üstün olma içgüdüsünden kaynaklandığını ve genital organların 

daha sonraki görevlerine henüz başlamadıkları bir cinsel yaşam 

döneminde ortaya çıktığını kabul edebiliriz.” yaklaşımındadır 

(Ateşman, 1998). Bu paralelde şiddetin kaynağında üstün gelme 

duygusunun rol oynadığını belirtir. 

Freud’un yaklaşımını özetlersek; Şiddetin insan yaşamı boyunca üç 

aşamalı olarak belirdiğini ortaya koyabiliriz.  

1-Üstün gelme duygusu: Bu çocukluk acizliğini aşma yolundaki 

çabadan doğan bir duygudur.  
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2-İnsan dünyada mutluluk arar ama mutluluğu asla bulamaz. Çünkü 

dünya eksiklik ve kötülüklerle doludur. Bu yüzden bu mutsuzluk 

yıkıcılığı kışkırtır.  

3-Ölüm içgüdüsü: İnsan ölüm gerçeğinden öldürerek kurtulmaya 

çalışır (Sönmez, 2017). Buradan anlayacağımız “Freud’un vahşi 

davranışı üç bağlam içerisinde ele aldığıdır. Normal genital cinsellik ve 

ilkel olarak nitelenmesine rağmen kendi başına hiç 

sorunsallaştırılmayan erkeksi saldırganlık bağlamında; sapkınlık, yani 

libido gelişiminin pregenital aşamasına yerleştirilen, özellikle anal 

karakterin belirleyici özelliği bağlamında; son olarak da başından beri 

potansiyel olarak sürekli haz engelleyici, mutsuzluk verici, düşmanca, 

yıkıcı ve vahşi bulunan çevre karşısında ego içgüdüsünün kendini ifade 

olanağı bağlamında.’’ 

Başka bir yaklaşıma göre ise; hızlı bir gelişme dönemi olan 

ergenlikte, çatışma doğuracak birçok yeni sorumluluk ve kimlik 

oluşturma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çatışmalar hem içsel hem 

de toplumla yaşanmaktadır. Bu çatışmalar ergende topluma karşı bir 

baş kaldırış olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda risk alma 

davranışının en çok yaşandığı dönemdir. Böyle bir durumda ergen, 

kendisini önemsiz hissedebilmekte, şiddet ile yaşamını olumsuz kılan 

her şeyi yok edebileceğine inanmakta ve sorunlar karşısında şiddeti 

kullanabilmektedir. Ergenin, kendini önemsiz ve bu önemsizliğin ne 

kadar değişmez olduğuna ilişkin inancı arttıkça, şiddetin dozu da 

artabilmektedir (Özgür; Yörükoğlu; Arabacı, 2011). Bu dönemde aile 

ilişkileri de önem kazanmaktadır. Sevgisiz ve baskıcı bir ortamda 

yetişen ve şiddet yaşayan çocukların psiko-sosyal gelişimini olumsuz 

etkileyeceğinden ileriki yıllarda toplumda birer şiddet uygulayıcı 

olabilirler. 

Şiddetin altında yatan neden açıklanırken günümüzde en yaygın 

kullanılan model ise ; “ekolojik model”dir. Bu model, şiddete neden 

olan kişisel, duruma ilişkin ve sosyokültürel etkenlerin açıklamasını 

temel almaktadır. Bu modele göre; kadına karşı uygulanan şiddet sosyal 

çevrenin farklı düzeylerindeki etkenlerin birbiriyle etkileşimlerinden 

kaynaklanır. Bu model merkezleri aynı olan dört daire ile gösterilebilir. 

En içteki daire herkesin ilişkilerdeki davranışlarına taşıdığı biyolojik ve 

kişisel geçmişi temsil etmektedir. İkinci daire, çoğunlukla aile ya da 

diğer tanıdıkları içine alan, istismarın gerçekleştiği ortamı 

göstermektedir Üçüncü daire ise yaşanılan çevre, işyeri, sosyal ağlar ve 

arkadaş grupları gibi iletişim örüntülerini içeren hem formel hem de 

formel olmayan kurum ve sosyal yapıları temsil etmektedir. Dördüncü 
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ve en dıştaki daire kültürel normların da dahil olduğu ekonomik ve 

sosyal çevreyi göstermektedir (Polat, 2014).  

Şiddet İçin Risk Faktörleri 

Loeber ve arkadaşları şimdiye kadar şiddet için belirlenen risk 

faktörleri içinde en kuvvetli olan 11 faktörü belirlemişlerdir. Bunlar 

içinde; okuldan kaçma, düşük okul motivasyonu, 10 yaşından önce suç 

davranışı, insanlara karşı zalimlik, depresif duygudurum, fiziksel 

saldırganlık, duygusuz-katı-sabit davranış özellikleri, düşük 

sosyoekonomik düzey, yardımla yaşayan aile, yüksek derecede 

ebeveyn sorunları, kötü komşu çevresi yer alır. Bireyde bu risk 

faktörlerinin sayısı arttıkça şiddet davranışı ihtimali o kadar yüksek 

olmaktadır (Yalçın ve Erdoğan, 2013).Şiddete maruz kalan veya tanık 

olan çocukların hem o sırada, hem de ileride daha fazla şiddet içeren 

davranışlar sergileyebilecekleri bilinmektedir. Şiddet bir sorun çözme 

becerisi olarak algılanmaya başlanır. Şiddet bir kısır döngüye yol 

açmaktadır ve nesiller arasında aktarımı olmaktadır. Bu aktarımda 

aktarılan uygunsuz aile içi tutumlar yanında genetikte rol oynayabilir. 

Bazı araştırmacılara göre daha çok şiddet görenler değil, daha çok 

şiddete tanık olanlar şiddet uygulamaktadır (Vahip, 2002; Güleç ve 

ark., 2012). Sosyal öğrenme teorisine göre uygun şekilde 

cezalandırılmayan ya da ödüllendirilmeyen, aile içinde şiddete tanık 

olan, ebeveyni suç davranışı gösteren çocuklar sosyal problemlerle başa 

çıkma yetenekleri geliştiremezler. Ebeveynler çocuklarının gerekli 

sosyal yetenekleri geliştirmesinden sorumludurlar. Yapılan 

çalışmalarda bebeklikte istismara maruz kalma, maternal rejeksiyon, 

ihmal, eşler arası çatışma, birincil bakım verenin sık değişmesi, tutarsız 

ya da sıkı disiplin yöntemleri ve cinsel ve fiziksel istismara maruz 

kalma, bebeklikte ve daha sonraki erişkin dönemde şiddet ve saldırgan 

davranışların gelişimi açısından risk faktörleri olarak bulunmuştur ( 

Erdoğan ve Yalçın, 2017). 

Şiddet Sınıflandırması 

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı sınıflamada şiddet, kişinin 

kendisine yönelik uyguladığı şiddet, kişiler arası şiddet ve kolektif 

şiddet olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre kendine yönelik şiddet 

türleri; İntihar, intihar teşebbüsleri ve kendini kasıtlı olarak 

yaralamaları içermektedir (Çiğdem, 2011). Kişiler arası şiddet içinde; 

çocuk, eş ve yaşlılara yönelik aile içi şiddet, tanıdık veya yabancı bir 

kişiye yönelik veya onun tarafından uygulanan şiddeti içerirken 

kolektif şiddetin içinde ise sosyal, politik ve ekonomik şiddet 

tanımlamaları yer almaktadır (Çiğdem, 2011).  
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Şiddeti değerlendirirken şiddete maruz kalan, şiddeti yaşayan 

gruplara göre bir sınıflama yapıldığında temel olarak şu alt başlıklar 

karşımıza çıkmaktadır: 

1. Kadına yönelik şiddet  

2. Çocuğa yönelik şiddet  

3. Yaşlıya yönelik şiddet  

4. Akranlar arası şiddet  

5. Kardeşler arası şiddet 

6. Flört şiddeti  

7. Engelliye yönelik şiddet  

8. LGBT şiddeti  

9. Mülteci şiddeti  

10.Kişinin kendine yönelik şiddeti  

Ayrıca uygulanan şiddet tipine göre yaptığımız sınıflamada ise 

şu alt başlıklar karşımıza çıkmaktadır.  
1. Fiziksel şiddet  

2. Cinsel şiddet  

3. Duygusal şiddet  

4. Ekonomik şiddet  

5. Siber şiddet  

Tiplerine Göre Şiddet Sınıflandırması 

1)Fiziksel Şiddet:Fiziksel şiddet en çok saptanan ve gözlenen 

şiddettir. Fiziksel güç kullanarak karşısındakini hırpalamak, dövmek 

eylemleriyle başlayan fiziksel şiddet ölümle sonuçlanan olaylara da 

neden olabilir. Fiziksel şiddet dayaktan çok daha fazlasını içeren bir 

davranıştır ve çok daha dramatik sonuçlara yol açabilir. Klinikte 

fiziksel şiddet olguları en sık olarak deri, iskelet ve merkezi sinir sistemi 

bulguları ile ortaya çıkmaktadır. Genellikle gözlenen travma şekli 

mekaniktir. En sık görülen iki lezyon ekimoz ve sıyrıklardır.  

2) Cinsel Şiddet: Cinsel şiddet, zorlayıcı ve yıkıcı cinsel davranışlar 

yoluyla işlenen, bir şiddet suçudur. Saldırganın amacı sadece mağdurun 

cinselliğinden yararlanmak değil mağduru kontrol etmek, utandırmak, 

zorlamak, zarar vermek ve boyun eğdirmektir. Cinsel saldırı, her yaş 

grubunda ve cinsiyet ayrımı olmaksızın meydana gelen bir suçtur. 

Mağdurlar kadınlar, çocuklar, yaşlılar, fiziksel ve zihinsel yetersizliği 

olan kişiler, erkekler olmak üzere herkestir. Ama en çok kadınlar ve 

çocukların cinsel saldırıya maruz kaldıkları görülmektedir.  

3) Duygusal Şiddet:Şiddet tipleri içerisinde gündelik yaşamda en 

sık rastlanan tiplerden birisi de duygusal şiddettir. Duygusal şiddetin 

temelinde insanın yaşadığı psikolojik hasar bulunmaktadır. Kadınlarda, 

yaşlılarda ve özellikle çocuklarda büyük yıkımlara yol açabilirler 
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(Bernett,2005). Duygusal şiddet iki özelliği ile diğer tip şiddetlerden 

ayrılmaktadır. Bunlar;  

 1)Fiziksel ve cinsel şiddette olduğu gibi somut fiziksel bulguların 

bulunmayışı,  

 2)Tek başına bulunabileceği gibi çoğu olguda diğer şiddet tipleriyle 

birlikte bulunduğu tespit edilmiştir. Cinsel ya da fiziksel saldırıya 

maruz kalan kişi aynı zamanda duygusal şiddete de maruz kalmaktadır.  

4) Ekonomik Şiddet: Ekonomik şiddet, kadının birey olarak 

ekonomik açıdan özgürlüğünün elinden alınmasıdır. Ekonomik 

kaynakların ve paranın kadın üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol 

aracı olarak düzenli bir şekilde kullanılmasıdır.  

5) Siber Şiddet: Siber şiddet eylemleri iki temel bilişim teknolojisi 

aracıyla yapılmaktadır. Bunlardan ilki kişisel bilgisayar yoluyla 

saldırganın tekrarlı olarak anında mesaj, müstehcen taciz mesajı, iftira 

içeren mesaj göndermesi ya da internet sitesi hazırlayarak bunları 

yayınlamasıdır. İkincisi ise kurbana rahatsız edici mesajların cep 

telefonu yoluyla iletilmesidir. 

Şiddeti Yaşayan Gruba Göre Sınıflama 

1)Kadına Yönelik Şiddet: Kadına yönelik şiddet kavramı, dünya 

sağlık örgütü tarafından “kadının bedensel bütünlüğüne sırf kadın 

olduğu için yapılan her türlü fiziksel, cinsel veya psikolojik 

müdahaleler sonucunda kadının zarar görmesi ve toplum içinde ya 

da özel hayatında kadına baskı uygulanılarak özgürlüklerinin keyfi 
olarak kısıtlanması şeklinde tanımlanmıştır.’ Günümüzde yaygın 

olarak rastlanan kadına yönelik şiddet, insan hakları sorunu olduğu gibi 

bir halk sağlığı sorunu içeriğinde de kabul edilmeye başlanmıştır 

(Şeker, 2012). 

A)Kadına Yönelik Şiddetin Görülme Sıklığı 

Kadına yönelik şiddet türlerinin en sık görülen şekli, kadının 

partneri tarafından istismar edilmesidir. Kadına yönelik şiddet yapılan 

antropolojik çalışmalara göre Papua Yeni Gine’ de bazı yerli 

topluluklar dışında dünyada neredeyse her toplumda görülmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda görüşülen kadınların birbirine 

benzer şekilde üçte bir ile üçte ikisinin eşi tarafından dövüldüğünü 

beyan ettiği görülmektedir (Subaşı, 2001).  

B) Kadına Yönelik Şiddet Türleri 
Kadına yönelik şiddet, hemen hemen tüm dünya ülkelerinde 

gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın karşılaşılan önemli bir sosyal 

problemdir.  

Bu şiddet farklı ülkelerde farklı şekillerde ortaya çıksa da genel 

olarak fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet şeklinde 

sınıflandırılabilir (Ediz ve Altan, 2017). Bu şiddet türlerinden ilki olan 
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fiziksel şiddet, kadınların en fazla karşı karşıya olduğu şiddet türüdür 

ve kadının bedenine yönelik olarak bedensel zarar görmesine neden 

olan müdahaleleri içermektedir. Bu şiddet türü beraberinde psikolojik 

şiddeti de getirmektedir. Diğer bir şiddet türü olan psikolojik şiddet ise 

kadının öz güvenini ve saygınlığını sarsan her türlü tutum ve davranış 

biçimini içermektedir. Psikolojik şiddetin kadın üzerindeki olumsuz 

etkisi, fiziksel şiddet kadar güçlü olmasına karşın fiziksel şiddetin 

beden üzerinde daha kalıcı ve gözle görülür izler bırakması, toplum 

önünde fiziksel şiddeti psikolojik şiddete göre daha ön plana 

çıkarmaktadır (Ediz ve Altan, 2017).  Cinsel şiddet, kadının cinsel 

ritüeldeki rolünün ona zorla ve baskı ile kendi özgür iradesi dışında 

kabul ettirilmesi sonucunda ortaya çıkan şiddettir. Cinsel şiddete maruz 

kalan kadınlarda yaş sınırı genişliği, diğer şiddet türlerine maruz kalan 

kadınların yaş sınırına göre daha fazladır.  Bu da bu şiddet türünü 

diğerlerine göre medya önünde ön plana taşımaktadır. Kadına 

uygulanan şiddet türlerinden sonuncusu olan ekonomik şiddet ise 

ekonomik yaptırımlarla kadının yaşamını devam ettirmesini sağlayacak 

maddi güçten mahrum bırakılmasıdır.  

C) Kadına Yönelik Şiddetin Tarihsel Gelişimi 

Eski Roma’ da erkekler eşlerini dövebilir, boşayabilir, zina, toplum 

içinde sarhoşluk ya da halka açık oyunlara gitmek gibi nedenlerle 

öldürme hakkına sahipti. 

1700’ lü yıllarda İngiltere’de kocaya doğru yoldan ayrılan karısını 

fiziksel olarak cezalandırma hakkını vermekteydi. Bu uygulama 19. 

yy’da ABD’de yapılmıştır. Kadının aşağılanması, güçler arasındaki 

eşitsizlik, kadının mal olarak görülmesi, cinsiyetçi rollerin dayatılması, 

erkeğin saldırgan davranışlarına onay verilmesi kadının ikinci sınıf 

insan sayılması ve dominant erkeğe bağımlılığın sürmesini 

sağlamaktadır. Güç eşitsizliği ve ‘aile meselelerinin karışılmaması 

gereken özel hayat sayılmasının yanında sağlık ve adalet sisteminde 

görev yapanlar da 1960’lı yıllara kadar kadına yönelik şiddeti 

görmezden gelmiştir. 

1970’li yıllarda kadın hareketi kadının toplumda yaşadığı her türlü 

şiddete dikkat çekilmesini sağlamıştır (Subaşı, 2001).  

2) Çocuğa Yönelik Şiddet: Çocuğa yönelik şiddet olguları şiddet 

olguları içinde en büyük zararı yaratan ve en çok gizli kalan ve ortaya 

çıkmayan olgulardır.  

Çocuğun gelişimini engellediği için çocuğa yönelik şiddet olguları 

genel olarak çocuk istismarı olarak isimlendirilmektedir. Çocuk 

istismarı “0-18 yaş grubundaki çocuğun kendisine bakmakla yükümlü 

kişi veya kişiler tarafından zarar verici olan, kaza-dışı ve önlenebilir bir 

davranışa maruz kalması çocuk istismarıdır.’’ Bunun çocuğun fiziksel, 

psikososyal gelişimini engelleyen, gerçekleştiği toplumun kültür 
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değerleri dışında kalan ve uzmanı tarafından da istismar olarak kabul 

edilen bir davranış olması gerekmektedir."şeklinde tanımlanabilir 

(Polat, 2015). 

Çocuk istismarı 4 temel grupta incelenmektedir.  

1. Fiziksel istismar  

2. Cinsel istismar  

3. Duygusal istismar  

4. İhmal  

Fiziksel istismar en geniş anlamda “çocuğun kaza dışı yaralanması” 

şeklinde tanımlanabilir.  

En sık rastlanılan olgu çocuğa fiziksel şiddet uygulamak, dövmek 

şeklindedir.  

“Vücutta fiziksel hasara neden olan ekimozların, kırıkların, 

yanıkların ve benzeri her türlü lezyonların ortaya çıkmasına yol açan 

istismar” fiziksel istismardır (Polat, 2015).  

Cinsel istismar, psikososyal gelişimini tamamlamamış ve yaşı 

küçük olan kız veya erkek çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel 

amaçlar için kullanılmasıdır.  

Duygusal istismar, çocuk ve gençlerin, kendilerini olumsuz 

etkileyen tutum ve davranışlara maruz kalarak ya da gereksindikleri 

ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum bırakılarak toplumsal ve bilimsel 

standartlara göre psikolojik hasara uğratılmaları durumudur.  

İhmal, çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi, çocuğu fiziksel ya da duygusal olarak ihmal etmesidir. 

Beslenme, giyim, tıbbi gereksinimler, duygusal ihtiyaçlar veya optimal 

yaşam koşulları için gerekli ilgiyi göstermeme şeklinde 

tanımlanmaktadır (Polat, 2015).  

3) Yaşlı Şiddeti:“Yaşlı bireylerin sağlık ve iyilik halini tehdit eden 

veya zarar veren tek ya da tekrarlayan davranış” veya “ belli bir zaman 

dilimi içerisinde bir yetişkin tarafından yaşlının o kültürde kabul 

edilmeyen bir davranışa maruz kalması” şeklinde de 

tanımlanabilmektedir (Killick & Taylor, 2009).  

4) Flört Şiddeti: Flört şiddeti, şiddetin kişilerarası türlerinden biri 

olup, çiftlerin flört sırasında birbirlerine sözel, cinsel, duygusal ve 

fiziksel şiddet ya da şiddet içeren davranışlar uygulaması ve sosyal 

kısıtlamalar getirmesidir. Flört şiddetinin ortaya çıkmasında saldırganın 

bireysel problemleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet rolleri 

(ataerkil toplumlar), aile yapıları ve sosyo-kültürel normlar da 

sorumludur. Şiddetin amacı kadının davranışlarını kontrol etme ve bu 

şekilde onun üzerinde bir baskı oluşturmaktır (Polat, 2015). 

5) Engelli Şiddeti: Engelli şiddeti son yıllarda engellilere yönelik 

eylemler içinde en çok dikkati çeken grubu oluşturmaktadır.  
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Engelliliğin getirdiği kısıtlama kişilerin şiddete maruz kaldıklarında 

tepki vermelerini de kısıtlamaktadır. Temelde problem bir veya daha 

çok önemli yaşam faaliyetini sınırlayan bir fiziksel veya zihinsel 

yetersizliği olan bir kimsenin tepki vermekte kısıtlı kalmasıdır. Ayrıca 

bakımın daha çok ön planda olduğu bu grupta bakıcı şiddeti ön plana 

çıkmaktadır.  

6) LGBT Şiddeti: LGBT; Lezbiyen, gay, biseksüel, transgender 

(transseksüel veya travesti) ve interseks kelimelerin baş harflerinden 

oluşturulmuştur. LGBTI bireylere yönelik fiziksel şiddetin en yaygın 

türü ise LGBTI cinayetleridir. Her yıl birçok LGBTI birey fiziksel 

şiddet sonucu ölmektedir. Ayrıca da saldırıya uğramak, dayak yemek 

ve diğer konularda fiziksel şiddete maruz kalma da görülen 

olgulardandır (Polat, 2015). 

7) Mülteci Şiddeti: Mülteci “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal 

gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği 

konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve 

korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi”dir. 

Mülteci statüsündeki kişiler zaten kendi ülkelerinde, kaçış sürecinde, 

iltica edilen ülkede; tecavüz, zulüm, terör ve etnik temizlik gibi şiddetin 

birçok türüne maruz kalmış kişilerdir. Bunların çoğu devlet eliyle 

yapılan insan hakları ihlalleridir. Ortamın belirsizliği, olanakların 

kısıtlılığı ve yoğun stres şiddetin yoğun olarak yaşandığı bir ortam 

yaratmaktadır. Mülteci şiddetinde çocuklar en çok etkilenen grubu 

oluşturmaktadırlar.  

Kısa dönem etkileri olarak parmak emme, altını ıslatma; uzun 

dönem etkileri ise suça yönelen davranış, antisosyal davranış, kendi 

çocuklarına şiddet uygulama davranışı, alkol-madde kötüye kullanımı 

gibi etkiler söz konusu olmaktadır.  
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1. Giriş  

Sağlık kurumları sürekli gelişerek büyümekte, nüfus yaşlanmakta ve 

öngörülemeyen pandemiler ortaya çıkmaktadır. Büyük ölçüde bugünün 

kompleks dünyasında, hayatta kalmak ve başarılı olmak için yenilikleri 

benimsemeye ihtiyaç vardır. Her organizasyon deneyimlerden sürekli 

öğrenerek gelişmek durumundadır (Daft, 1988).  Sağlık kurumları 

yenilik ve değişim gerektiren dinamik bir yapıya sahiptir (Bate & 

Robert, 2006; Nilsen et al, 2016). Ancak, pek çok yenilik girişimleri 

yönetimin odaklanamaması, güvensizliği ve sistematik proje yönetimi 

eksikliğinden dolayı başarısız olmaktadır (Nilsen et al, 2016). Sağlık 

kurumlarının başarılı değişim uygulaması, yeni proje yönetimi 

araçlarını gerektirir. Sağlık kurumlarının içinde bulunduğu sağlık 

sistemi farklı paydaşların farklı beklentilerini karşılamak 

durumundadır. Dolayısıyla sağlık kurumları yönetiminde hizmet 

tasarımı gereksinimi önemli olmaktadır. 

Başta hastaneler olmak üzere sağlık işletmeleri hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülkelerde büyük bir etkiye sahiptir (Fry, 2019). 

Sağlık hizmetleri önemli oranda hastanelerde sunulmaktadır. Sunulan 

bu hizmetlerde geçmişten günümüze büyük değişiklikler yaşanmış ve 

yaşanmaya devam etmektedir. Sağlık hizmeti sunucuları artık hastaları 

sadece hasta olarak görmemekte; giderek daha fazla oranda sağlık 

hizmetlerinin kullanıcısı olarak görmektedirler. Öte yandan, sağlık 

hizmetlerinin kullanıcıları artık pasif hizmet alıcıları değildir; aksine, 

sağlık hizmeti deneyimlerinin aktif yaratıcılarıdırlar (Danaher & 

Gallan, 2016). Sağlık hizmetlerindeki değişimler büyük ölçüde hizmet 

maliyeti, teknolojik gelişmeler, kültürel değişmeler, sağlık bilgilerine 

daha fazla erişim, sağlık ve esenliğe hasta merkezli bir yaklaşım 
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nedeniyle meydana gelmiştir. Dolayısıyla hem uygulamalarda hem de 

araştırmalarda hizmet tasarımına ilginin arttığı görülmektedir 

(Anderson et al., 2018). Örneğin, hastalar bir sağlık hizmeti sunucusunu 

seçmeden önce beklentileriyle ilgili ayrıntılı bilgi ararlar. Hasta 

beklentilerinin karşılanması ve hasta tatmini için sağlık hizmeti 

sunucuları, tıbbi işlemlere ortak odaklanmanın yanı sıra, hastaları için 

sürdürülebilir hastane hizmetleri tasarımlarının önemini daha iyi 

anlamalıdır (Hamed et al., 2017). 

Hizmet tasarımı, son yıllarda yenilik süreçlerinde son kullanıcıları 

ve paydaşları içeren sistematik ve bütüncül yaklaşımından dolayı 

cezbedici olmaktadır (Donetto et al, 2015; Fry, 2019). Hizmet tasarımı, 

hizmetleri iyileştirmek için kullanıcı merkezli yöntemlere vurgu yapan 

disiplinler arası bir yaklaşımdır. Bugünün dünyasında işletmelerin çoğu 

müşteri deneyimlerini ve bu deneyimlerin hizmetleri iyileştirmeye 

katkısını incelemektedir. Böylece bütüncül yaklaşıma dayanan 

tasarımlar, hizmet tasarımcıları için önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Söylenebilir ki “tam olarak aynı kahveyi satan birbirine bitişik iki kahve 

dükkanına sahip olunduğunda, hizmet tasarımı kullanıcıyı birinin içine 

götüren nedendir, diğerine değil” (Fry, 2019). 

Bu bölüm, hizmet tasarımı, sağlık kurumları ve değişim yönetimi 

alanlarındaki literatür incelemelerine dayanır. Amaç, hizmet tasarımı 

alanlarından araçlar kullanarak hastanelerde etkili olarak değişimin 

nasıl uygulanacağına dair teorik bir öngörü sağlamaktır. Böylece 

gerektiğinde hizmetlerin yeniden tasarlanmasına liderlik ve yöneticilik 

yapan sağlık yöneticileri, sağlık kurumları yönetimi açısından önemli 

bir başarı sağlayabilirler. Bu amaçla, literatürde yer alan ilgili kitaplar 

ve değişik akademik dergilerdeki araştırma makalelerinden 

yararlanılmıştır.  

2. Hastaneleri anlamak 

Sağlık kurumları yöneticilerinin talep edilen hasta ve çalışan 

güvenliğinin sağlanması ve yüksek kaliteli hizmet sunulması için 

sürekli iyileştirme yönünde sağlık sistemini ve hastaneleri anlaması 

gerekmektedir.   

2.1. Sağlık sistemi 

Sağlık sistemi, temel amacı sağlığı geliştirmek ve sürdürmek olan 

sağlık kuruluşlarının tümü, insanlar ve eylemlerden oluşur. Bu, 

doğrudan sağlığı geliştirici faaliyetlerin yanı sıra sağlığın 

belirleyicilerini (sağlık hizmetleri, davranış, genetik ve çevre gibi) 

etkileme çabalarını içerir. Sağlık sisteminin başlıca hedefleri; duyarlı 

yollarla sağlığı geliştirme ve sağlık eşitliği, finansal olarak mevcut 
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kaynakların adil, en iyi veya en verimli şekilde kullanılmasını 

sağlamaktır. Ayrıca, girdilerden sağlık çıktılarına giden yol, hizmet 

sağlayıcılarının kalite ve güvenlik sağlama çabalarından ödün 

vermeden etkili sağlık hizmetleri kapsamını genişletmek ve daha fazla 

erişimi başarmakla mümkündür. Sağlık sistemleri bu hedefi de 

gerçekleştirmeye çalışır (WHO 2007). Sağlık sistemleri, en karmaşık 

sosyal sistemlerden olup sistemin sınırlarını belirlemek zordur 

(Kavuncubaşı & Şahin, 2015). Sağlık sistemlerinden farklı paydaşların 

değişik beklentileri olmaktadır. Bunlar şöyle özetlenebilir (Weimann & 

Weimann, 2017): 

* Devlet, sağlıklı bir toplumun ekonomiyi yönlendirmesi için çaba 

göstermektedir. Bir devletin ekonomik çıktısına yalnızca sağlıklı 

insanlar önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Sağlık, servetten önce gelir.  

* Hastalar, hizmete kolay erişimli yüksek kaliteli sağlık hizmeti 

ararlar. Tüm toplumun finansal risklerden korunması zorunludur. 

* Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları, iyi çalışma 

koşulları, adil yaklaşım, itibar eden bir toplum ve düşük bürokrasiyi 

takdir ederler. 

* İlaç endüstrisinin genel amacı kar etmektir. Çoğu durumda yeni 

tedaviler mevcut tedavilerden daha pahalıdır. Bazı sağlık sistemleri 

(örneğin, Avustralya, Kanada sağlık sistemleri) tarafından yeni ilaçların 

genel kullanımı onaylanmadan önce ekonomik değerlendirmesi yapılır. 

Ekonomik olarak hesaplanan maliyet-fayda incelemelerine göre karar 

verilir, ortak toplumsal hedefler yerine bireysel hedefler tercih 

edilebilir. Bu durum etik kaygılarla ilgili bir konudur. 

* Hastaneler, karlarını tekrar hastaneye yatıran “kar amaçlı 

olmayan” kurumlar ya da karlarını hissedarlarına dağıtmak zorunda 

kalan hastane zincirlerine ait olabilen “kar amaçlı kurumlar” olarak 

ayrılabilir. Bazı ülkelerde hastane sağlık hizmetlerinde bir özelleştirme 

dalgası, çoğu hastane yatağının özel tedarikçiler tarafından (örneğin 

Almanya'da) sağlanmasına neden olmuştur. Kanada veya İngiltere gibi 

bazı ülkelerde ise, özel işletmeler için hastane yatakları sağlanmasından 

kaçınılmıştır. Son yıllarda, çoğu ülkede gayri safi yurt içi hasıla ile ilgili 

sağlık harcamaları artmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi 

için bir yapı taşları çerçevesi önermektedir (Şekil 1). Bu güçlendirici 

çerçevenin amacı; etkili, adil ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve 

toplum için erişilebilirliğini en üst seviyeye çıkarmaktır. Yapı taşları, 

donanım için bir taslak sağlar.  Sağlık sistemleri, bireylerin ve toplumun 

sağlık gereksinimlerini ve beklentilerini karşıladığından sağlığın 
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geliştirilmesini, sosyal ve finansal koruma sağlamayı amaçlayan 

karmaşık uyarlanabilir sistemler anlamına gelmektedir (WHO 2007). 

Sağlık sisteminin başarısında iç çevrenin yanı sıra dış çevre de 

önemlidir. Sistemin büyüklüğü, kalitesi ve çıktıların maliyetini, bunları 

sağlayan kaynakların ulaşılabilirliği ve düzenlemelerin gücü 

belirlemektedir (Tengilimoğlu et al., 2014)  

Şekil 1. Dünya Sağlık Örgütü sağlık sistemi çerçevesi (WHO 2007). 

 

Değişik ülkelerin sağlık sistemlerini inceleyen Milton A. Roomer 

(1991:79)’a göre, sağlık sisteminin beş temel ögesi bulunmaktadır; 

yönetim, finansman, hizmet sunum organizasyonu, tedarikçiler ve 

hizmet sunumu (Kavuncubaşı & Şahin, 2015). Yönetim, ülkenin genel 

sağlık politika ve stratejilerini belirleyen ya da geliştiren organ ve 

kuruluşlardır. Finansman, sağlık hizmetlerinin finansmanı ile meşgul 

olan kuruluşları içermektedir ve ekonomik destek anlamına gelir. 

Hizmet sunum organizasyonu, hizmet üretim ve sunumuyla ilgili 

kuruluşların tümünü kapsar. Tedarikçiler, sağlık hizmetlerinin 

sunulması için gerekli olan kaynakları sağlayan kuruluşlardır. Hizmet 

sunumu, birey ve toplumun sağlık statüsünü korumak ve geliştirmek 

için sunulan sağlık hizmetlerinin tamamıdır.   

2.2. Hastanelerin gelişimi   

Hastaneler, sağlık hizmetlerinin en yaygın ve en yoğun sunulduğu 

kurumlardan biridir. Sistemler, işlevler yerine getirmek için kurulurlar 

ve hastaneler sürekli değişen çoklu işlevlere sahiptirler. Hastanelerin 

işlevlerindeki değişmeler, onların tarihsel rollerinin incelenmesiyle 

daha belirgin biçimde ortaya konulabilir. Hastane terimi, latince 

‘Hospitalis’ yani misafir anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Köken 

olarak hastaneler, misafirlerin ya da yabancıların barınmaları veya 
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kalmaları için yapılmış yerlerdir. Tarihsel olarak hastanelerin işlevleri 

yoksul, yaşlı veya sakat insanların sığındıkları, bakıldıkları ve 

eğitildikleri hayır kurumları gibi görevler yerine getirmişlerdir. Bu 

dönemde hastaneler nezaret ve rahatlık verici hemşirelik hizmetlerinin 

dışında pek fazla bir şey ortaya koyamamışlardır. Ancak, hastaları izole 

ederek halk sağlığı hizmetleri sağlamışlardır (Shultz & Johnson, 1976).  

Hastanelerde mülkiyet sahiplerinin hakim olduğu bu dönemde (1885-

1919) hastane yöneticisinin temel işlevi, yazışma, depolama gibi büro 

işlerini yürütmektir (Kavuncubaşı & Şahin, 2015). 

1930-1950 yıllarında ise hastanelerin temel işlevi, hekimlere tıbbi 

uygulamaları için bir çalışma yeri sağlamaktır. Bu dönemde, tanı ve 

tedavi hizmetlerinde büyük bir bilgi birikimi olmuş ve uzmanlaşma 

ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla insanı makine gibi gören klasik 

yaklaşımlardan sonra, mutlu ve iyi tatmin edilmiş çalışanın üretken 

olduğunu kabul eden, çalışanları kurumun önemli bir ögesi olarak 

gören, iş tatmini ve verimliliği esas alan davranışsal yaklaşımlar 

benimsenmiştir. Daha sonra ise, çalışanların birey ve grup üyesi olarak 

davranışları ile genel kurumsal davranışları arasındaki ilişkiye ilgi 

gösteren davranışsal kurum modeli geliştirilmiştir. 2+2=5 işlem sonrası 

artı değeri başarmak için daha iyi çalışma koşulları sağlanmasına, 

örgütsel gelişmeye ve değişmeye önem verilmiştir. Ayrıca karar alma 

modellerine, iletişim ağlarına ve örgütsel analizlerde matematiksel 

modellere ilgi gösterilmiştir. Ancak burada önemli bir nokta, tüm bu 

yaklaşımların hastanelerdeki iç etkenler ve ilişkiler üzerinde duruyor 

olmasıdır (Shultz & Johnson, 1976). Bu dönemde, hekimler hastane 

yönetiminde söz sahibi olup, kayıtların tutulması, teknik amirlik gibi 

işlevler hastane yöneticisi tarafından gerçekleştirilmiştir (Kavuncubaşı 

& Şahin, 2015). 

1960’lı ve 1970’li yılların başlarında, hastaneler hekimler için bir iş 

yeri olmaktan uzaklaşmış, sağlık meslekleri ekibi bulunan toplumsal 

tanı ve tedavi merkezleri durumuna gelmişlerdir. Bu dönemde, 

hastanelerde dışsal ilişkilerin bulunduğu belirginleşmiş ve hastaneyi 

çevresiyle birlikte değerlendiren sistemler geliştirilmiştir. Günümüzde 

kullanıcı merkezli yaklaşımlarla dışsal ilişkilere yani kurumsal çevreye 

ilgi gösterilmeye başlanmıştır. Bu ilgi, girdi-süreç-çıktı ve geri bildirim 

şeklinde işleyen karşılıklı etkileşim içindeki açık bir sistemi 

göstermektedir (Shultz & Johnson, 1976). Profesyonel yönetimin 

hakim olduğu bu dönemde hastane yöneticisi, üst yönetim işlevini 

üstlenmiş ve ekip liderliğini yürütmüştür (Kavuncubaşı & Şahin, 2015). 

Çağdaş hastaneler yataklı tedavi hizmetleri temel işlevinin yanı sıra, 

aşılama gibi koruyucu sağlık hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve 
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sigarayı bıraktırma, obezite ile mücadele programları gibi sağlığın 

geliştirilmesi hizmetleri ile eğitim ve araştırma hizmetlerini 

sağlamaktadır (Kavuncubaşı & Şahin, 2015). Hastaneler, hizmet 

sunulan toplumun sağlığını yükseltmede öncü rol alan kurumlardır 

(Shultz & Johnson, 1976). Hastanelerde yöneticiler yüksek kaliteli 

sağlık hizmeti sağlamak ve hizmeti geliştirmeyi teşvik etmek için yasal, 

ahlaki ve etik bir sorumluluğa sahiptir. Yöneticilerin kalite ve güvenlik 

ile ilgili çalışmaları ve harcadıkları zamanlar, klinik çıktıları, süreçleri 

ve performansı etkiler. Yöneticiler, politikalar, sistemler, prosedürler 

ve örgütsel iklimler oluşturmaya öncülük ederler (Parand et al., 2014).  

Hastanelerde hasta güvenliğini sağlamak ve kaliteli hizmet sunmak 

için sürekli iyileştirme çalışmaları gerekir. Hastaneleri planlamak ve 

yönetmekten sorumlu olanların hastanelerin bu yönünün nedenini ve 

karşı karşıya kaldığı zorlukların doğasını anlaması gerekmektedir 

(McKee & Healy, 2002). Hastanelerde sunulan hizmetler, yöneticiler 

tarafından analiz edilmeli, değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir.  Bu 

süreçte yöneticiler, sağlık sistemlerinin kısıtlarını ve olası çözümlerini 

bilmelidirler. Ayrıca yöneticiler mevcut sistemlerin etkili olup 

olmadığını, birey ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını 

ve güçlendirici süreçleri kullanıp kullanmadığını değerlendirmelidir.  

Bu değerlendirmeler sonucunda, yöneticiler gerekiyorsa hizmetlerin 

yeniden tasarlanmasını sağlamalıdırlar. 

2.3. Hastanelerin özellikleri 

Hastaneler, kendine has özelliklere sahiptir. Shortell ve Kaluzny’e 

(1983) göre, hastanelerin yapısı, hizmet süreci ve çıktısı ile ilgili bazı 

ayırd edici özellikleri vardır. Bu özellikler (Kavuncubaşı & Şahin, 

2015):  

*Hizmet çıktısının tanımlanması ve ölçümü zordur.  

*Hastanelerde gerçekleştirilen işler hem karmaşık hem de 

değişkendir.  

*Hastanelerde sunulan hizmetlerin büyük bir bölümü acil nitelikte 

ve ertelenmesi mümkün değildir.  

*Gerçekleştirilen işler, belirsizlik ve hatalara karşı oldukça duyarlı 

olup tolerans göstermez.  

*Hastanelerde işler arasında işlevsel bağımlılık oldukça yüksektir; 

dolayısıyla değişik meslek gruplarının faaliyetleri arasında oldukça 

yüksek düzeyde eşgüdüm gereklidir.  
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*Hastanelerin yanı sıra sağlık kurumlarının tamamında ikili otorite 

hattı vardır; bu durum, eşgüdümleme, denetim ve çatışma sorunlarına 

neden olmaktadır.  

*Hastanelerde uzmanlaşma oranı çok yüksektir ve insan kaynakları 

profesyonellerden oluşur.  Bu profesyoneller kurumsal hedeflerden 

daha ziyade mesleki hedeflere önem verir.  

