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ÖNSÖZ 

Temel bilimlerdeki hızlı ilerlemelere ilaveten elde edilen güncel 

verilerin insan sağlığının korunmasına, hastalıkların tanı ve 

tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine ve hastalıkların 

engellenmesi için koruyucu önlemlerin geliştirilmesine yönelik 

araştırmalara ilgi artmıştır. Bunun sonucunda, sağlık bilimlerinde 

kapsamı geniş ve farklı disiplinleri içeren transdisiplinler 

araştırmaların desteklenmesi ve sonuçlarının insan sağlığı ve yaşam 

kalitesini arttıracak uygulamalara dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Transdisipliner yaklaşım farklı disiplinlerdeki uzmanların varolan bir 

sorunun çözümüne yönelik ortak kesişen noktaların belirlenerek, her 

bir disiplindeki uzmanın uygun çözümleri ortaya koyması sonucu 

ortaya çıkan yaklaşımdır. Diğer bir değişle transdisipliner araştırmalar 

farklı disiplinlerin birbiri ile kesişen ortak kavramlar üzerinde yaptığı 

çalışmaları ifade etmektedir. 

Günümüzde Tıp ve Sağlık Bilimleri alanındaki araştırmalarında 

hastalıkların tedavisi amaçlı yeni yaklaşımların yanı sıra hastalıkların 

önlenmesi ve sürdürülebilir bir sağlık anlayışına hizmet eden ürünlerin 

geliştiştirilmesi gibi konulara yönelme ihtiyacı duyulmaktadır. Bu 

bağlamda Tıp ve Sağlık Bilimleri alanlarında güncel meselelerin 

kapsamlı bir şekilde araştırılmasına ve uygulanmasına yönelik 

transdisipliner çalışmalar önem arz etmektedir. Bu kitabın amacı Tıp 

ve Sağlık Bilimleri alanı ile ilişkili olan disiplinlere ait çalışmaların 

Sağlık Bilimleri literatürüne kazandırılmasıdır. Bu kitabın ortaya 

çıkmasında çalışmaları ile katkıda bulunan yazarlara ve çalışmaların 
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değerlendirilmesinde katkıda bulunan hakemlere teşekkür eder, 

ilerleyen zamanlarda literatüre katkıda bulunacak tüm çalışmalarında 

başarılar dilerim. 

Doç. Dr. Ülküye Dudu GÜL 
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GİRİŞ 

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) yaklaşık otuz ülkede tespit 

edilen ölümcül viral bir enfeksiyon olup Hyalomma spp keneleri 

kaynaklı viral hastalıklardan olup en yaygın coğrafi dağılımına 

sahiptir. İnsanlar, kene ısırması, enfekte kenelerin ezilmesi, 

enfeksiyonun akut fazı sırasında hastayla temas etmesi veya viremik 

hayvanlardan gelen kan veya dokularla temas edilmesiyle enfekte 

olurlar. Klinik özellikler genellikle kas ağrısı ve ateş ile karakterize 

ilerleme göstererek karaciğer enzimleri, kreatinin fosfokinaz ve laktat 

dehidrojenaz seviyeleri yükselerek kanama şeklinde belirtiler görülür. 

Endotelyumun doğrudan enfeksiyonla birlikte, viral faktörler veya 

endotel aktivasyonlarına ve işlev bozukluğuna neden olan virüs aracılı 

konaktan türetilen çözünür faktörlerin dolaylı hasarı ile oluştuğu 

düşünülmektedir. Erken tanı, hasta tedavisi ve potansiyel nozokomiyal 

enfeksiyonların önlenmesi için önemlidir. Tanıda, enzime bağlı 

immünoanaliz ve gerçek zamanlı ters transkriptaz PCR kullanılır. 

Destekleyici tedavi vaka yönetiminin en önemli kısmıdır. Bu 

çalışmada birinci bölümde KKKA hastalığının nedenleri, 

epidemiyolojisi ve neden olan virüsün mikrobiyolojik özellikleri 

hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde KKKA hastalığının 

ekolojisi incelenerek patogenezi hakkında bilgi sunulmuştur. Üçüncü 

bölümde hastalık hakkında elde edilen klinik bulgular, dördüncü 

bölümde laboratuvar bulguları incelenerek beşinci bölümde tedavi 

yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde 
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hastalığın başlangıcı, seyri ve alınabilecek önlemler hakkında görüşler 

ve araştırma sonuçları bildirilmiştir. 

1.KKKA VİRÜSÜ 

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve 

Orta Doğu bölgelerinde tanımlanan ölümcül viral bir enfeksiyondur 

(Hoogstral, 1979; Watts et.al., 1989). KKKA virüsünün coğrafi 

aralığı, tıbbi olarak önemli kene kaynaklı virüsler arasında en yaygın 

olanıdır. Hastalığa neden olan virüs Bunyaviridae familyasındaki 

Nairovirüs cinsine aittir ve mortalite oranı %3-30 olup insanlarda 

ciddi hastalıklara neden olmaktadır (Ergonul et al., 2004). KKKA 

virüsü negatif kutuplu tek sarmallı RNA genomuna sahip zarflı bir 

partiküldür. Ailedeki diğer cinsler arasında Orthobunyavirüs, 

Hantavirüs, Phlebovirüs ve Tospovirüs bulunur. Nairovirüs cinsi, tarif 

edilen 34 virüs içerir ve yedi serogruba bölünmüştür. En önemli 

gruplar, KKKA virüsü, Hazara virüsü ve Nairobi koyun hastalığı 

virüsü ve Dugbe virüslerini içeren gruplardır. KKKA virüsünün 

nükleik asit sekansı analizlerinin büyük kısmı S-segment RNA'nın 

fragmanlarına dayanmaktadır. Son zamanlarda bir dizi suş üzerinde 

genom analizleri yapılmıştır. Salgınlardan sorumlu olan suşların 

filogenetik analizi, virüsün bulaşma dinamiklerinin anlaşılması 

açısından çok önemlidir (Whitehouse, 2004). 

KKKA virüsü doğada bir enzootik kene-omurgalı-kene döngüsünde 

dolaşır ve virüsün insanlar ve yeni doğan fareler dışındaki 

hayvanlarda hastalığa neden olduğuna dair bir kanıt yoktur. KKKA 
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virüs enfeksiyonu, kene vektörlerinin olgunlaşmamış aşamalarına ev 

sahipliği yapan tavşan ve kirpi gibi daha küçük yaban hayatı türleri 

arasında daha yaygın olarak görülmüştür (Bakir et al., 2005). KKKA 

virüsü, Hyalomma cinsi keneler, özellikle Hyalomma marginatum 

tarafından bulaşır. Bunlar, larvaları küçük memeliler ve yerde 

beslenen kuşlar üzerinde, yetişkinleri ise çiftlik hayvanları ve yaban 

domuzu gibi büyük memeliler üzerinde bulunan ve beslenen konakçı 

kenelerdir. KKKA virüsü ilk olarak 1960'larda erişkin Hyalomma 

kenelerinden izole edilmiştir. Viral izolatlar ayrıca toplanan 

yumurtalardan ve H. marginatum'un beslenmemiş, olgunlaşmamış 

aşamalarından elde edilmiş, transovariyal (enfekte olmuş anneden 

yumurtalara kadar) ve transstadial (yani larvalardan nimften yetişkine) 

bulaşma kanıtları göstermiştir. Avrupa, Asya ve Afrika'da bilinen 

KKKA oluşumu, Hyalomma cinsinin kenelerinin dünyadaki 

dağılımıyla örtüşmektedir. H. marginatum, Akdeniz Hyalomma olarak 

da bilinmektedir. İnsanlar kene ısırıkları yoluyla, enfeksiyonun akut 

fazı sırasında KKKA virüsü taşıyan bir hasta ile temas yoluyla veya 

viremik hayvanlardan alınan kan veya dokularla temas ederek enfekte 

olurlar (Karti et al., 2004). 

1970'ten önce salgın vakaların çoğu eski Sovyetler Birliği (Kırım, 

Astrahan, Rostov, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan), Bulgaristan, 

Afrika'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda gibi bazı 

bölgelerinden bildirilmiştir. Çin'de ilk salgın 1965'te bildirilmiş, 

Afrika'da Kongo, Tanzanya, Moritanya, Burkina Faso ve Senegal’den 

hemorajik vakaların bildirilmesi 1960'larda artmış ve Güney Afrika 
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Cumhuriyeti'nde virüsle ilgili bir dizi çalışma yapılmıştır. 1970'lerin 

sonlarından bu yana Irak, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 

Suudi Arabistan, Umman Sultanlığı ve Çin'in batı bölgelerinde 

vakalar görülmüştür. 2000 yılından bu yana Pakistan, İran, Senegal, 

Arnavutluk, Yugoslavya, Bulgaristan, Kenya, Moritanya ve 

Türkiye'den yeni salgınlar bildirilmiştir. Hindistan, Mısır, Portekiz, 

Macaristan, Fransa ve Benin gibi ülkelerde sadece KKKA 

enfeksiyonunun serolojik kanıtı vardır. Yunanistan'da, insanlar 

arasında serolojik enfeksiyon kanıtı saptanmış ve 1975'te Selanik ve 

yakınlarındaki keçilerden toplanan Rhipicephalus bursa kenelerinden 

yapılan tek bir viral izolat (AP92) elde edilmiştir. Bununla birlikte, 

AP92 ve diğer KKKA virüs suşları arasındaki genetik farklılıkların 

farklı kene türlerinin, farklı coğrafi konumların veya başka bir nedenin 

sonucu olup olmadığı araştırılmaktadır (Ergonul, 2006). 

