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ÖNSÖZ 

Dünya genelinde giderek artan küreselleşme süreci, bilgi 

teknolojilerinde ve iletişimde ortaya çıkan hızlı gelişmeler, sağlık 

bilimlerinin tüm alanlarına da etki etmektedir. Bu süreçte, 20. 

yüzyılda sağlık açısından birçok kazanımlar elde edilmiştir. Bu 

başarıda rol oynayan faktörleri 4 grupta toplamak mümkündür. 

1. Son asırda, hastalıkların etiyolojileri hakkında daha fazla bilgi 

elde edilmiştir. 

2. Birçok hastalığın tedavisinde etkili olan yeni teknolojiler ve 

Farmakoloji biliminde büyük gelişmeler kaydedilmiştir 

3. Hastalıkların bulaşmalarının önlemesinde yeni aşılar ve çevresel 

çözümler oluşturulmuştur. 

4. Hastalıklara özgü genel veya özel sürveyans ve kontrol 

mekanizmaları ve programları geliştirilmiştir 

Yine, küreselleşme sürecinde karmaşık faktörlerin etkileşimiyle 

belirlenen, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi ortak amacının 

desteklenmesinde disiplinler arası çalışmaların yapılması bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Sağlık bilimleri araştırmalarında, 

metodolojik çeşitlilikte gözlenen olağan üstü artış nedeniyle, 

disiplinler arası çalışmaları bir araya getiren bu kitabın, Farmasötik 

Toksikoloji, Tıp ve Eczacılık bilimlerine ait verilerin kalite ve bilimsel 

etkisinin değerlendirmesine katkı sağlaması amaçlanmıştır.  

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlara teşekkür 

ediyorum. 

Dr. Kayhan GÜRBÜZ  
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GİRİŞ   

Fitoöstrojenler (FÖ) bitkisel kökenli steroid yapıda olmayan östrojen 

benzeri faaliyet gösteren ve östrojen reseptörlerine (ÖR) zayıf bir 

şekilde bağlanabilen moleküllerdir.  Temel cinsiyet hormonu olan 17 ‐ 

β ‐ estradiole, yapısal benzerliği ile dikkat çekerler. Bununla birlikte 

zayıf östrojenik ve antiöstrojenik aktivite gösteren polifenoller olup 

(Farooq A., 2015) memeli östrojenlerini taklit eden bitkisel kaynaklı 

moleküller olarak da bilinir. FÖ’nün insanlar tarafından tüketilen 

tahıllarda bol miktarda bulunduğu bilinmektedir. Leguminosae 

familyasındaki bitkilerin östrojenik aktiviteleri gösterilmiştir (Michel 

T.  ve ark.,  2013). Soya fasülyesi, yonca, ıspanak gibi bitkiler önemli 

fitöstrojen kaynaklarıdır. Nohut, meyan kökü ve baklagillerin 

bulunduğu Fabaceae familyasına ait bitkiler de fitoöstrojen açısından 

zengin bir bitki grubudur (Dixon RA., 2004; Booth NL. ve ark., 

2006). Bitkiler alemindede en çok araştırılan gruplarından olan 

fitoöstrojenler steroidal yapıda olmayan ancak vücuda girdiğinde 

östrojen benzeri faaliyet gösterirler. Vücut östrojenlerine fonksiyonel 

olarak benzeyen ve memelilerde östrojenik aktiviteyi teşvik eden 

biyomoleküllerdir (Ibarreta, D. ve ark., 2001). ÖR’ne bağlanmalarını 

sağlayan fenolik halkalı yapılarıdır.  

FÖ’ler yapısında flavonoid bulunduran ve bulundurmayan olarak iki 

ana sınıfa ayrılır. Flavonoid bulunduranlar kendi arasında 

izoflavonlar, komestan ve prenile flavonoidler olarak üç ayrı gruba 

ayrılmaktadır. Flavonoid halkası taşımayan grupta ise lignanlar, 

stilbenler ve terpenoidler bulunur (Setchell KD. ve ark., 1998). 
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İzoflavonlar bu gruplar arasında en çok araştırılmış fitoöstrojenlerdir. 

1940‘lı yıllarda koyunlardaki yonca hastalığının tanımlanması ile bu 

moleküllerin östrojenik aktiviteleri olabileceği düşünülmüş ve 

günümüzde kanıtlanmıştır. 

 FÖ’ler esas olarak soya, yerfıstığı ve yonca gibi baklagiller 

familyasında bol miktarda bulunur. Bununla birlikte ceviz ve fındık 

gibi yağlı tohumlarda izoflavon açısından zengindir. İzoflavonoidler 

genistein, daidzein, formononentin, glisintin olarak bilinen 

moleküllerdir. Ancak, daidzeinin metabolizması sonucu oluşan güçlü 

östrojenik aktivite gösteren equol de bazı kaynaklarda izoflavonoid 

olarak değerlendirilmektedir. Birçok araştırmacı bağırsaklarda 

bulunan bakterilerin metabolizasyonu sonucu oluştuğu için equolü 

fitoöstrojen olarak kabul etmemektedir (Setchell KD. ve ark., 1998; 

Abe T., 1999). Equol bağırsak çeperi boyunca daidzeinden daha fazla 

emilerek kan-plazma konsantrasyonunda belirgin bir artış ile kendini 

gösterir (Decroos, K. ve ark.,2005).  

Soya fasülyesinde yüksek konsantrasyonlarda bulunan genistein ve 

daidzeine karşılık kırmızı yonca bitkisinde baskın olan flavanoidler; 

biyokanin A ve formononetindir (Booth, N. L. ve ark., 2006). 

Pueraria montana var. bitkisi kuzdu olarakta bilinmektedir. 

Geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanılır. Son zamanlarda 

köklerinden izole edilen izoflavonoidlerin aktivitesi güncel araştırma 

konusu olmuştur. Soya fasülyesinden daha fazla izoflavon içerdiğini 

gösteren çalışmalarda mevcuttur (Xiao, W.  ve ark., 2015) 
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Diğer önemli bir grup olarak bilinen komestanlar,  yapısında fenol 

halkası taşıyan fitöstrojen kaynağıdır. Yapılan literatür taramalarında 

tüm fitoöstrojen molekülleri arasında en güçlü östrojenik aktive 

gösteren ve yüksek ÖR afinitesine sahip moleküllerdir. Bezelye, 

yonca türleri, bürüksel lahanası ve az miktarda da ıspanakta 

bulunduğu bilinmektedir (Prakash D.&Gupta C., 2014). Komestan 

sınıfının en önemli temsilcisi komestroldür (Bingham, S. A. ve ark., 

1998). 

Flavon halkası taşıyan bir diğer fitoöstrojen grubu prenile 

flavonoidlerdir. Prenile flavonoidlerden en iyi bilinen Humulus 

lupulus; şerbetçi otu olarak bilinir ve bira yapımında kullanılır. 

Yapısında bulunan 8-prenilnaringeninin endokrin sistem üzerine 

etkileri mevcuttur. Şerbetçiotu bitkisinde; 6-prenilnaringenin , 6-

geranilnaringenin , 8-prenilnaringenin bulunur. 8-prenilnaringenin bu 

grup içerisinde bilinen en güçlü fitoöstrojendir (Dhooghe, L.ve ark., 

2010). Prenilasyon işlemi flavonoidlerin hidrofobikliğini ve 

biyoaktivitesini artırmasıyla birlikte dokuda kalma sürelerini uzatır 

(Mukai, R. ve ark., 2013; Ming, L. G. ve ark., 2013). Bu bağlamda 

vücutta kalma süresi zehirlenmelere sebebiyet vermektedir. 

Lignanlar bitki bileşenlerinin en önemli gruplarından biridir. Diğer 

fitoöstrojenlerden yapısında flavon halkası taşımadığı için ayrılır. 

Ancak difenil bir halkaya sahip olduklarından dolayı endojen 

ÖR’lerine benzerliği ve afinitesinden dolayı FÖ olarak 

sınıflandırılmaktadır. Keten tohumu ve susam bitkileri en önemli 

lignan kaynağıdır. Diğer lignan kaynakları; tahıllar (buğday, çavdar, 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=6-Prenylnaringenin&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=6-geranylnaringenin&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=6-geranylnaringenin&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/8-Prenylnaringenin
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yulaf), brokoli, soya fasülyesi, kabak çekirdeği gibi bitkilerdir (Tham, 

D. M. ve ark.,  1998). 

Stilbenler, polifenolik bileşiklerin bir alt sınıfıdır. Doğal kaynakları; 

üzüm, kırmızı şarap, yaban mersini gibi bitkilerdir (Wang, Z. ve ark., 

2002). Stilbenlerin yapısı son zamanlarda resveratrolün keşfi ile ilgi 

odağı olmuştur. Resveratrol ise üzüm, yer fıstığı gibi bitkilerde 

bulunan ve en çok araştırma konusu olan bir stilbendir. 

Terpenler fitoöstrojenlerin en geniş gruplarından biridir (Zulak, K. G., 

Bohlmann, J., 2010). Özellikle kozalaklı ağaçlardan elde edilir. 

Terpenler; monoterpenler, biterpenler ve seksiterpenler olmak üzere 

üç ayrı gruba ayrılır. Pinen, nerolidol, sabinen, kannabinol önemli 

terpen bileşikleridir (Rufino, A. T. ve ark., 2014; Dubey, V. S. ve ark., 

2003). 

Fitoöstrojenlerin metabolik sendrom adı altında toplayacağımız 

obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklardan koruyucu etkilerinin 

olduğunu düşündüren çalışmalar mevcuttur (Cornwell, T. ve ark., 

2004).  Bazı fitoöstrojen sınıfında bulunan moleküllerin antioksidan, 

antienflamatuar etkilerinin varlığı gösterilmiştir (Rimando, A. M. ve 

ark., 2004; Bertelli, A. ve ark.,1998). Ancak bu moleküllerin birer 

endokrin bozucu olduğu unutulmamalıdır ve özellikle yaşamın ilk 

dönemlerinde FÖ maruziyeti olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu 

maruziyet kişinin yaşına, olası sağlık sorunlarına ve günlük alım 

düzeyine göre zararlı sonuçlar oluşturabilir (Patisaul H. B., 2017). Bu 
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çalışma kapsamında fitoöstrojenlere maruziyetlerin muhtemel zararlı 

etkilerini değerlendireceğiz. 

1. FİTOÖSTROJENLERİN BİR ENDOKRİN BOZUCU 

OLARAK MEKANİZMASI  

Endokrin bozucu kimyasallar farklı mekanizmalar ile hareket 

etmektedir. Bunlar; hormonların reseptör bölgelerinde hareket ederek 

vücudun doğal hormonu gibi bağlanabilir, reseptör bölgesinde doğal 

hormonun bağlanmasını etkileyerek antagonize edebilir, hormonla 

doğrudan veya dolaylı olarak reaksiyona girebilir, hücresel hormon 

reseptör seviyesini değiştirebilir, hormonların doğal sentez ve salınım 

profillerini değiştirebilirler (Gore, A. C., ve ark.2015; Frye, C. A.ve 

ark., 2012; Patisaul, H. B., Adewale, H. B., 2009).   

Nükleer östrojen reseptörleri keşfedildikten sonra FÖ’lerin, ÖR-alfa 

ve ÖR-β reseptörlerine bağlandıkları gösterilmiştir ve izoflavonlar bu 

reseptörlere yüksek afinitesi ile bilinmektedir (Kuiper, G. G. ve 

ark.,1998; Kuiper, G. G. ve ark.,1997). Bu reseptörler yaşamsal 

faaliyetlerin yürütülmesinde üreme, nöroendokrin gelişim, davranış 

gibi fonksiyonlara etki etmektedir. FÖ’ler steroidlerin biyosentez ve 

parçalanma aşamalarındaki enzim reaksiyonlarında etki gösterir. 

Örneğin komestanların östronun östrodiole dönüşümünü azalttığını 

gösteren in vitro çalışmalar mevcuttur (Franke, A. A.& Custer, L. J., 

1994). Aynı etkileri genisteinin de gösterdiği bilinmektedir. 

Sıçanlarda genistein uygulamasının folükülogenezi değiştirdiği 

bildirilmiştir (Patel, S. ve ark.,2015).  
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2. FİTOÖSTROJENLERE FETAL MARUZİYET 

FÖ’lerin birçok hastalık üzerinde yararlı etkilerinin varlığını savunan 

çalışmalar mevcuttur. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar FÖ‘lerin 

göründüğü kadar zararsız olmadığını ortaya koymaktadır (Keinan-

Boker, L. ve ark., 2004). FÖ’lere fetal ve postnatal maruziyetin 

olumsuz etkileri bildirilmiştir. Nort ve ark.  yapmış olduğu bir 

çalışmada vejeteryan beslenme alışkanlığına sahip kadınların erkek 

çocuklarında, normal beslenen kadınların çocuklarına göre konjenital 

bir doğum defekti olan hipospadias sendromu insidansının anlamlı 

olarak yüksek olduğunu göstermiştir (North, K.& Golding, J., 2000). 

Hamilelik döneminde yüksek soya tüketimine bağlı olarak daidzein ve 

genistein gibi izflavonlar anneden bebeğe geçebilir ve prenatal 

dönemde bu durum beyindeki ÖR faaliyetlerini etkileyerek beyinin 

rutin aktivasyon ve programlanma özelliklerini olumsuz etkileyebilir 

(Dinsdale EC&Ward WE., 2010). Soya sütü ile beslenen infantlarda, 

anne sütü veya inek sütü ile beslenen infantlara göre daha fazla 

plazmada daidzein ve genistein miktarı belirlenmiştir. Bu mamalar ile 

beslenen otistik tanısı almış 1949 çocuk üzerinde yapılan bir 

çalışmada; erkek ve kız çocuklarında ateşli nöbetlere yol açmıştır ve 

erkek çocuklarda epilepsi benzeri belirtilerin oluşması ile karakterize 

bir tablo oluşmuştur (Westmark C. J., 2014). Ancak bazı çalışmalarda 

soya bazlı ürünlerle beslenen bebekler ile normal anne sütü ile 

beslenen bebeklerde bilişsel faaliyetler arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (Li, J.  ve ark.,  2010). Yapılan bir çalışmada, FÖ ‘nün  
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4 aylık bebeklerin yetişkinlerle aynı emilim ve atılım oranına sahip 

olduğu gösterilmiştir (Barrett J. R., 2006).  

Son yapılan prospektif çalışmalarda soya ile beslenen infantlar normal 

anne sütü ile beslenenlere kıyasla daha yüksek östrojen aktivitesi 

göstermiştir (Bernbaum, J. C. ve ark., 2008). Soya bazlı mamaların 

üreme sağlığı üzerinde ve nörolojik davranışlarda yaptığı zararlı 

etkilerin bildirilmesi bir halk sağlığı zorunluluğudur. Soya ile 

beslenen bebekler ne yazık ki farmakolojik olarak vücudun üretmediği 

östrojenlere maruz kalmaktadır. Ayrıca bu mamaların kullanımının 

üreme sistemleri üzerinde oluşturacağı ileriye dönük tehditler hala 

aydınlatılamamıştır. 

3. FİTOÖSTROJENLERİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE 

ETKİLERİ  

Östrojenler bağışıklık hücrelerinin ve organlarının gelişimini etkiler 

ve immunolojik yanıtları stimüle eder, bu nedenle endokrin 

bozucuların bağışıklık sistemi fonksiyonlarını etkilemesi 

kaçınılmazdır. Genistein östrojen aktivitesi yüksek olan bir 

izoflavondur. Bir çalışmada yetişkin sıçanlarda genistein 

uygulamasının yaklaşık olarak %80 oranında timus bezinin ağırlığını 

ve timosit sayısını azatlığı gösterilmiştir (Yellayi, S. ve ark., 2002). 

Hücre aracılı bağışık yanıtın genistein tarafından baskılandığı 

bilinmektedir. Erkeklerde soya tüketimi ile gama globulin ve 

immunoglobulinler azalmış ve T-hücre fonksiyonlarında bozulma 
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gözlenmiştir. Hastalıklara karşı azalan antikor seviyeleri görülmüştür 

(Zoppi, G. ve ark., 1983).  

İzoflavonlara prenatal maruziyetlerde kümülatif etkileri olarak 

bağışıklık sisteminin baskılanmasıda gösterilmiştir (Ebaid, H. M.  ve 

ark.,  2016). Ayrıca yetişkin farelerde 200mg/ kg dozunda genistein, 

timosit oluşumunu ortadan kaldırmakla birlikte 8 mg/kg genistein 

dozu antikor oluşumunu %50 azaltmıştır (Yellayi, S. ve ark.,  2002). 

FÖ’lerin bağışıklık sistemini etkiledikleri söylenebilir ancak bu durum 

yaş, maruziyet süresi, cinsiyet, doz gibi parametreler çerçevesinde 

değişim göstermektedir.  

Soya bazlı mama ile beslenen bebeklerde FÖ’ler inaktif formdadır 

ancak bağırsaklar aracılığı ile aktifleştirilir. Bu durumda cinsel 

organların gelişimi, tiroid fonksiyonları, beyin olgunlaşması ve 

bağışık yanıtlarında bozulmalara sebep olabilir. Bağışıklık sistemi 

hücrelerinde hormon reseptörlerinin bağlanma yeri bulunmaktadır. Bu 

sebeple bağışıklık hücreleri steroid, tiroid, gonadtropik hormon 

reseptörleri ile reaksiyona girmektedir (Csaba G., 2014). FÖ’ler de 

bağışıklık sistemi hücrelerinin östrojen reseptörlerine 

bağlanabildikleri için yaşam boyu bu hücrelerin gelişim ve işlevlerini 

bozabilir (Csaba, G.& Inczefi-Gonda, A., 2002).  
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4. FİTOÖSTROJENLERLE İLİŞKİLİ ALERJİK 

REAKSİYONLAR 

Soya fasülyesi ve yer fıstığı ABD ve Avrupa’da gıda alerjisinden 

sorumlu gıdalardandır. Mercimek, yeşil fasulye, bezelye ve nohut gibi 

diğer baklagil türlerinde meydana gelen alerjik reaksiyonlar Akdeniz 

ülkelerinde önemli bir sağlık sorunu teşkil eder (Thompson, T. ve ark., 

2006). Fıstık; Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası İmmünolojik 

Dernekler Birliği Alerjen Komitesi tarafından 16 alerjik içeriğe sahip 

madde arasındadır. Soya kaynaklı alerjilerin yetişkinlere kıyasla 

çocuklarda daha yaygın olduğu bilinmektedir (Cordle C. T., 2004). 

ABD’de soya alerjisinin yaygın olmasının sebeplerinden biri inek sütü 

ve diğer gıdalara alerjisi olan çocuklar için soya bazlı mamaların bir 

seçenek olarak düşünülmesidir (Zeiger, R. S. ve ark., 1999).  Bu 

nedenle çoğu çocuk normal süreçte soya alerjisini on yaşlarına kadar 

aşmasına rağmen birkaçında yetişkinlik döneminde soya alerjisi 

devam etmektedir (Savage, J. H. ve ark., 2010). Soyada bulunan 

alerjen proteinlerin belirlenmesinin amaçlandığı bir çalışmada soya 

alerjisi olan kişilerden alınan serum ve soyaya duyarlı kişilerden 

alınan plazma ile immünoglobulin E (IgE) bağlama özelliği olan 

proteinleri tanımlamak amaçlanmıştır. Soyada bulunan alerjen etkili 

moleküllerin tanımlanması aslında immünoterapi aşamasını 

kolaylaştıracağından önemlidir. Soya tohumunda bol miktarda 

bulunan β-konglisin ve glisin, IgE düzeylerini arttırması sebebiyle 

ciddi klinik reaksiyonlar ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışma 

kapsamında ABD’de soya alerjisi ve soya duyarlılığı olan kişilerde iki 
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önemli soya fasülyesi alerjeni olduğu gösterilmiştir (Ito, K. ve ark., 

2011; Lu, M. ve ark., 2018). Yapılan araştırmalar soya alerjisinin 

tohumda bulunan başlıca proteinlerden kaynaklandığını 

göstermektedir. Günümüzde soyada bulunan ve alerjen olduğu 

düşünülen proteinlerin kalitatif ve kantititatif özellikleri 

belirlenmemiştir. Soya alerjisi olan bireylerde test edilmek amaçlı bu 

proteinlerin saflaştırılmış ve izole edilmiş yapılarının belirlenmesine 

olanak veren çalışmalara ihtiyaç vardır (Lu, M. ve ark., 2018).  

Soya alerjisinin oluşumu diğer alerji mekanizmalarına göre daha 

karmaşıktır.  Soya alerjisi olan hastalarda 28 soya alerjeninin IgE ile 

bağlanabildiği bilinmektedir (Shibasaki, M. ve ark., 1980; Awazuhara, 

H., ve ark., 1997). Bu alerjenlere maruziyetler ciddi alerjik reaksiyon 

tablosu ile karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bazı soya alerjenlerinin 

IgE bağlayabilen epitopları mevcuttur (Beardslee, T. A. ve ark., 2000; 

Helm, R. ve ark., 1988). Soya gibi birden fazla alerjen bileşen taşıyan 

gıdalarda bileşenle çözülen tanı yöntemi kullanılır. Bu bağlamda 

hastalarda bireysel olarak duyarlaşmayı sağlayan alerjenin tesbiti 

sağlanabilir; özellikle spesifik IgE bağlanması ayırt etmek için 

kullanılan önemli bir yöntemdir. Soya gıda endüstrisinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Soya lesitini ve soya yağının emülgatör 

olarak kullanımı sonucunda içerisinde bulunan alerjenlerin az da olsa 

alerjik reaksiyon oluşturma potansiyelleri olduğu gösterilmiştir 

(Lidholm, J. ve ark., 2006). Soya ve yer fıstığı gibi bitkilerde bulunan 

bu alerjik reaksiyonlar birbirine benzerdir ve aralarında çapraz alerji 

mevcuttur. Bu durumda klinik olarak tanı konulmasını 
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zorlaştırmaktadır.  Ayrıca IgE aracılı olmayan alerjik reaksiyonlar için 

tanı kriteri mevcut değildir. Alerjik reaksiyonda dilaltı ve oral 

immünoterapi yaklaşımları geliştirilmeye çalışılıyor olsa da tedavinin 

temelinin bu gıdalardan uzak durmak olduğu bildirilmiştir (Kattan, J. 

D. ve ark., 2011). 

5. FİTOÖSTROJENLER GÖĞÜS KANSERİNİ TETİKLİYOR 

MU? 

Uzun dönem ve yüksek doz östrojen maruziyetinin göğüs kanseri 

oluşumunu tetiklediği bilinmektedir. FÖ’lerin meme kanseri riski 

üzerine etkilerinin belirlenmesi son zamanlarda tartışma konusu 

olmuştur. FÖ‘lerin östrojen reseptörlerine yüksek afinite ile 

bağlandıkları bilinmektedir. Araştırmalar FÖ alımının göğüs kanseri 

riskini arttırabileceği hatta bu hastalığı atlatmış hastalarda nükslere 

sebep olabileceğini vurgulamaktadır (Lee, H. P. ve ark., 1991). 

FÖ’lerin kanser hücreleri üzerine olan etkileri hakkında fikir birliği 

sağlanamamıştır. Hastalığın evresine ve tümör tipine göre FÖ’ler hem 

proliferatif hem de antipoliferatif etkiler sergileyebilir. FÖ‘lerden 

göğüs kanseri ile ilişkili olanlar genistein ve daidzeindir. Genisteinin 

yüksek dozlarda göğüs kanseri gelişimini inhibe ettiğini ancak 

fizyolojik dozlarda tümör büyümesini attırdığı gözlenmiştir (Messina, 

M.  ve ark., 2006;  Wang, T. T. ve ark., 1996).  Soya izoflavonlarının 

tümör hücrelerinin poliferasyonunu arttırıcı etkilerinin de olduğu 

bilinmektedir (Touillaud, M. ve ark., 2019). Çalışmalar hastalığın 

başlangıç evrelerinde iyileştirici etkisi olduğu düşünülen 
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izoflavonların, tümör hücrelerinin poliferasyon aşamasında zararlı 

etkiler gösterebileceğini savunmaktadır. Ayrıca son yıllarda çalışmalar 

östrojen bağımlı göğüs kanserinde genistein plazma düzeyi ile tümör 

büyümesinde rol oynayan genlerin arasında ilişki oluğunu 

gösterilmektedir (Möller, F. J. ve ark., 2016). Meme kanseri 

tedavisinde kullanılan seçici östrojen modülatörleri sınıfından olan 

tamoksifen tedavisinin in vivo olarak soya izoflavonları ile birlikte 

kullanımının ilacın terapötik etkisi üzerine olumsuz etkiler yaptığı 

gösterilmiştir (Koo, J. ve ark., 2015).  Göğüs kanseri tedavisi sırasında 

çoklu izoflavon tüketimi in vitro tümör hücre poliferasyonunu 

arttırdığı bilinmektedir (van Duursen, M. B. ve ark., 2013). İn vivo ve 

in vitro çalışmalar FÖ’lerin göğüs kanseri üzerindeki faydalı 

etkilerinin olduğunu bildirmektdir. Ancak insanlar üzerinde yapılan 

çalışmalarda, FÖ tüketiminin olumlu etkilerinin olabileceği 

konusunda endişeler mevcuttur. Yapılan prospektif çalışmalarda Asya 

toplumlarında izoflavonların yararlı etkilerinin olduğu gösterilmesine 

rağmen bu durum Batı toplumlarında aynı etkiyi oluşturmamıştır. 

Özellikle FÖ içeren gıda takviyelerinin önemli bir pazarının 

bulunması ve uzun vadede tüketimi konusunda bireyler üzerinde 

çelişkili etkilerinin olması bu konunun önemli bir halk sağılığı sorunu 

olabileceğini göstermiştir. FÖ bazlı gıda ürünlerinin faydalı 

olabileceği konusunda veriler kısıtlıdır. Bu nedenle tüketicilerin 

özellikle ailede meme kanseri öyküsü ve risk grubunda olanların bu 

konu hakkında daha hassas davranmaları gerekmektedir (Anandhi 

Senthilkumar, H. ve ark.,  2018). Bu takviyeleri temin etmenin serbest 

ve denetimsiz olması tüketiminde ciddi sağlık sorunlarına yol 



 
 17 

açmaktadır. FÖ’ler sağlık üzerinde olumlu etkilerinin bulunması 

konusunda literatür de fikir birliğine varılamamıştır. Özellikle göğüs 

kanseri gibi sayısız faktörün etki ettiği (alkol tüketimi, sedanter yaşam 

tarzı, beslenme alışkanlıkları, genetik faktörler vb.)  bu karmaşık 

sürece FÖ ‘lerde potansiyel olarak etki ederek durumu daha karmaşık 

hale getirebilir (Tomar, R. S.& Shiao, R. 2008). 

6. FİTOÖSTROJENLERİN TİROİD FONKSİYONLARI 

ÜZERİNE ETKİLERİ  

Son yıllarda vejeteryan beslenme ile birlikte hayvansal protein 

kaynakları tüketimini sınırlandırmış ve bitkisel proteinlere olan ilgi 

artmıştır. Geleneksel olarak Asya toplumları ile özdeşleşmiş olan soya 

tüketimi Batı ‘ya vejeteryan beslenme ve soya tüketiminin sağlık 

üzerine yararlı etkilerinin olduğu düşüncesiyle gelmiştir. Soya 

alımının son zamanlarda meme kanseri poliferasyonun da artma, tiroid 

fonksiyon bozuklukları, mesane kanseri riski ve demans gibi sorunları 

beraberinde getirmesi ile bu düşünce değişmiştir (Rizzo, G., Baroni, 

L.,2018). Tiroid fonksiyonları üzerine yapılan çalışmalarda klinik ve 

subklinik (belirti göstermeyen) hasta gruplarında soya alımının 

metabolik fonksiyonları değiştirdiği gözlemlenmiştir (Doerge, D. R.& 

Chang, H. C., 2002). Kadınlarda soya tüketimi ile TSH hormon 

düzeylerinde artış meydana geldiğini gösteren çalışmalar mevcuttur 

ancak aynı çalışma kapsamında erkekler üzerinde bu durum 

gözlemlenmemiştir (Tonstad, S. ve ark., 2016).  
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Aglikon formdaki soya izoflavonları tiroid bezi üzerine etki ederek 

tiroksin hormonu sentezini inhibe edici etki göstermiştir. Bu bağlamda 

soya tüketimi tiroid bezleri üzerinde hem inhibe edeci hem aktive 

edici etki yaparak hipertriodi ve hipotriodi tablosu oluşturması 

sebebiyle karmaşık bir tablo meydana getirmektedir. İnfantlar da soya 

bazlı bebek mamalarının tüketimi ilerleyen dönemde guatr ile 

karakterize bir tablo oluşturmuş ve bu durumun iyot alımı ile düzelme 

sağladığı görülmüştür (de Souza Dos Santos, M. C. ve ark., 2011).  

Hipotriodi hastalarında uygulanan hormon replasman tedavisi üzerine 

de inhibe edici etki gösteren soya izoflavonları kontrolsüz olarak 

tüketilmemelidir (Rizzo, G.& Baroni, L., 2018).  

Tiroid kanseri ile FÖ arasındaki ilişkinin izlendiği az sayıda çalışma 

mevcuttur. 378 histolojik olarak doğrulanmış tiroid kanseri hastasının 

bulunduğu bir vaka kontrol çalışmasında yüksek dozda komestrol 

alımının hastalık prognozu üzerine olumsuz etkilerinin olduğu 

gösterilmiştir (Wang, Q. ve ark., 2020). Sonuç olarak FÖ’ler tiroid 

fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler göstererek THS düzeylerinde 

değişikliklere sebep olmuştur. Bu durum vücudun tiroid hormonları 

üzerindeki homeostazını bozabileceğini göstermektedir.  

7. FİTOÖSTROJENLERİN BİLİŞSEL FONKSİYONLAR 

ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

FÖ ‘lerin bilişsel fonksiyonlar üzerindeki olumsuz etkiler 

oluşturabileceği son yıllarda önemli bir araştırma konusu olmuştur. 

Yaşlı bireyler arasında bilişsel gerileme ve demans en önemli 
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hastalıklar arasındadır. Bu bağlamda beslenme alışkanlıklarının 

etkisinin olduğu düşünülmektedir. FÖ’lerin ise beyindeki östrojen 

reseptörleri ile etkileşime girmesinden dolayı bilişsel fonksiyon 

üzerine etkileri olduğu bilinmektedir. Yaşlanma ile meydana gelen 

bilişsel bunamanın şiddeti hafif bir bilişsel bunamadan demansa kadar 

gidebilir. Demansın bilişsel işlevlerde büyük bir düşüşe sebep olan ve 

en sık rastlanılan patolojik tablosu; alzheimer hastalığı ve vasküler 

demans olarak ortaya çıkmaktadır. Alzheimer dünya çapında önemli 

nörodejeneratif hastalıklar arasındadır (Rizzi, L. ve ark., 2014). Yavaş 

başlayan ve zaman içerisinde ilerleyen bir tablo ile karakterizedirm 

(Hussain, A. ve ark., 2018). Ancak yaşam tarzı değişiklikleri (diyet) 

ile hastalığın ilerlemesinin geciktirilmesi ve potansiyel olarak 

önlenmesi sağlanabilir. Alzheimer hastalığının başlangıcının ve 

ilerlemesinin bir yıl geciktirilmesi ile gelecek otuz yıl içerisinde dokuz 

milyondan fazla vakanın azalacağına işaret eden kanıtlar vardır 

(Brookmeyer, R. ve ark., 2007). İzoflavonların oral yoldan alımı ile 

bağırsaklarda bulunan mikroflara tarafından metabolize edilerek 

azalmış veya artmış fizyolojik etkiler görülebilir.  

FÖ’lerin özellikle beyinde bulunan östrojen reseptörlerine bağlanma 

özellikleri; öğrenme, hafıza, bilişsel faaliyetlerden sorumlu 

hipokampus, prefrontal korteks üzerine etkilerinin olduğu 

bilinmektedir. Bu bölgeler yaş ve diyet faktörlerine bağlı olarak 

hassaslaşır ve kolay etkilenebilir (Resnick, S. M. ve ark., 2009; 

Shanmugan, S., Epperson, C. N.2014; Burke, S. N., Barnes, C. 

A.,2006). Çinliler üzerinde yapılan bir çalışmada yüksek tofu 
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(uzakdoğu ülkelerinde soya ile yapılan geleneksel bir yemek) tüketimi 

diğer parametreler kontrol edildikten sonra(yaş, cinsiyet, eğitim) sözel 

hafızada zayıflama şeklinde kendini göstermiştir. Özellikle altmış 

sekiz yaş ve üstü bireylerde yüksek tofu alımının demans için önemli 

bir risk faktörü olabileceği düşünülmektedir (Xu, X. ve ark., 2015). 

Literatürde yapılan incelemelerde FÖ’lerin bilişsel fonksiyon üzerine 

olumlu etkilerinin bulunduğunu gösteren çalışma yüzdesi %23, negatif 

etkilerinin olduğunu gösteren çalışma %31 ve %15 kadar çalışma 

verileri de FÖ’ler ile bilişsel fonksiyon arasında herhangi bir ilişki 

olmadığını göstermiştir (Hogervorst, E.  ve ark.,  2017). Ayrıca 

yüksek soya bazlı beslenme (tofu tüketimi) ile tiroid fonksiyonlarında 

meydana getirdiği olumsuz etkilerden biri olan hipotiroidizm yaşlı 

kadınlarda azalmış kognitif bozukluk ile ilişkili gösterilmiştir 

(Hogervorst, E. ve ark., 2008). Greendale ve ark. pre-postmenapozal 

Asya kadınlarında yüksek izoflavon alımını azalmış sözel hafıza ile 

ilişkilendirmişlerdir (Greendale, G. A.  ve ark., 2012).  

Literatür taramalarına göre özellikle östrojen tedavisi alan altmış beş 

yaş üstü kadınlarda soya tüketiminin zararlı etkileri görülmektedir 

(Hogervorst, E. ve ark., 2017). Santral sinir sisteminde östrojen 

reseptörlerinden olan ÖRα ve ÖRβ bulunmaktadır. Vücudumuzda 

ÖRβ ‘nın oranı daha fazladır ve fitoöstrojenlerin bu reseptöre 

afiniteleri ÖRα ‘ya göre daha fazla olduğu gösterilmiştir. ÖR’lerini 

bol miktarda içeren hipokampus ve frontal lob bilişsel faaliyetlerden 

sorumlu olduğu için FÖ tüketiminin bu bölgeler üzerindeki olumsuz 

etkisinin önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle FÖ maruziyetinin 
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demans üzerine etkilerinin olabileceğini gösteren çalışmalar gösteriyor 

ki bu maddelere uzun süre ve yüksek dozda maruziyet ciddi sağlık 

sorunlarını beraberinde getirebilir. FÖ ’lerin beyinde bulunan östrojen 

reseptörlerine afinitesi bilişsel fonksiyonu etkilemesindeki en önemli 

kanıtlar arasında gösterilebilir (Shughrue, P. J. ve ark., 199; Neese, S. 

L. ve ark., 2010).   

SONUÇ 

FÖ‘ler vücudumuzun doğal östrojenlerini taklit ederek biyolojik 

fonksiyonları etkilerler. Aynı zamanda doğal kaynaklı 

ksenoöstrojenlerin bir kısmını temsil ederler. Vücudumuzun hormonal 

sistemine olan etkilerinden dolayı bu maddelere doğal endokrin 

bozucular denilir. FÖ maruziyeti hem yararlı hem de riskli sonuçlar 

ortaya çıkarmaktadır. FÖ bir endokrin bozucu olarak östrojene duyarlı 

organlarda infertilite ve kanser riski gibi olumsuz etkilerle ilişkili 

bulunmuştur. Bu veriler in vitro çalışmalar ve hayvan deneyleri ile 

gösterilmiştir (Tempfer, C. B. ve ark., 2009). FÖ ‘lerin küresel olarak 

tüketimindeki artış hormon replasman tedavisinde sentetik ilaçların 

yerine doğal östrojenler oldukları düşünülerek önemli bir pazar elde 

etmeleri ile ilgilidir.  Bu durum FÖ ‘lerin riskleri ve faydaları 

hakkında daha çok araştırma yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Özellikle bebeklik dönemindeki maruziyetler ve FÖ‘lerin 

bağırsaklarda meydana gelen metabolitlerinin farklı biyolojik etkiler 

göstermesi gibi sebepler konuya daha hassas yaklaşılmasını 

gerektirmektedir. Anti-östrojenik aktiviteleri ile östrojen reseptörlerine 
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bağlanmak için yarışan FÖ’ler aynı zamanda hormonal sistemde 

istenmeyen etkilere sebep olabilirler (Rietjens, I. ve ark., 2017).  

İzoflavonlar postmenapozal kadınlarda uzun dönemde osteoporoz 

riskine karşı koruyucu olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. 

Greendale ve ark. siyah, beyaz, Çinli ve Japon kadınlarda izoflavon 

tüketimi ile kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişkiyi araştırmış bu 

bağlamda izoflavonların kemik mineral yoğunluğu üzerine olumlu bir 

etkisinin olmadığını göstermiştir (Greendale, G. A. ve ark., 2015). 

FÖ‘lerin menapoz sonrası osteoporoza karşı koruyucu etkilerinin 

değerlendirildiği çalışmalarda kontrol grubu kullanılmamıştır (Lagari, 

V. S.& Levis, S., 2013). Ayrıca çalışmalar kısa süreli tutulmuştur. İn 

vitro ve in vivo çalışmalarda koruyucu etkilerinin olduğu gösterilse de 

uzun süreli insan çalışmaları bu bilgileri doğrulamamıştır (Castelo-

Branco, C., Soveral, I., 2013). FÖ’ler hakkında olan bu genel endişe 

durumu üreme sistemi ve beyinde bulunan östrojenin biyolojik rolüne 

müdahale etmesinden kaynaklanmaktadır. Gebelik ve bebeklik gibi 

kritik dönemlerde östrojen hormonu üzerine müdahalelerin olması 

yumurtalık, rahim, meme gibi organlarda malformasyonlara sebep 

olmaktadır (Crain, D. A.  ve ark., 2008;  Patisaul, H. B., Jefferson, 

W.,2010).  Bu sepeble Avrupa ve ABD ‘de ergenlik yaşının ileri 

çekilmesi FÖ tüketimi ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca genç kadınlarda 

da doğurganlığın azaldığına dair veriler vardır (Anderson, J. J., 

Ambrose, W. W., Garner, S. C.,1998).   

Son yıllarda yapılan çalışmalarda FÖ’lerin erkek üreme sistemi 

üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu ve sperm sayısında azalmalar 
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olduğu gösterilmiştir (Hartley, D. E. ve ark.,2003). FÖ’lerin faydalı 

etkileri üzerinde durulmuş olması aslında uzun dönem maruziyetinin 

olumsuz sonuçlarının göz ardı edilmiş olduğunu göstermektedir. Soya 

bitkisel bir gıda takviyesi olarak zararsız görülmemelidir. Doğal 

gıdaların her zaman sağlıklı olabileceği konusundaki görüşler bireyleri 

yanıltmamalıdır. FÖ’lerin tüm hastalıkları önleyebileceği ve eşsiz bir 

gıda gibi görülmesi ciddi sorunları beraberinde getirmektedir.  

Hamileler, bebekler, postmenapozal kadınlar, önceki dönemde göğüs 

kanseri tanısı almış ve ailesel olarak yakalanma şansı yüksek olan 

kişiler soya gıdalarına ve soya içeren gıda takviyelerine karşı daha 

dikkatli olmalıdır (Patisaul, H. B.& Jefferson, W.,2010).  

FÖ’ler ile ilgili bir diğer konu medikal tedavi alan hastalarda, gıda 

takviyelerinin zararsız görülerek tüketimine devam edilmesidir. Ancak 

bu gıda takviyeleri de ilaçlar ile ciddi ilaç-besin etkileşmelerine sebep 

olabilir. Bu bağlamda yapılan bir çalışma kapsamında meme kanseri 

hücre hattı olan MCF-7 üzerinde daidzein ve metaboliti equol belirli 

konsantrasyonlarda ilave edilmiş ve meme kanseri direnç proteini 

(BCRP) regülasyonunu arttırdığı gösterilmiştir (Rigalli, J. P. ve ark., 

2019). Kanser gibi birden fazla ilacın bir arada uygulandığı 

polifarmasi hastalarında bitkisel gıda takviyelerinin kullanımına karşı 

dikkatli olunmalıdır. Ayrıca bu durum hamileler, pediatrik grup ve 

birçok kronik rahatsızlığı olan geriatrik hasta grupları içinde 

önemlidir.  FÖ alımının sadece kadınlar değil aynı zamana erkeklerde 

de yan etkileri mevcuttur. Sea ve ark. bir çalışmada ergenliğe girmiş 

erkek hasta gruplarında yoğun soya tüketiminin jinekomasti dediğimiz 
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anormal olarak memelerde büyümeye neden olduğunu göstermiştir 

(Sea J. ve ark., 2020). Daidzein, genistein ve lignan içeren FÖ 

karışımlarının in vitro çalışmalarda testosteron üretimini inhibe ettiği 

ve aromataz indüksiyonu yaparak infertilite riski ile ilişkili 

bulunmuştur (Taxvig, C. ve ark., 2010). FÖ’lerin erkek sıçanlarda 

maruziyeti anti-androjenik etkiler göstermiştir. FÖ grubundan en çok 

erkekler üzerine olumsuz etkilerinin olduğu düşünülen grup 

lignanlardır; keten tohumunda bol miktarda bulunan ve yüksek 

östrojenik aktivite gösteren bu bileşikler anogenital mesafede, östrus 

sikluslarında ve prostat yapısında değişmelerle ilişkilendirilmiştir 

(Tou, J. C. ve ark.,1999). Son yıllarda yapılan çalışmalarda 

erkeklerdeki prostat bezinde anormal büyüme ile FÖ tüketiminin 

ilişkisi olduğunu gösteren verilerde bulunmaktadır. Ayrıca genistein 

prostatta anormal histolojik değişikliklere de neden olmaktadır 

(Boberg, J.  ve ark., 2013).   

Sonuç olarak; FÖ’ler bitkisel oldukları için zararsız olarak göründüğü 

ve büyük bir pazarının olmasından dolayı cazip gelmektedir. Ancak 

hassas dönemlerde (hamilelik, bebeklik, ergenlik dönemi) bu gıda 

takviyelerine maruziyetler istemeyen sonuçlara sebep olabilir. 

Endokrin ve hormonal sistem üzerinde yapılacak herhangi bir 

müdahale ciddi sorunlara ve tedavisi zor durumlara sebep olur. FÖ 

‘ler vücudun birçok sisteminde kontrol mekanizması olan östrojen 

hormonlarını taklit etmektedir. Bu nedenle zararsız görülmemesi 

gereken gıda takviyeleri grubunda olduğu bilinmelidir. Sağlık üzerine 

yararlı etkileri konusunda da henüz tam olarak fikir birliği 
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sağlanamadığı ve potansiyel zararlı etkilerinin gösterildiği çalışmalar; 

bu gıda takviyelerine karşı daha hassas ve şüphe ile yaklaşılması 

gerektiğini göstermektedir. 
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GİRİŞ 

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve dikkat eksikliği hiperaktivite 

bozukluğu (DEHB), yetişkinliğe kadar devam edebilen erken 

başlangıçlı nörogelişimsel bozukluklardır. Hem OSB hem de DEHB, 

davranışsal anormalliklerin birçoğunu içinde barındırır (American 

Psychiatric Association (APA), 2013). Toplumda görülme sıklığı hızla 

artan gelişimsel bozuklardan otizm 1997 ve 2008 yılları arasında % 

290, DEHB % 33 oranında artış göstermiştir (Boyle C.A. ve ark., 

2011). 