*Hizmet sunumu ve sağlık harcamaları açısından önemli bir yeri 

olan hekimlerin faaliyetleri üzerinde etkili kurumsal ve yönetsel 

denetim mekanizması yoktur.  

Hastaneler 24 saat hizmet veren ve çalışanlarının çoğunluğu 

kadınlardan oluşan kurumlardır (Tengilimoğlu et al.,, 2014). 

Fry ise (2009) hastanelerin özelliklerini; hasta merkezli bakım, 

kanıta dayalı uygulama, hiyerarşi ile yönetilme, silolar şeklinde 

yapılanma, karmaşık sistemler olması ve kalabalık acil birimleri 

şeklinde gruplandırılmıştır. Bu çağdaş hastanelerin özellikleri aşağıda 

açıklanmıştır. 

2.3.1. Hasta merkezli bakım 

Hastaneler için hastalar önemli ve önceliklidir. Ancak hekimlerin 

bilgi ve becerisi, kullanılan donanım, hemşireler, destek personeli ve 

diğerleri de hizmet sunumu açısından önemlidir. Hastaların 

hastanelerde hizmet almasında beş aşama ileri sürülmektedir: İlki, hasta 

yeterli kanıtlayıcı bilgi ile hastaneye kabul edilir. İkincisi, ayrıntılı ve 

spesifik incelemeler yapılır ve hastanın durumuyla ilgili tanı konulur. 

Üçüncüsü, bu tanıya dayalı hastaya tedavi programı uygulanır. 

Dördüncüsü, tedavi seçildiğinden tedaviye yanıtı sürekli gözlenir ve 

beklenen yanıtla karşılaştırılır. Son olarak da, bu karşılaştırma 

sonuçlarına göre hasta ya taburcu edilir ya da tedaviye devam edilir 

veya tedavi süresi uzatılır hatta hastanın durumuna göre yeniden tanı 

konulur. Bu süreç, yöneticilerin hastaların hastane içi dolaşımına ve 

tedavisine özel önem göstermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Sistemin merkezinde hasta bulunmalıdır (Shultz & Johnson, 1976)  

Hasta merkezli bakım, hastalık merkezli bakıma karşı bir yaklaşım 

olarak gelişmiştir (Robinson et al., 2009). Bu yaklaşımda, tüm ilgi hasta 

gereksinimleri üzerinedir (Shultz & Johnson, 1976). Hastalar, doktor 

baskın diyalogların yüzyıllarca değişen konsültasyonlarda aktif 

katılımcılarıdır (Epstein & Street, 2011).  Hasta merkezli etkileşimlerin 

sağlık çıktılarında pozitif etkilere sahip olduğu görülür (Robinson et al., 

2009). Hasta merkezli yaklaşım, hatalardan öğrenmeyi ve sürekli 

hizmet geliştirmeyi gerektirir (McKee & Healy, 2002). 
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2.3.4. Kanıta dayalı uygulama 

Kanıta dayalı uygulama, klinik kararları desteklemek üzere elde 

edilen en iyi kanıtların kullanılma süreci olup, tedaviye yönelik tüm 

yeni girişimlerin kliniksel olarak test edilmesini ve etkilerinin yeterli 

kanıtla ispat edilmesini sağlar (Fry, 2019). Kanıta dayalı uygulamanın 

sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğine katkısı 

yüksektir (Hamed et al., 2017).  Kanıta dayalı hizmet, Dr. Archie 

Cochranhne tarafından bir çalışmayı takiben 1972’de başlamıştır. Dr. 

Cochranhne ortaya çıkan çalışmalardan kanıt sağlamayan tıp mesleğini 

eleştirmiştir. O, binlerce prematüre bebek vakasını işaret etmiştir.  

Normal kilonun altındaki bebeklerin annesi, kanıta dayalı hizmet 

almadığı için bebeklerinin gereksizce öldüğünü belirtmişlerdir. 

Uygulanan kanıta dayalı hizmet sonucu ise, prematüre bebek 

ölümlerinin yüzde elliden yüzde otuza düştüğü görülmüştür. 

Günümüzde hizmet sunumu için kanıta dayalı hizmet en yaygın 

yaklaşımdır. Ancak kanıta dayalı hizmetin yeni ekipman ve 

prosedürlerin test edilmesi ve etkililiğinin ispat edilmesi güvencesine 

rağmen, kanıt ve uygulama arasında bir boşluk vardır (Fry, 2019: 379).  

2.3.5. Hiyerarşi ile yönetme, silolar şeklinde yapılanma 

Hastanelerde hizmetler çok çeşitli ve güçlü profesyonel gruplar 

tarafından sağlanır. Bu gruplar, yüzyıllarca tıbbi hizmetle güçlendirilen 

uzmanlık siloları şeklinde bölünür. Geleneksel olarak hastaneler hastayı 

bir bütün olarak görmekten ziyade, belli bir zamanda bir hastanın 

sorunlarını belirlemek için farklı uzmanlıklar içinde yapılandırılır 

(Mazzocato et al., 2012). Zamanın ve yaşam desteğinin kritik olduğu 

bir çevrede rol sorumluluğu önemlidir. Hastanelerde çalışanlar arasında 

hiyerarşi yüzyıllarca görülmüştür. 20. Yüzyılın başlarında hemşire 

Sarah Dock bir hemşirenin beklediği şeyi söyler: Doktor için zeki bir 

makine olmak. Dock, mesleğinin en önemli ögelerinden birinin doktor 

uzmanlığının ikincil tahmincisi değil, doktor istemlerine uyma yeteneği 

olduğunu belirtmektedir (Dock, 1917). Zaman değişmesine rağmen 

hala hastanelerdeki hiyerarşi çok fazladır. Hatta bu açıdan doktor 

hemşire ilişkisi hassas bir konu olarak bilinir (Fry, 2019). Hastanelerde 

çoklu iletişim hattı bulunmaktadır. Bu nedenle, aslında geleneksel 

hiyerarşik organizasyon yapısı hastanelerdeki ilişkilerin ve 

etkileşimlerin anlaşılması açısından uygun değildir (Shultz & Johnson, 

1976). 

2.3.6. Hastanelerin karmaşık sistemler olması  

Hastanelerde karmaşıklık, hastanelerde çok çeşitli amaçların olması 

ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için çalışanların, işlerin, 
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pozisyonların, birimlerin ve yönetsel kademelerin artması anlamına 

gelmektedir. Hastaneler tanı ve tedavi işlevlerine ek olarak eğitim ve 

araştırma hizmetleri de sağlamaktadır. Hizmet çeşidi arttıkça 

karmaşıklık artmakta ve sorunlar da artış göstermektedir. Ayrıca aynı 

hastalığın tedavisi kişiye göre farklılık göstermekte olup, 

standardizasyon sağlanamamıştır (Kavuncubaşı & Şahin, 2015). 

Dolayısıyla hastanelere çok sayıda farklı hastalığa sahip hastaların 

düzensiz başvuruları, aşırı iş bölümü ile uzmanlaşma, kullanılan 

teknolojinin ve hastane çevresinin karmaşık olması hastanelerde 

karmaşıklığa neden olmaktadır (Tengilimoğlu et al., 2014). Hastaneler, 

toplumlardaki en karmaşık kurumlardan biridir. Sağlık sistemleri 

eşitlik, hizmet kalitesi, hizmete erişilebilirlik açısından da farklıdır. 

Aynı zamanda, örneğin ABD ve Güney Afrika'daki ülkelerde bile, 

hizmet sunumu, ölüm oranı ve hatta yaşam beklentisi, hastaların kamu 

kurumlarında mı yoksa özel kurumlarda özel hastalar olarak mı tedavi 

edildiğine bağlı olarak değişmektedir (Weimann & Weimann, 2017).  

Hastaneler, uzmanlık siloları (uzun ve silindirik yapı)  üzerine inşa 

edilen karmaşık ağ sistemleridir. Sağlık kurumları, çözümü açık ve 

ivedi olmayan kötücül, karmaşık ve bağlantılar arası problemler olarak 

adlandırılan bir web ya da örümcek ağı gibidir (Fry, 2019). Silo tarzı 

yapıda, birimler birbirinden kopuk çalışarak her birim kendi amaçlarını 

gerçekleştirmeye çalışmakta ve kurum amaçlarından 

uzaklaşabilmektedir.  Bu, bir hastanenin hedeflerinin çoklu ve çatışmalı 

olduğunun gerçek bir sonucu olabilir. Çoklu profesyonel gruplar bir 

araya gelerek hizmete ilave karmaşıklıklar ekler (McKee & Healy, 

2002).  

2.3.7. Acil birimlerin kalabalık yapısı 

Tüm dünyada acil birimleri aşırı kalabalık ve aşırı bekleme süreleri 

ile ilgili zorluklarla karşı karşıyadır. Aşırı kalabalık ve hizmet 

gecikmeleri, artan ölüm, düşük kaliteli hizmet, tıbbi hatalar, azalan 

hasta ve çalışan memnuniyeti ve kaynakların verimsiz kullanımı ile 

ilişkilidir. Üstelik, acil birimlerde artan problemler hastanelerin diğer 

birimlerinde de yan etkilere sahiptir. Bunlar süreç ve akış problemleri, 

aşırı kalabalık ve gecikmelere katkı sağlayan faktörlerdir (Mazzocato 

et al., 2012). Ayrıca, çalışanların aşırı iş yükü kritik hastalıklı hastalara 

atfedilebilir ve acil birim hizmetlerinde hastalara daha fazla 

yansıtılabilir.  Öte yandan, bekleme zamanlarından dolayı gerçekten 

acil tıbbi hizmete ihtiyacı olan bazı hastalar bir hekim tarafından 

görülmeksizin acil biriminden ayrılabilir (Fry, 2019). Acil birimlerin 

tasarımı ayrı bir öneme sahiptir. Chetouane ve arkadaşları (2012), 

hastanelerin acil hizmet tasarımında simülasyona dayalı karar verme 
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yaklaşımı geliştirmişlerdir ve önerilen yaklaşım Şekil 3’te sunulmuştur. 

Bu yaklaşım, hastanelerde acil servis hizmeti tasarımı vaka çalışmasına 

uygulanabilir. Burada birden fazla belirsiz çalışma koşullarında farklı 

tasarım alternatifleri toplam zaman-sistem başarı ölçümü kullanılarak 

karşılaştırılabilir. Sistem tasarımında bu tür kararların çok çeşitli 

belirsiz çalışma koşullarına karşı sağlam olması ve gelecekteki 

hedeflere ulaşılması ile gelecekte esneklik sağlaması arasında bir denge 

kurulmasını sağlar.  

Şekil 3. Acil birimde hasta akış süreci (Chetouane et al., 2012) 

 

3. Değişim gereksinimi ve zorlukları  

Kurumsal değişim; çevresel değişimlerle baş etme, içsel ilişkileri 

geliştirme ve problem çözme yeteneğini artırarak kurum sağlığı ve 

etkililiğini geliştirmek için davranışsal bilim bilgisinin uygulanmasıdır. 

Kurumsal gelişme, çalışanlar arasında çalışma ilişkilerini geliştirir.   

Kurumsal değişim ihtiyacı, hem kurum dış çevresinden hem de kurum 

içinden baskılarla ortaya çıkabilir (Daft, 1988).  

Dış çevresel baskılar; müşteriler, rekabetçiler, teknoloji, ekonomik 

baskılar ve uluslararası arenayı içeren bütün çevresel sektörler 

orijinlidir (Daft, 1988). Bir açık sistem olan hastaneler dış çevreden 

aldığı girdileri, süreç aşamasında dönüştürür ve çıktı olarak yine 

çevresine sunar. Bu işleyiş sürecinde sürekli olarak geri bildirim sağlar. 

Dolayısıyla dış çevredeki değişimler hastaneyi etkiler. Temel amacı 

toplumun sağlıklı olması ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak olan 

hastaneler (McKee & Healy, 2002), bu değişimleri fırsata 

dönüştürebilir ya da tehditlerden kendini korunabilir (Koçel, 2018). 

Günümüzde değişen hastalıklar, nüfusun değişen demografik yapısı 

(yaşlanma gibi), yeni teknolojiler, gelişen bilgi, politik beklentiler, hızlı 

ve değişen dijitalleşme farklılıkları hastaneleri etkilemekte ve değişim 

için baskı oluşturmaktadır (McKee & Healy, 2002; Bate & Robert, 

2006; Nilsen et al., 2016). 
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İçsel baskılar; içsel aktiviteler ve kararlarla ilgilidir. Tepe yöneticiler 

hızlı bir kurum büyüme hedefi seçerlerse, içsel eylemler bu büyümeyi 

karşılamak için değiştirilmek zorundadır. Yeni departmanlar ya da 

teknolojiler yaratılacaktır (Daft, 1988). Tedarik, üretim, insan 

kaynakları yönetimi, pazarlama, araştırma geliştirme gibi kurum 

fonksiyonlarında beliren değişim ihtiyacı bu gruba girer. Örneğin; 

verimliliğin azalması, yönetimin başarısızlığı, yeni ortaklıklar, personel 

sorunlarında değişimler gibi (Koçel, 2018).  

Hastaneler, dış çevresel değişimlere uyum sağlayabilmek için iç 

çevrede değişimler yapmak durumundadır. Bu bağlamda, değişim 

ihtiyacının nedenlerine ilişkin önemli durumlar aşağıda belirtilmiştir 

(Fry, 2019): 

*Hasta deneyimleri hizmet çıktılarını etkiler. Gerektiğinde 

süreçlerin ve uygulamaların yeniden tasarlanması gerekir. 

*Hastane içinde hasta akışında bütüncül yaklaşım eksikliği söz 

konusudur. Hasta deneyimlerinde, daha fazla iyi ve kötü üzerinde 

durulmaktadır. Oysa ayrıntılar dikkate alınmalıdır. 

*Genel olarak sağlık çalışanı yetersizliği söz konusu olup, çalışanlar 

aşırı iş yükü ile karşı karşıyadır. 

Sağlık kurumlarında değişimin etkili olması için değişim 

zorluklarının bilinmesi önemlidir (Grol & Grimshaw, 2003). 

Hastanelerde hastalar, profesyoneller ve kurumsal düzeyde değişim 

zorlukları ortaya çıkabilir. Bazı olası değişim zorlukları şöyle 

sıralanabilir: (Fry, 2019). 

*Hastanelerin hiyerarşik yapısı büyümeyi engelleyebilir. 

*Hastanelerde hata ve yanlışlardan öğrenme başarısızlığı bir başka 

zorluk olabilir. 

*Çalışanların kurumsal bağlılığı, yeni değişimin başlatılması ve 

onun çalışanlar tarafından kabul edilmesinde önemlidir. 

*Hastanelerin yapısal olarak esnek olmaması, engel oluşturabilir. 

Bu açıdan risk yönetimi ve maliyetler önemlidir. 

4. Hizmet tasarımı ve hizmet tasarımı süreci 

4.1. Hizmet tasarımı 

Hizmet tasarımı alanı yeni olmamasına rağmen, son yıllarda çok 

dikkat çekmiştir (Donetto et al, 2015). Hizmet tasarımı, hizmet 

sistemindeki temel fiziksel ve fiziksel olmayan ögelerin bilinçli olarak 

yapılandırılmasını içerir (Goldstein et al., 2002). Hizmet tasarımı, 
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özellikle çalışanların ve tüketicilerin deneyimlerini geliştirmek 

amacıyla hizmet ortamını (örneğin; mobilyalar, tabela, müzik), hizmet 

faaliyetlerinin yönetimini (örneğin; süreçler, prosedürler) ve sosyal 

yönlerini (örneğin; kültür, değerler, tutumlar, kimlik) organize eden 

insan merkezli hizmettir. Bu kavram, insan deneyimini geliştirmek, 

karmaşık problemleri çözmek ve sonuçta izleyiciyle uyumlu tasarımlar 

yaratmayı kapsayan daha verimli sonuçlara ulaşmanın bir yolu olarak 

görülür. Tasarım, problem belirleme ve çözme ile ilgilidir (Meroni, 

2008). Hizmet tasarımı sadece tüketici ve sağlayıcı ihtiyaçlarını değil, 

aynı zamanda çözüm sunma altyapısını da ele alan problemlere, 

kullanıcılara ve iş birliğine odaklanır (Hofman ve Meijerink, 2015). 

Uygun tasarım tüketici ve sağlayıcı ihtiyaçları yanında, tüm tasarım 

kullanıcılarının doğal davranışlarını da içerir (Meroni, 2008).  

Hizmet tasarımı, sanata dayanan tasarımdan kanıta dayanan 

tasarıma, nesnelerden karmaşık sistemlere uzanır. Hizmet tasarımı, bir 

hizmetin kalitesini geliştirmek için değişimin uygulanması ve 

planlanması aktivitesi olarak görülebilir. Hizmet tasarımı, hem 

müşterilerin hizmet deneyimlerini hem de hizmet sunumunun 

tasarımını optimize etmeyi amaçlar. Tasarım, hem müşteriler ve 

çalışanlar tarafından hizmetin nasıl algılandığı ve deneyimlendiği hem 

de geliştirme alanlarının nasıl tanımlandığına bakılarak yapılır  (Fry, 

2019). Hizmet tasarımı için tek bir sonuç çıkarmak zordur. Çünkü 

hizmet tasarımı sürekli değişen ve gelişen bir hedefe yönelik çeşitli ve 

yaratıcı etkinliklerin insan merkezli bir koleksiyonudur. Hizmet 

tasarımı, hem sanat hem bilim, yenilikçi ve küresel, kişisel ve 

işbirlikçidir. Ancak hepsinden önemlisi hizmet tasarımı disiplini, 

ödüllendirici ve tatmin edicidir. Hizmet tasarımı ile veri ve bilginin 

faydalı bilgiye dönüşümü sağlanabilir (Katzan, 2011). Hizmet tasarımı, 

müşteri deneyiminin bütüncül bir anlayışıyla ve birlikte tasarım 

yoluyla, yeni değer önerileri geliştirmek için yaratıcı ve destekleyici 

görsel araçlarla hizmet yeniliğinde önemli bir rol oynayabilen bir 

araştırma önceliğidir (Yu & Sangiorgi, 2018). Hizmet tasarımı ile hem 

kurumsal aktörler hem de son kullanıcılarla daha anlamlı ve yenilikçi 

süreçler geliştirilebilir. Tasarım düşüncesi, yinelemeli, bütüncül bir 

problem çözme sürecidir. Bir kurumun tüm katmanları tarafından 

bütüncül olarak kabul edildiğinde, tasarım süreci kurumsal gelişim için 

yararlı bir amaçtır. Yaratıcılık ve bütünleştirici yaklaşımlar için bir 

katalizördür (Nixon, 2013).  

Hizmet tasarımı ile neler yapılabileceğine dair makul bir sınır 

olduğunun farkında olmak önemlidir. Bir mimarın bir yapının 

özellikleriyle veya bir hekimin hastalarla nasıl başa çıktığı, bir anlamda 

kültürel ortamda olduğu gibi bir kişilik ve stil meselesidir. Tasarım 
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ilkelerini bir duruma uygulamak için çeşitli ögelerin olması 

gerekmektedir. İlk olarak, tasarlanmış bir hizmetin tanımlanan belirli 

bir amacı olmalıdır. Birçok sosyal olay tekrarlanabilir ve hizmet olarak 

kabul edilebilecek ögelerden oluşmasına rağmen, davranış modeli bir 

hizmet değildir. Hizmet tasarımı, öncelikle hizmet sistemleriyle 

ilgilidir. Biçimsel olarak bir hizmet sistemi, bir veya daha fazla hizmet 

etkinliğine katılma ve bunları destekleme yeteneğine sahip kaynaklar, 

ekonomik varlıklar ve hizmet süreçlerinin toplamıdır (Katzan, 2011). 

Hastanelerde tasarım, kullanıcılarına iyi bir hizmet sunmayı 

amaçlar. Hastanelerde günlük faaliyetler hızlı değişim ve eğilimlerden 

etkilenmektedir. Bir hastanedeki alanların ve tesislerin planlaması ile 

tasarımı, toplumdan ve insanların davranışlarından etkilenir. İyi bir 

tasarım üretirken bina süreci, hastane çalışanları ve yerleşik çevre 

alanında yer alan yerel yetkili, tıbbi planlayıcı, mimar, iç mimar ve tesis 

yöneticisi gibi ilgili herkes dahil edilmelidir. Bununla birlikte tasarımın 

başarısı, kullanıcıların hastanedeki alanların nasıl işlev gördüğü ve 

hastane tasarımının kalitesini nasıl etkilediğinden memnun olmasıyla 

elde edilir (Haron et al., 2012). Pek çok açıdan hastanenin kalitesi 

kurumsal, operasyonel ve teknik değişikliklere uyum sağlayacak 

tasarım yeteneğine bağlıdır. Bir hastane tasarlarken artan hasta sayısını, 

tasarımın kalıcı etkinliğini, tasarımın verimliliğini ve gerektiğinde 

değişiklik yapma esnekliğini dikkate almak gerekir. Tüm bunlar kaliteli 

bir tasarım, yönetim süreci için rehberlik ve sağlık hizmetini 

geliştirmede kullanılabilirlik sonuçlarını veya çözümlerini gösterir 

(Haron et al., 2012). Örneğin, Anderson ve arkadaşları (2018) 

kavramsal çalışmalarında, dönüştürücü hizmet araştırması ve hizmet 

tasarımı kesişmesinin önemini vurgulamışlardır. Sağlık sistemi, 

hastaları, ailelerini ve bakıcılarını içeren tüm katılımcıların refahını 

arttırmak için hizmet deneyimlerinin kullanılarak nasıl bütüncül 

yaklaşımla hizmetlerin tasarlanacağını açıklamışlardır.  

4.2. Hizmet tasarım süreci 

Sağlık kurumları tasarımı ve tasarım disiplini arasındaki bağlantıyı 

güçlendirmek için sağlık hizmetlerinin iyi tasarımı yani iyi deneyimler 

önemlidir. Amaç, kullanıcılar için daha iyi bir hizmet sağlamaktır. İyi 

bir hizmet tasarımı; işlevsel, güvenli ve yararlı olmalıdır (Bate & 

Robert, 2006) Hizmet tasarımı, tasarım ilkelerinin sistematik olarak 

uygulanmasına yönelik perspektifi olan insan merkezli bir yaklaşımdır 

(Bhandari & Snowdon, 2012). 

Hizmet tasarım süreci; probleme dönük hizmet tasarım düşüncesi, 

hizmet tasarım yöntemleri, müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi, 

hizmet tasarımı fizibilite çalışmalarını içeren keşif ya da araştırma ile 
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başlar. Keşiften sonra süreç tasarımı oluşturma, tasarımı yansıtma ve 

tasarımın uygulanması ve problemin çözülmesi ile tamamlanır ama son 

bulmaz ve süreç yinelenir, (Şekil 2), (Katzan, 2011; Fry, 2019).  

Tasarım düşüncesi, bir kullanıcının kendisine ve tasarımcıya değer 

katacak şekilde algılanan bir ihtiyacı çözmesine yardımcı olmak için 

tasarımcının bilgi, duyarlılık ve tasarım perspektifini teknik fizibilite ve 

tasarım yöntemleriyle birleştiren bir disiplindir. Kullanıcı çözümleri 

arayışında, bir tasarım projesi üç aşamadan geçmelidir; ilham, fikir ve 

uygulama. İlham aşamasında, tasarımcılar problem hakkında yeni 

düşünme yolları aramaya, gözlemci araştırma veya çeşitli içerik analizi 

formlarıyla nihai kullanıcıyla zaman geçirmeye karar verirler. Fikir 

aşamasında, tasarım katılımcıları projenin yeni yönlere ve yeni 

biçimlere nasıl dahil edilebileceğine dair fikir edinmek için kullanıcı 

tabanının dışında ilham ararlar. Uygulama aşamasında, "Ne ekersen 

onu biçersin" sözü anlamını bulur. Dolayısıyla, uygulama sık sık yeni 

bir araştırma ve geliştirme turu için ilham verir. Önemli soru şudur: 

Hizmet tasarımcısı hangi problemi ele almalı? Örneğin, fikir üretirken 

hizmet tasarımcısı bir tasarım problemini nasıl düşünür? Önemli olan 

tasarım topluluğunun; empati, bütüncül düşünme, iyimserlik, 

deneyselcilik ve iş birliği çerçevesinde problemi düşünmesidir (Şekil 

2), (Katzan, 2011). 

Hizmet tasarımı, bütüncül hizmet deneyimlerine odaklanan 

kullanıcı merkezli bir yaklaşımdır. Tam olarak son kullanıcıyı anlamak 

esastır. Hizmet tasarımı, psikoloji ve antropoloji gibi değişik alanlardan 

yöntemler kullanan disiplinler arası bir yaklaşımdır. Tasarım süreci 

komplekstir ve doğrusal değildir. Ancak hizmet tasarımı dört aşamada 

incelenebilir (Fry, 2019):   

*Keşif (araştırma),  

*Oluşturma (yaratma),  

*Yansıtma (etki) ve  

*Uygulama.   

Bir projenin ilk aşamasında hizmet tasarımı genellikle sorunların 

altını çizerek doğru belirlemeye ve bağlam içinde öngörü kazanmaya 

odaklanır; bu süreç keşif olarak adlandırılır. Keşif genellikle çok 

disiplinli ekiplerle workshoplar ve deneysel çalışmalarla yapılır. 

Tasarım yöntemi, problemin doğru olduğuna ikna olmadan önce 

çözüme yönelmez. Bir çözüm oluşturmada çözümü yaratma süreci 

içine yeni çözümü sunmak, çözümü sunacak ve benimseyecek insanları 

dahil etmek önemlidir. Bu aşamada görsel araçlar sürecin herkes 
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tarafından anlaşılması ve eşit katkı sağlanması için kullanılır. Yansıtma 

aşamasında, hizmet tasarımının yinelenen bir süreç olduğunu 

vurgulamak, sürecin her adımını anlamak, çözüm geliştirmek için 

önceki tekrarlardan öğrenmek ve olası çözümler üzerinde düşünmeyi 

vurgulamak önemlidir. Uygulama, bir hizmet tasarım sürecinin 

dördüncü aşamasıdır. Ancak uygulama bir projenin sonunda görülmesi 

gereken şeyler değildir. Uygulama, projenin farklı aşamalarının 

ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Değişim uygulaması, yönetimin değişim 

uygulanırken hizmet kavramına ikna olması gerçeğine bel bağlar. 

Böylece tasarım sürecine kullanıcılar kadar etkin yöneticilerin de dahil 

olması projenin başarısı için yararlı olabilir (Fry, 2019). Hizmet 

tasarımı, araştırma, uygulama ve öğretimle ilgili değer yaratmayı 

amaçlayan bir keşif süreci olarak görülebilir (Kimbell, 2011). 

Şekil 2. Hizmet tasarım süreci (Katzan, 2011). 

 

4.3. Hizmet tasarımının özellikleri 

Hizmet tasarımının özellikleri, hizmet tasarımı zihniyetini temsil 

eder ve hizmet tasarım sürecinde merkezi olan yöntemleri içerir  (Fry, 

2019). 

4.3.1. Kullanıcı merkezlilik 

Hizmetin merkezine kullanıcıyı yerleştirmek, hizmet tasarımcılarına 

daha geniş bağlamda hizmeti kullananların deneyimlerini nasıl 

keşfedeceğini gösterir. Kullanıcı merkezlilik, kullanıcıların daha derin 

anlaşılmasını gerektirir. Bu yüzden, hizmet tasarımı kullanıcıların 

doğru motivasyonu, sosyal bağlamı ve alışkanlıklarını anlamak için 

öngörü toplayan gözlemler, görüşmeler ve alan araştırmaları gibi 

empatik yaklaşımlardan yararlanır. Örneğin, kullanıcılar projeye bağlı 

olarak doktorlar, hemşireler ya da hasta yakınları olabilir. Başarı için 
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ilgili tarafların tasarlanan sistemin parçası olması tasarımcılar için 

önemlidir  (Fry, 2019). 

Kullanıcıyı esas alan hizmet tasarım çalışmalarından bazıları kısaca 

şöyle özetlenebilir:  

Halvorsrud ve arkadaşları (2016) çalışmalarında, bireysel müşteri 

yolculuğuna deneysel bilgiler sunmayı amaçlamışlardır. Hizmet 

sunumu sırasında dört tür sapma tanımlanmıştır; geçici temas 

noktalarının oluşması, mantıksal olarak bağlı temas noktaları 

sırasındaki düzensizlikler, temas noktalarında arızaların oluşması ve 

eksik temas noktaları. Müşteri yolculuk analizinin olumsuz müşteri 

deneyimleriyle sonuçlanabilecek sorunlu ve tutarsız hizmet sunumunu 

ortaya koymada etkili olduğu görülmüştür. Dolayısıyla birimler arası 

iletişimi kolaylaştırmak ve hizmet kalitesine sistematik bir şekilde 

yaklaşmak için birleştirici bir dilin kullanılabileceği önerilmiştir. 

Ayrıca müşteri yolculuk analizinin yeni bir yöntem olduğu, planlanan 

ve fiili hizmet sunumu arasındaki boşluğu açıkladığı ve hizmetin 

iyileştirilmesi için bir araç olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.  

Haron ve arkadaşları (2012) çalışmalarında, sağlık hizmetleri 

çevresi ve tasarımında “yararlılık kavramı” hakkındaki literatürü 

gözden geçirmek ve kaliteli hizmete ulaşmada olası bir yararlılık 

kavramsal çerçevesi önermeyi amaçlamışlardır. Bu çalışma, üç 

yararlılık faktörüne odaklanmıştır; verimlilik, etkililik ve kullanıcı 

memnuniyeti. Bu genel bakış, gelecekteki araştırmacıların mekansal 

tasarım ve yararlılık kavramı arasındaki ilişkiyi, kullanıcının müşterinin 

bir devlet hastanesinde poliklinik deneyimi ve müşterilerin 

beklentilerini anlamaya yardımcı olmuştur. Bu yararlılık, son 

kullanıcılar için daha değerli olan poliklinik hizmet sonuçlarının 

iyileştirilmesine katkı sağlamıştır. Böylece son kullanıcıların 

beklentileri karşılanmış ve kaliteli hizmet sunumu desteklenmiştir. 

Sağlık hizmetlerine etkin ve zamanında erişim, bireylerin refahı 

üzerinde derin bir etkiye sahiptir.  

Bhandari ve Snowdon (2012) çalışmalarında, bölgesel sağlık 

hizmetlerine erişmek için kullanılması önerilen hasta merkezli ve 

hizmet odaklı bir yönlendirme sistemi tartışılmıştır. Hasta merkezli 

yaklaşımla sağlık uyumlu sağlık hizmeti yönlendirme sistemi 

tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Ayrıca hasta yolculuğu, kanallar, 

öneriler, temas noktaları, mimariler ve çevre gibi tasarım ögelerinin 

başarı ve çaba beklentisi, sosyal etki ve kolaylaştırıcı koşullar 

üzerindeki etkisinin incelenmesi için öneriler sunulmuştur.  
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Araştırmalardan hareketle kullanıcı merkezli hizmet tasarımının iyi 

tanımlanması, tasarımda güvenilir yapı ve araçların kullanılmasının 

başarı için önemli olduğu söylenebilir. 

4.3.2. Birlikte yaratıcılık  

Sağlık kurumlarında birlikte yaratıcılığa ilgi giderek artmaktadır 

(Vennik et al., 2015). Birlikte yaratıcılık, katılımcı ve kullanıcı 

deneyimlerinden yararlanılarak sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine ve 

kalitesinin yükseltilmesine yönelik bir yaklaşımdır. Birlikte yaratıcılık, 

tüm yenilik süreci içine hizmet sağlayıcıları, müşteriler ve yöneticilerin 

dahil olduğu süreçtir (Donetto et al, 2015). Hem problem hem de çözüm 

birlikte tasarlanır, dolayısıyla sonuç daha olası olarak başarılı olur (Fry, 

2019). Birlikte yaratıcılık, çok disiplinli ekiplerle gerçekleştirilir. Yani 

hastalar da profesyonel grupların bir ortağı olur, herkese belirli 

düzeylerde deneyimlerini ve perspektiflerini sunmaları için fırsat verilir 

(Bate & Robert, 2006; Kimbell, 2011; Donetto et al, 2015; Vennik et 

al., 2015).  Ancak, bir birlikte yaratıcılık oturumu boyunca 

katılımcıların daima katkı sağlayacağı bir şey olması da gerekmez 

(Vennik et al., 2015). Örneğin, hasta etkisinin sürekliliği; şikayet ve 

bilgi vermekten danışmanlık veya tavsiye yoluyla dinlemeye ve tepki 

göstermeye, tam katılım ve dahil olmaya kadar mevcut sürecin tamamı, 

sağlık hizmetlerinin deneyime dayanan tasarımının geliştirilmesinde 

birlikte yaratıcılıkla ilgilidir. Birlikte yaratıcılık, hizmet kalitesinin 

geliştirilmesinde etkin bir yöntemdir (Bate & Robert, 2006). Oturum 

grupları bir araya getirilerek gelecekte işbirliğini kolaylaştırma 

yeteneği oluşturulur ve yaratılan yenilik için sahiplik duygusu 

geliştirilir. Bu sürdürülebilir bir hizmet uygulaması için çalışan 

bağlılığının önemli olduğunu gösterir. Çok disiplinli ekiplerin 

kullanımı ve hastane çapında bir yaklaşımda sıklıkla hastane yeniliğini 

engelleyen kurumsal siloların bozulması gibi problemler için gereklidir. 

Burada tasarımcılar için hissedarları tanımlamak önemlidir. Değişim 

yöneticisi ise, kalıcı ve sürekli değişim yaratmayı motive eden 

problemli alana yakın çalışan bir kişidir. Birlikte yaratıcılık oturumu 

genellikle değişim uygulama süreci için önemli olacak bu kişiyi 

tanımlamayı sağlayacaktır  (Fry, 2019). Birlikte yaratıcılık, birlikte 

tasarımla sonuçlanır. Birlikte tasarım,  tasarımcı ve tasarımcı 

olmayanları içeren birçok tasarımcının eldeki bir soruna yaratıcı 

çözümler bulmak için birlikte çalıştığını gösterir (Hamed et al., 2017).  

Castro ve arkadaşları (2018), karmaşık hasta katılımı müdahalelerini 

uygulama çalışmalarında birlikte tasarımın değerine dikkat 

çekmişlerdir. Yapıcı iş birliğine yol açan birlikte tasarımın sağlık 

hizmetlerinde katılımcı bir araştırma yöntemi olarak yardımcı 
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olabileceği belirtilmiştir. Birlikte tasarım, karmaşık hasta katılımı ile 

ilgili müdahalelerin tasarlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması 

için yararlı bir araç olarak görülmüştür. Hastalar ve sağlık 

profesyonelleri bakış açılarının bir araya getirildiği birlikte tasarımının 

uygulanma yaklaşımı, uygulamadaki isteksizliğin üstesinden gelmek, 

hastalara ve sağlık uygulayıcılarına göre uyarlanmış yöntemlerin 

tasarlanmasında kritik bir faktör olarak bulunmuştur. Genel olarak 

birlikte tasarımın kalite geliştirme, araştırma, müdahale geliştirme ve 

uygulama için gelecekte bir yöntem olarak düşünülebileceği 

belirtilmiştir. Bu çalışmada, maliyet ve faydanın toplumsal sorumluluk 

çerçevesine yerleştirildiği dokuz öneri sunulmuştur. Bunlar;  birlikte 

tasarımın hazırlanması, hasta ve hastane personelinin tasarıma dahil 

edilmesi, uygulama desteği, grup uyumu, yöntem ve araçların 

kombinasyonu, karşılıklı saygıyı sağlamak, ortak zemin, katılımcının 

terk etmesini ve bilgi yakınsamasını önleme (Castro et al., 2018). 

Ayrıca Nilsen ve arkadaşları (2016), yaşlılara yönelik bakımın bir 

parçası olarak bir teknoloji uygulama projesi sırasında ortaya çıkan 

direniş biçimlerini tanımlar ve birlikte tasarımın verimli rol 

oynayabileceğine dikkat çekmişlerdir.  

4.3.3. Yinelenebilirlik  

Hizmet tasarım yöntemlerinin temel özelliklerinden biri, 

yinelenmesidir. Bunun anlamı, hatalardan kaçınmak değil, aksine 

kanıta dayalı bir döngü içinde olası pek çok hatayı araştırmak ve 

onlardan öğrenmektir.  Bu sıklıkla orijinal örnekleri, son kullanıcıları 

gözlemleyerek ve inceleyerek gerçekleştirilir. Bir tasarımcı olarak 

kaynakları bir tasarım geliştirme için harcamadan önce, önerilen 

iyileştirmeyi incelemek hastanenin kaynaklarını (zaman ve parayı) 

kurtarabilir. İyileşme için yeni çözümleri test ederek, ölçerek ve 

yenileyerek tasarım projesinin ana amacını gerçekleştirecek kanıt 

sağlanabilir. Bu amaçlar hasta tatmini, verimlilik, maliyet etkililik ya 

da diğer arzulanan çıktılardır (Fry, 2019). 

4.3.4. Görsellik 

Hizmet tasarımcıları sıklıkla iletişim için skeçler, resimler ya da 

orijinal örnekler gibi görsel yardımlar kullanır. Bunlar iş birliği 

ekiplerinde kelimelerden daha fazla dikkat çekebilir. Aynı zamanda 

görsellik, tartışılan konunun tam olarak anlaşılmasını sağlayacak kadar 

ekip içi iletişimi kolaylaştırır. Arzulanan çıktı hakkında paydaşlar 

arasında açık bir iletişim ve uygulama süreci için gereklidir. Hizmet 

tasarımcıları, sık sık proje ekibinde herkesin anlayabilmesi için olası 

karmaşık bir hizmeti dönüştürmek için senaryolar ya da kullanıcı 

yolculuğunu kullanır. Tasarımcıların amacı sadece görsel araçları 
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kullanmak değil, bütün paydaşların daha görsel olarak kendilerini ifade 

etmelerini teşvik etmektir. Böylece tasarıma dahil olan aktörler 

arasında iletişimi destekleyen, daha az karmaşık olan  daha somut 

fikirler geliştirilebilir (Fry, 2019). Hamed ve arkadaşları (2017), 

hastalar için iyileştirici bir ortam yaratmada hizmet ortamının önemini 

kanıta dayalı tasarım araştırması ile göstermişlerdir. Bu çalışmada, 

hasta sağlığı ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunumunun bitkiler ve 

yeşillik, hasta güvenliği ve tek kişilik odalara odaklanılması gerektiği 

belirtilmiştir. Görsellerin veya iyi bir işaret sisteminin kullanımı gibi 

yönler önemli bulunmuştur. 

4.3.5. Bütüncül yaklaşım 

Hizmet tasarımcıları bireysel temas noktasında, daha geniş bir 

perspektiften bir hizmete bakmaya çalışırlar. Bir temas noktası, müşteri 

(örneğin hasta) ve hizmet sağlayıcısı (örneğin hastane) arasında 

etkileşim noktasıdır. Örneğin, bir acil biriminde tasarım 

geliştirilecekse, hastaların acil birime gelişinden ayrılıncaya kadar neler 

hissettiği, yani hastaların acil birim deneyimleri önemlidir. Onlar ne 

konuşur? Onların deneyimi ve hissi nedir? Onlar ne anlar? Onlar neyi 

karışık bulur? Hizmet tasarımı gibi yöntemler ve her şeyi görmek için 

birbiri ile ilişkili kullanıcı yolculukları, kullanıcı deneyimleri ve temas 

noktalarını araştırır (Fry, 2019). Örneğin, misafirperver tasarım ve 

hizmetin hasta tepkileri üzerindeki etkisini araştıran Suess ve Mody 

(2018), sağlık hizmet alanı unsurları olan kurum ortamının atmosferi, 

çalışanların hizmet sunumu, kurumun fiziksel tasarımı ve 

yönlendirmenin hastaların sağlık hizmetleri deneyiminden genel 

memnuniyetleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermişlerdir. 