KKKA virüsü bulaşmış vakalar Türkiye'de ilk olarak 2002 yılında 

tespit edilmiştir. İlk olarak Ege Bölgesinde %9 oranında serolojik 

pozitif vaka belirlenmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı'na 2002 yılından 

itibaren; Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, 

Samsun, Kastamonu, Erzurum, Gümüşhane ve Amasya’dan 4448 

vaka bildirilmiş ve bu vakaların 218' i (%4,9) ölümle sonuçlanmıştır 

(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019; Ozkur et al., 2006). KKKA hastalığı 

Türkiye’de genellikle sporadik ve salgınlar şeklinde seyretmektedir. 

Hastalık son 10 yılda daha fazla yayılım göstermiştir ve mortalitesi 

%2-80 arasında tespit edilmiştir. KKKA hastalığının genel 

semptomları; ateş, ishal, baş ve vücut ağrısı, döküntü, atralji, 
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ensefalopati, öksürük ve kanama şeklindedir. Ayrıca hastalık 

belirtilerinde, akut başlangıçlı trombositopeni, karaciğer enzimlerinde 

yükselme (LDH (laktat dehidrogenaz), AST (aminotransferaz), ALT 

(alanin aminotransferaz), CPK (kreatin fosfokinaz)) ile birlikte 

protrombin ve aktive parsiyel tromboplastin zamanlarında uzama 

belirtileri yer almaktadır.Tedavi yöntemleri arasında uygulanan 

Ribavirin ile tedavi henüz birçok ülkede onaylanmamıştır. KKKA 

virüsünün yaygın coğrafi dağılımı, yüksek ölüm oranları bu virüsü 

önemli bir insan patojeni haline getirmektedir. Ayrıca, vektör kaynaklı 

hastalıkların ekolojik karmaşıklığı, terapötik tartışmalar ve zoonotik 

bir enfeksiyonun insandan insana bulaşması KKKA enfeksiyonunu 

önemli bir araştırma konusu haline getirmektedir (Whitehouse, 2004). 

1.1. Epidemiyoloji 

12. Yüzyılda Tacikistan'da hemorajik bir sendrom olarak 

tanımlanmıştır. Tespit edilen en önemli belirtiler; diş etleri, karın 

boşluğu, idrar, rektum, kusmuk ve balgamda kan bulunmasıdır. 

Hastalığa neden olan eklembacaklıların sert, küçük bir bit veya kene 

ile ilişkili olup genellikle siyah kuş türlerinde görülen Hyalomma türü 

kene larvasının bir türü olduğu tahmin edilmektedir (Ergonul, 2006). 

Yakın geçmişte KKKA hastalığı ilk olarak 1944-45 yıllarında, 

2.Dünya Savaşı sonrasında Kırım'da köylülere yardım ederken 

yaklaşık 200 Sovyet askeri personeline bulaşan klinik antite olarak 

tanımlanmıştır. Kırım kanamalı ateşinden sorumlu virüsün daha sonra, 

Kongo virüsünden antijenik olarak ayırt edilemez olduğu anlaşılmıştır 

(Bodur, 2009). Kongo virüsü ise 1956'da Belçika Kongo'daki Zaire’de 
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(Kongo Demokratik Cumhuriyeti) ateşli bir hastadan izole edilmiştir. 

Virüs, 1967'de yeni doğan beyaz farelerin intraserebral aşılaması 

kullanılarak kan ve hastaların dokularından izole edilmiştir. İzole 

edilen Drosdov suşu adı verilen bu suş deneysel çalışmalarda prototip 

olarak kullanılarak serolojik araştırmalar için antikor ve antijen 

üretimi ve de farklı coğrafyalarda görülen virüslerin tanımlanması için 

kullanılmıştır. Araştırmalar sonucunda Kırım ve Kongo’da izole 

edilen bu virüslerin aynı virüsler olduğu tespit edilmiştir. Avrasya 

Kırım Kanamalı Ateş suşları ile Asya ve Afrika Kongo Virüsü suşları 

arasındaki ortak antijenik yapı nedeniyle virüs Kırım Kanaması Ateşi-

Kongo Virüsü ve daha sonra Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü 

olarak adlandırılmıştır (Whitehouse, 2004; Ergonul, 2006). Bildirilen 

salgınların geçmişi Tablo 1'de özetlenmiştir (Tablo 1) (Bodur, 2009; 

Ergonul and Whitehouse, 2007; Leblebicioğlu, 2010). 

Türkiye’de ilk KKKA vakası Doğu Karadeniz bölgesinde yalnızca 

serolojik kanıtlarla bir salgın olarak bildirilmiş ve yapılan virüs 

izalosyonu çalışmasında, M segmentinin filogenetik analizi 

sonucunda, virüsün iki farklı genetik soyunun bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bu genetik soy Güneydoğu Rusya ve Kosova’da belirlenen 

soylarla benzerlik, 2002’de İran’daki salgında izole edilen suşlardan 

ise farklılıklar göstermektedir. Ancak 2007’de KKKA virüsünün 

segmentinin filogenetik analizi sonucunda belirlenen sınıflamada 

beşinci takımın birinci koluna Drostov suşu, ikinci koluna Türkiye, 

Kosova ve İran suşları yerleştirilmiştir (Mardani et al., 2003; Wolfel et 

al., 2007; Dunster et al., 2002). 



 

 
 11 

1.2. Seroepidemiyolojik Bulgular 

KKKA vakalarında insan ve hayvanlar (özellikle keneler) üzerinde 

yapılan çalışmalarda KKKA virüsüne özgü antikorların varlığı 

incelenmiştir. Yapılan araştırmalarda KKKA virüsünün omurgalılar 

arasında yalnızca insanlarda fatal ve şiddetli enfeksiyona neden 

olduğu tespit edilmiştir (Al-Nakib, et al.,1984; Bodur et al., 2012). 

Tablo 1. Coğrafi açıdan KKKA salgınları (Ergonul and Whitehouse, 2007) 

Bölgeler Yıllar Vaka 

Sayısı 

Vaka ölüm 

oranı (%) 

Meslek 

çeşitleri 

Güneydoğu Avrupa     

Kırım 1944-45 200 10 Asker 

Astrahan 1953-63 104 17 Tarımla 

uğraşanlar 

Rostov 1963-69 323 15 Tarımla 

uğraşanlar 

Bulgaristan 1953-74 1105 17 Tarımla 

uğraşanlar, 

sağlık 

personeli 

 1975-96 279 11 Tarımla 

uğraşanlar 

 1997-03 138 21 Tarımla 

uğraşanlar 

Arnavutluk  2001 7 0 

Kosova 2001 18 33 Tarımla 

uğraşanlar 

Türkiye 2002-06 1100 5 Tarımla 

uğraşanlar 

 

1.3. Virüsün Mikrobiyolojisi ve Yaşam Döngüsü 

KKKA, Bunyaviridae familyasının Nairovirüs cinsinin bir üyesidir. 

Ailedeki diğer cinsler arasında Orthobunyavirüs, Hantavirüs, 

Phlebovirüs ve Tospovirüs bulunur. Nairovirüs cinsi, 34 alt virüs 
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grubunu içerir ve yedi farklı serogrupa ayrılmıştır. En önemli gruplar, 

KKKA virüsü ve Hazara virüsünü içeren KKKA grubu ve Nairobi 

Koyun Hastalığı grubudur. Bunyavirüsler, negatif polariteye sahip tek 

sarmallı bir RNA genomuna sahip zarflı partiküllerdir (Whitehouse, 

2004). 

1.4. Filogenetik Çalışmalar ve Dünya Çapında Çeşitlilik 

Virüs ilk olarak 1970 yılında KKKA virüsü olarak adlandırılmıştır. 

Bununla birlikte çeşitli coğrafi bölgelerde tespit edilen virüslerin 

antijenik yapılarının ayırt edilemez olduğu düşüncesi hâkimdi.  

Fakat nükleik asit sekansı analiz tekniklerinin geliştirilmesi geniş 

genetik çeşitliliği ortaya çıkarmıştır. Çoğu nükleik asit sekansı analizi, 

genomun S segmentine dayanmaktadır, ancak M RNA segmentinde 

bazı yeni çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara göre, genetik olarak 

farklı sekiz grup vardır (Casals et al., 1969). Düşük genetik farklılıklar 

nedeniyle Avrupa suşları Yunan suşu (AP92 hariç) ile birlikte 

gruplandırılmıştır. Güneydoğu Rusya'dan gelen suşlar Avrupa 

suşlarıyla yakından ilişkilidir. Son zamanlarda meydana gelen salgının 

Türk KKKA virüsü izolatları, güneybatı Rusya ve Kosova KKKA 

viral suşları ile birlikte kümelenmiştir. Bootstrap analizi, Rus, Balkan 

ve Türk KKKA virüslerini içeren grubun iyi desteklendiğini (%99) 

gösterdi. Bu virüsler, 2002 yılında İran'da KKKA salgını içinde tespit 

edilen virüsü içeren grup da dâhil olmak üzere diğer virüs 

gruplarındaki virüslerden farklıdır (Papa et al., 2004). Yunanistan'dan 

Rhipicephalus Bursa kenelerinden izole edilen AP92 suşu, Avrupa 

suşlarından farklıdır ve bağımsız bir grup oluşturur. Bu genetik fark, 
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farklı keneler vektörü türlerine ve / veya bitişik dağ sıralarıyla genetik 