Otizm spektrum bozukluğu, ilk kez 1943 yılında Leo Kanner 

tarafından tanımlanmıştır (Kanner L., 1943). Sosyal iletişimde zorluk 

ve kısıtlılık, tekrarlayan davranışlar, azalmış ilgiyle 

karakterizedir. OSB'li çocukların ebeveynleri, çocukların günlük 

aktiviteleri, davranışları ve iletişimi ile ilgili birçok zorluk 

bildirmektedir (Bakthavachalu P. ve ark., 2020). 2013'te Ruhsal 

Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM-5), OSB'nin 

teşhisi için daha önce dört ayrı bozukluk olarak ele alınan otistik 

bozukluk, Asperger sendromu, çocukluk çağı parçalayıcı bozukluk ve 

yaygın gelişimsel bozukluğu birleştirerek bir tanı şemsiyesi altında 

toplamıştır (APA, 2013). OSB'li bireylerin çoğunda öğrenme güçlüğü 

ile birlikte beyinlerinin yapısal ve difüzyon manyetik rezonans 

görüntülemesi, düzensiz nöronal göç nedeniyle sürekli olarak 

bozulmuş nöronal bağlantılar göstermiştir (Di Martino A. ve ark., 

2014). Otizm, ilk tanımlandığı 1943’den bu yana çarpıcı bir şekilde 

artmaktadır. 2018 yılında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 
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(CDC) 59 çocuktan 1'inde (37 erkek çocuktan 1'i ve 151 kızdan 1'i) 

OSB tespit etmiştir (CDC, 2014). 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocuğun normal gelişim 

seviyesine uymayan dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri 

ile karakterize kronik bir hastalıktır. Tanı, 12 yaşından önce ve en az 

birbirinden bağımsız iki ortamda (okul, aile veya sosyal çevre gibi) 

dikkatsizlik, hiperaktif-dürtüsel semptomlarının bir veya her ikisinin 

birlikte gözlenmesine dayanır. Dünya genelinde, okul çağındaki 

çocukların % 5'i DEHB'den mustariptir (APA, 2013). Bu nedenle 

DEHB, toplumda görülen en yaygın nörogelişimsel bozukluklardan 

biridir. Ayrıca, 10 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, çocuklukta 

DEHB'nin % 50'sinin yetişkinlikte de devam ettiği gösterilmiştir (Lara 

C. ve ark., 2009). Yetişkinlikte DEHB'nin yaygınlığının % 1.2 ile % 

7.3 arasında olduğu tahmin edilmektedir (Fayyad J. ve ark., 2007). 

Son çalışmalar OSB olan çocukların % 31'inin DEHB için tanı 

kriterlerini karşıladığını ve OSB'li çocukların % 24'ünün DEHB için 

klinik semptomlar sergilediğini göstermektedir (Yerys B.E. ve ark., 

2009). 

DEHB dikkatsiz, hiperaktif ve dürtüsel davranış ile karakterize 

edilirken OSB'nin temel semptomları sosyal - iletişim eksikliklerini ve 

stereotipik davranışları içerir (APA, 2013). OSB ve DEHB arasındaki 

çekirdek davranışsal semptomlardaki farklılıklara rağmen, 

bozukluklar arasında önemli bir ilişki vardır. Nitekim, araştırmalar bu 

bozuklukların oldukça komorbid hastalıklar olduğunu 

göstermektedir (Holtmann M. ve ark., 2007). OSB ve DEHB 
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etiyolojisi büyük ölçüde bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel 

faktörlerin karmaşık bir etkileşiminin önemli rol oynadığı 

düşünülmektedir (Mandy W. & Lai M.C., 2016; Sandin S. ve ark,, 

2014). Nörogelişimsel süreçte beslenme tarzı ve içeriği oldukça 

önemlidir (Bale T. ve ark, 2010). Beslenmenin nörogelişim ve 

davranış üzerinde etkisi vardır ve bu nedenle nörogelişimsel 

bozukluklarda önemli bir rol oynamaktadır (Bellisle F., 2004; 

Dauncey M.J., 2009).  

Gıda sanayinin gelişmesi ve işlenmiş gıda üretiminin artmasına bağlı 

olarak gıda katkı maddelerinin (GKM) kullanımı da artış göstermiştir 

(Lu F.C., 2009). GKM, gıdaların raf ömrünü uzatmak, uzun süre 

kalitesini korumasını sağlamak, gıda maddelerinde 

mikroorganizmaların üremesini yavaşlatmak veya engellemek 

amacıyla kullanılan ürünlerdir. Tüketicinin dikkatini çekmek için 

kullanılan tatlandırıcı, renklendirici, aroma verici veya kıvam 

arttırıcılarda birer gıda katkı maddeleridir. 

1. GIDA KATKI MADDELERİ İLE OTİZM SPEKTRUM 

BOZUKLUĞU VE DİKKAT EKSİKLİĞİ-HİPERAKTİVİTE 

BOZUKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ 

GKM, alerji ve çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilmiştir (Garcia-Fuentes 

A.R. ve ark, 2015). GKM ile gıda toleransı düşük, gıda alerjisine 

duyarlı OSB ve DEHB’li bireyler arasında kuvvetli bir ilişkinin 

olabileceği düşünülmektedir (Trites R. L. ve ark., 1980; Onore C. ve 

ark., 2012).  
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OSB etiyolojisi hem genetik hem de çevresel risk faktörlerini içerir. 

Çevresel risk faktörlerinin, OSB üzerinde % 40 ile % 50 oranında 

değişen bir etkisinin olduğu tahmin edilmektedir (Modabbernia A. ve 

ark., 2017). OSB’li bireylerde sık rastlanan immün yetmezlik ile 

çevresel risk faktörlerine artan duyarlılık arasında güçlü bir bağ 

olduğu önerilmiştir (Onore C. ve ark., 2012). Genel olarak, bağışıklık 

sisteminin düzensizliğinin OSB'de önemli bir rol oynadığına gösteren 

veriler mevcuttur. Örneğin, OSB'li çocuklarda T lenfosit hücre 

yanıtının azaldığı ve bu çocuklarda antijenlere karşı duyarlılığın arttığı 

gösterilmiştir (Ashwood P. ve ark., 2008). OSB ayrıca kandaki artmış 

pro-enflamatuar sitokin seviyeleri ve azalmış anti-enflamatuar sitokin 

seviyeleri ile de ilişkilendirilmiştir (Molloy C.A. ve ark., 2006; 

Ashwood P. ve ark., 2011). 

Hiperaktif çocukların çok çeşitli gıdalara normal çocuklardan daha 

fazla alerji belirtisi olduğuna dair bazı kanıtlar vardır ve alerjenlerin 

uzaklaştırılması davranışta küçük ama önemli iyileşmelere yol 

açmıştır (Trites R. L. ve ark., 1980). Ancak bu yaklaşım için, daha 

fazla çalışma yapılması gerektirmektedir. Gıda alerjilerinin veya aşırı 

duyarlılıklarının davranış ve öğrenme sorunlarına yol açtığı düşüncesi 

1920'lere kadar uzanmaktadır (Shannon W.R. 1922). Amerikalı bir 

çocuk doktoru ve alerji uzmanı olan Feingold, yapay tatlar ve renkler 

gibi gıda katkı maddelerine karşı alerjinin ve doğal olarak oluşan 

salisilatların DEHB semptomlarına yol açabileceğini öneren ilk kişidir 

(Feingold B.F.,1975). Bazı gıda katkı maddeleri ile çocuklar arasında 

DEHB gelişimi arasında bir ilişki olduğu gözlenmiştir (Bateman B.ve 
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ark., 2004; Dengate S., & Ruben A., 2002). DEHB’nin tedavisinde 

non-farmakolojik yöntemlerini araştıran bir meta-analiz çalışma, 

yapay gıda boyalarının diyetten çıkarılması ile özellikle gıda 

duyarlılıkları olan DEHB’li bireylerin davranışlarında istatistiksel 

olarak anlamlı değişiklikler elde edilmiştir (Sonuga-Barke E.J. ve ark., 

2013).  

OSB ve DEHB, beslenme ve çevresel faktörlerin önemli rol oynadığı 

karmaşık durumlardır. Elde edilen veriler, gıda katkı maddelerinin 

otizm ve DEHB’nin gelişiminde rol oynayabileceği yönünde dikkat 

çekmiştir. GKM’lerinin mevcut ve gelecekteki sağlık üzerinde nasıl 

bir etkisi olabileceğini anlamak önemlidir.  Bu durum GKM’nin risk 

analizlerinin düzenli olarak yapılması gerekliliğini kaçınılmaz 

kılmıştır. 

2. KORUYUCULAR 

2.1. Antimikrobiyaller 

Antimikrobiyaller; besinleri bakteri, küf, maya gibi mikroorganizma 

kaynaklı bozulmalardan korumak, raf ömrünü uzatmak amacıyla 

kullanılan katkı maddeleridir.  

Bazı kimyasallara doğum sonrası maruziyetin OSB riskini arttırdığı 

bildirilmiştir. Besin maddelerinde yaygın olarak antimikrobiyal 

amaçla kullanılan propionik asidin, otizmin etkilerine aracılık ettiği 

bildirilmiştir. Nörogelişimsel süreçte propiyonik asit toksisitesine 

maruz kalmayı takiben oluşan davranışsal, nöropatolojik ve 

biyokimyasal anormallikler, otizmin etiyolojik faktörleri olarak 
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kaydedilmiştir (MacFabe D.F. ve ark., 2007; El-Ansary A.K. ve ark, 

2012; Al-Salem H.S. ve ark., 2016). Morland ve ark.,  göre propionat, 

GABA transaminazı inhibe ederek beyinde GABA birikmesine neden 

olur. Hücre dışı GABA konsantrasyonunun artmasına nöronal 

aktiviteyi inhibe eder ve uyuşukluğa neden olmaktadır (Morland C. ve 

ark., 2018). Nöronal aktivitede azalma otizm semptomlarının 

oluşmasına katkı sağlayabilir. 

Parabenler; ilaç, gıda ve kozmetik sanayisinde ürünleri 

mikroorganizmalar kaynaklı bozulmalardan koruyan ve sık kullanılan 

antimikrobiyal, koruyucu maddelerdir. Hamileler tarafından paraben 

içeren kişisel bakım ürünlerinin kullanımı yoluyla oluşan fetal 

maruziyet, fetüs sağlığı için önemlidir. Parabenin, dermal 

uygulamasından sonra sıçanlarda kan dolaşıma katılabileceği ve 

plesantayı aşabildiği gözlenmiştir (Frederiksen H. ve ark., 2008). 

Parabenlere oral yoldan maruziyette, glukonidin sülfat ile 

konjügasyon formlarının karaciğerde ilk geçiş metabolizması sırasında 

bir detoksifikasyon işlevi görmesi beklenir (Shirai S. ve ark., 2013). 

Hegazy ve ark.,sıçan beyninde bütil paraben maruziyeti (200mg/kg) 

belirtileri ile otistik benzeri bir sıçan modelinde beyin belirteçleri 

arasındaki benzerlikleri incelemişlerdir. Beyin dokusunda; artmış 

oksidatif stres, azalmış glutatyon seviyeleri ve yükseltilmiş okside 

glutatyon, mitokondriyal disfonksiyon ve nöroinflamasyon ve artmış 

pro-inflamatuar sitokin seviyeleri de dahil olmak üzere iki grup 

arasında birçok paralellik olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma, parabenin 

beyin fizyopatolojisine bununla birlikte OSB'nin teşhis edildiği sıçan 
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modelinde gözlenen beyin patolojisine benzer etkilere neden 

olabileceğini düşündürmektedir (Hegazy H.G. ve ark., 2015). 

MacFabe ve ark. ile El-Ansary ve ark. sıçan yavrularına beyin 

infüzyonu veya oral propiyonik asit verilmesinin otizmli bireylerde 

görülen biyokimyasal özelliklerin çoğunu indükleyebileceğini ileri 

sürmüşlerdir (MacFabe D.F. ve ark., 2007; El-Ansary ve ark., 2012). 

Ayrıca nöron kaybı, astrogliozis gibi histopatolojik değişiklikler, 

hiperaktivite, bozulmuş sosyal etkileşim, azalmış merak duygusu ve 

artan tekrarlayıcı davranışlar gibi çeşitli davranış özellikleri ile birlikte 

kaydedilmiştir (MacFabe D.F. ve ark., 2007; Khalil S.R. ve ark., 2015; 

Daghestani M.H. ve ark., 2017). 

Dengate ve Ruben çalışmalarında, gıda katkı maddelerinin DEHB 

olan çocukların davranışları üzerindeki etkisini doğrulamıştır. 

Çalışmada küf ve bakteri oluşumunu önlemek için ekmek üretiminde 

yaygın olarak kullanılan kalsiyum propionat (E282) kullanılmıştır. 

Çocuklara 3 hafta boyunca eliminasyon diyeti uygulanmış ve gıda 

katkı maddeleri, doğal salisilatlar, aminler ve glutamat içeren ürünler 

tüketmeleri engellenmiştir. Bu diyetle ilgili çalışmanın ilk 

aşamasından sonra, çalışma grubundaki çocuklara kalsiyum 

propionatlı dört dilim ekmek verilirken kontrol grubundaki çocuklara 

koruyucu madde olmadan ekmek verilmiştir. Araştırmacılar, DEHB 

belirtilerinin; sinirlilik, huzursuzluk, dikkatsizlik ve uyku 

bozukluğunun bazı çocuklar arasında ekmek ile gıda koruyucu 

alımından kaynaklanabileceğini önermiştir (Dengate S.& Ruben A., 

2002).  
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Sodyum benzoat, birçok yiyecek ve meşrubatta yaygın olarak 

kullanılan bir koruyucu ve antimikrobiyal maddedir. Farklı sodyum 

benzoat konsantrasyonlarının (0.56, 1.125 ve 2.25 mg / mL) 4 hafta 

boyunca oral yoldan verilmesinin öğrenme ve hafıza performans 

testleri ve ayrıca malondialdehit (MDA), azalmış glutatyon (GSH) 

seviyeleri üzerindeki etkilerini ve fare beynindeki asetilkolinesteraz 

aktivitesini (AChE) araştırılmıştır. Sonuçlar sodyum benzoatın hafıza 

ve motor koordinasyonunu önemli ölçüde bozduğunu 

göstermiştir. Ayrıca sodyum benzoat, beyindeki GSH'ı düşürmüş ve 

MDA seviyesini önemli ölçüde artırmıştır. Bununla birlikte, AChE 

aktivitesinde anlamlı olmayan bir değişiklik gözlenmiştir. Bu 

bulgular, sodyum benzoatın kısa süreli tüketiminin farelerde bellek 

performansını bozabileceği ve beyin oksidatif stresini artırabileceğini 

düşündürmektedir (Khoshnoud M.J. ve ark., 2018). 

McCann ve ark., tarafından yapay gıda boyaları ve katkı maddelerinin 

alımının çocuk davranışlarını etkileyip etkilemediğini test etmek için 

randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çapraz bir çalışma yapılmıştır. 

Çalışmaya, 3 yaşında 153 ve 8-9 yaşlarında 144 çocuk dâhil 

edilmiştir. 3 yaşındaki 16 çocuk ve 8-9 yaşındaki 14 çocuk, çocukluk 

davranışı ile ilgili olmayan nedenlerle çalışmayı tamamlayamamıştır.  

Deneme içeceği, sodyum benzoat ve iki yapay gıda boyası ve katkı 

maddeleri karışımından ve bir plasebo karışımından 

oluşturulmuştur. Ana değerlendirme ölçütü olarak, öğretmenler ve 

veliler tarafından gözlemlenen davranışların derecelendirmeleri ve 

ayrıca 8-9 yaşındaki çocuklar için bilgisayarlı bir dikkat testi 



 
 51 

kullanılmıştır. Diyetteki yapay renkler veya sodyum benzoat 

koruyucusu (veya her ikisi), genel popülasyonda 3 yaşında ve 8-9 

yaşında çocuklarda hiperaktivite semptomlarının artması ile 

ilişkilendirilmiştir (McCann D. ve ark., 2007). 

Ancak literatürde bu ilişkiyi destemekeyen çalışmalarda mevcuttur. 

Lok ve ark., yapay gıda renklendiricilerinin ve sodyum benzoatın Çin 

popülasyonu üzerindeki DEHB etkilerini incelemek için 8-9 yaş 

aralığında 130 Çinli çocuk (70 erkek, 60 kız) çalışmaya dahil etmiştir. 

DEHB belirtileri için, öğretmen ve ebeveynlerin doldurduğu normal 

davranış derecelendirme ölçeği ve sadece öğretmenlerin doldurduğu 

çocuk davranışı kontrol listesi olmak üzere iki davranış puanlaması 

kullanılmıştır. Çocuklarda yapay gıda renklendiricilerinin ve sodyum 

benzoat tüketiminin her iki davranış skorunda da plaseboya kıyasla 

anlamlı bir olumsuz etkisi olmamıştır (Lok K.Y. ve ark., 2013).  

Çalışmalar arasında çelişkiler olsada, sağlık üzerindeki olumsuz 

etkilerini gösteren veriler gözönüne alındığında GKM’nin en az 

düzeyde kullanılması tavsiye edilebilir. 

3. AROMA VE RENK VERICI GIDA KATKI MADDELERI 

Aroma ve renk verici gıda katkı maddeleri, gıda sanayisinde besin 

maddelerinin çekiciliğini arttırmak, ilaç sanayisinde ilaçların tadını, 

kokusunu iyileştirmek, kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla 

kullanılan maddelerdir. Tatlandırıcı ve renklendiri amaçla kullanılan 

gıda katkı maddeleri, alerji reaksiyonları ile beraber OSB ve DEHB 

semptomlarını arttırabilir.  



 
52 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ:  

FARMAKOLOJİK ARAŞTIRMA PATERNLERİ  

3.1. Aroma Maddeleri 

Araştırmalar, OSB'li çocukların, özellikle kabızlık, ishal ve karın 

ağrısı için tipik olarak gelişen akranlarından daha fazla gastrointestinal 

semptomlara sahip olduklarını göstermiştir (McElhanon B.O. ve ark., 

2014). Gastrointestinal problemler ile beraber gıda alerjileri, gıda 

intoleransı, metabolik bozukluklar OSB'li çocuklarda dikkat çeken 

semptomlardır (Cekici H., & Sanlier N., 2019). Tatlandırıcılar, aroma 

ve renk verici gibi gıda katkı maddelerine karşı oluşan alerjik 

reaksiyonlar ve doğal olarak oluşan salisilatlar ile DEHB 

semptomlarının artması arasında bir ilişki gözlenmiştir (Feingold B.F., 

1975; Bateman B. ve ark., 2004; Dengate S., & Ruben A., 2002). 

Bu durum gıdalarda alerjen özellik gösteren maddelerin diyet 

listesinden çıkarılmasıyla otizm ve DEHB semptomlarının 

azaltılabileceği fikrini geliştirmiş ve çeşitli eliminasyon diyetleri ile 

çalışmalar yapılmıştır. 

3.1.1. Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu 

Yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS- High Fructose Corn Syrup), 

glikoz şurubu gibi tat arttırıcı maddeler günümüzde özellikle 

çocukların günlük diyetlerinde yüksek miktarda bulunmaktadır. HFCS 

tüketimi, ergen sıçanlarda nöroinflamasyon ile ilişkili hipokampusa 

bağımlı öğrenme bozukluğuna neden olur (Hsu T.M. ve ark., 2015). 

Yüksek fruktoz tüketiminden kaynaklanan bilişsel eksikliklere 

fruktozun beyin kaynaklı nörotrofik faktör üzerindeki etkisi aracılık 

edebilir (Yamazaki M. ve ark., 2018). Molteni ve ark., yüksek yağ ve 
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HFCS diyetinin beyin kaynaklı nörotrofik faktörü ve sıçanlarda 

öğrenmeyi azalttığını bulmuşlardır (Molteni R. ve ark., 2002). Fruktoz 

ayrıca davranış ve enerji metabolizmasının düzenlenmesinde 

bozulmaya yol açan nöronal sinyalleme yolları üzerinde doğrudan 

etkilere sahip olabilir (Burmeister M.A. ve ark., 2013). Beyin 

görüntüleme çalışmaları, glukoz ile karşılaştırıldığında, fruktozun, 

OSB'de sıklıkla bozulmuş fonksiyonlarda, örneğin prefrontal kortekste 

yürütme kontrolü gibi beyin bölgelerindeki nöronal ağ aktivitesini 

etkilediğini göstermektedir (Rivell A. & Mattson M.P., 2019). 

HFCS kullanımı konusunda endişe uyandıran diğer konu cıva 

kalıntılarına rastlanılmış olmasıdır. HFCS’nin, bazı imalat işlemlerinin 

bir sonucu olarak eser miktarda cıva içerdiği gözlenmiştir (Dufault R. 

ve ark., 2009a). ABD'de otizm prevalansının HFCS tüketimi ve  genel 

olarak cıvaya maruz kalma ile ilişkili olduğunu bildirilmiştir (Dufault 

R. ve ark., 2009b). Ayrıca HFCS’ nin sık tüketilmesi ağır metallerin 

eliminasyon mekanizmasını bozmaktadır (Ivaturi R.& Kies C., 1992).  

Cıva kontamine olmuş yüksek früktozlu mısır şurubuna uzun süre 

maruz kalmak, metallotiyonin işlevini devre dışı bırakabilir. Cıva veya 

diğer nörolojik etkileri olan metallerin biyoakümülasyonuna yol 

açabilen bu mekanizma OSB ve DEHB oluşumuna katkı sağlayabilir 

(Dufault R. ve ark., 2009b). 

1990 yılında yapılan bir insan araştırmasında, araştırmacılar fruktoz 

ve HFCS tüketiminin çinko kaybı ve bakır miktarının artması dahil 

olmak üzere bazı mineral dengesizliklerine yol açabileceğini buldular 

(Ivaturi R., & Kies C. 1992). Çinko, bazı biyolojik süreçler için 
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önemli olmakla beraber nöral gelişim için gereklidir (Sandstead H.H., 

2000). DEHB olan birçok çocukta mikrobesin olarak çinkonun eksik 

olduğu tespit edilmiştir (Konofal E., 2004). Çinko seviyelerinin 

azalmasına neden olan gıda katkı maddelerinin tüketimi (Ivaturi R.,& 

Kies C. 1992), hem aşırı hiperaktiviteye sahip çocuklarda hem de 

genel popülasyonda hiperaktif davranışları (dikkatsizlik, dürtüsellik ve 

aşırı aktivite gibi) arttırır (McCann D. ve ark., 2007). 

Kan glikoz düzeyini arttıran fruktoz ve glikoz gibi basit şekerler, 

neden olduğu hiperglisemi ile nöronal gelişimi etkileyebilir. Nöronal 

göç hamilelikte çok erken dönemlerde başlar ve 26-29 hafta arasında 

sona erer, beş haftada nöronal bağlantılar oluşur ve 24-28. haftalar 

arasında zirveye ulaşır (Tau G.Z. & Peterson B.S., 2010). Rahim içi 

hiperglisemiye maruz kalma, ileri glikasyon son ürünleri olarak 

adlandırılan toksinlerin oluşumu yoluyla fetüsün nöronal bağlantı 

oluşumunu etkileyebilir (Guleria R.S. ve ark., 2006; Hoirisch-

Clapauch S. & Nardi A.E., 2019). Geçici hiperglisemi bile uzun süreli 

epigenetik değişikliklere neden olabilir. 12 çalışmanın bir meta-

analizinde, diabetes mellituslu bireylerde OSB'li bir çocuğa sahibi 

olma riskini yaklaşık % 50 oranında arttırdığı bulunmuştur (Xu, G., 

2014). 

Ancak bazı tatlandırıcı maddelerin bilişsel ve davranış değişiklikleri 

oluşturmadığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Örneğin Wolraich ve 

ark., çift kör kontrollü bir çalışmada, diyetteki sakaroz ve tatlandırıcı 

aspartamın çalışma grubundaki davranış ve bilişsel işlev üzerindeki 

etkisi gözlemlemiştir. Çalışmaya katılan çocuklar 3 gruba ayrılmış ve 
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her gruba 3 hafta boyunca farklı tatlandırıcılar diyet ile verilmiştir. 

Birinci gruba tatlandırıcı içermeyen yüksek sükroz içerikli diyet; 

ikinci gruba sükroz miktarı düşük, aspartam miktarı yüksek diyet; 

üçüncü gruba plesoba olarak sakarin verilmiş ve sükrozdan fakir bir 

diyet uygulanmıştır. Diğer gıda katkı maddeleri, örneğin yapay 

boyalar veya koruyucular da her diyetten çıkarılmıştır. Araştırmacılar, 

farklı tatlandırıcılar alan 3 grup arasındaki bilişsel bozulma ve 

davranış değişikliklerindeki arasında önemli farklılık gözlememiştir 

(Wolraich M.L. ve ark., 1994). 

Glikoz, fruktoz gibi basit şekerlerin sık kullanıldığı GKM’nin sık 

tüketilmesi çeşitli mekanizmalar ile nöronal gelişime zarar verebilir. 

Tatlandırıcı şurupların, OSB ve DEHB’nin fiyopatolojik ve 

semptomatik süreçlerinde önemli rol oynadığı söylenebilir.  

3.2. Gıda Boyaları 

Gıda boyası veya renk katkısı, yiyecek veya içeceğe eklendiğinde renk 

veren bir boya, pigment veya maddedir. Gıda maddesinin tüketimi 

için çekiciliği arttırır. 

Bazı gıda renkleri sentetik olarak üretilir. Bu renk katkı maddelerine 

örnek olarak FD&C mavi No. 1 ve 2, FD&C yeşil No. 3 ve FD&C 

kırmızı No. 40 verilebilir. Diğer gıda renklendiricileri sebze, mineral 

veya hayvan pigmentlerinden gelir. Bu doğal katkı maddelerine örnek 

olarak beta-karoten, üzüm derisi özütü, karamel rengi ve safran 

verilebilir. Birçok renk katkı maddesi hiçbir zaman toksisite veya 

diğer çeşitli etkiler için test edilmemiştir. Sentetik birçok boyayı 
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üretmek doğal renk elde edilmesine göre daha kolay ve daha az 

masraflıdır ve doğal olarak türetilmiş alternatiflere kıyasla 

renklendirme özelliklerinde üstün bulunmuştur (Bakthavachalu P. ve 

ark., 2020). Ancak sentetik gıda boyalarının sağlık üzerine etkisi 

tartışmalıdır. 

Yapay gıda renkleri alanındaki daha güncel tartışmalardan biri, 

çocukların davranışları üzerindeki etkileri ile ilgilidir. İngiltere Gıda 

Standartları Ajansı tarafından finanse edilen araştırmalar, yapay gıda 

renklerinin bazı çocuklarda hiperaktiviteyi artırabileceğini öne 

sürdüğünden, İngiltere 2008 yılından altı gıda rengine gönüllü bir 

yasak getirmiştir. Yapay renkler tartrazin, kinolin sarısı, gün batımı 

sarı FCF, azorubin veya karmoisine, ponceau 4R ve alüra kırmızısı 

AC idi (Eur-Lex. Access to European Union law. Regulation, 2008). 

Bu renkler; meşrubat, şekerleme, kek ve dondurma dâhil olmak üzere 

parlak renkli olma eğiliminde olan çok çeşitli gıdalarda kullanılır. 

Feingold 70'lerde yapay gıda boyalarının ve salisilatların çocukların 

davranışları üzerindeki olumsuz etkilerini gözlemlediği araştırmaları 

yayınlamıştır. DEHB tedavisinde diyet yönetimini uygulayan, ilk 

önemli çalışmadır. Araştırmacı, tüm yapay gıda boyaları ve doğal 

olarak oluşan salisilatlara sahip ürünler diyetten çıkarıldıktan sonra 

hiperaktivitesi olan çocukların % 50'sinden fazlasının tedavisinde 

iyileşme gözlemlemiştir. Feingold tarafından yapılan diyet işlenmiş 

gıda, yapay gıda boyaları içeren ürünler, tatlar, tatlandırıcılar, 

koruyucular ve salisilatların varlığı nedeniyle birçok besinin 

dışlanmasıyla ilgilidir (Feingold B.F., 1975; Feingold B.F., 1979) 
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Shaywitz ve ark., çocuk yiyeceklerinde kullanılan gıda boyalarından 

mavi, yeşil, kırmızı, sarı ve turuncu renklerin hiperaktivite üzerinde 

etkilerini sıçanlarda denemiştir. Çalışma sonucunda gıda boyalarının 

hiperaktivite oluşturduğu ve doğumun birinci ayında sıçanlarda 

hiperaktiviteyi arttırdığı saptanmıştır (Shaywitz B., 1997). Aynı 

araştırmacı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite davranışı gösteren 

çocukların diyetlerinden yapay boyalar kaldırıldığında çok belirgin 

gelişmeler olduğunu ileri sürmektedir. Yapay katkı maddelerinin 

davranış problemlerine yol açtığını gösteren bir başka kanıt ise; 

ksantan tipi boyaların vertebrasızlarda nöronların fizyolojik 

karekterlerini değiştirdiğidir. İlaveten bu maddeler bazı test 

hayvanlarında üremeyi dönüşümlü olarak inhibe edebilmektedir 

(Shaywitz B., 1997). 

Bateman ve ark. 3 yaşındaki çocukların beslenmesinde yapay gıda 

renklendiricilerinin ve sodyum benzoat koruyucu maddesinin 

hiperaktivite semptomlarını etkileyip etkilemediğini belirlemek 

amacıyla 277 çocuk 4 gruba ayrılmıştır. Gruplar; Hiperaktif 

(HA)/Atopik (AT), HA-değil/AT, HA/AT-değil, HA-değil/AT-değil 

şeklindedir. Çalışma 4 hafta sürmüştür. Çalışmanın ilk haftasında suni 

gıda boyaları ve sodyum benzoat diyetten çıkarılmıştır. Çalışmanın 

ikinci ve dördüncü haftasında çocuklara yapay gıda boyaları ve 

sodyum benzoat veya plasebo içeren meyve suları verilmiştir. Meyve 

suları 20 mg yapay boya (gün batımı sarısı, tartrazin, karmoisine ve 

ponceau 4R) ve 45 mg sodyum benzoat içermiştir. Ebeveynlerin 

gözlemlerine göre, gıda katkı maddelerinin diyetten çıkarıldığı 
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dönemde hiperaktivite davranışları azalmıştır. Ayrıca, yapay gıda 

boyaları ve sodyum benzoat ile meyve suları tüketen grupta 

hiperaktivite belirtileri kontrol grubuna kıyasla artmıştır (APHR'ye 

göre; toplu ebeveyn hiperaktivite derecelendirmeleri). Bununla 

birlikte, klinik çalışmalar ebeveynlerin öznel değerlendirmesini 

doğrulamamıştır (ATH göre; toplu test hiperaktivitesi). Bununla 

birlikte, çalışmanın bulguları yapay gıda boyalarının ve koruyucuların 

bazı çocuklar arasında hiperaktif davranışı artırabileceğini 

düşündürmektedir (Bateman B., 2004).  

2009 yılında, İngiliz hükümeti gıda üreticilerinin suni gıda renklerinin 

çoğunu ürünlerinden çıkarmasını zorunlu kıldı. 2010'da, Avrupa Gıda 

Güvenliği Otoritesi, yapay boya içeren gıdaların “çocuklarda aktivite 

ve dikkat üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini” belirten uyarı 

etiketleri taşımasını talep etmeye başlamıştır (Konikowska K. ve ark., 

2012; Kanarek R.B., 2011). 

Amerikan İçecek Derneği tarafından finanse edilen bir çalışma FDA 

tarafından onay verilen 7 renklendirci maddenin (FD&C Parlak mavi 

No.1, İndigo karmin mavi No.2, Hızlı Yeşil No.3, Erythrosine 

kırmızısı No:3, Allura kırmızısı No.40, Tartrasin sarı No.5, Günbatımı 

sarısı No.6)nörogelişimsel süreçler üzerindeki etkinliği araştırılmıştır. 

Eritrosin (Kırmızı No. 3) nörogelişimsel yollarla ilişkili aktivite 

gösteren tek renk olarak bulunmuştur. Eritrosin (Kırmızı No. 3)’in 

özellikle nörotransmitter yollarındaki sinyalleri ölçen HTS 

deneylerinde aktif olduğu geri kalan altı rengin, moleküler veya 
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hücresel düzeyde nörogelişimsel süreçlerle ilgili sinyal yollarını 

değiştirmediği gösterilmiştir (Chappell G.A. ve ark., 2020). 

DEHB tanısı konan çocuklarda gıda katkı maddelerinin dışlama 

diyetlerinin faydalı olduğu önerilmiştir. Bununla birlikte, gözlenen 

etkiler küçüktür, bu da gıda katkı maddelerini dışlama diyetini 

bağımsız bir tedavi olarak uygulanmasını engellemektedir. DEHB 

olan çocuklarda ve genel popülasyondaki çocuklarda bu müdahalenin 

küçük de olsa olumlu etkileri ve gıda katkı maddelerinin herhangi bir 

sağlık yararı sağlamadığı göz önüne alındığında, çocukların işlenmiş 

gıda ürünlerinin tüketimini en aza indirmeleri tedbirini 

düşündürmektedir (Ly V. ve ark., 2017). Ayrıca, halk sağlığı 

açısından gıda endüstrisinin, gıda üretim politikasını değiştirmesi ve 

gıdaya gereksiz katkı maddeleri eklemekten kaçınabileceği veya en az 

düzeye indirilebileceği önerilmektedir. 

SONUÇ 

OSB ve DEHB tedavi yaklaşımları, OSB ve DEHB’li kişilerin 

çevrelerine daha etkili bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır. Gıda eliminasyon diyetleri özellikle saldırganlık, 

hiperaktivite ve dikkat semptomlarında en azından kısmen yardımcı 

olabileceğini göstermiştir. Eliminasyon diyetleri özellikle dikkat, gıda 

katkı maddeleri, rafine şeker, gıda alerjileri ve yağ asidi 

metabolizmasının rolüne odaklanmıştır. Ancak, sonuçlar çelişkilidir 

ve kesin değildir (F Marti L., 2014). 
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Bazı çocuklarda sinirlilik, huzursuzluk, dikkatsizlik ve uyku 

bozukluğu günlük olarak tüketilen sağlıklı gıdalardaki bir 

koruyucudan kaynaklanabilir. İşlenmiş gıdalara eklenen 

konsantrasyonları en aza indirmek veya sentetik gıda boya ve 

koruyucuları yerine doğal kaynaklı ürünlerin tercih edilmesi olumsuz 

reaksiyonları azalmasına yardımcı olacaktır. Davranışsal toksisite 

testleri gıda katkı maddesi güvenlik değerlendirmesine dahil 

edilmelidir. Ayrıca yapılan çalışmalarda genellikle GKM’lerinin kısa 

dönemli sonuçlarını incelemiştir. Nörogelişim üzerinde uzun dönemli 

sonuçların anlaşılması için daha çok veriye ihtiyaç vardır. 
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GİRİŞ  

Günlük hayatta insanlar kendilerini etkileyen ve kendilerinin 

merkezde oldukları pek çok iletişimde bulunurlar. İletişim hayatın 

devamı için gereklidir ve iletişim, insan hayatından çıkarıldığında, 

hayatın anlam kaybedebileceği söylenilebilir. Kişinin başka bir insanla 

kurduğu iletişimin derinliği iletişimin kalitesi açısından önemlidir. 

İletişimde kurulan ilişkilere derinlik veren ise “empati”dir. Toplumsal 

hayatta kişilerin birbirlerine karşı geliştirecekleri empati, iletişimin 

kalitesini ve insanlar arasındaki dayanışmayı arttıracak, çatışmaları ise 

azaltacaktır (Özbek, 2004). Genel olarak kabul edilen tanımı ile 

empati, kişinin kendisini bir başkasının yerine koyarak onun duygu, 

düşünce, tutumları ve yaşantısını anlayabilme yetisidir. Tarihsel 

süreçte yer aldığı psikolojik ve sosyolojik kuramlara ek olarak yakın 

tarihte özellikle ayna nöronların keşfinden sonra empati ile ilgili 

biyolojik yönden açıklayıcı çalışmalar artmaya başlamıştır. Yapılan 

beyin görüntüleme çalışmaları sonucunda çeşitli beyin bölgelerinin ve 

nörotransmitterlerin bu süreçte rol aldığı görülmüştür. 

Empatinin nörobiyolojisine yönelik çalışmaların artmasıyla beraber 

psikopati, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, aleksitimi,  

borderline kişilik bozukluğu ve otizm spektrum bozukluğu gibi bazı 

nörogelişimsel bozuklukların da empati eksikliği/bozukluğu ile 

karakterize olduklarını gösteren çalışmalar da yapılmıştır. 

Empati kuramlarının simülasyon teorileri, başkalarının acılarıyla 

empati kurmanın, kişinin kendi ağrısının işlenmesi ile bazı ortak 

psikolojik hesaplamaları paylaştığını varsaymaktadır. Bu perspektifi 
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destekleyen veriler, fiziksel ağrı ve diğer insanların ağrıları için 

empati deneyimi sırasında oluşan beyin bölgelerinin aktivasyonları 

arasında bir çakışma olduğuna dair fonksiyonel beyin görüntüleme 

kanıtlarına dayanmaktadır. 

Beyin görüntüleme çalışmaları ile empatinin biyolojik yönlerinin 

araştırılmasıyla beraber bazı ilaçların empati üzerine olumlu ya da 

olumsuz etkilerinin olabileceği düşüncesi de akıllara gelmektedir. 

Yapılan bazı çalışmalar, parasetamolün (Asetaminofen, N-asetil para-

aminofenol) empati üzerine negatif etkilerinin olduğunu göstererek 

empatinin nörobiyolojik temelleri hakkında yeni bilgiler sunmaktadır. 

Parasetamol ya da diğer adıyla asetaminofen yüz yılı aşkın süredir 

kullanılan, analjezik ve antipiretik etkileri iyi bilinen ve çocuk, yaşlı 

ve gebe gibi özel gruplar başta olmak üzere tıbbi kullanımdaki en 

güvenilir analjezik/antipiretik ilaçlardan biri olarak kabul edilir. 

Parasetamol günümüzde dünya üzerinde milyonlarca hasta tarafından 

kullanılmaktadır. Parasetamolün sentezinin üzerinden yüz yıldan fazla 

zaman geçmiş olmasına ve bu kadar popüler bir güvenilir ilaç 

olmasına rağmen etki mekanizması henüz tam olarak 

aydınlatılamamıştır (İlkaya vd., 2013). 

Terapötik dozlarda istenmeyen etkileri bakımından asetil salisilik asite 

üstünlük sağlayan parasetamol, selektif siklooksijenaz-2 (COX-2) 

inhibitörleri gibi etkiler gösterse de yan etki profilleri ve romatoid 

artrit gibi otoimmun hastalıklarda antiinflamatuvar etki göstermemesi 

ile non-steroid antiinflamatuvar ilaçlardan (NSAİİ) ayrılır (Graham ve 

Scott, 2005). 
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Parasetamolün etki mekanizması üzerine yapılan çalışmalar, sadece 

COX üzerinden değil, aynı zamanda serotonerjik sistem, opioiderjik 

sistem, kannabinoiderjik sistem gibi birden fazla sistemi etkileyerek 

analjezik/antipiretik etkilerini merkezi sinir sistemi (MSS) üzerinden 

gösterdiğini ortaya koymuştur. MSS üzerine bu denli etkili bir ilaç 

olan parasetamolün çeşitli beyin bölgelerinin aktivitesini değiştirerek 

empati üzerine olumlu ya da olumsuz etki gösterebilmesi olası bir 

durum gibi görünmektedir. 

Bu çalışmada empatinin hangi beyin bölgeleri ile ilişkili olduğunu 

empati ile ilişkili nörogelişimsel bozuklukların da beyindeki 

mekanizmalarını inceleyerek daha iyi anlamaya çalışıp, 

parasetamol’ün olası etki mekanizmalarını, serotonerjik sistem, 

opioiderjik sistem, kannabinoiderjik sistem ve MSS’de yer alan diğer 

mekanizmalar ile etkileşimini daha yakından inceleyip parasetamol’ün 

empati üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı inceleme ve değerlendirme 

fırsatı yakalayacağımıza inanmaktayız. 

1. EMPATİ 

1.1. Empatinin Tanımı, Tarihçesi ve Önemi 

Empati, bir kişinin kendi benliğini ve değerlerini bir kenara bırakarak 

kendisini karşısındaki kişinin yerine koyup onun yaşantısını onun 

gözü ile görebilmeyi; onun duygu, düşünce ve davranışlarını 

anlayabilmesini sağlayan istek ve içtenlik gerektiren bir davranıştır 

(Özbek, 2004; Ersoy ve Köşger, 2016).  
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Empati, kökeni yunanca olan “empathia” kelimesinden köken 

almaktadır. “em” eki “in içinde, içerde”; “pathia” eki ise ”hissetme” 

anlamına gelmektedir (Altınbaş vd., 2010). 

Empati yalnızca karşıdaki kişinin duygularını anlamaya dayanmaz, 

bununla beraber kişinin kendisini başka birinin yerine koyup onun 

içinde bulunduğu duruma uygun karşılık verebilmeyi de gerektirir. 

Empati diğer kişi ile iletişim kurulmadığı takdirde çok fazla anlam 

ifade etmez. Araştırmalara göre empati kurabilme becerisi ile işbirliği 

arasında pozitif bir ilişki vardır. Empatinin kişiler arası iletişimi daha 

kolay bir hale getirdiği bilindiği için empatik becerileri geliştirmek 

amacıyla çeşitli meslek mensuplarına empati ile ilgili eğitimler 

verilmektedir. Örneğin hekimlere, hekim adaylarına, psikologlara ve 

öğretmenlere empati becerilerini geliştirmek amacıyla empati 

eğitimleri verilmektedir. Empati, hekim-hasta ilişkilerinde önemli bir 

role sahiptir (Özbek, 2004). 

Mevcut tıbbi literatürde empati, hastalara ve hekime bir çok fayda 

sağlayan insancıl tıbbın bir temeli olarak sunulmaktadır. Daha genel 

olarak, klinik empati tıbbi bakımın kalitesinde önemli bir unsur olarak 

görülmektedir. Hastalarının ne hissettiğini anlamaya çalışan ve endişe 

duyduklarını ifade eden doktorların hasta ile kurulan ilişkiden daha 

olumlu sonuçlar aldıkları görülmektedir. Yapılan araştırmalarda 

doktorlarını empatik olarak algılayan influenza hastalarının bağışıklık 

sistemlerinde objektif değişiklikler gösterdiği ve semptomların süresi 

ve şiddetinde önemli ölçüde azalma olduğu görülmüştür. Doktorlarını 

daha empatik algılayan diyabet hastalarının kan şekeri ve kolesterol 
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düzeylerini, doktorunu daha az empatik algılayan hastalara göre daha 

iyi kontrol altına aldığı görülmüştür (Decety, 2020). 

1.2. Empatinin Nörobiyolojisi 

Empati kelimesi nörobilim literatüründe ilk olarak elli üç yıl önce Paul 

MacLean’ın ‘kişinin kendi duygularını ve ihtiyaçlarını başka birinin 

duygularıyla tanımlama kapasitesi’ olarak tanımladığı 1967 tarihli bir 

makalede geçmiştir. MacLean empatiyi, insanların bağışlanmasını 

sağlayan bilişsel olarak karmaşık bir olgu olarak tanımlamış ve bunun 

büyük ölçüde prefrontal korteks’e bağlı olduğunu varsaymıştır. 