Ayrıca sağlık hizmetleri deneyimindeki genel memnuniyet, hastaların 

hastaneye sadakatini ve sağlık hizmetleri için cepten harcama yapma 

istekliliğini öngörmüştür. Bu çalışma, hastaların misafirperver sağlık 

hizmetlerine davranışsal tepkilerini ortaya koyması açısından 

önemlidir. Bir başka örnek Lee (2019) tarafından hasta deneyimine 

dayalı sağlık hizmeti tasarımı için bir model geliştirmek amacıyla 

yapılan çalışmadır. Bu çalışma, sağlık hizmeti için hizmet kalitesi, hasta 

memnuniyeti ve hasta deneyimi ile değer yaratma arasındaki ilişkiler 

üzerine yeni bir tasarım yaklaşımı sunmaktadır. Ayrıca, geliştirilen 

çerçeve hasta katılımının ortak değer yaratmak için hizmet 

etkileşimlerini nasıl teşvik ettiğini göstermektedir. Sağlık hizmeti 

tasarımı için önerilen yaklaşımın, kuruluşlara, kaliteli hizmet 

sunulmasında hasta deneyimlerini kapsayan ortak değer yaratma 

yoluyla mükemmel hizmet kalitesi elde edilmesine yardımcı 

olabileceği ifade edilmiştir. Tasarım düşüncesinin kaliteli sağlık 

hizmetlerini birlikte yaratmada uygulanmasının, bu çalışmanın 
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yenilikçi yönü olduğu belirtilmiştir. Çalışmada, hasta deneyimlerine 

dayalı ortak değer yaratmak amacıyla tasarlanan sağlık hizmeti tasarım 

süreci, hastalar, sağlık çalışanları ve diğerlerini (yöneticiler, iş 

arkadaşları vb) içeren çok çeşitli farklı tasarım türlerinin 

entegrasyonunu ifade etmektedir.  

5. Sonuç 

Hastaneler dinamik yapıda sürekli büyüyen, değişen ve karmaşık 

sağlık kurumlarıdır. Hastaneler, çevre sisteminden etkilenir ve 

paydaşların hastanelerden beklentileri farklıdır. Hastanelerde 

hastalıkların teşhis edilmesi, tedavisi ve rehabilitasyon hizmetlerine 

ilaveten birey ve toplumun hastalıklardan korunması için sağlık 

statüsünün geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler bütününü içeren sağlık 

hizmetleri sunulur. Hastanelerde hizmetlerin çoğunluğunun acil ve 

ertelenemez olması, hata ve belirsizliklere duyarlı olması, uzmanlaşma 

düzeyinin yüksek olması, işlevsel bağlılık, ikili otorite hattı, yönetsel ve 

kurumsal denetim mekanizması eksikliği gibi pek çok ayırd edici 

özellik söz konusudur. Ayrıca hastaneler; hasta merkezli bakım, kanıta 

dayalı uygulama, hiyerarşi ile yönetilme, karmaşık sistemler olması ve 

kalabalık acil birimleri ile dikkat çekmektedir. 

Sağlık kurumlarında değişim ihtiyacını gerektiren içsel ve dışsal 

baskılar söz konusudur. İçsel baskılar, kurumların iç bünyelerindeki 

bazı gelişme, durum ve olaylarla ilgilidir. Dışsal baskılar ise, teknoloji, 

rakipler, ekonomik, sosyal, politik çevrenin yanı sıra hasta deneyimleri, 

bütüncül hasta yolculuğu eksikliği, kanıt gereksinimi ve personelin 

artan iş yükü gibi kurum dışından kaynaklı baskıları içermektedir. 

Sağlık kurumları, dışsal baskılarla baş edebilmek için içsel değişimlere 

gereksinim duyar. Değişimi yönetmek için değişim gereksinimi ve 

zorluklarını tanımak gerekir. Yönetimin odaklanamaması ve 

güvensizliğinden dolayı çoğu değişim başlangıçta başarısız olmuştur. 

Dolayısıyla değişimi uygulamanın yeni bir yönü olan hizmet tasarımını 

anlamaya ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yeni hizmet 

tasarımlarını gerektirir. Yeni tasarımların başarılı olması da konunun 

iyi anlaşılması ve uygulanmasına bağlıdır. 

Hizmet tasarımı, sanata dayanan tasarımdan kanıta dayanan 

tasarıma, nesnelerden karmaşık sistemlere hareket etmeyi işaret eder. 

Hizmet tasarımı, sürekli değişen ve gelişen bir hedefe yönelik çeşitli ve 

yaratıcı etkinlikleri içerir ve hizmet kalitesini geliştirir. Hizmet 

tasarımı, hizmet deneyimlerine odaklanan kullanıcı merkezli bütüncül 

bir yaklaşımdır. Hizmet tasarımı; araştırma, oluşturma, yansıtma ve 

uygulama aşamalarından oluşur.  Hizmet tasarımı süreci; probleme 

dönük hizmet tasarım düşüncesi, hizmet tasarım yöntemleri, müşteri 
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gereksinimlerinin belirlenmesi ve hizmet tasarımı fizibilite çalışmaları 

ile başlar. Süreç, araştırmaların yapılması, tasarımı yaratma, tasarımı 

yansıtma, tasarımın uygulanarak problemin çözülmesi ile tamamlanır 

ama son bulmaz. Süreç yinelenir. Hizmet tasarımı; kullanıcı merkezli, 

birlikte yaratıcılık, yinelenen, görsellik ve bütüncül yaklaşımı esas alan 

özelliklere sahiptir.  

Hastanelerin özellikleri göz önünü alındığında, değişen ve gelişen 

koşullar altında hizmet tasarımı zorunlu olmaktadır. Dolayısıyla 

yeniden tasarım çalışmalarında, ilgili paydaşların tasarıma dahil olduğu 

kullanıcı merkezli, birlikte yaratıcılık, görsellerden yararlanma ve 

bütüncül yaklaşım gibi hizmet tasarım özellikleri esas alınmalıdır. 

Böylece sağlık kurumları yönetiminde yönetsel başarı da sağlanabilir. 

Bu bölümün sağlık yöneticileri ve politika yapıcılara sağlık 

kurumları başarısını yükseltmek için hizmet tasarımı gereksinimi 

konusunda farkındalık yaratması ve teorik destek sağlaması 

beklenmektedir. Araştırmacılara sağlık kurumlarında hizmet tasarımına 

yönelik saha ve vaka çalışmaları yapmaları önerilmektedir. 
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1. Giriş 

Günlük yaşam içerisinde birbirini anlamlandıran, tamamlayan ve iç 

içe geçmiş bir halde olan tükenmişlik ve yaşam doyumu kavramları 

(Tekir vd., 2016: 52), aynı zamanda pek çok araştırmaya da konu 

olmuştur. İnsan sağlığının en temel belirleyicilerinden birisi olan 

kendini iyi hissetme hali, bilişsel ve duygusal yönleri olan öznel bir 

durumdur. Bu durum genellikle bireylerin hayattan aldıkları haz ile 

ilgili olup, bireylerin yaşam doyumlarını teşkil etmektedir (Ünal vd., 

2001: 114).  

Yaşam doyumu; özel bir ihtiyacı gerçekleştirmekten ziyade, 

yaşamda genel bir tatmindir ve beklentiler ile mevcut durum arasındaki 

karşılaştırmalı ilişkiyi gösterir. Yaşamanın çeşitli boyutlarını 

somutlaştıran yaşam doyumu, dengesiz bir doğaya sahip olabilir 

(Doğan vd., 2012: 17). Mutluluk, moral gibi farklı açılardan iyi olma 

halini ifade eden yaşam doyumu, günlük ilişkiler içerisinde olumlu 

duygunun olumsuz duyguya egemen olması şeklinde ifade edilebilir 

(Avşaroğlu vd., 2005: 118). İlk kez 1961 yılında Neugarten tarafından 

ileri sürülen yaşam doyumu kavramı özetle; bir bireyin istediği şey ile 

sahip olduğu şeyi karşılaştırmasıyla eriştiği bir sonuçtur (Gündoğar vd., 

2007: 15). Buradan hareketle, istenilen ve erişilen arasındaki farkın 

arttıkça, bireylerin yaşam doyumlarının azaldığı ve kimi zaman 

bireylerde ruhsal sıkıntılara yol açtığı söylenebilir.  

Sağlık hizmetleri sektöründe başta hemşireler olmak üzere tüm 

sağlık personelinin, özellikle de yoğun bakım, acil servis ve 

mailto:saadetcin@hotmail.com
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ameliyathane gibi özellikli birimlerde çalışan hemşirelerin, yoğun bir 

çalışma temposunda ölümcül hastalarla çalışmaları, hasta ve hasta 

yakınlarına duygusal destek sağlamaları, iş yüklerinin ağır olması, uzun 

nöbet süreleri, hasta/hastanın ailesi ve diğer sağlık ekibi üyeleri ile 

yaşadıkları iletişim sorunları genel yaşam doyumları üzerinde olumsuz 

bir etkiye neden olabilmektedir (S. Benli ve Yıldırım, 2017: 168). Buna 

ek olarak Özgür vd. (2008); yetersiz fiziki koşulların, birim zamanda 

hizmet sunulan hasta sayısı çokluğunun, yetersiz ücretin ve net olmayan 

yetki-sorumluluk konularının hemşirelerin yaşam doyumlarını 

azalttığını belirtmektedirler. 

Sağlık profesyonelleri arasında tükenmişlik olgusu ilk olarak 1974 

yılında Freudenberger tarafından tanımlanmıştır. Fiziksel ve psikolojik 

olarak iki grupta ele alınan tükenmişlik kavramı ilk olarak yoğun bakım 

üniteleri ve ölümcül hastalara yönelik tesislerde akıl hastaları ile 

çalışanlar arasında gözlenmiştir (Śliwıński vd., 2014: 401). Sağlık 

profesyonelleri arasında yaygın olarak araştırılan psikolojik bir 

bozukluk olan tükenmişlik sendromu, hasta bakımının getirebileceği 

sürekli fiziksel ve duygusal aşırı yüklenmenin olumsuz açık bir 

örneğidir (Caro vd., 2017: 381). Sağlık sektöründe özellikle yoğun 

bakım ünitesinde çalışan hemşire ve hekimlerin, diğer sağlık 

çalışanlarına kıyasla daha yüksek bir tükenmişlik düzeyine sahip 

oldukları ve klinik açıdan uykusuzluk, sinirlilik ve depresif sorunlardan 

muzdarip oldukları bilinmektedir. Bir başka açıdan Myhren vd., (2013: 

1) ise yüksek bir tükenmişlik düzeyine sahip olan sağlık personelinin, 

daha fazla hastalık izni kullandığını ve daha yüksek bir işten ayrılma 

niyetine sahip olduğunun altını çizmektedir. 

Covid-19’un ortaya çıktığı ilk ülke olan Çin’de, salgının ilk 

dönemlerinde sağlık çalışanları odaklı sınırlı sayıda nicel-gözlemsel 

çalışma olmasına rağmen, günümüze gelindiğinde çalışma sayısı artış 

göstermektedir. Bu çalışmaların birçoğu, Covid-19’a karşı savaşan 

sağlık çalışanlarının pek çoğunda anksiyete, depresyon, travma sonrası 

stres bozukluğu ve tükenmişlik belirtileri görüldüğünü ortaya 

koymaktadır. Ayrıca sosyal desteği nispeten daha az olan kadın 

hemşirelerin Covid-19’un psikososyal etkilerinden daha fazla muzdarip 

oldukları ve dolayısıyla daha fazla risk altında oldukları belirlenmiştir 

(Tuncay, 2020: 491). Özellikle Covid-19 tanılı hastalara bakım veren 

yoğun bakım hemşirelerinde tüm bu türden belirtilerin daha yoğun 

hissedildiğine vurgu yapmak yanlış olmayacaktır. 

Genel olarak tüm dünya ülkelerinin hazırlıksız yakalandığı bu 

pandemi sürecinde, pek çok sağlık personeli kendisini yetersiz ve 

korumasız hissetmektedir. Bu hissin altında; virüs kaynaklı bilimsel 
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bulguların azlığı, sağlık çalışanları için koruyucu ekipman eksikliği, 

sağlıkçıların bu virüse yakalanma ve virüsü etrafına da bulaştırma 

risklerinin yer aldığı belirtilebilir. Malzeme ve ekipman temini, sağlık 

çalışanları için sağlanan barınma imkanları, toplumsal desteğin 

alınması ve psikolojik yardım gibi tüm bu sorunların belirli oranda 

çözüme kavuşturulmasına karşın, sağlık çalışanlarının tükenmişlik 

yaşama olasılıkları yükselebilmektedir (Karasu vd., 2020: 11).  

Pandemi sürecinde ülkelerin sağlık sistemlerinde daha da önemli 

birimler haline gelen yoğun bakım üniteleri, başta hemşireler ve 

hekimler olmak üzere farklı görev unvanıyla çalışan kişilerden 

oluşmaktadır. Bu pandemi sürecinde Türkiye’de her geçen gün artan 

yoğun bakım hemşiresi ihtiyacını karşılamak üzere diğer kliniklerde 

çalışan, yoğun bakım deneyimi olan veya yoğun bakım alanına ilgi 

duyan hemşireler geçici görevlendirme ile görevlendirilmiştir. 

Dolayısıyla pandemi kaynaklı yaşanan strese bir de farklı bir 

kurumda/birimde çalışmanın ortaya çıkardığı oryantasyon kaynaklı 

stres eklenmiştir. Özetle bu durumun hemşirelerin tükenmişlik 

düzeylerini artırdığını ve onların yaşam doyumu düzeyleri üzerinde 

olumsuz bir etkisi olduğunu ifade etmek mümkündür (Kıraner vd., 

2020: 84). 

Gerek özel hayatta, gerekse de profesyonel iş yaşamında düşük 

seyreden bir yaşam doyumu düzeyinin yüksek bir tükenmişlik ile 

ilişkili olduğu ifade edilebilir. Bir diğer ifadeyle bireylerin yaşam 

doyumları ile tükenmişlik düzeyleri arasında ters yönlü bir ilişki olduğu 

söylenebilir. Zira Capri vd. (2012)’nin çalışmasında yaşam doyumu ile 

tükenmişlik arasında -0,26 düzeyinde; Özkan ve Özdevecioğlu 

(2013)’nun çalışmasında -0,44; Caro vd. (2017)’nin çalışmasında ise -

0,49 düzeyinde negatif ve anlamlı bir ilişkinin rapor edildiği 

bilinmektedir. Bu çalışma; Covid-19 tanısı almış hastalara hizmet 

sunan yoğun bakım hemşirelerinin yaşam doyumu ve tükenmişlik 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

2. Gereç ve Yöntem 

Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın örneklemini, Uşak, 

İzmir ve İstanbul illerindeki kamu hastanelerinde Covid-19 tanılı 

hastalara bakım veren yoğun bakım hemşireleri oluşturmaktadır. 

08.06.2020-12.06.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada 91 

kullanılabilir anket verisi toplanmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi 

olarak Google Formlar üzerinden hazırlanan e-anketler kullanılmıştır. 

Çalışmada sosyo-demografik veri toplama formu haricinde iki farklı 

ölçek kullanılmıştır. Sosyo-demografik veri toplama formu; cinsiyet, 

yaş, medeni durum, yoğun bakımdaki deneyim yılı, geçici 
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görevlendirme durumu ve pandemi döneminde ikamet edilen yer olmak 

üzere altı maddeden oluşmaktadır. Çalışmada, yoğun bakım 

hemşirelerinin tükenmişlik düzeyini ölçmek amacıyla, Pines (2005) 

tarafından geliştirilen ve Tümkaya vd. (2009) tarafından Türkçeye 

uyarlanan Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu kullanılmıştır. 7’li 

Likert tipinde olan ve 10 maddeden oluşan ölçek, tek boyutta 

açıklanmaktadır. Fakat 7’li Likert’te yer alan bazı ifadelerin Türkçede 

tam karşılıklarının yer almaması nedeniyle çalışmada 5’li Likert ölçeği 

(1: Hiç Katılmıyorum………5: Tamamen Katılıyorum) tercih 

edilmiştir. Ölçekten yüksek puan alanların, düşük puan alanlara kıyasla 

daha fazla kronik yorgunluk, baş ve sırt ağrıları çektikleri gözlenmiştir. 

Ayrıca Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu ile yaşam doyumu arasında 

negatif ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışmada, yoğun bakım 

hemşirelerinin yaşam doyumu düzeyini ölçmek amacıyla, Diener vd. 

(1985) tarafından geliştirilen ve Dağlı ve Baysal (2016) tarafından 

Türkçeye uyarlanan Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert 

(1: Hiç Katılmıyorum………5: Tamamen Katılıyorum) tipinde olan ve 

5 maddeden oluşan ölçek, tek boyutta açıklanmaktadır. Ölçek 

ortalamasının yüksek hesaplanması, hemşirelerin yüksek bir yaşam 

doyumu düzeyine sahip oldukları anlamına gelmektedir. Elde edilen 

verilerin analizinde SPSS V.21. paket programı kullanılmıştır. Betimsel 

analizler yapıldıktan sonra verilerin normalitesi sınanmış ve tüm veri 

gruplarının normal dağıldığı görülmüştür. Dolayısıyla fark testlerinden 

t, ilişki testlerinden ise korelasyon ve regresyon kullanılmıştır. Orijinal 

ölçeklere benzer olarak, bu çalışma kapsamında da ilgili ölçeklerin 

yüksek bir iç güvenirlik katsayısına sahip olduğu belirlenmiştir (Cα 

Tükenmişlik: 0,938; Cα Yaşam Doyumu: 0,844). 

3. Bulgular 

Katılımcıların tanımlayıcı niteliklerinin yer aldığı Tablo 1 

incelendiğinde; hemşirelerin yaklaşık %77’sinin kadınlardan oluştuğu, 

yaş ortalamalarının 32,4 olduğu, %56’sının evli olduğu, ortalama 

yoğun bakım deneyim süresinin 6,3 yıl olduğu, %23,1’inin pandemi 

dolayısıyla başka bir hastaneye geçici görevlendirme ile geldiği, 

%33’ünün ise pandemi süresince otel ve öğretmen evi gibi kendi evi 

haricindeki yerlerde konakladıkları görülmektedir.  
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Tablo 2 incelendiğinde; hemşirelerin cinsiyeti, yaşı, medeni 

durumu, yoğun bakım deneyimi (yıl) ve pandemi döneminde ikamet 

ettikleri yer değişkenleri ile hem tükenmişlik hem de yaşam doyumu 

ölçekleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı 

(p>0,05) görülmektedir. Bir diğer yandan hemşirelerin geçici 

görevlendirme alıp almama durumları ile tükenmişlik düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık saptanmamışken (p>0,05); yaşam doyumu 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın görüldüğü (p<0,05) tespit 

edilmiştir. Ortalamalar incelendiğinde bu anlamlı farkın ise geçici 

görevlendirme durumu olmayan hemşireler lehine olduğu saptanmıştır. 

Diğer bir ifadeyle, geçici görevlendirmeye tabi tutulmayan 

hemşirelerin, geçici görevlendirme alanlara kıyasla daha yüksek bir 

yaşam doyumu düzeyine sahip oldukları ortaya konulmuştur.  
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Covid-19 tanılı yoğun bakım hastalarına hizmet sunan hemşirelerin 

tükenmişlik ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki Pearson korelasyon 

analizi sonuçlarının yer aldığı Tablo 3 incelendiğinde; ilgili değişkenler 

arasında -0,404 düzeyinde negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin varlığı 

görülmektedir. Bir diğer ifadeyle yoğun bakım hemşirelerinin 

tükenmişlik düzeyleri arttıkça, yaşam doyumu düzeyleri azalmaktadır. 

Ayrıca yoğun bakım hemşirelerin yüksek düzeyde tükenmişlik (4,08), 

orta düzeyde yaşam doyumu (2,49) ortalamasına sahip oldukları tespit 

edilmiştir.   
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Yoğun bakım hemşirelerinin genel yaşam doyumları üzerinde 

tükenmişliğin etkisini yordamak amacıyla gerçekleştirilen basit 

regresyon analizi sonuçlarını içeren Tablo 4 incelendiğinde; 

tükenmişliğin, yaşam doyumu üzerinde %16’lık anlamlı bir etkiye 

sahip olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle; yoğun bakım 

hemşirelerinin tükenmişlik düzeylerindeki bir birimlik artış, yaşam 

doyumu düzeyi üzerinde 0,163 birimlik azalmaya neden olmaktadır. 

Ayrıca VIF, TOL ve Durbin Watson değerleri, değişkenler arasında 

çoklu bağlantı problemi ve otokorelasyon sorunu olmadığını 

göstermektedir. 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

 Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda yatan hastalara bakım veren 

yoğun bakım hemşirelerinin tükenmişlik ve yaşam doyumu ilişkisini 

incelemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, 91 hemşireden toplanan 

veriler çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda yoğun bakım 

hemşirelerinin orta düzeyde yaşam doyumuna, yüksek düzeyde ise 

tükenmişlik düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Gerek yoğun 

bakım ortamının oldukça komplike ve stresli bir çalışma alanı 

olmasının, gerekse de virüs dolayısıyla deneyimlenen pandemi 

sürecinin yarattığı anksiyete durumunun, bu türden bir sonucun elde 

edilmesinde etkili olduğu söylenebilir. 

Hemşirelerin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, yoğun bakım 

deneyimi (yıl) ve pandemi döneminde ikamet ettikleri yer değişkenleri 

ile hem tükenmişlik hem de yaşam doyumu ölçekleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Bu bakımdan tek anlamlı farkın hemşirelerin geçici görevlendirme ile 

gelip gelmemeleri ile yaşam doyumu düzeyleri arasında gerçekleştiği 

sonucuna erişilmiştir. Özetle bu anlamlı farkın, farklı bir hastanenin 

Covid-19 yoğun bakım ünitesine geçici görevlendirme ile gelmiş olan 

hemşirelerden kaynaklandığı bilgisine ulaşılmıştır. Dolayısıyla geçici 

görevlendirme alan hemşirelerin, almayanlara kıyasla daha düşük 

yaşam doyumuna sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bizim çalışma 
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bulgularımıza paralel olarak Tekir vd. (2016) ile Avşaroğlu vd. 

(2005)’nin çalışmalarında da katılımcıların cinsiyetleri ile hem 

tükenmişlik hem de yaşam doyumu düzeyleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya konulmuştur. Bir diğer 

yandan Tekir vd. (2016) ile Avşaroğlu vd. (2005)’nin çalışmalarında 

birimde çalışma süreleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı, 

yaşam doyumları arasında ise anlamsız farkın olduğu rapor edilmiştir. 

Gürdoğan ve Atabey (2014)’in çalışmasında katılımcıların medeni 

durumları ile tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir fark görülmezken, Tekir vd. (2016)’nin çalışmasında ise bekâr 

çalışanlar lehine anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna varılmıştır. 

Avşaroğlu vd. (2005)’nin çalışmasında katılımcıların yaşı ile 

tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı, yaşam doyumları ile anlamsız 

bir fark tespit edilmiştir. Bizim bulgularımıza benzer olarak Tekir vd. 

(2016)’nin çalışmasında da, katılımcıların yaş düzeyleri ile hem 

tükenmişlik hem de yaşam doyumu düzeyleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı raporlanmıştır. Bu bağlamda 

çalışmamızda eriştiğimiz bulguların, mevcut literatür ile örtüşen ve 

ondan ayrışan noktaları olduğunu ifade etmek olasıdır.     

Çalışma sonucunda yoğun bakım hemşirelerinin tükenmişlik 

düzeyleri ile yaşam doyumu düzeyleri arasında orta düzeyde, negatif 

yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r: -0,404). Diğer bir 

ifadeyle hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri arttıkça, yaşamdan 

aldıkları doyumun düzeyinde azalma yaşanmaktadır. Araştırma 

bulgularımıza paralel olarak Hayes ve Weathington (2007)’un 

çalışmasında -0,258’lik; Anand ve Arora (2009)’nın çalışmasında -

0,380’lik; Reizer (2014)’in çalışmasında -0,43’lük; Chan (2011)’ın 

çalışmasında ise -0,47’lik düzeyde bir ilişki olduğu rapor edilmiştir. 

Buna ek olarak hemşirelerin yaşam doyumlarının tahminlenmesinde, 

tükenmişlik değişkenin %16’lık bir açıklayıcılık gücüne sahip olduğu 

hesaplanmıştır. Kısaca; yoğun bakım hemşirelerinin tükenmişlik 

düzeylerindeki bir birimlik artışın, onların yaşam doyumları üzerinde 

0,163 birimlik bir azalmaya sebep olduğu belirtilebilir. Araştırma 

bulgularımıza paralel olarak Demerouti vd. (2000)’nin çalışmasında da 

yaşam doyumu üzerinde tükenmişliğin %29’luk bir etkiye sahip olduğu 

rapor edilmiştir. Buradan hareketle, sağlık çalışanlarının tükenmişlik 

düzeylerini en aza indirgeyecek örgütsel politikaların hayata 

geçirilmesi, özellikle Covid-19 pandemi dönemi krizinde sağlık 

personelinin yaşam doyumlarının iyileşmesi adına oldukça önem arz 

etmektedir.  
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Giriş  

İnsan toplumsal bir varlık olarak doğası gereği çevresi ile sürekli bir 

etkileşim halinde bulunarak kişiliğini geliştirir ve çevresiyle 

bütünleşerek yaşamını sürdürür (Terzi, 2008). Çevresi tarafından 

sevilme, ilgi duyulma arzusu taşıyan insan bu gereksinimini öncelikle 

aile ve arkadaşları tarafından beklemektedir. İkincil olarak dahil 

oldukları sosyal gruplar tarafından desteklenmek isteyen insanoğlu, bu 

gereksinimini kurdukları sosyal ilişkilerle destekler (Öksüz ve diğ., 

2011). Sosyal destek kavramsal olarak, bireylere onların duygu ve 

davranışlarına olumlu katkı sağlayacak bilgi, öneri, maddi yardım 

sunma veya bireyi çevresindeki diğer bireylerle olan ilişkisinde 

destekleme anlamına gelmektedir (Gottlieb, 1983). Bireylerde 

algılanan sosyal destek düzeyinin bilinmesi, bireye farklı şekilde 

yardım edebilir. Caplan 'a göre sosyal destek sistemlerinin bilinmesi 

bireyin psikobiyolojik kaynaklarını harekete geçirmesine, isteklerinin 

karşılanmasına, beceriler kazandırarak, maddi ve parasal kaynaklara 

ulaşmasına yardım eder. Ayrıca sosyal destek sistemleri bireye 

rehberlik yaparak, bilgi sunarak da yardım sağlamaktadır. House ise 

sosyal destek sistemlerinin bireylere üç şekilde yardım ettiğini ileri 

sürer. Bunlardan ilki bireyin yaşam durumlarını olumsuz etkileyen bazı 

elementleri yok eder veya etkisini azaltır. İkincisi olumsuz yaşam 

durumları karşısında bireyin dayanma gücünü artırarak sağlık 

durumunun daha iyileşmesine katkıda bulunur. Üçüncüsü ise çevresel 

stresorlerin etkilerine karşı kısmen veya tümüyle tampon görevi 

yaparak bireylere yardım eder. Sosyal desteğin öneminin 
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anlaşılmasında son 20 yıldır hemen her alanda sosyal desteğin rolü 

üzerine yapılan araştırmaların etkisi büyüktür (Zhang ve diğ., 2016; 

Yıldırım, 2016; Feeney ve Collins, 2015; Avcı ve Yıldırım, 2014; Peker 

ve Eroğlu, 2015). 

Sosyal bir canlı olan insanın istenmeyen durumlarla karşılaşması 

durumunda çevresinde hissettiği destek sistemi, başa çıkma 

mücadelesinde kişiye pozitif katkı sağlamaktadır. İnsan toplum 

içerisinde doğup büyümesi ve gelişmesinden kaynaklı olarak sürekli bir 

sosyal ağ içerisinde olmak ister. Bu ağ kişilerin iyi olma durumlarını 

etkilemektedir (Karataş, 2012). Kişilerin iyi olma durumunu etkileyen 

bir başka faktör ise rekreasyonel etkinliklerdir. Rekreasyon, insanların 

çalışma saatlerinden ve fizyolojik ihtiyaçlarından arta kalan 

zamanlarında meşgul olmak için seçtikleri aktiviteler olarak tanımlanır 

ve sosyal, fiziksel ve zihinsel bileşenleri kapsayan çok yönlü bir kavram 

olarak tanımlanır (Broadhurst, 2001). Rekreasyon, kişisel ya da grup 

halinde, boş zamanda bazı fiziki, toplumsal ve duygusal davranışları 

kazanmak için gönüllü olarak katılınan herhangi bir etkinlik türüdür. 

Bu kavram, bireyde doyuma ve iyi olmaya yönelik gelişen bir duygudur 

(Kılbaş, 2010). Özellikle 21. yy da teknolojik gelişmelerin de 

yardımıyla ortaya çıkan boş zaman artışı, rekreasyonel etkinliklere 

yönelik talepte ciddi bir artış sağlamıştır (Kozak ve ark., 2017). 

Bireylerin özellikle stresten uzaklaşmak, ruh ve beden sağlığını tekrar 

elde etmek ve eğlenmek için katıldığı rekreasyonel etkinlikler (Ayyıldız 

Durhan, 2019; Koçak ve dig., 2017; Koçyiğit ve Yıldız, 2014) sosyal 

ilişkilerin gelişiminde de önemli rol oynamaktadır (Broadhurst, 2001; 

Buchecker ve Degenhardt, 2015). Fakat yapılan araştırmalar 

rekreasyonel etkinliklere katılımda “Aile” ve “Arkadaş” alt 

boyutlarının önemli bir engel oluşturduğunu göstermektedir (Soyer ve 

ark., 2017; Sarol, 2017; Gürbüz ve Henderson, 2014; Gümüş, Özgül ve 

Karakılıç, 2017; Aydın, Kahraman ve Hiçdurmaz, 2017). 

Sosyal desteğin fizyolojik ve psikolojik sağlık ile pozitif yönlü 

ilişkisini vurgulayan çok sayıda çalışma bulunurken (İskender ve Taş, 

2018; Dökmen, 2017; Turgut ve Çapan, 2017; Çavuş ve Pekkan, 2017; 

Uygur, 2018) rekreasyonel etkinliklere katılım ve sosyal destek üzerine 

yapılan çalışma ise yok denecek kadar azdır.  

Özellikle engelli gruplarda sosyal destek diğer bireylere oranla çok 

daha fazla önem arz etmektedir. Yaşam kalitesi, insanların yaşamlarının 

olumlu ve olumsuz yönlerini öznel olarak nasıl gördüklerini ifade eder 

ve insanların genel yaşamlarında algılanan memnuniyetini etkileyen 

psikolojik ve fiziksel faktörleri içerir (Toptaş Demirci, 2018). Engelliler 

gruplar için gerek yaşam kalitesi gerekse ruh sağlığı açısından hayati 
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derecede önemli olan sosyal destek rekreasyonel aktivitelere katılımla 

bağdaştırıldığında olumlu çıktılar elde etmek çok daha kolay olacaktır. 

Gelişmiş ülkelerde engelli bireylerin sosyal hayata katılımları ne kadar 

yoğun ve çoksa geri kalmış ülkelerde bir o kadar azdır. Dünya 

nüfusunun yaklaşık %15’i yani 1 milyarı engelli bireylerden 

oluşmaktadır. TÜİK tarafından gerçekleştirilen araştırmada Türkiye 

nüfusunun yaklaşık %13’üne denk gelen 9 milyon civarında engelli 

birey bulunduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu sayıya göre 

engellilik; görme, duyma, konuşma, yaşıtlarına göre öğrenme/basit dört 

işlem yapma, hatırlama/dikkatini toplama alanlarıyla hareket güçlüğü 

(yürüme, taşıma, tutma ve merdiven inip çıkma) alanlarında 

tanımlanmıştır. Araştırma kapsamında bu alanlardan en az birinde çok 

zorlandığını veya hiç yapamadığını belirten kişiler en az bir engeli olan 

nüfus kapsamına alınmıştır (EYHGM, 2020).  

Engellilik kavramının tanımına baktığımızda ise; bireylerde eşit 

koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde 

engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal 

bozukluğu bulunan kişileri içerdiği görülmektedir (EKHİS). Engel, 

bireyin günlük yaşama uyumunu olumsuz etkileyen bir dezavantajdır. 

Uyum, sosyal rollerin ne ölçüde yapılabileceği ile ilgilidir. Bireyin 

sosyal rollerini gerçekleştirmesine yardımcı olan etkili 

mekanizmalardan biri de spordur (Toptaş Demirci ve Eraslan, 2020). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre engellilik; kişiden ya da bir bütün 

olarak vücuttan beklenilen davranışlar, yetenekler ve görevler olarak 

ifade edilen normal aktivitelerin yerine getirilmesindeki eksiklik ya da 

sınırlılık”, “bir yetersizlik veya özür nedeni ile cinsiyete, yaşa, sosyal 

ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen hareketlerin 

kısıtlanması veya yerine getirilememesi” olarak tanımlamaktadır 

(WHO 1980). 

Türkiye Özürlüler Araştırması bulgularına göre; engellilerin normal 

yaşamdan uzak koşullarda, eğitim ve çalışma sahalarından uzak, 

başkalarına bağımlı bir yaşamın, engellilerin “normali” haline geldiği 

ve Türkiye’deki engellilerin toplumdan tam manasıyla soyutlandıkları 

saptanmıştır. Engelli bireylerin normal bir yaşam sürdürebilmelerini 

mümkün kılacak yardımlar, destekler ve hizmetler birbirinden farklı 

olmalıdır.  

Bu noktada terapatik rekreasyon faaliyetleri önemli yer tutmaktadır. 

Terapatik Rekreasyon 

Terapatik rekreasyon hastalık, engellilik veya sosyal durumlarda 

özel ilgiye gereksinimi olan bireylerin, sağlığını kazanmasına yardım 



 
509 

 

etmek veya yaşam kalitelerini arttırmak için aktivite, eğitim ve 

rekreasyon tedavi yöntemlerinin kullanıldığı hizmet olarak 

tanımlanmaktadır (Sylvester ve ark 2001). 

Rekreasyonun kendi içerisindeki özel hizmet alanı olan terapatik 

rekreasyon, bireylerin yaşam kalitelerini elde etmede, rekreasyonla 

tedavi yöntemini benimseyen bir hizmet olarak tanımlanmaktadır. 

Başka bir ifadeye göre terapatik rekreasyonu boş zaman aktivitelerinin 

alışkanlığa dönüşmesi ve yaşam tatminine etki sağlayan, fonksiyonel 

bir hizmet türü olarak tanımlanır (Rothwell ve Piaat, 2006). Boş zaman 

ve rekreasyon kavramları “terapi” kelimesi ile beraber kullanıldığında 

bilinen anlamın dışında bir anlam kazanır. Terapatik rekreasyon, 

kavramı, kavramla ilişkili programlara katılan bireylerin, engellilerin, 

yaşlıların veya hastalardan oluşan özel grupların tedavisi veya 

rehabilitasyonu için uygulanır. Bu durumda boş zaman ve rekreasyonun 

anlamı farklılaşır. Ancak özel gruplar ve engelsiz bireyler çoğunlukla 

benzer rekreasyonel etkinlik kaynaklarını kullanırlar (Karaküçük 

2012).  

Uygulanma şekline göre ise terapatik rekreasyon, profesyonel 

uzmanlar eşliğinde, fiziksel, zihinsel ya da duygusal sorun yaşayan 

kişilere aktiviteler yardımıyla, tıbben onaylanmış tedavi maksatlı 

uygulanan bir yöntemdir (Dustin 2000). Bu yöntem bireyin yaşam stili 

ve kimliğinin önemli bir seviyesine, olumlu bir değişim üretme ve 

katmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede çeşitli terapatik boş zaman 

aktiviteleri ile bireyin sosyal, zihinsel ve ruhsal yönden iyileşmesine, 

toparlanmasına ve davranış değişimine odaklı olmaktadır (Bunt ve diğ., 

2008). 
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Yaklaşım Tanım 

Rekreasyon Hizmetleri 

Yaklaşımı 

Terapatik rekreasyonun temel amacı özel 

ihtiyaçları olan insanlara rekreasyon 

hizmetlerinin sunulmasıdır. Terapatik 

rekreasyon uzmanı, engelli insanların boş 

zaman ve faydalarını tecrübe etmesini sağlama 

rolünü üstlenmektedir. 

Terapi Yaklaşımı 

Terapatik rekreasyonun temel amacı hastalık ve 

engellilik durumlarının tedavi edilmesidir. 

Terapatik rekreasyon iyileştirme amacına 

yönelik bir araç olmaktadır 

Şemsiye (Karma) 

Yaklaşımı 

Terapatik rekreasyonun temel amacında iki rol 

bulunmaktadır. Özel ihtiyaçları olan kişilere 

rekreasyon hizmeti sunmak ve hastalıkların 

etkilerinin iyileştirilmesi olarak sıralanabilen 

bu iki rol arasında değişim 

gerçekleşebilmektedir. Hunnicut (1980) şu 

görüşü öne sürmektedir: “terapatik rekreasyon, 

hem rekreasyonun subjektif niteliğine (kişinin 

ruh hali, eğlencesi) hem de somut sağlık ve 

tedavi çıktılarına sahip olması nedeniyle özel 

bir yapıya sahiptir.” Terapatik rekreasyon, 

terapatik değişimlerin yönlendirilmesinin yanı 

sıra eğlence de sağlayabilmektedir 

Boş Zaman Yeteneği 

Yaklaşımı 

Gunn ve Peterson (1978), Peterson ve Gunn 

(1984)akademik çalışmalarına göre terapatik 

rekreasyonun temel amacı üç aşamaya entegre 

olmaktadır. Bunlar: tedavi (terapi), boş zaman 

eğitimi ve rekreasyon katılımıdır. Sürekli 

devam eden süreç içerisinde nihai amaç 

bireylerin bağımsız boş zaman hayat stilini 

oluşturabilmesini sağlamaktır. Terapatik 

rekreasyon uzmanı hangi aşamada 

çalışılacağını kişilerin ihtiyaçları ve mevcut 

durum doğrultusunda seçmektedir. 

Şekil 1. Terapatik rekreasyon yaklaşımları (Akt. Koçak, 2016). 

Engellilik, bedensel fonksiyonlarda meydana gelen hasarların 

yarattığı sosyal dezavantaj olup bir sosyal dışlanma unsurudur 

(Koçman ve Tufan, 2005; Genç ve Çat, 2013). İnsanlık tarihi boyunca 

engelliler toplumların birer parçası olmuş ve hemen her dönem sosyal 

dışlanma riski yaşamışlar ve içinde yaşadıkları toplumla kaynaşmaları 

tartışma konusu olmuştur. Engelliler için sosyal yaşamdan, temel 

hizmetlere erişimden, kültürel ve toplumsal faaliyetlerden, yakın 

çevreden ve iktisadi sahadan engellenmek ikinci bir engel durumu 
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olarak görülmektedir. Bunun için sosyal içerme/ toplumla bütünleşme 

engelliler için ciddi bir önem taşımaktadır (Genç ve Çat, 2013). 