izolasyona bağlanabilir (Karti et al., 2004; Papadopoulos and 

Koptopoulos, 1980). Üçüncü grup Orta Asya (Kazakistan, Tacikistan, 

Özbekistan ve Çin) suşlarıyla yakından ilişkili suşlardan oluşur. M 

segmentinin filogenetik analizi, Çin KKKA virüsü izolatlarının, biri 

Nijeryalı izolatla daha yakından ilişkili olan üç gruba ayrıldığını 

göstermiştir. Dördüncü grup İran, Madagaskar ve Pakistan'dan gelen 

izolatların yakından ilişkili olduğu gruptur. Kısmi S-segment 

nükleotid dizileri, İran viral izolatlarının, ayrı bir soyda Pakistan ve 

Madagaskar suşlarıyla birlikte kümeleştiğini göstermiştir. Filogenetik 

analiz ayrıca bu çalışmada incelenen İran izolatları ve KKKA virüs 

suşu ArTeh193-3'ün farklı genetik gruplara ayrılarak, KKKA 

virüsünün en az iki genetik soyunun İran'da birlikte dolaşabileceğini 

göstermiştir. İran'dan gelen ikinci suş grubu, birlikte beşinci bir grup 

oluşturan Senegal ve Moritanya suşlarıyla yakından ilişkilidir Son 

olarak, Afrika'da üç farklı grup vardır: Birincisi, Senegal, Moritanya 

ve Güney Afrika'dan suşlarından, ikincisi Nijerya ve Orta Afrika 

Cumhuriyeti suşlarından, üçüncüsü Uganda ve Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti suşlarından oluşmaktadır (Tablo 2) (Chinikar et al., 

2004; Morikawa et al., 2002; Papa et al., 2004; Seregin et al., 2004). 
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Tablo 2.Ülkelere göre taksonomik gruplar (Papa et al., 2004). 

 

Taksonomik  

Grup 

ÜLKELER 

Avrupa 1 Türkiye, Kosova, Rusya, Arnavutluk, Bulgaristan 

Avrupa 2 Yunanistan (AP92) 

Orta Asya Özbekistan, Tacikistan, Çin, Kazakistan 

Asya 2 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pakistan, Irak, İran, 

Umman, Madagaskar 

Afrika, Asya Senegal, İran, Moritanya, 

Afrika 1 Senegal, Moritanya, Güney Afrika 

Afrika 2 Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti 

Afrika 3 Demoktatik Kongo Cumhuriyeti, Uganda  

 

2. EKOLOJİ 

2.1. Omurgalı Rezervuar Taşıyıcılar 

KKKA virüsü bir enzootik kene-omurgalı (vertebral)-kene 

döngüsünde dolaşır ve virüsün hayvanlarda hastalığa neden olduğuna 

dair bir kanıt bulunamamıştır. KKKA viral enfeksiyonu, kene 

vektörlerinin olgunlaşmamış aşamalarına ev sahipliği yapan keçi, 

sığır, koyun, evcil köpekler ve tavşan, kirpi, fare gibi daha küçük 

yabani yaşam türleri arasından izole edilmiştir. Avrupa, Asya ve 

Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki sığır, koyun, domuz, at, eşek ve 

keçilerin serumunda, KKKA virüsüne karşı antikorlar tespit edilmiştir. 

Ayrıca Tacikistan’da virüs ile enfekte olmuş bir kurbağa ve sürüngen 

belirlenmiştir. Antikor çalışmalarının, özellikle prevalans düşükse, 

gerçek virüs izolatları elde etmek kadar anlamlı olmamaktadır. 

Topraktan beslenen kuşlarda çok az viremi saptanmış olsa da göçmen 

kuşların farklı ülkeler arasında KKKA virüsü bulaşmış kenelerin 

taşınmasında ve virüsün ekolojisinde etkili olabildiği tahmin 

edilmektedir. (Hoogstraal, 1979; Watts et al., 1988; Zeller et al., 
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1994). Yapılan araştırmalarda deneysel ortamda kuşlara KKKA virüsü 

inokülasyon edilmesine rağmen viremi ve antikor oluşmamıştır. Yine 

bu çalışmaya ek olarak 600’den fazla kuş üzerinden alınan kenelerde 

KKKA virüsü izole edilmesine rağmen kuşlarda herhangi bir serolojik 

antikora rastlanmamıştır. Yine kümes tavukları üzerinde yapılan 

patagonez çalışmalarında tavukların KKKA virüsü enfeksiyonuna 

dayanıklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak kuşların KKKA 

virüsüne karşı dayanıklı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bununla 

birlikte; Kazakistan’da bulunan bir çiftlikte az da olsa bazı kaz ve 

tavuk türlerinde KKKA virüsü antikoruna rastlanmıştır 

(Leblebicioğlu, 2010; Ergonul, 2006). Araştırmalar sonucunda KKKA 

virüsünün yalnızca süt emen farelerde ve insanlarda hastalığa neden 

olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde 

viremik dönemdeki hayvanların virüsün bulaşmasında etkili oldukları 

düşünülmektedir (Whitehouse, 2004). 

2.2. Kene Vektörleri 

KKKA virüsleri Hyalomma cinsi keneler, özellikle Hyalomma 

marginatum vektör keneleri tarafından taşınır ve zoonotik enfeksiyon 

oluşmasına sebep olurlar. KKKA virüsü 1960'larda yetişkin 

Hyalomma cinsi kenelerden izole edilmiştir. Viral izolatlar, 

transovarial (yani enfekte olmuş anneden yumurtaya) ve transstadial 

(yani larvalardan nimfaya ve sonrasında yetişkine) iletimin kanıtlarını 

sağlayan, toplanan yumurtalardan ve H. marginatumun beslenmemiş 

olgunlaşmamış aşamalarından da elde edilmiştir (Hoogstraal, 1979). 
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Avrupa, Asya ve Afrika'da bilinen KKKA oluşumu, hyalomma 

kenelerinin küresel dağılımıyla çakışmaktadır. H marginatum, 

Akdeniz Hyalomması olarak bilinir ve Avrupa'da KKKA virüsünün 

ana vektörü olabilir. Genel olarak Hyalomma cinsi keneler KKKA 

virüsünün epidemiyolojisi ve ekolojisinde daha etkindir. 1945 yılında 

yapılan klinik çalışmalarda bir kişiye Hyalomma marginatum 

süspansiyonundan subkutan enjekte edildiğinde kişide KKKA 

hastalığının semptomları hafif de olsa gözlemlenmiştir. Bunun 

sonucunda hastalığın viral etyolojisi belirlenmiş ve de Hyalomma 

türündeki kenelerin vektör keneler olduğu kanıtlanmıştır (Ergonul, 

2006; Whitehouse, 2004). KKKA virüsü ayrıca Hyalomma 

anatolicum, Hyalomma spp., ve diğer kene cinslerinden 

(Rhipicephalus, Ornithodoros, Boophilus, Dermacentor ve Ixodes spp) 

ve bir tatarcık türünden izole edilmiştir. Yumuşak kene (Argasidae) 

ailesinin iki türü ve sert kene (Ixodidae) ailesinin yedi türünde viral 

izalosyonu yapılmıştır. Bununla birlikte Nijerya’da sığır üzerindeki bir 

tatarcıktan virüs izole edilmiştir fakat bu antropodların virüs için bir 

vektör olduğunu kanıtlamak için yeterli değildir. Laboratuvar 

ortamında KKKA virüsü ile enfekte edilen kenelerde üreme 

organlarında ve tükürük bezlerinde en yüksek titrelerde bağırsaklar, 

kaslar, malpigi tüpleri ve sinir sisteminde düşük titrelerde tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda kanla beslenmemiş kenelerde de KKKA 

virüsü görülmüştür. Bu da virüsün anneden yumurtalarına geçtiğini 

hatta KKKA virüsünün larva seviyesinden direkt nimf ve erişkin 

seviyelere geçtiğini düşündürmektedir. Genel olarak Hyaloomma cinsi 

keneler KKKA virüs epidemiyolojisinde en önemli vektör kene türü 
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olup farklı türlerde de virüs saptanmıştır. Bu nedenle KKKA hastalığı 

geniş bir coğrafyada görülebilmektedir. Bu durumda keneler hem 

virüs vektörü hem de virüs rezervuarı olarak doğada yer almaktadır 

(Hoogstraal, 1979). 

2.3. İklim Değişikliği  

İklim koşullarındaki değişikliklerin kene popülasyonunun üremesini 

kolaylaştıran faktörlerden biri olduğu ve bunun sonucunda kene 

kaynaklı bulaşıcı hastalıkların insidansının arttığı öne sürülmüştür 

(Gubler, 2001). Kuzey yarımkürede, H marginatum, genellikle 

ilkbaharda özellikle Nisan veya Mayıs aylarında ve olgunlaşmamış 

aşamalar ise yaz aylarında, Mayıs ve Eylül ayları arasında aktiftir. 