Yapılan son deneysel çalışmalar empatinin çeşitli beyin bölgelerinin 

etkileşimi ve işbirliğiyle gerçekleştiğini göstermektedir (Marsh, 2018). 

Türe özgü empati ile ilgili kanıtlar heyecan verici olmakla beraber 

empatinin biyolojik göstergeleri ile ilgili en önemli gelişmeler ayna 

nöronların keşfi ile başlamıştır. İtalya’da Parma Üniversitesinden bir 

grup araştırmacı makak maymunları ile yaptıkları çalışmada; el-ağız 

hareketlerinin beyinde karşılık gelen bölgelerinin haritalanması 

esnasında deneklerin bir cismi kavramadıkları halde, kavrayan birini 

izledikleri esnada da beynin aynı bölgesinde, bir cismi kavradıkları 

zamana benzer seviyede bir elektriksel aktivite artışı olduğunu 

gözlemlemişlerdir (Altınbaş vd., 2010). 

Ferrari vd., (2003) tarafından yapılan çalışmada ise makak 

maymunlarının iletişimde kullandığı dudak protrüzyonu ve dudakların 

birbirine vurulması gibi ağız hareketlerinin insanlar tarafından taklit 

edilişini izlerken makak maymunlarının beyinlerindeki elektriksel 
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aktivite değişiklikleri izlenmiştir. Çalışmanın sonunda makak 

maymunlarının bu hareketleri taklit eden insanları izledikleri sırada, 

aynı jest ve mimikleri yaptıkları (aynaladıkları) gözlemlemiştir (Ersoy 

ve Köşger, 2016). 

Wicker vd., (2003) koku duyusunun aynalanışını araştırdıkları 

fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) çalışmalarında, 

tiksindirici kokuyu tecrübe eden ve kötü kokudan tiksinen birinin 

video görüntüsünü izleyen gönüllülerin beyinlerinde ortak olarak 

insular bölgede işlev artışı olduğunu saptamışlardır. Yani gönüllülerin 

kokuyu tecrübe etmeseler de sanki aynı kokuyu alıyormuş gibi 

hissettiklerini düşündüren ortak beyin bölgelerinde aktivite 

gözlenmiştir (Ersoy ve Köşger, 2016). 

Empatinin kökeni ile ilgili tam ve kesin bilgiler bulunmamakla 

beraber gelişen görüntüleme yöntemleri sayesinde bu konu ile ilgili 

birçok çalışma yapılmaktadır. Empatinin eksikliği/kaybı temel olarak 

prefrontal korteks lezyonları ile karakterize olarak tanımlansa da 

empati ile ilgili tek bir bozukluktan ziyade birbirinden ayrı bölgelerde 

lezyonların olabileceği görülmektedir (Ersoy ve Köşger, 2016). 

Empati ile ilgili nörobilim araştırmaların büyük bir çoğunluğu diğer 

insanlarda ağrının gözlemlenmesi ile oluşan empatik yanıtın 

değerlendirilmesi esasına göre yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 

ulaşılan ortak bulgu, başkasının deneyimlediği ağrının, kişinin kendisi 

ağrı hissederken aktive olan nöral ağların bir kısmını aktive ettiğidir. 

Yapılan çalışmalardan bazıları bu bölgelerin özellikle iki taraflı 
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anterior insula, dorsal anterior singulat korteks, beyin kökü ve 

serebellum olduğunu göstermiştir. Bu alanlar özellikle ağrının 

duygusal boyutunu yani ağrıdan dolayı hoş olmayan hissin 

işlenmesinde görevlidir. Başka birisinin ağrısına şahit olduğumuzda 

somatosensoryal işlemlemenin de aynı zamanda aktive olduğu 

gösterilmiştir. Empati ile ilgili beyin bölgeleri parasingulat korteks, 

anterior singulat korteks, posterior singulat korteks ve amigdaladır. 

Aynı zamanda prefrontal korteks lezyonlarında empatide bozulmalar 

olduğu bilinmektedir (Ersoy ve Köşger, 2016) (Tablo 1., Ç1). 

Wicker ve arkadaşlarının koku duyusunun aynalanışını sorguladıkları 

fMRI çalışmaları ile benzer bir modelle Jabbi vd. (2007) tad duyusu 

ile çalışmışlardır. Yapılan çalışmaların sonunda empati ölçeği skorları 

ile fMRI aktivitesi arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğunu 

göstermişlerdir. Deney esnasında tatlı ve acı sıvılar tadılırken ve bu üç 

boyutlu görüntüler izlenirken fMRI incelemesini yapmışlar, farklı 

kişilerin beyinlerinde insular bölge ve frontal operculum’da benzer 

seviyede aktivitede artış olduğunu göstermişlerdir (Altınbaş vd., 2010; 

Ay ve Kılıç, 2019). 

Bu tarz çalışmalarda canlı izlem ile video görüntüsü arasında beyinde 

oluşan aktivite seviyesi açısından bir fark oluşturabileceği tartışma 

konusu olmuştur. Her ne kadar ayna nöron çalışmalarında üç boyutlu 

video görüntüler kullanılsa da farklı ölçme yöntemleri ile yapılan 

değerlendirmelerde canlı izlemdeki uyarı şiddetinin daha belirgin 

olduğu görülmüştür (Altınbaş vd., 2010). 
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Prefrontal korteks lezyonları sonrasında empatik anlamada 

bozukluklar oluştuğu uzun süredir bilinmektedir. Seger vd. (2004) 

yaptığı fMRI çalışmasında katılımcılara kendilerinin ve iyi tanıdıkları 

birinin yemek tercihleri ile ilgili yargılama yapmalarını istemişlerdir. 

Kendini yargılama sırasında medial prefrontal korteks, anterior insula 

ve ikincil somatosensoryal bölgede; diğerlerinin tercihlerini 

yargılarken ise medial prefrontal korteks, frontopolar korteks ve 

posterior singulat kortekste aktivasyon artışı görülmüştür. Bu 

araştırmanın can alıcı sonuçlarından bir tanesi, değerlendirmede diğer 

kişinin yaklaşımı değerlendirilirken frontopolar korteks, medial 

prefrontal korteks ve posterior singulat korteksin sistemli bir şekilde 

aktivasyon döngüsüne katılmasıdır. Nöropsikoloji ve sinirbilimden 

gelen kanıtlar doğrultusunda frontopolar korteksin regülatör ve 

inhibitör işlemlerde yönetici role sahip olduğunu işaret etmektedir. 

Frontal hasar kendi ve başkasının durumunu anlama becerisinde ve 

bilişsel esneklikte azalmaya sebep olabilmektedir (Altınbaş vd., 2010; 

Ay ve Kılıç, 2019) (Tablo 1., Ç2). 

İlginç bir şekilde Anderson vd. (1999), anterior prefrontal korteks 

(frontopolar korteks dahil ancak girus rektusu kapsamadan) hasarı 

olan iki vakada ahlaki ikilemleri test ettiklerinde, bu kişilerin 

fazlasıyla benmerkezci bir yaklaşımda bulunduklarını bildirmişlerdir. 

Hastaların bu tavırları kavramsal düzeyde kendi bakışının 

baskılanmasında veya modülasyonunda bir yetersizlik olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu sebeple Anderson ve arkadaşlarının bu 

çalışması hem kavramsal düzeyde hem de sosyal düzeyde 
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inhibisyonda frontopolar korteksin rolü ile ilgili kanıtlar 

sağlamaktadır. Beyin görüntüleme çalışmalarından gelen bu kanıtlar 

frontopolar korteksin ötekinin öznel bakış açısının benimsenmesinde 

inhibitör role sahip olduğu hipotezini desteklemektedir (Altınbaş vd., 

2010). Anterior insular korteksin aktivasyonu ile empati düzeyleri 

arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (Ay ve Kılıç, 2019). 

Fonksiyonel beyin görüntüleme çalışmaları ile ağrıyı tecrübe etme 

veya başkalarının ağrılarını gözlemleme sırasında aktive olan 

bölgelerinin tamamını kapsayan bölgeler ‘ağrı matrisi’ olarak 

tanımlanmıştır. Bu bölgeler somatosensoryal korteks, posterior insula 

ve periaqueduktal gri gibi ikinci dereceden ağrı işleme bölgeleri ve 

mid-anterior singulat korteks ve anterior insula gibi ağrının duygusal 

ve motivasyonel yönüne dahil olan bölgeleri içerir. Bu matristeki 

aktivite için ağrıyı tecrübe etmek veya doğrudan duygusal maruziyet 

gerekli değildir, başkalarının ağrılarını okumak bile anlamlı bir 

şekilde aktivasyon ile sonuçlanır. Bununla birlikte anterior insula ve 

mid-anterior singulat korteks gibi büyük bölgeler doğrudan ağrı ile 

ilgili olmayan geniş bir dizi süreci etkilerler binlerce nöronun 

aktivasyonunu sağlarlar (Marsh, 2018) (Tablo 1., Ç3). 

Ağrı matrisi içindeki bölgelerin sunduğu özel işlevler bakımından bu 

bölgedeki lezyonlar sadece başkalarının ağrısını algılama yeteneğine 

müdahale etiği için anterior insula yorumlayıcı bir rol oynamaktadır 

ancak mid-anterior singulat korteksin ağrıdaki spesifik rolü tartışma 

konusudır. Bu bölgedeki aktivitenin ağrıyı spesifik olarak kodladığı 

öne sürülmesine rağmen diğer teorik modeller bunun yerine esas 
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olarak kontrolün tahsis edilmesinde veya ağrının değerlendirilmesinde 

rol oynadığını savunmaktadır. Mid-anterior singulat korteksin tecrübe 

edilen ağrının duygusal ve motivasyonel yönlerinde açıkça yer aldığı 

bilinmektedir (Marsh, 2018).  

Empatik ağrı sinirbilim literatüründe en sağlam şekilde desteklenen 

empati şeklidir ancak bu empatinin ayrılabilir süreçlerini (duygusal ve 

bilişsel empati) temsil eden empati şekli olarak algılanmamalıdır. 

Gerçekten de simülasyon temelli empati çalışmaları empatik ağrının 

diğer duygusal ve bilişsel durumların farklı süreçler tarafından idare 

edildiğini göstermektedir (Şekil 1). Herhangi bir durum için empati, 

bu durumun ilk elden deneyimini destekleyen sistemlerin devreye 

girmesine dayanmaktadır (Marsh, 2018). 

Şekil 1. Dört Empati Biçimi ile İlişkili Önemli Bölgeler. Negatif duygu için 

duygusal empati, dorsal mid-anterior singulat korteks (dmACC) ve amigdaladaki 

aktivite ile ilişkilidir; pozitif duygu için duygusal empati, medial prefrontal 

korteksteki (mPFC) aktivite ile ilişkilidir; bilişsel empati (zihinselleştirme) medial 

prefrontal korteks (mPFC), temporoparietal kavşak (TPJ) ve precuneus'taki aktivite 

ile ilişkilidir; empatik endişe amigdala, ventral striatum (VS), subgenual anterior 

singulat korteks (sgACC) ve periakueduktal gri (PAG) aktivitesi ile ilişkilidir 

(Marsh, 2018). 
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Empati biçimleri birbirinden farklı yanıtlar ile oluşabilir. Örneğin  acı 

verici bir duruma karşı fronto-insular korteks yanıt verirken keyif 

verici bir duruma ise ödül sisteminde bilgilerin entegre edilmesinde 

yer alan medial orbitofrontal korteks tarafından cevap verilmektedir. 

Amigdala, korku ve tiksinti deneyimlerinde anterior insula’ya en 

duyarlı bölgedir. Fiziksel ağrı hakkındaki araştırmalar kanonik ağrı 

matrisindeki aktiviteyi ortaya çıkarırken duygusal acı çekme ile ilgili 

araştırmalar (örneğin sevdiği birinin ciddi bir şekilde hasta olduğunu 

öğrenen bir olgu) bilateral temporoparietal kavşak, pecuneus, medial 

prefrontal korteks ve amigdalanın dahil olduğu zihinselleştirme 

(bilişsel empati) ile ilgili bölgelerde aktivite verir (Marsh, 2018).  

 Duygusal empati ve bilişsel empati (zihinselleştirme) 

arasındaki kritik ayrımı yeni bir paradigma açıkça ortaya koymuştur. 

Bu işlem sırasında katılımcılar hedef bireyin sözsüz görüntülerle nötr 

veya duygusal olarak olumsuz olaylarının (samimi bir dost tarafından 

vurulmak gibi) videolarını izler. Daha sonra katılımcılar videoya 

kendi duygusal tepkilerini bildirir ve hedef hakkındaki soruları 

yanıtlar. Bu paradigmada, duygusal olarak negatif videoların 

izlenmesi anterior insula ve mid-singulat girus’ta daha fazla 

aktivasyon sağlarken, zihinsel durum çıkarımları gerektiren yanıtlar 

temporoparietal kavşak, precuneus ve medial prefrontal korteksi 

içeren bilişsel empati ağını aktive etmiştir (Marsh, 2018) (Tablo 1., 

Ç3). 

Fan vd. (2011), yapmış oldukları meta-analiz çalışmasında empati ile 

ilgili yapılmış kırk çalışmayı değerlendirmiş ve bahsedilen beyin 

bölgelerini incelemişlerdir. Çok seviyeli çekirdek yoğunluk analizi 
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(MKDA) ile tüm çalışmalarda tutarlı olarak aktivasyon gösteren beyin 

bölgelerini FWE düzeltmesi yaparak anlamlı bulunan beyin 

bölgelerini düzenlemişlerdir. Bu beyin bölgeleri bilateral anterior 

insula, mid-singulat korteks, sol anterior insula, sağ anterior insula, 

tamamlayıcı motor alanı şeklinde bildirilmiştir. Aynı çalışmada 

duygusal empati ve bilişsel empati için birbirinden ayrılan beyin 

bölgeleri de tespit edilerek sağ ve sol anterior insular bölgelerin 

duygusal empatide, mid-singulat korteksin ise bilişsel empatide daha 

sık işlev gördüğü bildirilmiştir. Çalışma sonunda Fan vd. (2011), 

dorsal anterior singulat korteks, anterior mid-singulat korteks, 

tamamlayıcı motor alanı ve bilateral anterior insula’nın empatide 

sürekli olarak aktive olup çekirdek bir ağ oluşturduğunu 

bildirmişlerdir. Ek olarak duygusal ve bilişsel empatide aktivite 

gösteren farklı beyin bölgelerinin olduğunu bildirmişlerdir. Dorsal 

anterior-mid singulat korteksin bilişsel empatide daha sık işlev 

gördüğünü, sağ anterior insulanın ise sadece duygusal empatide rol 

aldığını bildirmişlerdir. Sol anterior insulanın ise her iki empati 

türünde de aktif olduğu bildirilmiştir (Fan ve ark, 2011) (Tablo 1., 

Ç4). 
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Tablo 1. Empatinin Nörobiyolojisi ile İlişkili Beyin Bölgeleri (Aynı bölgeler aynı 

renk ile boyanmıştır).(Ç1: Ersoy ve Köşger, 2016; Ç2: Altınbaş vd., 2010; Ay ve 

Kılıç, 2019; Ç3: Marsh, 2018; Ç4: Fan vd., 2011) 

Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 

Medial Prefrontal 

Korteks 

Medial Prefrontal 

Korteks 

Medial Prefrontal 

Korteks 

Tamamlayıcı Motor 

Alanı 

Anterior İnsula Anterior İnsula Anterior İnsula Bilateral Anterior 

İnsula 

Anterior Singulat 

Korteks 

Anterior 

Prefrontal Korteks 

Anterior Singulat 

Korteks 

Anterior Singulat 

Korteks 

Posterior Singulat 

Korteks 

Posterior Singulat 

Korteks 

Mid-Anterior 

Singulat Korteks 

Dorsal Anterior 

Singulat Korteks 

Dorsal Anterior 

Singulat Korteks 

Frontal 

Operkulum 

Posterior İnsula Anterior Mid-

Singulat Korteks 

Parasingulat 

Korteks 

Frontopolar 

Korteks 

Temporoparyetal 

Kavşak 

Orbitofrontal 

Korteks 

Amigdala  Amigdala Orta Beyin 

Somatosensoryal 

Bölge 

 Somatosensoryal 

Korteks 

Dorsal Medial 

Talamus 

Serebellum  Periakueduktal 

Gri 

 

 

1.3.  Empati ile İlişkili Bozukluklar 

Empatinin nörobiyolojisi hakkında tam ve kesinleşmiş bilgiler 

olmadığından dolayı empatinin nörobiyolojisinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için empati ile ilişkili nörogelişimsel hastalıkların 

nörobiyolojilerinin incelenmesi fayda sağlayacaktır. Bu bağlamda 
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empati ile ilişkisi olduğu bilinen aleksitimi, borderline kişilik 

bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, psikopati ve 

otizm spektrum bozukluğu gibi nörogelişimsel bozukluklar ele 

alınacaktır (Tablo 2). 

1.3.1. Otizm Spektrum Bozukluğu 

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), hayatın erken dönemlerinde 

başlayan, hayat boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim ve davranışta 

sorunlar ile bilişsel gelişmede gecikme ve sapma ile belirli 

nöropsikiyatrik bir bozukluktur. OSB’nin ailesel ve çevresel 

etkenlerden kaynaklanan bir bozukluk olarak tanımlanmasından 

günümüze kadar geçen süre içinde OSB’ye zeka geriliğinin, epileptik 

bozuklukların ve beyindeki anormalliklerin eşlik ettiği anlaşılmıştır 

(Ulay ve Ertuğrul, 2009).  OSB’li bireylerin empatik davranışlar 

sergilemede de yetersiz oldukları bildirilmiştir (Kandis, 2018). 

Yapılan bir çok nörogörüntüleme çalışmasında OSB’li bireylerin 

beyinlerinde çeşitli bölgelerde aktivitede artma veya azalma 

gözlenmiştir (Ulay ve Ertuğrul, 2009). Bu çalışmalarda azalmış beyin 

sapı, pons, orta beyin, medulla oblangata hacminden bahsedilmiştir 

(Hashimoto vd., 1995). Bazı çalışmalar OSB’de iki taraflı azalmış 

amigdala ve hipokampüs hacminden bahsederken (Aylward vd., 1999; 

Hebert vd., 2003) bazı çalışmalar tam tersi iki taraflı artmış amigdala 

hacminden bahsetmektedir (Howard vd., 2000). OSB’li bireylerde 

çokça frontal bölgeden de bahsedilmektedir. Medyal ve dorsolateral 

prefrontal korteks, temporoparyetal bileşkede disfonksiyon ve 

dorsolateral prefrontal korteks ve  anterior singulat kortekste hacim 
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artışı saptanmıştır. Aynı zamanda prefrontal kan akımında azalmanın 

varolduğu bildirilmiştir. Yapılan bir çalışmada dentatotalamo kortikal  

yollarda serotonin sentezinde artma görülmüştür. OSB’li bireylerde  

serebellumda hacim azalması da gözlenmiştir. Yapılan bazı 

çalışmalarda OSB’li bireylerde erken çocukluk döneminde beyinde 

serotonin sentez seviyelerinin düşük olduğu, yaş ile beraber arttığı, 15 

yaşlarında normal erişkin düzeyinin 2 katından daha fazla olduğu 

saptanmıştır. Yüksek işlevli OSB’li bireylerde sağlıklı bireylerden 

farklı olarak orbitofrontal korteks, medyal frontal korteks ve 

amigdalada daha az aktivasyon saptanmıştır (Ulay ve Ertuğrul, 2009). 

1.3.2. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), kişiler arası 

ilişkilere, okul ve iş hayatına yansıyan çeşitli olumsuz etkileri 

nedeniyle toplumun ve sağlık siteminin önemli sorunlarından bir 

tanesidir. DEHB varlığında sigara ve madde kullanımı, yasal sorunlar, 

kötü akran ilişkileri, kendine güven proplemi, okul ve iş başarısında 

düşüklük ve psikiyatrik komorbidite gözlenir (Tuğlu ve Şahin, 2010). 

DEHB’li kişilerin prefrontal kortekste işlev bozuklukları sebebiyle 

bilişsel ve duygusal empati becerilerinin azaldığı bildirilmiştir (Ay ve 

Kılıç, 2019). 

DEHB ile ilgili yapılan nörobiyolojik çalışmaları incelendiğinde 

frontal, özellikle de prefrontal kortekste boyut ve etkinlik azalması 

olduğu düşünülmektedir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve Manyetik 

rezonans görüntüleme’de (MRI)  tutarlı olarak frontal korteks, 

serebellum ve subkortikal yapılarda hacim azalması olduğu 
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gösterilmiştir. Korpus kallozum ve serebellumda küçüklük ile anterior 

singulatta etkinliğin az olduğu da öne sürülmüştür. Talamus ve 

hipokampusta etkinlik azalması olduğu da gösterilmiştir. İlk erişkin 

DEHB çalışmasında; beynin lateral bölgesinde dorsolateral prefrontal 

kortekste ve beynin medyal duvarında dorsal anterior singulatta 

belirgin hacim küçüklüğü gösterilmiştir. Bu alanlar bilişsel, dikkat ve 

yönetsel görevlerde önemlidir (Tuğlu ve Şahin, 2010). Başka 

çalışmalarda, DEHB’de karmaşık sosyal davranışların orbitofrontal 

korteks, kaudat nukleus, ventral striatum ve serebellum ile ilişkili 

olduğu gösterilmiştir (Ay ve Kılıç, 2019). Pozitron emisyon 

tomografisi (PET)  ile değerlendirilen erişkin DEHB olgularında 

prefrontal korteksin glikoz kullanımında azalma saptanmıştır, bu 

azalma özellikle anterior bölgelerde belirgindir ve bu bölgelerde 

dikkat ve diğer yürütücü işlevler sürdürülür (Tuğlu ve Şahin, 2010).  

Oksitosinin DEHB’de sosyal yaşamı etkileyen saldırganlık ve empati 

becerilerinde  rol sahibi olabileceği düşünülmektedir. Demirci vd. 

(2016) DEHB olan çocuk ve ergenlerde saldırganık ve empati 

becerileri ve serum oksitosin düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

bir çalışmada, DEHB’li çocuk ve ergenlerin serum oksitosin 

düzeylerinin kontrol grubuna göre düşük olduğunu saptamışlardır. 

Ayrıca serum oksitosin düzeyleri ile saldırganlık arasında  arasında 

negatif bir ilişki, empati ile arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

saptamışlardır (Ay ve Kılıç, 2019). 
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1.3.3. Aleksitimi 

Yunanca kökenli olan aleksitimi kavramı Türkçeye “duygular için söz 

yokluğu” olarak tercüme edilmiştir. İlk zamanlarda psikosomatik 

hastalarda ortaya çıkan belirtileri açıklamak amacıyla ortaya atılmış 

olsa da günümüzde yalnızca bu hastalarda değil, diğer ruhsal ve 

fiziksel hastalıklarda ve sağlıklı kişilerde de görüldüğü 

vurgulanmaktadır. Aleksitimik kişilerde görülen en belirgin durum 

duygularını fark edip bunları ifade etmede güçlük çekmeleridir. 

Duygusal işlevlerinde ve insanlarla ilişki kurmada güçlük çekerler. 

Duygu ve düşünce arasında bağ kurup bunu ifade etmede sorun 

yaşarlar (Durak Batıgün ve Büyükşahin, 2008). 

Moriguchi ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada aleksitimik olan 

(n=16) ve aleksitimik olmayan (n=14) iki gruba acı verici durumda 

olan insanların ellerinin ve ayaklarının bulunduğu fotoğraflar 

gösterilmiş ve fMRI ile oluşan beyin yanıtları karşılaştırılmıştır. 

Aleksitimik grupta sol dorsolateral prefrontal korteks, dorsal pons, 

serebellum ve sol kaudal anterior singulat korteks’te aleksitimik 

olmayan gruba göre daha az aktivite gözlenirken sağ insula ve inferior 

frontal girus’ta daha fazla aktivite gözlenmiştir (Moriguchi vd., 2007). 

1.3.4. Borderline Kişilik Bozukluğu 

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), genç erişkinlik döneminde 

başlayan, aşırı dürtüsellik, duygulanımda ve kişiler arası ilişkilerde 

dengesizlik, benlik algısında yetersizlik ve terkedilmeye karşı aşırı 

hassaiyet ile karakterize bir hastalıktır (Kutlu, 2018). BKB’de 

başkalarına karşı tutumlar ve duygular ani ve anlaşılmaz bir biçimde 
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sertçe değişebilir. BKB’deki negatif ruh hali değişikliklerinin, majör 

depresif bozukluktan daha hızlı, büyük ve beklenmedik olduğu 

bildirilmiştir (Kutlu, 2018). 

Nörobiyolojik görüntüleme yöntemleri ile korteksin belli 

bölümlerindeki gri maddede azalma, amigdala faaliyetinde artış ve 

bununla birlikte prefrontal korteks ile amigdala arasındaki bağlantının 

bozulduğu tespit edilmiştir. gibi bulgulara ulaşılmıştır. Amigdalanın 

faaliyetinin, aralarında duydu durum bozuklukları ve anksiyete 

bozukluğunun bulunduğu çeşitli hastalıklarda arttığı gözlemlenmiştir. 

BKB hastalarındaki amigdala faaliyetindeki artışın duygulanım 

bozukluğunun anlaşılmasında önemli bir yere sahip olduğu 

düşenülmektedir (Kutlu, 2018). Başka bir çalışmada ise BKB 

hastalarında anterior singulat, medial frontal korteks ve superior 

temporal sulkus aktivitesinde azalma gözlenirken; amigdala, anterior 

insula ve posterior singulat/precuneusta aktivitede artışlar gözlenmiştir 

(Ripoll vd., 2013). 

1.3.5. Psikopati 

Psikopati, duygu yoksunluğu, dürtüsel antisosyal davranış ve suça 

yatkınlık ile karakterize bir bozukluktur. Genel nüfusun %1’inde 

görülen psikopati, yetişkin cezaevindeki suçluların yaklaşık dörtte 

birinde görülmekte olup madde bağımlılığı ve suç işleme oranıyla 

ilişkilidir. Bu kişilerde empati yetisinin de önemli derecede bozulduğu 

görülmektedir (Ün vd., 2018). 
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Psikopatinin nörobiyolojisi ile ilgili araştırmalara bakıldığında 

prefrontal korteksin psikopatinin fizyopatolojisinde merkezi bir rol 

oynadığını görülmektedir. Prefrontal korteksin alt bölgeleri, 

davranışsal kontrol, duygu, sosyal biliş gibi süreçlerde karar almada 

katkıda bulunur. Örneğin; ventromedial prefrontal korteks (vmPFC) 

ve medial orbitofrontal korteksin (mOFC) kişinin kararlarını 

değerlendirdiği ve bunları geçmişteki ödül veya ceza deneyimlerine 

bağlı olarak güncellediği düşünülmektedir. Aynı zamanda bu bölgeler  

ahlaki yargının yanında suçluluk, pişmanlık ve empati gibi duygu 

durumlarını içermektedir. Orta frontal girus ve superior frontal 

girustan oluşan dorsolateral prefrontal korteks soyut akıl yürütmede ve 

bilişsel kontrolde görevlidir. Ayrıca, prefrontal korteks ile çevrili ve 

birbirine bağlı bir limbik yapı olan anterior singulat korteks, hata 

tespiti, performans izleme, bilişsel kontrol, amaca yönelik davranış ve 

duygu işleme ile ilişkili beyin bölgesidir. Psikopatide prefrontal 

disfonksiyonu beyin görüntüleme çalışmalarıyla ortaya konmuştur. 

Gerçekten de psikopatide prefrontal kortekste oluşan disfonksiyonun 

suçluluk, utanç ve empati duygularını azalttığı tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışmalar vmPFC/mOFC hasarlarının sinirlilik, sorumsuzluk 

ve cezaları öğrenememeye yol açtığı ortaya konmuştur (Ün vd., 2018).  

Ana görevlerinden biri korkuları yönetmek olan amigdala da psikopati 

fizyopatolojisinde yer alan bölgelerden biridir. Amigdalası çıkarılmış 

deney hayvanları incelendiğinde hayvanların alışılmadık davranışlar 

sergiledikleri görülmüştür. Gerçekleştirilen MRI çalışmalarında, 

psikopatik kişilerin anormal amigdala morfolojisine sahip oldukları 
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görülmüştür. Diğer bir çalışmada, yüksek psikopati özellikleri ile bir 

ilişki gösteren bilateral amigdala hacim kaybı ve kortikal, santral, 

bazolateral ve lateral çekirdek atrofisi bildirilmiştir. Yapılan bu 

çalışmada normal bireylere ve psikopatik bireylere duygusal 

uyaranların gönderilmesi esnasında fonksiyonel MRI ile beynin aktif 

bölgelerine bakılmıştır. Psikopatik bireylerde amigdala, hipokampüs, 

temporal ve frontal kortekste normal kişilere göre daha az aktivasyon 

olduğu gösterilmiştir (Ün vd., 2018).  

Tablo 2. Empati ile İlişkili Hastalıklarda Beyin Bölgelerinde Aktivite Kaybı (↓), 

Aktivite Artışı (↑) veya Artmış / Azalmış Hacimler. (*): OSB’de amigdalada hacim 

artışının olduğunu bildiren çalışmaların yanı sıra hacim azalmasının görüldüğü 

çalışmalarda mevcuttur. Aynı bölgeler aynı renk ile boyanmıştır. 

ALEKSİTİMİ DEHB BKB PSİKOPATİ OSB 

Sol Dorsolateral 

Prefrontal 

Korteks ↓ 

Prefrontal 

Korteks ↓ 

Medial 

Prefrontal 

Korteks ↓ 

Ventromedial 

Prefrontal 

Korteks ↓ 

Medial 

Prefrontal 

Korteks ↓ 

Sol Kaudal 

Anterior 

Singulat 

Korteks ↓ 

Anterior 

Singulat 

Korteks ↓ 

Anterior 

Singulat 

Korteks ↓ 

Orbitofrontal 

Korteks ↓ 

Orbitofrontal 

Korteks ↓ 

Serebellum ↓ Serebellum 

↓ 

Superior 

Temporal 

Sulkus ↓ 

Hipokampus ↓ Dorsolateral 

Prefrontal 

Korteks ↓  

Amigdala 

(Azalmış hacim 

) 

 Amigdala 

(Artmış 

hacim) 

Amigdala 

(Azalmış 

hacim) 

Amigdala (↓) 

(*) 

Dorsal Pons ↓ Hipokampus 

↓ 

Anterior 

İnsula ↑ 

Temporal 

Korteks ↓ 

Anterior 

Singulat 

Korteks (Artmış 

hacim) 
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2. PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN) 

Parasetamol (Asetaminofen, N-asetil-para-aminofenol, APAP), ilk 

olarak 1878’de Morse tarafından sentezlenen ve klinik olarak ilk defa 

1887’de Von Mering tarafından kullanılan analjezik ve antipiretik 

etkileri keşfedilen bir ilaçtır. O zamanlarda klinik uygulamada en 

yaygın kullanılan analjezik fenasetindi. 1950’lerde parasetamolün 

analjezik ve antipiretik etkileri, parasetamolün aslında fenasetinin 

analjezik ve antipiretik etkilerinden sorumlu aktif metaboliti 

olduğunun Brodie ve Axelrod tarafından ortaya çıkarılmasıyla 

yeniden keşfedilmiş oldu (Ghanem vd., 2016).  

Fenasetinin analjezik ve antipiretik etkilerinden sorumlu metabolitinin 

parasetamol olduğu toksik etkilerinden sorumlu metabolitinin ise p-

fenetidin’in olduğu ortaya çıkınca fenasetinin toksik etkilerini ortadan 

kaldırmak için analjezik/antipiretik olarak parasetamol kullanılmaya 

başlanmıştır. Ayrıca 1980’lerden sonra Aspirin ve Reye sendromu 

ilişkisinin de ortaya çıkmasıyla beraber parasetamolün tıbbi 

kullanımdaki yeri daha da sağlamlaşmıştır (Ghanem vd., 2016).  

Günümüzde hem yetişkinlerde hem çocuklarda hem de gebelerde 

analjezik/antipiretik olarak kullanılan ilaçlar arasında ilk sırada 

parasetamol yer almaktadır. Enteral formülasyonlarıyla hafif ve orta 

şiddetteki ağrılarda kullanılan parasetamol, parenteral 

formülasyonunun da geliştirilmesi ile postoperatif şiddetli ağrılarda da 

kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan bir araştırmada ABD nüfusunun 

%79’unun düzenli olarak parasetamol kullandığı bilidirilmiştir (İlkaya 

vd., 2013; Ghanem vd. 2016) 
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Terapötik dozlarda kullanılan parasetamolün belirgin bir yan etkisi 

görülmez. Nadiren ciltte döküntüler ya da hafif alerjik etkiler 

görülebilir. Lökosit sayısında küçük değişiklikler olabilir fakat bu 

değişiklik genellikle geçicidir. Yüksek dozlarda yapılan veya uzun 

süreli tedavilerde nadiren böbreklerde tübüler nekroz veya 

hipoglisemik koma görülebilir. Aynı zamanda terapötik dozlarda 

aspirin ile kıyaslandığında, antitrombosit etki göstermez, kanama 

zamanını uzatmaz ve çocuklarda Reye sendromu riskini arttırmaz 

(Howland ve Mycek, 2009).  Yüksek dozlarda uygulanan parasetamol 

karaciğerdeki glutatyonları tüketir ve parasetamol metaboliti olan N-

asetil-benzoiminokinon karaciğer hücrelerinin sülfidril içeren 

proteinleri ile kovalent bağlanarak karaciğer nekrozuna ve böbrek 

tübüler nekrozuna neden olabilir (Howland ve Mycek, 2009). 

2.1. Parasetamolün Etki Mekanizmaları 

Parasetamolün  sentezinin üzerinden yüz yıldan fazla süre geçmiş 

olmasına rağmen etki mekanizması henüz tam olarak 

bilinmemektedir. Analjezik ve antipiretik etkileri aspirin, ibuprofen 

gibi diğer NSAİİ’lere benzemektedir. Bundan dolayı ilk 

araştırmalarda analjezik etkisi için COX enzim inhibisyonu ön plana 

çıkarılmıştır. NSAİİ’ler öncül inflamatuvar  kimyasallar olan 

prostaglandinlerin (PGE2, PGI2, PGF2a) ve bunlardan oluşan 

prostasiklin ve tromboksanların (TXA2) sentezini inhibe eder (Şekil 

2). Prostaglandinler (PG) insan vücudunda ateş oluşması, ağrının 

algılanması, duktus arteriyozusun kapanması ile vasküler trombozdan 

kistik fibrozis tedavisine kadar geniş bir yelpazede rol 
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oynamaktadırlar. TXA2 ise güçlü bir vazokonstriktör ajandır ve 

trombosit agregasyonunu kolaylaştırır (İlkaya vd., 2013). 

Parasetamolün antiinflamatuvar etkisi hep tartışma konusu olmuştur. 

Parasetamolün diğer NSAİİ’lere göre periferde prostaglandin sentezini 

daha zayıf inhibe ettiği iddia edilmektedir (Boutaud vd., 2002). Bazı 

kaynaklarda parasetamolün asıl etkisinin periferal prostaglandin 

sentezi inhibisyonu üzerinden değil de santral prostaglandin sentezi 

inhibisyonu üzerinden gerçekleştiği ve bu santral etkinin analjezi ve 

antiinflamatuvar etki oluşturmak için yeterli olduğu savunulmuştur. 

Parasetamolün romatoid artrit gibi şiddetli inflamasyonun oluştuğu 

romatizmal hastalıklarda inflamasyonu önleyecek etki göstermediği de 

iyi bilinmektedir. Bu veriler göz önüne alındığı zaman parasetamol 

etkisine COX enzim inhibisyonunun ne derece katkıda bulunduğu 

halen aydınlatılamamıştır (Muth-Selbach vd., 1999). 

Yapısal bütünlüğünü koruyan yani bozulmamış hücrelerde, araşidonik 

asit seviyesi düşük ise (5µmol/L den düşük) ya da araşidonik asit 

salınması ortama sitokin/lipopolisakkarit eklenmesinden sonra 

endojen fosfolipitlerden kaynaklanıyor ise göreceli olarak az miktarda 

peroksidazlar (PGH2) oluşmakta ve parasetamolün prostaglandin 

sentezini inhibe etme potansiyeli artmaktadır. Yapılan deneylerde 

hücre kültürü ortamına kalsiyum iyonofor ya da bir forbol esteri 

eklenince çok yüksek miktarda araşidonik asit oluşmaktadır. Bu 

şekilde ortamdaki araşidonik miktarı arttıkça, parasetamolün 

prostaglandin sentezini inhibe etme özelliği azalmaktadır. parasetamol 

düşük oksidanlı yani daha az peroksit içeren endotel hücrelerindeki 
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COX enzimini, yüksek oksidanlı yani daha çok peroksit içeren 

trombositlerdeki COX enzimine göre daha selektif olarak inhibe 

etmektedir (İlkaya vd., 2013). 

Parasetamolün gastrik yan etkilerinin olmaması, monosit ve trombosit 

hücrelerinde diğer NSAİİ’ler kadar güçlü antiinflamatuvar etkiye 

sahip olmaması ve romatoid artrit gibi şiddetli inflamasyonun eşlik 

ettiği durumlarda etkisiz olması dikkatleri parasetamolün MSS üzerine 

olan etklierine çekmiştir. Düşük peroksit tonu olan ortamda 

parasetamolün daha iyi prostaglandin sentezi inhibisyonu yapması ile 

MSS ekisi arasında bir ilişki kurulmuştur. COX-2 enziminin ateş 

durumunda indüklendiği, bundan dolayı MSS gibi daha az 

prostaglandin sentezinin olduğu yerlerde parasetamolün daha etkili 

olacağı bilidirilmiştir. Kedilerde yapılan bir çalışmada parasetamolün 

serebrospinal sıvıdaki PGE-benzeri maddenin konsantrasyounu 

azalttığı ve aynı zamanda antipiretik etki gösterdiği belirtilmiştir 

(İlkaya vd., 2013). Benzer bir çalışmada sıçanların pençesine ağrılı bir 

uyaran verildiğinde spinal kord dializatlarında artan PGE2 miktarının 

parasetamol kullanımıyla azaldığı belirtilmiştir. Sol lateral ventriküle 

uygulanan düşük doz parasetamol inflamasyonu baskılamaktadır 

(MuthSelbach vd., 1999). 

Romatoid artrit hastalarının sinoviyal sıvılarındaki PGE2 ya da bunun 

metabolitleri tromboksan ve prostasiklin konsantrasyonlarının 

parasetamol ile düşürülemediği gösterilmiştir. Peroksit yoğunluğunun 

yüksek olduğu romatoid artrit gibi hastalıklarda parasetamol etkisiz 

kalmaktadır. Fakat ilginçtir ki travmatik doku hasarı sebebiyle oluşan 
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inflamasyon durumlarında parasetamolün etkili olduğu bildirilmiştir. 

Örneğin;parasetamol insanlarda oral cerrahiden sonraki inflamatuvar 

doku şişkinliğini ibuprofene benzer düzeyde azaltmaktadır. Bu 

çalışmalar parasetamolün bazı durumlarda diğer COX inhibitörleri 

kadar etkili antiinflamatuvar etkiye sahip olduğunu desteklemektedir 

(İlkaya vd., 2013). Bu veriler parasetamolün antiinflamatuvar etkiye 

sahip olmadığı kanısının yanlış olabileceğini göstermektedir (Graham 

ve Scott, 2005).  

Yüksek  konsantrasyon araşidonik asit varlığında, sentezlenen PGH2 

daha çok COX-1 ile PGE2’ye dönüştürülürken, düşük konsantrasyon 

araşidonik asit varlığında ise esas olarak COX-2 ile PGE2’ye 

dönüşmektedir (Graham ve Scott, 2005). Daha önce de bahsedildiği 

gibi parasetamol yüksek araşidonik asit varlığında yani peroksit tonu 

yüksek bölgelerde etki göstermemektedir (İlkaya vd., 2013). 

Parasetamol farmakolojik özellikleri bakımından COX-2 

inhibitörlerine benzer etkiler göstermektedir (Tablo 3). Selokoksib ve 

refokoksib gibi seleftif COX-2 enzim inhibitörlerine benzer klinik 

etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Parasetamol bunlara benzer 

analjezik ve antipiretik özellikler göstermektedir ve diğer COX-2 

inhibitörleri gibi gastrointestinal yan etkileri çok azdır (İlkaya vd., 

2013). İnsanlarda yapılmış bir çalışma parasetamolün ex vivo tam kan 

örneklerinde COX-2’yi selektif COX-2 inhibitörleri ile 

karşılaştırılıabilir düzeyde inhibe ettiğini göstermiştir (Toussaint vd., 

2010). Aspirine duyarlı astım hastalarında parasetamolün astımı 

tetikleme ihtimali çok düşüktür. Antitrombositik etki NSAİİ’lerin 
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nonselektif olarak COX-1 enzimini inhibe etmeleri ile gerçekleşir. 

Selektif  COX-2 inhibitörleri çok yüksek dozlarda uygulandıklarında 

antitrombosit etki göstermektedirler. Bu bakımdan parasetamol ile 

COX-2 inhibitörleri benzerdir. parasetamol oral yolla 2 gram gibi 

yüksek dozda uygulandıktan sonra terapötik plazma konsantrasyonuna 

ulaştığında trombositler tarafından sentezlenen TXA2 sentezini inhibe 

ederek antitrombosit etki gösterir. parasetamol selektif COX-2 

inhibitörlerinden romatoid artritde etkili olmaması ile ayrılmaktadır 

(İlkaya vd., 2013). 

Tablo 3. Terapötik dozlarda parasetamol ve COX-2 inhibitörlerinin klinik ve toksik 

etkileri (İlkaya vd., 2013). 

Parasetamolün antinosiseptif etkileri ile ilgili yapılmış bir çalışmada,  

COX-1 geni çıkarılmış farelerde parasetamolün antinosiseptif etkileri 

azalmış fakat COX-2 geni çıkarılmış farelerde bir azalma 

gözlenmemiştir. Bu da parasetamolün analjezik aktivitesinin COX-1 

gerektirdiğini ancak COX-2 gerektirmediğini göstermektedir. Aynı 

çalışmada hem merkezi hem periferik olarak prostaglandin sentezini 

 Parasetamol COX-2 İnhibitörleri 

Ağrı Aktif Aktif 

Ateş Aktif  Aktif  

İnflamasyon  Romatoid artritde inaktif Aktif  

Trombositler üzerine etki  İnaktif İnaktif 

Aspirinle uyarılan astım 

üzerine etki 

Düşük aktivite İnaktif 

Gastrointestinal yan etki İnaktif İnaktif 

Azalmış renal sodyum 

(Na) atılımı 

İnaktif Aktif  
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azaltan diklofenak’ın aksine, parasetamolün sadece merkezi olarak 

prostaglandin sentezini azalttığı gösterilmiştir. Antinosiseptif etki 

mekanizmasının aksine, parasetamolün hipotermik ve antipiretik 

aktivitesinin COX-1 geni çıkarılmış farelerde azalmadığı görülmüştür. 