Engellilik ve Sosyalizasyon 

Fiziksel aktiviteye katılmanın insanlar için birçok faydası vardır. Bu 

nedenle, katılımcıların fiziksel aktiviteye katılımlarını artırmak ve 

sürdürmek için aktivitelerinden keyif almaları ve eğlenmeleri son 

derece önemlidir (Demirci ve diğ. 2018). Engelli bireylerin sınırlı bir 

sosyal hayatı vardır ve boş zaman etkinlikleri ve fiziksel aktiviteler 

sosyalizasyon sürecinde oldukça etkilidir. Özellikle ülkemizde spora 

katılım gösteren engelli bireylerin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu, 

federasyonlara bağlı olarak spor yapan birey ve takım sayılarından 

görülmektedir. Sporun ve fiziksel aktivitenin sosyalizasyon üzerindeki 

etkileri düşünüldüğünde özellikle engelliler için daha da önemli bir 

sosyalleşme ve boş zaman değerlendirme aracı haline gelmektedir 

(Guven ve diğ., 2019). Spor ve fiziksel aktiviteler, tüm bireyler için 

sosyalizasyon sürecinde önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu 

bağlamda, spor ve fiziksel aktivite konuları sosyalleşme araştırmaları 

için ideal alanlar olarak değerlendirilmektedir (Richard ve diğ., 2015). 

Bütünsel olarak, fiziksel aktivite engellilerin fiziksel gelişimlerini 

artırma, fiziksel kapasitelerini geliştirme ve hem eğitimlerinde hem de 

sonraki yaşamlarında ihtiyaç duyulacak değerli becerileri geliştirme 

fırsatı sunarlar (Toptaş Demirci ve Demirci, 2018). 

Engellilik bireyin günlük yaşamda birçok aktivitesini kısıtlar. 

Kişiler daha az oranda üretici ve boş zaman aktivitesi ile ilgilenmekte 

ve bu nedenle toplumsal katılımları azalmaktadır. Bu sebeple 

toplumumuzda engelliler tarafından veya engellilere yönelik 

gerçekleştirilen sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin arttırılması, bu 

aktivitelerin medyada yer alması ve teşvik edici olması toplumsal 

katılım açısından gereklidir (Akyürek, 2011).  

Engelli bireylerin sosyal hayata katılmaları, toplumun bir parçası 

olduğu duygusuna sahip birer vatandaş yapacaktır. Bu süreç içerisinde 

engeli çocukların eğitimlerini dış ortamda da fiziksel aktivitelerini 

sürdürebilmelerini gerçekleştirebilmek ve bu süreç içinde ailelerin 

nefes alıp dinlenmeleri için sosyal bir dış ortam oluşturulmalıdır. Bu 

amaç doğrultusunda yapılmış olan “Eskişehir Zihinsel Engelli Çocuklar 

Rekreasyon Parkı” güzel bir örnektir.  

Zihinsel engelli çocuklarda rekreasyon parkı konulu sosyal hizmet 

projesinde; zihinsel engelli çocukların bağımsız yaşam becerilerini 

geliştirmeyi amaçlarken bu süreç içerisinde aile bireylerinin 

dinlenmesine olanak sağlayabilecek sosyal bir dış ortam oluşturmak 
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hedeflenmiş, engelsiz çocuklarla da oyun imkânı sunarak 

entegrasyonları sağlanmış ve zihinsel engelli çocukların gelişimde 

büyük rol oynamıştır (Öztürk, 2010).  

Engelli çocuklara sahip olan ebeveynler; aile ve toplum tarafından 

kabul görememe, topluma kazandıramama ve normal gelişim gösteren 

çocuklar gibi bir birey olarak karşılanamama sorunları yaşamaktadırlar. 

Bu sorunlar çocukları ve ebeveynleri olumsuz yönde etkilemektedir. 

Aileye katılan engelli çocuk ya da sonradan engelli olan birey anne ve 

babaya ek stres kaynağı oluşturmaktadır (Karakaş ve Yaman, 2017). 

Aile ve Çevre Etkisi 

Engelli bireye sahip olmak, ebeveynlerin yapmak istedikleri birçok 

şeyi erteledikleri veya tamamen iptal ettikleri süreçte tüm hayatı 

etkileyebilmekte ve ebeveynlerde kaygı, depresyon ve stresle birlikte 

gelen bu olumsuz etkilenme, ailenin yaşama tutunmak için gerekli olan 

motivasyonları, hayattan keyif alma imkânları, özverileri gibi gerekli 

psikolojik ihtiyaçların karşılanmasını da sınırlandırarak yaşam 

kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, rehabilitasyonun 

hedefleri arasında engelli bireyin olduğu kadar, engelliye bakım veren 

kişinin de sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin geliştirilmesi yer almalıdır 

(Karakaş ve Yaman, 2017). 

Engelli bireylerde fiziksel aktivitenin sağlığı ve fonksiyonel işlevi 

iyileştirmede olumlu etkilerinin bilinmesine rağmen, engelli bireyler 

toplumdaki en az aktif ve obez nüfustan biri olmaya devam 

etmektedirler. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından 

yapmış olduğu bir araştırmada engeli bireylerin yaklaşık yarısı fiziksel 

olarak hareketsizdir ve herhangi bir fiziksel aktiviteye katılmamaktadır. 

Aktif bir yaşam tarzı süremeyen engellilerin kronik bir hastalığa sahip 

olma oranı %50 daha fazladır (Rimmer ve diğ., 2019; Kaya ve Sarı, 

2018). Fiziksel aktivitelere katılan engelli birey hayatından daha fazla 

memnuniyet duymakta, ağrılı, depresyonlu, kaygılı, uykusuz geçirdiği 

gün sayısı azalmakta ve kendini daha enerjik hissetmekte, hayattan 

beklentisi artmakta, kişilik açısından daha güçlü ve dayanıklı olmakta, 

kardiyovasküler sağlığı ve fitnesi gelişmekte, daha az ikincil sağlık 

sorunları yaşamakta (ateşlenme, soğuk algınlığı vs.), ve pozitif sporcu 

kimliği gelişmektedir.  

Herhangi bir spora katılımın hayattan zevk alma ve günlük yaşam 

aktivitelerini keyifli şeklide geçirmek yönünde pozitif etkileşimi ve 

yaşam kalitesini arttırma yönünde pozitif katkısı olmaktadır. Bununla 

birlikte fiziksel aktivite veya herhangi bir spora katılımın fiziksel 

uygunluğu artırması ile birlikte bireyin bağımsızlığının arttığı 
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düşünülmektedir. Bunun yanı sıra bedensel engelli bireylerin spora 

katılımı sosyal kazanımlar da sağlamaktadır (Aslan ve diğ., 2017).  

Engelli bireyler için boş zaman aktiviteleri rehabilitasyon sürecinde 

önemli bir bileşen haline gelmiştir. Bu bireyler boş zaman etkinlikleri 

ile; başarı duygusu, memnuniyet artışı, iş kariyeri, sosyalleşmeye katkı, 

özgüven-özsaygı gelişimi, kendi kararını verme ve spor beceri 

düzeyinde artış sağlamaktadırlar (Munusturlar, 2016). Spor yapan ve 

yapmayan engelliler üzerinde yapılmış olan bir çalışmalarda; spor 

yapan engelli bireylerin benlik saygısı düzeyinin spor yapmayan 

engellilere göre daha yüksek olduğunu (Koçak, 2016; Aslan ve diğ., 

2017), sosyalleşmelerinde pozitif bir gelişme olduğu, nevrotik ve 

davranış sorunlarında anlamlı farklılıklar olduğunu destekleyen 

çalışmalar (İlhan, 2010; Yancı, 2010) bulunmaktadır.  

Bedensel ve görme engelli bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada; 

spor yapanların ve yapmayanların oranları incelendiğinde spor 

yapmayanların oranının daha fazla olduğu ve spor yapan engelli 

bireylerin boş zaman aktivitelerine karşı tutumlarının daha olumlu 

olduğu görülmüştür (Kaya ve Sarı, 2018). Bunun yanı sıra; Türkiye’de 

ve dünyada otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin fiziksel 

aktivitelerine ilişkin 2004-2014 yılları arasında yapılan tez ve makaleler 

incelenmiş olup, yürüyüş, yüzme, bisiklete binme ve dağ yürüyüşünün 

en çok tercih edilen fiziksel aktiviteler olduğu belirtilmiştir (Görgün ve 

Melekoğlu, 2016). 

Engelli bireylerin rekreasyon alanlarında karşılaştıkları problemler, 

engellilerin sosyal hayattan uzaklaşmalarına ve kendilerine olan 

güvenlerini kaybetmelerine neden olmaktadır (Kaya ve Sarı, 2018) 

Fiziksel aktiviteye katılımı zorlaştıran unsurlar bilgisayar oyunları, 

TV izlemek, müzik dinlemek, yorgun hissetmek, aktivite eşinin 

olmayışı ve ebeveynlerin zaman bulamayışı olarak belirtilmiştir. 

Kolaylaştıran unsurlar ise bireysel ya da tenis gibi ikili sporları tercih 

etmek, Wii sporları, sevdiği figürler ve ilgi alanları, ödül alma hissi ve 

arkadaş ve ebeveynlerin destekçi olması olarak belirtilmiştir (Görgün 

ve Melekoğlu, 2016).  

Engelli bireylerin fiziksel aktiviteye katılımlarının önündeki 

engelleri belirlemek amacıyla yapılmış oldukları çalışma sonucunda; 

engellilerin fiziksel aktiviteye katılmalarının önündeki engeller iki ana 

temaya ayrılmıştır. Birinci tema olarak çevresel etkenler: Sosyal 

etkenler; arkadaş, aile, toplum, refakatçilerin destek eksikliği ya da 

kısıtlayıcı davranışlarını kapsar. Fiziki etkenler; ulaşım, tesis ve 

materyallerin uygunsuzluğu ve yetersizliği olarak bildirilmiştir. İkinci 
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tema bireysel etkenlerdir. Bu etkenler; ekonomik nedenler, engel 

durumu ve psikolojik etkenlerdir (Esatbeyoğlu ve Karahan, 2014). 

 

Şekil 2: Engelli bireylerin fiziksel aktiviteye katılımlarını 

engelleyen temalar (Esatbeyoğlu ve Karahan, 2014). 

Engelli bireylerin boş zamanlarında yapabilecekleri üzerinde etkili 

olacak konuların başında gelen çevre şartlarının düzenlenmesi ve 

engellilere uygun hale getirilmesi oluşturulan imkânlara ulaşım 

açısından önemlidir (Kaya ve Sarı, 2018). Ayan ve Ergin (2015) yapmış 

oldukları araştırmada; özel gereksinimli bireylerinde fiziksel aktiviteye 

daha düşük katılım oranlarının nedenlerini incelemişlerdir. Yapmış 

oldukları çalışmada; ekonomik faktörler, ulaşım ve beceri-fiziksel 

kapasite eksikliği yaygın olarak fiziksel aktiviteye katılımın önündeki 

engeller olarak ortaya çıktığını söylemişlerdir. Alanyazında söz konusu 

engellerin ilişkisini açıklayan farklı modeller geliştirilmiştir. Bu 

modellerden bir tanesi de “Kişi-Çevre-Aktivite” modelidir. Bu model; 

kişi, çevre, aktiviteyi ve bunların birbiri ile etkileşimini değerlendirir 

(Law ve dig., 1996). Bu, kişinin kendi günlük yaşamıdır. Bu modeli 

geliştirenler, aktivite performansının çevresel etkiler, zamansal 

faktörler, kişinin fiziksel ve psikolojik özelliklerinden ayrılamayacağını 

belirtmişlerdir. Ayrıca bu modelde, ortamların, görevlerin, aktivitelerin 

ve rollerin sürekli değiştiğini tanımlamışlardır. Hastanın hedeflerine 
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odaklanmanın ve kendi rehabilitasyon sorumluluğunu hastaya vererek 

ona yardımcı olacak bir ortaklık oluşturmanın önemini açıkça 

belirtmişlerdir (Law ve Baum, 2005). 

 

Şekil 3: Kişi Çevre Aktivite Şeması (Crepeau EB, Occupational 

Therapy, 2003’ten, Akt. Akyürek, 2011). 

Bu modelde insan; rollerin ve her değişimin bir parçası olarak kabul 

edilir. Bu rollerin önemi, süresi ve anlamı, çevre ve zamana göre çok 

farklıdır. İnsana akıl, vücut ve maneviyatın bir kompozisyonu olarak 

bütüncül bakılır. İnsanın nitelikleri fiziksel, bilişsel, duygusal özellikler 

ve yaşam deneyimlerinden oluşur (Akyürek, 2011). Bu modelde çevre; 

kültürel, sosyal, fiziksel, kurumsal, politik ve ekonomik olarak eşit 

oranda öneme sahiptir. Çevre davranışların uygulandığı ortamdır ve 

beklentiler ile yapmak istenen şeyler hakkında kişiye bilgi sağlar. 

Çevrenin bu bileşenleri aktivite performansı için destekleyici veya 

engelleyici olabilir. Bu model ile bireyin çevreyi nasıl algıladığı da 

önem kazanır (Stewart ve dig, 2003). 
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Birey çevre ve aile üçgeninde yapılan farklı bir çalışmada ise Özer 

ve Şahin (2010) 2009-2010 yıllarında düzenlenen iki çalıştay raporunu 

incelemiş ve ülkemizde Engelli Bireyler İçin Fiziksel Aktivite’ nin bir 

meslek, bir hizmet ve bir hak olarak gelişimi için akademik alandaki 

çalışmaların arttırılmasının yanı sıra yasal düzenlemelere gereksinim 

duyulmakta olduğunu belirtmiştir. Ayrıca ekonomik güçlüklerin engelli 

bireylerin fiziksel aktivite programlarına katılımında en önemli 

engelleyici unsur olduğu ve fiziksel aktivite programlarına katılım 

noktasında devlet politikaların yetersiz olduğunu, aktivite 

programlarının ücretlerinin yüksek olmasının ve spor ekipmanlarının 

pahalı olmasının aktivitelere katılıma engel olduğu belirtilmiştir 

(Görgün ve Melekoğlu, 2016) 

Engelli Engelleri 

Engelli bireylerin halka açık alanlarda rekreasyonel aktivitelere 

katılımlarını kısıtlayan unsurları inceleyen çalışmalar incelendiğinde 

kısıtların genellikle farklı faktörler altında toplandığı söylenebilir. Bu 

faktörler kimi çalışmalarda  

 Yapısal,  

 Bireysel 

 Çevresel  

Faktörler olarak sınıflandırılırken; kimi çalışmalarda  

 Ekonomik faktörler,  

 Psikolojik faktörler,  

 Yasalar ve prosedürler olarak sınıflandırılmaktadır.  

Kaya ve Müderrislioğlu (2015) nun yaptıkları çalışmaya göre 

çevresel ve yapısal faktörlere ilişkin en önemli kısıtlar: 

 Yolların bakımsız, tümsekli ve çukurlu olması, 

 Oturma elemanları yetersizliği ve oturma elemanlarının 

engelliler için gerekli standartlara sahip olmaması 

 Aydınlatma elemanların yetersiz olması, 

 Kaldırımların üzerinde hareket etmeye elverişli olmaması 

 Yaya kaldırımlarında kullanılan döşeme malzemelerinin 

ergonomisinin uygun olmaması, 

 Kaldırım genişliklerinin yetersizliği, 

 Yollardaki kaldırım rampalarının yetersizliği, 

 Engelliler için park alanların yetersizliği 

 Yaya geçitleri yetersizliği, 

 Alanda yeterli aktivitelerin bulunmaması, 
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 Alanın doğal olmaması, 

 Sinyalizasyonun olmaması, 

 Toplu taşıma araç duraklarının yerlerinin uzak olması 

Psikolojik ve duygusal faktörlere ilişkin en önemli kısıtlar: 

 Yardıma ihtiyaç duyulması, 

 Dış çevreden korunma duygusu, 

 Çok kalabalık olması 

Ekonomik faktörlere ilişkin en önemli kısıtlar ise: 

 Ekipmanların pahalılığı 

 Yeteri kadar paranın olmaması, 

 Yemeli içme faaliyetlerinin pahalı olması, 

Yasa ve prosedür faktörlerine ilişkin en önemli kısıtlamalar: 

 Konferans salonu, sinema, tiyatro, konser salonu vb. 

mekânlarda engelliler için yer ayrılmaması, 

 Engelli erişebilirliğini sağlamadan sorumlu bir görevlinin 

olmaması,  

şeklinde sıralanmıştır. 

Bu faktörlerin birçoğu göz önünde bulundurularak engelliler için 

rekreasyon alanı yapma girişimlerinde bulunulmuştur. Zihinsel engelli 

çocukların eğitimine önemli katkılar sunan kentlerin başında yer alan 

Eskişehir, asker, üniversite, yerel yönetim ve yerel firmaların iş 

birlikteliği ile önemli bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmiştir 

(Öztürk, 2010). Çok ortaklı yürütülen proje neticesinde engelliler için 

kullanılabilir güzel bir ürün ortaya konmuştur. 
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Resim 1. Engelli Rekreasyon Alanı Vaziyet Planı (Öztürk, 2010) 

Resim 1 de görüldüğü üzere dairesel formdaki yapı, alandaki sınırlar 

içerisinde aktiviteleri tümüyle algılayabilecek biçimde 

konumlandırılmıştır. Ana yoldan içe çekilerek oluşturulan otopark, 

engelli çocukların ve ailelerinin park alanına ulaşımını kolaylaştırmak 

için tasarlanmıştır. 

 

Resim 2. Rekreasyon Alanı Tasarım Maketi (Öztürk, 2010). 
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Engelli bireyler için özel olarak tasarlanan rekreasyon alanında bina 

giriş saçağının devamında yer alan giriş holü eşik olarak tasarlanmış, 

aynı zamanda çocukların özel eşyalarını bırakabileceği dolapların 

bulunduğu, bir ön hazırlık mekânı olarak ele alınmıştır. 

“Eskişehir’de bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen 

bu proje; asker, üniversite, belediye ve sanayi iş birlikteliği ile birçok 

kente örnek olabilecek bir organizasyonu sağlamıştır. Zihinsel engelli 

çocukların, bedensel gelişimleri ve sosyal hayata uyum sürecinde, açık 

alan eksikliği göz önüne alınarak gerçekleştirilen projede, tasarlanan 

kapalı alanda; idare, yeme-içme gibi hizmet birimleri ile çok amaçlı 

salon ve eğitim üniteleri yer almaktadır. Dış alanda da yürüyüş parkuru, 

görsel sürekliliğin kaybolmadığı labirent alanı, oyun üniteleri, basket 

sahası ve açık satranç oyun alanı tasarlanmıştır. Konut alanı ve okullar 

çevresinde bulunan bu park, aynı zamanda engelsiz çocuklara da oyun 

imkânı sunmakta, engelli çocuklar için bir entegrasyonu 

öngörmektedir. 2004 yılında bitirildikten sonra yaklaşık 2 yıl işletme ve 

idari nedenlerle açılamayan bu park ve eğitim alanı, 2006 yılından 

itibaren “SOMET Zihinsel Gelişim Derneği’ne” devredilerek faaliyete 

geçirilmiştir. “SOMET” tasarlanan bu alanda, geliştirdiği birçok proje 

ile zihinsel engelli çocukların gelişiminde büyük rol oynamaktadır. 

Dönem dönem gelişen ihtiyaçları doğrultusunda alana ek ve yeni 

oluşumlar ilave ederek eğitime devam etmektedir.”(Öztürk, 2010). 

Rekreasyon alanları ve sosyal destek üzerine yapılan başka bir 

çalışmada ise (Gumus ve diğ., 2019); rekreasyon alanlarını kullanan 

bireylerin en yüksek sosyal desteği arkadaşlarından algıladıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalar rekreasyonel etkinliklere 

katılımda arkadaş faktörünün en önemli katılım faktörlerinden biri 

olduğunu göstermektedir (Uzun ve dig., 2017; Ayhan ve dig., 2018; 

Chick ve dig., 2015; Ayhan ve dig., 2017). Arkadaşlık ilişkilerinin 

öneminin biraz daha arttığı üniversite yıllarında bireylerin kendilerini 

bir arkadaş grubuna dâhil hissetmesi ve arkadaşlarıyla yakın ilişkiler 

kurması onların bu arkadaşlıklar vasıtasıyla hissettikleri sosyal desteği 

üst düzeye çıkarttığı düşünülmektedir. Nitekim Yardımcı ve Başbakkal 

(2009) yaptıkları çalışmada benzer sonuçlara ulaşarak bu bulguyu 

desteklemişlerdir. Özellikle gerek kampüs içi rekreasyon alanlarına 

gerekse belediyeler tarafından yaptırılan rekreasyon alanlarına 

katılımda arkadaş faktörü önemli bir motivasyondur (Brock ve diğ., 

2015; Henchy, 2011). Rekreasyon alan tercihi ile ilgili en önem verilen 

faktörlerin “Sportif çeşitlilik” ve “Personel” boyutlarıdır. Bu bulgudan 

hareketle bireylerin gidecekleri rekreasyon alanlarını seçerken özellikle 

engel grupları için farklı spor branşlarını yapmaya imkân vermesinin 
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yanında, alanda çalışan güvenlik, temizlik, spor eğitmeni, gibi 

personelin tutumunun da önemli bir tercih sebebi olduğu söylenebilir.  

Rekreasyon alanlarında spor yaptıracak eğitmenlerin bulunması, 

yeterli sayıda temizlik ve güvenlik personelinin bulunması ve alanda 

danışabilecek personelin olması o alanı diğer rekreasyon alanlarına 

göre daha tercih edilebilir hale getirecektir. Benzer şekilde rekreasyon 

alanında yürüyüş ve bisiklet yollarının bulunması aynı zamanda farklı 

spor dallarını yapmaya imkân sağlaması, ilgili alanın daha fazla birey 

tarafından kullanılmasını sağlayacaktır. Özellikle engel grupları göz 

önünde bulundurularak farklı alanların tasarlanması, yukarıda belirtilen 

kısıtların göz önünde bulundurulması, engelli bireylerin sosyalleşmesi 

açısından park ve rekreasyon alanlarının çok daha etkin ve yoğun bir 

şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. 

Genceler üzerinde yapılan çalışmalarda. Algılanan destek düzeyini 

düşük olan bireylerin, orta ve yüksek olanlara oranla konum alt 

boyutunu daha fazla önemsedikleri söylenebilir. Bu bulgu algılanan 

sosyal destek düzeyi düşük olan bireylerin gidecekleri rekreasyon 

alanlarını tercih ederken eve yakın olması, şehir merkezine yakın 

olması, toplu taşıma araçları ile ulaşılabilir olması gibi etkenlere önem 

verdikleri şeklinde yorumlanabilir. Nitekim yapılan çalışmalar 

rekreasyon alanlarına katılımda güvenlik ve sosyal destek 

yetersizliğinin önemli bir etken olduğunu göstermektedir (Coleman, 

1993; Iso-Ahola ve Park, 1996; Twenge ve diğ., 2010). Sosyal destek 

ve rekreasyon ilişkisini inceleyen çalışmalarda cinsiyet faktörününde 

etkisinden bahsedilebilir. Ardahan ve Yerlisu (2011) erkeklerin 

rekreasyon tercihleri konusunda iş, aile, toplumsal sorumluluklar gibi 

sosyal kurumların da desteklediği yapılardan dolayı daha aktif ve rahat 

olduğunu, kadınların ise üstlendikleri roller gereği rekreasyonel 

tercihlerde daha kısıtlı fırsatlara sahip olduklarını belirtmişlerdir. 

Thapa, Confer ve Mendelson’un (2004) rekreasyon alanlarında 

erkeklerin bayanlara oranla daha fazla etkinliğe katılım sağladıklarını 

belirtmişlerdir. Erkeklerin sportif boş zaman değerlendirme 

alışkanlıklarının kadınlara oranla daha yüksek olması sebebiyle 

(İskender ve diğ., 2015) kadınların rekreasyonel tercihlerde erkeklere 

oranla daha kısıtlı fırsatlara sahip olması, gidecekleri rekreasyon 

alanlarını seçerken çok daha fazla unsuru önemsenmesini zorunlu 

kıldığı düşünülmektedir. Benzer şekilde engelliler de dahil olmak üzere 

tüm gruplarda algılanan sosyal destekte kadınların erkeklere oranla 

daha fazla destek algıladıkları görülmektedir. Alanyazında kadınların 

erkeklere oranla daha fazla sosyal destek algıladığını gösteren 

çalışmalar mevcuttur (Allen ve Stoltenberg, 1995; Antonucci, 1987; 

Stokes ve Wilson, 1984). 
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Sonuç ve Öneriler 

Fiziksel aktivitenin yararları, engelli olanlar dahil, tüm bireyler için 

evrenseldir. Engelli çocukların spor ve rekreasyonel etkinliklere 

katılımı dahil edilmeyi teşvik eder, koşullandırmayı aza indirir, fiziksel 

işlevi optimize eder ve genel refahı arttırır. Bu faydalara rağmen, 

engelli çocuklar katılımda daha sınırlıdır, uygunluk seviyelerine sahip 

değildir ve engelli olmayanlara göre daha yüksek obezite seviyelerine 

sahiptir (Toptaş Demirci, 2019). Buna benzer sayabileceğimiz daha 

birçok durum engellilerin rekreasyon olanaklarına erişmesinde bir 

kısıtlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin gerek fiziksel gerekse 

psikolojik olarak yenilenmesi, tazelenmesi sağlayan rekreasyon 

fırsatları günümüzde insanlar için bir lüks veya boş zamanda yapılacak 

bir aktivite olmaktan ziyade bir gerekliliktir. Bu gereklilik insanın 

yaşamını daha enerjik daha sosyal ve aktif geçirmesini sağlar. Engelli 

bireylerin özellikle gelişmekte olan toplumlarda günlük ihtiyaçlarını 

bile karşılama noktasında çok fazla kısıtlama ile karşılaştıkları 

düşüldüğünde rekreasyon ihtiyacının engelli bireyler için çok daha 

fazla gereklilik olduğu söylenebilir. Yapılan araştırmalara göre engelli 

bireylerde engelli olmayanlara göre 4.5 kat daha fazla fiziksel inaktivite 

görülmektedir (Demirel ve diğ., 2014). Dolayısıyla engelli bireylerin 

fiziksel olarak aktif olacağı mekanlar onların sağlıkları için büyük önem 

arz etmektedir. Bu mekanların başında gelen park ve rekreasyon 

alanlarının engelli bireylerin de erişim koşullarına uygun dizayn 

edilmesi fiziksel aktivite düzeyini büyük ölçüde arttıracaktır. 

Rekreasyon alanları fiziksel aktivitenin yanı sıra engelli bireylerin 

sosyalizasyonu açısından başka bir misyon üstlenmektedir. Dışarıya 

kapalı bir tutum sergileyen engellilerin entegrasyonunda rekreasyon 

alanları toplumsal katılımı desteklemektedir. Bulgulara göre engelli 

bireyler günde 4 saatten fazla TV izlemektedir ve bu oran engelli 

olmayanların iki katıdır. Engellilerin sosyal etkileşimleri için 

rekreasyon alanlarını daha aktif kullanmaları gerekmektedir. Bu 

kapsamda yerel yöneticilere, kanun koyuculara ve sivil toplum 

örgütlerine aşağıdaki öneriler sunulmuştur: 

 Akıllı teknolojilerin yardımıyla engellilere/engel düzeylerine 

göre sınıflandırılan park ve rekreasyon alanlarının mobil uygulamalarla 

engelliler için daha ulaşılabilir hale getirilmesi, 

 Engellilerin sosyal entegresyon sürecinde onlara psikolojik 

destek sağlayacak, rekreasyon alanlarının kullanımını teşvik edecek 

uzman personelin rekreasyon alanlarında istihdam edilmesi, 

 Rekreasyon alanlarında haftanın belirli günlerinde, uzman 

eşliğinde engellilere yönelik grup egzersiz programlarının yapılması, 



 
522 

 

 Rekreasyon alanlarına ulaşımı sağlayan toplu taşıma 

araçlarının engelli bireylere uygun olması, 

 Rekreasyon alanlarında engellilere yönelik kültürel ve sanatsal 

aktivitelere de önemi ölçüde yer verilmelidir, 

Engellilerin sorunlarının daha iyi anlaşılabilmesi için engel düzeyi 

sınıflandırmalarının dikkate alınarak çalışmalar yapılması, farklı yaş 

aralıklarının dikkate alınması ve özellikle sosyo-ekonomik düzeyin göz 

önünde bulundurularak yeni çalışmaların kurgulanması önerilmektedir. 
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1. Giriş 

Obezite, çocuk ve adölesanların %25-30’unu etkileyen önemli bir 

beslenme problemidir. Çocukluk çağı obezitesi özellikle gelişmiş 

ülkelerde olmakla beraber bütün dünyada artan bir prevalansa sahiptir. 

Obeziteye bağlı problemlerin yanı sıra çocukluk çağında obez olanlarda 

erişkin dönemde morbidite ve mortalitenin artması, adölesan döneme 

obez girenlerin %50’sinin erişkin dönemde obez olması ve hem çoğu 

kez aileler ve hem de hekimler tarafından tedavi edilmesi gereken bir 

hastalık olarak görülmemesi açısından önemli bir sağlık sorunu olarak 

karşımıza çıkmaktadır (1). 

Amerika Birleşik Devletlerin’de erişkinlerin %54,9’u fazla kilolu, 

%22,3’ü ise obezdir. Çocukluk çağı obezitesinin birçok bilinen ve 

potansiyel nedeni vardır, bunlar genetik, endokrin, fiziksel aktivite, 

diyet ve sosyoekonomik nedenler olarak sınıflandırılabilir. Bu 

faktörler, temel denklemi (enerji alımı = enerji tüketimi) etkiler. Bu 

denklemdeki bozukluklar obeziteye yol açabilir. Obezite ile tip 2 

diyabetin arasındaki ilişkide anahtar mekanizma insülin direncidir. 

Metabolik sendrom ilk kez tanımlandığında metabolik sendromun 

bileşenleri olarak santral obezite (artmış bel çevresi), hiperinsülinemi, 
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insülün direnci, aterojenik dislipidemi (VLDL ve trigliserid yüksekliği, 

HDL düşüklüğü), koroner hastalıklar ve serebrovasküler hastalıklara 

yatkınlık sayılmıştır (2). 

2. Genel bilgiler 

Obezite (şişmanlık) enerji alımının, harcanımının aştığı durumlarda 

ortaya çıkan aşırı yağ depolanmasıdır. Vücut yağ oranı, yaygın olarak 

Beden kitle indeksi (BKİ) ile değerlendirilir. BKİ persantil çizelgesinin 

%85-95 aralığını kilolu, %95’in üzerinde ise obez olarak 

tanımlamaktadır. Obezite vakalarının büyük bölümünde altta yatan bir 

patoloji bulunamaz. Bunlar basit obezite= eksojen obezite olarak 

adlandırılır. Endokrin, genetik veya diğer nedenler etyopatogenezde rol 

aldığında ise ‘sekonder obezite= endojen obezite’den söz edilir. Vücut 

yağının düzenlenmesi intrauterin dönemde başlar. İntrauterin dönemin 

ikinci yarısından itibaren yağ hücrelerinin hiperplazi ve hipertrofi 

nedeniyle yağ dokusu artar (3).  

Doğumda vücut ağırlığının %14’ünü yağ dokusu oluşturur. Yağ 

kitlesi süt çocukluğu döneminde artarken, beş-altı yaş civarında 

azalarak vücut ağırlığının %12,5-13,5’ine iner. Daha sonra vücut yağı 

sabit bir hızla artar ve bu durum ‘adipoz rebound’ olarak adlandırılır 

(4). 

On-onbeş yaşlar arasında vücut yağ oranı erkeklerde %17,8’den 

%11,2’ ye düşerken, kızlarda %16,6’dan %23,5’e yükselir. Şişmanlık 

ile hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, dejeneratif 

artrit, tromboflebit gibi birçok hastalık arasında her yaş grupunda sıkı 

bir ilişki olduğu, şişman kişilerde yaşam süresinin kısaldığı, ayrıca 

erişkin şişmanların büyük çoğunluğunda bu durumun başlangıcının 

çocukluk yaşlarına uzandığı iyi bilinmektedir. Bu nedenle çocukluk 

yaşlarındaki şişmanlık günümüzde önemli bir sağlık sorunu olarak ele 

alınmaktadır. Toplum sağlığının geleceği yönünde büyük risk taşıyan 

bu durum nedeniyle sağlık kontrollerinde çocukların vücut ağırlığı ve 

ağırlıkta artış eğilimi doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından dikkatle 

izlenmelidir (5). 

3. Epidemiyoloji 

Günümüzde obezitenin görülme sıklığı her yaş grubunda 

artmaktadır. Bunun nedeni modern yaşamın getirdiği beslenme 

alışkanlıklarında yağların ve karbonhidratların fazla miktarda 

tüketilmesi ve çocukların fizik aktiviteden uzaklaşarak televizyon ve 

bilgisayar oyunlarına yönelmeleridir. Amerika ve Avrupa’da yapılan 

epidemiyolojik çalışmalarda 1990’ lı yıllarda 1960’lı yıllara göre 

obezite sıklığı üç kat artmıştır. Dünya genelinde obezite prevalansı 



 
532 

 

1975 ile 2016 arasında neredeyse üç kat artış göstermiştir. Dünya Sağlık 

Örgütü, 2016 yılında, 18 yaş ve üstü olan 1.9 milyardan fazla yetişkinin 

aşırı kilolu sınıfında yer aldığını bildirmiştir (6). 

Yapılan araştırmalar sonucu aşırı kilo ve obezite sorunu olan 

ülkelerin oranları Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2016) verilerine göre 

ABD %30,60 oranla en fazla, Japonya ise %3,2 oranla en az obezite 

sorunu yaşayan ülkedir. 

 

 

Şekil 1. Avrupa ülkelerinde yaşayan ve toplam nüfusta bulunan obez 

insanların oranları. 

Avrupa’da nüfusa göre yetişkin ve çocuklarda obezite giderek 

yayılmaktadır. 2018 yılında Viyana’da düzenlenen Avrupa Obezite 

Kongresi (ECO)’nde uzmanlar ülkelerin son tahminlerini kullanarak 

yetişkinlerin %30-70'inin aşırı kilolu olduğunu ve obezitenin 

yetişkinlerin %10-30'unu etkilediğini öne sürmüştür. Dahası, DSÖ 

Avrupa Bölgesi'nde, her 11 yaşındaki çocuklardan birinin ya fazla 

kilolu ya da obez olduğunu açıklamıştır (European Congress on Obesity 

(ECO), 2018). Şekil 1’de görüldüğü gibi Malta % 25,2 oranla en 

yüksek, Hollanda ise 12,9 oranla en düşük obez oranına sahip olan 

Avrupa ülkesidir (7). 

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 

525 kişi olmuştur. Yapılan istatistiklere bakıldığında Türkiye’de 15 yaş 
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ve üzeri obez bireylerin oranı 2014 yılında %19,9 iken, 2016 yılında 

%19,6’ya düşmüştür (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018). (8). 

Dünya sağlık Örgütü, çocuklarda obeziteyi araştırmak amaçlı 

Türkiye’de 2015-2016 yıllar arasında ilköğretim 2.Sınıf öğrencilerini 

kapsayan bir çalışma yapmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye'de 

ilkokul 2.sınıf çocuklarının %1,5'i normalin altında zayıf, %14,6'sı 

fazla kilolu ve %9,9'u obezdir. Bölge bazında bakıldığında Ege Bölgesi 

en yüksek obezlik yüzdesine sahipken, Güneydoğu Anadolu'da bu 

yüzde en düşük değerdedir. Erkek çocukların %11,3’ü obez, %13,6’sı 

fazla kiloludur. Kız çocukların ise %8,5’i obez, %15,7’si fazla 

kiloludur1. 

Obezite prevalansının gittikçe artmasını etkileyen en önemli 

faktörler yaş, cins ve ırk olmakla birlikte sosyokültürel düzey, ailede 

obez bireylerin varlığı ve beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve 

günlük enerji harcamasının azalması etkili olduğu blinmektedir. 

Obezite sıklığı sosyoekonomik düzeye göre değişim göstermektedir. 

Gelişmiş ülkelerde obezitenin yüksek sosyokültürel düzeylerde daha 

sık olduğu gösterilmiştir. Sosyoekonomik düzeyin obezite prevalansı 

üzerindeki etkisi konusunda ülkemizde kısıtlı sayıda vaka üzerinde 

yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiş, çalışmalardan 

birinde ekonomik düzeyi düşük, diğerinde ise ekonomik düzeyi yüksek 

bölge çocuklarında obezitenin daha sık olduğu görülmüştür (9,10). 

4. Obezite tanımı 

DSÖ tarafından obezite şu şekilde tanımlanmaktadır, ‘’Obezite 

sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında anormal veya aşırı miktarda 

yağ birikmesidir. Vücutta doğrudan vücut yağını ölçmek için kullanılan 

yöntemler günlük uygulamada uygun değildir. Bu nedenle, şişmanlık 

genellikle klinik amaçlı bir tahmin sağlamak için ağırlık ve boy 

arasında ilişkiyle değerlendirilir. Bölgesel yağ dağılımının ölçütleri 

(örneğin, bel çevresi ve bel-kalça oranı) ve diğer büyüme standartlarını 

içeren diğer çocukluk obezitesi göstergeleri DSÖ tarafından ayrı ayrı 

tartışılmaktadır. Çocuk ve ergenlerde persentile göre zayıf, normal, 

fazla kiloluluk ile genel olarak obezite ve dereceleri Tablo 2’ de 

gösterilmiştir2 (11). 

 

 

                                                           
1(COSİTUR, 2016).Yayın No: 1080, Ankara 2017. 
2Canada Pediatric Endocrine Group, (CPEG), 2018 
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TABLO I. Çocuklarda persentile göre obezite sınıflanmsı 

Persentil değeri                                                                   Vücut ağırlığı durumu 

3 persentil ve altı                                                                               Zayıf 

3 persentil ve 84,9 persentil arası                                               İdeal vücut ağırlığı 

85 persentil ve 96,9 persentil arası                                                  Fazla kilolu 

97 persentil ve üzeri                                                                            Obez 

Çocukluk çağı obezite riski, 85 persentil ve üzeri durumlarda ortaya 

çıkmaktadır. Ancak her çocuğun vücut yapısı farklı olabilir ve mutlaka 

cinsiyetin de dikkate alınması gerekir. Bu nedenle çocuğun kilosu, 

boyuna, yaşına ve cinsiyetine göre büyüme ve gelişme grafiklerinden 

durumu takip edilerek belirleme yapılmalıdır (12). 

Çocuğun gelişimi persentil değerlerine göre %85 değerinin 

üzerindeyse fazla kilolu, %97 değerinin üzerindeyse obez olarak kabul 

edilmektedir. Amerikan Pediatri Akademisi (APA), 2-18 yaş arası 

çocuklarda ve 18 yaş üzeri erişkinlerde beden kitle indeksine göre 

obezite sınıflandırılması Tablo 3 ve 4’de gösterilmiştir.3 

TABLO  II. Amerikan Pediatri Akademisi 2-18 yaş arası 

çocuklarda obezite sınıflandırılması 

Düşük kilolu BKİ < 5 persentil altı 

Normal Ağırlıklı BKİ >5  ila < 85 presentil arası 

Aşırı kilolu BKİ >85 ila <95 persentil arası 

Obezite BKİ >95 persentil üzeri 

Şiddetli obezite sınıf 2 BKİ >%120 persentil veya BKİ >35 

Şiddetli obezite sınıf 3 BKİ >%140 persentil veya BKİ >40 

TABLO III. Amerikan Pediatri Akademisi 18 yaş ve üzeri 

erişkinlerde obezite sınıflandırılması 

                    Zayıf                             BKİ < 18.5 

                    Normal                           BKİ 18,5 -24.9 

                   Aşırı kilo                             BKİ>25 

                   Obez sınıf  I                             BKİ 30-34.9 

                   Obez sınıf II                             BKİ 35-39.9 

                   Obez sınıf III                             BKİ ˃ 40 

 

                                                           

3Definition, epidemiology, and etiology of obesity in children and 

adolescents. Uptodate 2020 
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5. Tanı kriterleri 

Boya göre ağırlık (Rölatif ağırlık) ölçümü: Çocuklarda obezite 

tanısında yaygın olarak kullanılan kriterdir. Yaş ve cinsiyete göre 

düzenlenmiş boy ve ağırlık değerlerini içeren tablolardan yararlanarak 

çocuğun boy yaşına (boyun 50. persentilde olduğu yaş) göre olması 

gereken ağırlık (ideal ağırlık) bulunur. Rölatif ağırlık: Hastanın ağırlığı 

x 100 / İdeal ağırlık formülüyle hesaplanır. Rölatif ağırlık %110-120 

arasındaise fazla tartılı (overweight), %120’ nin üstünde ise obezite 

olarak kabul edilir (13). 