Türkiye’de ise nisan ayında günlük ortalama sıcaklığın artması 

sonucunda yeni vakaların artacağı bildirilmiştir. Bununla birlikte, 

iklim değişikliği, son yirmi yılda Avrupa'nın pek çok bölgesinde 

çeşitli kene kaynaklı hastalıkların görülme sıklığının belirgin bir 

nedeni değildir (Leblebicioglu, 2010; Ergonul, 2006). Genel olarak 

KKKA salgınları, olumlu iklim faktörleri ve çevresel değişikliklerden 

etkilenerek hem immatür hem de yetişkin seviyelerdeki Hyalomma 

spp kenelerinin hayatta kalması ile daha da artmıştır. Eski Sovyetler 

Birliği'nde tarım arazilerinin savaş zamanı ihmali, askeri personelin 

veya yeni yerleşimcilerin enfekte bir bölgeye girmesi, geniş çaplı 

tarım kolektivizasyonu, mera modellerinin değiştirilmesi, taşkın 

yataklarının tarım arazilerine dönüştürülmesi çevresel değişikliklere 

neden olmuştur Türkiye’de 1995-2001 yılları arasında güvenlik 

sorunları nedeniyle tarım uygulamaları ve avlanma durma noktasına 
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geldiği için bu bölgelerde kene popülasyonu ile KKKA vaka sayısında 

artış gözlemlenmiştir (Karti et al., 2004; Williams et al., 2000). 

Yapılan araştırmalarda enfekte hastalarla temas ettikten sonra 

gerçekleşen nozokomiyal epidemik vakalar tespit edilmiştir. 

Araştırmalar göstermiştir ki; genel olarak kene ısırması ile bulaşan 

KKKA virüsü enfekte hastaların kanları ve kanlı sekresyonlarıyla 

doğrudan temas etmekle de bulaşabilmektedir. Kene ısırığından sonra 

gelişen vakalara göre bu şekilde gelişen epidemilerde mortalite 

seviyeleri daha yüksek tespit edilmiştir (Elaldi, 2004). 

2.4. İnsanlar Arasında Enfeksiyon İçin Risk Faktörleri  

KKKA vakaları epidemiyolojik olarak kene popülasyonlarına maruz 

kalarak çalışan yaş grupları arasında sık görülmektedir. Risk altındaki 

başlıca grup endemik bölgelerde yaşayan çiftçilerdir; etkilenen 

vakaların çoğu tarım ve / veya hayvancılıkla ilgilidir. Türkiye'deki son 

salgındaki vakaların yaklaşık %90'ınını çitçiler oluşturmaktadır 

(Ergonul, 2006; Whitehouse, 2004). Büyük evcil hayvanlarla çalışan 

veteriner hekimler ve mezbaha işçileri de risk altında olan bir gruptur; 

virüsle temas genellikle hayvanlar kesilirken gerçekleşir. Klinik olarak 

enfekte olmuş hayvanlardan viremik kan bulaşı en olası enfeksiyon 

kaynağıdır, ancak bazı durumlarda bu işlemler sırasında kenelere 

birebir maruz kalma da olasıdır. Enfekte olmuş hayvanın etinin 

yenmesi bir risk değildir, çünkü virüs kesim sonrası hayvanların 

dokularında oluşan asitlerle etkisiz hale gelmekte ve ayrıca pişirme 

işleminden sonra aktivitesini yitirmektedir (Karti et al., 2004). 
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Yürüyüş, kamp ve diğer kırsal faaliyetler de kene bulaşı için bir risk 

faktörüdür (Dunster et al., 2002). 

Güney Afrika'da son zamanlarda kene ile enfekte olmuş 

devekuşlarının kesilmesi sonrasında salgınlar bildirilmiştir. 

Enfeksiyonun devekuşunun kanıyla temasa bağlı olarak veya 

devekuşlarını keserken enfekte olmuş keneleri yanlışlıkla ezerek 

oluştuğu bildirilmiştir. Salgın sırasında kuşlar arasında antikor 

saptanmamasına rağmen, devekuşu deneysel olarak enfekte olmuş ve 

enfeksiyondan 1-4 gün sonra viremi gözlenmiştir. Halk sağlığı önlemi 

olarak, kesimden önce hayvanların 14 gün boyunca kenelerden uzak 

tutulması önerilmiştir (Ergonul, 2006; Whitehouse, 2004). Sağlık 

çalışanları en fazla etkilenen ikinci gruptur. Hastane sağlık çalışanları 

burun, ağız, diş etleri, vajina ve enjeksiyon bölgelerinden kanamaları 

olan hastalarla ilgilenirken KKKA enfeksiyonunun nozokomiyal bulaş 

riski altındadır. KKKA enfeksiyonlarının genel popülasyondaki 

salgınlara paralel olarak sağlık çalışanları arasında bulaştığı rapor 

edilmiştir (Saijo et al, 2004). Bir hastanede, salgın sırasında enfekte 

olmuş kana maruz kalansağlık çalışanlarının %7,8’inde ve iğne hasarı 

yaralanmalarının %33’ünde hastalık tespit edilmiştir. KKKA virüsü, 

yüksek mortalite ile nozokomiyal salgınlara neden olmuştur ve 

perkütanöz bulaşma yolu en yüksek riski taşımaktadır. KKKA virüsü 

salgınında en tehlikeli ortamlar gastrointestinal kanamalara müdahale 

ve henüz KKKA tanısı konmamış hastalarda acil operasyon yapılan 

alanlardır (Ergonul, 2006; Whitehouse,2004). Genel olarak, bu 

hastalara operasyondan sonra tanı konmuş ve operasyon sırasında 
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ameliyat ekibi yaralanmaları genellikle rapor edilmemiştir (Ergonul, 

2006).   

3. ENFEKSİYONUN SEYRİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER 

Bilindiği kadarıyla insan KKKA virüsünün hastalığa neden olduğu tek 

virüs konağıdır. İnsanlarda KKKA gelişme olasılığı 0,215 yani 

enfekte olmuş her beş kişiden biri KKKA geliştirir. KKKA 

enfeksiyonunun tipik seyrinin dört farklı aşaması vardır: Bunlar 

inkübasyon, prehemorajik, hemorajik ve iyileşme (konvelesan) 

periyotlarıdır. Bu periyotların seyri, süresi ve belirtilerinde kişiye ve 

coğrafi konuma göre farklılıklar görülebilir (Ergonul, 2006). 

1) İnkübasyon dönemi: Kene ısırmasını takip eden inkübasyon süresi 

genellikle kısadır (3-7 gün) ancak bu konuda kesin veri elde etmek 

zordur. İnkübasyon süresi, viral doz ve maruz kalma yolu gibi çeşitli 

faktörlere bağlı olarak değişebilir.  Örneğin, kan yoluyla bulaşanlarda 

inkübasyon süresi daha kısa olabilir. Güney Afrika'da, yapılan 

deneysel çalışmalarda kene ısırığına maruz kaldıktan sonra hastalığın 

başlama süresi 3,2 gün olarak tespit edilmiştir. İnkübasyon süresi kan 

veya hayvan dokusuna maruz kaldıktan sonra 5 gün ve enfekte olmuş 

insanların kanına maruz kaldıktan 5-6 gün olarak saptanmıştır (Bodur, 

2009; Whitehouse, 2004). 

2) Prehemorajik dönem: Ateşin aniden başlaması (39-41oC), baş 

ağrısı, kas ağrısı, titreme, döküntü, fotofobi ve baş dönmesi ile 

karakterizedir. Ortalama olarak ateş 4-5 gün devam eder. Bazı 

durumlarda ek olarak ishal, bulantı ve kusma semptomları da görülür. 
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Yüz, boyun ve göğüste hiperemi, sklera ve konjonktivit yaygın olarak 

görülür. Prehemorajik dönem ortalama 3 gün sürebilir (aralık: 1-7 

gün). KKKA vakalarının bazılarında agresif konfüzyon ve nöbet gibi 

nöropsikiyatrik değişiklikler saptanmıştır. Bununla birlikte düşük kan 

basıncı ve bradikardi gibi kardiyovasküler gelişmeler de 

görülebilmektedir (Bodur, 2009; Ergonul, 2006). 

3) Hemorajik dönem: Bu dönem kısa seyreden bir aşamadır 

(genellikle 2-3 gün). Hızla gelişir ve genellikle hastalığın üçüncü ile 

beşinci günü arasında başlar. Ateşli hastanın sıcaklığı ile kanama 

başlangıcı arasında bir ilişki yoktur. Hemorajik belirtiler ve kanama; 

deride peteşilerle başlayıp geniş ekimozlara dönüşebilmektedir. 

Vajina, dişeti kanaması ve serebral hematom gibi diğer bölgelerden 

kanama bildirilmiştir. En yaygın görülen kanama alanları burun, 

gastrointestinal sistem, rahim, idrar yolu ve solunum yolu şeklindedir. 

Ayrıca atipik kanama şekilleri de görülebilir. Hepatomegali ve 

splenomegalinin, hastaların üçte birinde meydana geldiği 

bildirilmiştir. Bununla birlikte ağır seyreden vakalarda beyin kanaması 

tespit edilmiştir. Ayrıca masif karaciğer nekrozu ve beyin kanaması 

görülen hastalarda prognoz kötü durumdadır. KKKA vakalarında 

belirlenen mortalite oranları %2-80 arasında olup geniş spektruma 

sahiptir (Ergonul, 2006; Leblebicioğlu, 2010; Whitehouse, 2004).  

4) İyileşme (konvelesan) dönemi: Hastalık başlangıcından 10-20 gün 

sonra başlar. Hastalar yaklaşık 9–10 gün hastanede tedavi altında 

kalabilirler. İyileşme döneminde değişken nabız, halsizlik, geçici saç 

dökülmesi, polinörit, nefes darlığı, kserostomi, zayıf görme, işitme 
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kaybı ve hafıza kaybı bildirilmiştir. Ancak bu bulguların hiçbiri 

Türkiye'de son dönemde meydana gelen salgında kaydedilmemiştir. 

Enfeksiyonun bilinen bir nüksetmesi yoktur (Ergonul, 2006; Karti et 

al., 2004). 