Bu da bu etkilerinin COX-2 ile ilişkili olabileceği iddiasını 

güçlendirmiştir (Toussaint vd., 2010). Bununla birlikte yapılan başka 

bir çalışma ise parasetamolün insanda adet döngüsünün luteal fazında 

görülen 24 saatlik vücut ısısı yükselmesini etkilememesidir. Bu olayın 

prostaglandin aracılı bir mekanizma ile gerçekleştiği düşünülmektedir. 

Bu da parasetamolün antipiretik etkisinin (analjezik etki de dahil 

edilebilir) prostaglandin sentez inhibisyonu ile gerçekleşmediğini 

düşündürmektedir (Toussaint vd., 2010). 

Elde edilen bu veriler parasetamolün NSAİİ’lerden farklı olarak MSS 

‘de yer alan çeşitli yolakların işin içine girdiği etki mekanizmalarını 

akıllara getirmiştir. Bundan sonraki kısımlarda parasetamolün etkileri 

için ortaya atılmış olası etki mekanizmaları incelenmiştir. 

2.1.1. COX-3ile Parasetamol İlişkisi 

COX-2’nin keşfi ile NSAİİ ile ilgili bir çok mekanizma 

aydınlatılmıştır fakat parasetamolün etki mekanizmasında COX 

enzimlerinin rolü tam olarak anlaşılamamıştır (İlkaya vd., 2013). 

Beyindeki COX enziminin parasetamol’a dalakta yer alan COX 

enziminden daha fazla duyarlı olduğu gösterilmiş ve bundan dolayı 

doku spesifik COX enzimlerinin varlığına dikkat çekilmiştir 

(Anderson, 2008).  Chandrasekharen vd. (2002) köpek beyninde yeni 

bir COX türüne rastladılar (Graham ve Scott, 2005). Başlangıçta 
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COX-1 ve COX-2’den farklı bir gen tarafından kodlandığı 

düşünülmüştür ve  bu nedenle ‘COX-3’ adı verilmiştir. Fakat daha 

sonra COX-3 enziminin COX-1 türevi olduğu anlaşılmıştır ve bu 

yüzden COX-1 etki mekanizmasını destekleyen verilerin çoğu COX-3 

için de geçerlidir (Toussaint vd., 2010).  Son yapılan DNA analizi 

çalışmaları, insan dokularında aktif bir COX-3’ün oluşumunun 

mümkün olmadığını göstermiştir (Graham ve Scott, 2005). 

2.1.2. Peroksidaz (POX) bölgesi ileParasetamol İlişkisi  

Araşidonik asitin PGH2’ye dönüşmesi iki aşamalı bir işlem ile 

gerçekleşir. İlk olarak araşidonik asit PGG2’yi oluşturmak için iki 

oksijen molekülü alır (COX üzerinden) daha sonra PGG2 iki elektron 

tarafından PGH2’ye indirgenir (POX üzerinden). Bu reaksiyonlar iki 

farklı bölgede gerçekleşir. POX, protein yüzeyinde hem- içeren bir 

aktif bölgeden meydana gelirken COX, enzimin çekirdeğindeki 

hidrofobik bir kanaldan meydana gelmektedir. COX aktivitesi POX’a 

bağımlıyken POX bağımsız çalışabilir. Araşidonik  asidin PGG2’ye 

dönüşümü, COX bölgesinde tirosin-385 (Try385) radikali ile 

gerçekleşir. Bu radikalin üretilmesi ise POX bölgesinde feril 

protoporfirin IX radikal katyonunun (Fe4+=OPP*+) üretilmesine 

bağlıdır (Şekil 2). Parasetamol, Fe4+=OPP*+’yı kısmen azaltan bir 

reaksiyonda indirgeyici bir kosubstrat olarak davranır ve bu işleme 

müdahele eder. Böylece COX bölgesine daha az Fe4+=OPP*+ 

aktarılabilir ve sonuç olarak araşidonik asitten PGG2 üretilmesi için 

daha az Tyr385 sağlanmış olur (Anderson, 2008).  
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Şekil 2. Araşidonik Asit Yolağında Parasetamolün Etki Mekanizması. Prostaglandin 

H2 sentetaz (PGHS), araşidonik asidin kararsız PGH2'ye metabolizmasından 

sorumlu enzimdir. COX bölgesinde tirosin-385 radikalinin oluşumu, POX 

bölgesinde bir feril protoporfirin IX radikal katyonunun (Fe4 + = OPP * +) 

üretilmesine bağlıdır. Parasetamol, Fe4 + = OPP * + 'yi kısmen azaltan ve Tyr385' in 

rejenerasyonu için mevcut miktarı azaltan indirgeyici bir koubstrattır (Anderson, 

2008). 

2.1.3. Kannabinoiderjik ve Serotonerjik Sistemler ile 

Parasetamol İlişkisi 

Kannabinoiderjik sistemin ağrı, vücut sıcaklığı, motor aktivite, bilişsel 

işlev, uyku ve iştah gibi çeşitli fizyolojik olaylara etki edebildiği 

bilinmektedir. Kannabinoiderjik sistemin 5-HT (5-Hidroksitriptamin; 

Serotonin), NMDA ve vanilloid (TRPV1)’de dahil çeşitli reseptör 

sistemleri ile çapraz ilişkide olduğu da bilinmektedir (Toussaint vd., 

2010). Aynı zamanda kannabinoidlere bağlı oluşan 

antinosisepsiyonun opioid sistemle de ilişkili olduğu düşünülmektedir 

(Ottani vd., 2006). Kannabinoiderjik sistemin parasetamolün 
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analjezik/antipiretik etki mekanizmasına dahil olduğunu ileri süren 

bazı çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar parasetamolün bir 

aktif metabolitinin olduğunu ve bu aktif metabolitin kannabinoid 

sistemi aktive ettiğini ortaya çıkarmıştır. Parasetamol çoğunlukla 

glukronid ve sülfat konjugasyonu yoluyla karaciğerden temizlenir, 

bununla beraber fare beyninde ve omurilikte p-aminofenol’e 

deasetillenir. Bu amin beyinde yağ asidi amid hidrolaz (FAAH) 

tarafından araşidonik asitle konjuge edilir ve N-

Araşidonoilfenolamin’i (AM404) oluşturur (Anderson, 2008). FAAH 

inhibisyonunun farelerde parasetamolün antinosiseptif etkisini 

baskıladığı bildirilmiştir (Mallet vd., 2008; Toussaint vd., 2010). 

AM404’ün özellikle beynin yüksek FAAH içeren bölgelerinde 

(Mezensefalik trigeminal nukleus, primer duyu nöronları) daha etkili 

olabileceği düşünülmektedir (Anderson, 2008). 

AM404 doğrudan kannabinoid reseptörlerini uyarmamaktadır. AM404 

vanilloid reseptör (TRPV1) agonistleri ile yapısal olarak benzerdir ve 

bu reseptörün aktivatörü olarak işlev görmektedir. Kannabinoidler 

çoğunlukla CB1 reseptörlerinin aracılık ettiği spinal inhibisyonu 

artırarak antinosiseptif etki, pre-optik alanda CB1 resepör aktivasyonu 

ile de antipiretik etki gösterirler. Yapılan çalışmalarda kemirgenlerde 

oluşturulan ağrı modelinde parasetamolün ve CB1 reseptör agonisti 

olan HU 210’un her ikisinin de ağrıyı azalttığı, seçici CB1 reseptör 

antagonistinin hem HU 210’un hem de parasetamolün analjezik 

etkisini tamamen önlediğini bildirmişlerdir (Ottani vd., 2006). 

Parasetamolün aktif metaboliti olan AM404’ün bazı deneysel 
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çalışmalarda kannbinoiderjik sistemi aktive ederek epileptik aktiviteyi 

azalttığı da bildirilmiştir. Kemirgenlerde status epileptikus modelinde 

parasetamolün yüksek dozlarda  diazepam ile kıyaslanacak düzeyde 

epileptik aktiviteyi azalttığı bildirilmiştir (Mumcuoğlu vd., 2015). 

Parasetamolün  etkilerine, spinal serotonerjik inen yolakların 

aktivasyonunun aracılık ettiğini iddia eden çalışmalar da 

bulunmaktadır. Yapılan deneysel çalışmalar da 5-HT reseptörlerinin 

parasetamolün etkilerine dahil olduğu fikrini desteklemektedir 

(Anderson, 2008).  Beyin sapında bulunan raphe çekirdeğindeki 5-HT 

nöronları, omuriliğe giren afferent nöronlarla sinapslar yaparak 

omuriliğe projeksiyonlar gönderir ve MSS’ye aktarılmadan önce gelen 

ağrı sinyali üzerine modülatör etki gösterir. Bir çalışmada sıçanlarda 

parasetamol uygulanması ile beynin çeşitli bölgelerinde (kortikal, 

pontin, hipotalamus, striatum, hipokampüs, beyin sapı) 5-HT reseptör 

düzeylerinin arttığı gösterilmiştir. Daha sonra 5,6-Dihidroksitriptamin 

ile spinal 5-HT bölgelerinde lezyon oluşturulduğunda parasetamolün 

analjezik etkilerinde azalma bildirilmiştir. Benzer şekilde kortikal ve 

pontin bölgelerde p-Klorofenilalanin kullanılarak 5-HT tükenmesi 

sağlanmış ve parasetamolün analjezik etkilerinde azalma görülmüştür 

(Toussaint vd., 2010). 

İnsanlarda da parasetamolün etklerinin serotonerjik sistem ile ilşkisini 

inceleyen çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan bir çalışmada 

median sinirin elektriksel uyarımı ile oluşturulmuş ağrıda 1000 mg 

dozunda oral yoldan uygulanan parasetamolün analjezik etkisinin 5-

HT3 reseptör antagonisti olan tropisetron  (5 mg) tarafından tamamen 
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ortadan kaldırıldığı gözlenmiştir (Toussaint vd., 2010).  Farklı bir 

çalışmalarda ise tropisetronun parasetamolün etkilerini inhibe ettiğini 

ancak diğer bir 5-HT3 reseptör antagonisti olan granisetronun bu 

etkiyi inhibe edemediğini gösterilmiştir (Anderson, 2008). Bu 

sonuçlar çelişkili görünse de tropisetronun 5-HT3’e ek olarak 5-HT1B, 

5-HT2A ve 5-HT2C reseptörlerine de etki ettiği bilinmektedir. 

Sıçanlarda pençe basınc testi ile yapılan bir ağrı  modellemesinde 5-

HT1B  antagonisti olan IT penbutolol,  5-HT2A antagonisti olan 

ketanserin, 5-HT2C antagonisti olan mesolerginin de  parasetamolün 

analjezik etkisi ortadan kaldırdığı bildirilmiştir (Toussaint vd., 2010). 

Farelerde kannabinoiderjik ve serotonerjik sistemlerinparasetamolün 

etki mekanizmasındaki yerine dair önemli sonuçlar bulunmaktadır.  

Bir çalışmada oluşturulan bu ağrı modellerinde parasetamolün 

analjezik etki gösterdiği ve bu etkinin  seçici bir CB1 reseptör 

antagonisti olan AM-251 uygulaması ile tamamen ortadan kalktığı 

bildirilmiştir. Parasetamolün analjezik etkisinin CB1 reseptörleri 

susturulmuş farelerde oluşmadığı görülmüştür. Bunun yanında 

parasetamolün CB1 reseptörlerine doğrudan bağlanmadığı ve dolaylı 

bir yolla bu reseptörleri aktive ettiği tespit edilmiştir. İlave olarak 

parasetamolün etkilerinin FAAH  inhibitörleri uygulanması ile ortadan 

kalktığı gösterilmiştir (Mallet vd., 2008). 

2.1.4. Opioiderjik Sistem ve Parasetamol ilişkisi 

Opioiderjik sistemin vücudumuzdaki birçok fizyolojik olayın 

düzenlenmesinde rol oynadığı bilinmektedir. Opioiderjik sistemin 

aktivasyonu ile analjezik, antitussif, miyozis, solunum depresyonu ve 
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öfori gibi etkilerinin ortaya çıktığı bilinmektedir. Opioidler MSS’nin 

belirli hücreleri, periferdeki sinir uçları, gastrointestinal sistem 

hücrelerinde bulunan membran reseptörlerine bağlanarak etki 

gösterirler. Opioidler,söz konusu etkilerini µ (mü), ĸ (kappa), δ (delta) 

reseptörlerine bağlanarak oluştururlar (Howland ve Mycek, 2009).  

Yapılan bazı çalışmalar, opioid sistemin de parasetamolün etkilerine 

aracılık ettiğini göstermiştir. Bu çalışmalarda opioid reseptör 

antagonisti olan nalokson’un parasetamolün antinosiseptif etkisini 

azalttığı görülmüştür. Bununla birlikte parasetamol, opioid 

reseptörlerine bağlanmadığı ve naloksonun parasetamolün etkisini tek 

bir bölgede antagonize etmediği bildirilmiştir (Raffa ve Codd, 1996; 

Raffa vd., 2000).Başka bir araştırmada ise parasetamolün farelerde 

omurilik (intratekal)/beyin (intraventriküler) bölgelerine 

uygulanmasının bir sinerji oluşturduğunu ve endojen opioidlerin de 

(endorfinler, enkefalinler, dinorfinler) bu etkide yer aldıklarını 

göstermiştir. Opioid reseptörleri seçici antagonistlerinin bu sinerjiye 

etkileri incelendiğinde β-Funaltreksamin hidroklorid (β-FNA; µ), 

naltrindol (δ) ve nor-Binaltorfin hidroklorid (nor-BNI; ĸ), bu 

sinerjinin antinosiseptif derecesini azalttığı gözlenmiştir. Mü reseptör 

antagonisti olan β-FNA ve delta reseptör antagonisti olan 

naltrindol’ün antinosiseptif etkiyi benzer düzeyde azalttığı gözlenirken 

kappa reseptör antagonisti olan nor-BNI’nın antinosiseptif etkiyi daha 

fazla azalttığı görülmüştür (Raffa vd., 2004). Parasetamolün opioid 

sistem ile ilişkini araştıran başka bir çalışmada ise parasetamolün hem 

tek başına hem de morfin ile kombinasyonunun frontal kortekste 
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dinorfin seviyelerini önemli ölçüde azalttığı bildirilmiştir. Naloksom 

uygulamasının ise bu etkiyi ortadan kaldırmadığı görülmüştür 

(Sandrini vd., 2001). Bu çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde kappa 

reseptör antagonistinin parasetamolün antinosiseptif etkisini daha 

fazla azalttığı bilgisi göz önünde bulundurulduğunda özellikle kappa 

reseptörü olmak üzere opioid reseptörlerinin parasetamolün etkisine 

aracılık ettiği düşünülmektedir (Raffa vd., 2004). Parasetamolün seçici 

olarak frontal kortekste dinorfin düzeylerini düşürdüğü de 

görülmüştür (Sandrini vd., 2001). Dinorfinlerin kappa reseptörlerine 

yüksek afinite gösterdiği bilinmektedir (Cabıoğlu, 2001). Her iki 

araştırma da özellikle kappa reseptörü başta olmak üzere opiod 

sistemin parasetamolün etki mekanizmasına aracılık ettiği fikrini 

desteklemektedir. 

2.1.5. Nitrerjik Sistem ve Parasetamol İlişkisi 

Nitrik oksit’in (NO), MSS aktivitesinde, kardiyovasküler tonus 

üzerine, platelet regülasyonunda, gastrointestinal sistem ve immün 

sistem fonksiyonlarının düzenlenmesinde rol oynadığı bilinmektedir. 

NO oluşumunun inhibisyonu da parasetamolün analjezik etkisinin 

alternatif bir mekanizması olarak önerilmiştir. NO, N-metil-D-aspartat 

(NMDA) reseptörleri tarafından aktive edilen L-arjinin/NO yolağı ile 

sentezlenir (Bebenista ve Nowak, 2014) ve nöronal aktiviteyi arttırıp 

nosisepsiyonu kolaylaştırır (Toussaint vd., 2010). NO sentaz (NOS) 

inhibisyonu ağrı uyaranına bağlı olarak nosisepsiyonu azaltabilir. 

NOS’un birkaç alt tipi vardır. Yapısal olarak aktif olan formu cNOS, 

merkezi ve periferik sinir sisteminde bulunan nöronal NOS (nNOS) ve 
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endotelyal hücrelerde bulunan endotel NOS’a (eNOS) ayrılabilir. 

Başka bir alt tipi ise indüklenebilen iNOS’tur ve hasarlı süreçlerde 

etkilidir. NOS alt tiplerinin spesifik olmayan bir inhibitörü olan L
G-

nitro-L-arjinin (L-NO-ARG), nNOS spesifik inhibitörü olan 7-

Nitroindazol (7-NI) ve iNOS spesifik inhibitörü olan L-N6’ın 

intratekal uygulanması parasetamolün antinosiseptif etkisini 

güçlendirmiştir. Parasetamolün in vitro çalışmaları cNOS veya iNOS 

üzerine parasetamolün doğrudan inhibitör etki göstermediğini 

bildirmiştir (Toussaint vd., 2010). Fakat dolaylı olarak etki göstererek 

iNOS geninin ekspresyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir (Ryu vd., 

2000).Tüm bu bilgiler göz önüne alındığı zaman bilinenden farklı 

olarak parasetamolün sadece COX enzim inhibisyonu ile değil MSS 

üzerinde birden çok sistemi (opioiderjik, kannabinoiderjik, 

serotonerjik sistemler ve NO) etkileyerek etkisini gösterdiği 

görülmektedir. Bu da parasetamolün vücutta bilinmeyen etkilerinin 

olacağı fikrini akıllara getirmektedir. 

3. PARASETAMOL VE EMPATİ İLİŞKİSİ 

Empatinin nörobiyolojisi ile ilgili araştırmaların artması ve 

parasetamolün etki mekanizmasının özellikle MSS’deki etkilerinin 

gün yüzüne çıkmasıyla beraber empatik ağrının algılanması sırasında 

aktif olan beyin bölgeleri ile kişinin birinci elden yaşadığı ağrı 

sırasında aktif olan beyin bölgelerinin bir kısmının ortak olduğu 

gösterilmiştir (Lamm ve ark, 2011; Zaki ve Ochsner, 2012). Bazı 

çalışmalar ise parasetamolün kişinin yaşadığı ağrıyı ortadan 

kaldırırken başkasının ağrısı için duyulan empatik ağrıyı da ortadan 
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kaldırabileceğini savunmaktadır (Mischkowski ve ark, 2016). 

Başkalarını ağrı çekerken gözlemlemek ve kişinin kendi ağrısı 

sırasında anterior singulat korteks ve anterior insulada aktivitenin 

artması (Lamm ve ark, 2011) ve parasetamolün sosyal ağrı sırasında 

anterior singulat korteks ve anterior insula’daki nöral aktiviteyi 

azalttığını gösteren çalışmalarında olması bu fikri desteklemektedir 

(DeWall vd., 2010). 

Mischkowski vd. (2016) katılımcılarda oluşturdukları dört farklı 

empati modelindeparasetamol ve plasebo etkisini incelemişlerdir. 

Önce genel etki olarak durumu (olumlu ve olumsuz) 1’den (Çok az 

veya hiç) 5’e (Son derece) derecelendirmeleri istenmiş ve uygun 

ölçeklendirmeler ile ortalamaları alınmıştır. Daha sonra katılımcıların, 

fiziksel ağrı (kesilmiş parmak, çarpılan bir kapı arasında 

parmaklarının kalması vs.) ve sosyal ağrı (babası vefat eden kişi, 

üniversiteden atılmak, kötü bir spor performansından sonra takımdan 

atılmak vs.) içerikli sekiz senaryoyu rastgele seçim ile 

değerlendirmesi istenmiştir. Senaryolar okutulduktan sonra 

katılımcıların ‘algılanan ağrı’yı 1 (Hiç ağrı yok) ile 5 (Olası en kötü 

ağrı ) arasında derecelendirmeleri ve aynı şekilde senaryoyu okurken 

yaşadıkları ‘kişisel sıkıntılarını’ 1 (Hiç değil) ile 5 (Son derece) 

arasında derecelendirmeleri istenmiştir. Sonuçlar parasetamolün hem 

fiziksel ağrı hem de sosyal ağrıdaki insanlar hakkında senaryolar 

okunurken algılanan ağrıyı ve kişisel sıkıntıyı plasebo grubuna göre 

azalltığını göstermiştir. Buna karşın parasetamol genel olumlu veya 

olumsuz etkiyi önemli ölçüde etkilememiştir. 
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İkinci deneyde ise katılımcılar kulaklıklar aracılığıyla dört patlama 

şeklinde gürültüye (75-105 dB) maruz bırakılmıştır. Empatik duygusal 

mekanizmayı yakalamak için patlamaların rahatsız ediciliği 

ölçülmüştür. Katılımcıların her gürültü patlamasını 1 (Hoş olmayan) 

ile 10 (Son derece hoş olmayan) arasında derecelendirmesi istenmiştir. 

Ardından katılımcılar aynı gürültü patlamaları alan başka bir 

katılımcıyı hayal etmiş ve deney 1’deki ile aynı şekilde ağrı ölçümleri 

tamamlanmış, diğer katılımcının acısını ve acı hissi yaşamaya ne 

derece yatkın olduğu derecelendirilip standardize edilerek ‘algılanan 

gürültü ağrısı’ ölçüsü olarak kullanılmıştır. Katılımcılar her bir gürültü 

patlamasını alan eşlerinin fotoğraflarına bakarken ‘kişisel sıkıntılarını’ 

ve ‘empatik endişelerini’ derecelendirmiştir. Sonuçlar parasetamolün 

gürültü modelinde de empatiyi azalttığını göstermiştir. parasetamol 

gürültü ağrısına yanıt olarak algılanan ağrıyı, kişisel sıkıntıyı ve 

empatik endişeyi azaltmıştır. Aynı zamanda parasetamol katılımcılar 

için gürültünün nahoşluğunu da azaltmıştır yani gürültü patlamalarını 

bu kişiler daha az rahatsız edici olarak derecelendirmiştir 

(Mischkowski vd., 2016). Diğer bir deneyde ise katılımcılar, diğer iki 

katılımcının sanal bir top atma oyunu olan ‘Cyberball’da üçüncü bir 

katılımcıyı dışlamasını izleyerek, üç oyuncunun her birinin oyun 

sırasında nasıl hissetmesi gerektiğini hayal ederken ‘kişisel sıkıntı’ ve 

‘empatik endişe’lerini derecelendirmişlerdir. parasetamolün dışlanma 

olayına tanıklık ederken algılanan ağrıyı, empatik endişeyi ve kişisel 

sıkıntıyı azalttığı görülmüştür. (Mischkowski vd., 2016)  
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Empatinin nörokimyasal temeli üzerine yapılan çalışmalar duygu 

tanıma doğruluğunu modüle eden oksitosinin üzerine 

yoğunlaşmışlardır (Tully vd., 2017). Hem parasetamolün hem 

oksitosinin anterior singulat kortkes ve anterior insula’daki aktiviteyi 

modüle ettiğine dair çalışmalar mevcuttur (Bos vd., 2015). 

Parasetamolün etkilerini serotonerjik, kannabinoiderjik, opioiderjik ve 

nitrerjik sistemleri etkileyerek gösterdiği düşünüldüğünde endojen 

nörotransmitter sistemlerin de anterior singulat korteks ve anterior 

insula’daki aktiviteyi azaltabileceği düşünülmektedir (Tully vd., 

2017). Birçok çalışma empati ile oksitosin ve vazopressin dahil olmak 

üzere nörohormonlar arasındaki ilişkiden bahsetmiştir. Bu 

nöropeptitlerin primatlarda evrimsel süreç boyunca sosyal sinyallerin 

iletilmesinde önemli bir role sahip olduğu düşünülmektedir (Meyer-

Lindenberg vd., 2011). Oksitosin cömertlik, güven, göz teması kurma, 

ebeveynlik, bağlanma ve sevgi gibi çeşitli duyguların sağlıklı olarak 

yerine getirilmesinde görev aldığı düşünülmektedir. Oksitosine benzer 

bir kimyasal yapıya sahip olan vazopressin ise özellikle erkeklerde 

sosyal iletişim ve babalık davranışında sosyal sinyallere katıldığı 

gösterilmiştir (Kandis vd., 2018). Oksitosin ve vazopressinin 

empatideki işlevi ve parasetamolün buna etkisini öğrenebilmek için 

parasetamol uygulamasını takiben sıçanlarda amigdala ve prefrontal 

korteksteki oksitosin ve vazopressin düzeylerini ile empatik 

davranışları kontrol grubu ile kıyaslamışlardır. Çalışma sonuçlarında 

hem akut hem de kronik olarak uygulanan parasetamolün deney 

hayvanlarında empati ile ilişkilendirilen davranışları kontrol grubuna 

kıyasla azalttığı bildirilmiştir (Kandis vd., 2018). 
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Beyin dokularında yapılan biyokimyasal analizde parasetamol 

uygulanan deney hayvanlarının amigdala ve prefrontal kortekslerinde 

oksitosin düzeylerinin kontrol grubuna kıyasla azaldığı görülmüştür. 

Ayrıca prefrontal korteks ve amigdalada vazopressin düzeylerinin de 

parasetamol grubunda öçnemli derecede azaldığı bildirilmiştir. Kandis 

ve arkadaşlarının (2018) yapmış olduğu bu çalışma Mischkowski ve 

arkadaşlarının (2016) yaptığı çalışmayı daha ileri boyuta taşıyarak 

parasetamolün empati üzerindeki etkileri ve oksitosin ile 

vazopressinin bu etkilerdeki rolünü daha iyi anlamamızı sağlamıştır. 

Mischkowski ve arkadaşları (2019) empati ve parasetamol ilişkisini 

daha iyi anlayabilmek için parasetamolün pozitif empati üzerine 

etkilerini de çift körlü ve kontrollü bir çalışma ile incelemişlerdir. 

Pozitif empatiyi ölçmek için yazılı senaryolar kullanılmıştır. Rastgele 

sırayla, katılımcılar olumlu deneyimlere sahip çeşitli kahramanları 

tasvir eden dört senaryoyu okuyup derecelendirmiştir. Katılımcılar her  

bir senaryonun ne kadar olumlu veya olumsuz olduğunu -5 (Son 

derece olumsuz) ile +5 (Son derece olumlu) arasında 

derecelendirmiştir. Ayrıca katılımcılar -4 (Mümkün olan en kötü acı) 

ile +4 (En olası zevk) arasında bir ölçek kullanarak algılanan zevki 

derecelendirmiştir. Katılımcılar aynı zamanda altı maddelik kişisel 

zevk ölçüsünü tamamlamış ve her bir senaryo kahramanının 

duygularını hayal ederken zevk, mutluluk, neşeli hislerini 

derecelendirmişlerdir. Parasetamolün pozitif empati üzerine etkileri 

incelendiğinde ise sonuçlar plaseboya göre parasetamolün 

senaryolarda algılanan pozitifliği önemli ölçüde azaltmazken; kişisel 
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zevki ve algılanan empatik duygusal yanıtı azalttığı görülmüştür 

(Mischkowski vd., 2019).  

Empati ve parasetamol ilişkisi ile ilgili yapılan tüm bu çalışmalar 

birbirini destekler niteliktedir. Tüm bu sonuçlar parasetamolün diğer 

insanların acılarına veya pozitif duygularına karşılık algılanan ağrıyı, 

pozitif duyguları ve empatik duyguların yoğunluğunu azalttığını 

göstermektedir (Mischkowski vd., 2019). Bu etkilerin oksitosin 

aracılığı ile yapıldığı fikri öne sürülmüştür. Ancak parasetamolün 

kannabinoiderjik, opioiderjik, serotonerjik ve nitrerjik sistemler ile 

ilişkisi düşünüldüğünde bu etkinin bu mekanizmalara da 

dayanabileceği düşünülmektedir. 

4. SONUÇ  

Parasetamol uygulamalarının empatiyi azalttığı, yapılan deneysel 

çalışmalarda gösterilmiştir fakat bu etkinin tam olarak hangi 

mekanizma ile gerçekleştiği bilinmemektedir. Mischkowski ve 

arkadaşları (2016) yaptıkları çalışmada oksitosinin rolünden 

bahsetmiştir. Oksitosinin sosyal ilişkileri güçlendirdiği ve stresi 

azalttığı bilinmektedir (Rodrigues vd., 2009). Oksitosinin empati ile 

ilişkisini başka bir çalışmada ise; empatik davranışlar sırasında 

beyinde oksitosin seviyesinin %47 arttığı gösterilmiştir (Barraza, 

2009). Empati ile ilişkili hastalıklardan DEHB’li hastalarda serum 

oksitosin seviyeleri düşük bulunmuş ve bu durum empati ile 

ilişkilendirilmiştir (Ay ve Kılıç, 2019). Aynı şekilde OSB’li hastalarda 

da empatik davranışların düşük oksitosin düzeyleri sonucu bozulduğu 

gösterilmiş (Kandis vd., 2018) ve OSB’li hastalara oksitosin verilmesi 
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ile sosyal ilişkilerin güçlendiği, empatik yanıtların iyileştiği 

bildirilmiştir (Khalil, 2012).  

Parasetamolün epileptik aktiviteyi diazepam ile kıyaslanabilir düzeyde 

azalttığı önceki çalışmalar ile gösterilmişti.(Mumcuoğlu ve ark, 2015). 

Anksiyolitik olan benzodiazepinlerin sıçanlarda oksitosin ve 

vazopressin düzeylerini düşürdüğü bilidirilmiştir (Kandis vd., 2018). 

Kandis ve arkadaşlarının (2018) sıçanlarda yaptıkları çalışmada 

parasetamolün empatiyi azaltırken aynı zamanda amigdala ve 

özellikle prefrontal kortekste oksitosin ve vazopressin düzeylerini 

düşürdüğü görülmüştür. Prefrontal korteksin empati ile ilgili önemli 

beyin bölgelerinden biri olduğu da düşünüldüğünde bu sonuçlar 

birbirini desteklemekte ve parasetamolün empati üzerine etkilerine 

oksitosinin aracılık ettiği fikrini güçlendirmektedir.  

Oksitosinin MSS’de ve omurilikte ağrının modülasyonunda rol 

oynadığı bilinmektedir (Yu vd., 2003; Han ve Yu, 2009). Opioiderjik 

sistemin oksitosinin bu etkilerine aracılık ettiği ve bu etkilerin opioid 

antagonisti Nalokson tarafından ortadan kaldırıldığı gösterilmiştir 

(Miranda-Cardenas vd., 2006). Oksitosin salınımının 

endokannabinoiderjik sistemin etkisini düzenleyerek hücre içi Ca2+ 

konsantrasyonunu arttırdığı gösterilmiştir (Russo vd., 2012). 

Kannabinoidlerin güçlü analjezik ve antihiperaljezik etkileri 

bilinmektedir. Bu bağlamda Russo vd. (2012) oksitosinin analjezik, 

antihiperaljezik etkilerini ve opioiderjik ve kannabinoiderjik sistemler 

ile ilişkisini ve aynı zamanda proinflamatuvar enzimler olan iNOS, 

COX-2 ve spinal duyarlılaşma enzimi olan nNOS üzerine etkilerini 
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incelemişlerdir. Farelerde oluşturulan ağrı modellerinde oksitosinin 

hiperaljeziyi azalttığı ancak ödemi azaltmadığı görülmüştür. 

Oksitosin, inflamasyon kaynaklı artan COX-2 ve iNOS düzeylerini 

değiştirmezken nNOS ekspresyonunu azalttığı görülmüştür. Oksitosin 

reseptörlerinin bu etkilere katılımını görmek için oksitosin reseptör 

inhibitörü olan Atosiban kullanılmış ve bu etkilerin ortadan kalktığı 

görülmüştür. Oksitosin etkisinde CB1 reseptör antagonisti 

SR141716A (SR1) ve CB2 reseptör antagonisti SR144528 (SR2) 

kullanılmış ve SR1’in oksitosinin etkilerini inhibe ederken SR2’nin bu 

etkileri inhibe etmediği görülmüştür. Opioid antagonisti Nalokson 

etkisinde bu etkilerin 3. saatte %35 inhibe edildiği gözlenirken SR1 ve 

Naloksonun eş zamanlı uygulanması ile bu etkilerin %85 inhibe 

edildiği görülmüştür. Bu da opioderjik sistem ve kannabinoiderjik 

sistemin birlikte oksitosinin etkilerine aracılık ettiğini gösterir. Mü, 

kappa ve delta seçiçi reseptör antagonistleri kullanıldığında ise mü ve 

kappa reseptör antagonistlerinin bu etkileri tersine çevirdiği 

gözlenirken delta reseptör anganistinin bu etkileri değiştirmediği 

görülmüştür (Russo ve ark, 2012) 

Parasetamol ile ilgili çalışmalarda parasetamolün etkisinin opioiderjik 

sistemle ilişkili olduğu; analjezik etkisinin opiod antagonistleri, 

özellikle de kappa reseptör antagonistleri tarafından inhibe edildiği ve 

parasetamolün seçici olarak prefrontal kortekste dinorfin A 

seviyelerini düşürdüğü gösterilmişti (Raffa vd., 2004, Sandrini vd., 

2001). Bu çalışma prefrontal korteksin analjezideki etkisini 

açıklamaktadır. Rütgen ve arkadaşlarının (2015) yapmış olduğu 
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çalışmada plasebo analjezi ile ağrı ortadan kaldırılırken empatik 

davranışların da zayıfladığı gözlenmiş ve bu etkilere anterior insula ve 

mid-anterior singulat kortekste aktivite kaybının eşlik ettiği gözlenmiş 

ve opioid antagonisti kullanımı ile bu etkilerin tersine döndüğü 

gösterilmiştir. Opioid agonistlerinin aynı zamanda oksitosin salınımını 

azalttığı ve bu etkilerin opioid antagonisti olan Nalokson ile ortadan 

kaldırıldığı da gösterilmiştir (Bicknell vd., 1985). Kappa 

reseptörlerinin uyarılması limbik sistemde stresin etkilerini taklit 

ederek stres ve depresif bozukluğa neden olmaktadır (Knoll vd., 

2010). Stres durumunda empatinin azaldığı bilinmektedir (Kandis vd., 

2018). Opioid reseptörlerin aktivasyonunun prefrontal kortekste bazı 

nöronları hiperpolarize ettiği ve sinapslarda uyarıcı aminoasitlerin ve 

Gama aminobütirik asit’in (GABA) salınmasını inhibe ettiği 

gösterilmiştir (Tanaka ve North, 1994). Bu bilgiler ışığında 

parasetamolün opiderjik sistemi aktive edip analjezik etkilerini 

gösterebileceği ve bu yolla da oksitosin salımını azaltabileceği 

düşünülmektedir. 

Parasetamolün etkisinin kannabinoiderjik sistem CB1 reseptör 

antagonisti ile ortadan kalktığı gösterilmiştir (Ottani ve ark, 2006, 

Mallet ve ark, 2008). Kannabinoid reseptör agonisti olan Delta-9-

Tetrahidrokannabinol (Delta-9-THC) oksitosin gen ve protein 

ekspresyonunda azalma meydana getirdiği bildirilmiştir (Butovsky 

vd., 2006).  Kannabinoid reseptör aktivitesi ile oksitosin seviyesinin 

azalması, Parasetamolün kannabinoiderjik sistemi aktive ettiği bilgisi 

ile birleştirildiğinde parasetamolün empati üzerine negatif etkilerinin 



 
116 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ:  

FARMAKOLOJİK ARAŞTIRMA PATERNLERİ  

kannabinoiderjik sistemin de katıldığı bir mekanizmayı 

düşündürmektedir. Parasetamolün etki mekanizmasının kısmen de 

olsa nitrerjik sisitemi de içerdiği bilinmektedir.  NOS inhibitörleri ile 

parasetamolün etkisinin artması ve parasetamolün iNOS geninin 

ekspresyonunu inhibe ettiğini göstermesi bu hipotezi desteklemektedir 

(Ryu vd., 2000). NOS’un sosyal davranışları düzenlediği ve davranış 

kontrolünde, duygu işlenmesinde anterior singulat korteks ve 

prefrontal korteksi modüle ettiği gösterilmiştir. NOS’un empati ile 

ilişkili olduğu da gösterilmiştir. NOS inhibitörü olan L-NG-

Nitroarjinin Metil Ester’in (L-NAME) empatik mekansal öğrenmeyi 

bozduğu tespit edilmiştir (Mohammadi vd., 2019). Bu bilgiler, 

anterior singulat korteks ve prefrontal korteksin empati için temel 

bölgelerden olduğu bilgisi ile birleştirildiğinde parasetamolün empati 

üzerine negatif etkilerine NOS’un da aracılık ettiğine dair kanıtlar 

sunmaktadır. 

Tüm bu bilgiler parasetamolün tek bir mekanizmadan ziyade birden 

çok sistemi etkileyerek analjezik/antipiretik etkiler ortaya çıkardığını 

göstermektedir. parasetamol bu etkiler için opioiderjik, 

kannabinoiderjik, serotonerjik ve nitrerjik sistemleri kullanmaktadır. 

parasetamol, kappa reseptörleri başta olmak üzere opioid sistem 

reseptörlerini aktive etmesi ve prefrontal kortekste muhtemel negatif 

feedback mekanizmasını tetiklemesi ile  dinorfin A seviyelerinin 

düşmesine ve bazı uyarıcı aminoasitlerin ve GABA’nın salınımının 

azalması ile genel bir depresif duruma neden olabilmektedir. 

Parasetamolün kannabinoiderjik sistemi aktive etmesi ile  özellikle 
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anterior singulat kortekste CB1 reseptörlerinin aktivasyonu sonucu  

depresif bir durum oluşabilmektedir. Oksitosinin de bu sistemler 

üzerinden analjezik/antihiperaljezik etkiler gösterdiği 

düşünüldüğünde, bu sistemlerin aynı etkiler oluşturmak amacıyla 

oksitosin tarafından değil de parasetamol tarafından aktive edilmesi 

sonucu oksitosinin negatif feedback mekanizmasının tetiklenmesi ile 

özellikle prefrontal korteks, anterior singulat korteks ve anterior insula 

başta olmak üzere empatiyi düzenleyen beyin bölgelerinde azalmış 

oksitosin seviyelerine bağlı olarak aktivite kaybının oluştuğu ve 

kişinin empati kurma yeteneğinin bu şekilde parasetamol tarafından 

zayıflatıldığı düşünülmektedir (Şekil 3). 

Bu bulgular Parasetamolün toplumsal etkisi hakkında önemli sonuçlar 

ortaya çıkarmıştır. Başka birinin acı ve ıstıraplarına karşı empati, 

şefkatli duyguların önemli bir motivasyon kaynağıdır (Eisenberg ve 

Miller, 1987). Empatik etkiler aynı zamanda agresif durumları azaltıcı 

etki gösterebilir (Vachon vd., 2014). Pozitif empati kişiler arası 

bağların inşa edildiği ve güçlendirildiği sosyal ilişkilerin bir 

parçasıdır. Bu nedenle başkalarının pozitif durumlarından zevk almak, 

mutluluğuna ortak olmak kişiler arası iletişimi, güveni ve sonuç olarak 

sosyal davranışları teşvik eder (Mischkowski vd., 2019). 

Parasetamol’a bağlı empatide tespit edilen bu azalma, sosyal bağların, 

sosyal düzenin geliştirilmesi için kritik olan süreçler için olumsuz etki 

oluşturabilir. Düzenli olarak parasetamol tüketen milyonlarca insan 

göz önüne alındığında parasetamolün olası etkisine bağlı olarak ortaya 
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çıkabilecek sosyal sonuçlar varsayıldığından çok daha önemli ve 

maliyetli olabilir (Kaufman vd., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Parasetamolün empati üzerine negatif etkilerine aracılık ettiğini düşünülen 

mekanizma
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GİRİŞ 

Vücuttaki en büyük organ olan cilt, susuz kalmanın önlenmesinde ve 

korunmasında bariyer olarak, duyusal ve ısı düzenleyici bir organ 

olarak ve D vitamini sentezi ve immün sürveyansının aktif bir bölgesi 

olarak işlev gören bir dizi fonksiyona sahiptir (Leevd., 2006). Deri, 

epidermis ve dermisten oluşur. Morfolojik olarak, epidermis, terminal 

farklılaşmanın başlangıcında bazal katmandan göç ettiklerinde 

keratinositlerin sıralı farklılaşmasını yansıtan farklı katmanlar halinde 

düzenlenir. En dıştaki kornifiye tabakalara kadar çoğalma yeteneğini 

kaybetmişlerdir, burada sıyrılmıştır (Bouwstra ve Ponec, 2006; 

Wikramanayake vd., 2014). Deride yara iyileşmesi, doku 

bütünlüğünün ve fonksiyonlarının restorasyonuyla sonuçlanan 

oldukça organize ve koordineli bir dizi işlemdir (Blanpain ve Fuchs, 

2006).  

Normal yara iyileşmesi sürecindeki bir kesinti, iyileşmeyen kronik 

yaraların gelişmesine neden olabilir. Venöz veya arteriyel yetmezlik, 

diyabet, böbrek hastalığı, travma, ileri yaş ve lokal basınç etkileri 

dahil bir dizi faktör yara iyileşmesinde gecikmeye neden olabilir. 

Doku hipoksisi, iskemi, yabancı cisimler, dokunun maserasyonu, 

eksüdalar, enfeksiyon, iltihaplanma sürecinin düzenlenmesinin 

bozulması ve riskli beslenme veya bağışıklık durumu dahil  sistemik 

faktörler gibi yerel faktörlerin tümü iyileşmeyi engelleyebilir (Eming 

vd., 2014). 
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Diyabet, obezite ve vasküler hastalık gibi bulaşıcı olmayan 

hastalıkların görülme sıklığının artmasının, kronik yaraların 

artmasında payı olan bir faktör olduğunu belirtmek önemlidir. 

Diyabetik, venöz ve basınç ülseri gibi yaralar, önemli yönetim 

maliyetleri ile birlikte büyük bir küresel sorun yaratmaktadır. Sadece 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 6 milyondan fazla insan sağlık 

sistemi üzerinde büyük bir yük oluşturan kronik yaralardan 

muzdariptir ve tahmini yıllık maliyeti 25 milyar USD’dir (Sen vd., 

2009 ; King vd., 2014). Diyabetik hastaların yüzde 15'i diyabetik ayak 

ülserleri (DAÜ) gelişmektedir ve bunlardan birçoğu alt bacak 

amputasyonlarına yol açmaktadır (Eming vd., 2014 ; Boulton vd., 

2005).Kronik yaralar için farklı derecelerde başarı gösteren çeşitli 

tedaviler geliştirilmiştir (Eming vd, 2014 ; Fonder vd, 2008). 

Diyabetes mellitus (DM) sayısının 2040 yılına kadar 640 milyonu 

aşacağı tahmin edilmektedir. DAÜ, DM hastalarının %2'sinden 

fazlasını etkileyen zayıflatıcı bir hastalıktır. DAÜ'ye, DM ile 

indüklenen nöral ve vasküler lezyonlar neden olur, bu da azalmış bir 

his ve mikrosirkülasyona yol açar. DAÜ prevalansındaki artış 

araştırmacıları DAÜ yönetimi için yeni tedaviler bulmaya 

yöneltmiştir. (Adeghate vd, 2017). Tüm bu sebeplerden dolayı 

DAÜ’nün etkili bir şekilde tedavisi amacıyla birçok yeni ilaç ve 

ürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bölümde DAÜ tedavisinde 

kullanılan standart tedavi yaklaşımları ve kullanılma potansiyeli 

taşıyan yeni tedavi yaklaşımlarından bahsedilmektedir. 
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1. DİYABETİK AYAK ÜLSERLERİNDE STANDART TEDAVİ 

YÖNTEMLERİ 

Diyabetik ülserlerin standart tedavisi, vasküler durumu 

değerlendirmek ve glisemik kontrolü optimize etmek için önlemlerin 

yanı sıra kapsamlı debridman, yara patojen kültürlerine dayanan 

antibiyotik tedavisi ile enfeksiyonun ortadan kaldırılması, nem 

pansumanlarının kullanılması ve yara yatağından yüksek basıncın 

boşaltılması gibi yaklaşımları içerir (Tsourdi vd., 2013).  