Beden kitleindeksi (Quetelet indeksi): Vücut bileşiminin en iyi 

yansıtan indeks olarak kabul edilir. Ağırlık (kg)/boy(m)2 formülüyle 

hesaplanır. Yaş ve cinsiyete göre belirlenmiş çizelgelerde 85.-95. 

persentil arası fazla tartılı, 95. persentil üzeri ise obezite olarak 

tanımlanır. Her ülkenin kendi çocuklarına ait beden kitle indeksi 

persentil değerlerinin kullanılması uygundur (14). 

Deri kıvrım kalınlığı ölçümü: Obezitede fazla yağın büyük kısmı 

deri altında toplandığından deri kıvrım kalınlığı ölçümü iyi bir tanı 

kriteridir. Triseps, biseps, supskapular, suprailiak bölgelerde kaliper ile 

ölçülerek, cinsiyet ve yaşa göre geliştirilmiş tablolardan yararlanılarak 

değerlendirme yapılır. Tablolara göre 85. persentil üzeri fazla kilolu, 

95. Persentil üzeri obezite olarak kabul edilir. Deri kıvrım kalınlığı 

ölçümleri ile total vücut adipozitesi arasındaki korelasyon %70-80 

civarındadır (15). 

Bel/Kalça oranı: Yağ dağılımını belirleyen ölçütlerden biridir. 

Erişkinlerde özellikle obezite tiplendirilmesinde kullanılmakla birlikte 

çocukluk yaş grubu için standart değerler henüz geliştirilememiştir 

(16). 

Duel enerji X-ışını absorbsiometresi (DEXA): Vücut 

kompartmanlarının gamma ışınlarını farklı derecelerde tutması sonucu 

yağ dokusu, yağsız doku ve toplam kemik mineral düzeyi 

saptanabilmektedir. Kolay uygulanabilirliği ve radyasyon dozunun 

düşüklüğü nedeniyle tercih edilmektedir (17). 

Diğer yöntemler: Vücut dansitesi ölçümü, vücut potasyumu 

ölçümü, vücut suyunun izotop dilüsyonu ile saptanması, vücut 

elektriksel geçirgenliği, nötron aktivasyonu, ultrasonografi, bilgisayarlı 

tomografi ve nükleer manyetik rezonans, tanıda kullanılabilecek 

yöntemlerdir (18). 
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6. Etiyoloji 

Obezite, genetik ve genetik olmayan faktörlerden etkilenen 

karmaşık multifaktöryel bir hastalıktır. Çocuk ve adolesanda obesitenin 

en önemli nedeni (primer obesite) eksojen obesitedir. Bunun dışında 

kalan endokrin nedenler ve genetik sendromlar genel toplamın % 

10’undan azını oluşturmaktadır. 

 

Obezite etiyolojisini etkileyen faktörler: 

1.GenetikFaktörler: Obezite patogenezinde pek çok gen 

bozukluğunun rol aldığı bilinmektedir.4Yukarıda değinilen faktörlerde 

meydana gelen gen mutasyonları yağ dağılımını etkileyerek obezite ile 

sonuçlanırlar (19). 

Poligenik faktörler: Genetik faktörlerin izin verici bir rol 

oynadığına ve obezite oluşturmak için çevresel faktörlerle etkileşime 

geçtiğine dair güçlü kanıtlar vardır. Çalışmalar, kalıtımsal faktörlerin 

adipozitenin varyasyonunu %40 ila %85’inden sorumlu olduğunu 

göstermektedir, ancak sorumlu genetik polimorfizimlerin çoğu henüz 

izole edilmemiştir. Bu nedenle, obeziteye genetik katkılar muhtemeldir, 

ancak moleküler mekanizmaların çoğu henüz belirlenmemiştir. Dahası, 

genetik ve çevresel faktörler etkileşime girer, böylece sağlıklı bir ev 

ortamı genetik faktörlerin etkisini azaltabilir. İkiz çiftlerin geniş 

kapsamlı bir çalışmasında, erken çocukluk döneminde BKİ’nin kalıtım 

derecesi, obezogenik ev ortamlarında yaşayanlarda sağlıklı ortamlarda 

yaşayanlara göre daha yüksektir (20). 

Sendromik Obezite: Obezitenin birincili tezahürü olduğu çeşitli 

spesifik sendromlar tanımlanmıştır. Bunlar, üçüncü basamak sağlık 

merkezlerinde çocukluk çağı obezitesinin %1’inden azını oluşturan 

nadir obezite nedenleridir. Obezite aynı zamanda Down Sendromu 

dahil olmak üzere nisbeten yaygın genetik sendromların bir bileşenidir. 

Obezite ile ilişkili genetik sendromlu çocuklar tipik olarak fizik 

muayenede erken başlangıçlı obezite ve karakteristik bulgulara sahiptir. 

Bunlara dismorfik özellikle, kısa boy, gelişim geriliği, zihinsel engel 

(mental retardasyon), retina değişiklikleri veya sağırlık dahildir (21). 

Prader-Willi, bu sendromların en yaygın olanıdır ve hipotoni, 

gelişim geriliği ve erken çocukluk döneminden obezite ile 
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karakterizedir. Prader Willi ve Bardet- Biedl sendromları dahil olmak 

üzere çoğu sendrom için, yeterince spesifik genetik testleri yapılmıştır, 

ancak obezitenin neden olduğu kesin mekanizma anlaşılmamıştır (22). 

Monojenik Obezite: Obezitenin primer tezahürü olduğu tek gen 

nadir görülür. Bunların birçoğu merkezi sinir sistemindeki 

melanokortin yolunu etkiler. Melanokortin reseptör defektleri en 

yaygın olanıdır, ancak yinede nadirdir. Erken başlangıçlı obezitesi olan 

bireylerin %2 ila %6’sında obeziteye katkıda bulunur (23). 

2. Çevresel faktörler: Obez çocukların hemen hemen tümü ya 

yerleşik bir yaşam tarzı ya da ihtiyaçtan daha büyük olan bir kalori 

alımının neden olduğu çevresel faktörlerden güçlü bir şekilde etkilenir. 

Özel çevresel etkilerin katkıları, ciddi tartışma ve araştırma konusudur. 

Çevresel faktörler, obezite riskini sadece bir kısmını açıklamakta ancak 

potansiyel olarak değiştirilebilir olmaları nedeniyle tedavi için önemli 

hedeflerdir. Araştırmalar annenin eğitim düzeyi düştükçe çocuklarda 

obezite görülme sıklığının arttığını göstermektedir. Gebelikte annenin 

sigara kullanması ile çocukluk obesitesi arasında yakın ilişki vardır 

(24). 

Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde yiyeceğe kolay ulaşılması ve 

sedanter yaşam obesitenin yüksek oranda görülmesine yol açar. Ailenin 

gelir düzeyi ile obezitenin görülme sıklığı arasındaki ilişki yaş, ırk ve 

cinsiyet faktörleri ile değişkenlik gösterdiğinden bu konuda çelişkili 

yayınlar vardır. Şekerli içeceklerin (meyve suyu dahil) tüketiminin, 

bazı kişilerde obezite gelişimine önemli bir katkı olduğunu 

göstermektedir. 5-12 yaş arasındaki çocuklarda (normal ağırlıklı) 

yapılan randomize bir çalışmada, günlük olarak suni olarak 

tatlandırılmış bir içeceğin tüketilmesi ile şekerle tatlandırılmış içeceğin 

tüketimi karşılaştırıldığında suni olarak tatlandırılmış içecek tüketen 

çocuklarda daha az kilo alımı ve yağ birikimi görülmüştür5 (25). 

Uzun süre televizyon seyretmek, video ve bilgisayar oyunları 

oynamak ve bu sırada yüksek kalorili gıdalar tüketmek obesite 

oluşumunu kolaylaştırır. Televizyon izlemekle geçirilen süre ile obezite 

arasındaki anlamlı ilişki olduğu gösterilmiştir. Aktivasyon azlığı 

obeziteyi kolaylaştırırken, obez çocukların daha az aktivitede 

bulunmaya yönelmeleri, olayın kısır döngü içinde devam etmesine 

neden olmaktadır. Birçok çalışmalar kısa uyku süresi ile obezite 
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arasında ilişki olduğunu bildirmişler. Uyku süresi ile obesite arasındaki 

ilişki için bir mekanizma oluşturulmamıştır, ancak iştah 

düzenlenmesinde yer alan serum leptin ve grelin seviyelerinde 

değişikliklerle ilişkilendiriliyor (26).  

İlaçlar: Bazı psikoaktif ilaçlar (özellikle olanzapin ve risperidon), 

antiepileptik ilaçlar ve glukokortikoidler dahil olmak üzere birdizi ilaç 

kilo alımına neden olabilir. Olanzapinin neden olduğu kilo alımı ve 

hiperlipidemi, küçük çocuklara kıyasla ergenlerde şiddetli olabilir. Oral 

veya inhale glukokortikoidlerin kısa süreli (örneğin, astım alevlenmesi 

için birkaç gün), kullanımı vücut ağırlığı üzerinde uzun vadeli 

etkilerinin olması muhtemel değildir (27). 

Obeziteye katkı sağlayan olası diğer çevresel faktörler bağırsak 

mikrobiyotasının çevresel toksinlerin ve virüslerin etkilerini içerir. Bazı 

araştırmacılar bağırsak bakterileri ile kilo alma potansiyeli arasında bir 

ilişki olduğunu öne sürmüşlerdir. Hayvanlar üzerinde yapılan 

çalışmalar, yaşamın erken döneminde antibiyotik verilmesinin, daha 

sonraki dönemlerde şişmanlığa yatkın olduğunu göstermektedir. Bazı 

gözlemsel çalışmalar ve meta analizler de bu olasılığı desteklemiştir. 

Diğer büyük çalışmalar, erken çocukluk döneminde ve doğum öncesi 

antibiyotik maruziyeti ile obezite arasında bir ilişki olduğunu 

bildirmiştir (28). 

Toksinler: Epidemiyolojik çalışmalar, pestisit dikloro difenil 

trikloro ethan (DDT) veya bisfenol A (BPA) gibi çevresel endokrin 

bozucu kimyasallara maruz kalmak suretiyle obezitenin tetiklenmesi 

veya dahada artması olasılığını arttırmaktadır. Amerika Birleşik 

devletleri’ndeki çoğu birey idrarda saptanabilir Bisfenol Adüzeylerinde 

sahiptir. Maruz kalmanın çoğu gıdalardandır. Hayvanlarda yapılan 

deneysel çalışmalar, BPA’nın östrojen reseptörlerinin seçici bir 

modülatörü olduğunu ve adipogenezi ve postnatal somatik büyümeyi 

hızlandırdığını göstermektedir (29). 

Virüsler: Birkaç çalışma, obezitenin bir virüse maruz kalmayla 

tetiklenebileceğini veya alevlenebileceğini göstermektedir. Adenovirüs 

serotip-36 (adv -36), çeşitli hayvan modellerinde vücut yağını arttırır ve 

insanlarda yapılan çalışmalar bu serotip ile obezite arasında ilişkiye 

dayalı çelişkili sonuçlar bulunulmuştur. Obezite ile ilişkili insan 

virüsleri ise Adenovirüs-36 (Ad-36), Ad-37 ve Ad-5’dir. Bu virüsler 

adipositler üzerine direk etkilidirler. Ad-37 ve Ad-5 hayvanlarda 

obeziteye neden olurken, Ad-36 hem hayvanlarda hem de insanlarda 

obezite etkenidir. Bu etkenler adipositlerde trigliserid birikimine ve 

preadipositlerin olgun adipositlere farklılaşmasına neden olurlar  (30). 
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3.İntrauterin etkenler: Prenatal dönem obezite gelişiminde kritik ve 

duyarlı bir dönemdir. İntrauterin dönemdeki maternal faktörler 

postnatal obesite etkilidir. Annenin diyabetik vaye obez olması ve 

hamilelik sırasında aldığı kilo obezite riskini arttırmaktadır. Erken 

hamilelik döneminde malnütrisyona maruz kalan annelerin çocukları 

hayatın ilerleyen dönemlerinde daha fazla obezolma riskine sahiptirler. 

Benzer şekilde intrauterin dönemde hiperglisemiye maruz kalan 

çocuklarda çocukluk döneminde glukoz intoleransı geliştirirler ve obez 

olma riskleri artar. Bu değişikliklerin mekanizmaları tam 

anlaşılmamıştır. Ancak hayvan deneyleri hamilelik sırasında ciddi aşırı 

beslenme veya ciddi az beslenmeye maruz kalmanın hipotalamik 

gelişim ve pankreatik beta-hücre gelişimini etkilediğini 

düşündürmektedir (31). 

4.Psikolojik Faktörler: Stresin hipotalamik hipofizer adrenal aksta 

ve kortizol üretiminde etkisi olduğu ve obezite etiyolojisinde rol 

oynayabileceği düşünülmektedir. Aile içi olumsuz ilişkiler çocuğun 

ruhsal yapısını etkileyerek az ya da aşırı yeme davranışı doğurmaktadır. 

Obez çocuklarda özellikle puberte döneminde ortaya çıkan psikolojik 

bozukluklar  (arkadaş edinememe, grup faaliyetlerine katılmama gibi) 

çocuğu pasif hale getirmekte ve obezite derecesini artırmaktadır (32). 

5.Beslenme Şekli: Antenatal dönemden itibaren beslenme şekli 

çocuğun ileri yıllardaki beslenme alışkanlığını belirler. Anne sütü ile 

beslenmenin obezite oluşumunu önleyici etkisi iyi bilinmektedir. 

134,577 çocukta okula başlama yaşında yapılan kesitsel bir 

araştırmada: hiç anne sütü almamış çocuklarda obezite görülme 

sıklığının anne sütü almış çocuklara göre yaklaşık iki kat olduğu 

görülmüştür. Süt çocukluğu döneminde mamaile beslenme, 

zamanından önce ek gıdalara ve yapay beslenmeye geçilmesi obeziteyi 

kolaylaştırır. Beslenme alışkanlığında kalori ve yağ yoğunluğunun 

fazla oluşu (fast food tarzı beslenme ve kalori yoğunluğu yüksek 

içecekler) obezite sıklığının artışında bir risk faktörüdür. Çocuklarda 

obezitenin nedeni her zaman aşırı beslenme olmayıp, aktivasyon azlığı 

da önemli bir faktördür (33). 

7. Tedavi 

Obezite tek bir hastalık değil birden fazla hastalığa neden olabilen 

sağlık sorunudur. Bu nedenle obezitenin önlenmesi ve tedavisi ile 

ilaçlarla dahi tamamen tedavi edilemeyen birçok sağlık sorunu 

önlenebilecek veya düzeltilebilecektir. Obezite tedavisi eğitim, aktivite, 

egzersiz, yaşam şekli değişimini içeren ve ailenin tam katılımı ile 

desteklenmiş multidisipliner bir tedavi olmalıdır. 
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Diyet tedavisi: Obezite tedavisinin temel taşı diyettir. Hastanın 

alması gereken ideal kalori miktarı boy yaşına göre düzenlenmiş kalori 

cetvellerinden hesaplanabilir. Obezite diyetinde normal beslenmede 

olması gereken oranlar (karbonhidrat %50, yağ %30, protein %15) 

bulunmalıdır. Bu oranların bozulmuş olduğu kısa vadede hızlı kilo 

verdiren diyetler (tam açlık, çok düşük kalorili diyet, düşük 

karbonhidratlı diyet ve yüksek proteinli diyetler) sağlık açısından 

tehlikelidir ve uzun vadeli olmadıklarından yararsızdır. Düşük kalorili 

diyetler negatif nitrojen dengesine neden olurlar. Ağır diyet 

uygulanması yağsiz vücut kitlesinde kayba ve diğer fizyolojik olmayan 

sonuçlara neden olabilir. Diyet konusundaki diğer önemli parametre 

karbonhidrat içeren gıdanın alımından sonra kan şekerini yükseltme 

potansiyelini belirleyen glisemik indekstir. Hızlı sindirilen veya 

glukoza erken dönüştürülen yiyecekler yüksek glisemik indekse 

sahiptir. Yüksek glisemik indeksli gıdaların alımından sonra ortaya 

çıkan metabolik ve hormonal değişikliklerin aşırı besin alımına neden 

olduğu gösterilmiştir. Diyet ayarlanmasında yağ miktarı azaltılırken 

glisemik indeks de dikkate alınmalıdır (34). 

Egzersiz ve aktivite: Egzersiz, kalori alımında kısıtlama ile kombine 

edilmediğinde kilo verilmesi konusunda yetersiz kalmaktadır. 

Genellikle kapsamlı bir egzersiz programından ziyade aktif yaşam 

tarzının benimsetilmesi (televizyon, bilgisayar oyunları gibi pasif ev içi 

faaliyetlerden kaçınılarak ev dışı aktivitelere yönelinmesi) 

önerilmektedir. Diyetle bazalmetabolizma hızında meydana gelen 

azalma, egzersizle enerji harcanımı sayesinde kompanse edilerek kilo 

kaybının kalıcı olması sağlanabilmektedir. Çocuğun doğal aktivitesine 

izin verilmeli, aktiviteden çocuğun hoşlanması sağlanmalı, grup 

oyunlarına katılması teşvik edilmelidir. Diyet ve egzersizin istenen 

başarıya ulaşabilmesi için, çocuğun ve ailesinin kilo vermeye uygun 

yaşam tarzının benimsemesi gerekmektedir (35). 

İlaç tedavisi: Bazı ilaçlar, aşırı kilolu veya obezitenin tedavisi için 

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmıştır. İlaç 

kullanımı genellikle sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve davranış 

değişikliğiile birlikte kullanılması önemlidir. Aşırı kilolu bireylerde ilaç 

tedavisine başlama kararı, riskler ve faydalar dikkate alındıktan sonar 

verilmelidir ve ilaç tedavisinin hedefleri açık olmalıdır (36). 

İlaç tedavisi için adaylar: İlaç tedavisi için adaylar, vücut kitle 

indeksi (VKİ) ≥30 kg / m2 olan veya VKİ 27 ila 29.9 kg / m2 olan ve 

kilo kaybı hedeflerini karşılamayan kilo ile ilişkili komorbiditeleri olan 
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bireyleri içerir. 6 Bunlar ki sadece kapsamlı bir yaşam tarzı 

müdahalesiyle kilo kaybı hedeflerine (üç ila altı ayda toplam vücut 

ağırlığının en az %5'inin kaybı) ulaşmamış olanlardır. Erişkinlerde 

kullanılan ilaçlardan başlıcaları sibutramin, orlistat, efedrin ve 

kafeindir. Sibutramin santral etkiyle besin alımını azaltır. Orlistat 

pankreatik lipazı bloke eder ve trigliserid sindirimini azaltır. Yağda 

eriyen vitamin emiliminde bozulmaya neden olur. Efedrin özellikle 

kafeinle birlikde kullanıldığında kilo verilmesini sağlayan termojenik 

bir ajandır. Bu kombinasyon yağ asitlerinin oksidasyonunu artırıp besin 

alımını azaltarak yağsız kitle kaybını en aza indirir (37). 

Metformin çocuklarda kilo vermek için kullanılmıştır, ancak bu 

amaçla ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmamıştır. 

Metformin karaciğer glukoz üretimini bloke eder ve dokuların insülin 

duyarlılığını artırır. Yan etkileri; Bulantı, ishal, vitamin B12 eksikliği, 

karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma ve laktik asidozdur. Özellikle 

laktik asidoz yan etkisi nedeniyle karaciğer, böbrek, kalp ve solunum 

sistemi hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır. Metformin kullanılan 

obez hastalar anormal insülin veya glukoz metabolizmasına ve çoğu 

ciddi obeziteye sahiptir. Bu sonuçlar, obezitesi olan genel bir pediatrik 

nüfusa uygulanabilirliğini sınırlar. Orlistat, ABD Gıda ve İlaç Dairesi 

(FDA) tarafından 12 yaş ve üstü ergenlerde kullanım için 

onaylanmıştır. Orlistat pankreatik lipazı bloke eder ve trigliserid 

sindirimini azaltır. Ek olarak, orlistat orta dereceli yan etkileri mevcut. 

Bu nedenle, USPSTF (Birleşik Devletler Önleyici Hizmetler Çalışma 

Grubu), klinisyenleri çocuklarda ve ergenlerde kilo vermeye yönelik 

birincil etkili müdahale olarak davranışsal müdahaleleri teşvik 

etmektedir (38). 

Kaynakça 

1. Gurel S, İnan G. Cocukluk Cağı Obezitesi Tanı Yontemleri, 

Prevalansı ve Etyolojisi. ADUTıp Fakultesi Dergisi 2001; 2(3) : 

39 – 46. 

2. Eker E, Şahin M: Birinci Basamakta Obeziteye Yaklaşım. sted 2002; 

cilt11,sayı.7,246 

3. Je, Donaldsan MDC, Gregory JW, Savage MO, et al. Practical 

Endocrinology and Diabetes in children, United Kingdom: Black 

Well since,2001:161-171 

                                                           
6 Screening for obesity in Children and adolescents June 20.2017 



 
542 

 

4. Styne DM. Childhood and adolescent obestity, prevalence and 

significance. Pediatr Clin North Am 2001:768-776 

5. Dietz WH. Prevalence of obesty in children.In: Bray GA, Bouchard 

C, James WPT (eds) Handbook of Obestiy. New York: Marcel 

Dekker 1998: 93-102 

6. Güngör N, Arslanian SA. Nutritional disorder In: Sperling MA(ed), 

Pediatric Endocrinology 2nded, Philadelphia: Saunders. 2002; 

689-725 

7. H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (WHO 2016), Cilt: 6, Sayı:1, 

2019 

8. Fidancı D, Eren B, Sulıha D. Childhood obesity and prevention 

approache, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2015; Cilt 14 sayı 

4. 

9. Kanbur NO, Derman O, Kinik E. Prevalence of obesity in adolescent 

and the impactof sexual maturation stage on body mass index in 

obese adolescent. Int J Adolesc Med Health2002;14: 61-65. 

10.  Günöz H. Çocuk ve Adolesanlarda Obezite.  Atküel tıp dergisi, 

2001:6:58-62 

11. Baker S, Barlow S, Cochran W, et al. Overweight children and 

adolescents: a clinical report of the North American Society for 

Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr 

Gastroenterol Nutr 2005; 40:533. 

12. World Health Organization.(2016).Report of the commission on 

ending childhood obesity. World Health Organization 

(WHO),Geneva, Switzerland. 

13. Alikaşifoğlu A, Yordam N. Obezitenin tanımı ve prevalansı. Katkı 

Pediatri Dergisi 2000;21(4): 475-481 

14. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM and Dietz WH. Establishing a 

Standard definition  for child overweight and obesity worldwide: 

international survey. BMJ 2000;320: 1240-3. 

15. Gray D, Bauer M, Kaplan K, et al.Greenway F, Kirk S. Skinfold 

Thickness Measurements in Obeze Subjects. Am. J. Clin 1990; 51: 

571-77. 

16. Taylor RW, Jones IE, Williams SM, et al. Evaluation of waist 

circumference, waist-to-hip ratio, and the conicity index as 

screening tools for high trunk fat mass, asmeasured by dual-energy 



 
543 

 

X-ray absorbtiometry, in children aged 3-19 years. Am J Clin Nutr 

2000; 72: 490-495. 

17. Taylor RW, Jones IE, Williams SM, et al. Body fat percentages 

measured by duel-energy X-ray absorbtiometry corresponding to 

recently recommended body mass index cutofss for overweight 

and obesity in children and adolescents age 1-18 y. Am J Clin Nutr 

2002;76:1416-1421  

18. Van der kooy K, Seidell JC. Techniques for the measurement of 

visceral fat: A practical guide. Int J Obes 1993;17:178-196 

19. William J Klish, MD Joseph A Skelton, et al. Definition, 

epidemiology, and etiology of obesity in children and 

adolescentsWilliam J Klish, Joseph A Skelton UpToDate. 2020  

20. Plachta-Danielzik S, Kehden B, Landsberg B, et al. Attributable 

risks for childhood overweight: evidence for limited effectiveness 

of prevention. Pediatrics 2012; 130: 865. 

21. Pediatric Obesity. In: Pediatric Nutrition Handbook, 6th ed, 

Kleinman R (Ed), American Academy of Pediatrics, Elk Grove 

Village, IL, 2009. p.751 

22. Crino A, Schiaffini R, Ciampalini P, et al. Hypogonadism and 

pubertal development in Prader-Willi syndrome. Eur J Pediatr 

2003; 162:327 

23. Schrempft S, van Jaarsveld CHM, Fisher A, et al. Variation in the 

Heritability of Child Body Mass Index by Obesogenic Home 

Environment. JAMA Pediatr 2018; 172:1153. 

24. Plachta-Danielzik S, Kehden B, Landsberg B, et al. Attributable 

risks for childhood overweight: evidence for limited effectiveness 

of prevention. Pediatric. 2012; 130: 865. 

25. Qi Q, Chu AY, Kang JH, et al. Sugar-sweetened beverages and 

genetic risk of obesity. N Engl J Med 2012; 367:1387. 

26. Dietz WH Jr, Gortmaker SL. Do we fatten our children at the 

television set? Obesity and television viewing in children and 

adolescents. Pediatrics 1985; 75:807.  

27. Food and Drug Administration, changes to prescribing information 

for Zyprexa, released. 2010; 1; 4 

28. Angelakis E, Armougom F, Million M, Raoult D. The relationship 

between gut microbiota and weight gain in humans. Future 

Microbiol 2012; 7:91. 



 
544 

 

29. Carwile JL, Michels KB. Urinary bisphenol A and obesity: 

NHANES 2003-2006. Environ Res 2011; 111:825. 

30. Ponterio E, Gnessi L. Adenovirus 36 and Obesity: An Overview. 

Viruses 2015; 7:3719. 

31. Baptiste-Roberts K, Nicholson WK, Wang NY, et al. Gestational 

diabetes and subsequent growth patterns of offspring: the National 

Collaborative Perinatal Project. Matern Child Health J 2012; 

16:125. 

56. Oken E, Levitan EB, Gillman MW. Maternal smoking during 

pregnancy and child overweight: systematic review and meta-

analysis. Int J Obes (Lond) 2008; 32:201. 

32. US Department of Health and Human Services. Physical Activity 

and Health: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA 1996. 

33. Bouchard C, Tremblay A, Després JP, et al.The response to long-

term overfeeding in identical twins. N Engl J Med 1990; 322:1477. 

34. Yumuk V, Tsigos C, Fried M, et al. Obesity Management Task 

Force of the European Association for the Study of Obesity. 

European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obes 

Facts 2015; 8(6):402-24.  

35. Thomas L. Halton, Frank B. Hu. The Effects of High Protein Diets 

on Thermogenesis, Satiety and Weight Loss: A Critical Review. 

Journal of the American College of Nutrition 2004; 23:373–385. 

36. Yanovski SZ, Yanovski JA. Long-term drug treatment for obesity: 

a systematic and clinical review. JAMA 2014; 311:74. 

37. Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN, et al. XEN ical in the 

prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study. 

Diabetes Care 2004; 27:155. 

38. Kujawska-Łuczak M, Musialik K, Szulińska M, et al. The effect of 

orlistat versus metformin on body composition and insulin 

resistance in obese premenopausal women: Arch Med Sci 2017; 

13:72 



 
545 

 

BÖLÜM XLI 

CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN 

ELEKTROMANYETİK ALANIN BİYOSİSTEM 

ÜZERİNDE OLAN ETKİLERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad YAHYAZADEH 

Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 

Dalı, Karabük, Türkiye, e-mail: yahyazadeh.ahmad@karabuk.edu.tr 

Orcid No: 0000-0002-6093-3588 

 

1. Giriş 

Son zamanlarda, cep telefonlarından yayılan elektromanyetik alana 

(EMA) maruz kalmak ciddi sağlık sorunlarına ilişkin endişeleri 

artırmıştır. Bu nedenle araştırmacılar sağlık riski ve cep telefonlarından 

yayılan EMA'ya maruz kalma arasındaki ilişkiyi araştırmakla daha 

fazla ilgileniyorlar. Elektromanyetik alanların (EMA) biyolojik 

dokularla etkileşimi çeşitli fiziksel, biyolojik ve çevresel faktörlere 

bağlıdır. Bugüne kadar, bazı in vivo çalışmalar yapılmasına rağmen, 

EMA olası etkilerinin araştırılması büyük ölçüde in vitro olarak kısa 

süreli maruz kalma koşulları altında gerçekleştirilmiştir (Seyhan ve 

Canseven, 2006). EMA'nin dokular üzerinde termal ve termal olmayan 

etkiler yoluyla biyolojik fonksiyonlarda değişikliklere neden olduğu 

bilinmektedir (Tumkaya ve ark., 2016). EMA uygulaması biyolojik 

yapılarda ısıya neden olmak için yeterliyse, bu dokuda bir sıcaklık 

artışına ve ardından biyolojik değişikliklere yol açabilir. Sıcaklık artışa 

bağlı olarak, hücrelerde hasar gerçekleşebilir. Uygulanan EMA'nin ısı 

arttırıcı bir etkisi yoksa, ancak biyolojik bir değişikliğe neden olursa, 

bu etkiler termal olmayan olarak tanımlanır (Repacholi, 1998). 

EMA'ya maruz kalan insanlarda sağlık sorunlarını araştırmak için 

birçok deney yapılmıştır. Raporlar, EMA'nin DNA üzerinde genotoksik 

etkilere sahip olduğunu iddia etmiştir. Buna karşın, bazı çalışmalar 

EMA'nın DNA hasarı, genetik rahatsızlıklar veya kalıtsal etkilerle 

sonuçlanmadığını bildirmiştir (Mooney ve ark., 1999). Son yıllarda 

yapılan çalışmalar, EMA maruziyetinin hayati organlarının morfolojik 

ve fonksiyonel değişikliklerine neden olduğunu bildirmiştir. EMA'nin 
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biyosistem üzerindeki etkileri hakkında daha önce yapılmış önemli 

araştırmalara rağmen, özellikle DNA hasarı açısından çok az araştırma 

yapılmıştır.  

EMA, hücresel zar fonksiyonlarını ve gen ekspresyonunu 

değiştirerek hücrenin proliferasyonunu, farklılaşmasını ve apoptotik 

süreçlerini etkileyebilir (Desai ve ark., 2009; Lin, 1997; Zalata ve ark., 

2015). Ek olarak, farklı frekans aralıklarında EMA, proliferasyon, 

mitokondri, hücre ölümü, apoptotik yollar, ısı şok proteini, hücre 

farklılaşması, hücre zarının yapı-fonksiyonu ve serbest radikal 

metabolizmasına ve DNA kırılmasına biyolojik yanıtları uyarabilir. 

Yapılan bir çalışmada, 1800 MHz frekansına sürekli maruz kalmanın 

DNA’nın tek ve çift sarmal kopmalarına neden olduğunu 

bildirmişlerdir (Diem ve ark., 2005). Cep telefonlarından yayılan EMA 

etkilerinin ana mekanizması, mitokondri, apoptotik yollar, ısı şok 

proteinleri, serbest radikal metabolizması, hücre çoğalması ve 

farklılaşması, DNA hasarı ve plazma zarı yıkımı üzerindeki etkiler 

üzerine kuruludur (Phillips ve ark., 2009). Blank ve Goodman (1997), 

EMA ve DNA arasında doğrudan etkileşim olduğunu bildirmiştir. 

Ayrıca, cep telefonu kullanımının oksidatif stres yarattığı ve dolayısıyla 

kanser riskini arttırdığı bildirilmiştir (Moustafa ve ark., 2001).  

2. Elektromanyetik alan ve DNA hasarı  

EMA’nın neden olduğu serbest oksijen radikallerinin üretimi, 

reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumuna yol açar ve lipit 

peroksidasyonunun hücre hasarına ve programlanmış hücre ölümüne 

neden olur (Agarwal vd., 2011; Moustafa ve ark., 2004). Çalışmalar, 

EMA'nin oksidatif strese neden olan serbest radikallerin oluşumunu 

arttırdığını göstermiştir. ROS oluşumunu ve hasarlarını önlemek için 

bir antioksidan savunma mekanizması literatürde vurgulanmıştır 

(Hanukoğlu, 2006). Normal metabolizmada serbest radikallerin 

oluşumuna ek olarak, EMA’ya maruz kalma gibi çevresel toksik 

faktörler de bunları üretebilir (Bin-Meferij ve El-Kott, 2015; Saunders 

ve Kowalczuk, 1981). Serbest radikallerin oluşum hızı ve organizmada 

uzaklaştırılma oranı dengede ise, bu oksidatif denge olarak bilinir. 

Oksidatif dengenin bozulması oksidatif stres, lipit peroksidasyonu ve 

ROS oluşumuyla sonuçlanır. 

DNA kararlı bir molekül olmasına rağmen, hücre içindeki diğer 

moleküller (lipitler, proteinler ve karbonhidratlar) gibi serbest 

radikallerle etkileşime girebilir ve serbest radikal-DNA etkileşimi 
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sonunda oksidatif hasara uğrayabilir. Serbest radikaller çeşitli etkileşim 

mekanizmaları yoluyla DNA hasarına neden olabilir. Bu hasar baz veya 

şeker lezyonlarını, tek veya çift zincirli kopmaları ve DNA-proteini 

çapraz bağlantılarının oluşumunu içerir (Dizdaroğlu, 1999).   

Oksidatif stres, hücrelerin lipit, protein, enzim, DNA ve 

karbonhidrat yapılarını etkiler, yapıların tahrip olmasına, hücre 

hasarına ve hücre ölümüne yol açar (Hanukoğlu, 2006; Hasegawa ve 

diğerleri, 1997). Lipid peroksidasyonu dışında, oksidatif denge 

bozulmasıyla oluşan ROS, hücre zarı ile DNA hasarını ve gen 

ekspresyonundaki değişiklikleri indükler. Bu da bazlarda ve şekerlerde 

lezyonlara ve DNA'da tek ve çift iplik kırılmalarına neden olur (Fujii 

ve Tsunoda, 2011). ROS oluşumu ile DNA onarım mekanizmasının 

etkinliği azalır ve replikasyon doğruluğu kontrol edilemez, bu da 

DNA'nın baz yapısında değişikliklere, DNA ve protein molekülleri 

arasında yanlış bağlamaya ve nükleotitlerin kaybına neden olur. Bu 

hücre çoğalmasında bozukluklara ve apoptotik yolların aktivasyonuna 

yol açar (Fujii ve Tsunoda, 2011). Yüksek reaktiviteye sahip hidroksil 

radikalleri, lipitler ve proteinler gibi DNA bazlarındaki çift bağlara 

hidrojen atomları ekleyerek veya timin yapısındaki 2-deoksiriboz C-H 

bağlarından ve metil gruplarından hidrojen atomlarını çıkararak DNA 

molekülü ile reaksiyona girer (La Vignera ve diğerleri, 2012). Sonunda, 

elde edilen timin peroksil radikalleri indirgenir ve 

hidroksihidroperoksit, timin glikol, 5-hidroksimetilürasil, 5-

formilürasil ve 5-hidroksi 5-metilhidantoin gibi oksidasyon ürünlerine 

dönüştürülür. 8-OHdG (8-hidroksi-2'-deoksiguanozin) en iyi bilinen 

DNA baz mutasyonudur. Hidroksil radikallerinin guanin molekülünün 

8. pozisyonu ile etkileşimi oksidasyona yol açar. DNA'daki oksidatif 

hasar 8-OHdG ile sonuçlanır. 

Oksidatif stresin DNA yapısı üzerindeki diğer bir etkisi, baz 

radikaller ile proteinlerin aromatik amino asitleri ile birleşmesi 

sonucunda DNA-protein “çapraz-bağlantılarının” oluşmasıdır 

(Helbock ve ark. 1999). Ek olarak, hidroksil radikalleri DNA'daki şeker 

kalıntılarından hidrojen atomlarını kırarak şeker değişikliklerine ve 

zincir kırılmasına yol açar. Sonuç olarak, hücrelerin H2O2 veya diğer 

oksidan maddelere maruz kalması sadece replikasyon ve 

transkripsiyonu etkilemekle değil, aynı zamanda DNA onarım 

mekanizmalarını baskılayarak DNA hasarını da arttırır (Hu ve diğerleri, 

1995). 



 
548 

 

ROS tarafından oluşturulan patolojik bir faktör olarak oksidatif stres 

tüm aerobik hücrelerde ortaya çıkar. Bu radikallerin birikmesi ve 

hücredeki DNA üzerindeki toksik etkiler, antioksidan sistem 

bozukluğuna bağlı detoksifikasyonun yavaşlatılması gibi ROS ile 

ilişkili çeşitli faktörlerden dolayı ortaya çıkar. Khurana vd., (2009) cep 

telefonlarına bağlı genetik ve epigenetik lezyonların serbest 

radikallerden, gen transkripsiyon değişikliklerinden, protein 

katlanmasındaki değişikliklerden ve ısı şoku protein üretiminden 

kaynaklandığını bildirmiştir. 

EMA'nin hücre fonksiyonlarını etkilediği mekanizmalardan biri, 

hücresel membran yapısı ve küçük moleküllere membran 

geçirgenliğidir. Diğer mekanizma, kimyasal reaksiyonları etkileyerek 

serbest radikal üretiminin arttırılmasıdır (Ishisaka ve diğerleri, 2000; 

Moustafa ve diğerleri, 2001). EMA dalgalarının, hücrelerin genetik 

yapıları etkili olarak hücre kromozomu ve kromatin yapısında 

değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir. Bu değişikliklere neden olan 

olaylar, DNA yapısında, hücre iskeletinde ve hücre zarında farklılaşma 

olabilir (Belyaev ve Kravchenko, 1994). 

Doymamış lipitlerin bozulması, kolesterol ve hücre zarının 

fosfolipidleri gibi doymamış lipitlerde oksidatif hasara neden olan ROS 

ve reaktif azot türlerini (RNS) içeren bir dizi zincir reaksiyonu 

nedeniyle oluşur. Bu fenomen lipit peroksidasyonu olarak bilinir. Bir 

dizi reaksiyon sonucunda, lipit peroksidasyon nihai ürünleri olarak 

basit hidrokarbonlar ve kısa zincirli aldehitler oluşur. Serbest 

radikallerden daha uzun ömürlü ve daha fazla reaktiviteye sahip olan 

aldehitler, birçok biyomolekül, özellikle DNA ile kolayca reaksiyona 

girerek hücresel düzeyde çeşitli formlarda oksijen toksisitesine neden 

olur. Aldehitlerin DNA ile etkileşimini takiben DNA hasarı ve 

mutasyonuna neden olur (Stadtman ve Levine, 2003). 