3.1. Biyokimyasal Testler 

Trombositopeni KKKA enfeksiyonunun tutarlı bir özelliği gibi 

görünmektedir. Hastalarda lökopeni ve yüksek düzeyde aspartat 

transferaz (AST), alanin transferaz (ALT), laktit dehidrogenaz (LDH) 

ve kreatinin fosfokinaz (CPK) saptanmıştır. Protrombin zamanı ve 

aktive parsiyel tromboplastin zamanı gibi pıhtılaşma testleri 

uzamaktadır. Fibrinojen seviyesi DİK gelişirse azalabilir veya akut 

fazda artabilir (fibrin bozunma ürünleri artabilir). Tam kan sayımı ve 

diğer laboratuvar testleri ve biyokimyasal testler hayatta kalan hastalar 

arasında yaklaşık 5-9 gün içinde normal seviyelere döner (Çelikbaş et 

al., 2005; Schwarz et al., 1997; Watts et al., 1989). 

3.2. Mortalite Belirleyicileri 

Swanepoel ve arkadaşları 1989 yılında, hastalık seyrinin başlangıcında 

(ilk 5 gün boyunca) ölçülebilen ve bu bulgulardan herhangi birine 

sahip ise %90'nında ölümcül seyreden klinik ve laboratuvar 

kriterlerini tanımlamıştır (Swanepoel et al.,1989): Lökosit sayısı> 

10.000/mm3 ya da trombosit sayısı <20.000/mm3 ya da AST> 200 U / 

L ya da ALT>150 U / L ya da aPTT (aktive parsiyel tromboplastin 

zamanı)> 60 saniye ya da fibrinojen <110 mg/dL olarak belirlenen 

hastalar ciddi seyirli olarak kategorize edilmiştir. Ağır vakalarda 
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aspartat transferaz ve alanin transferaz düzeylerinin anlamlı derecede 

yüksek olduğunu doğrulamıştır (p <0,05) (Bakir et al., 2005; Çelikbaş 

et al., 2005). Türkiye'den yapılan bir çalışmada, şiddetli vakalarda 

daha yüksek aspartat transferaz ve alanin transferaz düzeylerinin 

(sırasıyla> 700 ve> 900 IU / L) daha yüksek duyarlılığa sahip olduğu 

saptanmıştır (Ergonul et al., 2006). Swanepoel ve arkadaşları (1989) 

tarafından kaydedilen aktive parsiyel tromboplastin zamanı ve 

fibrinojen anormalliklerinin prognostik önemine uygun olarak, diğer 

serilerde ölümcül sonuçları olan hasta, Uluslararası Tromboz ve 

Hemostaz Derneği tarafından tanımlanan kriterlere göre yaygın damar 

içi pıhtılaşma (dissemine intravasküler koagulasyon- DİK) değerleri 

açık bir şekilde daha yüksek olarak belirlenmiştir. Hematez, melena 

ve uyku hali ölümcül sonuçlanan vakalarda anlamlı olarak daha sık 

görülen semptomlardır (sırasıyla p = 0,009, p = 0,001 ve p = 0,022) ve 

özellikle önemlidir. Ölümcül durumlarda bir antikor cevabı olduğuna 

dair çok az kanıt vardır (Bakhtiari et al., 2004; Swanepoel et al., 

1989).  

3.3. Patogenez 

KKKA'nin patogenezi net bir şekilde tanımlanamamıştır. Hemorajik 

ateş virüslerinin yaygın patojenik özelliği, antiviral yanıtı başlatan 

hücrelere saldırarak ve manipüle ederek konakçı bağışıklık sistemini 

devre dışı bırakmasıdır. Bu hasar, virüsün vasküler sistem ve lenfoid 

organların düzensizliği ile birlikte belirgin replikasyonu ile 

karakterizedir. Endotel enfeksiyonunun KKKA patogenezinde önemli 

bir rolü vardır. Endotel iki yolla hedeflenebilir: Birincisi doğrudan 
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virüsün enfeksiyonu ve endotel hücrelerinde replikasyonudur, ikincisi 

dolaylı olarak viral faktörler veya virüs aracılı konaktan türetilen 

çözünür faktörlerin endotel aktivasyonlarına ve işlev bozukluğuna 

neden olmasıdır (Geisbert and Jahrling, 2004; Schnittler and Feldman, 

2004). Endotel hasarı, trombosit agregasyonunu ve degranülasyonunu 

uyararak içsel pıhtılaşma kaskadının aktivasyonu sağlayarak 

hemostatik yetmezliğe neden olmaktadır. Ölümcül KKKA 

vakalarında, hastalığın erken evresinden itibaren pıhtılaşma sistemi 

fonksiyonunun büyük ölçüde anormal göstergeleri (koagülasyon 

bozukluğu) vardır ve yaygın intravasküler pıhtılaşma (DİK) hastalık 

sürecinin erken bulgularındandır, çünkü ölümle sonuçlanan vakalarda 

DİK daha belirgin olarak tespit edilmiştir (Ergonul et al., 2006). 

4.TEŞHİS  

Erken tanı hem hastanın hayatta kalması hem de toplumda potansiyel 

nozokomiyal enfeksiyonların ve bulaşmanın önlenmesi için önemlidir.  
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Tablo 4. Vakaların değerlendirme algoritması (Ergonul, 2006). 

 

Şüpheli vakalar değerlendirilmeli ve destekleyici bakım, özellikle 

hematolojik destek dikkatle planlanmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

Hastalık Belirleyici Tanı 

Enfeksiyonlar  

Bruselloz Pansitopeni, Wright aglütinasyonu 

Q ateşi Seroloji (ELISA ya da IFAT) 

Riketsiya Weil-felix testi 

Erlihiyoz Seroloji (ELISA) 

Hanta Pulmoner ya da renal tutulum, 

seroloji, PZR 

Diğer kanamalı ateşler  

Ebola Coğrafi bölge 

Marburg Coğrafi bölge 

Leptospira Aglutinasyon 

Salmonella Widal testi 

Enfeksiyon dışı etkenler  

Vitamin B12 eksikliği Pansitopeni ve serumda vitamin 

B12 

Febril nötropeni Altta yatan hastalık – İlaç yan 

etkileri 

Metamizole Öykü 
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Tablo 5. KKKA için ayırıcı tanı (Ergonul, 2006) 

Şüpheli vaka ve değerlendirilmesi 

Klinik belirtiler (Ateş, miyalji, kanamalar) 

Öykü 

i. Endemik bölgelerde aktiviteler (tarım ve hayvancılıkla uğraşma, 

gezi, piknik gibi) 

ii. Kene ısırması 

Koruyucu tedbirler 

a. Hastanın izolasyonu 

b. Sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve eğitimi 

c. Bariyer önlemlerinin kullanılması 

Tanının belirlenmesi 

PZR ve ELISA için serum 

a. IgM ya da PZR pozitifliği tanıyı kesinleştirir. 

b. Ayırıcı tanı için serum 

Tedavi yöntemleri 

1. Ciddiyet kriterlerinin tanımlanması ve ribavirin verilip 

verilmeyeceğine karar verilmesi 

2. Tanı kesin değilse diğer olası etkenlerin incelenmesi ve Doksisiklin ya 

da eşdeğeri ilaca başlanması. 

3. Hematolojik destek 

a. Hemostazın iyileştirilmesi için taze donmuş plaza 

b. Trombosit solüsyonları 

4. Solunum desteği 

İzlem 

1. Hastalığın relapse yoktur. Bu nedenle hastalığı geçirmiş kişilerin özel 

olarak takibi gerekmez. 

2. Virüse maruz kaldığından kuşkulanılan sağlık çalışanları her gün tam 

kan sayımı ve biyokimyasal testlerle 14 gün boyunca izlenmelidirler. 
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Tanı listesi coğrafi konuma göre farklılık göstermekte, bakteriyel, 

viral ve enfeksiyöz olmayan nedenleri içermektedir.   Bununla birlikte 

ateş ve hastalığın seyri akut fazlı olduğu için belirtilerin iki haftadan 

fazla görüldüğü vakalarda teşhisten uzaklaşılabilir (Tablo 4 ve Tablo 

5).  

4.1. Virüs İzolasyonu 

Virüs izolasyon çalışmaları, genellikle biyogüvenlik seviyesi dört 

olarak tavsiye edilen yüksek kapsama alanlı laboratuvarlarda 

yapılmalıdır. Hücre kültüründe virüs izolasyonu bir numunenin yeni 

doğan farelere intrakraniyal veya intraperitoneal aşılanması gibi 

geleneksel yöntemlere göre daha basit ve daha hızlı, ancak daha az 

hassastır. Virüs izolasyonu 2-5 günde sağlanabilir ancak hücre 

kültürlerinde duyarlılık daha azdır ve genellikle hastalığın ilk 5 

gününde karşılaşılan nispeten yüksek vireminin saptanmasına izin 

vermektedir. Virüs çok az sitopatik etki üretebilir veya hiç 

üretmeyebilir, ancak spesifik monoklonal antikorlarla immünofloresan 

testler yapılarak tanımlanabilmektedir.  