Vasküler değerlendirme femoral, popliteal, posterior tibial ve dorsalis 

pedis darbeleri dahil olmak üzere tüm alt ekstremite darbelerinin 

palpasyonunu içermektedir. Alt ekstremitelerde vasküler yetmezliği 

teşhis etmek için sonuçları Doppler dalga formu ve nabız oksimetresi 

ile doğrulanabilen ayak bileği-brakiyal basınç endeksi 

kullanılmaktadır. Önemli periferik arter hastalığı durumunda, yara 

iyileşmesi için yeterli vasküler sunum gerekli olduğundan terapötik 

revaskülarizasyon yapılmalıdır (Karri vd., 2016).  

Debridman, DAÜ standart bakımının ayrılmaz bir bileşenidir ve 

nekrotik dokunun uzaklaştırılmasına, bakteriyel biyofilmlerin ve fazla 

matriks metaloproteinazların (MMP'ler), kallusun ve anormal kenar 

dokusunun çıkarılmasına olanak verir. Debridman türleri cerrahi, 

enzimatik, otolitik, mekanik ve biyolojik olup aralarında en çok tercih 

edilen cerrahi debridmandır (Karri vd., 2016). 
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Diyabetik ayak enfeksiyonundan sorumlu mikroorganizmaların uygun 

şekilde toplanmış doku örneklerinin kültürü yoluyla belirlenmesi, 

klinisyenlerin kültüre ve duyarlılık sonuçlarına göre optimal 

antibiyotik seçimleri yapmalarını sağlamaktadır (Lipsky vd., 2012).  

DAÜ’de önemli problemlerden birisi de patolojiye bağlı olarak ortaya 

çıkan nöropatik ağrılardır. Bu durumlarda genellikle diyabet 

tedavisine seçici olmayan ancak nöropatik ağrıda fayda sağlayan 

antikonvülzan ve antidepresanlar gibi ilaçlar kullanılmaktadır 

(Bayram ve Elcioglu, 2016). 

DAÜ tedavisinde farklı tipte pansumanlarının etkilerini karşılaştıran 

randomize kontrollü çalışmaların yeni bir meta-analizi, karar verirken 

pansuman maliyeti ve yara özellikleri gibi unsurların dikkate alınması 

için aralarında önemli bir farkın bulunmadığını göstermektedir 

(Tsourdi vd., 2013).  

Vasküler hastalık ve enfeksiyonlar vasküler arz optimizasyonu ve 

antibiyotik tedavisi gerektirirken, nöropatik ayak ülserleri kritik 

öneme sahip basınç yeniden dağılımı (boşaltma) gerektirir. Basınç 

boşaltma yaklaşımları tekerlekli sandalyeler, koltuk değnekleri, tedavi 

ayakkabıları, yatak istirahati ve cerrahi gibi çeşitli prosedürleri içerir. 

İyileşme oranlarının yüksek olmasından dolayı tüm dünyada “altın 

standart” olarak boşaltma cihazı kullanılır. Bununla birlikte kullanımı 

travmaya yol açan yanlış uygulama, kontralateral ayak ülseri, önemli 

arteriyel yetmezlik, denge problemleri ve enfeksiyon durumunda 

kontrendikasyon gibi sınırlılıkları vardır (Karri vd., 2016). 
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Yukarıda anlatılan yaklaşımlara ilave olarak hiperbarik oksijen 

tedavilerinin de DAÜ’ler için fayda sağladığı bilinmektedir (Tsourdi 

vd., 2013, Karri vd., 2016). 

2. DİYABETİK AYAK ÜLSERİNDE YENİ TEDAVİ 

YAKLAŞIMLARI 

Diyabetik ayak ülserlerinde mevcut durumdan önceki kısımlarda 

kısaca bahsedilmiştir. Mevcut tedavinin kısıtlılıkları göz önüne 

alınarak birçok yeni tedavi yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlar 

sonucu ortaya çıkan ilaç/ürün adaylarının bir kısmı klinik çalışmalarda 

iken bazıları da henüz klinik öncesi çalışmalarda bulunmaktadır.  

DAÜ tedavisinde yeni geliştirilen tedavi çok çeşitli yaklaşımlardan 

oluşmaktadır. Bunlar nöropatik ağrıyı hedef alan yaklaşımlar, 

antibiyotikler, enflamasyon modülatörleri, büyüme faktörleri, anti-

hiperglisemik ajanlar, AMP ile Aktive olan Protein Kinaz (AMPK) 

aktivatörleri, vazodilatörler, sentetik hormonlar (insülin), doğal 

polifenolik bileşikler (kurkumin), mikrobesinler,  debridman gibi 

yaklaşımlardan oluşmaktadır (Şekil 1).  
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Şekil 1. Diyabetik ayak ülserlerinde yeni tedavi yaklaşımları (Karri vd., 2016). 
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2.1. Nöropatik Ağrı ve Enfeksiyonu Hedef Alan İlaçlar 

2.1.1. Tiyoktik Asit (Alfa Lipoik Asit) 

Diyabetin bacaklarda ve kollarda meydana getirdiği yanma, ağrı ve 

uyuşukluk dahil olmak üzere nöropatik semptomlar için, tiyoktik asit 

(alfa-lipoik asit) yaygın çalışılmıştır. Alfa-lipoik asit, periferik 

diyabetik nöropatiyi çoklu antioksidan özellikleri ile geciktirir veya 

tersine çevirir. Alfalipoik asit ile tedavi, önemli bir endojen 

antioksidan olan azalmış glutatyonu arttırır. Vücuttaki bazı hücresel 

hasar biçimlerinin önlenmesine yardımcı olmakta ve ayrıca E ve C 

vitamin seviyelerini düzenlemektedir. Alfa-lipoik asit, periferik 

diyabetik nöropatinin geciktirilmesinde veya tersine çevrilmesinde yer 

alan endojen bir antioksidan ajandır. Nöronlarda ve diğer dokularda 

oksidasyonunu azaltarak mitokondriyal biyolojik reaksiyonlarda rol 

oynayan bir ditiol türevidir. Reaktif oksijen türlerini devre dışı bırakan 

ve diğer oksitlenmiş formları azaltan güçlü bir indirgeyicidir. Günlük 

600 mg - 1800 mg dozda uygulamaların diyabetik nöropati tedavisi 

için klinik olarak etkili olduğu ve iyi tolere edildiği gösterilmiştir 

(Karri vd., 2016). Alfa-lipoik asit tek başına ya da etkisini 

kuvvetlendirebilecek diğer maddelerle kombine preparatlar şeklinde 

reçetesiz olarak kullanılabilmektedir.  

2.1.2. Daptomisin 

Streptomyces roseosporus bakterisinin fermantasyonuyla elde edilen 

daptomisinin aktivitesinden sorumlu olan spesifik mekanizma 

üzerinde ayrıntılı bir bilgi olmamasına rağmen, lipofilik kuyruğunun 
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bakteri hücre zarına sokulması yoluyla hızlı depolarizasyonu ve 

potasyum iyonu çıkışını etkileyerek aktivite gösterdiği 

varsayılmaktadır (Steenbergen vd., 2005). Ayrıca, daptomisin, S. 

aureus'taki zar potansiyelini, zardaki kimyasal gradyanı etkilemeden 

kalsiyum bağımlı olarak bozduğu da göstermiştir. Bu hipotez 

bakterisit etkinliğinin nedeni kısmen açıklamaktadır (Karri vd., 2016). 

2.1.3. Gentamisin-Kollajen Sünger 

Gentamisin-kollajen süngeri, DAE'lerden yerel koruma için geniş 

spektrumlu aminoglikozit antibiyotik gentamisin içeren hemostatik, 

emilebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir bir kollajen süngerdir. Bu 

ilaç dağıtım sistemi, DAÜ'lerin yönetimi için bir tip I kollajen matriks 

içerisinde dağılmış, suda çözünür gentamisin sülfattan oluşmaktadır 

(Griffis vd., 2009). Gentamisin, MRSA da dahil olmak üzere çoğu 

aerobik gram negatif ve gram pozitif patojenlerin suşlarına karşı 

etkilidir. Ek olarak, % 0,1 içeren gentamisin kollajen süngerin %27 

içeren formları da üzerinde de çalışılmaktadır. Hedef yara dokusunda 

daha yüksek ilaç konsantrasyonu sağlayan doza bağlı bir etki 

mekanizmasına sahiptir. Bu sistemdeki yüksek gentamisin dozu, 

direnci düşürür ve etkinliği arttırır. Gentamisin topikal uygulaması 

direnç geliştirebilir, ancak son zamanlarda yapılan bir çalışmada 

oküler antibiyotik olarak kullanıldığında direnç bulunmadığı 

kanıtlanmıştır (Karri vd., 2016). 
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2.1.4. Nemonoksasin 

Nemonoksasin, bakteriyel DNA topoizomeraz enzimini inhibe ederek 

etki eden florlanmamış kinolon antibakteriyel ilaçların sınıfına aittir. 

Hem oral hem de intravenöz formülasyonlar da mevcuttur. Klinik 

çalışmalar, nemonoksasinin, MRSA, vankomisine dirençli 

enterokoklar ve acinetobacter baumannii gibi virülan ilaca dirençli 

bakteri türlerine karşı önemli bir anti-bakteriyel etkiye sahip olduğunu 

göstermiştir. Toplum kökenli pnömoni ve DAE tedavisi, spesifikliği 

için nemonoksasini içerecek şekilde modüle edilmiştir (Poole, 2014). 

2.1.5. Peksiganan 

Peksiganan, Afrika pençeli kurbağanın derisinden doğal olarak temin 

edilebilen 22 aminoasitli bir peptiddir. Bakteriyel hücre zarının 

parçalanmasıyla bakterisidal aktivite gösterir. Ayrıca, peksiganan, 

geniş spektrumu (gram-pozitif, gram-negatif, aerobik ve anaerobik 

bakteri) ve fungistatik aktivitesi ile diğer anti-mikrobiyal maddelere 

göre belirgin avantajlara sahiptir. Ek olarak, son çalışmalar, 

vankomisine dirençli enterokok ve metisiline dirençli stafilokok gibi 

yüksek dirençli bakterilerin peksiganan duyarlı olduğunu 

göstermektedir (Karri vd., 2016). 
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2.2. Büyüme Faktörleri 

2.2.1. Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör 

Beyaz kan hücresi işlev bozukluğu ile immün yetmezlik durumu 

DAÜ'lü hastalarda enfeksiyona katkıda bulunmaktadır. Granülosit 

koloni uyarıcı faktör (G-CSF), proliferasyonlarında nötrofille sınırlı 

progenitör hücrelere doğrudan etki edebilen bir sitokindir. 

Polimorfonükleer lökositler kemotaktik peptidlere daha fazla 

bağlanarak kemotaksiyi arttırır (Eroglu vd., 2004). G-CSF spesifik 

olarak nötrofilik granülosit öncüllerinin çoğalmasını ve farklılaşmasını 

düzenler ve olgun nötrofillerin işlevini uyarır (Eldor vd., 2004). 

2.2.2. Trombositçe Zengin Plazma 

Trombosit bakımından zengin plazma (PRP) farklı büyüme faktörleri 

ve farklılaşmamış hücreleri hücre bölünmesini tetikledikten sonra 

yaralanma bölgesine çekerek yara iyileşmesini uyaran sitokinler 

içeren otolog kan trombositlerinin bir kısmıdır (Lacci ve Dardik, 

2010). Rekombinant insan büyüme faktörlerinden daha uzun ömürlü 

ve düşük maliyetlidir ve aynı zamanda otolog bir kaynaktır, bulaşıcı 

patojenler içermez. PRP'deki trombositlerin sinyal proteinleri 

makrofajları çeker ve yara bölgesinde konak savunma 

mekanizmasında rol oynar (Karri vd., 2016). PRP ayrıca E. coli, 

MRSA, Candida albicans ve Cryptococcus neoforrmans'a karşı 

antimikrobiyal özellikler de göstermektedir (Lacci ve Dardik, 2010). 
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2.2.3. Rekombinant İnsan Temel Fibroblast Büyüme 

Faktörü 

Rekombinant insan temel fibroblast büyüme faktörü (rhbFGF), yara 

onarımı tedavisi için geliştirilmekte olan, 146 amino asidin heparin 

yapan tek zincirli bir peptididir. E. coli B tipi kullanılarak 

rekombinant DNA teknolojisi ile üretilir (O’Meara vd., 2001). 

Mezoderm ve nöroektoderm dokularda yaygın dağılım gösterir. 

Anjiyogenez, hücre proliferasyonu, göç, farklılaşma, neo-

vaskülarizasyon, yeniden epitelizasyon ve yara iyileşmesine katkıda 

bulunan kolajen yerleşimini uyararak etki göstermektedir. rhbFGF, 

yara iyileşme sürecinde yer alan tüm hücre tipleri için güçlü bir 

mitojendir, fibroblastlar ve endotel hücreleri için yüksek derecede 

anjiyojenik ve kemotaktiktir. Mezodermal hücrelerin kemotaksisini ve 

hücre dışı matris için büyümeyi uyarır. Hem akut hem de kronik yara 

iyileşmesini hızlandırarak iz bırakmadan iyileşme sağladığı 

gösterilmiştir (Karri vd., 2016). 

2.3. Enflamasyon Modülasyonu 

2.3.1. Alfa Konneksin Karboksi Terminali (ACT) -1 

Konneksin'ler, boşluk kavşakları (GJ'ler) yoluyla hücreden hücreye 

iletişimi organize etmede yer alan boşluk kavşak proteinleridir. Sıkı 

kavşaklara (TJ'ler) sahip boşluk kavşak konneksinleri arasındaki 

etkileşimler nedeniyle, ortaya çıkan etki hücreden hücreye temastır. 

GJ ve TJ'ler hücre çoğalması, göç, farklılaşma ve doku gelişiminin 

düzenlenmesinde görev yaparlar. Bu proteinler doku yenileme ve 
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enflamatuvar aktivitede hayati bir role sahiptir. Konneksinlerin C-

terminus dizileri (Cx43, Cx37, Cx45, Cx40 ve Cx26) dahil olmak 

üzere ACT peptidi, yeni nesil teknolojiler tarafından sentezlenmiştir. 

ACT-1, tüm konneksinler arasında yaygın olan, transmembran 

proteini Cx43'ün C-terminalini taklit eden küçük bir peptiddir (25 

amino asit). ACT-1, vücudun iltihaplanma sonucu kendi iyileşme 

tepkisini ve ardından doku rejenerasyonunu tetikleyen benzersiz bir 

özelliğe sahiptir. ACT-1, yara iyileşmesi sırasında endotel hücrelerin 

TJ'lerini (hücreler arası temaslar) olduğu gibi GJ'leri (hücreler arası 

iletişim) ve böylece hücre iletişimini teşvik eden, aşırı iltihaplanma 

tepkisini azaltan ve normal doku rejenerasyonunu sürdüren çok işlevli 

bir proteindir. 300 hasta üzerinde yapılan randomize bir klinik 

çalışmada ACT-1'in 4. ve 12. haftalardaki yara kapanma yüzdesini, 

yara kapanma insidansını artırdığı ve yara kapanma süresini kısalttığı 

bildirilmiştir. ACT-1'in ayrıca ilaçla ilişkili sistemik veya lokal yan 

etkiler olmadan güvenli ve iyi tolere edildiği gösterilmiştir (Karri vd., 

2016). 

2.3.2. Antisens Oligonükleotitleri 

Antisens oligonükleotitler, tek DNA veya RNA zinciridir. Boşluk 

birleşim proteini Cx43, yara iyileşme sürecinde önemli bir rol oynar 

ve aşağı yönlü regülasyonunun bu süreci hızlandıracağı 

düşünülmektedir. Bu topikal olarak uygulanan, modifiye edilmemiş 

antisens oligonükleotidi, enflamatuvar tepkileri azaltmak ve 

iyileşmeyi arttırmak için anahtar boşluk birleşim proteini Cx43'ü aşağı 

yönlüregüle eder. Streptozotosin ileoluşturulan diyabetik sıçan 
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modelinde yaraların kenarında Cx43'ün anormal artışı gösterilmiştir. 

Antisens oligonükleotitleri kullanılmasının Cx43 ekspresyonunu 

azaltarak iyileşme oranlarını artırdığı gösterilmiştir (Becker vd., 

2012). Çok çeşitli insan kronik yara numunelerinden alınan biyopsi 

örneklerinin daha sonraki çalışmaları da Cx43 proteininin aşırı 

ekspresyonunu göstermiştir (Wang vd., 2007). 

2.3.3. HO-0303 (Protein Kinaz C İnhibitörü / Uyarıcı) 

HO-0303, DAÜ'ler, venöz bacak ülserleri ve basınç ülserleri dahil 

olmak üzere kronik yara iyileşmesinin yönetimi için topikal bir 

terapötik ajandır. Protein kinaz C (PKC) alt tiplerini farklı şekillerde 

modüle ederek PKCa (yeniden epitelizasyon) aktivasyonu ve PKCd 

(gecikmeli yeniden endotelizasyon) inhibisyonu sağlar (Braiman-

Wiksman vd, 2011). Hızlı ve tam epidermal kapanmayı destekleyen 

çeşitli biyokimyasal yollarla aracılık eder. Bu biyokimyasal yollar, 

deri hücrelerinin yara bölgesine doğru göçünü, granülasyon dokusu 

oluşumunu hızlandırmayı, dermal rekonstrüksiyon için uygun matris 

birikimini ve patojenlerin izole edilmesini, böylece enflamatuvar 

tepkinin azalmasını içerir (Braiman-Wiksman vd, 2011). 

2.3.4. Çözünebilir Beta-Glukan 

DAÜ komplikasyonlarında, makrofajlarda bazı bozuklukların 

meydana geldiği bilinmektedir. Beta-glukanlar, makrofajları 

hassaslaştıran ve yara tamirine yardımcı olduğu bilinen doğal 

bileşiklerdir. Beta-glukanlar, lökositlere, makrofajlara, dendritik 

hücrelere, granülositlere ve hücre yüzeylerinde bulunan diğer 
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hücrelere spesifik olarak bağlanır (Karri vd., 2016). Beta glukanlar, 

nem bakımı ve eksüdaların yaradan emilmesi gibi yara iyileşmesini 

sağlayan ek özelliklere sahiptir. Çözünebilir beta glukanlar hafif 

asidiktir (pH 6), bu sayede yaradaki proteaz aktivitesini azaltır ve yara 

iyileşmesinde yardımcı olurlar. Çözünebilir beta glukanlar doğal 

immün sistemin hücrelerinde hücresel reseptörlere etki ederek immün 

yanıtın modülasyonunda rol oynar (Engstad vd., 2002). İn vivo 

çalışmalar, çözünebilir beta glukanların immün fonksiyonların güçlü 

bir arttırıcısı olduğunu ve DAÜ'lere yönelik ürünlerin geliştirilmesi 

için kullanılabileceğini göstermektedir (Sandvik vd., 2007). 

2.4. Vazodilatörler: Nitrik Oksit Salgılatıcı Yamalar 

Normal koşullarda, nitrik oksit insan vücudunda sentezlenir, salgılanır 

ve yara iyileşme sürecine katılır (Weller vd., 2009). Kollajen sentezi, 

kemotaktik sitokin salınımı, kan damarı geçirgenliği, anjiyojenik 

etkilerin arttırılması, epidermal büyüme faktörü salınımı ve bakteriyel 

mitokondriyal solunum zinciri bozulmasında anahtar rol oynar. 

Bununla birlikte, nitrik oksit kararsızdır ve sık uygulama gerektirir. 

Bu nedenle sabit nitrik oksit (NO) salımı yapan S-nitrosotioller gibi 

polimerik grupların kullanım stratejileri geliştirilmiştir (Karri vd., 

2016). Bazı elektronik destekli sistemler ile dokuya uzun süreli ve 

sabit miktarda NO salımı gerçekleştirilebilmektedir (Smith vd., 2009). 

Çeşitli çalışmalar sağlıklı deneklerin yaralarının subkutan dokusuna 

yerleştirilen yamaların dokudan ya da eksudadan geri kazanılan 

sıvıdanitrik oksit seviyelerinin arttığını ve eksizyon yaralarının yara 

iyileşme sürecini hızlandırdığını göstermektedir (Witte vd., 2002). 
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2.5. Debridman: Pirfenidon 

DAÜ gibi kronik yaralar fibroblast göçü, proliferasyonu ve 

epitelizasyon ile aşırı skarlaşmaya neden olabilir. Artan skar dokusu 

enfeksiyona yatkın hale gelmektedir. Pirfenidon, fibrozisi azaltarak 

etki gösteren antifibrotik özellikli bir piridon analoğudur. Doku 

erozyonu üretimini engelleyerek cilt yara izlerinin önlenmesinde iyi 

bir etkiye sahiptir ve yara iyileşmesinin proliferatif fazında doku 

granülasyonunu ve epitelizasyonunu iyileştirir. Pirfenidon'un ayrıca 

önemli antienflamatuvar ve antioksidan etkileri vardır (Karri vd., 

2016). 

2.6. Diğer Yara İyileşme Arttırıcıları 

2.6.1. Fenitoin 

Fenitoin, konvülsif hastalıkların etkin kontrolü için kullanılan ve 

yaygın yan etki olarak dişeti hiperplazisi yapan antikonvülsan bir 

ilaçtır (Silverdin vd., 1988). Fenitoinin bu istenmeyen uyarıcı yan 

etkisi, yara iyileşmesinde kullanımını düşündürmüştür. Ek olarak, bağ 

dokusunun büyümesini uyaran uyarıcı bir etki yoluyla yara 

iyileşmesinin dinamiklerini değiştirme potansiyeli ile yara 

iyileşmesini destekleyebileceği düşünülmektedir. Fenitoinin, 

fibroblast proliferasyonunun uyarılmasını, granülasyon dokusunun 

oluşumunu arttırmayı, kollajenaz aktivitesini azaltmayı, 

glukokortikoid aktivitesinin inhibisyonunu ve doğrudan veya dolaylı 

antibakteriyel aktiviteyi sağlayarak çeşitli mekanizmalarla yara 

iyileşmesini destekleyebileceği gösterilmiştir (Prasad vd., 2017). 
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2.6.2. Ürokinaz 

Ürokinaz tipi plazminojen aktivatörü (uPA) olarak da adlandırılan 

ürokinaz, keratinositler tarafından sentezlenen ve salgılanan bir serin 

proteazdır. Yara onarımı zamanlarında keratinositleri geçirerek büyük 

ölçüde eksprese edilir (Bugge vd., 1996). Ne uPA ne de reseptörleri 

normal koşullarda sağlıklı epidermal hücrelerde ifade edilmez. uPA 

reseptörüne bağlandığında yeniden epitelizasyon fazı sırasında yara 

çevresinde lokal hücre dışı proteolizi indükler. uPA'nın aktivite 

göstermesi fibroblastlar, gecikmiş hücresel infiltrasyon, granül doku 

ve yeniden epitelizasyon ile belirlenir. uPA'nın derin yaralar 

üzerindeki yüzeysel uygulamasının, diyabetik ve sağlıklı farelerde 

iyileşme sürecini hızlandırdığı gösterilmiştir (Karri vd., 2016). 

2.6.3. Kurkumin 

Kurkumin'in glikoz düşürücü etkisi, hayvan modellerinde ve bazı 

klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu özellikler, glikoz ve lipid 

metabolizması, oksidatif stres, hücre büyümesi, iltihaplanma ve 

apoptozis ile ilgili sayısız hedef üzerindeki etkilerine atfedilebilir 

(Mahmood vd., 2015). 

Oksidatif stresin artması ile diyabetiklerde gecikmiş yara iyileşmesi en 

yaygın komplikasyonlardan biridir (Senoja vd., 2005). Bu nedenle, 

kalıcı enflamasyonun azaltılması / sonlandırılması ve serbest 

radikallerin ortadan kaldırılması, bir antienflamatuvar ve antioksidan 

ajanın yara tedavisine sokulmasının diyabetik yaraların iyileşmesinde 

önemli bir strateji olabileceği düşünülmektedir (Dissemond vd.,2002). 
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Kurkuminin güçlü antioksidan ve antienflamatuvar özelliklerinin onu 

DAÜ tedavisi için ideal bir aday yapabileceği düşünülmektedir. 

Diyabetik sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, kontrol ve jelle 

tedavi edilen gruplara kıyasla, topikal kurkumin uygulaması, belirgin 

kollajen sentezine ve tamamen yenilenmiş epitel tabakası ile yara 

iyileşmesinde hızlanmaya neden olmuştur (Mahmood vd., 2015). 

Antioksidan savunma sistemini pozitif olarak modüle eden ve ciddi 

anti-enflamatuvar özellikler sergileyen kurkumin, diyabet 

komplikasyonlarının azaltılmasında önemli bir terapötik ajan gibi 

görünmektedir (Chuengsamarn vd., 2012). Bununla birlikte, bu 

polifenolik bileşiğin (kurkumin) antioksidan aktivitesinin, yapısında 

metoksi, fenoksi ve karbon-karbon çift bağları dahil olmak üzere 

farklı fonksiyonel grupların varlığından, antienflamatuvar etkinin ise 

araşidonik asit metabolizmasının inhibisyondan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Bu nedenle, kurkumin ve sentetik türevleri, hem 

antioksidan aktivite hem de α-Glukosidaz / α-Amilaz inhibitör 

özellikleri ile diyabet komplikasyonlarını kontrol etmek için 

potansiyel olarak yüksek yararlar sunar. Bu yapılar üzerinde rasyonel 

ilaç tasarımı ile yapılacak daha ileri çalışmalar, gelecekte yeni sınıf 

güçlü anti-diyabetik ilaçların araştırılmasına yol açabilir (Mahmood 

vd., 2015). 
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2.6.4. İnkretin Bazlı Tedaviler 

İnkretin bazlı tedavi, dünya çapında kullanılan klasik bir anti-

hiperglisemik tedavilerden biridir. Vildagliptin ve saksagliptin gibi 

ilaçlar bu grupta yer alan önemli ilaçlardandır. Antioksidan, anti-

enflamatuvar ve proanjiyogenetik etkiler gibi glukoz kontrolünün 

ötesinde inkretin bazlı tedavide birçok yararlı etkisi bulunmuştur. 

Gerçekten de, inkretin bazlı tedavi, yara iyileşmesinde çoklu hedeflere 

etki ederek ümit verici sonuçlar göstermiştir (Ku ve Liang, 2018). 

Önceki çalışmalarda, üç aydan fazla bir süre boyunca ayak bileğinin 

altında kronik iyileşmeyen ayak ülseri olan diyabetik hastalarında 

vildagliptinin etkileri incelenmiştir (Marfella vd., 2012). Tüm hastalar 

ilk 4 hafta boyunca haftalık olarak ve daha sonra 120. güne veya ülser 

kapanmasına kadar her iki haftada bir incelendi. Sonuçlar ülsere bağlı 

advers olay (yara enfeksiyonu, selülit ve osteomiyelit) sergileyen 

hasta sayısının vildagliptin ile tedavi edilen grupta plasebo grubuna 

göre anlamlı derecede düşük olduğunu göstermiştir. Ek olarak, 12 

hafta sonra vildagliptin ve plasebo grupları arasında yara kapanma 

oranında anlamlı bir fark bulunmuştur. Vildagliptin ile tedavi edilen 

grubun ülserlerinden elde edilen örneklerde kılcal yoğunluk, hipoksi 

ile indüklenen faktör-1 alfa (HIF-la) ve vasküler endotelyal büyüme 

faktörü(VEGF)'nin yanı sıra nitrotirosin düzeylerinin de artmış olduğu 

görülmüştür (Marfella vd., 2012). Bu klinik çalışma vildagliptinin 

oksidatif stresi hafifleterek, anjiyogenezi artırarak ve kılcal 

yoğunlukta pozitif değişiklikler yaparak yara iyileşmesinin 

iyileştirebileceğini göstermiştir (Ku ve Liang, 2018). Bir başka Faz IV 
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klinik çalışmada, saksagliptinin 50 ile 85 yaşlarındaki diyabetli 

hastalarda yara iyileşmesini iyileştirip iyileştirmediğini araştırılmıştır. 

Bacakları veya ayakları üzerinde evre III veya IV ülseri bulunan 

diyabetik hastalarda tedavi sonrasında kan glukoz düzeyleri arasında 

önemli fark olmamasına rağmen saksagliptin ile tedavi edilen 

hastaların iyileşme oranında plasebo grubuna göre anlamlı bir 

iyileşme saptanmıştır (Schürmann vd., 2012). Bu klinik çalışma, 

saksagliptinin diyabetik yara iyileşmesi üzerindeki yararlı etkilerini 

doğrulamıştır. 

İnkretin bazlı tedaviler, diyabetik ayak ülserlerinin yara iyileşmesinde 

kan glukoz seviyelerini düzenleme etkilerine ek olarak potansiyel 

faydalar göstermiştir. İnkretin bazlı tedaviler, enflamatuvar yanıtı 

hafifletmede, keratinosit göçünü iyileştirmede, anjiyogenezi 

indüklemede ve doku yeniden düzenlemesini geliştirmede ve böylece 

yara iyileşmesini kolaylaştırmada kritik bir rol oynamaktadır (Ku ve 

Liang, 2018). 

2.6.5. Topikal İnsülinin Preparatları 

Her ne kadar insülinin diyabetik yaralar üzerine iyileştirici özellikleri 

20. yüzyılın başlarına ve cilt yaralarını tedavi etmek için topikal 

insülin ile ilgili ilk raporlar 1960'lara dayanmasına rağmen insülinin 

iyileştirici etkilerine ilişkin mekanizmalar son on yılda açıklanmaya 

başlanmıştır. Son zamanlarda topikal insülin tedavisi için stabil uzun 

ömürlü dağıtım cihazları geliştirilmiştir ve kronik diyabetik yaralarda 

insülinin iyileştirici etkilerinin altında yatan moleküler mekanizmalar 
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kısmen aydınlatılmıştır. İnsülin derinin iyileşme yanıtında önemli 

aktörler olan vasküler ve immün hücrelerin işlevini düzenleyerek etki 

gösterdiği düşünmektedir (Emanuelli vd., 2016). 

İnsülin cilt keratinositleri ve dermal fibroblastlar tarafından uzun 

süreli glukoz alımının düzenlenmesinde rol oynayarak cilt 

keratinositlerinin proliferasyonunu, farklılaşmasını ve hücre göçünü 

uyarmaktadır, fibroblast büyümesini ve 𝐶𝑎++kaynaklı fibroblast 

proliferasyonunu artırmaktadır. İnsülin ayrıca endotel hücrelerde 

IR/PI3K/Akt sinyal yolağının aktivasyonunu ile eNOS ekspresyonunu 

artırarak vazodilatasyonu artırmaktadır ve Rac1'i aktifleştirip endotel 

bariyer fonksiyonunu stabilize ederek vasküler fonksiyonu modüle 

etmektedir. Makrofajlarda, nötrofillerde, monositlerde ve lenfositlerde 

de ifade edilmesine rağmen, immün hücrelerde rolü çok az 

bilinmektedir. Sadece aktif halde bulunan T hücrelerin hücre 

metabolizmasını ve bağışıklık tepkisini düzenlediği görünen insülin 

sinyal ileticilerini ifade etmektedir. Topikal insülin tedavisinin 

diyabetik hayvanların yaraları üzerindeki PI3K/Akt/MAPK/ERK 

yollarının bozulmuş ifadesini tersine çevirerek yara iyileşmesini 

kolaylaştırmaktadır. İnsülinin diyabetik yaralarda pro-anjiyojenik ve 

damar olgunlaştırıcı etkilere sahip olduğuna dair kanıtlar vardır. 

İnsülinin ayrıca,  anjiyopoietin-1 ekspresyonunu artırarak kan 

damarlarının olgunlaşmasını hızlandırdığı ve enflamatuvar fazın 

süresini azalttığı gösterilmiştir (Emanuelli vd., 2016). 
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2.6.6. AMP ile Aktive olan Protein Kinaz (AMPK) 

Aktivatörleri 

Hücresel enerji dengesinin düzenleyicisi olarak, 5 'adenozin 

monofosfatla aktive olan protein kinazın (AMPK) hedef alan 

yaklaşımlar da diyabet tedavisindeki önemli yaklaşımlardan biridir 

(Lin vd., 2014).AMPK aktivatörleri ile diyabet veya diyabetle ilgili 

hastalıkların tedavisini içeren çok sayıda klinik çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, AMPK aktivatörleri ile ilgili 

çalışmalar yalnızca diyabet ile sınırlı kalmayıp, beslenme ve 

metabolik hastalıklar dışında yirminin üzerinde farklı hastalığı 

içermektedir (Lin vd., 2014). ABD'de gerçekleştirilen bir klinik 

çalışmada 10 ile 19 yaş arasındaki çocukların ciddi yanıklarında 

metformin kullanımının etkisi incelenmiştir. Bu klinik çalışmada, 

sistemik AMPK aktivatörü tedavisinin, klinik ortamda yara iyileşmesi 

üzerine faydalı etkilerinin bulunduğu kanıtlanmıştır (Lin vd., 

2014).AMPK aktivatörlerinin diyabetik ülser iyileşmesinin faydasını 

öngören fibroblast ve keratinosit proliferasyonunu ve göçünü 

artırdığını, anjiyogenez, anti-enflamasyon, anti-oksidasyon özellikle 

sağladıkları görülmüştür. Bununla birlikte, hangi AMPK 

aktivatörünün daha etkili olduğunu ve AMPK aktivatörlerinin diğer 

diyabetik ülser tedavileriyle birleştirilip birleştirilmeyeceğini 

belirlemek için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç vardır (Lin vd., 

2014). 



 
150 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ:  

FARMAKOLOJİK ARAŞTIRMA PATERNLERİ  

2.6.7. Mikrobesinler: Vitaminler ve Mineraller 

Vücudumuzda gerçekleşen birçok moleküler ve biyokimyasal 

reaksiyon için vitamin ve minerallerin düzenleyici rollerinin olduğu 

uzun yıllardır bilinmektedir. DAÜ üzerine gerçekleştirilen çalışmalar 

yara iyileşmesi için bu vitamin ve minerallerin faydalı etkilerini ortaya 

koymaktadır. Yapılan çalışmalar D vitamini takviyesinin hem 

glisemik kontrol hem de yara iyileşmesi üzerine olumlu etkiler ortaya 

çıkardığını göstermektedir. D vitaminin bu etkisini oksidatif stres ve 

enflamasyon üzerine düzenleyici rol oynaması ile ilişkili olduğu 

belirtilmiştir (Razzaghi vd, 2017; Kulprachakarn vd., 2017). 

E vitamininin yara iyileşmesini kolaylaştırıcı etkisi yarım asırdır 

bilinmektedir. Birçok deneysel çalışma E vitamini ve türevlerinin 

özellikle antioksidan mekanizmaları kullanmak suretiyle hem sağlıklı 

hem de diyabetik kişilerde yara iyileşmesini hızlandırdığını 

göstermektedir (Kulprachakarn vd., 2017; Musalmah vd., 2002).  

C vitamini ya da diğer ismi ile askorbik asidin üreme, bağışıklık, 

büyüme fonksiyonları ile enfeksiyona karşı bağışıklık yanıtta önemli 

rol oynadıkları bilinmektedir. Ayrıca cilt için kolajen sentezinde 

önemli bir bileşendir ve kıkırdak oluşumunda gerekli bir bileşendir. C 

vitamini seviyelerinde düşüş meydana gelmesi yara iyileşmesini 

olumsuz yönde etkileyerek enfeksiyon riski artırabilmektedir. C 

vitamini, enflamasyon, proliferasyon ve yeniden modelleme de dahil 

olmak üzere yara iyileşmesinin çeşitli aşamalarında rol alarak genel 

süreci desteklediği doğrulanmıştır. Bunun yanında C vitamini 
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takviyeleri enflamatuvar fazı tamamlamaya yardımcı olur. C vitamini, 

kolajen metabolizmasında meydana gelen pleiotropik mekanizmalar 

yoluyla yaraların iyileşmesini destekleyebilir (Mohammed vd., 2016). 

Magnezyum, glikoz homeostazı ve insülin duyarlılığının 

düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ek olarak, magnezyum 

birçok enzimatik reaksiyon için bir kofaktör görevi görür. Kollajen ve 

protein oluşumu ve doku gelişimi için de gereklidir. Yara sertleşmesi 

sırasında kollajen oluşumunun işlenmesinde, magnezyum adenosin 

trifosfat (ATP) ile etkileşir.  Düşük serum magnezyum seviyeleri, 

DAÜ gelişme riski ile ilişkilili bulunmuştur. Ayrıca hipomagnezemi, 

zayıf glisemik kontrol, nöropati, koroner arter hastalıkları, diyabetik 

retinopati, hipertansiyon ve ayak ülserasyonları ile de ilişkili 

bulunmuştur. Bazı çalışmalar, serum magnezyum düşüklüğünün DAÜ 

ilerlemesi için risk faktörü olduğunu bildirmiştir (Kulprachakarn vd., 

2017). 

Çinko metaloproteinazlar, DNA ve RNA sentezi, protein ve kollajen 

sentezi, bağışıklık fonksiyonu, hücresel çoğalma ve yara 

sertleşmesinde rol oynamaktadır. İyileşme sürecinde ayrıca kolajenin 

çapraz bağlanmasında rol oynayan lizil oksidaz enzimleri için önemli 

bir kofaktördür. Düşük serum çinko seviyesine deney hayvanlarının 

yara iyileşmesinin geciktirdiği bildirilmiştir. Larijani vd (2007), ayak 

ülseri olan tip 2 diyabet hastalarında serum çinko düzeyinin, ayak 

ülseri olmayanlara göre önemli ölçüde düşük olduğunu göstermiştir. 

Bununla birlikte, bol miktarda çinko tüketimi bakır ve demir 

emilimini olumsuz etkileyerek bu temel minerallerin eksikliğine 
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neden olabilir. Farklı çalışmacıların gerçekleştirdiği çalışmalarda da 

demir, bakır ve bor gibi farklı mineral ve eser elemetlerin de yara 

iyileşme sürecine katkı sağlayabileceğini göstermektedir 

(Kulprachakarn vd., 2017). 

3. SONUÇ 

Hasta eğitimi, kan şekeri kontrolü, yara debridmanı, ileri pansuman, 

boşaltma, cerrahi ve gelişmiş tedaviler halen DAÜ için standart bakım 

tedavileridir. Bu altın standart bakımları çoğu DAÜ yönetiminde 

başarılı olmuştur. Bununla birlikte, amputasyon ile biten DAÜ 

iyileştirmede yüksek başarısızlık oranları olan bir grup hasta vardır. 

Ayrıca, bu tür hastalar ile yapılan çalışmalar mikrovasküler 

disfonksiyon, azalmış büyüme faktörü aktivitesi, hipoksik doku ortamı 

ve yara iyileşmesinde bozulmaya katkıda bulunan diğer faktörleri 

işaret etmektedir. Günümüz tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu 

hastalar için gerçekleştirilen çalışmalar antibiyotikler, nöropatik 

ağrıya karşı kullanılan ilaçlar, doku biyolojikleri, büyüme faktörleri, 

cilt ikameleri ve enflamasyon modülatörleri gibi yeni yaklaşımların 

ampütasyon ile sonlanan diyabetik ülserler için ümit vaad 

edebileceğini göstermektedir. Diyabetik yara iyileşmesinin patogenezi 

çok faktörlü olmasına rağmen, büyüme faktörlerinin ekspresyonunun 

azalması ve artmış enflamatuvar sitokin seviyeleri, DAÜ yara 

iyileşmesinin bozulmasının başlıca nedenleridir. İmmünomodülatörler 

ile lokal veya sistemik tedavi, kutanöz homeostazı eski haline 

getirebilir ve daha iyi yara iyileşmesine sahip olabilir (Karri vd., 

2016). 
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Büyüme faktörleri, yara mikro ortamında olumlu bir moleküler 

manipülasyona neden olur. Bu büyüme faktörlerinin topikal 

uygulaması, DAÜ tedavisinde terapötik kullanımları için önemli bir 

role işaret etmektedir. Bununla birlikte, sadece tek bir büyüme faktörü 

takviyesi (trombositten türemiş büyüme faktörü), topikal uygulama 

için FDA tarafından onaylanmıştır. İlk birkaç ay içinde iyileşme 

belirtileri göstermeyen DAÜ’de tamamlayıcı tedavi stratejileri 

geliştirilmedikçe nadiren tedavi edilebilir. Bunun için 

biyomühendislik ürünü deri ikameleri bu yaralı yara formunda önemli 

bir role sahiptir. Deri ikame maddelerinin en büyük dezavantajı pahalı 

olmaları ve enfeksiyonlara neden olmalarıdır. Ek olarak, birçok cilt 

ikamesi ile yapılan klinik çalışmalar değişken başarı oranları 

göstermiştir. Bir yara standart terapi ile iyileşemezse, cerrahi 

debridman ve ardından yaranın biyomühendislik ürünü bir deri 

ikamesi ile tedavi edilmesi veya büyüme faktörleri eklenmesi 

düşünülmelidir. Cerrahi yöntem, iyileşmesi zor yaralar için diğer 

yollara (otolitik ve kimyasal) kıyasla hala standart bir debridman 

yoludur (Karri vd., 2016). 

Nöropatik ağrıya karşı kullanılan ilaçlar ağrıyı semptomatik olarak 

hafifletebilir, ancak DAÜ tedavisinde doğrudan bir etkiye sahip 

değildir. Akut ayak enfeksiyonları sistemik antibiyotiklere duyarlı gibi 

görünse de, kronik ayak enfeksiyonları için aynı şey söylenemez. Bu 

nedenle, herhangi bir kronik derin enfeksiyonun tedavisi için cerrahi 

debridman ile birlikte antimikrobiyal tedavi gereklidir. Kemik 
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enfeksiyonlarının tedavisi oldukça zordur ve genellikle ameliyat 

gerektirir (Karri vd., 2016). 

DAÜ tedavisi içinbirçok çalışma yapılmasına ve ümit vaat eden klinik 

çalışmalara rağmen, bugüne kadar kesin bir kanıt kümesi 

oluşturulmamıştır. DAÜ araştırmasında en önemli öncelik, yara 

oluşumu ve ilerlemesinin arkasındaki temel mekanizmaları 

aydınlatılmasıdır. DAÜ mekanizmalarının çözülmesine yönelik bu 

çabalar hala yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, iyileşmeyi teşvik etmek için 

uygun müdahale ve terapiler ve gerekli terapötik strateji (tek, adjuvan 

ve kombinasyon) tipi de tartışılması gereken farklı bir konudur (Karri 

vd., 2016). 