ROS ve RNS, DNA molekülündeki azotlu bazları doğrudan etkiler 

ve bazlarda değişikliklere neden olur. Bu baz modifikasyonlarının en 

iyi bilineni 8-OHdG'dir (Aruoma ve diğerleri, 1991). Hidroksil radikali, 

pürin ve pirimidin bazlarında değişiklikler yaparak çok sayıda ürünün 

oluşmasını sağlar. Guanin, hidroksil radikal indükleme 

modifikasyonlarının etkisi ile C-8 pozisyonunda hidroksillenir. Bu 

hidroksil modifikasyonu ayrıca DNA molekülünde oluşan 

değişikliklere bağlı mutasyonlara neden olur. Bu hasar hidroksil 

radikaline özgüdür (Aruoma ve diğerleri, 1989). 
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3. Elektromanyetik alan ve apoptozis 

Apoptoz sadece hücrelerde normal gelişim sırasında değil, aynı 

zamanda oksidatif stres, EMA maruziyeti gibi çevresel faktörler 

nedeniyle de ortaya çıkabilir (Odaci ve ark., 2016). Apoptoz, hücrenin 

içinden veya dışından yayılan ölüm sinyalleri ile başlar. Bu sinyaller 

hücre dışı (hücre ölüm reseptörü) ve hücre içi (mitokondriyal yol) 

olmak üzere iki ana apoptotik yolu aktive eder (Igney ve Krammer, 

2002; Saygin ve ark., 2011). Granzim/perforin sistemi, hücre yüzeyi 

ölüm reseptörlerini etkileyen ek bir yol olarak bilinir, bu da DNA 

parçalanması ve tek zincirli DNA hasarı ile sonuçlanır (Elmore, 2007; 

Martinvalet ve ark., 2005). Apoptoz sırasında, bir grup proteazın 

aktivasyonu DNA kırılmasına, hücre büzülmesine ve hücre yüzeyi 

çıkıntılarına yol açar (Elmore, 2007; Kerr ve ark., 1972). Hücrenin 

içinden kaynaklanan nedenler bunu mitokondriyal aktivasyon yoluyla 

etkiler.  Apoptozu tetiklemek için, hücrenin ilgili genetik mekanizmayı 

uyaran bir sinyal alması gerekir. Bu sinyal hücrenin içinden veya 

dışından gelebilir. Hücrede kaspaz olarak bilinen bir dizi proteaz, iç ve 

dış sinyaller tarafından aktive edilir. İnsan hücreleri 10'dan fazla kaspaz 

içerir (Elmore, 2007). Hem adaptör proteinlerine bağlanan ölüm 

reseptörleri yoluyla hem de mitokondri yoluyla dahili sinyaller başlatıcı 

kaspazları aktive eder. Aktif kaspazlar, birlikte zincirlenmiş diğer 

kaspazları da aktive eder (Elmore, 2007). Bu apoptoz süreci, oksidatif 

stres, radyasyon ve EMA gibi çevresel faktörlerden de 

kaynaklanmaktadır (Oral ve ark., 2006). 

Tümör nekroz faktörü (TNF), nöron büyüme faktörü, koloni uyarıcı 

faktörler, insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) ve interlökin-2 (IL-2) 

gibi çeşitli sitokinlerdeki azalmalar hücre dışı apoptozu uyarabilir. Bazı 

sitokinlerin hücre zarı reseptörlerine bağlanması, hücrelerin apoptozu 

tetiklemesine neden olan sinyaller üretir. Bu uyaranlar plazma 

membran potansiyelini değiştirerek hücre içi Ca+2'de bir azalmaya yol 

açar. Ca+2 seviyesindeki bu azalma protein kinaz C'nin (PKC) ve son 

olarak apoptozun azalmasına neden olur (Hamada ve ark., 2011). 

Artmış [Ca2+] seviyeleri DNA kırılmalarına neden olabilir (Gye ve 

Park, 2012; Elmore, 2007). 

Apoptoz için en önemli reseptör grubu, plazma zarındaki TNF 

reseptörü (TNFR) ailesidir (Nagata, 1997). Bu reseptörler, yağ asidi 

sentaz (Fas) ligandı, ölüm reseptörü (DR) 3 ligandı veya TNF ile ilişkili 

apoptozu indükleyen ligand (TRAIL) olarak bilinen ligandlarla 
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uyarıldığında, bu reseptörlerin fragmanları hücrenin sitoplazmasındaki 

adaptör proteinlerine bağlanır. Adaptör proteinlerinin ölüm efektör 

fragmanları kaspazlara bağlanırsa, kaspaz kaskadını aktive ederler 

(Delhalle ve ark., 2003). Fas ligandının Fas reseptörü (CD95, APO-1) 

ile bağlanması ve daha sonra Fas reseptör fragmanının Fas adaptör 

proteini (ölüm alanına sahip FADD-Fas adaptör proteini) ile 

bağlanması apoptozu indükleyen bir ölüm indükleyici sinyal kompleksi 

oluşturur.  Bu, procaspase 8'in aktivasyonunu sağlar. TNF ligandının 

reseptörlerine (TNFR1) bağlanması nedeniyle, hücre içinde bulunan 

reseptörün fragmanı, TNFR adaptör proteinine (ölüm alanına sahip 

TRAAD-TNFR adaptör proteini) bağlanır. TNFR1-ilişkili ölüm bölgesi 

proteini (TRAAD), kaspaz 8'i aktive etmek için ölüm alan ile Fas-

ilişkili proteine bağlanır ve apoptoza neden olur. İntranükleozomal 

DNA bozulması, apoptozun biyokimyasal bir belirtecidir (Kaufmann 

ve Earnshaw, 2000; Nagata, 1997). Bu arada ekstrinsik apoptoz yolu, 

tBid'i aktive ederek ve daha sonra sitokrom C'yi mitokondriden serbest 

bırakarak ve kaspaz 9 ve 3'ü aktive ederek intrinsik apoptoz yolunu 

etkileyebilir (Ghavami ve ark., 2009). 

İç apoptoz yolunda mitokondri organeli önemli bir rol oynar 

(Elmore, 2007). Sinyaller dış mitokondriyal membrandaki geçirgenliği 

arttırır. Bazı proteinler bu geçirgenliği ayarlar. Bunlardan en önemlisi 

anti-apoptotik proteinlerin Bcl-2 grubudur. Bu Bcl-2 proteini, 

mitokondriyal dış zardaki apoptoz proteaz aktive edici faktör-1'e (Apaf 

1) eklenir. Hücrenin içindeki apoptotik sinyaller Apaf 1'in 

mitokondriden ayrılmasına neden olur. Bu ayırma, dış mitokondriyal 

membranın geçirgenliğini arttırır. Artan geçirgenlik, mitokondrinin iç 

ve dış zarı arasında bulunan sitokrom C'nin sitozolden çıkmasına ve 

sitokrom C'nin Apaf 1, kaspaz 9 ve ATP'ye bağlanmasına neden olur. 

Elde edilen bu yapı apoptozom olarak bilinir. Son olarak apoptozom, 

sonlandırıcı kaspaz olarak kaspaz 3'ü aktive ederek apoptozu indükler 

(Hill ve ark., 2004; Mak, 2003; Saygin ve ark., 2011). 

4. Elektromanyetik alan ve kanserogenezis 

EMA’ya maruz kalmanın DNA üzerindeki tüm olumsuz etkileri göz 

önüne alındığında, kanserojen etkilerin de meydana gelebileceği 

düşünülmektedir (Agarwal vd., 2011). EMA maruziyetinin 

karsinogenez üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak araştırılmamış olsa da 

ilgili mekanizmaya ilişkin bir teori rapor edilmiştir (Desai ve ark., 

2009). Diğer çeşitli çalışmalar, EMA’nın hücre çoğalmasında ve DNA 
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sentezinde bir artışa yol açtığı bu mekanizmayı güçlendirmiştir 

(Fitzsimmons ve ark., 1992; Goodman ve Henderson, 1988). Bu teoriye 

göre, EMA radyasyonuna kısa süreli maruz kalma, ROS oluşumunu 

uyandırır ve arttırır. Bu teoriye göre, EMA radyasyonuna kısa süreli 

maruz kalma plazma zarındaki NADH oksidaz enzim aktivitesini 

uyandırarak ROS oluşumunu arttırır (Friedman ve ark., 2007). ROS 

seviyelerindeki bu artış, matriks metalloproteinazların aktivasyonu 

yoluyla epidermal büyüme faktörü ve ekstraselüler sinyalle düzenlenen 

kinazların salınmasıyla sona ermektedir. EMA, stres kinaz indüksiyonu 

yoluyla p38 mitojenle aktifleştirilen protein (MAP) kinazı aktive eder. 

p38 MAP daha sonra normalde ısı şoku protein fosforilasyonunu 

uyararak ortaya çıkan apoptotik yolunu baskılar. Böylece cep 

telefonlarına maruz kalma, hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına ve 

hücresel DNA hasarına neden olabilir (Desai ve ark., 2009). PKC 

aktivitesini azaltan kronik EMA maruziyetinin karsinogeneze neden 

olabileceği de önerilmiştir (Blackman ve ark., 1980; Desai ve ark., 

2009). EMA, ornitin dekarboksilazı uyararak kanser gelişiminde rol 

oynayabilir (Behari ve Paulraj, 2007). P53 geni, hücre döngüsünün 

düzenlenmesinde bir transkripsiyon faktörü olarak önemli bir rol oynar. 

Çoğu mutasyon bu gende de meydana gelir (Wang ve Harris, 1997). 

p53, DNA onarım proteinlerini aktive ederek DNA hasarına maruz 

kalan hücrelerde apoptozu başlatır (Pietenpol ve Stewart, 2002). 

5. Sonuç 

Bu makale cep telefonlarından ve kablosuz sistemlerden yayılan 

EMA'nın biyosistem üzerindeki, özellikle hücre üzerindeki etkilerinin 

daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Mevcut 

literatür, cep telefonlarının termal olmayan etkiler yoluyla hücresel 

fonksiyonları etkileyebileceğini ortaya koymaktadır. EMA’nın olası 

etki mekanizması, hücre zarındaki NADH oksidazın aktivitesini 

arttırarak ROS'un aşırı üretiminden kaynaklanan oksidatif stresle 

ilgilidir (Moustafa ve ark., 2004; Hanukoğlu ve ark., 2006). Her ne 

kadar cep telefonu maruziyetinin hayati organlar üzerindeki etkilerini 

hem hayvan hem de insan çalışmaları kullanarak kapsamlı bir şekilde 

değerlendirmiş olsak da bu çalışmanın zayıf yönlerinden biri insan 

çalışmalarının yetersiz olmasıdır. Bu, EMA'nın biyolojik etkisi ile ilgili 

sınırlı sayıda insan çalışmalarından kaynaklanabilir. 
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1. Giriş 

Son yirmi beş yılda, glikanların yapıları ve dokularda gösterdikleri 

dağılımlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar, “glikobiyoloji” adı altında 

toplanarak, moleküler ve hücresel biyolojinin önemli çalışma alanlarını 

oluşturmuştur (Rademacher ve ark.,1988). Glikanlar; hücre yüzeylerinin 

(Cook, 1973; Hughes,1975), ekstrasellüler matriks (Kjelle,1991; 

Garg,1993) ve salgıların (Harding,1989) büyük bileşenleridir, ayrıca 

hücre-hücre ile hücre-matriks tanınmasında ve adhezyonda önemli rolleri 

bulunmaktadır (Edelman,1991; Lasky 1995). Glikanlar; suyun yapısını 

etkileyerek (Jeffrey,1992), diffüzyonu düzenleyip metal iyonlar gibi 

maddeleri uzaklaştırarak, çeşitli büyüme faktörleri üreterek 

(Burges,1989), tanıma-yapışma sistemlerinde bağlanma görevi üstlenerek 

(Kornfeld,1992; Turner 1992) ve hücrenin yüzey değişikliklerine büyük 

katkılar sağlayarak hücrelerin içinde bulundukları mikro çevreyi 

düzenlerler. Ayrıca hücrelerin membran sistemlerinin moleküler 

ayrıştırılmasında (Stoddart,1979; Neufeld,1991), mitokondriden kalsiyum 

transportunun yapılmasında (Sottocasea,1971), mRNA’nın üretimi ve 

nükleustan taşınmasında, transkripsiyonun düzenlenmesinde de (Hart, 

1989) rolleri olduğu bilinmektedir.  

Bunların yanı sıra spesifik bölgelere yerleşebilen spesifik glikanlar da 

vardır. Bu durum anatomik ya da ultrasütrüktürel yerleşimlerinin 

biyolojik fonksiyonlara etkisi olduğunu göstermesi açısından büyük önem 

taşır. Glikanların bu özelliği ilk kez, 1970’lerin başında, parafin kesitlere 

florokrom işaretli etiketlemenin yapılmasıyla ortaya çıkarılmıştır 

(Stoddart,1973). İlerleyen zamanlarda floresan yöntemi yerini non-

floresan (biotin-avidin-peroksidaz yöntemi) yöntemlere bırakmış olmakla 

birlikte günümüzde, hala parafin kesitlerin kullanıldığı çalışmalar 

yapılmaktadır. Yine örneklerin rezin içine gömülmesiyle ışık mikroskop 

altında daha yüksek rezolusyon sağlanmış ve böylece daha küçük 

örneklerle çalışma şansı kazanılmıştır. 
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2. Lektinlerin Glikobiyoloji ve Histokimyada Uygulanması 

Lektinler, tanımsal olarak en az iki bağlanma bölgesi bulunan ve 

glikozidaz aktivitesi olmayan, karbonhidrat bağlayıcı proteinlerdir 

(Northcote,1994). Moleküler biyolojide yaygın şekilde kullanılan 

lektinlerin molekül ağırlığı 60-130 kDa arasındadır, glikoprotein 

yapısında oldukları halde kendi glikanlarına bağlanmazlar ve birbirlerine 

ait glikanlara da nadiren bağlanma eğilimleri vardır. Genel olarak 

globuler yapıda alt üniteleri vardır ve 6-8 arasında pH’sı olan aköz 

tampon çözeltilerde kolaylıkla çözünürler. Biyotinle işaretlenmeden önce 

ve sonra, dondurma ve kurutma karşısında bozunmazlar. Çoğu tip 

lektinin bağlanması için az miktarda kalsiyum gereklidir. Büyüklükleri 

IgG’lerden çok az daha küçüktür, oldukça stabil ve işaretlenmesi kolay 

moleküllerdir. Ticari olarak doğal ve işaretlenmiş halde oldukça kolay 

bulunabilirler, bir diğer avantajları da monoklonal antikorlara göre 

oldukça düşük fiyatlarla elde edilebilir olmalarıdır. Genel olarak lektinler, 

antikorların kullanıldığı histokimyasal analizler, blotlama, roket 

elektroforezi, lektin adsorbsiyon testi ve benzeri birçok şekilde antikor 

yerine kullanılabilirler. 

Histolojik olarak lektinler hem spesivite hem de selektivite gösterirler. 

Spesivite; lektin molekülünün bağlanma bölgesine bağlanabilen en küçük 

kimyasal yapıyı ifade eder. Selektivite ise; seçilen dokuda lektin 

molekülünün bir ya da daha fazla yapıya bağlanma kabiliyetidir. Yüksek 

selektivite gösteren lektinler aynı zamanda oldukça yüksek spesifite de 

gösterirler.  

Lektinler histolojide genel olarak iki şekilde kullanılırlar. Bunlardan 

birincisi selektivite özellikleri ile gelişmekte olan rat 

spermatozoonlarında olduğu gibi belirteç (marker) olarak kullanılabilirler 

(Jones, 1992). Bu tip çalışmalarda asıl önemli olan, en yüksek 

rezolusyonu sağlayacak şekilde tek bir glikan sekansının tam olarak 

olmasa da mümkün olan en yakın şekilde belirlenmesidir. Bu durum kesit 

kalınlığına bağlı kalınması nedeniyle kısıtlamalara neden olmaktadır.  

İkinci olarak ise spesivite özelikleri ile dokulardaki genel glikan 

dağılımını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda kullanılırlar. 

Lektinlerin dikkatle seçilmesi ve bağlanma koşullarının iyi 

değerlendirilerek uygun ortamın sağlanması durumunda, spesifik 

glikanların nerelerde bulunduğu tespit edilebilir (Chapman,1995). Bu tip 

araştırmalarda glikanların genel yerleşiminin nasıl olduğu konusunda 

bilgi sahibi olunmakla birlikte, rezolusyon düşüklüğü çalışmaların 

ilerleyen aşamalarında sorunlara yol açabilmektedir. Ancak, yine de bu 

tip çalışmalar, parafin içine gömülmüş hacimce büyük dokularda 

kullanılabilmesi nedeniyle güncelliğini korumaktadır (Jones,1988). 
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2.1. Resin İçine Gömmenin Avantajları Ve Dezavantajları 

Yarı-ince (semithin) kesitlerin (0.5-1.0µ) iyi kalitede alınabilmesi için, 

tespit işlemi iyi yapılmış dokuların, parafinden daha sert ve destekleyici 

bir madde olan resin içine gömülmeleri gerekmektedir. Ancak bu durum, 

beş aşaması da iyi kalitede gerçekleştirilmesi gereken bir prosedürdür. Bu 

beş aşama; tespit, gömme aracı, dokudan kesitlerin alınması ve kesitlerin 

lamlara yapıştırılması, lektinlerin açığa çıkartacağı bölgelere 

penetrasyonu ve son olarak da net bir fotoğraflamanın yapılmasıdır. 

Tespit işlemi; mümkün olan en iyi kalitede ve ideal olarak da elektron 

mikroskobunda kullanılmaya uygun, standardize edilmiş bir yöntemle 

yapılmalıdır. Ancak bu aşamada kullanılan rutin bir metot 

bulunmamaktadır. Bunun nedeni, dokular ve türler arasındaki farklılıktır. 

Rutin bir metot bulunmamasına karşılık, genel bir kural olarak osmiyum, 

kurşun ve cıva içeren tespit malzemelerinin kullanılmaması önerilir 

(Sharon,1975). Çünkü bu tip ağır metaller, bağlanma bölgelerinde 

çökerek, özellikle fotoğraflama aşamasında belirgin artefaklar oluşmasına 

neden olabilmektedirler.  

Kesitlerin kalınlığının belirli bir ölçüde sabitlenmesi ve bu konuda 

hassasiyet gösterilmesi, sonuçların güvenilirliği ve kesitler arasında 

karşılaştırılma yapılması bakımından önem taşır. Ayrıca kesitlerin 

yapıştırılacağı lamlar üzerinde pek çok uygulama ve yıkama işlemlerinin 

yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda, temizlenmiş ve kaplanmış 

lamların kullanılması da doğru bir yaklaşım olur (Newman,1983). 

Resin içine gömme metodunda, kesitlerin oldukça ince olması 

nedeniyle, kalın kesitlere oranla çok daha fazla dansite görülüyormuş gibi 

algılanabilir. Peroksidaz tabanlı uygulamalarda yoğun kahverengi 

bölgeler elde edilir, ancak kullanılan gümüş ve kobalt tuzlarının dansiteyi 

artıracağı unutulmamalıdır (Jones,1986). 

Fotoğraflama aşamasında kontrastı artırmak amacıyla mavi ya da cyan 

renkte bir filtre kullanılabilir. Peroksidaz tabanlı sistemlerde, kalıcı ve 

istenmeyen lekeler oluşur, bu durum her ne kadar ışık mikroskobik 

düzeyde ciddi problemlere yol açmıyor olsa da, elektron mikroskobik 

düzeyde yanlış yorumlamalara neden olur.  

3. Zararlı Lektinler 

Lektinler içinde küçük bir grup, büyük olasılıkla bitki toksinleriyle 

kontamine olmasından dolayı, başka bir küçük kısmı da yapısı gereği 

toksik özellik gösterebilirler. Bu grup içinde en sık karşılaşılanlar, 

Ricinus communis (Hint Yağı bitkisi), Abrus precatorius (Yengeç gözü), 

Viscum albüm (Ökseotu)’dur. Ancak bu lektinler, ticari olarak oldukça 
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uygun fiyata kolaylıkla bulunabilirler. Mümkün olduğunca bu lektinlerin 

kullanımından kaçınmalı, ancak kullanılmaları kesinlikle gerekliyse, 

üretici firmanın önerilerinin tümü uygulanmalı ve özellikle işlem sonunda 

geriye kalan atık maddelerin uzaklaştırılmasında güvenlik tedbirleri üst 

düzeyde tutulmalıdır.  

Aslında tüm lektinler alerjiye neden olma potansiyeline sahiptirler, bu 

nedenle kuru halde saklanırken mümkün olan en kısa sürede 

kullanılmasına dikkat edilmelidir. Tercihen kuru madde formunda değil, 

solüsyon halinde kullanılmalıdır (Jones,1994). 

4. Florokrom İşaretli Lektinlerin Işık Mikroskopide 

Kullanılması 

Lektinlerin farklı karbonhidrat türleriyle birlikte kullanılması, 

özellikle goblet hücreleri gibi müsin üreten hücrelerde, hücre 

membranlarında bulunan glikokonjugatların, müsinlerin ve müsin 

prekürsörlerine ait karbonhidrat tortularının arasında oldukça belirgin 

farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur (Sharon,1972; Lis 1986). Bu 

farklılıklar ise ancak, kriyotom ya da mikrotom ile alınan kesitlerin 

floresans mikroskobunda incelenmesi ile tespit edilebilmiştir. Teorik 

olarak yarı-ince kesitlerde de bu yöntemin kullanılabileceği söylense de, 

reaksiyonun yeterince belirgin görülmemesi nedeniyle önerilmemektedir.  

Florokrom ile işaretlenmiş lektinlerin kullanılmasında karşımıza çıkan 

ilk önemli avantaj, protokolün uygulanmasındaki kolaylıktır. İkinci 

olarak ise, lektin bağlanma yoğunluğunun belirlenmesinde Floresan ile 

Aktive olan Hücre Belirleyicileri’nin (Fluoresence- activated cell sorters- 

FACS) ve dijital görüntüleme araçlarının birlikte kullanılabilir olmasıdır.  

Floresans ile işaretlenmiş lektinlerin kullanılmasında yine standart 

doku takip metotları kullanılabilir, çünkü lektinlerin bağlandığı 

karbonhidratlar genel olarak kullanılan tespit solüsyonları ile tespit 

edilebilirler ve kararsızlık eğilimi göstermezler. En uygun lektin 

bağlanma metodu; ethanol, Buyen ya da Karnoy tespit solüsyonları ile 

mümkün olmaktadır (Ritman,1983). Formalin ile tespit işleminde 

proteolitik enzimlerin varlığı lektin bağlanmasını optimize etse de 

(Walker,1984), immunohistokimya uygulamalarında daha çok tercih 

edilir (Mepham,1979). 

5. Lektin Histokimyası Ve Sitokimyasının Teşhis Ve Tedavide 

Kullanılması 

Histopatoloji ve Sitoloji, hastalığın seyrini ve hastalığın hastayı nasıl 

etkileyeceğini tespit etmekte kullanılan yöntemlerdir. Araştırmacılar, 

hücrelerin morfolojik değişimlerini, hücre çekirdeğinin ve 
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sitoplazmasının gösterdiği değişiklikleri lektin histokimyası ile 

birleştirerek hastalıklı dokuların ya da bunların normal hallerinin 

moleküler yapısını belirlemeye çalışmaktadırlar (Sell,1990; Hakamari, 

1991). Bu amaçla kullanılan antikorların tümü, karbonhidrat dizilimi 

gösteren yapıları tanır ve bunlara bağlanırlar. İmmunohistokimyasal 

çalışmalar genellikle teşhise yardımcı olurken, işin içine lektinlerin 

girmesiyle yapılan işlem patognomonik yani hastalığa özel belirteç haline 

dönüşür (Walker,1984). 

Membran glikokonjugatları, büyüme stimulusları, hücre-hücre 

tanınması, hücre yapışması ve hücre olgunlaşması bakımından önemli 

mediyatörlerdir. Karbonhidrat yapı gösteren epitopların, bunların endojen 

reseptörlerinin gözlemlenmesi, hücresel değişim, biyolojik davranış ve 

tedavi yönünden önem taşır (Sell,1990; Hakamari, 1991). Fizyolojik 

olarak, hücresel karbonhidratların gösterdiği değişimler yalnızca lektinler 

gibi endojenöz reseptörlerin karbonhidratları tanımasıyla mümkün 

olmakta, karbonhidrat-protein bağlanması oluşmaktadır. İşaretlenmiş 

taşıyıcı karbonhidratların (neoglikoproteinlerin) kullanılmasıyla bu 

endojenöz lektinlerin belirlenmesi sağlanabilir (Kayver,1994). 

6. Uygulamada Karşılaşılan Problemler 

Yayınlanmış çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, lektin 

histokimyasına ilişkin standartlaşmış bir prosedürün bulunmaması ciddi 

bir eksikliktir. Bu durum, dokunun tespit edilmesi, doku takibi, kullanılan 

lektinin konsantrasyonları, bağlanmanın gösterilmesi için kullanılan 

yöntem gibi pek çok değişkeni olan bir işlem için, çözülmesi gereken bir 

problem olarak karşımızda belirmektedir (Kayver,1994). 

Lektinlerle ilgili çalışmalarda en iyi sonuçlar tespit işlemi yapılmamış, 

dondurulmuş doku ve kesitlerden alınır. Benzer sonuçlara aseton ya da 

pikrik asit ile tespiti yapılmış dokularda ulaşmak yine de mümkündür.  

Formalin ile yapılan tespitler genellikle lektinlerin bağlanmasını azaltır, 

çünkü hem ekstraksiyon hem de antijen açığa çıkarılması aşamalarında 

karbonhidrattan oluşmuş yapılar korunmamış olur. Lipidlerin 

uzaklaştırılması amacıyla kloroform, alkol, xylol gibi ajanların 

kullanılması da yine lektinlerin glikolipidlere bağlanmasını güçleştiren 

etkenlerdendir (Rittman, 1983). Diğer taraftan lipidlerin uzaklaştırılması, 

dondurulmuş kesitlerde lektin bağlanma bölgelerini kapatan lipidler 

açısından düşünüldüğünde gereklidir (Alroy,1991). 

Lektinlerin yüksek konsantrasyonlarda kullanılması hem yüksek hem 

de düşük affinite gösteren bölgelerde bağlanma görülmesini sağlayacağı, 

düşük konsantrasyonlarda yapılan uygulamaların yalnızca yüksek affinite 

gösteren bölgeleri belirleyeceği göz önünde tutularak (McMahon,1994), 
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alınan sonuçların farklı konsantrasyonlarda tekrar değerlendirilmesi 

gerekir.  

Direkt olarak floresein ya da peroksidaz ile konjuge olmuş lektinleri 

göstermekte kullanılan metotlar, reaksiyonun çok basamakta 

gösterilebildiği diğer yöntemlere oranla daha az hassastırlar 

(Brooks,1993). 

7. Genital Sistem Uygulamalarına İlişkin İpuçları 

7.1. Plasenta 

Plasentaya ait hücreler çok sayıda lektini bağlayabilirler ancak 

içlerinden bazıları selektif olarak bazı lektinlere bağlanırlar ve bu 

potansiyel teşhis için kullanılabilir. Örneğin, LCA (Lens culimaris 

agglutinin-A) ve PSA (Pisum sativum agglutin) farelerde gebeliğin ilk 

dönemlerinde trofoblastlara bağlanabilirken, son döneme yaklaşıldığında 

bağlanamaz, ConA (Concanavalin A) ise daha çok sinsityotrofoblastlara 

bağlanır (Lee,1984). 

7.2. Serviks Uteri 

Servikal epitelyal neoplazilerin gelişmesi sırasında ConA 

(Concanavalin A)  ve RCA (Ricinus communis Agglutinin, RCA120 ) adlı 

lektinler normal bir şekilde ilgili bölgelere bağlanırken, değişikliklerin 

çok arttığı dönemden itibaren UEA1 (Ulex europaeus) bağlanma 

bölgeleri oluşmaya başlar (Bychkov,1986). ConA ve RCA 

monosakkaritlere ilgi duyarken, UEA1, L-fokozlara ilgi duymaktadır. 

Yani dokunun farklı dönemlerinde değişiklik gösteren hücre 

populasyonuna bağlı olarak affinite duyduğu şeker türevleri de değişiklik 

göstermektedir.   

 Sitolojik smearlerde normal ektoservikal hücreler JFL (Jackfruit 

Lectin) ile zayıf bağlar kurarken, displazi olgularının özellikle ilerleyen 

dönemlerinde bu lektinlerin bağlanma yoğunluğunda artışlar görülür 

(Pillai,1994). 

7.3. Endometriyum 

Normal endometriyal bezler, WGA (Wheat Germ Agglutinin) ve 

ConA (Conconavalin A) lektinleri ile normal luminal bağlanma 

gösterirken, endometriyal adenokarsinomlarda bu iki lektinin 

bağlanmasında bir düşüş görülür. Bu durum yine küçük doku parçaları 

alınarak teşhis amacıyla kullanılabilir (West,1989). 
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7.4. Ovaryumlar 

PNA (Peanut agglutinin) lektini, benign ve malign neoplazmik 

oluşumlarda hücrelerin luminal membranına bağlanır. Diferansiyel 

teşhiste kullanımı faydalı olabilir (Ashorn,1988). 

7.5. Testisler 

Testis’te lektinler, testis tümörlerinin sınıflandırılmasında kullanılırlar. 

Bu sınıflandırmada seminomaların WGA ile bağlanması veya PNA ya da 

UEA1 gibi lektinlerle bağlanmaması gibi sonuçlar ortaya çıkar ve bu 

sonuçlara göre testis tümörlerinin sınıflandırması yapılır (Kosmell,1989). 

8. Lektinler Ve Elektron Mikroskopi 

8.1. Lektin-peroksidaz sitokimyası 

Lektinler kendi başlarına enzim aktivitesinden yoksun ve elektron 

yoğunluğu olmayan moleküller oldukları için, bağlanma reaksiyonlarının 

ortaya konulması için belirteçlere ihtiyaç duyarlar. Kolloidal altın ve 

ferritin gibi tanecikli belirteçlerin yanı sıra peroksidazlarla kovalent 

şekilde bağlanırlar. İndirek işaretleme teknikleri, normalden bir ya da 

daha fazla inkübasyon ve yıkama işlemi gerektirmekle birlikte, lektin ve 

antilektin antikorlarının uygulanmasında çoğunlukla bu teknik kullanılır. 

Bu yöntemler yalnızca primer antikorların kullanıldığı yöntemlere göre 

daha avantajlıdır. Daha kolay ulaşılabilir ve daha ucuzdurlar. Ayrıca 

primer antikorun sinyalizasyonunu da arttırırlar (Bernard,1971). 

8.2. Lektin-peroksidaz sitokimyasında tespit solüsyonu seçimi 

Tespit solüsyonunun seçilmesinde en büyük dezavantaj, morfolojik 

yapıyı en iyi şekilde koruyan solüsyonların antijenleri en çok yıkıma 

uğratanlar olmasıdır (Glauert,1974). Lektin sitokimyasında tespit 

solüsyonu seçimi, öncelikle histolojik ve morfolojik yapının korunması, 

migrasyonun ya da şeker kalıntılarının önlenmesi, son olarak da dokulara 

yeterince penetrasyon sağlayabilme esasına dayanır.  Bu esasları 

karşılayan ve yaygın olarak kullanılan üç solüsyon; periodat-lizin-

paraformaldehit, gluteraldehit ve borohidrat saponin’dir.  

8.3. Lektin-peroksidaz sitokimyasında enzim ve kromojen seçimi 

Immunglobulinlerin peroksidazla işaretlenip antijen lokalizasyonunun 

belirlenmesi prensibine dayanır (Nakane,1984). Bu işlemde kullanılacak 

peroksidaz, elde edilmesindeki kolaylık nedeniyle horseradish 

peroksidazdır (HRP-yabanturbu peroksidazı). HRP, oksijenin herhangi 

bir kaynağı ile temas halinde oksidatif bir potansiyel gösterir ve 

elektronlarını, bu elektronları kabul edebilecek bir moleküle verir. Yine 

buna dayanarak bu elektronları kabul edecek ve pigmentleri presipite 
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edecek şekilde kullanılabilecek moleküllerden diaminobenzidin 

tetrahidroklorid (DAB) da kromojen olarak kullanılır. DAB, HRP ve 

hidrojen peroksit varlığında kahverengi renk verecek şekilde presipite 

olur ve osmium ile işleme devam edildiğinde de daha ince granüllü ama 

daha yoğun olarak, alkolde çözünmeyecek şekilde varlığını sürdürür. Bu 

nedenle elektron mikroskop uygulamalarından önce dehidre edilmeli ve 

resin içine gömme işlemi uygulanmalıdır. 

9. Sonuç 

Sonuç olarak lektinlerin histolojide ışık mikroskop ve elektron 

mikroskop ile kullanılmaları, tüm hücrelerin gerek gelişimsel, gerekse 

fonksiyonel durumlarının ortaya konması açısından oldukça büyük 

öneme sahiptir. Bunun dışında kanser hücreleri, enfekte hücreler gibi 

hücre gruplarında da hücrelerin gelişmeleri için ihtiyaç duydukları 

mikroçevrenin belirlenmesi ve tedavi seçeneklerinde yeni ufukların 

açılmasına hizmet edebileceğinden, farklı alanlarda çalışan araştırıcıların 

ilgisini çekmekte ve popülerliğini korumaktadır. 
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Sirkadiyen saat ve Pineal bez 

Memelilerde uyku, vücut sıcaklığı, hormon salınımı, kan basıncı ve 

metabolizma gibi temel biyolojik süreçleri yaklaşık 24 saat düzenleyen 

sirkadyan saat (Lowrey & Takahashi, 2004), günlük ritmik süreçlerin 

çevre ile senkronizasyonunu sağlayan endojen bir zamanlama 

mekanizmasıdır (Kolmos, Chow, Pruneda-Paz, & Kay, 2014). Bu 

endojen zamanlama mekanizması, sıcaklık, besinler ve ışığın çevresel 

döngüleri ile senkronizasyonunu sağlamak için biyokimyasal, 

fizyolojik ve davranışsal süreçleri koordine eder (Paul, Saafir, & Tosini, 

2009). Ön hipotalamusun suprakiazmatik nükleusda bulunan ve günlük 

aydınlık/karanlık siklusu ile 24 saatlik bir periyoda ayarlanmış merkezi 

sirkadiyen saat, memelilerde melatonin üretimini ve salınımını kontrol 

etmektedir (Lynch, Wurtman, Moskowitz, Archer, & Ho, 1975). 

Sirkadiyen sistemde gerekli bir unsur olan melatonin, sirkadiyen 

biyolojiyi optimize etmek için rol oynar (Klein, 2007). Pineal bez, 

beynin orta hattında, III.Ventrikülün arkasında yer alan, çam 

kozalağına benzemesinden dolayı adını buradan alan, insandaki en 

küçük endokrin bezdir. Bu bez kan-beyin bariyeri içermez (Reiter, 

1981). Pineal bezin salgı fonksiyonu iki ana grup endojen madde ile 

sağlanmaktadır. Bunlar indolaminler ve peptidlerdir (Calvo, Boya, 

Borregon, & Garcia‐Maurino, 1988). Nöral tüpten türetilmiş olan bu 

bez, hem indolaminleri (çoğunlukla melatonin) hem de peptidleri 

(arginin, vasotocin gibi)  üreten baskın pinealositler ile nöroglial 

hücreler olmak üzere 2 tip hücreden oluşur ve damarlaşma yönünden 

oldukça zengindir (Møller & Baeres, 2002).  

Melatonin 

Melatonin pineal bez tarafından beyinde üretilen, davranışsal ve 

fizyolojik sirkadiyen ritimleri kontrol eden bir hormondur. Bu hormon, 
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gece ve gündüz sinyallerine cevap olarak değişiklik gösterir ve 

melatonin seviyeleri her zaman gece saatlerinde yükselir (Klein et al., 

1997). Yükselmiş melatonin düzeyinin yüksek kalma süresi ise, 

karanlığın süresine bağlıdır (Arendt, 1988). Melatonin ritmi 

hipotalamusun suprakiazmatik çekirdeklerinde yerleşmiş bulunan 

sirkadyen saat tarafından merkezi ve periferal yapılardan geçen bir 

nöral devrenin pineal bezi uyarması sayesinde meydana getirilir (Klein 

et al., 1997). Geceleyin suprakiazmatik çekirdeklerin uyarılması, pineal 

bezde sinir uçlarından pineal perivasküler boşluğa, norepinefrin 

salınımı ile sonuçlanmaktadır (Klein, 2007). Norepinefrin, postsinaptik 

reseptörler olan pinealosit membranındaki β ve α-reseptörlerine 

bağlanır. Melatonin yaklaşık %85 β-reseptörlerinin aktivasyonu ile 

%15’ i ise α-reseptörlerinin uyarılması ile sentez edilir, β ve α 

adrenerjik reseptörlerin uyarılması ile hücre içinde cAMP ve N-

asetiltransferaz (NAT) artışı olur: Melatoninin ön maddesi, bir 

aminoasid olan triptofandır ve bu, pinealositler içinde önce serotonine, 

daha sonra melatonine dönüşür ve bu şekilde melatonin biyosentezi 

aktivasyonuna yol açar (Klein, 1985; Pfeffer, Kühn, Krug, Korf, & 

Stehle, 1998). 

Melatonin sentezi 

Melatonin, gece boyunca iki büyük bölgede üretilir. Biri 

dolaşımdaki melatonin kaynağı olan pineal bez (epifiz) dir (Vanecek, 

1998). Dolaşımdaki melatonin, mevsimsel ve sirkadiyen fizyolojide 

endokrin bir role sahiptir. Melatonin sentezinin ikinci kısmı 

melatoninin ışık ve karanlığa adaptasyonda bir parakrin rol oynadığı 

düşünülen retina fotoreseptör hücreleridir (Klein et al., 1997). Retina 

tarafından algılanan bir ışık sinyali öncelikle retino-hipotalamik yolla 

asıl sirkadiyen saat alanı olan SCN ' ye ve sonra paraventriküler 

nükleusa iletilir.  Daha sonra sinyal, dorsomedial hipotalamik nükleus 

ve medulla spinalisin intermediolateral kolonundan geçerek süperior 

servikal ganglion (sempatik ganglion)' a ulaşır. Sonunda süperior 

servikal gangliondan çıkan postganglionik sinirler pineal bezi innerve 

ederler (Karolczak, Korf, & Stehle, 2005). Fotonöroendokrin sistem 

çevresel ışık bilgilerini algılayan retinadan meydana gelirken, 

Retinohipotalamik yol ise endojen sirkadiyen osilatör alanı oluşturan 

suprakiazmatik çekirdekler' e ışık sinyallerini iletir (Maronde & Stehle, 

2007). İnsanlarda serum melatonin seviyesindeki artış karanlığın 

hemen ardından başlar (20:00-23:00), gece (01:00 ile 05:00 arasında) 

doruk düzeye ulaşır, daha sonra gecenin ikinci yarısında melatonin 

düzeyi giderek azalır. Serum melatonin seviyeleri yaşa bağlı olarak 

değişir (Fourtillan et al., 2001). 
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Spesifik melatonin antikorların yardımıyla melatonin beyin, retina, 

lens, koklea, solunum yolu epiteli, deri, gastro-intestinal yol, karaciğer, 

böbrek, tiroid, pankreas, timus, dalak, immun sistem hücreleri ve 

endotel hücreleri dahil olmak üzere birçok ekstrapineal dokularda tespit 

edilmiştir. Bu dokuların çoğunda melatonin sentezleyen enzimler 

belirlenmiştir. (Acuña-Castroviejo et al., 2014; Huether, 1993). 