Ters transkriptaz PCR hızlı teşhis için son derece yararlı olmasına 

rağmen, sadece virüs izolasyonu için daha fazla biyolojik ve sıralama 

çalışmaları gerektirmektedir. Antijen yakalamada ELISA'nın da 

faydalı olduğu gösterilmiştir. Göreceli duyarlılık eksikliğine rağmen, 

bu süreç antiviral tedavi gerektiren en ciddi vakaları tespit edebilir 

veya bir antiviral ilacın denenmesi için aday olabilir (Burt et al. 1994; 

Shepherd et al., 1986; Whitehouse, 2004). 
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4.2. Moleküler Yöntemler ve Seroloji 

KKKA virüsü enfeksiyonunun hızlı laboratuvar teşhisi için ters 

transkriptaz- polimeraz (RT-PCR) zincir reaksiyonu tercih edilen 

yöntemdir. Yöntem oldukça spesifik, hassas ve hızlıdır. Bu konudaki 

başka bir gelişme, daha düşük bir kontaminasyon oranına sahip 

otomatik gerçek zamanlı testlerin geliştirilmesi olmuştur, bu yöntem 

daha yüksek hassasiyet ve özgüllük ile birlikte geleneksel ters 

transkriptaz- polimerazdan daha hızlıdır.  

IgM ve IgG antikorları, ELISA ve immünofloresan araştırmaları ile 

hastalığın başlamasından 7 gün sonra tespit edilebilir. Spesifik IgM, 

enfeksiyondan 4 ay sonra tespit edilemez seviyelere düşer, ancak IgG 

en az 5 yıl boyunca tespit edilebilir (Shepherd, et al., 1989). ELISA 

yöntemi, immünofloresan analizlerinden ve nötralizasyon testlerinden 

oldukça spesifik ve çok daha hassastır. Son zamanlarda, KKKA virüsü 

enfeksiyonlarının serolojik tanısı için rekombinant nükleoprotein bazlı 

IgG ELISA geliştirilmiştir (Charrel et al., 2004; Whitehouse, 2004).  

5. TEDAVİ 

Günümüzde KKKA hastalığı için European Medicines (EMA) ve 

Food and Drug (FDA) tarafından onaylanmış antiviral bir ilaç henüz 

mevcut değildir. Bu nedenle KKKA hastalığı için destek tedavisi ve 

titizlikle yapılması gereken monitörizasyon vaka yönetiminin en 

önemli parçasıdır. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta her 

durumda hastaların izolasyonudur. Vaka monitörizasyonu tanısı 

kesinleşen hastalar için yapılmaktadır. Bununla birlikte tam kan, ALT, 
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AST, LDH, aPTT, INR ve CPK seviyeleri kontrol edilmelidir. Bu tür 

vakalarda AST ve ALT’nin normale dönmesi birkaç hafta sürebilir. 

İhtiyaç halinde hastalara kan verilebilir. Vakaların aPTT, INR VE PT 

değerlerinin seviyeleri tedavinin seyri için çok önemli olup özellikle 

kanamalı hastalarda hemostaz paneli ve hemogram sık sık 

ölçülmelidir. Hatta trombosit oranı 40.000/mm3 seviyesini altında olan 

vakalarda hemogram testi günde birkaç kez tekrarlanmalıdır. Ayrıca 

kreatin, kan üre azotu (BUN), AST, ALT, sarılık varsa bilirubin 

testleri organ yetmezliği durumuna göre incelenmelidir. Eğer vakada 

DİK durumu söz konusu ise fibrinojen, D-dimer, fibrin yıkım ürünleri, 

arteriyel kan gazı, idrar ve gaitada kan testi istenmelidir. İnvaziv ve 

intramüsküler yöntemler gerekmedikçe uygulanmamalıdır. Sonuç 

olarak hemoraji semptomları gözlemlenmeyen vakalarda hastanın 

trombositi 100000/mm3 seviyesine ulaşınca hasta taburcu edilebilir 

5.1. Destek Tedavi Yöntemleri 

KKKA tedavisinde uygulanan destek tedavisi yöntemi kapsamında 

Trombosit süspansiyonu, intravenöz sıvı, eritrosit süspansiyonu, taze 

donmuş plazma, hemodiyaliz, solunum desteği gibi yöntemler 

uygulanabilir. Kan ürünleriyle replasman tedavisi, hastanın günde bir 

veya iki defa yapılması gereken tam kan sayımı kontrol edildikten 

sonra yapılmalıdır. Potansiyel kanama odakları düşünülmeli ve peptik 

ülser hastaları için histamin reseptör blokerlerinin kullanımı, kas içi 

enjeksiyonlardan kaçınma ve pıhtılaşma sistemi üzerinde etkili olan 

aspirin veya diğer ilaçların kullanılmaması gibi konservatif önlemler 
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alınmalı, sıvı ve elektrolit dengesi de titizlikle takip edilmelidir 

(Ergonul et al., 2004; Smego et al., 2004). 

Trombosit Süspansiyonu: Trombosit seviyesi 50000/mm3 değerinden 

düşük olan ve hematemez, epistaksis, melena gibi kanama görülen 

vakalarda hastaya replasman tedavisi uygulaması gerekmektedir. 

Özellikle kanamalı hastada trombosit seviyesi 50000/mm3 üzerinde 

olmalıdır. Eğer hastanın trombosit düzeyi 20000/mm3’ün altında, 

hemostatik bozuklukları ve yüksek ateşi varsa, trombosit seviyesi 

10000/mm3’den düşük, koagülasyon değerlerinde anormallik ve ateşi 

yoksa ve de trombosit seviyesi 50000/mm3 ‘ten düşük invaziv girişim 

yapılacaksa trombosit süspansiyon desteği gerekmektedir. Bu 

uygulamadan sonra hasta klinik olarak sıkı takip edilmeli, kan 

değerleri uygulamanın ilk günü özellikle kanamalı hastalarda sık 

ölçülmelidir. Eğer transfüzyon sonucunda hastanın kan değerleri 

artmıyorsa trombosit süspansiyonu transfüzyonundan bir saat sonra 

kontrol yapılmalıdır. Sonuç olarak tekrarlı transfüzyonlarda 

alloimmunizasyonu engellemek için uygulama öncesinde trombosit 

konsantrasyonlarının lökosit filtresinden geçirilmesi gerekmektedir. 

Beş günlük raf ömrü olan bu ürünler kapalı sistemlerde 

havuzlanmaktadır. Aynı zamanda trombosit süspansiyonu 

transfüzyonun ilk 15 dakikasında, dakikada 5 ml hız aşılmamalıdır 

(Leblebicioğlu et al., 2012). 

İntravenöz Sıvı: KKKA vakasında hastanın durumu iyi değilse 

hipertansiyon ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklara dikkat 

edilerek izotonik sıvı (ringer laktat ve izotonik sodyum) verilmelidir. 
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Oral yolla sıvı alamayan hastalarda nutrisyon desteği sağlanmalıdır. 

Ayrıca vakalarda hipotenik sıvılar damarlarda kalmadığı için tercih 

edilmemektedir (Leblebicioğlu et al., 2012).  

Eritrosit Süspansiyon: Eritrosit süspansiyon; hemodinamik instabilite 

meydana getiren akut kanamalarda, yetersiz doku oksijenasyonu olan 

durumlarda ve hemorajik şoktaki vakalarda uygundur. Eğer toplam 

kan hacminin %30’undan fazla kanama varsa hızlıca eritrosit 

süspansiyon transfüzyonu ve sıvı verilir. Ayrıca kanamanın olmadığı, 

hemoglobin değeri 7 g/dL altında olan hastalarda da eritrosit 

süspansiyon transfüzyonu uygulanmalıdır. Solunum ve kalp 

yetmezliği olan yaşlı hastalarda hemoglobin değeri olarak 8 g/dL baz 

alınmalıdır. Bununla birlikte kanama bölgesi uygunsa öncelikle 

kanama bölgesine tampon uygulanmalıdır (Leblebicioğlu et al., 2012). 

Taze Donmuş Plazma: Taze donmuş plazma (TDP); DİK, masif 

kanama, karaciğer yetmezliği, dlüsyonel koagülopati, K vitamini 

eksikliği ve trombotik trombositopenik purpura (TTP) varlığında 

uygulanmaktadır. INR veya PT değerleri normalden en az 1,5 kat ve 

de aPTT değeri normalden yüksekse TDP verilmelidir. Ayrıca bu 

değerler normal ve kanama varsa TDP replasmanı endikasyonu 

mevcuttur. Uygulanacak TDP dozu yetişkin hastalarda günlük 

bölünmüş iki doz olarak 15 mL/kg veya 2-4 ünite/gün olarak 

belirlenmiştir. Ancak kanaması olan hastalarda bu doz artırılabilir, 

sonuçlar laboratuvar testleri ile kontrol edilmelidir. Bununla birlikte 

konjestif kalp yetmezliğinde, K vitamini desteği ile düzelebilecek 

koagülopati durumlarında ve kontrol edilememiş pulmoner ödem 
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varlığında plazma genişletici olarak TDP kullanılması 

önerilmemektedir. TDP çözündükten sonra 4-6 saat içinde 

kullanılmalıdır. TDP transfüzyonu uygulamasında yan etki olarak 

üşüme, ateş, akut akciğer hasarı ve alerji görülebilmektedir 

(Leblebicioğlu et al., 2012). 

Hemodiyaliz: KKKA hastalığından dolayı böbrek yetmezliği 

gelişebilir ve buna bağlı olarak diyaliz gerekebilmektedir. Böyle bir 

durumda genellikle kanama rölatif kontrendikasyon oluşturabileceği 

için periton diyaliz uygulanmaktadır (Leblebicioğlu et al., 2012). 

Solunum Desteği: KKKA’da fatal vakalarda plevral efüzyon, 

pulmoner ve serebral alveoler hemorajiler gözlemlenebilmektedir. 