Sonuç olarak, yukarıda bahsedilen yeni tedavilerin bir kısmının umut 

verici olmasına rağmençok azının etkinliğine ait güçlü kanıtlar 

bulunmaktadır.Bahsedilen stratejilerin çoğu karmaşık olmayan veya 

düşük dereceli ülserler üzerinde çalışılmıştır ancak geleneksel 

tedavilere cevap vermeyen, iyileşmesi zor ülserler üzerinde yeterince 

çalışma yapılmamıştır. Ayrıca bu tedavi yöntemlerinin güvenliği ve 

etkinliği çok sayıda özel popülasyonda belirlenmemiştir. Gelecekteki 

çalışmalar, tam iyileşme, ülser oranı, yara boyutundaki küçülme oranı, 

tekrarlayan ülserler, yan etkiler ve yaşam kalitesi gibi parametreleri de 

dikkate almalıdır. DAÜ patofizyolojisinde birçok biyokimyasal ve 

moleküler bozukluğun aynı anda ortaya çıkmasından dolayı bir tedavi 

stratejisinin tek başına tüm problemler için çözüm sağlayıp 

sağlayamayacağı da ileri çalışmalar ile cevabı aranması gereken 

sorulardan birisidir. 
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GİRİŞ  

 

Elektrik yaralanmaları elektriğin yaşamın tüm alanlarına girmesi ve 

teknolojik gelişmelere bağlı olarak artmaktadır. Günlük hayatımızda 

ve endüstride elektriğe olan bağımlılığın giderek artması, elektrik 

akımıyla veya onunla çalışan ekipmanlar yoluyla tüm yaş gruplarında 

yüksek mortalite ve morbiditeye neden olan yaralanmalara yol 

açabilmektedir. Elektrik yanıkları flash (parlama) ile birlikte dış 

yanığa sebep olurken, akımın geçişine bağlı olarak kemiğin ısınması 

ve kası yakmasıyla da iç yanıklar görülür. Elektriğe bağlı bu 

yaralanmalar yıkıcı komplikasyonlara ve uzun süren sosyoekonomik 

etkilere neden olmaktadır (1-3). 

 

Elektrik yaralanmaları yanık merkezlerinde yatırılan hastaların %4 

kadarını oluşturur. Bu oran gelişmiş ülkelerde %0,04 ile %5 arasında 

iken, gelişmekte olan ülkelerde %27’ye kadar ulaşabilmektedir. 

Erişkinlerde yaralanmaların %80’e yakını erkeklerde meydana gelir. 

Çocukluk çağı elektrik yaralanmaları da erkeklerde daha fazla görülür 

(2-6). Elektrik yanıkları, düşük voltajlı (<1000 Volt) ve yüksek 

voltajlı (>1000 Volt) yaralanmalar olarak sınıflandırılır. Evlerde 

kullanılan şebeke gerilimi 220 Volt olup düşük voltajlı elektrik 

yanıklarına neden olur. Elektrik yaralanmalarının  %37’si düşük 

voltaja, %63’ü ise yüksek voltaja bağlı olarak gerçekleşmektedir (7). 

Düşük voltaja bağlı yaralanmalar, genellikle ev ortamlarında ve 

çocuklarda daha sık görülmekte iken, yetişkinlerdeki yaralanmalar 

genellikle iş yerlerinde gerçekleşmektedir (8-10). Elektrik 
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yaralanmalarının üçte biri ve yüksek gerilim yaralanmalarının çoğu 

işile ilgilidir. İşe bağlı yaralanmaların %50'den fazlası güç hattıyla 

temastan kaynaklanır ve iş kazalarına bağlı ölüm sebepleri arasında 

4.sıradadır (11,12). 

 

FİZYOPATOLOJİ 

 

Elektrik akımı doğru akım ve alternative akım olmak üzere ikit 

ürlüdür. Doğru akım da electron hareketi tek yönlü iken, alternative 

akımda elektronlar döngüsel olarak hareket ederler. Günümüzde 

evlerde ve işyerlerindeki elektrik sistemlerinde alternative akım 

kullanılmaktadır. Bu nedenle doğru akıma bağlı yaralanmalar nadirdir. 

Akım ile oluşturulan elektrik enerjisinin birimi voltajdır. Düşük 

voltajlı alternative akım elektrikle temas süresini uzattığı için doğru 

akıma gore daha tehlikeli kabu ledilirken, yüksek voltajlarda her iki 

akım çeşidinin de hasar verici etkisi benzer özellikler gösterir (13). 

Elektrik yaralanmasının ağırlığı elektrik akımının şiddeti (voltaj ve 

doku direnci tarafından belirlenir), vücutta izlediği yol ve temas 

süresine bağlıdır (14). Ohm kanununa göre “Akım 

şiddeti=Voltaj/Direnç” olduğundan akım şiddeti voltaj ile doğru 

orantılıdır. Voltaj yükseldikçe elektrik yanığındaki doku hasarı ve 

sekel oranı artmaktadır (15). Derinin nemliliği, flash komponentinin 

olup olmaması ve kıyafetlerin tutuşması gibi başka faktörler de 

önemlidir. Elektrik 100 °C'den yüksek sıcaklıklar üretebildiği için 

termal yaralanmalar da ortaya çıkar. Bu ısı, akım dokudan ilerlerken 
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derin dokularda tahribata neden olur. Elektrik kuvveti lipid zarına su 

gönderip, hücre ruptürüne neden olduğu için elektroporasyon 

gerçekleşir (2). 

Yüksek voltaj yaralanmalarında, kişinin elektrik akım kaynağı ile 

direk temas etmesine gerek yoktur. Elektrik yanıkları üç tip yaralanma 

potansiyeline sahiptir:  

1) Akıma bağlı gerçek elektrik hasarı;  

2) Elektrik kaynağından bir nesneye geçerken elektrik arkından 

yaralanma;  

3) Giysilerin veya çevrenin tutuşmasından kaynaklanan alev 

hasarı.  

 

Elektrik akımına karşı direnç dokular arasında farklılık gösterir. En 

yüksek direnç, yüksek inert matriks içeriği nedeniyle kemik, tendon 

ve yağ dokusunda, daha sonra sırasıyla deri, kas, damar ve sinirde 

görülür (16,17).  Elektrikle olan yaralanmalarda bu direnç dokuların 

ısınmasına ve dokudan geçerken elektrik akım yolunda arterlerin 

duvarında intima ve medyanın hasar görmesi sonucu trombozlara 

neden olabilir. Vasküler yaralanma ve tromboksanların uzun süreli 

üretimi nedeniyle doku tahribatı genellikle şiddetli ve ilerleyicidir. 

Makroskobik ve mikroskobik vasküler yaralanma derhal ortaya 

çıkabilir ve çoğu zaman tersine çevrilemez (18,19). 
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KLİNİK VE KOMPLİKASYONLAR 

Elektriğe maruz kalma deri, kas iskelet sistemi ve diğer organ 

sistemlerinde ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kardiyak açıdan 

aritmi önemlidir. Aritmi herhangi bir voltajdaki elektrik akımı ile ilk 

temas anında veya yüksek voltaj ile yaralanmalarda hastanede ortaya 

çıkabilir. Ayrıca yüksek voltaj ile yaralanan hastaların kalp hasarı 

açısından değerlendirilmesi önerilmektedir. Kalp ritmi; olay yerinde 

şüphelenilirse veya yüksek voltaj hasarı meydana gelirse en az 24 saat 

boyunca sürekli olarak izlenmelidir. Ventriküler fibrilasyon ve asistol 

en yaygın olanıdır ve yoğun bakım takibi gerektirir. Koroner arter 

spazmı, miyokardiyal yaralanma ve infarktüs de tanımlanmıştır. 

Bununla birlikte, düşük voltaj ile yaralanmada başvuru sırasında 

normal bir kardiyak ritm olması, ritm bozukluğu olmayacağı anlamına 

gelir ve bu nedenle 24 saat izlemeye gerek yoktur (19,20).  

Doku direnci kemik, yağ, tendon, deri, kas, damar ve sinir sırası ile 

azalır. Kemik yüksek bir ısıya kadar ısınır ve kas gibi çevre yapıları 

yakar, bu da kaslarda ödeme yol açabilir. Yüksek voltajlı elektrik 

yaralanmalarında kompartman sendromunun yaygın olmasının sebebi 

bu kas ödemidir. Doku içinden geçen elektrik akımı giriş ve çıkış 

yerlerinde yanıklara ve derin dokularda gizli yaralanmalara neden 

olabilir. Akım, tercihen düşük dirençli yollar boyunca hareket eder. 

Yumuşak dokudan geçer, yüksek dirençli kemikle temas eder ve çıkış 

yerine kadar kemik boyunca ilerler. Kompartman sendromu için hangi 

ekstremitelerin yakından izlenmesi gerektiğine karar vermek için giriş 

ve çıkış yaraları dikkatlice değerlendirilmelidir (2). 
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Elektrik akımına bağlı direkt kas yaralanması, daha agresif sıvı 

resusitasyonuna ihtiyaç duyan gross miyoglobinüriye neden olabilir. 

Miyoglobinüri, kas hücrelerinin harabiyeti nedeniyle oluşur. 

Miyoglobinüri sonrası solid organ hasarı, barsak perforasyonu, safra 

taşı oluşumu görülebilir. Gross miyoglobinürisi olan hastalarda 

genellikle etkilenen uzuvların fasyotomisi gerekir. Elektrik akım 

kuvvetinin hastayı fırlatması ile kulak zarı yırtığı, iç organ kontüzyonu 

ve iskelet patolojileri görülebilir. Karın duvarı tutulumu durumunda 

viseral organlarda da ciddi yaralanmalar ortaya çıkabilir. Safra kesesi, 

karaciğer, pankreas, ince ve kalın barsak yaralanmalarının erken tanı 

ve tedavisi hayati önem taşır (7,21,22). Katarakt elektrik hasarının 

uzun vadeli olumsuz bir etkisidir, oftalmolojik değerlendirme ve takip 

gerektirir (23) . 

Elektrik yaralanmalarında yaralanmanın şiddeti genellikle etkilenen 

vücut bölgesinin kesit alanı ile ters orantılıdır. Bu yüzden el ve ayak 

bileğinde en şiddetli yaralanmalar görülürken, proksimale doğru 

gittikçe yaralanma şiddeti azalır. Daha derin dokular ve iki kemik 

arasındaki bölgeler (tibia-fibula ve ulna-radius gibi) ısıyı daha fazla 

tutar. Periferik sinir yaralanmaları bu yüzden sıklıkla el ve ayak bileği 

düzeyinde gerçekleşir (19). 

Termal ve kimyasal yanıklarda etkilenen total vücut alanı yüzdesi 

(TBSA) prognoz ile ilişkili iken, elektrik yanıklarında prognoz ile 

mutlak ilişkili değildir. Elektrik yaralanmalarında, TBSA derin doku 

hasarını ölçmez veya öngörmez (2). 
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TEDAVİ 

Acil yaklaşım olarak ilk once genel durum stabilize edilmeli, bu 

amaçla hava yolu control edilerek solunum değerlendirilmeli, uygun 

dammar yolu açılarak sıvı resusitasyonuna başlanmalı ve foley sonda 

takılmalıdır.Kardiyovasküler sisteme yönelik olarak elektrik yanığı 

ilegelen her hastaya mutlaka EKG çekilmeli, kardiyakmonitorizasyon 

uygulanmalı ve serum kreatininkinaz-MB düzeyi bakılmalıdır. 

Özellikle yüksekvoltaj yaralanmasında kardiyak kas nekrozu 

gelişebileceği için troponin-l düzeyleri değerlendirilmelidir. Elektrik 

akış yolu kalbi içine alıyorsa veya yüksek voltaj hasarı mevcutsa 24 

saat kardiak monitorizasyon gereklidir (20, 24).  

Yanık hastalarında ilk 24 saatte verilecek sıvı miktarı erişkinlerde 

Parkland Formülüne göre [4 mL x hastanın vücutağırlığı (kg) x yanık 

yüzdesi], çocuklarda ise Galveston formülüne göre [2000 mL x 

vücutyüzeyalanı (m2) + 5000 mL x yanık yüzey alanı (m2)] hesaplanır. 

Hesaplanan sıvı miktarının (Ringer laktat) yarısı ilk 8 saatte, kalan 

yarısı ise sonraki 16 saatte verilir (15,24). Elektrik yanıklarında, 

hesaplanan bu sıvı miktarından daha fazlasının verilmesi gerekir. İdrar 

çıkışının ise diğer yanıklarda önerilenin iki katı olacak şekilde 

(erişkinlerde 100 ml/saat, çocuklarda ise 3-4 ml/kg/saat) olması 

hedeflenir. Böylece myoglobinüri ve hemoglobinüri sonucunda akut 

böbrek yetmezliği gelişmesi engellenir. Sıvı replasmanı ve idrar takibi 

sırasında idrarın rengi siyah veya kırmızı ise intra venöz sıvı hızla 

arttırılmalıdır. İdrarı alkalileştirmek için erişkinlerde 2 ampul, 10 kg 

üzerindeki çocuklarda 1 ampul, 10 kg altındaki çocuklarda 1 ml/kg 
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NaHCO3 IV puşe edilmelidir. Akut dönemde diuretic kullanılması 

kontrendike olduğu için verilen sıvı miktarı artırılmalıdır. Bu çabalar 

sonuçsuz kalır ise son care olarak erişkinlerde 50 gr, çocuklarda 0,5 

gr/kg mannitol intravenöz puşe edilmelidir (20,24). 

Takiben ekstremitelerde dolaşım bozukluğu ve kas hasarı 

değerlendirilmelidir.Yaygın kas nekrozuna neden olan yüksek voltaj 

yaralanmalarında kompartman sendromu oranı yüksektir. 

Kompartman sendromu gelişen durumlarda eskarotomi yetersizdir, 

doku dolaşımı bozulmadan mutlaka fasyotomi yapılmalıdır. Akıma 

bağlı kas kontraksiyonu sonucunda kas kopma veya yırtılmaları ile 

kemiklerde kırıklar veya çıkıklar meydana gelebilir. Ayrıca 

intraabdominal organ yaralanması oluşabilir. Eşlikedebilen bu 

patolojilere yönelik direkgrafiler, batın US, MR veya CT, renkli 

doppler US incelemeleri yapılabilir (25). 

Yüksek voltaj elektrik yanıklarında, ilk resusitasyonların yapılması ve 

hayati tehlike oluşturacak eşlik eden yaralanmaların control altına 

alınması sonrası hasta mevcut en yakın yanık unite veya merkezine 

yönlendirilmelidir (24). 

Yanık yarasına yönelik cerrahi tedavi yaklaşımları arasında 

debridman, eskarotomi, eskarektomi, fasyotomi, greftleme, greftin 

yetersiz kaldığı durumlarda flep kullanımı ve gereken durumlarda 

amputasyon ayılabilir. Elektrik yanıkları zamanla belirginleşen kas 

nekrozu ile karakterize olduğu için hasta seri debridmanlarla takip 

edilir, ortaya çıkan defekt uygun greft veya flep ile kapatılır (2,11). 
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Elektrik yanıklarının onarımında erken dönemde pediküllü deri veya 

myokutanöz flepler kullanılabilir. Günümüzde mikrocerrahi 

tekniklerin gelişmesiyle birlikte özellikle distal ekstremite 

defektlerinin rekonstrüksiyonunda serbest flepler de daha fazla 

kullanılmaya başlanmıştır (6,26,27). 

SONUÇ 

Elektrik yanıkları, termal ve kimyasal yanıklardan oldukça farklıdır. 

Cilt hasarı önemsiz olarak görülebilir, ancak ilerleyen günlerde derin 

dokularda ciddi hasar oluşabilir.İlerleyici doku nekrozu tedaviyi daha 

da zorlaştırır. Eşlikedebilen yaralanmalar konusunda özellikle dikkatli 

olunmalı ve genel durumu stabilize edilen hastalar ileri tedavi 

amacıyla yanık unite veya merkezlerine yönlendirilmelidir. 

Elektrik yanıklarında en iyi tedavinin önlemek olduğu konusu 

vurgulanmalıdır. Çalışanlara ve ailelere verilecek eğitimin yanısıra iş 

güvenliğI önlemlerinin artırılması elektrik yaralanmalarının sıklığını 

azaltacaktır. 
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GİRİŞ 

1.MULTIPLE SKLEROZ 

Multipl skleroz (MS), etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, merkezi sinir 

sisteminin miyelin içeren hücrelerin hasarı sonucu ortaya çıkan, 

demiyelinize plaklarla karakteristik olan, otoimmün kaynaklı, birincil 

enflamatuar ve kronik bir hastalıktır (Sospedra, M. ve ark., 2016). 

Ayrıca vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla merkezi sinir 

sisteminde (CNS) miyeline saldırdığı ve miyelin kılıfının 

parçalanmasından dolayı beyaz madde liflerinin demiyelinizasyonu ile 

karakterize olduğu bir otoimmün hastalıktır (Dziedzic,A.ve ark., 

2020). Potansiyel olarak, yaşam boyu süren engellere yol açan ve 

hastanın yaşam kalitesini etkileyen bir hastalıktır (Aljumah, M.ve ark., 

2020). Nörodejeneratif bir hastalık olan MS’in kadınlarda görülme 

sıklığı erkeklerden daha yüksektir (Matsui, M., 2008). MS’in 

nörolojik belirtileri arasında   optik nörit, koordinasyon, denge kaybı, 

yorgunluk, ağrı, mesane disfonksiyonu, bilişsel disfonksiyon, uyuşma, 

halsizlik ve ruh hali değişkenliklerini içerir (Marck CH.,ve ark., 2017; 

Jenkins T. M.ve ark., 2010). Genellikle 20 ila 30 yaşları arasındaki 

bireylerde görülmekle birlikte son çalışmalar, dünya çapında 2,5 

milyondan fazla insanın MS hastalığı tanısını aldığı bildirilmiştir 

(Prat, E.ve ark., 2002). Sürekli artan hasta sayısı sebebiyle hastalığının 

önemli sosyo-ekonomik sonuçları vardır ve önemli bir halk sağlığı 

sorunudur (Jennum, P. ve ark., 2012). 
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2. MS'İN  PATOFİZYOLOJİSİ 

Oto-reaktif CD4 ve demiyelinizasyona neden olan yardımcı T 

hücreleri tarafından tetiklenen bir otoimmün hastalıktır (Korn,  T.ve 

ark., 2008). Ama yapılan birçok çalışmalarda genetik ve enfeksiyöz 

faktörlerinde MS'i etkilediği bildirilmiştir (Wingerchuk, D.ve ark., 

2001). MS’in ana patolojik ayırt edici özelliği bağışıklık sisteminin T 

hücrelerinin baskın olduğu belirgin bir immünolojik yanıt içeren 

demiyelinizan bir plakanın olmasıdır (Doshi, A. ve ark., 2016). Bu 

plak, perivasküler boşluklara ve çevresindeki beyaz maddeye sızan 

enflamatuar mononükleer hücrelerin birikmesiyle başlar (Brayfield, 

A., 2014). PLP (proteolipid proteini), MPB (miyelin bazik proteini) ve 

Myelin oligodendrosit glikoprotein (MOG) proteinleri, CNS'nin 

multipl sklerozda demiyelinizasyon için önemli otoanjenlerdir 

(Muhammedi, F.ve ark., 2020). Bu hücreler nöronal aksonu izole eden 

miyelini üretir; hasar gören miyelinin aksonal elektriksel akım 

yalıtkanlığını bozar, yavaşlatır hatta uzun segment bir 

demyelinizasyon söz konusu olduğunda ise akımı kesintiye uğratır 

(Stevenson, E. ve ark., 2016). MS’in ilerlemesi esas olarak omurilik, 

optik sinir, beyin sapı ve periventriküler bölgelerde ortaya çıkan beyaz 

cevher plak oluşumu ve aksonal yaralanma ile karakterizedir 

(Ghasemi, N. ve ark., 2017). MS'in geleneksel olarak beyaz cevher 

hastalığı olarak kabul edilmesine rağmen, demiyelinize lezyonların gri 

cevherde de ortaya çıkabileceği yapılan birçok çalışmalarda 

gösterilmiştir (Honce, J.M., 2013).  MS'de serebral korteksin 

inflamasyon ve nöronal patolojisinin varlığını doğrulayan 
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immünohistokimya ve konfokal mikroskopi kullanan çalışmalar vardır 

(Dziedzic, A.ve ark., 2020). Ayrıca, kortikal lezyonlar nevritik 

distansiyonlar ve dendritik veya aksonal işlemler dahil olmak üzere 

geniş nöronal hasar sergilenmiştir (De Stefano, N.ve ark., 2003). 

Fokal gri madde hasarı ve doku atrofisi MS'in erken evrelerinde 

mevcuttur ve beyaz cevher patolojisinden daha hızlı gelişir. Ayrıca gri 

madde hasarı fiziksel yetersizlik ve bilişsel işlev bozukluğu ile korele 

edilmiştir (Chard, D.T.ve ark., 2004). Multıple skleroz; Releapsing-

Remitting MS, Primer Progresif MS, Sekonder Progresif MS, 

Tekrarlayan Progresif MS olmak üzere farklı semptomlara sahip 4 ana 

kategoriye ayrılır (Lazibat, I. ve ark., 2018). Relapsing-remitting MS 

hastaların yaklaşık % 85'i için hastalığın ilerlemesi, manyetik 

rezonans görüntüleme ile saptanan demiyeline lezyonların 

oluşumunun artmasıyla ilişkili motor kusurları ve görme kaybı gibi 

semptomların olduğu bir ''tekrarlayan-düzelen'' faz ile başlar. Zamanla 

bu belirtiler demiyeline aksonların klinik durgunluk ve kısmı 

remiyelinasyon dönemlerine dönüşür (Chari D.M. ve ark., 2007). 

Sekonder progresif MS; tekrarlayan ve düzelen hastalığı olan bazı 

hastalarda gelişebilir. Birçok hasta için, hastalığı modifiye edici 

ajanlarla tedavi, bu ilerlemeyi geciktirmeye yardımcı olur. Hastalık 

seyri, remisyon dönemleri ile veya semptom şiddeti (platolar) 

seviyelendirme ile kötüleşmeye devam eder (Tremlett, H.L. ve ark., 

2003). Primer progresif MS: MS hastalarının yaklaşık % 10'unu 

etkiler. Semptomlar baştan beri giderek kötüleşmeye devam eder. 

Nüks veya remisyon yoktur, ancak zaman zaman yayılmalar olabilir. 

Bu MS formu, hastalığın tedavisinde tipik olarak kullanılan ilaçlara 
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daha dirençlidir (Río, J.ve ark., 2005). Progresif nükseden MS 

hastaların % 5'inden daha azını etkileyen nadir bir formdur. Başından 

beri ilerici, yol boyunca kötüleşen semptomların aralıklı alevlenmesi 

ile remisyon dönemi yoktur (O'Rourke K. E. ve ark., 2005). 

2.1.  MS VE OKSİDATİF STRES 

CNS'ye yapısal bir zarar gelmesini önlemek için reaktif oksijen 

türlerinin (ROS) üretimi ile antioksidan savunma arasında bir denge 

olması çok önemlidir (Padureanu, R.ve ark., 2019). Nörolojik ve 

nörodejeneratif hastalıkların görülmesi, ROS üretimi ile beyin 

dokusunun antioksidan kapasitesi arasındaki dengesizliğin bir 

sonucudur (Grimm, A.ve ark., 2017). Hücrelerde ROS seviyesi 

arttığında, oksidatif stres hasarını önlemek için vücudun yeterli oranda 

antioksidan moleküller üretme kapasitesi çok önemlidir (Rojo, A.I. ve 

ark., 2014). MS'in erken evresinde bu nedenlerden dolayı bağışıklık 

sistemi hiperaktivasyonu, ROS salınımını artırarak miyelinin geniş 

hasarını destekler. Daha sonra MS'in kronik evresinde ana senaryo 

oksidatif stresin bir sonucu olarak yapısal ve fonksiyonel hasarı içerir 

(Miller, E.,  2013). Oksidatif stres ve inflamasyon kısır bir döngü için 

de olduğu için son çalışmalar oksidatif stres ve antioksidan 

kapasitenin biyobelirteçlerini MS hastalarındaki inflamatuar durumu 

değerlendirmek için potansiyel araçlar olarak tanımlamıştır (Miller, 

E.ve ark., 2012). 
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3. MS'İNETİYOLOJİSİ 

MS’in  etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir; ancak bu karmaşık ve 

heterojen hastalığın etyopatogenezinde genetik, çevresel ve bağışıklık 

faktörleri rol oynadığı yapılan çalışmalarda gözlenmiştir (Lazibat, I. 

ve ark., 2018). Araştırmalar, özellikle Epstein-Barr virüsü (EBV), 

güneşe maruz kalma, D vitamini plazma düzeylerinde azalma, sigara 

içme, obezite ve artan tuz alımını içeren enfeksiyonların dahil MS 

patogenezinde çevresel faktörlerin önemli bir rol oynadığını 

göstermiştir (Muhammed, EM.,2020). Yapılan çalışmalarda aşırı  kilo 

ve obezite, MS ile görülen yaygın komorbid durumları gösterir, MS 

hastalarının 2399 kişiden % 22.5'inin fazla kilolu ve % 19.4'ünün obez 

olduğunu bulmuştur; ancak  MS gelişimi ve ilerlemesi ile ilişkili 

birçok faktör olmasına rağmen, asıl faktör  bağışıklık sisteminin 

miyelin proteinine kontrolsüz tepki oluşturmasıdır (Burkill,S. ve ark., 

2019). Yapılan başka bir çalışmada ise D vitamini eksikliğinin MS 

riskini arttırdığı gözlemlenmiştir ( Thouvenot, E. ve ark., 2015). 

Cinsel sorunlar sıklıkla MS'li   insanlar tarafından görülür ve yaşam 

kalitesini ise ciddi şekilde etkiler (Merghati Khoei, E. ve ark., 2011). 

MS'in hem doğrudan hem de dolaylı çeşitli mekanizmalarla cinsel 

işlevi etkileyebileceği bazı çalışmalarda öne sürülmüştür, ancak kesin 

etiyolojisi hala tartışma konusudur (Marck, C.H. ve ark., 2016). MS 

hastası olan kadınlarda yapılan bir çalışmada ise kadınların % 40 ila % 

80 'ininde cinsel bozukluğun ortaya çıktığı görülmüştür ( Kołtuniuk, 

A.ve ark., 2020). MS tanısı sırasında yüksek depresyon ve anksiyete 

seviyeleri bulunmuştur (Giordano, A.ve ark., 2011). MS hastalarının 
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% 36'sında tanının ilk iki yılında yüksek depresyon ve anksiyete 

oranları görülmüştür (Tan-Kristanto, S.ve ark., 2015). Depresyonun 

nokta prevalans oranları % 10 ila 42 arasında değişmekte olup, MS 

hastalarının % 50'sine kadar yaşamları boyunca depresyon yaşandığı 

görülmektedir (Siegert, R. J. ve ark., 2005). Başka bir çalışmada ise 

beynin bazı bölümlerinde demiyelinizasyon ve iltihaplanma ile ilişkili 

nörolojik değişikliklerin de depresif semptomların gelişiminde rol 

oynadığı bulunmuştur (Arnett, P.A.ve ark.,2008). Ayrıca 

demiyelinizasyona yol açan sebepler arasında entoksikasyonlar, alerji, 

hiperlipidemi, kolesterol yüksekliği, kanda bakır eksikliği, miyelin 

kılıfını parçalayan ferment, B12 vitamini eksikliği, Beyin omurilik 

sıvısında(BOS)  C vitamini eksikliği, travma, elektrik çarpması yer 

almıştır (Ransohoff, R.M.ve ark., 1990). Fiziksel, psikolojik ve sosyal 

yönden MS yaşam kalitesini ciddi bir sekilde etkiler. Bu yönler 

birbiriyle yakından ilişkilidir ve bir bölüm etkilenirse kesinlikle 

diğerlerini de etkileyecektir (Davison, S.L.ve ark., 2009). 

3. MS'İN TANISI 

MS için tek bir tanı testi yoktur (Brayfield, A., 2017). MS için tanı 

kriterleri, CNS hastalık için klinik, görüntüleme ve laboratuvar 

kanıtlarının bir kombinasyonuna dayanmaktadır ( Simonsen, CS., 

2020). MS'in tanısı, beyaz cevher maddesindeki en az iki farklı 

lezyonun (plaklar veya yara izleri) varlığına dayanır ve MS'de  

objektif tanı kriteri ise  lezyonların görüntülenmesidir (Diren, H.B., 

2004). Santral sinir sistemi (SSS) patolojilerinde uygulanan tıbbi 

görüntüleme yöntemleri içinde, demyelinizan plakları 
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görüntüleyebilen ve demiyelizan hastalıkların patolojik evrimini 

inceleyen tetkik yöntemi ise Manyetik Rezonans Görüntüleme 

(MRG)' dir (Pretorius, P. M., 2003). MRG 'de en az bir periventriküler 

beyaz cevher lezyonu ve en az bir T1 hipo-yoğunluğu varlığı, başvuru 

anında MS de ilerlemeyi tahmin edebilir (Verhey, LH. ve ark., 2011). 

MS tanısı koymak için, semptomların 24 saat sürmesi ve  ayrıca en az 

bir klinik olay mevcut olması gerekmektedir. Aynı zamanda uzayda 

yayılım, periventriküler, kortikal veya juktakortikal, infratentoryal 

beyin bölgeleri ve omurilik dahil olmak üzere CNS'nin farklı 

bölgelerindeki lezyonların gelişmesi gerekmektedir (Thompson, A.J. 

ve ark., 2018). Sitokinler ve kemokinler, beyin iltihabının en çok 

araştırılan biyobelirteçleridir (Puthenparampil, M. ve ark., 2020). MS 

hastalarının CNS'nde sitokinlerin / kemokinlerin hücresel kaynakları 

bağışıklık hücreleri, astrositler ve mikroglia olabilir ( Puthenparampil, 

M.ve ark.,2020). Ek olarak, immünomodülatör / immünosüpresif 

tedaviler, CNS içinde bile sitokinler / kemokinler üretimi üzerinde bir 

etkiye sahiptir ( Puthenparampil, M. ve ark., 2020). Bu nedenle, klinik 

amaçlar için kullanılabilecek potansiyel bir inflamasyon 

biyobelirteçini tespit etme olasılığı varsa, ideal durum, yeni teşhis 

edilen ve tedavi edilmeyen hastaların beyin omurilik sıvısında (BOS) 

en büyük sitokin / kemokin panelini analiz etmek olacaktır ( 

Puthenparampil, M.ve ark., 2020). Mc Donald kriterleri, beyin 

omurilik sıvısı (BOS), spesifik oligoklonal bantlar klinik veya MRG 

yayılım gösterimi ile ilişkili ise multipl skleroz tanısı sağlar 

(Guillemin, F.ve ark., 2020). BOS'ta oligoklonal bantların varlığı, 

devam eden nöroenflamasyon için önemlidir ve pediyatrik ve yetişkin 
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MS de dahil olmak üzere çok sayıda CNS enflamatuar koşulunda 

yapılan çalışmalarla bildirilmiştir (Pohl, D.ve ark., 2004). BOS'taki 

oligoklonal bantlar pediatrik MS tanısında yardımcı olmak için 

kullanılabilir. Klinik MS şüphesi olan 12-17 yaş arası çocuklarda 

oligoklonal bantların varlığı tanıyı güçlü bir şekilde desteklemektedir 

(Boesen, M.S. ve ark.,  2019).  

4. MS VE GEBELİK 

Gebeliğin birçok otoimmün bozukluğun hastalık aktivitesi üzerindeki 

koruyucu etkisiyle yansıtıldığı gibi, annenin otoimmünitesi üzerinde 

belirgin ve klinik olarak anlamlı bir etkisi vardır (Barrett, J.H. ve ark., 

1999). MS genellikle çocuk doğurma çağındaki kadınları etkiler 

ve doğum sonrası dönemde olumsuz sonuçların artma riski ile 

ilişkilidir (Nguyen, A.L. ve ark., 2019). Gebeliğin koruyucu 

olabileceği iddiasını destekleyen çok sayıda çalışma vardır ayrıca hem 

MS riskinde bir azalma hem de MS başlangıcında bir 

gecikme bildirilmiştir (Holmqvist, P. ve ark., 2010). Yapılan bir 

çalışmada ise kadınlarda MS hastalığının % 46 oranında azaldığını 

bildirmiştir (Magyari, M., 2015). Başka bir çalışmada ise hastalık 

başlangıcından önce doğum yapan kadınlarda gebeliğin MS başlangıç 

yaşını önemli ölçüde geciktirdiğini bulmuşlardır (Mehta, D. ve ark., 

2019). Hamilelik sırasında, dişi bağışıklık sisteminin, progesteron ve 

androjenler dahil olmak üzere diğer önemli hormonlara ek olarak, 

yüksek östrojen, özellikle östradiolün aracılık ettiği T yardımcı 1 ve 2 

hücre oranında bir değişiklik nedeniyle daha immünotolerant olduğu 

yapılan çalışmalarda bildirilmiştir (Rankin, K. ve ark., 2018). 
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5. MS'İN TEDAVİSİ 

MS hastaları için kesin bir tedavi olmayıp mevcut ilaçlar ise uygun 

yönetim stratejileri ile hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir, 

semptomlarını iyileştirebilir ve yaşam kalitesini korumaya yardımcı 

olabilir. MS tedavisi 3 kategoriye ayrılır: atak tedavisi, hastalığı 

modifiye edici tedaviler ile hastalığın ilerlemesini yavaşlatma ve 

semptomatik tedaviler (Hart, F.M. ve ark., 2016). Atak ve önleyici 

tedavi, hastalık üzerinde ağırlıklı olarak anti-enflamatuar etkiye 

sahiptir (Myhr, K.M., 2008). İmmünomodülatör ve immünosüpresan 

özelliklere sahip ilaçlar hastalığı modifiye edici ajan olarak işlev görür 

ve otoimmün reaksiyonları iyileştirmek için kısmi etkinlik sağlar 

(Matza, L.S. ve ark., 2019). Bu nedenle, birçok çalışma MS 

patogenezinin moleküler mekanizmalarına ve terapötik stratejilerine 

odaklanmıştır (Bejargafshe, M. J. ve ark., 2019). Son yapılan 

çalışmalar ise uygun bir tedavinin agresif immün yanıtın modülasyonu 

veya baskılanmasını, nöronların ve aksonların dejenerasyon sürecine 

karşı korunmasının yanı sıra onarım veya yeniden canlandırmanın 

iyileştirilmesini içerdiğini göstermiştir (Ginestal-López, R.C. ve ark., 

2018).  

Önleyici tedavi ise, yeni atak riskini azaltıp kalıcı fonksiyonel 

bozukluk gelişimini yavaşlatmaktadır (Wiendl, H. ve ark., 2008). 

Ayrıca her durumda hasta önleyici tedavinin başlatılması veya 

değiştirilmesi için değerlendirilmelidir (Myhr, K.M., 2008). 

Atak tedavisi, subakut yeni veya merkezi sinir sisteminin önceden var 

olan semptomlarının alevlenmesi ile değerlendirilir. Tipik olarak, 
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semptomlar saatler yada günler içinde gelişir ve en az 1-2 gün devam 

eder, ortalama süresi yaklaşık altı haftadır (Myhr, K.M., 2008). Klinik 

olarak anlamlı fonksiyonel bozukluğu olan ataklar genellikle 3-5 gün 

boyunca günde 1.000 mg olan metilprednizolonun intravenöz 

infüzyonu ile tedavi edilir, ardından oral prednizolon kullanılır (Myhr, 

K. M., 2010). Birinci basamak tedavi, bir sitokin olan interferon-P 

(Avonex, Betaferon, Extavia, Rebif) veya miyeline sekans 

benzerliğine sahip sentetik peptitlerden oluşan glatiramer asetattır 

(Copaxone). Tedavi endikasyonu tekrarlanan atakları olan multipl 

skleroz vakalarında aktiftir. Kapsamlı klinik yayılım ve açık MRG 

değişiklikleri durumunda, tedaviye ilk ataktan sonra başlanır (Myhr, 

K.M.,2010). Natalizumab (Tysabri) ile ikinci basamak tedavi, birinci 

basamak tedaviye rağmen tekrarlanan ataklarla endikedir (Bekkelund, 

S.I. ve ark., 2007). Natalizumab, bir yapışma molekülüne karşı 

monoklonal bir antikordur ve dolaşımdaki aktifleştirilmiş bağışıklık 

hücrelerinin merkezi sinir sistemine geçmesini önler (Myhr, K.M., 

2010). Mitoksantron (Novantrone, Mitoxantrone) ile üçüncü basamak 

tedavi, ikinci basamak tedavi sırasında tekrarlanan ataklar veya devam 

eden tedaviden bağımsız olarak enflamatuar aktif ikincil ilerleyici 

hastalık geliştirenlerde düşünülebilir (Myhr, K.M., 2010). MS 

hastaları için diğer terapötik yöntemler arasında mesleki terapi, 

fizyoterapi, konuşma ve masaj terapileri yer alır (Smith, B. ve ark., 

2010). MS tedavisi için ideal bir terapötik strateji, otoimmün yanıtları 

iyileştirmeli veya bastırmalı, nöronları ve aksonları dejenerasyon 

sürecine karşı korumalı ve onarım ve yeniden canlandırmayı 

iyileştirmelidir (Jafarzadeh Bejargafshe, M. ve ark., 2019). Ne yazık 
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ki yapılan çalışmalar da MS için mevcut ilaçlar, bağışıklık 

reaksiyonlarının zararlı etkilerini hedeflemek için etkili olmadığı 

gözlenmiştir (Hu, X. ve ark., 2016). Yapılan çalışmalarda fiziksel 

aktiviteler, kan biyobelirteçleri, nüks oranının azaltılması, beyin 

hacminin iyileştirilmesi MS semptomlarını iyileştirdiğini görülmüştür 

(Motl, R.W.ve ark., 2018). Egzersiz ve bilişsel rehabilitasyonun 

kombinasyonunu, MS hastalarında bilişsel ve motor yolaklar 

arasındaki etkileşimden dolayı hem motor hem de biliş semptomlarını 

iyileştirdiği görülmüştür (Jimenez-Morales, R.M. ve ark., 2017). 

    5.a MS VE EGZERSİZ 

MS hastalarındaki motor disfonksiyonlar sıklıkla kas güçsüzlüğü, 

anormal yürüme mekaniği, denge problemleri, spastisite ve 

yorgunluktan kaynaklandığı da yapılan çalışmalarda görülmektedir 

(Petajan, J. H. ve ark., 1999). 

Bu belirtileri ortadan kaldırmak yada hafifletmek için uzun yıllar 

boyunca MS hastalarına egzersiz tavsiye edilmiştir ( Petajan, J.H. ve 

ark., 1999). Uygun egzersiz, MS hastalarında farklı kardiyo solunum 

kondisyonu (Aerobik kondisyon), kas gücü, esneklik, denge, 

yorgunluk, biliş, yaşam kalitesi ve solunum fonksiyonlarında dikkate 

değer ve önemli iyileşmelere neden olabilir (Halabchi, F.ve ark., 

2017). Düşük ila orta şiddette aerobik egzersiz eğitimi ise aerobik 

kondisyonun iyileşmesine ve hafif veya orta derecede sakatlıktan 

etkilenen MS hastalarında yorgunluğun azalmasına neden olabilir 

(Halabchi, F.ve ark.,2017). MS’in patofizyolojisinde özellikle iletim 

hızının veya iletim bloğunun yavaşlatılmasıyla saltatory iletimi 
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bozulur ve bu sebepten dolayı semptomlar ısıya maruz kaldığında 

veya fiziksel egzersiz sırasında geçici olarak kötüleşebilir (Brown, 

T.R.ve ark., 2005). Bu nedenden dolayı egzersiz programları, çalışan 

kasları aktive edecek ancak iletim bloğu ile sonuçlanan aşırı 

yüklenmeden kaçınacak şekilde tasarlanmalıdır (Petajan, J.H. ve ark., 

1999). MS hastaları, özellikle ısıya duyarlı olanlar, egzersiz 

seanslarını günün en sıcak saatlerinde veya daha fazla yorgunluk 

yaşadıkları zamanlarda programlamaktan kaçınmalıdır. Daha soğuk ve 

daha düşük vücut ısısı olan sabahın erken saatlerinde egzersiz 

seansları yapılmalıdır (White, L.J. ve ark., 2004). 

5.b MS VE BESLENME 

MS’de diyet faktörleri ve yaşam tarzı hastalığın inflamatuar durumunu 

modüle ederek MS semptomlarını şiddetlendirebileceğini veya 

iyileştirebileceğini göstermekte ve bu da  postprandiyal inflamasyonu, 

bağırsak mikrobiyota ve bağırsak ve sistemik inflamasyonun 

bileşimini ve bağışıklığı kontrol ederek elde edilebilir (Riccio, P. ve 

ark., 2018). Enflamasyonu artıran şey, yüksek tuz, hayvansal yağ, 

kırmızı et, şekerle tatlandırılmış içecekler, kızarmış yiyecekler, düşük 

lif ve fiziksel egzersiz eksikliği ile karakterize olan hiperkalorik 

diyetlerdir (Riccio, P.ve ark., 2015 
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1. KALSİTONİN GEN İLİŞKİLİ PEPTİT (CGRP) 

Güçlü bir vazodilatör olankalsitonin gen-ilişkili peptit (CGRP), ilk 

olarak 1983'te tanımlanan peptitlerin kalsitonin ailesinin 37-amino 

asitli nöropeptit üyesidir. Sağlıklı kişilerde, CGRP plazma seviyeleri 

cinsiyetten bağımsız bir şekilde 2-35 pmol/L arasında değişebilir ve 

geceleri daha yüksek miktarlarda salınan bir sirkadiyen ritme sahiptir. 

Peptitlerin kalsitonin ailesi; kalsitonin, amilin, iki farklı formda CGRP 

ve adrenomedullini içerir. CGRP, α-CGRP ve β-CGRP olmak üzere 

iki formda bulunur. α-CGRPtrigeminal gangliyon nöronlarında 

eksprese edilen ana formdur. α-CGRP; N-terminal disülfit köprüsü, 

bir α-sarmalı ya da β veya gama dönüşlü sarmal ve bir fenilalanil amit 

C-terminali içerir. Üzerinde daha az çalışılan β-CGRP, insanlarda üç 

amino asitte farklılaşıp ayrı bir gende kodlanır. β-CGRP intrinsik 

enterik nöronlarda ve hipofiz bezinde bulunur (Goldberg ve 

Silberstein, 2015). Son 20 yılı aşkın süredir araştırmacılar, migren 

patogenezinde CGRP'nin önemli bir rol oynadığını bulmuşlardır. Üç 

klinik çalışmanın kanıtları bu sonucu desteklemektedir. İlk kanıt, 1990 

yılında migren atakları sırasında juguler çıkışta CGRP seviyelerinin 

arttığını bildiren öncü bir çalışmadan gelmiştir. O zamandan beri hem 

spontan gelişen hem de nitrik oksit (NO) ile indüklenen migren 

atakları sırasında serum ve tükürükte artmış CGRP seviyeleri 

bildirilmiştir. Hem epizodik hem de kronik migren atakları arasında 

serum CGRP seviyelerinde de bir artış olduğu bildirilmiştir (Russo, 

2015). CGRP ve migren arasındaki bağlantının ikinci kanıtı, peptitin 

intravenöz enjeksiyonunun genellikle deneysel olarak indüklenmiş 

migren kriterlerini karşılayan orta şiddetli baş ağrılarına neden 
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olmasıdır. Ayrıca bu çalışmada, CGRP ile indüklenmiş migrenin 

triptan tarafından tersine çevrilebildiği de görülmüştür (Asghar ve 

ark., 2011). Diğer iki vazodilatör NO ve hipofiz adenilat siklaz-aktive 

edici polipeptit (PACAP), CGRP tarafından indüklenen baş ağrısına 

benzer şekilde migren benzeri baş ağrılarını indükleyebildiğifakat 

bununtüm vazodilatörlerin genel bir özelliği olmadığı anlaşılmıştır 

(Schytzve ark., 2010). Migren-CGRP ilişkisinin üçüncü kanıtı ise 

migren tedavisinde etkili olan seçici CGRP reseptör antagonistleri ile 

ilgilidir. Bu ilaçlar hem ağrıyı hem de migrenle ilişkili semptomları 

hafifletir ve CGRP'nin migreni tedavi etmek için geçerli bir hedef 

olduğunun açık bir kanıtıdır (Russo, 2015). Son veriler, CGRP 

etkisinin bloke edilmesinin migreni önleyebileceğini veya 

durdurabileceğini göstermiştir (Kuzawińska ve ark., 2016).  