Melatonin sentezi pineal bez (pinealositler) içerisine amino asit 

triptofanın aktif olarak alımı ile başlar ve (Chattoraj, Liu, Zhang, 

Huang, & Borjigin, 2009) triptofan, triptofan hidroksilaz (TPH) enzim 

ile 5- hidroksitriptofan (5HTP)' a dönüştürülür. Sonraki adım serotonin 

dönüştüren bir nonspesifik dekarboksilaz tarafından 5HTP 

dekarboksilasyonunu kapsar ve 5HTP, 5-hidroksitriptamin' e 

(serotonin) dönüştürülür. Serotonin de N-asetiltransferaz (NAT) ile N-

asetilserotonin’e ve son olarak N-asetilserotonin, hidroksiindol-O-

metiltransferaz (HIOMT) enzimi tarafından melatonin’e dönüştürülür 

(Claustrat, Brun, & Chazot, 2005; DEGUCHI & AXELROD, 1973).  

 

 

 

Memelilerde melatonin birçok etkisini hücre zarına bağlı MT1 

(yüksek afiniteli) ve MT2 (düşük afiniteli) olarak adlandırılan iki G 

protein-bağlı reseptörler aracılığıyla gerçekleştirir. MT1 reseptörleri 

başlıca hipotalamusun suprakiyazmatik çekirdeğinde, MT2 reseptörleri 

ise retina, hipokampus ve diğer beyin bölgelerinde belirlenmiştir 

(Barrett, Conway, & Morgan, 2003; Pala, Lodola, Bedini, Spadoni, & 
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Rivara, 2013) ve bu reseptörler ortak yedi transmembran yapısını 

paylaşırlar (Dubocovich & Markowska, 2005). Melatonin, 

sentezlendikten sonra pinealositlerde depolanmayan lipofilik ve 

hidrofilik bir bileşiktir ama hücrede oluşumundan hemen sonra kılcal 

damarlara salınır. Bu özelliklerinden dolayı hızlı bir şekilde pasif 

difüzyon ile pinealositlerden atılır (Cagnacci, 1996). Kanda 

melatoninin albumin % 61-78 oranında bağlı olarak bulunduğu 

belirtilmektedir (Di, Kadva, Djahanbakhch, & Silman, 1998). 

Dolaşımdaki melatonin, sitokrom P450 enziminin aracılık ettiği O-

demetilasyon ve hidroksilasyon yoluyla karaciğerde metabolize edilir 

ve (Semak, Korik, Antonova, Wortsman, & Slominski, 2008) % 90' dan 

fazlası karaciğerde deaktive edilir (Zawilska, Skene, & Arendt, 2009). 

Melatonin aynı zamanda gastrointestinal yol ve karaciğer gibi 

extrapineal dokulardan da salgılanır (Huether, 1993). 

Melatonin ve Kardiyovasküler Sistem 

Son dönemlerde yapılan çalışmalar melatoninin iskemi/reperfüzyon 

hasarı, miyokardiyal hipoksi hasarı, pulmoner hipertansiyon, 

hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, vasküler hastalıklar ve lipid 

metabolizması üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermiştir (Sun, 

Gusdon, & Qu, 2016). Deneysel araştırmalardan elde edilen güncel 

bulgular ise melatoninin kalp yetmezliğinde önleyici ve yardımcı 

küratif tedavi olarak potansiyel kullanımını desteklemektedir 

(Nduhirabandi & Maarman, 2018). Melatonin, artmış kalp hızı ve 

pulsatil kan akışının önemli bir patofizyolojik bozukluğu olarak kabul 

edilen endotelyal disfonksiyon ve ateroskleroz gelişimini 

azaltmaktadır. Melatoninin antihipertansif ve antiremodeling etkisi ile 

birlikte lipid profili ve insülin direnci üzerindeki yararlı etkileri ile ek 

fayda sağlayabileceği düşünülmektedir (Simko, Baka, Paulis, & Reiter, 

2016). Koroner kalp hastalığı olan hastalarda melatonin eksikliği 

sıklıkla bildirilmiştir. Bu hormonun alımı, normotansif ve hipertansif 

hastalarda kan basıncının düşmesine neden olurken, pinealektominin 

hipertansiyona neden olduğu gösterilmiştir. Melatoninin muhtemelen 

kardiyomiyositlerdeki hücre içi kalsiyum seviyelerini etkileyebildiği 

(Vazan, Beder, & Styk, 2004), kalsiyum aşırı yüklenmesine bağlı kalp 

hasarını da hafifletebileceği ileri sürülmektedir (Kong, Wei, Sun, Zhu, 

& Su, 2017).  Bunun yanında mitokondri, ER, kasılma hücre iskeleti ve 

kardiyoprotektif sinyal yolaklarının fizyolojik fonksiyonlarını geri 

kazandırmaktadır (Zhong et al., 2019). Farelerde yapılan bir çalışmada, 

melatoninin SIRT1 aktivasyonu yoluyla apoptoz ve otofajiyi 

düzenleyerek sepsise bağlı kardiyak disfonksiyona karşı koruduğu 

ortaya koyulmuştur (W.-x. Zhang, He, Wu, Qiao, & Peng, 2019). 

Melatoninerjik reseptörler kalp, damar ve ayrıca kardiyovasküler 
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sistemin düzenlenmesinde yer alan daha yüksek merkezlerde 

bulunmuştur (Vazan et al., 2004). Melatonin reseptör aktivasyonunun 

düşük potasyum kaynaklı ventriküler fibrilasyona karşı koruma 

sağladığı, aksiyon potansiyel süresini kısalttığı, ventriküler elektrik 

aktivasyonunu koruduğu ileri sürülmektedir (Prado et al., 2019). 

Yapılan bir başka çalışmada melatoninin diyabetik miyokard hasarını 

ve apoptozu etkili bir şekilde iyileştirmesinden ve metabolik risk 

faktörlerini azaltmasından dolayı diyabetle ilişkili potansiyel 

kardiyomiyopati tedavisinde umut verici bir farmakolojik ajan olarak 

kullanılabileceği ileri sürülmektedir (Amin, El-Missiry, & Othman, 

2015). Melatonin, kardiyovasküler sistemdeki sirkadiyen salınımları 

senkronize edebilen önemli bir endojen sinyaldir. Özellikle sirkadiyen 

kontrolün zayıfladığı veya organizmanın ritmik çevre koşullarındaki 

hızlı değişikliklere uyum sağlaması gerektiği durumlarda da etkili 

olabilir (Zeman & Herichova, 2013). 

Melatonin ve Hepatik Sistem 

Melatonin, tüm organlarda ve organizmalarda çok sayıda kritik 

fonksiyona sahip, yaygın olarak üretilen ve her yerde dağılım gösteren 

bir moleküldür. Kritik fizyolojilerini tehlikeye atabilecek yüksek toksik 

ajanlar/süreçler tarafından sürekli saldırı altında olan karaciğer ve safra 

sistemi için melatonin özellikle önemlidir. Melatonin, sürekli olarak 

üretilen serbest radikallere karşı bir tampon görevi sağlar ve böylece 

oksidatif moleküler hasara ve metabolik disfonksiyona karşı karaciğer 

ve safra sistemini korur (J Reiter, A Rosales-Corral, C Manchester, Liu, 

& Tan, 2014). Karaciğer, yüksek melatonin konsantrasyonuna sahip 

olan ve dolaşan melatoninin metabolize olduğu tek organdır. 

Melatonin, karaciğeri koruyan en iyi antioksidanlardan biridir ve 

metabolitleri de antioksidatif işleve sahiptir. Bu antioksidatif işlevini 

doğrudan radikal süpürme kabiliyeti ve dolaylı olarak antioksidan 

enzimlerin uyarılması yoluyla yerine getirir. Karaciğerdeki 

melatoninden gelen antioksidatif yanıt, dozaj, uygulama yolu ve süresi, 

oksidatif kaynaklı ajanın türü ve yaşlanma türü gibi çeşitli faktörlerden 

etkilenmektedir (Mortezaee & Khanlarkhani, 2018).  

Yapılan bir çalışmada melatoninin, başlangıç (dien konjugasyon 

üretimi) ve geç aşamalarda (MDA seviyesi) yoğun lipid peroksidasyon 

süreçlerini önleyerek karaciğer, böbrek ve kas dokuları üzerinde 

koruyucu etkiler gösterdiği ileri sürülmüştür (Kurhaluk, Sliuta, 

Kyriienko, & Winklewski, 2017). Septik süreçler sırasında türetilmiş 

aflatoksin, ağır metaller, nikotin, karbon tetraklorür, tiyoasetamid ve 

toksinleri içeren çok sayıda toksik madde, reaktif oksijen türlerini üretir 

ve bunu takiben hepatik hücre ölümüyle sonuçlanan lipidlere, 
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proteinlere ve DNA'ya moleküler hasar verir. Son çalışmalar, 

melatoninin toksik ajanların metabolizması sonucu oluşan hücresel 

hasarı azaltmadaki faydalarını doğrular niteliktedir. Bu protektif etkiler, 

melatoninin tek bir tedavi olarak veya potansiyel olarak diğer koruyucu 

maddelerle birlikte verildiğinde belirgin hale gelmektedir (Esteban-

Zubero et al., 2016). Klinik çalışmalar melatoninin yanı sıra öncü 

triptofanın karaciğeri, alkolsüz karaciğer hastalığından ve ayrıca kısmi 

karaciğer rezeksiyonu cerrahi prosedürü sırasındaki 

komplikasyonlardan koruduğunu doğrulamaktadır (Chojnacki, 

Walecka-Kapica, Romanowski, Chojnacki, & Klupinska, 2014). 

Yapılan bir çalışmada melatoninin, bağışıklık organlarının hücresel 

kompozisyonunun normalleşmesiyle paralel olan lipid 

metabolizmasının kan ve karaciğer parametrelerindeki değişiklikleri 

düzelttiği gösterilmiştir. Bunun sonucunda melatoninin, sindirim 

sistemi obezitesinde lipid metabolizması ve bağışıklık durumu 

bozukluklarının tedavisinde umut verici bir ajan olabileceği 

düşünülmektedir (Trufakin et al., 2014). Yine melatonin, farklı 

patofizyolojik durumlarda enflamasyon, proliferasyon, apoptoz, 

metastaz ve otofaji gibi çeşitli moleküler yolları düzenleyebilmektedir. 

Melatonin, karaciğer yaralanmalarını, hastalıklarını önlemede ve tedavi 

etmede kullanılabilecek (J.-J. Zhang et al., 2017) karaciğer iskemi-

reperfüzyon hasarında koruyucu bir role sahip olan güçlü bir endojen 

antioksidandır (Kang, Cho, & Lee, 2014). Sıçanlar üzerinde yapılan 

çalışmalarda hemorajik şoktan önce melatonin tedavisinin karaciğer 

fonksiyonunu ve hepatik perfüzyonu iyileştirdiği gösterilmiştir. 

Hemorajik şoktan sonra melatonin tedavisinin ise karaciğer 

fonksiyonunu, hepatik perfüzyonu, redoks durumunu ve hepatik 

bütünlüğü iyileştirdiği ortaya konmuştur (Mathes et al., 2008).  

Melatonin ve Nöronal Sistem 

Dünya popülasyonu için nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi 

önemli bir hedeftir. Tüm aerobik organizmalarda bulunan, olağandışı 

filogenetik olarak korunan bir molekül olan melatonin bu açıdan 

dikkate değerdir. Melatonin hem kronobiyotik hem de sitoprotektif 

özellikleri taşımaktadır. Kronobiyotik olarak melatonin, biyolojik 

ritimlerin fazını ve genliğini değiştirebilir. Sitoprotektif bir molekül 

olarak melatonin, nörodejeneratif bozukluklarda ve yaşlanmada 

görülen düşük dereceli enflamatuar hasarı tersine çevirebilmektedir 

(Cardinali, 2019). Melatoninin anti-stres ve antidepresan benzeri 

eylemleri için, GABAerjik, serotoninerjik, glutamaterjik ve nitrerjik 

sistemlerin yanı sıra hipotalamik-hipofiz-adrenal eksenlerin 

modülasyonu dahil olmak üzere çeşitli nörotransmitter sistemleri ile 

etkileşimini gösteren sağlam kanıtlar vardır (Mantovani, Pértile, 
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Calixto, Santos, & Rodrigues, 2003; Micale, Arezzi, Rampello, & 

Drago, 2006).  

Yapılan çalışmalarda melatoninin sadece bir antioksidan olarak rol 

oynamadığı, aynı zamanda nöronlarda bir anti-eksitotoksisite ve anti-

enflamatuar molekül olarak da görev yaptığı gösterilmiştir. Melatonin 

kan-beyin bariyerinden geçebilir ve çok az yan etkisi bulunmaktadır. 

Bu nedenle melatoninin MT1 ve MT2 reseptörleri, özellikle 

antidepresanlar dahil olmak üzere yeni ilaçların geliştirilmesi için 

önemli terapötik hedefler olabilirler (Lee et al., 2019). Yapılan birçok 

çalışmalar, nörolojik hastalıkları olan kişilerde melatonin düzeylerinin 

düşük olduğunu göstermiştir. Melatoninin hem önleyici hem de 

terapötik etkileri, nörolojik hastalıklar da dahil olmak üzere birçok 

hastalık için bilinmektedir (örneğin, Alzheimer hastalığı, Parkinson 

hastalığı, multipl skleroz, amyotrofik lateral skleroz, Huntington 

hastalığı, epilepsi, baş ağrısı vb.) (Gunata, Parlakpinar, & Acet, 2019).  

     Nöroplastisite uygun akıl sağlığını korumak için sirkadiyen bir 

ritim izleyen önemli bir süreçtir. Hipokampus, duygudurum 

bozukluklarında en çok etkilenen yapılardan biridir ve melatoninin 

modülatör etkilerinin önemli bir hedefidir. Bunu ispatlamaya yönelik 

yapılan çalışmada eksojen melatonin uygulamasının nöronal hasarı 

önleyebileceği ve sirkadiyen nöroplastisite ritimlerini stabilize 

edebileceği gösterilmiştir. Klinik öncesi kanıtlar melatoninin 

hipokampustaki nöroplastik değişiklikleri artırdığını göstermektedir 

(Valdés‐Tovar et al., 2018). Alzheimer Hastalığı (AH) ’de melatoninin 

azalmış seviyelerinin ve melatonin ritm kaybının noradrenerjik 

innervasyonların düzensizliğine yol açabileceği belirtilirken, 

melatoninin öğrenme ve hafıza ile ilgili aktiviteleri artırabileceği ve AH 

benzeri nörodejenerasyonda bir tedavi yaklaşımı haline gelebileceği 

ileri sürülmektedir. Melatoninin mikrofilament ve mikrotübülü 

etkileme yeteneğine sahip olduğu, yaşlanmaya bağlı nöronal plastisite 

kaybının da melatonin ile önlenebildiği bildirilmiştir (Demir et al., 

2017). Melatonin dopaminerjik nöronların hayatta kalmasında rol 

oynayan nörotrofinlerin ekspresyonunu düzenlemektedir ve α-sinüklein 

agregasyonunu azaltarak dopaminerjik sistemi hasara karşı 

korumaktadır. Pineal bez melatonin sentezindeki dengesizlik, 

organizmayı Parkinson hastalığı gibi enflamatuar ve nörodejeneratif 

hastalıklara yatkın hale getirebilir. Bazı kaynaklar Parkinson 

hastalığının melatonin MT1 ve MT2 reseptörlerinin bozulmuş beyin 

ekspresyonu ile ilişkili olduğunu ileri sürmektedirler. Yapılan 

çalışmalarda Parkinson hastalığı oluşturulmuş hayvan modellerinde (6-

hidroksidopamin lezyonu) ekzojen melatonin tedavisinin olağanüstü bir 

nöroprotektif etki gösterdiği ortaya koyulmuştur (Mack et al., 2016). 
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Görüldüğü üzere nörolojik ve zihinsel bozuklukları olan hastalarda 

sıklıkla düşük melatonin konsantrasyonları dikkat çekmektedir.  Sinir 

sistemi hastalıkları (örneğin, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, 

multipl skleroz, amyotrofik lateral skleroz, Huntington hastalığı, 

epilepsi, baş ağrısı, vb.) ile zihinsel ve davranışsal bozukluklar (örneğin 

otizm spektrum bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite 

bozuklukları, vb.) dahil olmak üzere çeşitli patolojilerin deney 

modellerinde elde edilen sonuçlar melatoninin insan patolojisindeki 

olası yararlılığını incelemek için klinik çalışmaların tasarımında bir 

temel sağlamıştır (Sanchez-Barcelo, Rueda, Mediavilla, Martinez-Cue, 

& Reiter, 2017). 

Melatonin, antioksidan, antikanser, antitümör, antienflamatuar, 

yaşlanma karşıtı, anti-diyabetik, antiviral, nöroprotektif aktiviteler 

dahil olmak üzere hem reseptöre bağımlı hem de reseptörden bağımsız 

etkileri olan güçlü çok fonksiyonlu biyolojik ve farmakolojik etkileri 

olan bir indoleamindir. Melatonin, redoks durumundaki ve diğer 

biyokimyasal belirteçlerdeki anormalliklerin modifikasyonu ile doku 

hasarını azaltmaktadır. Astım tedavisinde melatoninin terapötik 

potansiyeli, solunum yolu enfeksiyonları, kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı, akciğer kanseri, plevral boşluk hastalıkları ve vasküler 

pulmoner hastalık hakkında çok sayıda bilimsel çalışmalar rapor 

edilmiştir (Habtemariam et al., 2017).  
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1. Giriş 

Dünyanın birçok yerinde milyonlarca müslüman ramazan ayında 

dini bir zorunluluğu yerine getirmek için oruç tutmaktadır. Kişinin oruç 

tutacağı period ülkenin coğrafik lokalizasyonuna ve yılın sezonuna göre 

oldukça değişkendir, sıcak bölgelerin yazında 18 saat/gün kadar uzun 

sürebilir. Ramazan ayının etkileri üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. 

Sağlıklı bireylerde hücresel hasarın biyokimyasal markerları ve 

oksidatif stres markerları, metabolik sendromun inflamatuar markerları, 

diabetik hastalar üzerindeki etkileri araştırma yapılan konulardan 

bazılarıdır. 

Hücrelerimizde O2
’ den reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumu 

doğal günlük bir olaydır. Onların oluşumuna katkıda bulunan 
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elektronlar, genellikle elektron transfer zincirinin indirgenmiş elektron 

taşıyıcılarından kaynaklanır. ROS, enzimatik ve enzimatik olmayan 

reaksiyonların kazara oluşmuş ürünlerdir. Bazen, istemli olarak enzim-

katalizli tepkimelerde sentezlenirler. Havadaki ultraviyole radyasyon 

ve kirleticiler, toksik O2 içeren bileşiklerin oluşumunu arttırabilir. 

O2 toksisitesine karşı savunmalarımız antioksidan savunma 

enzimleri, besinsel ve endojen antioksidanlar (serbest radikal 

süpürücüleri), hücresel kompartmantasyon, metal sekestrasyon ve 

hasarlı hücresel bileşenlerin tamiri kategorilerine bölünmektedir. 

Antioksidan savunma enzimleri, ROS’la ve serbest radikal zincir 

reaksiyonlarının hücresel ürünleriyle reaksiyona girer ve onları toksik 

olmayan ürünlere dönüştürürler (Liberman ve Peet 2017). 

Antioksidanlar, radikal oluşumunu sınırlandırma, tetiklenen 

biyokimyasal reaksiyonların kırılmasını sağlama, oluşan radikalleri 

ortadan kaldırma ve hasarlı molekülleri tamir etme ve temizleme gibi 

çeşitli mekanizmalarla etkilerini gösterir. 

Antioksidan sistem; enzimleri, suda ve yağda çözünen radikal 

tutucularını ve metal iyonlarını bağlayan proteinleri kapsar. 

Süperoksit dismutaz (SOD), Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px), 

Glutatyon Transferaz (GST), Glutatyon, (GSH), E vitamini (-

Tokoferol), C vitamini (Askorbik asit) organizmada bulunan 

antioksidan sistem elemanlarıdır (Gürdöl, 2017). 

Çalışmamızda Ramazan ayının ilk döneminde ve sonrasında alınan 

kan örneklerinde antioksidan kapasite incelenmiştir. Depresyon ve 

Mutluluk Ölçeği, Genel Sağlık Anketi, Oxford Mutluluk Ölçeği test 

sonuçları ile antioksidan kapasite düzeyleri arasındaki ilişkinin de 

araştırılması amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Yöntem 

Çalışmada oruç tutan herhangi bir hastalık bildirimi olmayan 30 

bireye Ramazan ayının  ilk döneminde Depresyon ve Mutluluk Ölçeği,  

Genel Sağlık Anketi, Oxford Mutluluk Ölçeği  anketleri uygulandı tam 

kan ve serum numuneleri ön işlemden geçirilerek -80 ºC de saklandı. 

Ramazandan sonra anketler tekrar uygulandı ve numuneler (serum, 

plazma) aynı şekilde daha sonra çalışılmak üzere saklandı. Tüm serum 

numunelerde  total antioksidan kapasite düzeyleri ölçüldü.  

2.1 Total Antioksidan Statü (TAS) ölçümü: 

Relassay marka ticari kit ile yapıldı (Relassay,Turkey).  
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Test çalışma prensibi: Numunedeki antioksidanlar koyu mavi-yeşil 

renkli ABTS radikal solüsyonunu, renksiz ABTS formuna çevirir. 660 

nm absorbanstaki değişim total antioksidan miktarıyla alakalıdır. Kitin 

kalibrasyonu E vitamini benzeri Trolox Equivalent adı verilen stabil 

antioksidan standardı ile yapılır.  

Numune Çalışması: Numuneler Relassay kiti ile Relassay Selectra 

E cihazında tam otomatik olarak çalışıldı.  

2.1. 1. Depresyon ve Mutluluk Ölçeği 

Son bir haftanızı göz önünde bulundurarak, aşağıdaki duygu ve 

durumları ne sıklıkta hissettiğinizi (X) ile işaretleyerek belirtiniz. 

 

2.1.2.  Oxford Mutluluk Ölçeği  
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1. Kendimden hoşnut 

değilim. 

1 2 3 4 5 6 

2. Diğer insanlara karşı 

oldukça ilgiliyim. 

1 2 3 4 5 6 

3. Hayatın oldukça 

ödüllendirici olduğunu 

düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 6 

 
Hiç 

hissetmedim 

Nadiren 

hissettim 

Biraz 

hissettim 

Çok sık 

hissettim 

1.Hayatımdan 

memnun olmadığımı 

hissettim. 

0 1 2 3 

2.Mutlu hissettim. 0 1 2 3 

3.Keyifsiz ve neşesiz 

hissettim. 
0 1 2 3 

4.Kendimden 

memnun hissettim. 
0 1 2 3 

5.Hayatı güzel ve 

eğlenceli hissettim.  
0 1 2 3 

6.Yaşamımı boş ve 

anlamsız hissettim. 
0 1 2 3 
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4. Neredeyse herkese 

karşı oldukça sıcak duygular 

besliyorum. 

1 2 3 4 5 6 

5. Sabahları dinlenmiş 

olarak uyanırım. 

1 2 3 4 5 6 

6. Geleceğim hakkında 

pek iyimser değilim. 

1 2 3 4 5 6 

7. Pek çok şeyi eğlenceli 

buluyorum. 

1 2 3 4 5 6 

8. Yaptığım şeylere karşı 

ilgili ve kendini adayan 

birisiyim. 

1 2 3 4 5 6 

9. Hayat güzeldir. 1 2 3 4 5 6 

10. Dünyanın iyi bir yer 

olduğunu düşünmüyorum. 

1 2 3 4 5 6 

11. Çok gülen birisiyim. 1 2 3 4 5 6 

12. Hayatımdaki her 

şeyden oldukça memnunum. 

1 2 3 4 5 6 

13. Çekici birisi olduğumu 

düşünmüyorum. 

1 2 3 4 5 6 

14. Yaptıklarımla yapmak 

istediklerim arasında büyük fark 

var. 

1 2 3 4 5 6 

15. Çok mutluyum.  1 2 3 4 5 6 

16. Çevremdeki 

güzellikleri fark ederim. 

1 2 3 4 5 6 

17. Diğer insanlar üzerinde 

daima neşeli bir etki bırakırım. 

1 2 3 4 5 6 

18. Yapmak istediğim her 

şeye zaman bulabilirim. 

1 2 3 4 5 6 

19. Yaşamımın kontrolü 

elimde değilmiş gibi 

hissediyorum. 

1 2 3 4 5 6 

20. Kendimi herhangi bir 

konuda sorumluluk alabilecek 

güçte hissediyorum. 

1 2 3 4 5 6 

21. Zihinsel olarak 

kendimi tamamen zinde (dinç) 

hissediyorum. 

1 2 3 4 5 6 

22. Genellikle neşeli ve 

sevinçliyim. 

1 2 3 4 5 6 

23. Herhangi bir konuda 

karar vermekte zorlanırım. 

1 2 3 4 5 6 

24. Yaşamımın belli bir 

amacı ve anlamı yok. 

1 2 3 4 5 6 
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25. Kendimi oldukça 

enerjik hissediyorum. 

1 2 3 4 5 6 

26. Genellikle olaylar 

üzerinde olumlu etkim vardır. 

1 2 3 4 5 6 

27. Diğer insanlarla 

birlikte olmaktan keyif 

almıyorum. 

1 2 3 4 5 6 

28. Kendimi çok sağlıklı 

hissetmiyorum. 

1 2 3 4 5 6 

29. Geçmişimle ilgili pek 

mutlu anılara sahip değilim.  

1 2 3 4 5 6 

 

2.1.3. Genel Sağlık Anketi 

Son iki hafta boyunca……………. 
1.Endişeleriniz 

nedeniyle 

uykusuzluk çekiyor 

musunuz? 

Hayır, hiç 

çekmiyorum 

Her 

zamanki 

kadar 

Her 

zamankinden 

sık 

Çok sık 

2.Kendinizi sürekli 

zorluk altında 

hissediyor 

musunuz? 

Hayır 

hissetmiyorum 

Her 

zamanki 

kadar 

Her 

zamankinden 

sık 

Çok sık 

3.Yaptığınız işe 

dikkatinizi 

verebiliyor 

musunuz? 

Her 

zamankinden  

iyi 

Her 

zamanki 

kadar 

Her 

zamankinden 

az 

Her 

zamankinden 

çok daha az 

4.İşe yaradığınızı 

düşünüyor 

musunuz? 

Her 

zamankinden 

çok 

Her 

zamanki 

kadar 

Her 

zamankinden 

az 

Her 

zamankinden 

çok daha az 

5.Sorunlarınızla 

uğraşabiliyor 

musunuz? 

Her 

zamankinden 

çok 

Her 

zamanki 

kadar 

Her 

zamankinden 

az 

Her 

zamankinden 

çok daha az 

6.Karar vermekte 

güçlük çekiyor 

musunuz? 

Hayır hiç 

çekmiyorum 

Her 

zamanki 

kadar 

Her 

zamankinden 

sık 

Çok sık 

7.Zorlukları 

halledemeyecek 

gibi hissediyor 

musunuz? 

Hayır hiç 

hissetmiyorum 

Her 

zamanki 

kadar 

Her 

zamankinden 

sık 

 Çok sık 

hissediyorum 
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8.Değişik yönlerden 

baktığınızda 

kendinizi mutlu 

hissediyor 

musunuz? 

Her 

zamankinden 

çok 

Her 

zamanki 

kadar 

Her 

zamankinden 

az 

Her 

zamankinden 

daha az 

9.Günlük 

işlerinizden zevk 

alabiliyor musunuz? 

Her 

zamankinden 

çok 

Her 

zamanki 

kadar 

Her 

zamankinden 

az 

Her 

zamankinden 

daha az 

10.Kendinizi 

keyifsiz ve durgun 

hissediyor 

musunuz? 

Hayır hiç 

hissetmiyorum 

Her 

zamanki 

kadar 

Her 

zamankinden 

çok 

Çok sık 

11.Kendinize 

güveninizi 

kaybediyor 

musunuz? 

Hayır hiç 

kaybetmiyorum 

Her 

zamanki 

kadar 

Her 

zamankinden 

fazla 

Çok fazla 

12.Kendinizi 

değersiz biri olarak 

görüyor musunuz? 

Hayır hiç 

görmüyorum 

Her 

zamanki 

kadar 

Her 

zamankinden 

sık 

Çok sık 

 

2.2. İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analiz Jamovi programı kullanılarak yapıldı. İstatiksel 

karşılaştırmalarda  ve korelasyonlarda Mix Anova yöntemi kullanıldı. 

3. Bulgular 

Bu çalışmada değerlendirmeye 30 kişi dahil edildi. 

Katılımcıların ortalama (SD) yaşı 38.13 ± 8.32 idi. Katılımcıların 

% 47.6'sı (n =14) erkek, % 53,3'ü (n =16) kadındı. Depresyon ve 

Mutluluk Ölçeği, Genel Sağlık Anketi, Oxford Mutluluk 

ölçeklerin birbiri ile karşılaştırılması sonucunda çalışmaya ait 

uygulanan anketlerin ölçeklerinin birbiri ile karşılaştırılması Tablo 1’de 

parametrelerin ortalama  standart sapma değerleri Tablo 2’de 

verilmiştir. Ramazan orucu başlangıcı (1) ve sonrasında (2) yapılan 

Mutluluk ölçekleri sonuçlarının birbiri ile karşılaştırılmalarında 

istatistiki olarak anlamlı fark bulunmadı.  
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Tablo 1. Ölçeklerin birbiri ile karşılaştırılması 
 

 

Ölçek skorları 

(Mean±SD) 

 

p 

 

Oxford Mutluluk Ölçeği 1 

 

109,90 

 

 

0,104 
 

Oxford Mutluluk Ölçeği 2 

 

115,13 

 

Depresyon Mutluluk Ölçeği 1 

 

11,26 

 

 

0,336 
 

Depresyon Mutluluk Ölçeği 2 

 

12,03 

 

Genel Sağlık Anketi 1 

 

11,75 

 

 

0,185  

Genel Sağlık Anketi 2 

 

10,70 

 

Tablo 2. Ramazan öncesi ve sonrasında ölçülen parametreler 

Parametre n 
Ramazan 
öncesi  

Ramazan 
sonrası  

  ort ± ss 

media

n  ort ± ss 

             

median  

Total antioksidan kapasite 
2
9 2.01  ± 0.22 2.03 1.98  ± 0.25 1.94 

Depresyon-mutluluk ölçeği 

3

0 11.27  ± 4.55 11.5 12.03  ± 4.90 11.5 

Genel sağlık anketi 
3
0 11.73  ± 6.45 9.5 10.70 ± 5.09 10.5 

Oxford mutluluk ölçeği 

3

0 

109.90  ± 

21.37 107 

115.13  ± 

24.53 112 

Ortalama ± Standart sapma (Ort 
±SS) 

 

 

2.1. Total Antioksidan Statü (TAS), zamanla (Ramazan öncesi ve 

sonrası) ve cinsiyetle etkisi 

Total antioksidan statü (TAS) düzeylerinin zamanla ilişkisi 

araştırıldı. TAS düzeyleri ramazan öncesi (1) ve sonrası (2) 

karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunamadı. Cinsiyetler arasında TAS 

düzeylerinde anlamlı farklılık bulundu (Tablo 3). 
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Tablo 3. Total antioksidan statü (TAS) zamanla ve cinsiyetle ilişki tablosu 

(n=29) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Total Antioksidan Statü (TAS) ile mutluluk anketleri arasındaki 

ilişkiler  

Total Antioksidan Statü ile Oxford ölçeği arasında anlamlı bir ilişki 

bulundu. Oxford 1 birim artınca TAS değeri 0.003 birim azalmaktadır 

(Tablo 4). 

 

Tablo 4. Total antioksidan statü (TAS) ve Oxford mutluluk ölçeği ilişki 

tablosu 

  

effect estimate  p 

Intercept 2.3383 <.0001 

Oxford -0.00308 0.025 

 

2. Tartışma 

Kiyani ve ark (2015), Ramazan ayı boyunca ve Ramazan ayından 

sonra biyokimyasal parametrelerden vücut ağırlığı, glukoz düzeyleri ve 

aterojenik markerlar araştırılmış, Ramazan ayından sonra vücut 

ağırlığında küçük bir azalma, glukoz düzeylerinde düşüş, benzer 

şekilde aterojenik markerların (TK, TG, LDL) ve kardiyoprotektif HDL 

düzeylerinin azaldığı gösterilmiştir. 

Waterhouse ve ark (2008) tarafından sıvı ve yiyecek alımı, 

yorgunluk, fiziksel, mental, sosyal aktiviteler üzerinde Ramazan ayının 

etkileri araştırılmıştır. 

Ramazan orucunun akut miyokard infarktüsü (AMİ) sirkadiyen 

ritmi üzerindeki etkisi Karabulut ve ark (2011) tarafından 

araştırılmıştır. Oruç tutmanın AMİ sirkadiyen ritmini değiştirebileceği 

ve AMİ vakalarının iftar saatinden sonraki saat dilimlerinde 

yoğunlaşmasına sebep olabileceği bildirilmiştir. 

   p 

cinsiyet   0.0003   

zaman  0.3105 
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 Nematy ve ark (2012) Ramazan ayında ortalama 26 gün oruç 

tuttuktan sonra, kardiyovasküler hastalık öyküsü olan bireylerde 10 

yıllık koroner kalp hastalığı (KH risk skorunda ve kilo, BMI ve bel 

çevresi gibi diğer kardiyovasküler risk faktörlerinde önemli bir düzelme 

gösterdiler. 

İbrahim ve ark (2008), çalışmalarında Ramazan orucu sonucunda 

eritrosit lipid peroksidasyonunun azaldığını, serum MDA ve plazma 

protein bağlı karbonillerde önemli bir değişiklik olmadığını gösterdiler. 

Aynı çalışmada plazma antioksidan statüsüne bakıldığında, plazma 

-tokoferol,  tokoferol, retinol, -karoten, zeaksantin ve eritrosit GSH, 

GPx, katalaz düzeylerinin değişmediği, plazma total karotenoidler ve 

-kriptoksantin düzeylerinde önemli bir azalma, plazma C vitamini,  -

karoten, likopen ve lutein düzeylerinde önemli olmayan bir azalma 

rapor edilmiştir. Eritrositlerdeki GSH seviyelerinin ve GPx ve katalaz 

aktivitelerinin Ramazan ayında değişmediği gözlemlerinin, değişmiş 

yemek düzeninin, bu endojen antioksidanların modülasyonu ile 

eritrositler üzerinde koruyucu bir etki yapmadığını gösterdiği ifade 

edilmiştir. 

Sülü ve ark (2008) gerçekleştirdiği çalışmada Ramazan ayında lipit 

peroksidasyon belirteci MDA ve antioksidan belirteci GSH düzeyleri 

ölçülmüş, MDA düzeylerinde artış görülmüştür. Ramazan dönemi 

sonunda açlığın etkisine bağlı olarak oksidatif stresin gelişebileceği, 

GSH düzeylerinin kadınlarda anlamlı bir artış, erkeklerde belirgin bir 

azalma gösterdiği ve bunun sebebinin hormonal olabileceği ifade 

edilmiştir.  

Delpazir ve ark (2015) Ramazan orucunun oksidatif stres ve Pro-

oksidant Antioksidan Denge (PAB) üzerindeki etkilerini araştırdıkları 

çalışma sonucunda oksidatif stresteki değişiklikler kontrol grubunda 

anlamlı bulunmamıştır (cinsiyete göre de farklılık bulunamıştır), ancak 

Ramazan orucu sırasında (Koroner Arter Hastalığı) KAH hastalarında 

oksidatif stresin anlamlı olarak artığı rapor edilmiştir. 

Çalışmamızda total antioksidan statü (TAS) düzeylerinin zamanla 

ilişkisi araştırıldı. TAS düzeyleri Ramazan öncesi (1) ve sonrası (2) 

karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunamadı. Cinsiyetler arasında ise 

TAS düzeylerinde anlamlı farklılık bulundu.              

Ramazan orucunun sağlıklı gönüllü kişilerin ruh hali durumuna 

etkilerinin araştırıldığı çalışmada (Erdem 2018) Ramazan ayında oruç 

tutmanın stres, endişe ve depresyon düzeylerini azaltmada etkili 

olduğunu gösterilmiştir. 
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Hsouna ve ark (2019) tarafından Ramazan öncesi, sırası ve 

sonrasında fiziksel olarak aktif genç erkeklerin kısa süreli maksimum 

performans, uyanıklık, diyet alımı, uyku düzeni ve ruh hali durumları 

araştırılmış, Ramazan orucunun 5-jump performansını, uyanıklığını 

veya ruh halini etkilemediği bildirilmiştir. 

Molavi ve ark (2016), 40 gönüllü üzerinde, Ramazan ayından önce 

Ramazan esnasında ve Ramazan ayından sonra üç periyotta topladıkları 

verilerle yaptıkları çalışmada, açlığın etkilerini açıklamak için duygusal 

süreç üzerinde bireylerin temporal ve spatial dinamiklere cevapları 

vasıtasıyla, realistik sosyal bir işaret olarak yüz ifadelerinden 

yararlanmışlardır. 

Teng ve ark (2011). tarafından Malezya’da yaşayan yaşlı erkek 

bireyler arasında yaşam kalitesi üzerinde Pazartesi Perşembe günü 

Müslüman orucunun etkisini belirlemek için haftada iki gün tutulan 

Müslüman sünnet orucu ile kalori kısıtlamasının kombine edildiği üç 

aylık klinik çalışmada, bazal 6.ve 12. haftalarda vücut kompozisyon 

ölçümleri ve yaşam kalitesi anketleri yapılmıştır. Yaşam kalitesi, Short 

-Form 36; uyku kalitesi, Pittsburgh Sleep Quality indeksi; ruh hali Beck 

Depression InventoryII; depresyon ölçümü için Perceived Stress Scale 

testleri kullanılmıştır. Guplar arasında bazal depresif skorların oldukça 

düşük olduğu ve çalışmanın sonunda daha da azalmış olmakla birlikte 

bu değişikliklerin grup içi ve gruplar arasında önemli olmadığı 

bulunmuştur. 

Kadri ve ark (2000), 100 sağlıklı gönüllü erkek üzerinde (%50 si 

sigara kullanan) yaptıkları çalışmada, Ramazan ayı öncesi Ramazan ayı 

esnasında dört kez ve Ramazan ayından sonra altı hafta boyunca 

irritabilite ölçülmüş, Ramazan ayının başlangıcından önce sigara 

içenlerde içmeyenlere göre irritabilite yüksek bulunmuştur. Ramazan 

ayı boyunca her iki grupta da irritabilite yüksek bulunmuştur, 

Ramazanın sonuna doğru artarak pik noktasına erişmiştir. 

Psikositümülanların (çay, kahve) tüketimi ve anksiyete seviyeleri 

benzer bir model izlemiştir. 

Nugraha ve ark (2017), Almanya'da yaz aylarında sağlıklı genç 

erkeklerin yorgunluk, ruh hali, uyku hali ve sağlıkla ilişkili yaşam 

kalitesi üzerine Ramazan ayının etkisini araştırdıkları çalışmada ilk 

grup Ramazan ayında oruç tutan ikinci grup oruç tutmayan sağlıklı 

erkek gönüllülerden meydana gelmektedir. Oruç tutan grupta; Ramazan 

ayının başlamasından bir hafta önce (T1), ortası (T2), son günleri (T3), 

bir hafta sonra (T4) olarak dört, oruç tutmayan grupta Ramazan ayından 

önce (T1) ve son günleri (T3) olarak iki değerlendirme zamanı 

belirlenmiş,  Ramazan orucunun ruh hali, yorgunluk ve yaşam kalitesini 
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önemli ölçüde etkilemediğini gösterilmiştir (1.ve 2.gruplar 

karşılaştırıldığında). Oruç ve yorgunluk, ruh hali ve yaşam kalitesi 

değerlendirmelerinde, duygu durumuyla ilişkili semptomlar BDI-II ve 

HADS anketleri kullanılarak ölçülmüş, T2 ile T4 karşılaştırıldığında 

BDI-II skorunda anlamlı bir azalma gösterdiği, anksiyete (HADS-A), 

depresyon (HADS-D) veya zihinsel ve fiziksel sağlık açısından anlamlı 

fark olmadığı rapor edilmiştir. Ramazan orucunun, oruç tutmayan 

kontrolü ile karşılaştırıldığında ruh hali, yorgunluk ve yaşam kalitesini 

önemli ölçüde etkilemediğini gösterilmiş ve orucun katılımcılar için ruh 

hali, yorgunluk ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi parametreleri açısından 

faydalar sağlayabileceği rapor edilmiştir (Tablo 5). 