Post-mortem histopatolojik değerlendirmede alveoler hemorajiler, 

diffüz alveoler hasar, interstisyel bölgede mononükleer hücre 

infiltrasyonu ve hyalen membran tespit edilmiştir. Ayrıca serebral 

ödem oluşumunda solunum yetmezliği görülebilmektedir. Uygulama 

esnasında kanama ihtimaline dikkat edilmeli ve solunum değerleri sık 

sık kontrol edilmelidir (Leblebicioğlu et al., 2012). 

Destekleyici Diğer Tedavi Yöntemleri: KKKA vakalarında 

dökümante edilen bir enfeksiyon yokluğunda, akut dönemde gelişen 

nötropeni gibi durumlarda, intrapulmoner kanamalı vakalar ve entübe 

hastalarda antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Ateşi yüksek hastalarda 

parasetamol tedavisi periferik soğuk uygulama kullanılabilir. Oral 

veya intravenöz proton pompa inhibitörü gastrointestinal sistem 

kanaması profilaksisi için uygulanabilir. Menstrüel kanama 
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profilaksisi için tromboemboli geçmişi olmayan vakalarda oral 

progesteron verilebilir (Leblebicioğlu et al., 2012). 

5.2. Antiviral Tedavi Yöntemi 

Ribavirin, etki mekanizması açık olmasa da enfekte hastalar için 

önerilen antiviral tek ajandır. Bir in vitro çalışmada ribavirinin viral 

aktiviteyi inhibe ettiği kanıtlanmış ve bazı KKKA viral suşlarının 

diğerlerinden daha duyarlı olduğu görülmüştür. Farelerde yapılan 

deneysel bir çalışmada, ribavirin tedavisinin bebek fare mortalitesini 

önemli ölçüde azalttığı ve ortalama yaşam süresini uzattığı 

gözlemlenmiştir. İnsan KKKA hastalığını tedavi etmek için ribavirin 

kullanımına yönelik randomize klinik çalışmalardan herhangi bir kanıt 

bulunmadığına dikkat edilmelidir, etkinliği sadece gözlemsel 

çalışmalarda tanımlanmıştır (Chio et al., 2005; Fisher et al., 1995; 

Knowles et al., 2003; Tignor and Hanham, 1993; Watts et al., 1989; 

WHO, 2006). Hafif vakaların ribavirin ile tedavi edilmesine gerek 

yoktur. Olgu yönetimi durumunda ciddi vakalar tanımlanmalı ve 

hastalar 10 gün boyunca tedavi edilmelidir (başlangıç yükleme dozu 

olarak 30 mg / kg, daha sonra 4 gün boyunca her 6 saatte bir 15 mg / 

kg ve sonra 6 gün boyunca her 8 saatte 7,5 mg / kg). Hemolitik 

anemiyi ve şiddetli akut solunum sendromunu tedavi etmek için 

ribavirin verilen hastalarda hipokalsemi ve hipomagnezemi 

gelişmiştir. Bununla birlikte, Türkiye'de KKKA hastalarında ribavirin 

tedavisi ile ilgili herhangi bir yan etki görülmemiştir. Ribavirin 

kullanımı hamile kadınlarda kontraendikedir (Vassilenko et al., 1990; 

Paragas et al., 2004). Bir çalışmada, iyileşen olguların plazmasını 
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enfekte hastalara aktaran pasif immünoterapi kullanılarak tedavi 

yöntemi denenmiştir, fakat çalışmada kontrol grubu bulunmamaktadır. 

Bir başka çalışmada Paragas ve meslektaşları, KKKA virüsüne karşı 

potansiyel aktivite için dört ilacın etkilerini araştırmıştır. Bunun 

sonucunda ribavirinin KKKA virüsünün replikasyonunu inhibe 

ettiğini, ribamidinin ribavirininkinden 4, 5 veya 8 kat daha az antiviral 

aktiviteye sahip olduğunu ve diğer üç ilacın (6-Azauridin, 

Selenazofurin ve Tiazofurin) anlamlı bir antiviral aktiviteye sahip 

olmadığını saptamışlardır. Dinamin süper familyasına ait interferon 

kaynaklı GTPazların bir üyesi olan MxA olarak bilinen yeni 

tanımlanmış bir molekül, hücre içinde KKKA viral RNA'nın 

çoğalmasını önleyerek ve bir nükleokapsid bileşenle etkileşime 

girerek yeni bulaşıcı virüs parçacıklarının üretimini engellemiştir 

(Anderson et al., 2004; Paragas, et al., 2004). 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Biyoterörizm Tehlikesi 

Biyoterörizm ajan hastalıklar listesinde Bunyaviridae ailesi C 

kategorisinde öncelikli patojen sınıfında yer almıştır. Bununla birlikte 

KKKA virüsü mortalite oranı yüksek bulaşıcı bir virüstür. Ancak A 

veya B kategorisinde değildir. Çünkü solunum yoluyla küçük 

partiküller bulaşabilir fakat hücre kültüründe yüksek 

konsantrasyonlarla replike edilmemesi biyoterörizm silahı olarak 

kullanılma ihtimalini düşürmektedir (CDC/NIAID). 
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Önlemler ve Öneriler 

Endemik bölgelerde yaşayan insanlar, kene vektörlerinin bol olduğu 

alanlardan özellikle uzak durmalıdır. Bu alanlarda yaşayan bireyler 

giysilerinin değiştirilmesine, cildin düzenli olarak incelenmesine ve 

kene-böcek kovucuların kullanılmasına dikkat etmelidirler. 

Vücudunda kene tespit edilen kişilerde kene kontrollü bir şekilde 

sağlık uzmanı tarafından çıkarılmalıdır (Ergonul, 2006). Potansiyel 

olarak viremik hayvan kanına maruz kalan insanlar cildin enfekte 

olmuş doku veya kanla temasını önlemek için eldiven veya başka 

koruyucu kıyafetler giyilmesi gibi kendilerini korumak için pratik 

önlemler almalıdırlar (Watts et al., 1988). Sağlık çalışanları için 

önerilen güvenlik önlemleri arasında bariyer hemşireliği ve 

izolasyonunda, hastalarla veya kirli çevresel yüzeylerle temas 

ettiğinde eldiven, önlük, yüz siperi ve yan siperli gözlük kullanmaları 

önerilmektedir (Simpson et al., 1967). Son salgın sırasında 

Türkiye'deki hastanelerde evrensel bariyer önlemlerine bağlı kalındığı, 

salgından sonra risk altındaki sağlık çalışanlarında serolojik tarama 

yapıldığında KKKA virüsüne karşı antikor bulunmadığı tespit 

edilmiştir (Swanepoel et al., 1989). 

Son zamanlarda yapılan bir araştırmada, iğne deliği yaralanması olan 

bir sağlık çalışanına profilaktik ribavirin verilmiş ve sonrasında sağlık 

çalışanında KKKA antikorunun gelişmediği görülmüştür. Oral 

ribavirin profilaksisinin uygulanması temas veya iğne deliği 

yaralanması yoluyla doğrudan KKKA hastalarının kanına maruz 

kalanlar gibi yüksek enfeksiyon riski olan herkese önerilmektedir. 
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Bununla birlikte, maruziyetten sonra en az 14 gün boyunca beyaz kan 

hücresi sayımları ve biyokimyasal testler kontrol edilerek bireyin 

günlük olarak sıkı takibi yapılmalıdır ve ribavirin sadece ateş gelişirse 

uygulanmalıdır (Shepherd, et al., 1986; Van Eeden, et al., 1985). 1974 

yılında, KKKA açısından endemik bölgelerdeki tıbbi çalışanlar ve 

askeri personel için bir aşı programı başlatılmıştır. Aşı, kloroform ile 

etkisiz hale getirilmiş, 58°C'de ısıtılmış ve alüminyum hidroksit 

üzerine absorbe edilmiş bir fare beyni preparasyonundan 

oluşturulmuştur. Deneyde Bulgaristan'da 583 gönüllü kişiye aşı 

yapılmış ve bu bireylerin %96,6'sında antikor üretiminin sağlandığı 

bildirilmiştir. Bununla birlikte, KKKA virüsüne karşı aşılarla ilgili 

deneyimler süre ve yer ile sınırlıdır. Aşı, hazırlama yöntemi nedeniyle 

birçok ülkede kullanım için uygun olmamaktadır (Dunster, 2002; Papa 

et al., 2004; WHO, 2005). KKKA viral enfeksiyonunu ve diğer viral 

hemorajik ateş mekanizmalarını anlamak, yeni terapötik moleküllerin 

geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Yaygın intravasküler pıhtılaşmayı 

tedavi etmek için kullanılan ajanlar örneğin heparin veya diğer 

pıhtılaşma blokerleri KKKA'nın klinik seyrinin kontrolünde 

denenebilir. Sonuç olarak; Türkiye’de KKKA vakaları genellikle 

bahar aylarında görülmeye başlamakta olup yaklaşık %4-5 oranında 

ölümle sonuçlanmaktadır. Bugüne kadar tespit edilen en yüksek vaka 

2009 yılında 1318 olarak belirlenmiştir. 2017 yılında ise 343 KKKA 

vakası saptanmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019).  Özellikle 

Hyalomma cinsi kenelerin Nisan-Ekim ayları arasında daha aktif 

olduğu bilinmektedir. Buna göre kenelerin bulunduğu bölgelerden 

kaçınmak ve bu bölgelerde bulunması zorunlu olan kişilerin sık sık 
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muayene edilmesi önemli tedbirlerdendir. Bir başka önlem keneler 

üzerinde etkili olan repellant gibi kimyasal ilaçların kullanılması, 

kenelerin yoğun olduğu alanlara insektisit gibi maddelerin 

uygulanması şeklindedir. Hayvancılık yapılan bölgelerde hayvanlarda 

ve çalışanlarda sık sık kene kontrolü yapılmalıdır. Epidemi 

dönemlerinde vücuda yapışan kenenin uygun sağlık kuruluşunda 

uzmanlar tarafından çıkarılması gerekmektir. KKKA virüsü bulaşan 

kişilerle temastan kaçınmalı, özellikle sağlık çalışanları koruyucu 

elbise, eldiven ve gözlük gibi bariyer yöntemleri kullanılmalıdır. 