1.1.  CGRP Lokalizasyonu 

CGRP sinir sisteminde ve özellikle yoğun olarak migren ile bağlantılı 

anatomik bölgelerde yaygındır. Merkezi sinir sistemi içindeki bu 

anatomik bölgeler hipotalamus, beyincik ve beyin sapıdır. α-CGRP 

ağırlıklı olarak periferik sinir sisteminde, β-CGRP enterik duyu 

sisteminde, bağırsakta ve hipofiz bezinde eksprese edilir. Her iki form 

da ayrı genler tarafından kodlanır. Birincil nöronlar, β-CGRP 'den 

daha fazla α-CGRP eksprese eder. Periferik sinir sisteminde α-CGRP, 

P maddesi ve asetilkolin depolayan trigeminal gangliyon nöronlarında 

ve dorsal boynuz hücrelerinde bulunur (Kuzawińska ve ark., 2016). 

Trigeminal nöronların yarısının trigeminal sistem içinde, trigeminal 

gangliyon, sinir uçları, yüksek dereceli nöronlar ve glialar dahil olmak 
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üzere çeşitli bölgelerde CGRP ürettiğini göstermiştir (Karsan ve 

Goadsby, 2015). Merkezi sinir sisteminde, hipotalamus, üst ve alt 

kolikulüs, beyin sapı, trigeminal kompleks ve beyincik gibi migren 

patolojisi için kritik olan yapılarda CGRP bulunmuştur. Yapılan 

çalışmalarda CGRP ve CGRP reseptör bileşenleri, resus maymunların 

trigeminal gangliyonunda ve sıçanların dura materinde farklı 

nöronlarda ve ayrı liflerde immünoreaktivite göstermiştir (Eftekhari 

ve ark., 2015; Eftekhari ve ark, 2013). CGRP ince ve miyelinsiz dallı 

sinir liflerinde eksprese edilirken CGRP reseptör bileşenleri daha kalın 

miyelinli liflerde ve damar duvarlarında bulunmuştur. CGRP ve 

reseptör bileşenleri ise insanların ve sıçanların omuriliğinin trigeminal 

çekirdek kaudali ve C-1 seviyesi içerisinde farklı yerlerde 

bulunmuştur. Bu, CGRP üretim sahasının, peptitin normal olarak 

hareket ettiği yerden farklı olduğunu göstermektedir (Goldberg ve 

Silberstein, 2015). Birçok çalışma, CGRP'nin migren 

patofizyolojisinde merkezi ve periferik sinir sistemi arasında bir 

bağlantı olabileceğini düşündürmektedir (Kuzawińska ve ark., 2016). 

1.2.  CGRP’ninFonksiyonları 

CGRP periferik nosiseptör duyarlılaşmasını sağlar. Ayrıca merkezi 

sinir sistemine duyu girdisini artırarak da ağrı oluşumuna sebep olur. 

CGRP hem periferik hem de merkezi sinir sisteminde önemli rol 

oynamaktadır. Periferik sistemde CGRP, neredeyse tüm organlarda 

kan damarlarını innerve eden duyusal nöronların afferent sonlarından 

salınır. CGRP, enterik sinir sisteminde, özellikle β-CGRP olarak 

eksprese edilir ve gastrointestinal motiliteyi ve sekresyonları 
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düzenlemeye yardımcı olur. Bu etkiler muhtemelen gastroparezi ve 

migren ile ilişkili diğer gastrointestinal problemlerde rol oynar. 

Trigeminal CGRP’nin rolü vazodilatasyon, nörojenik enflamasyon ve 

periferik duyarlılaşma gibi migrendeki periferik etkilerdir (Russo, 

2015). 

1.2.1. CGRP’nin Periferik Etkileri 

1.2.1.1. Vazodilatasyon 

CGRP'nin periferde belirgin bir etkisi vasküler yatakların 

dilatasyonudur. Bilinen en güçlü vazodilatör peptittir ve özellikle 

intrakraniyal arterlerde etkilidir (Brain ve Grant, 2004). Yapılan bir 

çalışmada, migreni indükleme amaçlı yapılan CGRP infüzyonu 

sırasında, CGRP’nin migren hastalarının orta serebral arter ve orta 

meningeal arterin dilatasyonunu da indüklediğini göstermiştir (Asghar 

ve ark., 2011), ancak bu diğer çalışmalarda bulunmamıştır (Goadsby, 

2009; Levy ve Burstein, 2011). CGRP infüzyonunun dilatör etkisi 

hemen gerçekleşir, ancak migren benzeri baş ağrısı görülmesi sonra 

ortaya çıkar. Çoğu damarda, CGRP düz kas hücreleri üzerine 

doğrudan etki ederek endotel ve NO’danbağımsız vazodilatasyona 

neden olur. CGRP ayrıca endotelyal NO üretimini de uyararak başka 

damarlarda da vazodilatasyona yol açabilmektedir (Brain ve Grant, 

2004).  
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1.2.1.2.  Nörojenik Enflamasyon ve Periferik 

Duyarlılaşma 

CGRP, nosiseptif nöronların hem nörojenik enflamasyonuna hem de 

periferik duyarlılaşmasına katkıda bulunur. Migrende periferik 

duyarlılaşmaya dair kanıtlar vardır ve muhtemel mekanizma nörojenik 

enflamasyondur. Nörojenik enflamasyon, sinirsel uyarımlı 

enflamatuvar süreçli bir vazodilatasyon, plazma ekstravazasyonu ve 

meningeal nosiseptörleri aktive edebilen enflamatuvar ajanların 

salınmasıdır. Bu süreçte CGRP'nin rolünün genellikle vazodilatasyon 

olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, CGRP, esas olarak P 

maddesi ve nörokinin A'nın neden olduğu plazma ekstravazasyonunda 

da dolaylı bir rol oynar (Russo, 2015). CGRP'nin üçüncü ve en önemli 

periferik rolü, proenflamatuvar ve enflamatuvar bileşikleri serbest 

bırakan bir olay olan mast hücresi degranülasyonunu 

tetikleyebilmesidir. CGRP'nin degranülasyonla doğrudan ilişkili rolü, 

dural mast hücreleri üzerindeki CGRP reseptörlerinin tanımlanması ile 

desteklenir. İlaveten trigeminal gangliyon ve sinirin gliaları, CGRP 

reseptörleri içerir ve gliadan CGRP ile indüklenmiş proenflamatuvar 

sitokinlerin salınması, duyu nöronlarının duyarlılaşmasına yol açar 

(Thalakoti ve ark., 2007; De Corato ve ark., 2011; Russo, 2015). 

CGRP ayrıca trigeminal gangliyon nöronlarında parakrin ve otokrin 

mekanizmaları yoluyla kendi sentezini de indükleyebilir. (Bowen ve 

ark., 2006). 
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1.2.1.3. Işıktan Kaçınma 

Farelerde yapılan bir seri deneyde ışık rahatsızlığı davranışında 

CGRP’nin rol oynadığı gösterilmiştir. İlk çalışmalarda CGRP’ye 

duyarlılaşmış transgenik fareler kullanılmıştır. CGRP 

intraserebroventriküler enjeksiyon yoluyla uygulandığında, transgenik 

fareler başka bir araçla veya CGRP ile tedavi edilen kontrol farelerine 

kıyasla ışıkta daha az zaman harcamıştır. (Recober ve ark., 2010; 

Kaiser ve ark., 2012). Fotofobinin sadece ağrı yollarını değil, aynı 

zamanda duygusal bir rahatsızlık sürecini üstlenerek migren 

hastalarının karanlık arama çabasına yol açan limbik sistem yollarını 

içerdiği öne sürülmüştür (Russo ve Recober, 2013).  

1.2.1.4. Merkezi Duyarlılaşma 

CGRP glutamerjik sinyaller yoluyla sinaptik iletimi artıran bir 

nöromodülatördür. Bu nöromodülasyon merkezi duyarlılaşma ile 

sonuçlanır. CGRP dorsal boynuzda merkezi duyarlılaşmaya yol açan 

presinaptik mekanizmalar yoluyla glutamat iletimini artırır. 

Trigeminal sinirin merkezi uçlarından CGRP salınımı, trigeminal 

çekirdek kaudalindeki ikinci dereceden nosiseptif nöronları modüle 

edebilir. (Russo, 2015). CGRP reseptörleri ayrıca α-amino-3-hidroksi-

5-metil-4-izoksazol propiyonik asit reseptör (AMPA) glutamat 

reseptörleri ile kolokalize oldukları postsinaptik spinotalamik 

nöronlarda da bulunduğundan CGRP, AMPA reseptörlerinin yanıt 

verebilirliğini arttırır ve P maddesinin AMPA ve N-metil D-aspartik 

asit (NMDA) reseptörleri üzerindeki etkilerini güçlendirir (Seybold, 
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2009). Bu etkisi de potansiyel olarak mekanik allodini olarak ortaya 

çıkan merkezi duyarlılaşmaya yol açabilir. Genel olarak, CGRP'nin 

etkilerine, gen ekspresyonundaki diğer değişikliklerle birlikte, merkezi 

duyarlılaşmanın altında yatan cAMP'ye bağlı yolaklar aracılık eder 

(Seybold, 2009). 

1.2.1.5. Kortikal Yayılım Depresyonu (CSD) 

CGRP ile ilgili başka bir migren fenomeni, migrenin aura fazı ile 

ilişkili olan kortikal yayılım depresyonudur (CSD). CSD, korteksin 

üzerine yavaşça kendi kendine yayılan bir nöronal ve glial 

depolarizasyon dalgasıdır. Dalganın ardından nöronal aktivitenin uzun 

süre bastırıldığı görülmüştür. CSD'nin glutamat, K+, H+ ve ATP gibi 

korteksten salınan maddelerin difüzyonu ile meningeal nosiseptörleri 

aktive ettiği gösterilmiştir (Zhang ve ark., 2010; Zhang ve ark., 2011). 

CGRP başlangıçtaki geçici hiperemi yanıtını ilerleterek CSD'ye 

katkıda bulunabilir. CGRP sentezinin yükselmesi, CSD'nin CGRP 

sentezini ve salımını teşvik ettiği pozitif bir geri besleme döngüsü 

oluşturarak migrene yatkınlığın artmasına katkıda bulunabileceği ve 

böylece sonraki CSD olayları ve migren görülme olasılığını 

artırabileceği düşünülmektedir (Russo, 2015). 

1.2.2. Merkezi Sinir Sisteminde CGRP 

Hayvan modellerinde yapılan çalışmalar, CGRP'nin duyusal, bilişsel 

ve motor aktivitelerde yer aldığını göstermiştir. Merkezi sinir 

sisteminde CGRP'nin biyolojik rollerinin kapsamlı bir incelemesi Van 

Rossum ve ark. (1997) tarafından yayınlanmıştır. CGRP; koku alma, 
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görme, işitme ve tat alma gibi duyusal fonksiyonlara katılır. CGRP-

immünoreaktif lifler, koku alma sinirinin glomerüler, mitral ve 

pleksiform hücre katmanlarının yanı sıra koku alma sisteminin 

yardımcı ve ön koku alma çekirdekleri de dahil olmak üzere diğer 

alanlarında lokalizedir. CGRP ayrıca, tat alma tomurcuklarındaki 

duyusal sinir uçlarında ve soliter çekirdeğin rostral kısmında sona eren 

merkezi çıkıntılarında ifade edilir. Ayrıca, CGRP, sinaptik plastisitede 

önemli bir rol oynar, korku hafızasını siler ve sıçanlarda amigdalanın 

merkezi çekirdeğinde uzun süreli güçlendirmeyi kolaylaştırır. Demans 

ve depresyon gibi nörolojik bozukluklarda CGRP’nin potansiyel bir 

rolü anatomik, biyokimyasal ve klinik verilerle desteklenmiştir. CGRP 

reseptörleri genellikle dopamin içeren nöronlarda lokalize olduğundan 

CGRP'nin beyne doğrudan uygulanması, öğrenme ve hafızanın yanı 

sıra seçilmiş beyin bölgelerinde dopamin salınımını ve 

metabolizmasını da önemli ölçüde etkiler. Bu bulgular dopamin ile 

ilişkili bozukluklarda CGRP'nin rolünü desteklemektedir. Demans 

hastalarında, hem kalsitonin gen-ilişkili peptit-benzeri-

immünoreaktivite (CGRP-LI) hem de kalsitonin benzeri-

immünorekativite (CT-LI)'nin BOS seviyeleri daha düşüktür, ancak 

konsantrasyon oranları sağlıklı yaş grubuna benzemektedir. Bu genel 

bir nöron kaybı veya alternatif olarak CT/α-CGRP gen 

ekspresyonunun down-regülasyonu ile açıklanabilir (Aubdool ve ark., 

2017). 
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1.2.3. Kardiyovasküler Sistemde CGRP 

CGRP ve reseptörleri kardiyovasküler sistem boyunca özellikle 

media, intima ve kan damarlaının endotel tabakasında bulunmuştur. 

CGRP içeren sinirler, kan damarları ve kalp etrafında perivasküler 

ağlar oluşturur. CGRP, vasküler tonun modülasyonu, mikrovasküler 

geçirgenlik, hücre proliferasyonu, apoptoz ve enflamasyon dahil 

olmak üzere çeşitli fonksiyonlara katılır. CGRP, prostaglandinlerden 

on kat ve asetilkolin ile P maddesinden 10-100 kat daha güçlü bir 

mikrovasküler vazodilatör olarak saptanmıştır. Brain ve ark. (1985), 

lokal CGRP uygulamasının kutanöz damar düzeninde artan kan akışı 

nedeniyle ciltte kızarmaya neden olduğunu göstermiştir. İntravenöz 

CGRP uygulamasından sonra ise kalpte pozitif kronotropik ve 

inotropik yanıtlar gözlenmiştir. Bununla birlikte, CGRP'nin 

dolaşımdaki fizyolojik önemi bilinmemektedir. Çeşitli çalışmalar, 

CGRP'nin, endotele bağımlı veya endotelden bağımsız mekanizmalar 

yoluyla fizyolojik koşullarda periferik vasküler tonusu ve bölgesel 

organ kan akışını düzenlemedeki rolünü desteklemiştir. Sepsis ile 

ilişkili hipertansiyon, obezite ve kardiyojenik şok gibi çeşitli 

kardiyovasküler patolojilerdeki CGRP düzeylerinde değişiklikler 

bildirilmiştir. Ayrıca hamile ve obez kadınlarda ve obez öncesi Zucker 

sıçanlarında CGRP seviyeleri hafifçe yükselir. Bazı durumlarda, 

CGRP seviyelerindeki artışlar, miyokard iskemisinde veya hamilelikte 

gözlenenler gibi patolojik vazokonstriksiyona ya da artmış plazma 

hacmine karşı koymak için telafi edici bir mekanizma olabilir. 

Bununla birlikte, diğer çalışmalar normotansif kontrollere kıyasla 



 
210 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ:  

FARMAKOLOJİK ARAŞTIRMA PATERNLERİ 

esansiyel hipertansiyonu olan hastaların plazmasındaki azalmış veya 

değişmemiş CGRP düzeylerini bildirmiştir. Bu tutarsız sonuçlar, 

tedavideki farklılıklar, örnekleme yöntemleri veya hipertansiyonun 

tipleri ile ilgili olabilir (Aubdool ve ark., 2017). CGRP'nin 

kardiyovasküler sistemde koruyucu bir rol oynayabileceğine dair artan 

kanıtlar vardır, ancak kesin koruyucu mekanizmaları belirsizliğini 

korumaktadır (Russell ve ark., 2014). Aslında, akut sistemik CGRP 

uygulaması, hipertansiyonun deneysel modellerinde ve konjestif kalp 

yetmezliği olan hastalarda faydalıdır. CGRP'nin terapötik potansiyeli 

ile ilgili daha fazla araştırma, peptitin doğası ve kısa yarılanma ömrü 

(plazmada 10 dak.) nedeniyle sınırlandırılmıştır. Novo Nordisk'te 10 

sa. yarılanma ömrüne sahip stabilize edilmiş α-CGRP peptit analogu 

vardır (patent numarası; WO 2011/051312). Nilsson ve ark., (2016) bu 

analogla iki haftalık tedavinin antidiyabetik potansiyel etkileri 

olduğunu ve diyet kaynaklı obez sıçanlarda ve leptin yetersizliği olan 

fare modelinde hem gıda alımını hem de vücut ağırlığını azalttığını 

göstermiştir. Bu, uzun etkili CGRP analoglarının, pozitif metabolik 

etkiler yoluyla tip 2 diyabetin tedavisinde terapötik bir potansiyele 

sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bu analogların kardiyovasküler 

hastalıklardaki etkileri açıklanmaya devam edilmektedir (Aubdool ve 

ark., 2017). 
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1.2.4. Yaşlanma ve Raynaud Fenomeniyle İlişkili Vasküler 

Bozukluklarda CGRP’nin Rolü 

Yaşlanma ile CGRP seviyeleri nöral hücrelerde düşerken hem tiroit 

bezi hem de dolaşımda artar. CGRP seviyesi ayrıca aort, karotis, 

serebral ve koroner arterler gibi büyük arterlerde, vazomotor 

disfonksiyona bağlı bir durumda ve yaşlılarda iskemik 

serebrovasküler ve kardiyovasküler olayların yüksek riskli olması 

halinde azalır. Temokapril ve losartan kullanarak anjiyotensin 

sisteminin kronik blokajı, kan basıncından bağımsız bir şekilde 

perivasküler duyu siniri innervasyonundaki azalmaya karşı korur. Bu 

nedenle hipertansiyon, CGRP içeren sinirleri ve endojen CGRP'nin 

mevcudiyetini modüle edebilir (Aubdool ve ark., 2017). Raynaud 

fenomeni olan hastalarda normalde lokal soğuk maruziyetine yanıt 

olarak refleks vazodilatasyon eksikliği görülür. Raynaud fenomeninde 

CGRP'nin terapötik potansiyellerini anlamak için daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç vardır (Aubdool ve ark., 2017).  

1.2.5. Kutanöz-Nöroimmün Etkileşimlerde CGRP’nin Rolü 

CGRP'nin derideki rolüne olan ilgi oldukça güçlü bir mikrovasküler 

vazodilatör olduğunu gösteren ilk çalışmalardan dolayı ortaya 

çıkmıştır. Endojen CGRP, duyusal afferent sinir terminallerinden 

salınır ve nörojenik vazodilatasyona neden olur. Bununla birlikte 

ortaya çıkan kanıtlar, CGRP'nin keratinositler ve bağışıklık hücreleri 

dahil olmak üzere diğer hücreler tarafından salınabileceğini ve akut ve 

kronik kutanöz bağışıklığına aracılık etmede potansiyel rollerini 
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vurguladığını göstermiştir. Hamsterlerin yanak kesesi üzerine 

histamin ve lökotrien B4 gibi çeşitli enflamatuvar ajanların topikal 

uygulanmasına yanıt olarak nanomolar CGRP konsantrasyonunun 

akut uygulanması, bu maddelere verilen ödem yanıtlarının azalmasına 

yol açarak CGRP'nin anti-enflamatuvar bir etkisi olduğunu 

göstermiştir. Derideki immünomodülatör yanıtlara ek olarak CGRP, 

keratinositlerin çoğalmasını ve epidermal kalınlığı in vitroartırabilir. 

Bunu desteklemek için gerçekleştirilen spontan bir psöriyazis 

modelinde duyu siniri denervasyonu, daha sonra sistemik CGRP 

uygulaması ile oluşan cilt semptomlarını iyileştirir. Bu, CGRP'nin 

psöriatik cilt fenotipini yönlendirmede önemli bir nöropeptit olduğunu 

düşündürmektedir. Hem psoriatik hem de atopik dermatit hastalarında 

CGRP plazma seviyeleri yükselir, ancak bu yükseliş kesin bir 

nedensellik göstermez (Aubdool ve ark., 2017). 

1.2.6. Artritte CGRP’nin Rolü 

Artritik hastaların plazma ve sinoviyal sıvılarında artmış CGRP 

seviyelerine sahip olduğu ve artritik eklemler boyunca duyusal 

innervasyonun arttığı bilinmektedir. CGRP aktivitesinin modülasyonu 

hem romatoid artrit hem de osteoartritte önemli hastalık bileşenlerini 

etkileyebilir. CGRP perifere salındığında, akut vazodilatasyona neden 

olan sinoviyal vasküler hücreleri aktive eder, bunu endotel hücre 

proliferasyonu ve kronik enflamasyona yol açan anjiyogenez takip 

eder (Aubdool ve ark., 2017). CGRP seviyelerini arttırmak için bir 

CGRP analogu veya CGRP'nin etkilerini bloke etmek için bir CGRP 
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antagonisti kullanılarak farmakolojik etkiler hedeflenebilir (Russell ve 

ark., 2014). 

1.3.  CGRP Reseptörleri 

CGRP reseptörleri, G proteinine bağlı reseptör süper ailesindendir 

(Hay ve ark., 2008). İlk olarak 1991'de klonlanan CGRP reseptörü, 

kalsitonin benzeri reseptör olarak tanımlanan bir G proteinine bağlı 

reseptör olan kalsitonin reseptör benzeri reseptör (CLR), reseptörün 

bağlandığı G proteinini tanımlayanreseptör bileşen proteini (RCP) ve 

reseptör aktivitesini modifiye eden protein tip 1 adı verilen tek 

transmembrandan oluşan domain proteininden oluşur. CGRP reseptör 

uyarımı, cAMPyolağının aktivasyonu ile sonuçlanır. Nöropeptit C-

terminal kalıntıları, CLR ve RAMP1 arayüzünde bir boşluğa 

bağlanarak ardından N-terminal CGRP kalıntılarının, jukstamembran 

domaine bağlanması, reseptör aktivasyonuna yol açar. Aşağıda 

tartışılan küçük moleküllü antagonistler, peptit bağlayıcı boşluğa 

bağlanmayı bloke ederek etki gösterirler. RAMP1, CGRP 

reseptörünün hücre yüzeyine yönlenmesine ve orda bulunmasında rol 

oynayıp reseptörün göreceli afinitesini ve duyarlılığını belirlemeye 

yardımcı olur (Goldberg ve Silberstein, 2015). Zhang ve ark. (2007), 

RAMP1'in trigeminal gangliyondaki CGRP reseptör aktivitesi için 

fonksiyonel olarak hız sınırlayıcı olduğunu göstermişlerdir, bu da 

yüksek RAMP1'in migren hastalarını CGRP etkilerine duyarlı hale 

getirebileceğini ileri sürmektedir. CGRP ayrıca iki CGRP ile ilişkili 

peptit olan adrenomedullin ve amilin için reseptörleri bağlayabilir. 

Adrenomedullin reseptörü CLR ve RAMP2 veya RAMP3 tarafından 
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oluşturulur, amilin reseptörü (AMY1) ise kalsitonin reseptörü (CTR) 

ve RAMP1 tarafından oluşturulur. Bu reseptörlerin trigeminovasküler 

sistemde bulunması, migrende de rol oynayıp oynamadıkları sorusunu 

gündeme getirmektedir (Russo, 2015). CGRP'den farklı olarak 

adrenomedullin enjeksiyonu, migren atağını indüklemede başarısız 

olmuştur. İmmünoboyama yöntemi kullanan Walker ve ark. (2015) 

farklı reseptör bileşenlerini sıçan trigeminal ganglia nöronlarından 

izole edebilmiş ve sonuçta bir CLR/RAMP1 kombinasyonu ile 

oluşturulan CGRP reseptörünü, CTR/RAMP1 tarafından oluşturulan 

bir AMY1'den ayırt edebilmiştir. Kompleks CTR/RAMP1; AMY1 

adını alan bir amilin reseptörü olarak sınıflandırılır, fakat aynı 

zamanda CGRP için yüksek bir afiniteye sahiptir ve sonuç olarak 

CGRP/amilin reseptör çifti olarak kabul edilir (Goldberg ve 

Silberstein, 2015). Her iki reseptör de CGRP ve AMY1 sıçan 

trigeminal ganglia (TG) nöronlarında kuvvetli ve eşit olarak tarif 

edilir, çünkü her biri ayrı ayrı antagonize edilirken eşdeğer sonuçlar 

bulunur. Veriler ayrıca insan TG ve beyin sapında, özellikle 

trigeminal çekirdek kaudalinde AMY1 reseptörlerinin varlığını daha 

belirgin olarak göstermektedir. AMY1'in migrendeki rolü henüz kesin 

olarak tanımlanmamıştır, ancak bu yeni tanımlanmış reseptörün 

beynin migren patofizyolojisi ile ilişkili bölgeleri içindeki dağılımına 

bakılarak, AMY1 migrenin tedavisi için uygun bir hedef olarak 

düşünülebilir. Daha da önemlisi, CGRP/AMY1 çifti antagonistleri, 

izole edilmiş CGRP ve AMY1 antagonistlerinden daha büyük 

etkinliğe sahip olabilir (Walker ve ark., 2015). 
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2. BULGULAR 

2.1.  CGRP’yi Hedef Alan Yeni Profilaktik Ajanlar 

CGRP aktivitesinin azaltılmasının migren atağını sonlandıracağı 

ve/veya atağın meydana gelmesini önleyeceği yönünde hipotezler 

vardır (Edvinsson, 2015). Bunun teorik olarak yapılabilmesi için 

CGRP nöropeptitinin sentezinin ve salımının engellenmesi, salımının 

ardından CGRP konsantrasyonlarının azaltılması veya CGRP'nin 

reseptörlerini aktive etmesini önlemenin çeşitli yolları vardır. Mevcut 

klinik çalışmalarda, doğrudan CGRP sistemini hedefleyen üç farklı 

araştırma ilacı sınıfı vardır. Bunlar CGRP'yi tanıyan monoklonal 

antikorlar, CGRP reseptörünü tanıyan monoklonal antikorlar ve 

CGRP reseptöründe CGRP aktivitesini bloke etmek için tasarlanmış 

küçük moleküllerdir. Bu araştırma ilaçlarının, migrenin farklı alt 

sınıfları için akut tedaviden önleyici tedaviye kadar çeşitli klinik 

senaryoları kapsadığı varsayılmaktadır (Hay ve Walker, 2017). CGRP 

antikorları ve CGRP resetör antagonistleri özellikle migrenin 

profilaktik tedavisi için uygundur çünkü diğer tedavi şekillerinden 

farklı birkaç avantaja sahiptir (Edvinsson ve ark., 2018). 

2.1.1. CGRP Reseptör Antagonistleri 

CGRP reseptör antagonistleri toplu olarak gepantlar olarak da 

adlandırılır ve 1990’ların ortasında başlayan CGRP ilaç keşif 

programlarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Gepantlar CLR/RAMP1 

reseptör kompleksini hedef almaktadır. (Dubowchik ve ark., 2020). 

CGRP reseptör antagonistlerinden bazıları yan etki risklerinden dolayı 
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klinik çalışmaları durdurulmuşken bazıları üzerinde çalışmalar devam 

etmektedir. Tablo 1’de mevcut CGRP reseptör antagonistleri ve klinik 

çalışma aşaması da özetlenmiştir. 

Tablo1: CGRP reseptör antagonistlerinin uygulama yolu, migren tedavisindeki yeri 

ve gelişme aşaması (De Vries ve ark., 2020) 

CGRP reseptör 

antagonistleri 

Uygulama 

yolu 

Tedavi Gelişme aşaması 

Olcegepant 

(BIBN-4096BS) 

İntravenöz Akut Faz 2, Durduruldu 

Telcagepant  

(MK-0974) 

Oral Akut-Önleyici Faz3, Durduruldu 2011 

MK-3207 Oral Akut Faz2, Durduruldu 

2009 

BI 44370 Oral Akut Faz2, Durduruldu 

 

Ubrogepant  

(Ubrelvy) 

Oral Akut FDA onaylı, 2019 

Rimegepant Oral Akut-Önleyici FDA onaylı, 2020 

Atogepant Oral Önleyici Faz 3 

Vazegepant İntranazal Akut Faz 3 

FDA: Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi 

2.1.1.1. Olcegepant (BIBN4096BS) 

Olcegepant ilk geliştirilen CGRP reseptör antagonistidir. Özellikle 

RAMP1 ekstraselüler bölgesine bağlanır ve böylece endojen 

CGRP'nin bağlanma yeri için rekabet eder. Akut migren atağı 

sırasında intravenöz olarak uygulandığında klinik olarak etkili olduğu 

gösterilmiştir. Uygulamadan 30 dakika sonra etki başlamış olup birkaç 

saat boyunca iyileşme görülmüştür. Dozlar 0,25-10 mg arasında 

değişmektedir, verilen yanıt oranı %60'a ulaşmıştır. Tedavi edilen 

hastaların yaklaşık üçte biri, başta parestezi olmak üzere diğer yan 

etkilerden dolayı şikayet etmiştir. İntrinsik kardiyovasküler etkiler 

bildirilmemiştir. Olcegepant ile sonuçlar umut vermiş olsa da ilaç oral 
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biyoyararlanımının zayıf olması nedeniyle sadece intravenöz 

uygulamada etki görülmüştür. Üstelik kan-beyin bariyeri (KBB) 

boyunca zayıf penetrasyona sahiptir ve CGRP ile indüklenen temporal 

arter dilatasyonunu etkili bir şekilde bloke etmesine rağmen, serebral 

damarların tonusunu değiştirmemiştir. Migren esas olarak ayaktan 

tedavi edildiğinden ve oral formülasyon geliştirmedeki zorlukları 

nedeniyle olcegepant çalışmalarının sınırlandırıldığı düşünülmektedir 

(Kuzawinska ve ark., 2016). 

2.1.1.2. Telcagepant (MK-0974) 

Oral yoldan uygulanabilen ilk CGRP reseptör antagonisti 

telcagepanttır. Faz 3 klinik çalışmasında, 5 mg zolmitriptan ile 1380 

hasta randomize edilip, 300 mg telcagepant ile zolmitriptan 

karşılaştırıldığında telcagepatın zolmitriptana benzer 2 sa.’lik bir 

etkinliğe sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 300 mg telcagepant 150 

mg telcagepanta göre daha iyietki göstermiştir. Her iki telcagepant 

dozunun da zolmitriptandan daha iyi etkililiğe sahip olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, fotofobi, fonofobi ve bulantı gibi migrenle 

ilişkili semptomların tedavisinde etkili olmuştur (Kuzawinska ve ark., 

2016). Fakat, iki hastada karaciğer toksisitesinin bir göstergesi olan 

karaciğer transaminazların yükselmesine neden olduğunun 

keşfedilmesinin ardından telcagepantın geliştirilmesi 2011 yılında 

durdurulmuştur (Ho ve ark., 2014). Bu advers olay, ilacı profilaktik 

olarak üç ay boyunca günde iki kez kullanım için test etmek üzere 

tasarlanmış bir faz II çalışmasında meydana gelmiştir (Russo, 2015). 
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2.1.1.3.  MK-3207 

MK-3207 oral alımda 200 mg dozunda etki gösterir ve tolere 

edilebilirliği iyidir (Russo, 2015). Faz II randomize, çift kör, plasebo 

kontrollü doz bulma çalışması, MK-3207'nin çeşitli dozlardaki (5, 10, 

20, 50, 100 ve 200 mg) etkinliğini araştırmıştır. İki saatlik ağrısızlık, 

plaseboya kıyasla 10 mg'ın üzerindeki tüm dozlarda anlamlıyken, 

fotofobi / fonofobi / bulantının 2 ila 24 saatlik devam eden ağrısızlık 

yalnızca 200 mg dozunda anlamlı bulunmuştur. Diğer gepantlara 

benzer şekilde, yan etkileri arasında en sık bulantı, baş dönmesi, 

halsizlik, ağız kuruluğu ve uykusuzluk görülmüştür. MK-3207'nin 

klinik gelişimi, daha önce telcagepant için belirtildiği gibi 

hepatotoksisite endişeleri nedeniyle durdurulmuştur (Holland ve 

Goadsby, 2018). 

2.1.1.4. BI 44370 TA 

BI 44370 TA’nın, telcagepant ve MK-3207’ de de olduğu gibi 

hepatotoksisite riski nedeniyle gelişimi durdurulmuştur (Macone ve 

Tepper, 2019). 

2.1.1.5. Ubrogepant (MK-1602) 

Ubrogepant Allergan tarafından migrenin akut tedavisi için 

Merck&Co şirketi lisansı altında geliştirilen oldukça güçlü, oral 

yoldan verilebilen küçük moleküllü bir CGRP reseptör antagonistidir. 

US FDA 23 Aralık 2019’da migrenin (auralı veya aurasız) akut 

tedavisi için yetişkinlerde kullanılmak üzere ubrogepantı onaylamıştır. 
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Akut migren tedavisi için oral CGRP antagonistleri sınıfından ilk onay 

alan ilaçtır. Önerilen oral dozu 50 mg veya 100 mg'dır. Gerekirse, ilk 

dozdan en az 2 sa. sonra 24 sa. içinde 200 mg maksimum doz ile 

ikinci bir doz uygulanabilir. Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği 

olan hastalarda önerilen doz 50 mg olup gerekirse başlangıç dozundan 

en az 2 sa. sonra ikinci bir doz uygulanabilir (Scott, 2020). Ayrıca ayrı 

ayrı verilen 50 ve 100 mg ubrogepant dozları ilaç alımından iki sa. 

sonra migrenle ilişkili semptomların şiddetinde de önemli bir 

azalmaya yol açmıştır. Ubrogepant için iki güvenlik çalışması 

yapılmıştır. Bu çalışmalardan birinde akut migren tedavisinde uzun 

süreli ubrogepant kullanımının güvenliği, hastaların bir yıl boyunca 

takip edildiği UBR-MD-04 çalışmasında değerlendirilmiştir (WEB_1, 

2019). Ön sonuçlar, ilacın hem 50 mg hem de 100 mg dozun iyi tolere 

edildiğini göstermiştir. Diğer güvenlik çalışması, sağlıklı kişilerde 

ubrogepantın hepatik güvenliği üzerine odaklanmıştır. Plasebo kontrol 

grubuna kıyasla 100 mg ubrogepant alımından sonra hiçbir 

transaminaz seviyesi gözlenmemiştir. Bu ümit verici sonuçlara 

dayanarak ubrogepant, Aralık 2019'da FDA tarafından onaylanmıştır 

(De Vries ve ark., 2020). Ubrelvy isimli antimigren preparatları 

sınıfında müstahzarı mevcuttur. Yan etkileri bulantı ve uyku hali 

olarak belirtilmiştir. Farmakokinetik özelliklerine bakılacak olursa, 

hızlı absorbe edilir, başlıca sitokrom P450 3A4 enzimi (CYP3A4) 

tarafından metabolize edilir ve eliminasyon yarılanma ömrü 5-7 sa. 

arasındadır (Scott, 2020). 
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2.1.1.6.  Rimegepant 

Migren tedavisinde 75 mg rimepegantın oral dozu için üçü sonuçlanan 

dört farklı faz III klinik çalışma gerçekleştirilmiş olup rimegepant 

üzerinde diğer çalışma devam etmektedir. Üç farklı faz III klinik 

çalışmaların tümü için sonuçlar kıyaslanmış ve rimegepantın etkisi, 

güvenliğive tolere edilebilirliği doğrulanmıştır. Ayrıca hepatotoksisite 

gözlenmemiştir. İki sa.’lik ağrısızlığın sağlanması bakımından 

istatistiksel olarak plasebodan daha iyi cevaplar vermiştir. İlaç 

alımından iki sa. sonra migrendeki semptomları da azaltmıştır. 

Rimegepant, migrenin akut tedavisi için Şubat 2020'de FDA 

tarafından onaylanmıştır (De Vries ve ark., 2020). Rimegepant oral 

formda 75 mg dozunda Nurtec ODT adıyla piyasaya sürülmüştür. 

Günde bir kez kullanılır. En sık yan etkisi bulantıdır (WEB_2, 2020).  

2.1.1.7. Atogepant 

Tanımlanan tüm gepantlar (rimegepant hem akut hem önleyici), 

migrenin akut tedavisi için geliştirilmiştir. Ancak atogepantmigren 

tedavisinde profilaktik bir ajan olarak geliştirilmiştir. Atogepant, 

ubrogepant ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir potansiyel güce ve 

daha uzun plazma yarı ömrüne sahiptir. Epizodik migrenin önlenmesi 

için atogepantın etkinliği ve güvenliği ile ilgili bir faz IIb/III klinik 

çalışması tamamlanmıştır (WEB_3, 2018).12 hafta boyunca günde bir 

veya iki kez alınan farklı atogepant dozları plasebo ile 

karşılaştırılmıştır. Tüm dozlar, plaseboya kıyasla bir ayda görülen 

migren günlerinin sayısını önemli ölçüde azaltmıştır. Çalışmada 
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atogepant için hepatotoksisite gözlenmemiştir. Genel olarak, 

rimegepant ve ubrogepant migrenin akut tedavisi için etkili gibi 

görünürken, atogepant migrenin profilaktik tedavisi için umut verici 

sonuçlar gösterir. Bu gepantların hepatotoksisite açısından güvenli 

olduğu varsayılmış ve iyi tolere edildiği gösterilmiştir. Bu özellikler 

açısından küçük moleküllü CGRP reseptör antagonistleri antimigren 

ilaçları olarak umut vaat etmektedir. Önemli bir nokta da CGRP'nin 

neden olduğu vazodilatasyonun bloke edilmesinin istenmeyen 

kardiyovasküler yan etkilere yol açabileceğidir. Bu konuda hem 

ubrogepant hem de atogepantın bir avantajı, koroner arterler yerine 

orta meningeal arterleri antagonize etme kuvvetini artırmasıdır. Bu da 

kardiyovasküler yan etki risklerini azaltmaktadır. (Rubio-Beltran ve 

ark., 2019; De Vries ve ark., 2020). 

2.1.1.8. Vazegepant 

Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 19 Eylül 2019'da, 

migrenin akut tedavisi için intranazal uygulanan vazegepantın önemli 

faz II/III denemesi için kaydını tamamladığını açıklamıştır. İntranazal 

vazegepant, FDA onaylı Aptar Pharma’nın (Milton Keynes, İngiltere) 

Unidose sistemini kullanır. Faz II/III çalışması, alınan doz sonrası 2 

sa.’te migrenle ilişkili semptomların ve ağrının azalması ile normal 

işlevlere dönme yeteneği dahil klinik olarak ilgili diğer önlemlerle 

ilgili son noktalar ile tasarlanmıştır. Aptar Pharma’nın Unidose 

Sistemi hem sıvı hem de toz formülasyon şeklinde vermek üzere ve 

tek bir burun atışında küçük ve çok açık miktarda aktif ilaç vermek 

üzere tasarlanmıştır. FDA tarafından onaylanınca küresel olarak 
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birkaç yılda 100 milyondan fazla ünite satılmıştır (Harris, 2020). 

Aptar Pharma Unidose System kullanılarak burun içine uygulanan 

vazegepant faz II/III çalışması son zamanlarda tamamlanmıştır fakat 

sonuçları henüz yayınlanmamıştır (Yuan ve ark., 2020). 

2.1.2. CGRP Monoklonal Antikorlar 

Küçük molekül CGRP reseptör antagonistlerinin yanında, CGRP’yi 

veya reseptörünü hedefleyen monoklonal antikorlar geliştirilmiştir. Bu 

antikorlar migrenin profilaktik tedavisi için geliştirilmiştir. 

Monoklonal antikorların en büyük avantajı, aylık ve hatta üç ayda bir 

uygulamaya izin veren çok uzun plazma yarı ömürlerine sahip 

olmasıdır. Dahası CGRP veya CGRP reseptörü için oldukça 

seçicidirler. Böylece hedef dışı etki ve diğer ilaçlarla olası 

etkileşimlerin riskini azaltır. Monoklonal antikorlar, yaklaşık 0,2-1 

kDa aralığındaki gepantlara kıyasla son derece büyük bir boyut olan 

yaklaşık 150 kDa'lık bir moleküler ağırlığa sahiptir. Bu sebeple 

monoklonal antikorlar KBB’yi geçemez. Bu, monoklonal antikorların 

beynin dışında yani TG, periventriküler yapılar ve dura materde 

CGRP ve CGRP reseptörlerini hedef aldığını gösterir. CGRP'ye karşı 

üç farklı monoklonal antikor olan galcanezumab (Eli Lilly ve 

Company), fremanezumab (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) ve 

eptinezumab (Alder BioPharmaceuticals/Lundbeck) geliştirilmiştir. 

Ayrıca, erenumab (Amgen ve Novartis) adı verilen CGRP reseptörüne 

karşı bir monoklonal antikor geliştirilmiştir. Erenumab tamamen insan 

monoklonal antikor iken, diğer üçü insancıllaştırılmıştır. Erenumab, 

fremanezumab ve galcanezumab subkütan olarak uygulanabilir, bu da 
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hastaların kendi kendine uygulamasına izin verir. Eptinezumab 

intravenöz uygulanarak %100 biyoyararlanım sağlar. Tablo 

3’demonoklonal antikorlar özetlenmiştir (De Vries ve ark., 2020). 

Tablo 3: CGRP ve CGRP reseptörlerini hedefleyen monoklonal antikorlar (De 

Vries ve ark., 2020) 

Adı  Tedavi  Onay Veriliş yolu Mekanizma 

Eptinezumab Profilaktik FDA İntravenöz CGRP hedefli 

Erenumab Profilaktik FDA, 

EMA 

Subkütanöz CGRP 

reseptör 

hedefli 

Fremanezumab Profilaktik FDA, 

EMA 

Subkütanöz CGRP hedefli 

Galcanezumab Profilaktik FDA, 

EMA 

Subkütanöz CGRP hedefli 

FDA: Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi 

EMA: Avrupa İlaç Ajansı 

2.1.2.1. Eptinezumab 

Sekiz haftalık bir faz II klinik çalışmasında epizodik migreni olan 

hastalara intravenöz eptinezumab verilmiştir. Plaseboya kıyasla 

hastalarda bir ayda görülen baş ağrısı günlerinin sayısında önemli bir 

azalma gösterilmiştir. (Dodick ve ark., 2014a). Ayrıca eptinezumab, 

epizodik migreni olan hastalarla yapılan bir faz III klinik çalışmada 

(PROMISE-1) ve kronik migren hastalarıyla yapılan iki farklı faz III 

klinik çalışmada test edilmiştir (PROMISE-2 ve PREVAIL) (WEB_4, 

2020; WEB_5, 2018; WEB_6, 2020). PROMISE-1'de, epizodik 

migren hastalarında eptinezumabın 30 mg, 100 mg ve 300 mg dozları 
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plasebo ile karşılaştırılmıştır (Ashina ve ark., 2020). Tüm dozlar (ayrı 

ayrı), 12 haftalık bir süre boyunca kullanıldığında bir ayda görülen 

migrengünlerinin sayısında önemli bir azalmaya yol açmıştır. Ayrıca, 

ortaya çıkan yan etkiler plaseboya benzerolup ilacın güvenli olduğu 

düşünülmüştür. PROMISE-2'de, kronik migren hastalarında 100 mg 

ve 300 mg eptinezumab dozları plasebo ile karşılaştırılmıştır (Kudrow 

ve ark., 2018). Yine, eptinezumabın ilk günden itibaren migrende 

önemli bir azalma ile etkili ve güvenli olduğu bulunmuştur. 