Çalışmamızda Ramazan orucu başlangıcı ve sonrasında yapılan 

mutluluk ölçekleri sonuçlarının birbiri ile karşılaştırılmalarında 

istatistiki olarak anlamlı fark bulunmadı. 

Total Antioksidan Statü (TAS) ile mutluluk anketleri arasındaki 

ilişkiler değerlendirildiğinde Total Antioksidan Statü ile Oxford ölçeği 

arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Oxford 1 birim artınca TAS değeri 

0.003 birim azalmakta idi.  

Çalışmamızda Ramazan orucunun, oruç tutmayan kontrolü ile 

karşılaştırıldığında ruh hali ve genel sağlık durumunu önemli 

ölçüde etkilemediği sonucuna varılmıştır. 

Tablo 5. Araştırma parametrelerinin korelasyonu tablosu 

 
Tas  

önce 
Tas 

sonra 

Depresyo

n 

mutluluk 

önce  

Depresyo

n 

mutluluk 

sonra  
GSA 

önce 
GSA 

sonra 
Oxford 

önce 

 

   

 

   

Oxford       

sonra                                  
 

 

 

          

Oxford 

             

sonra 

Tas               

r 

önce            

p   

                               
 

1.0000

0 
29 

 

 

      

Tas               

r 

sonra           

p 

0.7290

5 
<.0001 

29 

1.0000

0 
29 

      

Depresyo

n  r 

mutluluk    

p 

önce  

-

0.0532

5 
0.7838 

29 

-

0.0898

7 
0.6429 

29 

 

1.00000 

 

30 
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20. yüzyılın önemli bir gelişimi olarak hayvan hücrelerinin kültüre 

edilmesi, uygulandıkları çalışma ve saha deneyimlerinin çok yönlülüğü 

nedeniyle başlangıcından bu yana bilim dünyasındaki önemli 

basamaklara aracı olmuş, insan sağlığı ile ilgili araştırmalardaki 

yararlılığı ile ( aşı tasarımı, rekombinant insülin üretimi vb.) devrim 

yaratan teknikler olmuştur. 

Bu bölümde, hem temel hem de uygulamalı araştırmalarda sıklıkla 

kullanılan hücre kültürü tekniğine ilişkin temel bilgiler derlenerek 

sunulmuştur. 

Hücre Kültürü Nedir? 

İnsan, hayvan ve bitkilerden alınan organ veya doku parçalarının 

bütünden ayrı bir şekilde, yapay hazırlanmış kontrollü ortamlarda (in 

vitro) 24 saat ve daha uzun sürelerde yaşaması ve çoğalması hücre 

kültürü olarak adlandırılmaktadır. Uygun koşullar altında hücreler 

yaşayabilir, büyüyebilir, bölünebilir (mitoz) veya farklılaşma gibi diğer 

süreçlerle karakterize edilebilir. 

Pratikte hücre kültürü tanımı, hayvan hücre kültürlerini ifade 

etmekte kullanılmaktadır. 

Tarihçe 

Hücre kültürü gelişim biyolojisindeki en temel soruların bazılarını 

aydınlatmak için 100 yıldan daha da eski bir teknik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Wilhelm Roux’un 1885 de ilk kez embriyonik tavuğun medüller 

plaka hücrelerini serum fizyolojik içinde kültüre etmesi tarihte 

bildirilen ilk eksplantasyon olayıdır ve bu deneyle, dokuların vücut 

dışında yaşayabileceği ilkesi ilk kez ortaya konulmuştur.(Hamburger 

1997) 

1907 tarihinde Rockefeller Enstitüsü’nden Ross Harrison, plazma 

pıhtılarında yaşayan, gelişen sinir lifleri ve kurbağa embriyosu 
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dokularını 1-4 hafta boyunca kültüre ederek gözlemlemiş, normal 

fonksiyonların in vitro ortamda da sürdüğünü göstermiştir. (Harrison et 

al. 1907) Harrison’un bu deneyi tekrarlanabilir özelliklere sahip olması 

nedeni ile hücre kültürünün başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 1912'de, 

yine Rockefeller Enstitüsü'nden Alexis Carrel, civciv embriyo kalp 

dokusu kesitlerini üç aydan fazla canlı tutarak hücre kültürünün 

olanaklarını genişletmeyi başarmıştır.(Witkowski 1979) Hücre 

kültürünün kavramsallaştırılması ve teknolojisindeki bir sonraki önemli 

ilerleme, Katherine Sanford ve arkadaşlarının çalışmalarında (1948) tek 

hücrenin kültürde yetiştirilebileceğinin gösterilmesi olmuştur.(Sanford 

1948)  Enders, Weller ve Robbins (1954) sinir sistemi hücreleri 

olmaksızın polio myelitis virüsünü in vitro ortamda yaşatabilmiş 

(Zetterström and Lagercrantz 2006) , George Gey, (1952), insan 

servikal karsinomasından ilk insan hücre soyu olan HeLa hücre soyunu 

üretmiş (Ambrose 2017), Harry Eagle (1955) doku kültürü metodlarını 

ve kullanılan medyumları tanımlamış (Eagle 1955) , ve Kohler and 

Milstein (1975) monoklonal antikor üreten ilk hibridomayı 

üretmiştir.(Köhler and Milstein 1975)  

50'li yıllardan itibaren teknolojik gelişmeler ve pazarlama araçları 

hücre kültürü tekniğini biyoteknolojinin araştırma ve geliştirilmesinde 

yaygın olarak kullanılan kolay ve tekrarlanabilir en güçlü araçlardan 

biri haline getirmiştir. 

Hücre Hatları ve Özellikleri 

Bu başlıkta ilerlemeden önce aşağıdaki terimlerin anlaşılmasında 

yarar bulunmaktadır. 

Clon (Klon): Tek hücreden köken alan popülasyon 

Sub-culture (alt kültür, pasajlamak, transfer):  Hücrelerin yeni 

kültür kaplarına dağıtılarak aktarımı ve kültüre edilmesi 

Pasaj sayısı: Primer kültürden ardışık olarak yapılan alt kültür sayısı 

Senescence (yaşlanma, yaşlılık ): Yaşayan bir organizmanın tüm 

biyolojik işlemlerinin kombinasyonunun belli bir zaman diliminden 

sonra bozulmasıdır. 
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Şekil 1: Hücre hatlarının yapılandırılması 

 

Şekil 2: Hücre kültür tipleri 

 

Hücre Kültür Tipleri 
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Sürekli Hücre Hatları 
(Continious Cell Lines) 
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Primer Kültürler 

Primer kültür, kaynak dokusundan kültüre yerleştirilen ilk hücreleri 

ifade eder. Bunlara ilk pasaj yapılana kadar birincil kültürler denir. 

(Şekil 1) İlk pasajdan (alt kültür) sonra bunlar ikincil kültürler olarak 

adlandırılabilir ve daha sonra pasajlamaya devam edilebilmesi 

mümkünse, bir hücre hattı olarak tanımlanır. (Şekil 1) Primer kültürler 

karışık hücre tipleri içerebilir veya ağırlıklı olarak bir hücre tipinin 

baskın olduğu modellerdir. Bununla birlikte, herhangi bir organ veya 

dokudaki hücrelerin karmaşık ilişkileri göz önüne alındığında birincil 

kültürler nadiren sadece tek bir hücre tipinden oluşur. Hayvan 

dokusundan köken alırlar, embriyo veya erişkin dokularından, normal 

veya neoplastik dokulardan köken alabilirler. Primer kültüre hücrelerin 

in vitro yaşam süresi sınırlıdır, birçoğu 5-10 bölünme sonra sonlanır. 

Diferansiye fenotiplerini korurlar, genellikle tutunma özelliği 

gösterirler ve kontakt inhibisyon gösterirler. Sınırlı yaşam süreleri 

nedeni ile primer kültürlerle uzun süreli deneyler yapabilmek mümkün 

değildir. Primer kültürler, heterojen bir hücre popülasyonu içerdiğinden 

pek çok araştırmacı tarafından daha çok fizyolojik çalışmalar amacı ile 

in vivo ortam olarak kabul edilir. 

Primer kültür elde etmek için iki temel yöntem vardır: 

1) Eksplant Kültürler 

Küçük bir parça doku organizmadan alınarak kültür ortamına alınır. 

Bir kaç gün sonra dokudan ayrılan hücreler kültür plağının yüzeyinde 

veya ortamında bölünür ve büyür. 

2) Enzimatik Ayrıştırma 

Kültür sırasında ilgi konusu hücre tipini mekanik veya enzimatik 

olarak saflaştırmak için girişimlerde bulunulabilir. Tripsin veya 

kollagenaz gibi proteolitik enzimler kullanılarak hücreleri bir arada 

tutan bileşenlerin sindirimi yolu ile hücrelerin tek tek ayrışması sağlanır 

ve bazı hücre tip(ler)ini spesifik olarak inhibe eden veya öldüren 

koşullarda hücreleri kültüre edilebilir ve kültürler ayrıştırılarak 

saflaştırılabilir. Alternatif olarak, birincil kültürler, sadece bir hücre 

tipinin hayatta kalmasını pozitif olarak seçmek için seçilen koşullarda 

muhafaza edilebilir. 

Sürekli Kültürler 

Sınırlı Hücre Hatları (Cell Lines) 

Primer kültür ilk kez pasajlandıktan sonra hücre hattı olarak 

tanımlanır. Sınırlı bir yaşam süresine sahiptirler ve yaklaşık 30 bölünme 

sonrasında yaşlanırlar. Hücre popülasyonu diploid karakterde, hem 
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genotipik hem de fenotipik birliktelik gösterirler ve köken aldıkları 

hücreyi temsil ederler. 

Sürekli Hücre Hatları (Continuous Cell Lines) 

Primer veya sekonder kültürden köken alabilirler. Spontan genetik 

mutasyon ile veya transformasyon vektörleri ile (virüsler/plazmidler) 

ölümsüzlük kazanmışlardır.(Şekil 2) Seri pasajlarda yüksek büyüme 

hızı gösterirler. Hücre popülasyonu homojendir. Kontakt inhibisyon ve 

ankoraj bağımlılık özelliklerini kaybetmişlerdir. İn vitro koşullarda 

yaşam süreleri sınırsızdır. Genetik olarak stabil değillerdir, anöploidi 

gösterirler. Diferansiye fenotipik özellikler, kanserli dokudan köken 

alan hücrelerde kısmen korunurken transforme edilmiş hücre hatlarında 

çok az miktarda korunmuştur. 

Hayflick Limiti Kavramı 

Hayflick limiti veya Hayflick sınırı, normal bir insan hücresi 

topluluğunun hücre bölünmesi durmadan önce bölünebileceği 

maksimum sayıdır. 

Hayflick fenomeni olarak bilinen bu kavram, Amerikalı anatomist 

Leonard Hayflick tarafından 1961'de Philadelphia, Pensilvanya'daki 

Wistar Enstitüsü'nde ortaya atılmıştır. Hayflick, normal bir insan 

fetusundaki hücre topluluğunun, yaşlanma sürecine girmeden önce 

hücre kültüründe 40 ila 60 kez bölüneceğini göstermiştir. (Hayflick 

1965) Hücrenin  her mitoz bölünmesinde,  kromozomlarının 

uçlarındaki telomerler biraz kısalır. Telomer uzunluğu kritik bir düzeye 

indiğinde ise hücre bölünmesi durur. Hayflick, bu keşfini hücresel 

düzeyde yaşlanma olarak yorumlamıştır. Hücre topluluklarının 

yaşlanması, organizmanın fiziksel olarak yaşlanmasıyla ilişkili 

görünmektedir. Sağlıklı tüm hayvan hücreleri için geçerli olan Hayflick 

limiti kanser hücrelerinde görülmez ve bu nedenle kanserli hücreler 

gerekli ve yeterli kaynak bulduğu müddetçe bölünmeye devam ederler. 

Hücre kültürlerinde de sınırlı sayıda pasaj için uygun beslenme 

koşullarında bir noktaya kadar normal olarak büyüme ve bölünmeye 

devam edecekler, sonra bölünmeleri duracak ve nihayetinde 

ölecektirler. 

Maksimum pasaj sayısı ile yaşlanma arasında bir korelasyon vardır ve 

yaşlı hücrelerden ekim yapmak pasaj sayısını azaltır. 

Büyüme Özelliklerine Göre Hücre Tipleri 

Süspande (Serbest) hücreler kültür ortamında asılı durarak 

büyürler. Bu hücreler, kültür kabına tutunmadan hayatta kalabilir ve 

çoğalabilirler. Kan, dalak, kemik iliği gibi hematopoetik kökenli ve 
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özellikle tam gelişmemiş hücreler süspande şekilde büyüme 

eğilimindedirler. Süspande hücre kültür serilerini kullanmanın avantajı 

çok sayıda hücre elde edebilmek ve kolayca kültür ortamından 

toplayabilmektir. Kan hücrelerinden köken alan lösemi, lenfoma hücre 

hatları süspande hücre hatlarına iyi birer örnektir. 

Tutunarak (Adhere) büyüyen hücreler tek tabaka halinde, kültür 

kabı yüzeyine tutunarak büyürler. Büyüme ve çoğalmaları yüzey alanı 

ile sınırlıdır. Ektodermal ve endodermal embriyonik hücre 

katmanlarından köken alan hücreler tutunarak büyüme 

eğilimindedirler. Bunlar, fibroblast ve epitel hücrelerini içerir. 

Tutunarak büyümenin avantajı, hücreleri lam gibi yüzeylere 

yayabilmek ve yapıştırabilmektir. Bu özellikler, mikroskobi, 

hibridizasyon ve fonksiyonel testlerde kolaylık sağlar. Solid dokulardan 

köken alan endotelyal, epitelyal, nöronal ve fibroblast hücre hatları 

örnek verilebilir. 

Tutunma (yapışma) gereksinimi duyan hücre tiplerinin birçoğu 

plastik yahut polistren kültür kabının yüzeyine tutunmak ve 

büyüyebilmek için bazı aracı molekülleri kullanırlar. Bunlar kollajen, 

laminin, jelatin, poly-L-lizin, fibronektin gibi ekstrasellüler matriks 

bileşeni olan moleküllerdir.  Bu tip hücrelere ankoraj bağımlı hücreler 

adı verilir. 

Başarılı Hücre Kültürü Uygulamaları İçin Temel 

Gereksinimler: 

1) İyi tasarlanmış bir hücre kültürü laboratuvarı: 

 Kültüre hücreleri ve çalışanları biyolojik kontaminasyondan 

koruma amacı ile kontrollü ilave bir giriş kapısı olan, penceresiz yada 

pencereleri açılamayan, hava akımına maruz kalmayan, oda sıcaklığı 

düşük tutulabilen (kontaminasyonu önlemek amaçlı) ve diğer 

laboratuvarlardan ayırılmış izole bir odada kurulmuş olmalıdır. 

 Hücre kültür laboratuvarının spesifik ihtiyaçları yapılacak 

araştırma içeriğine göre değişmekle birlikte temel asgari ekipmanların 

bulunması gerekmektedir. 

 Sertifikalı, class II  biyogüvenlik kabini 

 37°C’de , 5% CO2’ li  ve nemlendiricili inkübatör, 

 İnverted mikroskop ve ışık mikroskobu, 

 Soğutmalı santrifüj, 

 37°C su banyosu (bakteriyel ve fungal kontaminantlara karşı 

inhibitörler içeren su ile dolu olmalıdır), 

 Vakum pompası,  

 Hemositometre (Thoma veya Neubauer lamı, otomatize sistem) 
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 +4 °C, -20 °C ve -80 °C de soğutucular, mümkünse sıvı azot 

tankı, 

 Otoklav bulunmalıdır. 

 

2)  Steril teknik becerisi: 

Hücre kültürü laboratuvarlarında en çok karşılaşılan 

problemlerden birisi kontaminasyondur. Hücrelerin kültür edildiği 

besiyeri ortamının istenmeyen canlı organizmalar tarafından işgal 

edilmesi durumudur. Kontaminasyon hücrelere ve çalışma ortamına 

zarar verdiği gibi yapılan çalışmanın sonuçlarını da etkiler. (Capes-

Davis et al. 2010) 

Kontaminasyon Kaynakları; 

 Personelin kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmaması ve 

çalışma yetkinliği kaynaklı, 

 Aseptik çalışma kurallarına dikkat edilmemesi, 

 Hapşırma, öksürme yolu ile veya hızlı hareket etme kaynaklı 

hava akımı ile yayılabilecek partiküller,  

 Özensiz otoklavlama, 

 Birden fazla hücre hattı ile eş zamanlı çalışma, 

 Tampon, serum, besiyeri gibi malzemelerin karıştırılması, 

saklama koşullarına uyulmaması 

 Kullanılan malzemelerin steril olmayan

 yüzeyler ile teması 

Kontaminasyondan Korunma; 

 Hücre kültürü laboratuvarında çalışacak personelin 

yetkinliğinden emin olunmalı, laboratuvar girişinin kontrolü 

sağlanmalıdır. 

 Çalışan uygun koruyucu ekipmanını giymelidir.  

 Herhangi bir çalışmadan önce biyogüvenlik kabini 15 dakika 

çalışmaya bırakılmalı ve hava arıtılmalı.  

 Kabindeki tüm çalışma yüzeyleri %70 etanol veya isopropanol 

ile temizlenmeli 

 Çalışma esnasında kullanılacak her türlü materyal benzer 

şekilde temizlenerek kabin içerisine yerleştirilmeli 

 Kullanımdan önce su banyosunda ısıtılması gereken 

solüsyonlar varsa bu temizlik özellikle onlar için yapılmalıdır. 

 Çalışan eldivenleri ile kabin dışında bir yere dokunursa 

eldivenlerini değiştirmelidir. 

 Besiyerlerinde düzenli olarak antibiyotik kullanılmalı, 
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 Kullanılan materyaller alikotlanmalı (küçük miktarlara 

bölünerek) 

 Hücrelerle yahut hücrelerle temas kuracak ekipmanlarla, 

reaktif, solüsyon ve benzerlerinin de steril olması gerektiği 

unutulmamalı otoklav veya filtreleme ile mutlaka steril edilmelidir. 

3) Uygun ve kalite kontrolleri yapılmış besinler, serumlar ve 

reaktifler kullanılmalıdır: 

 Bu teknikteki önemli adımlardan biri, in vitro yapışma, 

proliferasyon ve sağkalım için doğal ortamda meydana gelenlere yakın 

fiziksel ve kimyasal koşulları sağlayan kültür ortamının seçimidir. 

Hücre kültürü ortamı, sağlanan fiziksel ortamla birlikte çalışmanızı 

etkinleştirebilen veya yok edebilen karmaşık bir besin ve büyüme 

faktörleri karışımıdır. Beslenme gereksinimleri, optimal pH ve 

ozmolalite, farklı hücre tipleri ve işlevlerine göre farklılık gösterir. 

Hücre büyümesi, ilk pasajlamadan maksimum hücre yoğunluğuna 

doğru ilerlerken, farklı hücreler amino asitleri ve diğer bileşenleri farklı 

oranlarda kullanır. Amonyak, serbest radikaller, ağır metal toksisitesi, 

pH değişimleri, ozmolalitedeki dalgalanmalar, besin tükenmesi ve 

kimyasal ve biyolojik kirleticilerin kontrolü başarılı bir deney için 

önkoşuldur. (Baust et al. 2017) 

4) Bilgi ve pratik: 

 Hücre hatlarının güvenilir, itibarlı kaynaklardan sağlanması  

 Hücrelerin kaynağı ne olursa olsun, hücre kimliğini 

doğrulanması ve mikoplazma kontaminasyonu olmadığından emin 

olunması esastır. 

Hücre Kültürü Uygulamaları, Kullanım Alanları 

Hücre Kültürü uygulamaları, çeşitli hücrelerin in vitro kültürlerini 

yaparak hücre içi ve hücreler arası biyokimyasal etkileşimlerin 

moleküler düzeyde incelenebilmesi için hücrelerin devamlı olarak 

temin edilmesi ve bu hücrelere istenilen deneysel uygulanmaların 

yapılması için olanaklar sunar. 

Hücre kültürü, hücresel ve moleküler biyolojide kullanılan başlıca 

araçlardan biridir. Sinirsel ve hormonal etkinliğin olmadığı ortamlarda 

hücrelerin davranışını, normal fizyolojisi ve biyokimyasını incelemek 

için mükemmel model sistemler (metabolik, yaşlanma vb.) kurma 

olanağı sağlar. 

İlaç tarama ve geliştirme; ilaçların ve toksik bileşiklerin hücreler 

üzerindeki etkilerini araştırma çalışmalarında, kültüre edilmiş normal 

hücreler üzerinde kimyasallar, virüs ve radyasyonun mutagenez ve  

karsinogenez etkinliğini değerlendirmede, infeksiyöz siklusları 

incelemek, virüs kültürü ve aşı üretimi, kök hücre eldesi, tüp bebek ve 
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infertilite tedavisinde, farmasötik proteinlerin eldesi, aşılar, antikor, 

hormon, terapötik proteinler gibi biyolojik bileşiklerin büyük ölçekli 

ticari amaçlı üretiminde yararlanılmaktadır. 

Bu uygulamalardan herhangi biri için hücre kültürü uygulamalarının 

en büyük avantajı elde edilen sonuçların tekrarlanabilirliği ve 

tutarlılıktır. 

Hücre ve Doku Kültürlerinin Avantajları 

 Hücreler üzerindeki etkiler ve hücre yanıtları doğrudan 

gözlenebilir ve bu etki doğrudan olduğu için süratlidir.  

 Kimyasal maddelerin etkileri doku ve hücrelerde ayrı ayrı 

araştırılabilir. Kimyasallar, ilaçlar ve radyasyon tam istenen dozda 

uygulanabilir. 

 İn vitro kültüre hücre modelleri, organizmada olduğu gibi 

karşılıklı organ ve sistem etkileşimlerinden, metabolik aktivitenin 

varlığından etkilenebilecek araştırmalar için avantajlar sunar. 

 Deneysel stres altında hayvanlarda ortaya çıkabilecek 

varyasyonları kontrol altına almak amacına uygundur. 

 Deney hayvanlarının kullanımı için uygulanan kanun, moral ve 

etik kurallar söz konusu değildir. 

 Deney modelleri defalarca kurulabilir, tekrarlanabilir, çok 

yüksek miktarlarda hücre kullanılarak ardışık çalışmalar tasarlanabilir, 

hayvan deneyleri ile kıyaslanamayacak kadar geniş veri setleri ile 

istatistik imkanlar elde edilebilir. 

 Dondurulmuş hücre serileri kolaylıkla transfer edilebilir, 

karantina gibi bir sorun yoktur. 

 Farklı ülkelerde, farklı araştırma merkezlerinde deneyler ve 

uygulamalar eşgüdümlü olarak sürdürülebilir. 

 Hücre kültürü laboratuvarlarının kurulumu nispeten maliyetli 

olmakla birlikte, hayvan deneyleri laboratuvarları kurmak için 

gerekliliklerle karşılaştırıldığında (bazı sistemler) çok daha 

ekonomiktir. 

 Özellikle belirtmek gerekir ki hücre kültürü uygulamalarının en 

önemli avantajı deney hayvanı kullanımını azaltmaktır. 

Hücre ve Doku Kültürlerinin Dezavantajları 

 Kimyasal bileşenlerin sistem ve organların bütünleşik 

davranışları üzerine olan çoklu ve birlikte etkileri incelenemez. 

 Doku kültürlerinin yeterli ve doğru bilginin tamamını tek 

başlarına sağlaması mümkün değildir. 

 Kültüre hücreler ile çalışırken yapılabilecek manipülasyon 

hataları (pasaj sıklığı, dondurulmuş hücreleri uzun süre saklamak vb.) 
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biyokimyasal doğalarında ve gen düzeyinde değişikliklere sebep 

olabilir.  

 Sağlıklı, normal dokulardan köken alan hücre soyları çoğalma 

potansiyellerini zamanla kaybederler, yaşlanır ve ölürler, bu nedenle 

deney süresi kısıtlıdır. 

 Hücre kültürünün, in vivo fizyolojik işlevlere model olarak 

geçerliliği sıklıkla eleştiri konusu olmuştur. 

 Kültür ortamı, daha az özgülleşmiş hücrelerin üremesini 

destekleyen bir mikroçevredir. İn vivo prolifere olmayan hücreler, in 

vitro ortamlarda çoğalmaya başlar. Çoğu kez in vitro üretilen hücre, in 

vivo karşılığı ile aynı özelliklere sahip değildir ve in vivo fonksiyonları 

bire bir temsil etmez.            

 Dokularda bulunan heterojenite ve 3 boyutlu mimarinin kaybı 

nedeniyle doğal ortamındaki ECM ile olan ilişkisini ortadan 

kaldıracağından; hücre kültürlerinde hücre-hücre ve hücre-matriks 

ilişkilerinin önemli olduğu morfolojik diferansiyasyon, sinyal iletimi, 

apoptoz ve proliferasyon nitelikleri etkilenecektir.   

Organizmanın en temel birimi olan hücrenin fizyolojik yada 

patolojik koşullarda moleküler, kimyasal ve fiziksel mekanizmalarını; 

hücrelerin birbirleri ile yahut diğer hücre tipleri ile olan etkileşimlerini 

aydınlatmak temel ve klinik tıp araştırmalarının birinci hedefidir. Farklı 

hücre tiplerinin birarada bulunarak oluşturduğu doku, organ ve sistem 

yapılanmalarında temel biyofiziksel ve biyomoleküler mekanizmaları, 

bu dokuların nasıl işlediğini ve hastalıkta bu işlevin nasıl bozulduğunu 

ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar için hücre kültürü tekniklerinin 

sunduğu olanaklar özellikle son 50 yıla damgasını vurmuştur. Basit, tek 

hücre tipini içeren tek katmanlı konvansiyonel hücre kültürü teknikleri 

günümüzde iki boyutlu (2D) hatta üç boyutlu (3D) ,birden fazla hücre 

tipi içerebilen, doku benzeri yapılarla yoluna devam etmektedir. Düz ve 

iki boyutlu (2D) hücre kültürü teknikleri baskın ve çalışmalarda sayısal 

olarak oransal üstünlüğünü korumasına rağmen, son yıllarda 

araştırıcılar, üç boyutlu (3D) yapılar ve organ yapılanmasına daha yakın 

daha gerçekçi biyokimyasal ve biyomekanik mikro ortamlar kullanan 

kültür tekniklerine yönelmektedirler. Bununla birlikte, üç boyutlu hücre 

kültüründe, doku-doku arayüzü, mekanik mikro ortam ve oksijen, besin 

ve metabolik atıkların mekansal-zamansal dağılımları dahil olmak 

üzere birçok zorluk devam etmektedir.(Duval et al. 2017) 

Bu bölüm, temel ve klinik tıp bilimleri başta olmak üzere, tarım ve 

hayvancılık, biyomedikal ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak 

kullanılan bu teknikler hakkında bilgi, donanım ve yetkinliğimizi 

artırmak konusuna dikkat çekmek, bu konuya ilgi duyan, temel düzeyde 
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bilgi edinmek isteyen araştırıcılara kaynak oluşturmak amacıyla 

hazırlanmıştır. 
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Giriş 

Korona virüsler insan ve hayvanlarda hastalığa neden olabilen geniş 

bir virüs ailesidir. Daha önce insanlarda Ciddi Akut Solunumsal Sendrom 

(SARS) ve Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS ) gibi ciddi seyreden 

solunum yolu hastalıklarına neden olduğu bilinmektedir (1). Son 

zamanlarda saptanmış yeni Korona virüs (COVID-19) ilk olarak Aralık 

2019’da, Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkmış, kısa 

sürede ülkemiz dahil olmak üzere dünyada pek çok ülkede yayılarak 

pandemiye dönüşmüştür.  

COVID-19’un damlacık yoluyla ve daha az olarak da temas yoluyla 

yayıldığı gösterilmiştir (2). İnkübasyon süresi ortalama 5 gün olup bu 

süre 14 güne kadar uzayabilmektedir (3). Hastalığa ait belirtiler genelde 

ilk 10 gün içerisinde ortaya çıkar (3). En sık görülen semptomlar ateş, 

yorgunluk, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve kuru öksürük, bulantı-kusma ve 

diyaredir (4,5). Eşlik eden komorbidite ve maruz kalınan viral yükün 

fazla olması halinde hastalığın daha şiddetli seyrettiği gözlemlenmiştir 

(6). Erkeklerde ölüm oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (7). COVID-19 enfeksiyonunda mortalitenin yüksek olduğu 

komorbiditeler; obezite, ileri yaş, kronik obstruktif akciğer hastalıkları, 

hipertansiyon, diyabet ve kalp damar hastalığı olarak tanımlanmıştır (8).  

Kalp damar hastalığı olan kişilerde enfeksiyon seyrinin ve 

mortalitenin yüksek olduğuna dair çalışmalar sunulmuştur (9). Ayrıca 

enfeksiyonun tedavisinde kullanılan ilaçların kardiyak etkilerinin 

bulunması ve enfeksiyonun kalpte tutulum yaptığına dair vaka 

örneklerinin olması COVID-19 ve kalp konusuna ayrıca dikkati 

yoğunlaştırmıştır. 

COVID-19 Enfeksiyonu ve Kalp Biyobelirteçleri  

Kardiyak Troponin 

COVID-19 enfeksiyonu bulunan olguların önemli bir bölümünde 

yüksek duyarlıklı kardiyak troponin (hs-cTn) düzeylerinin yükseldiği 

bildirilmektedir (10). Giderek yükselmekte olan hs-cTn düzeyleri 

mortalitenin önemli bir göstergesi olarak belirlenmiştir (11). 
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Enfeksiyonlarda hs-cTn yüksekliği gözlenebilen bir durum olup 

COVID-19 enfeksiyonundaki troponin yüksekliğinin genel bir enfeksiyon 

tablosuna eşlik edebilen bir durum olmabileceğinin yanı sıra, hastalığın 

seyrinde artmış inflamasyon ve protrombotik aktivitenin miyokardiyal 

iskemiye neden olabileceğine dair görüşler de bulunmaktadır ve 

hastaların bu açıdan takibi önemlidir (12). Klinik değelendirmede tek 

başına troponin yüksekliği, Akut koroner sendrom lehine bir bulgu 

olmayıp, eşlik eden elektrokardiyografik değişiklik ve semptom takibi ile 

değerlendirilmesi uygundur. Tek başına troponin düzeyinin bu 

hastalardaki değeri; mortalite ön gördürücü özelliğidir. 

D-Dimer 

COVID-19 tanısıyla hospitalize edilen bazı hastalarda yüksek 

D-Dimer düzeyi gösterilmiş ve yüksek D-Dimer varlığında mortalitenin 

artmış olduğuna dair çalışmalar sunulmuştur (13). Artmış D-Dimer 

düzeyi, yoğun protrombotik aktivitenin de göstergesi olduğundan bu 

hastalarda tedavide antikoagülasyon başlanması mortaliteyi azaltan bir 

yaklaşım olarak benimsenmiştir. 

COVID-19 ve Hipertansiyon 

Hastaların epidemiyolojik özelliklerinin incelendiği çalışmaların bir 

kısmında Hipertansiyon, COVID-19 hastalığı için en yaygın komorbidite 

olarak raporlanmıştır (14,15). Ancak hipertansiyonın ileri yaşta en sık 

eşlik eden kronik hastalık olduğu düşünülecek olursa, böyle bir 

epidemiyolojik veri pek şaşırtıcı değildir. Kontrolsüz kan basıncı 

yüksekliğinin, COVID-19 için tek başına risk faktörü olup olmadığını 

inceleyecek ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Öte yandan, COVID-19 enfeksiyonuna neden olan virüs; hücreye 

girmek için akciğerlerde de bulunan anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) 

reseptörlerini kullanmaktadır (16). Bu bilgi Hipertansiyon hastalarında 

sıklıkla kullanılan ACE inhibitörleri ve Anjioyensin reseptör blokerleri 

(ARB) ile ilgili bazı tartışmaları gündeme getirmiştir. ACE inhibitörleri 

ve ARB’lerin kullanımının akciğerlerde bulunan ACE reseptörlerini 

arttırarak (up-regülasyon), akciğer hasarını arttıran bir neden 

olabileceğine dair deneysel çalışmalar ileri sürülmüştür (17). Bu tezin, 

antitezi olarak; ACE inhibitörü ve ARB kullanımının akciğer hasarından 

koruduğuna dair bazı çalışmalar da mevcuttur (18). Eldeki kanıtlar bu 

antihipertansif ajanların kullanımının COVID-19 riskini arttırdığına 

ilişkin bir yargıya varmak için yeterli değildir. Avrupa Kardiyoloji 

Derneği (ESC) tarafından bildirilen ortak görüş ise şu şekildedir; 

“COVID-19 pandemisi ile ilgili olarak ACE inhibitörleri ve ARB grubu 

ilaçların zararlı etkisini destekleyen herhangi bir kanıt yoktur. ESC 

Hipertansiyon Konseyi, doktorların ve hastaların normal antihipertansif 
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tedavileri ile tedaviye devam etmelerini şiddetle tavsiye eder, çünkü 

COVID-19 hastalığı nedeniyle ACE inhibitörü veya ARB'lerle tedavinin 

kesilmesi gerektiğini gösteren klinik veya bilimsel kanıt yoktur (19).” 

COVID-19 ve Kalp Tutulumu 

Daha önce MERS-CoV etkeninin kalp hasarına neden olarak akut 

miyokardite ve kalp yetmezliğine neden olabileceğini gösteren çalışmalar 

vardır (20) . Yeni tip COVID-19 ve MERS-CoV benzer patojeniteye 

sahiptir ve bu virüslerle enfeksiyonun neden olduğu miyokardiyal hasar 

göz ardı edilmemelidir. COVID-19'da miyokardiyal hasarın altında yatan 

mekanizmalar henüz net olarak ortaya konulamamıştır ancak incelenen 

vaka serilerinin çoğunda  saptanan yüksek miyokardiyal nekroz 

biyobelirteçleri miyokardiyal hasarı düşündürmektedir. Wuhan'da 

COVID-19 teşhisi konan ilk 41 hastanın 5'inde hs-cTn artışı ve 

miyokardiyal hasar gözlenmiştir (21). Wang ve arkadaşlarının COVID-19 

pnömonisi nedeniyle hastanede yatmakta olan 138 hastanın  incelendiği 

çalışmada saptanan yüksek kardiyak biyobelirteç düzeyleri şiddetli 

semptomları olan hastaların  akut miyokardiyal hasarı içeren 

komplikasyonlara sahip olduğunu göstermektedir (22). 

Vaka serilerinden oluşan raporların analizi göstermektedir ki; 

COVID-19 sadece akciğer enfeksiyonuna neden olan bir etken değil; 

miyokardiyal hasar, akut miyokardiyal enfarktüs, kalp yetmezliği, 

aritmiler ve  tromboembolik olaylar gibi komplikasyonlarla 

kardiyovasküler sistemi de etkileyebilen bir etkendir (23). COVID-19 

hastalarında miyokardiyal hasarın mekanizmaları halen incelenmeye 

devam edilmektedir. Sitokin fırtınası, oksijen arz-talep dengesizliği, 

mikrovasküler trombüs oluşumu, tromboza yatkınlık ve miyokardiyumun 

doğrudan viral invazyonu gibi patofizyolojik nedenler önerilen olası 

mekanizmalardır (24). Kısa vadede kardiyak etkilerinin yanı sıra, 

hastaların uzun dönemde kardiyak açıdan takibi ile COVID-19’un olası 

kronik etkileri ortaya konulabilecektir.  

Covid-19 tedavisinde Klorokin ve kalp 

Sıtma ve kronik inflamatuar hastalıkları tedavi etmek için uzun 

yıllardır  kullanılan  hidroksiklorokin, COVID-19 pandemisi sürecinde 

terapötik ajan olarak yeni bir kullanım endikasyonuyla karşımıza 

çıkmıştır (25). İlacın etkinliği ve güveniliriliği ile ilgili tartışmalar halen 

devam etmektedir. Klorokinin tedavide kullanımının klinik seyiri 

hafiflettiğine dair çalışmalar bu ilacın tedavi algoritmalarına alınmasına 

neden olmuştur (26). Ancak kardiyotoksik yan etkileri güvenlik açısından 

tartışma yaratmıştır (27). Bugün ülkemizde COVID-19 tedavi 

protokollerinde yer alan klorokin etken maddesinin kalp üzerinde 

gözlenmiş elektrofizyolojik etkileri;  bradikardi (25) ve atriyoventriküler 
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(AV) veya intraventriküler ileti anormallikleri (26) ile sinüs 

disfonksiyonunu olarak belirtilmiştir (28,29).  Aritmogenezde ventriküler 

depolarizasyon süresinin (elektrokardiyogramda QT aralığı) uzamasının 

rol oynadığı düşünülmektedir (30). Bu nedenle bu ilacın kullanımında 

Elektrokardiyografide (EKG) ölçülen QT aralığının tedavi öncesi tespiti 

ve tedavi süresince takibi; özellikle altta yatan kalp hastalığı varlığında 

büyük önem taşımaktadır.  

QT Aralığı 

EKG de Q dalgasının başlangıcından, T dalgasının bitimine kadar 

geçen sürenin hesaplanması ile bulunur. Kalp hızı ile değişkenlik 

gisterebileceği için düzeltilmiş QT aralığı Bazett formülü ile hesaplanır 

(31). Erkeklerde 440 msn üzeri,kadınlarda 460 msn üzeri anormal kabul 

edilir. QTc 500 msn üzerinde iken torsas de pointes ve kardiyak artimi 

riski artar. QT aralığını uzatabilecek ilaçların kullanımında, 

monitorizasyonu önem taşır (32). 

 

Klinisyenlerin Klorokin kullanırken QT takibinde pratikte kullandığı 

algoritma (33); 

-QTc aralığı ≥500 ms: Klorokin başlanması önerilmemektedir, 

kullanılmakta ise kesilmesi önerilir. 

-QTc aralığı 480-499 ms: Günlük EKG kontrolü ve semptom takibi 

yapılır. 

-QTc aralığı  480: Tedaviye başlanır, 3. gün EKG ile QT kontrolü 

yapılır. 
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Hasta aşağıdaki QTc aralığını uzatacak ilaçlardan; 

-antifungaller 

-antiaritmikler 

-antidepresanlar 

-diüretikler gibi hipokalemi yapabilen ilaçlar 

-antibiyotikler (kinolonlar,makroldiler) 

 birini kullanıyorsa , klorokin tedavisi başlanmadan önce mutlaka EKG 

kontrolü yapılmalıdır. 

Covid-19 ve Atrial Fibrilasyon 

Tek başına Atrial Fibrilasyon (AF) varlığının enfeksiyon riski veya 

şiddetini arttırdığına dair veri yoktur. Ancak AF hastalarında eşlik eden 

ileri yaş, hipertansiyon veya kalp damar hastalığının var olması 

durumunda  risk artışı söz konusu olabilmektedir. 
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