PROMISE-1 ve PROMISE-2 çalışmalarına ve faydalı etkilerine 

ilişkin ek veriler, PREVAIL çalışmasının bazı sonuçlarının da 

sunulduğu Amerikan Baş Ağrısı Derneği Yıllık Toplantısı 2019'da 

sunulmuştur (Alder Biopharmaceuticals Inc., 2019). Eptinezumab ile 

tedavinin migrenle ilişkili iş kaybında bir azalmaya yol açtığı 

gösterilmiştir. Alder Biopharmaceuticals 2019 sonbaharında 

eptinezumab gelişimini sürdüren Lundbeck tarafından satın alınmıştır. 

Migren için ilk intravenöz önleyici tedavi olan ve CGRP'yi hedefleyen 

bu monoklonal antikor, Şubat 2020'de FDA tarafından onaylanmıştır 

(De Vries ve ark., 2020). 

2.1.2.2. Erenumab 

Erenumab, başarıyla sonuçlanmış klinik çalışmalardan sonra migren 

önlemek için FDA tarafından Mayıs 2018'de onaylanan ilk 

monoklonal antikordur. Ayrıca, Temmuz 2018'de Avrupa İlaç 

Ajansı'ndan onay almıştır. On ikihaftalık bir faz II klinik çalışmasında, 

epizodik migreni olan hastalarda aylık 7, 21 ve 70 mg erenumab 

dozları plasebo ile karşılaştırılmıştır. Sadece 70 mg dozu, bir ayda 
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görülen baş ağrısı günlerinin sayısını önemli ölçüde azaltabilmiştir. 

İkinci bir faz II klinik çalışma, kronik migren hastalarında aylık 70 mg 

ve 140 mg erenumab dozlarını plasebo ile karşılaştırmıştır. Her iki doz 

da bir ayda görülen baş ağrısı günlerinin sayısını azaltabilmiştir 

(Tepper ve ark., 2017). Ayrıca, erenumab ile plasebonun benzer bir 

tolere edilebilirliğe sahip olduğu bulunmuştur. Daha sonra, faz III 

klinik çalışması gerçekleştirilmiştir. STRIVE çalışmasında, toplam 

858 epizodik migren hastasına aylık 70 mg veya 140 mg erenumab 

veya plasebo subkütan dozu verilip 6 aya kadar takip edilmiştir 

(WEB_7, 2018; Goadsby ve ark., 2017). Erenumab, bir ayda görülen 

migren gün sayısını plaseboya kıyasla 1,4 ve 1,9 gün (sırasıyla 70 mg 

ve 140 mg dozları) azaltabilmiştir. Aylık 70 mg erenumab dozunun 

ise plaseboya kıyasla bir ayda görülen baş ağrısı günlerinin sayısını bir 

gün azalttığı bulunan ARISE çalışmasında yan etkiler ve güvenlilik 

profilleri de plaseboya benzer bulunmuştur (WEB_8, 2018; Dodick ve 

ark., 2018a). Erenumabın kronik migren hastalarında ve ilaç aşırı 

kullanımına bağlı baş ağrısı (MOH) hastalarında etkilerini 

değerlendirmek ve pediyatrik hastalar için farklı dozların etkinliğini 

ve güvenliğini test etmek için klinik araştırmalar yürütülmektedir (De 

Vries ve ark., 2020). 

2.1.2.3. Fremanezumab 

Subkütan uygulanabilen fremanezumab, önemli faz II ve III klinik 

çalışmalarına dayanarak Eylül 2018'de FDA onayı alan ikinci 

monoklonal antikor olmuştur. Epizodik migren hastaları için, bir faz II 

klinik çalışma, aylık subkütan 225 mg veya 675 mg fremanezumab 



 
226 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ:  

FARMAKOLOJİK ARAŞTIRMA PATERNLERİ 

dozunun, plaseboya kıyasla bir ayda görülen baş ağrısı günlerinin 

sayısını önemli ölçüde (sırasıyla 2,8 ve 2,6 gün) azaltabildiğini 

göstermiştir (Bigal ve ark., 2015). Ayrıca, 791 epizodik migren 

hastasında yapılan bir faz III klinik çalışması, 675 mg 

fremanezumabın üç ay boyunca uygulandığında plaseboya kıyasla bir 

ayda görülen migren günsayısını da 1,3 gün azaltabildiğini, aylık 225 

mg fremanezumab dozunun ise bir ayda görülen migren gün sayısını 

1,5 gün azaltabildiğini göstermiştir. (Dodick ve ark., 2018b). FOCUS 

adlı klinik çalışmasında gösterildiği gibi fremanezumabın daha önce 

başka birçok profilaktik tedavi sınıfında başarısız olan hastalarda etkili 

olduğu bulunmuştur (WEB_9, 2019; Ferrari ve ark., 2019). 

Fremanezumabın etkililiği ve güvenliği ile ilgili daha ileri çalışmalar 

halen yapılmaktadır. Ayrıca Fremanezumab, Mart 2019 sonunda 

EMA onayı almıştır (Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 2019). 

Aylık 225 mg ve üç ayda bir 675 mg fremanezumab dozu, her ay en 

az dört migren günü olan migren hastaları için onaylanmıştır (De 

Vries ve ark., 2020). 

2.1.2.4. Galcanezumab 

Başarılı faz II klinik deneyler, 120 mg'ın üzerindeki galcanezumab 

dozlarının, plaseboya kıyasla bir ayda görülen baş ağrısı günlerinin 

sayısını önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir (Dodick ve ark., 

2014b; Skljarevski ve ark., 2018a). Aylık 120 mg ve 240 mg 

galcanezumab dozu, 6 aylık çoklu faz III klinik çalışmalarda daha 

fazla araştırılmış ve plaseboya kıyasla yaklaşık iki ayda görülen 

migren baş ağrısı günlerinde bir azalma göstermiştir (Detke ve ark., 



 
 227 

2018; Skljarevski ve ark., 2018b; Stauffer ve ark., 2018). 12 aylık bir 

faz III çalışmasında ise, 120 ve 240 mg galcanezumab dozunun da 

uzun vadede güvenli olduğunu ve iyi tolere edildiği gösterilmiştir 

(Camporeale ve ark., 2018). Bir ayda görülen baş ağrısı günlerinin 

sayısını azaltabilmesi, güvenliği, tolere edilebilirliği ve etkinliği 

dolayısıyla, galcanezumab, Eylül 2018'de migreni önlemek için FDA 

onayı almıştır ve migreni önlemek için FDA tarafından onaylanan 

üçüncü monoklonal antikor olmuştur. Galcanezumab, 240 mg'lık bir 

yükleme dozunda, ardından aylık 120 mg'lık dozlarda kullanılır. FDA 

onayı aldıktan kısa bir süre sonra, Kasım 2018'de EMA tarafından da 

onaylanmıştır (De Vries ve ark., 2020). 

2.1.3. Spiegelmerler 

Gepantların ve monoklonal antikorların yanında, Spiegelmers olarak 

da adlandırılan CGRP'yi nötralize eden L-aptamerleri kullanan CGRP 

hedefli terapiler test edilmiştir. Bir Spiegelmer, antikorlarla 

karşılaştırılabilen, hedefini yüksek spesifisite ile bağlayabilen 

kimyasal olarak sentezlenmiş bir ayna görüntülü oligonükleotiddir. 

Spiegelmerlerden NOX-C89 ve NOX-L41, CGRP'yi bağlayabilir. 

NOX-C89'un elektrikle uyarılmış meningeal kan akışındaki artışları 

doza bağlı olarak inhibe ettiği gösterilmiş ayrıca meningeal 

afferentlerin uyarılmasından sonra kraniyal dura materin CGRP 

salınımını azaltabilmiştir (Denekas ve ark., 2006). Ancak NOX-C89 

insan CGRP'sini sadece orta derecede inhibe ettiğinden ve ayrıca 

amiline bağlandığından, daha fazla geliştirilmesi durdurulmuştur. 

Daha sonra, amiline bağlanmayan NOX-L41 adı verilen başka bir 
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Spiegelmer geliştirilmiştir. Bir in vivo modelde, bu Spiegelmer'in 

CGRP ile indüklenen cAMP oluşumunu inhibe ettiği gösterilmiştir. 

Ayrıca NOX-L41'in sıçanlarda dura mater içinde plazma protein 

ekstravazasyonunu inhibe ettiği bulunmuştur (Hoehlig ve ark., 2015). 

Umut verici bir CGRP-nötrleştiricigibi görünse de migren tedavisi için 

NOX-L41 ile ilgili daha fazla çalışma yayınlanmamıştır (De Vries ve 

ark., 2020). Genel olarak ya CGRP'ye ya da reseptörüne karşı 

monoklonal antikorlar hem etkili hem de güvenli görünmektedir. Yan 

etkilerin çoğu enjeksiyon bölgesinde ağrı oluşmasıdır. Bununla 

birlikte, monoklonal antikorların migreni azaltma üzerindeki ortalama 

etkisi oldukça mütevazıdır. Tedavi, bir ayda görülen baş ağrısı 

günlerinin sayısında küçük bir azalmaya yol açar ve bazı hastalar 

tedaviye hiç cevap vermez. Bununla birlikte, bu tedaviden büyük 

ölçüde fayda sağlayabilecek %100 yanıtı olan hastalar da vardır. 

Ayrıca, monoklonal antikorlar hastalar tarafından çok iyi tolere edilir 

ve hastalar tedaviye iyi uyum sağlar. Bununla birlikte, antikorlar 

oldukça yakın zamanda geliştirildiği için uzun süreli tolerans henüz 

değerlendirilememiştir. Takip süreleri çalışmadan birkaç yıl sonrasına 

kadar sürmektedir. Hamilelik sırasında veya adölesanlardaki etkinliği 

ve güvenliği, gelecekteki çalışmalarda da değerlendirilmelidir. Bu 

hedef gruplardaki monoklonal antikorların etkileri oldukça önemlidir. 

Çünkü migren doğurganlık çağındaki kadınlarda yaygındır ve 

monoklonal antikorlar uzun yarılanma ömrü nedeniyle uygulamadan 

sonra uzun bir süre vücutta kalacaktır. Ayrıca, preeklampsili 

kadınlarda CGRP'nin daha düşük olduğu ve hamilelik sırasında CGRP 

düzeylerinin arttığı bulunmuştur (Yadav ve ark., 2014). Bu bulgu, 
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CGRP'nin hamilelik sırasında kullanımının elverişli olduğunu fakat 

monoklonal antikorların kullanımının hamileliğin seyrini olumsuz 

etkileyebileceğini düşündürebilmektedir. Sinomolgus maymunlarında 

yapılan farmakolojik bir çalışmada, aylık erenumab dozlarının gebelik 

ve embriyo, fetus veya doğum sonrası büyümenin gelişimi üzerinde 

herhangi bir etkisi görülmemiştir. Bununla birlikte, erenumab, 

doğumdan üç aya kadar bebeğin serumunda ölçülebildiği için plasenta 

üzerinden transfer yapabilmiştir fakat insanlarda yapılacak çalışmalara 

ihtiyaç vardır (Bussiere ve ark., 2019; De Vries ve ark., 2020). 

3. TARTIŞMA 

Migren oldukça sık görülen, kadınları daha çok etkileyen, baş ağrısı 

ile karakterize bulantı, kusma, ışığa duyarlılık gibi semptomları olan 

hastanın yaşam kalitesini oldukça kötü etkileyen bir hastalıktır. 

Patofizyolojisi oldukça karmaşıktır. En önemli mekanizmalar ise; 

migren sırasında beyin sapı bölgelerindeki kortikal aktivitelerin 

değişmesi, talamusun ağrı uyarım sürecinde, görsel uyarı ve allodiniye 

aşırı duyarlılık gelişimi için merkezi bir alan olduğu, hipotalamusun 

esneme, yorgunuk gibi migren semptomları ile bağlantısının 

olabileceğidir. (Puledda ve ark., 2017).  

Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle atakları önlemek veya 

semptomları gidermek için kullanılmaktadır. Semptomatik tedavide 

sadece migren için spesifik olmayannonsteroidal antiinflamatuvar 

ilaçlar (NSAİİ) ve spesifik olarak triptanlar, ergot türevleri ve opioitler 

kullanılmaktadır. (Khairmode ve ark., 2018). Migren profilaksisinde 
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ise yine migrene spesifik olmayan beta blokörler, antiepileptik 

ilaçlardan divalproeks sodyum ile topiramat, kalsiyum kanal 

blokörlerinden de flunarizinin etkili olduğu görülmüştür. Ancak 

hamile ve hamilelik çağındaki kadınlarda valproat türevleri ve 

topiramat ilk tercih olarak kullanılmaz. Onabotulinumtoksin A kronik 

migren profilaksisinde ve MOH için onaylanmıştır. Onabotulinum 

toksin A, topiramat ile karşılaştırıldığında benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. (Antonaci ve ark., 2016). Onabotulinum toksin A migren 

tedavisinde etkili olup maliyeti fazladır vedeneyimi olan hekimler 

tarafından uygulanmaktadır. Bütün bu özellikler ve ergot türevlerinin 

rebound baş ağrısı yapma riski, triptanların yan etki olasılıkları da 

düşünülerek migren tedavisi için etkili tedavi şekilleri 

araştırılmaktadır. Bu mevcut stratejilerin aksine her ne kadar 

mekanizma tam olarak anlaşılmasa da spesifik migren 

mekanizmalarını hedefleyebilen yeni tedavi arayışları doğmuştur.  

Bu çalışmada henüz gelişme aşamasında veya tamamlanmış olan 

migrende kulanılan yeni tedavi şekillerine kısaca değinilmiş olup 

CGRP hedeflenmesine detaylıca yer verilmiştir. 

CGRP'nin hem perifer hem de merkezi sinir sisteminde önemli rol 

oynadığı bilinmekle birlikte enterik sinir sistemi ve kardiyovasküler 

sistemde de önemli etkileri bulunur. CGRP’nin rolü ile ilişkili 

literatürdeki çalışmalar da göz önünde bulundurularak şu sonuçlara 

varılmıştır: 
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Birçok hastalık patofizyolojisinde CGRP’nin rolüne göre CGRP 

hedefli yaklaşımlarla yeni tedavi çalışmalarına temel oluşturması 

beklenebilir (Russell ve ark., 2014). İntravenöz CGRP 

uygulamasından sonra kalpte pozitif kronotropik ve inotropik yanıtlar 

gözlenmiş olup CGRP’nin güçlü bir vazodilatör olduğu da bilinmekle 

birlikte esansiyel hipertansiyonu olan hastaların plazmasındaki 

azalmış veya değişmemiş CGRP düzeylerini bildirmiştir (Aubdool ve 

ark., 2017). Hipertansiyon, ateroskleroz, kalp yetmezliği, pulmoner 

hipertansiyonda CGRP aktivitesinin faydalı yaklaşım olabileceği 

gösterilmiştir (Russell ve ark., 2014). Bu çalışmalar CGRP 

aktivitesinin kardiyovasküler sistemde koruyucu bir rol oynayıp 

hipertansiyon ve ateroskleroz ile kalp yetmezliğinde faydalı bir 

yaklaşım olabilme ihtimali ile birlikte kesin koruyucu mekanizmalar 

henüz belirlenmemiştir. 

 Bütün bu etkilerine dayanarak CGRP aktivitesini azaltmanın 

migrende olumlu sonuçlar doğuracağı düşünülmüş olup CGRP 

reseptör antagonistleri ve monoklonal antikorları üzerinde çalışmalar 

yapılmıştır. Olcegepant intravenöz, vazogepant intranazal; 

telcagepant, MK-3207, BI 44370, ubrogepant, rimegepant, atogepant 

oral yolla alınmaktadır. Migren esas olarak ayaktan tedavi 

edildiğinden ve oral formülasyon geliştirmedeki zorlukları nedeniyle 

olcegepant çalışmaları durdurulmuştur. Ayrıca telcagepant, MK-3207, 

BI 44370 adlı CGRP reseptör antagonistlerinin çalışmaları da 

durdurulmuştur. Durdurulmalarındaki genel etken hepatotoksisite 

riskinin gelişmesi olmuştur. Ubrogepant ve rimegepant için bu risk 
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gözlenmemiştir ve FDA onayı almışlardır. Ubrogepant ve rimegepant 

hem akut hem önleyici tedavi amacıyla kullanılmak için piyasaya 

sürülmüştür (De Vries ve ark., 2020). Bu iki ilaç da alımdan iki sa. 

sonra migren semptomlarının azalmasına yardımcı olmuştur. 

Profilaktik amaçla geliştirilen atogepantın faz III çalışması devam 

etmektedir. İntranazal uygulanan vazegepant faz III çalışması bitmişve 

çalışmanın sonuçları henüz yayınlanmamıştır (Yuan ve ark., 2020). 

Atogepant ve vazegepant da ubrogepant ve rimegepant kadar etkili 

gözükmektedir. Kullanım kolaylığı da sağlamaları en büyük 

avantajlarıdır. Verilere bakıldığında ubrogepant, rimegepant, 

vazogepant ve atogepantın önemli ölçüde migrenle ilişkili ağrıyı ve 

semptomları geçirdiği belirtilmiştir (De Vries ve ark., 2020). Ancak 

hangi gepantın daha etkili olduğu konusunda bir çalışma yoktur.  

CGRP reseptör antagonistleri genel olarak akut tedavide etkili 

oldukları ve hepatotoksisite riskleri bulunduğu ve çalışılması 

durdurulan antagonistler de mevcut olduğundan profilaktik tedavi 

amacıyla CGRP monoklonal antikorlar geliştirilmiştir. Dahası, CGRP 

monoklonal antikorları CGRP veya CGRP reseptörü için oldukça 

seçicidir. Bu da hedef dışı etkinin gözlenmesini ve diğer ilaçlarla olası 

etkileşim riskini azaltan bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında 

CGRP’nin birçok sistemde rolalması da ele alınıncaCGRP reseptör 

antagonistleri yerine monoklonal antikorların tercih edilmesi daha 

avantajlı ve etkili bir yöntem olabilir.  

CGRP reseptörünü hedefleyen erenumab ve CGRP’yi hedefleyen 

eptinezumab, fremanezumab, galcanezumab adlı antikorlar FDA 
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onayı almışlardır. Eptinezumab ile tedavinin migrenle ilişkili iş 

kaybında bir azalmaya yardım ettiği çalışmalarda gösterilmiştir. 120 

mg'ın üzerindeki galcanezumab dozlarının, plaseboya kıyasla bir ayda 

görülen baş ağrısı günlerinin sayısını önemli ölçüde azaltabildiği de 

gösterilmiştir. Erenumabın epizodik migrenli hastalarda etkili olduğu 

bulunmuştur (Reuter ve ark., 2018). Erenumabın kronik migren 

hastalarındaki etkinliği ve güvenliği konusundaki çalışmalar 

sürmektedir. Erenumab, aylık 70 mg dozu plaseboya kıyasla bir ayda 

görülen baş ağrısı günlerinin sayısını bir gün azaltmıştır. Başka bir 

çalışmada epizodik migren hastalarınauygulanan aylık subkütan 225 

mg veya 675 mg fremanezumab dozunun, plaseboya kıyasla bir ayda 

görülen baş ağrısı günlerinin sayısını sırasıyla 2,8 ve 2,6 gün 

azaltabildiğini göstermiştir (Bigal ve ark., 2015). Bu bulguya 

dayanarak; erenumabın düşük dozlarda bir ayda görülen baş ağrısı 

günlerinin sayısını bir gün azaltabildiği, fremanezumabın 

erenumabdan daha yüksek dozlarda uygulandığında yaklaşık üç 

günlük bir azalma sağladığı görülmektedir. Bütün bu bulgulara 

dayanarak; her bir CGRP monoklonal antikorların çalışma yapılan 

dozları farklı olduğundan dolayı kesin bir kıyaslama yapılamayacak 

gibi görünse de CGRP monoklonal antikorların hemen hemen 

hepsinin aynı etkinliği sağladığı söylenebilir. 

Monoklonal antikorlarla ilgili gelecekteki çalışmalar, migren için 

diğer profilaktik tedaviler ile başa baş karşılaştırmalar içermelidir. 

Aslında erenumabı topiramat ile doğrudan karşılaştıran bir çalışma 

zaten başlamıştır fakat henüz tamamlanmamıştır (WEB_10, 2019).  



 
234 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ:  

FARMAKOLOJİK ARAŞTIRMA PATERNLERİ 

Farklı bir bakış açısı olarakCGRP hedeflenmesinde hem CGRP'yi hem 

de reseptörünü bloke etmenin kombinasyon tedavisi, potansiyel olarak 

daha da yararlı olup daha güçlü bir antimigren etki yaratabilir, ancak 

CGRP’nin bloke edildiğinde özellikle kardiyovasküler yan etkilerdeki 

olası bir artış da kapsamlı bir şekilde değerlendirildikten sonra 

kullanılmalıdır. 

4. SONUÇ 

CGRP’nin fonksiyonları göz önüne alınarak migrendeki rolüne 

bakıldığında migren sırasındaki seviyesinin artışı oldukça önemlidir. 

CGRP aktivitesinin azaltılması birçok çalışmada migren tedavisi için 

olumlu sonuçlar doğurmuştur. Ancak migrende kullanılan topiramat, 

triptanlar ve ergot türevleri gibi diğer ilaçlarla CGRP hedefli 

tedavilerin kıyaslama çalışmaları henüz yoktur. Gelecekteki 

araştırmalar, CGRP veya reseptörünün bloke edilmesinin CGRP 

reseptör ekspresyonlarını değiştirip değiştirmeyeceğini keşfetmek için 

monoklonal antikorların ve gepantların tam hedefine odaklanmalıdır. 

Tedavi nedeniyle reseptörlerin ekspresyonunun değişmesi durumunda, 

tedaviyi durdurduktan sonra bunun tersine dönüp dönmeyeceğini 

ortaya koymak da önemlidir. Ayrıca, güvenliği hakkındaki bilgiyi 

arttırmak için CGRP veya reseptörünü bloke etmenin olası telafi edici 

mekanizmalar üzerindeki etkisi de araştırılmalıdır. En önemlisi de, 

bazı hastaların tedaviye cevap verip bazılarınınyanıt vermemesinin 

CGRP'nin reseptörüne bağlanmasınının yetersiz şekilde bloke etmesi, 

farklı peptitlerin (adrenomedullin gibi) CGRP reseptörünü aktive 

etmesi, CGRP’nindiğer reseptörleri (AMY1) aktive edip veya 
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CGRP'den bağımsız bir yol bularak hastalarda migrene neden olması 

gibi hangi nedenlere bağlı olabileceği ortaya konmalıdır.  

Sonuç olarak, migren tedavisinde CGRP aktivitesinin azaltılması 

olumlu sonuçlar doğurmuş olup FDA onayı alan monoklonal 

antikorlar ve gepantlar mevcuttur. Ancak CGRP’nin diğer 

fonksiyonları da düşünülerek bu ilaçların kesin tedavi edici etki ve 

güvenliğinin yorumlanması için migrende sık kullanılan mevcut 

ilaçlarla aktivite-güvenlik karşılaştırması olan kapsamlı çalışmalara 

ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 
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GİRİŞ 

Geniş yanık yaralanmaları olan hastalar, büyük travma hastalarıyla 

benzer birçok fizyolojik yanıtı paylaşırlar. Venöz tromboemboli 

(VTE), travmatik yaralanmalardan sonra görülen, önemli oranda 

mortalite ve morbiditeye neden olan, yıkıcı ve yaygın bir 

komplikasyondur. Virchow tarafından yaklaşık olarak bir buçuk asır 

önce tanımlanan VTE oluşumuyla ilgili üç temel patolojik mekanizma 

günümüzde halen geçerliliğini korumaktadır. Endotel hasarı, venöz 

staz ve hiper kuagulabilite, Virchow üçlüsü, (triadı) olarak tanımlanır. 

Yanık yaralanmalarını takiben, hastalarda venöz tromboembolizm 

açısından birçok risk faktörü mevcuttur (Caprini ve ark., 2005; Geerts 

ve ark., 2008).  

Literatürde, yanıklarda VTE insidans oranı, profilaksi uygulanmayan 

olgularda % 0.9 ile % 60 arasında, proflaksi uygulanan olgularda ise 

% 0.25 ile % 23 arasında değişmektedir (Wahl ve ark., 2002; Fecher 

ve ark., 2004;  Cronin ve ark., 2019). 

Toplam vücut yüzey alanının (TBSA) yanık yüzdesindeki artış, VTE 

riskini önemli ölçüde artırmaktadır (Harrington ve ark., 2001)). 

Prospektif çalışmalarda, retrospektif çalışmalara oranla daha yüksek 

VTE insidans oranları bildirmekte ve bu durum asemptomatik VTE 

üzerinde tartışmalara yol açmaktadır. Semptomatik VTE, yanıkları 

olan hastaların % 0.2-7'sinde görülmektedir (Harrington ve ark., 2001; 

Wait ve ark., 1990). 
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Yanık yaralanmalarını takiben kanda artmış faktör V, faktör VIII, 

trombosit sayısı ve fibrinojen ile kendisini gösteren hiperkoagulabilite 

durumu, DVT’ una ve mortaliteyle sonuçlanabilecek PE risklerine yol 

açmaktadır  (King ve ark.,2010). 

Doğal bir antikoagülan olan antitrombin seviyesindeki düşme ve 

fibrinojen seviyesindeki farklılaşmayı içeren koagulasyondaki 

değişiklikler, protrombotik etkiye neden olmaktadır (King ve 

ark.,2010; Schaden ve ark.,2012). Ek olarak, yanıklarının mevcut 

tedavi yaklaşımlarında uygulanan yanık sargıları ve deri grefti 

uygulamaları, immobilizasyona ve kaçınılmaz bir sonuç olarak venöz 

staza neden olmaktadır  (Panucci ve ark., 2017).  

 

Bu bölümde, termal yanık yaralanmaları ile ilişkili VTE risk 

sınıflandırması ve proflaksi uygulamalarına genel bir bakış ile, VTE 

hakkındaki mevcut bilgilerin gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. 

YANIKLARDA VENÖZ TROMBOEMBOLİZM İNSİDANSI ve 

RİSK FAKTÖRLERİ  

1. İnsidans 

Travma ve cerrahi hastalarında rutin tromboprofilaksinin klinik ve 

maliyet etkinliğini destekleyen kapsamlı veriler, halen yanık hasta 

popülasyonu için mevcut değildir (Vermaak ve ark., 2019). 

Tek merkezli ve sadece klinik olarak semptomatik VTE’nin göz 

önüne alındığı çalışmalarda, VTE insidans oranı % 0.25 olarak 
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verilirken, asemptomatik tromboz açısından rutin doppler 

ultrasonografi ile rutin tarama uygulanan hastaların % 23.3’ünde VTE 

görüldüğü bildirilmektedir (Fecher ve ark., 2004; Wahl ve ark.,2002). 

Bu heterojeniteye, Amerikan Yanık Derneğinin yaptığı 33.000’den 

fazla hastayı içeren yakın tarihli bir analizde de değinilmektedir.  

Bu çalışmada, düşük oranlarda derin yanık trombozu (DVT) (% 0.48) 

ve PE (% 0.18) insidans oranları bildirilmektedir. Fakat yapılan bu 

çalışmada, çalışmaya dahil edilen hastaların büyük kısmının minör 

yanık yaralanmalarına sahip olması nedeniyle, genel yanık 

popülasyonuna ait sonuçları yansıtmaktan uzaktır (Pannucci ve ark., 

2011). Toplam vücut yüzey alanı (TBSA) yanık yüzdesinin % 10'dan 

fazla olduğu hastalarda, hastaneye yatan genel, üroloji ve vasküler 

cerrahi hastalarında (% 1.44) gözlenen VTE insidansına yaklaşan 

VTE oranları (% 1.22) bildirilmektedir.  (Pannucci ve ark., 2012;  

Bahl ve ark., 2009). 

 

VTE için bağımsız belirleyiciler arasında, artmış toplam vücut yüzey 

alanı (TBSA) yanık yüzdesi, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kalış 

süresinin uzaması ve cerrahi işlem sayısındaki artış sayılabilir ve 

komorbiditelerin de dahil edilmesi halinde VTE 3 kat daha fazla 

mortalite riski taşımaktadır (Pannucci ve ark., 2011). Bu gerçek, VTE 

ile ilişkili risklerinin ve profilaksi stratejilerinin önemini ortaya 

koymaktadır. 
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2. Risk Faktörleri 

Yapılan çalışmalarda, yanık yaralanması olan hastalar arasında VTE 

açısından birden fazla risk faktörü tanımlanmaktadır. Bu risk 

faktörlerinin büyük çoğunluğu, hastanın yatarak tedavi gördüğü 

dönemde meydana gelmektedir. Yanık yaralanmalarına özel VTE’nin 

artmasına katkıda bulunduğu tanımlanan  bu faktörler, ileri yaş (artmış 

vücut kitle endeksi (Mullins ve ark., 2013), doğrudan endotel hasarı, 

trombotik ve fibrinolitik yolların aktivasyonu, toplam vücut yüzey 

alanının (TBSA) yanık yüzdesindeki artma, operatif işlem 

sayılarındaki artış, santral venöz kateter (CVC) uygulamaları, 

inhalasyon hasarı varlığı, enfekte yanık yaraları, uzamış mekanik 

ventilatör süresi ve uzamış yoğun bakım tedavi süreleri olarak 

sıralanmaktadır (Barret ve ark., 2006; Mullins ve ark., 2013; 

Wibbenmeyer ve ark., 2003; Chung ve ark., 2008; Pannucci ve ark., 

2012; Wahl ve ark., 2001; Fecher ve ark., 2004; Harrington ve ark., 

2001). 

Buna ek olarak, hastaneye ilk başvuruları esnasında normal pıhtılaşma 

parametrelerine sahip yanık yaralanmaları olan hastalarda, hastaneye 

yatışlarını takiben gelişen hiperkuagulabilite durumu, kanda artmış 

fibrinojen, protein C, protein S ve antitrombin III seviyeleri ile 

gösterilmiştir (Meizoso ve ark., 2015; Van Haren ve ark, 2014).  
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TERMAL YARALANMALI HASTALARDA RİSK 

SKORLAMASI 

'' Caprini Risk Değerlendirme Modeli '' yaygın olarak kullanılan ve 

doğrulanmış bir risk tahmin aracıdır (Caprini, 2005). 2005 Caprini 

skoru, Genel, Vasküler ve Ürolojik cerrahi prosedürlerde (Bahl ve 

ark., 2009; Cassidy ve ark., 2014), KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi’nde 

(Shuman ve ark., 2012; Yarlagadda ve ark., 2014), Plastik ve 

Rekonstruktif Cerrahi’de (Pannucci ve ark., 2011), perioperatif VTE 

riskini tahmin etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte 2005 Caprini skoru, hastanın başlangıç risk 

faktörlerine bağlı olarak pre-operatif risk değerlendirmesi amacıyla 

tasarlanmış olup, bu skorlamada yaralanmanın ciddiyetin veya 

ameliyatın büyüklüğünün toplam risk skoruna katkısı düşük 

oranlardadır. Benzer şekilde, büyük veri tabanı araştırmalarından elde 

edilen mevcut VTE risk sınıflandırma araçları, yanık yaralanması olan 

hastaların özelliklerine uygun değildir. Panucci ve ark., 2012 yılında 

yaptıkları geniş tabanlı bir çalışma sonucunda, yanık yaralanmaları 

olan hastalara özgü bir VTE risk değerlendirme modeli geliştirmiştir 

(Şekil 1). 
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2-Puanlı Risk Faktörleri 

o İnhalasyon Yaralanması 

o TBSA yanık % 5-9 

4- Puanlı Risk Faktörleri 

o TBSA yanık % 10-19 

5- Puanlı Risk Faktörleri 

o TBSA yanık % 20-29 

6- Puanlı Risk Faktörleri 

o TBSA yanık % 50-65 

                              TOTAL PUAN  =…..         

                                                         

TOTAL PUAN YATAN HASTA VTE ORANI 

0-4 < % 1.0 

5 ~ % 2.0 

6 ~ % 3.0 

7 ~ % 3.5 

8 ~ % 5.0 

 

Şekil 1- Termal yaralanma sonrası VTE için ağırlıklı, onaylanmış risk 

değerlendirme modeli. 

(Panucci ve ark. 2012. Creation and validation of a simple venous thromboembolism 

risk scoring tool for thermally injured patients: analysis of the National Burn 

Repository. J Burn Care Res, 33, 20-5). 
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YANIK YARALANMALARINDA VENOZ TROMBOEMBOLİ 

PROFLAKSİSİ 

 1. Sıralı Kompresyon Cihazları 

Aralıklı pnömatik kompresyon cihazları, ayakta tedavi edilemeyen 

hastalarda baldır kas pompasının normal fonksiyonlarının yerine 

getirilmesini sağlarlar. Venöz stazın, intimal mikro endotelyal 

hasarlarla neticelenen venöz dilatasyonu desteklediği bilinmektedir 

(Comerota ve ark., 1989).  Operatif vazodilasyonun, postoperatif VTE' 

nin bağımsız belirleyici faktörü olduğu bilinmektedir (Comerota ve 

ark.,1989). Baldır kas pompa fonksiyonu, alt ekstremitelerde venöz 

stazı en aza indirmek suretiyle venöz dilatasyon olasılığını azaltmakta 

ve endojen fibrinolitik potansiyeli artırmaktadır (Comerota ve ark., 

1997). Bu nedenle, aralıklı pnömatik kompresyon cihazları, Virchow 

triadının 2 bileşenine (staz ve endotel hasarı) doğrudan etki ederken ve 

üçüncü bileşeni olan hiperkuagulabilite durumuna, fibrinolizisi aktive 

etmek suretiyle dolaylı bir etkiye sahiptir. Daha önce yapılmış meta 

analizlerde, aralıklı pnömatik kompresyonun DVT riskini önemli 

ölçüde azaltabildiği, ancak pulmoner emboli için gerekli olmadığı 

gösterilmiştir (Vanek, 1998). Diğer cerrahi popülasyonlarda, aralıklı 

pnömatik kompresyon ve kemoprofilaksi içeren kombinasyon 

profilaksisinin, sadece aralıklı pnömatik kompresyon ile 

karşılaştırılmasında, VTE riskini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir 

(Henke ve ark., 2012; Turpie ve ark., 2007). Bu nedenle, yüksek riskli 

hastalar için aralıklı pnömatik kompresyon ve kemoprofilaksi 

kombinasyonu tercih edilmektedir, çünkü kemoprofilaksinin tedaviye 
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eklenmesi VTE riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bununla birlikte, 

hastalarda kemoprofilaksi yapılamasına engel bir klinik durum 

varlığında, aralıklı pnömatik kompresyon önemli ölçüde fayda 

sağlamaktadır. 

2. Kemoproflaksi 

Yanık yaralanması olan hastalara özgü kemoprofilaksi etkinliğini 

inceleyen çok az sayıda randomize kontrollü çalışma mevcuttur. 

American College of Chest Physicians (ACCP) tarafından hazırlanan 

kılavuzlarda, VTE profilaksisi üzerine cerrahiye özgü ayrıntılar 

bulunmaktadır. 2008 yılında ACCP yönergelerinde, yanık yaralanması 

olan hastalar için VTE profilaksi önerileri (Geerts ve ark., 2008), 

muhtemelen yanık yaralanmaları olan popülasyona ait veri 

eksikliğinden kaynaklanan bir sebeple 2012 versiyonundan 

çıkarılmıştır.  

Retrospektif çalışmalardan elde edilen verilerde, yanık yaralanmaları 

olan hastalarda düşük doz, fraksiyone olmayan heparin (UFH) veya 

düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH)’nin  tromboprofilakside  

rutin kullanımlarında düşük  VTE insidans oranları bildirilmektedir 

(Bushwitz ve ark., 2011; Lin ve ark., 2011). Avrupa yanık 

merkezlerinde yapılan çalışmalarda, tromboprofilaksi için düşük doz, 

intravenöz UFH uygulayan merkezlerle karşılaştırıldığında rutin 

DMAH kullanan birimlerde, düşük DVT ve heparinle ilşkili 

trombositopeni (HİT) oranları bildirilmektedir (Busche ve ark,2011). 

Bu veriler, henüz prospektif randomize çalışmalarla 



 
 253 

doğrulanmamıştır. Yanık yaralanmalarında kesin bir VTE riski 

olmasına rağmen, düşük dozda UFH veya DMAH’in   profilaktik 

kullanımlarına ait rölatif risk azalması henüz tanımlanmış değildir 

(Geerts ve ark., 2008; Faucher ve ark., 2007). 

3.Yanık Yaralanmalarına Bağlı Koagulasyon Değişiklikleri 

García-Avello ve arkadaşları tarafından pıhtılaşma profillerini ve bu 

profillerin yanık hasta prognozuna yaptıkları katkının ortaya konması 

amacıyla yaptıkları 43 major yanık hastasını içeren çalışmada, 

hastaların yanık sonrası 1. Günde, eşlik eden hipofibrinolizis ile 

birlikte hiperkuagulabilite ve hiperfibrinoliz kliniğine sahip olduğu 

bildirilmiştir. Çalışma sonuçlarında, Aktive faktör VII, trombin-

antitrombin (AT) III kompleksi, doku plazminojen aktivatörü ve D-

dimer düzeylerinde artma, AT III, protein C, plasminojen ve α2 

antiplasmin seviyelerinde ise düşme olduğu belirtilmektedir. 

4.Yanık Yaralanmasında Anti-Xa Seviyesi 

Enoksaparin, antitrombinin aktivitesini hızlandırmak suretiyle faktör 

Xa‘nın inaktivasyon oranını hızlandırmaktadır. Faktör Xa 

inaktivasyonu, protrombinin trombine dönüşümünün azalması ile 

sonuçlanır. Koagülasyon kaskadındaki bu kritik adımın inhibisyonu, 

pıhtı oluşma olasılığını azaltmaktadır. Anti-faktör Xa (aFXa) seviyesi, 

enoksaparin aktivitesinin bir belirteci olarak kullanılabilir.  Subkütan 

enjeksiyondan 4 saat sonra gözlenen, pik yapmış aFXa seviyesi 

enoksaparin’nin aktivite ve güvenliğinin en doğru göstergesidir 

(Kopelman ve ark.,2013). Yanık hastaları için American Society of 
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Plastic Surgeons (ASPS) tarafından önerilen, günde tek doz 40 mg 

subkutan enoxaparin dozu, termal yaralanmaları olan hastalarda 

yetersiz kalabilir (Pannucci ve ark.,2011; Murphy ve ark., 2012). 

Doz ayarlaması uygulanan yanık yaralanmaları olan hastaların vaka 

serilerinde, düşük VTE oranları (% 2.9) bildirilmekteyken (Lin ve ark, 

2011), gerçek zamanlı aFXa izleme ve doz ayarlamasını, düşük VTE 

ile ilişkilendiren hiçbir kontrollü çalışma yoktur. Yetersiz başlangıç 

pik aFXa seviyelerinin, travma ve ortopedik cerrahi popülasyonlarında 

DVT ile anlamlı derecede ilişkilidir. 

5. Farmakolojik Proflaksi Riskleri 

Yakın zamanda yapılan çalışmaların verilerine göre, Kuzey Amerika 

yanık merkezlerinde rutin VTE profilaksisi uygulama oranı % 50 ile 

% 75 arasında değişmektedir (Abedi ve ark., 2011; Ferguson ve ark., 

2005). 

Rutin profilaksi uygulayan merkezlerin % 22'sinde aralıklı pnömatik 

kompresyon mekanik profilaksisinin kullanıldığı, kemoprofilaksinin 

ise post operatif kanama riski ve heparin ile ilişkili trombositopeni 

(HİT) endişeleri nedeniyle tercih edilmediği bildirilmektedir 

(Ferguson ve ark., 2005; Clavijo-Alvarez ve ark., 2011). Termal yanık 

hasta popülasyonunda, düşük doz UFH kullanımına bağlı olarak 

bildirilen HİT insidans oranı % 0.0 ile % 3.1 arasında değişmektedir 

ve bazı araştırmacılar majör yanıkların bu komplikasyonun gelişmesi 

için yüksek riskli hasta popülasyonları arasında olduğunu 
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belirtmektedir (Bushwitz ve ark.,2011; Scott ve ark.,2007; Hejl  ve 

ark., 2008). 

HİT’yi, yanık sonrası trombosit tüketimi ve masif sıvı resüsitasyonu 

neticesinde gelişen hemodilüsyon ile komplike hale gelen ve standart 

tanı kriterleriyle büyük oranda bağlantısız, trombositopeni ile 

sonuçlanan bir tablo olarak tanımlamak mümkündür (Hejl  ve ark., 

2008).  

LMWH'ne bağlı HİT atakları, genel postoperatif hastaların (% 0.68) 

(Junqueira ve ark., 2012) yanında, yanık popülasyonunda da seyrek 

olarak görülmektedir (0.0%–0.2%) (Bushwitz ve ark., 2011; Busche 

ve ark., 2011). İdeal olarak, gerçek zamanlı aFXa izleme ve DMAH 

doz ayarlaması, HİT gelişimini önemli ölçüde azaltarak yanık 

popülasyonunun VTE profilaksisinde, DMAH’lerin birinci basamak 

ajan olarak kullanımına olanak sağlamaktadır. Kanamayı azaltıcı 

tekniklere ve kan ürünlerinin makul kullanımına rağmen, büyük yanık 

eksizyonlarında transfüzyon gereksinimi önemli bir sorun olmaya 

devam etmektedir (Criswell ve ark.,2005; Palmieri ve ark.,2006). 

Yanık yaralanmaları olan hastalarda, profilaktik antikoagülasyon 

kullanımı kan transfüzyonu ihtiyacını önemli ölçüde artırmamakla 

birlikte, antikoagülasyon tedavisi bağımsız bir predispozan faktördür 

(Lu ve ark., 2013). Bunun yanında artmış TBSA yanık yüzdesi ve 

inhalasyon yaralanmaları olan hastalarda kan transfüzyon ihtiyacının 

arttığı bildirilmektedir (Lu ve ark.,2013). Bununla birlikte, mevcut 

verilere dayanıldığında, profilaktik antikoagülan kullanımının 

yararları, getireceği risklerden daha fazladır.  Yine, profilaktik 
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antikuagülan kullanımına bağlı olarak nadir olarak gözlenen hematom 

gelişimi (%0.7) basit önlemler ile düzeltilebilirken, bunun ani ölüme 

neden olabilen asimptotik  PE (%10) riskiyle karşılaştırmak mümkün 

değildir (Davison ve ark., 2007; Kearon ve ark., 2003). 

SONUÇ 

Yanık yaralanmalarını takiben gelişebilecek VTE, mortalite veya 

ekstremite kaybıyla sonuçlanabilecek önemli bir komplikasyondur. 

TBSA yanık yüzdesi ile ölçülen yanma hasarının şiddeti ve inhalasyon 

hasarının varlığı, yanık yaralanması olan hastalar arasında VTE riskini 

tahmin etmek için kullanılabilir ve bu konuda ağırlıklı bir risk 

değerlendirme aracı geliştirilmiştir.  

Gerçek zamanlı aFXa izleme ve enoksaparin doz ayarlaması, VTE 

profilaksi etkinliğini optimize edebilir ve yanık yaralanması olan 

hastalarda kanama riskini en aza indirebilir. 
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