Kırsal yerleşim alanlarında T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı, WHO, FAO, OIE Kuruluşları, Bulaşıcı Hastalıklar 

Salgın İzleme ve İnceleme ekipleri ile birlikte koordineli çalışarak 

KKKA hastalığının salgına dönüşmesini engellemeli ve uygun tedavi 

yöntemleri uygulayarak hastalıkla mücadele etmelidir. 
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GİRİŞ 

Antioksidanlar diğer bileşiklerin oksidasyonunu önleyen maddeler 

olarak tanımlanmaktadır. Oksidasyon için klasik tanımlamalardan biri 

“bir element veya bileşiğin oksijen ile yaptığı kombinasyon” şeklinde 

olup oksidasyon kelimesi, 1787 yılında Fransız kimyagerler Guyton 

de Morveau ve Antoine Lavoisier tarafından Fransızca “oxygene” ve 

“acide” terimlerinden türetilen “oxider” kelimesinden gelmektedir 

(Embuscado, 2015).  

Antioksidanların oksidanları etkisiz hale getirmek için izledikleri dört 

yol mevcuttur. Bunlar; 

1. Süpürme etkisi (Scavenging): Oksidanları daha zayıf yeni bir 

moleküle dönüştürerek etkisizleştirirler. Antioksidan enzimler 

(superoksit dismutaz-SOD, katalaz-CAT, glutatyon peroksidaz-

GP, glutatyon redüktaz, sitokrom-C-oksidaz, 

hidroksiperoksidaz) ve mikromoleküller (β-karoten, A vitamini, 

C vitamini, E vitamini, tokoferoller, thiol içerenler, glutatyon 

(GSH), N-asetil sistein, metionin, kaptopril, ubiguinon) bu yolla 

etkili olurlar. 

2. Söndürme etkisi (Quenching): Oksidanlara bir hidrojen aktararak 

inaktive edilir. Vitaminler, flavanoidler, timetazidin ve mannitol 

bu şekilde etkili olurlar. 

3. Zincir reaksiyonlarını kırma etkisi (Chain Breaking): 

Hemoglobin, serüloplazmin ve ağır mineraller bu yolla 

antioksidan özellik gösterirler. 
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4. Onarma etkisi (Repairing): Oksidatif hasar görmüş biyomolekülü 

onarırlar (Gökpınar ve ark., 2006). 

Genellikle yapısında fenolik bileşen bulunduran antioksidan 

moleküller, serbest radikal oluşumunu önleyerek veya mevcut 

radikalleri uzaklaştırarak hücrenin zarar görmesini engellemektedirler 

(Nagai ve ark., 2005). 

Antioksidanların savunma mekanizmaları; 

• Radikal metabolit üretiminin önlenmesi,  

• Üretilmiş radikallerin temizlenmesi (detoksifikasyon), 

• Hücre deformasyonunun onarılması, 

• Sekonder radikal üreten zincir reaksiyonlarının durdurulması, 

• Endojen antioksidan kapasitesinin arttırılması şeklindedir 

(Sarıkaya ve ark., 2009). 

Bu bölümde doğal kaynaklardan elde edilen antioksidanların çeşitli 

özellikleri üzerinde durulmuş ve söz konusu bu doğal antioksidan 

maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri verilmeye 

çalışılmıştır. 

1. ANTİOKSİDANLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Antioksidanlar doğal antioksidanlar ve yapay (sentetik) antioksidanlar 

olarak sınıflandırılmıştır (Shahidi ve Zhong, 2010). Gıdalarda daha az 

katkı maddesi kullanımı, temiz içerik ve tüketicilerin doğal ürünleri 

daha fazla tercih etmesine ek olarak sentetik antioksidanlar ile ilgili 

güvenlik kaygıları doğal antioksidanlara olan talebi arttırmaktadır. Öte 
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yandan sentetik antioksidanların insanlar üzerinde olumsuz etkilere 

sebep olabilmesi ve doğal antioksidanlar gibi sağlık üzerinde faydalı 

etkilerinin olmaması doğal antioksidanların daha fazla tercih 

edilmesini sağlamaktadır (Skrede ve ark., 2004; Embuscado, 2015). 

Gıdaların hazırlanması ve tüketilmesi sırasında ortaya çıkan en önemli 

değişikliklerden biri olan oksidasyonun neden olduğu bozulmaları 

önlemek amacıyla antioksidan maddelerin kullanımı bir gereklilik 

haline gelmiş olup fenolik bileşikler, askorbik asit, karotenoidler, bazı 

proteinli bileşikler, Maillard reaksiyonu ürünleri, fosfolipidler ve 

steroller aynı zamanda gıdalarda bulunan doğal antioksidanlardır 

(Choe ve Min, 2009). Oksidasyonun zararlarının önlenmesi amacıyla 

uzun yıllar gıda sektöründe BHA (butilat hidroksianisol), BHT (butilat 

hidroksitoluen), propil gallat (PG), tersiyer hidroksiquinon (TBHQ) 

gibi sentetik antioksidanlar ve α-tokoferol asetat, β-karoten ve C 

vitamini gibi doğal antioksidanlar kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar 

sonucunda sentetik antioksidanların sağlık üzerine olumsuz etkilerinin 

ortaya çıkması ve buna karşılık doğal antioksidanların ise sağlık 

otoriteleri tarafından güvenilir ürünler olarak açıklanması, günümüzde 

doğal kaynaklardan elde edilen antioksidanlara ilginin artışına yol 

açmıştır (Saldır, 2015).  

Doğal antioksidan kullanımının birçok avantajı vardır. Bunlar;  

• Tüketiciler tarafından kolaylıkla kabul edilirler, 

• Güvenli olduğuna inanılır,  

• “Kimyasal” değildirler, 
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• Kullanılan gıda bileşeni GRAS (Generally Recognized As Safe 

)olarak tanımlandıysa güvenlik testlerine gereksinim duyulmaz.  

• Doğal antioksidan kullanımının avantajları olduğu gibi bazı 

dezavantajları da vardır. Bunlar;  

• Saf formda pahalıdırlar,  

• Ürün rengini olumsuz yönde etkileyebilirler,  

• Ürün tadını olumsuz yönde etkileyebilirler (Pokorny, 1991). 

1.1. Doğal Antioksidanlar 

İnsan antioksidan sistemi; enzimatik antioksidanlar ve enzimatik 

olmayan antioksidanlar olmak üzere başlıca iki gruba ayrılmaktadır. 

Enzimatik antioksidanlar da birincil ve ikincil enzimatik koruyucular 

olarak sınıflandırılmaktadır. Birincil enzimatik korumalar, serbest 

radikal oluşumunu önleyen veya serbest radikalleri nötralize eden 

oldukça önemli üç enzimden oluşmaktadır. Bu enzimler glutatyon 

peroksidaz, katalaz ve süperoksit dismutaz’dır. İkincil enzimatik 

koruyucular ise; glutatyon redüktaz ve glikoz-6-fosfat 

dehidrogenazdan oluşmaktadır. Bu iki enzim serbest radikalleri 

doğrudan nötralize etmez, ancak diğer endojen antioksidanları 

destekleyici rol oynarlar. Enzimatik olmayan endojen antioksidanlar 

ise; vitaminler ve türevleri, enzim kofaktörleri (Q10), mineral 

maddeler, azotlu protein olmayan bileşikler (ürik asit), karotenoidler, 

fenolik asitler ve peptidler (glutatyon) şeklinde sınıflandırılmışlardır 

(Carocho ve Ferreira, 2013). A vitamini (retinol), karaciğerde β-

karotenin parçalanması ile üretilen bir karotenoiddir. A vitamininin 

izole edilebilen çok sayıda formu mevcut olup deri, göz ve iç organlar 
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üzerinde faydalı etkilere sahip olduğu bilinmektedir. A vitamini, 

yağlar peroksidasyona uğramadan önce peroksil radikalleri ile 

birleşerek antioksidan aktivite gösterebilmektedirler (Jee ve ark., 

2006). 

Solunum zinciri ve diğer hücresel metabolizmalarda önemli rol 

oynayan “Koenzim Q10”, tüm hücre ve membranlarda bulunmaktadır. 

Koenzim Q10’un lipid peroksil radikallerinin oluşumunu önlediği 

veya oluşumlarından sonra bu radikalleri nötralize ettiği bildirilmiştir. 

Koenzim Q10’un bir diğer önemli fonksiyonu ise; E vitaminini 

yenileyebilme kabiliyetidir (Turunen ve ark., 2004).  

Ürik asit, insanlarda pürin nükleotid metabolizmasının son ürünü olup 

insan gelişimi süresince miktarı artmaya devam etmektedir. Böbrekte 

filtrasyona uğrayan ürik asidin yaklaşık %90’ının vücut tarafından 

geri emilmesi, vücutta önemli fonksiyonlara sahip olduğunu 

göstermektedir. Ürik asitin, hemoglobinin peroksitlerle reaksiyonu 

sonucu oluşan oxo-hem oksidantların fazla üretilmesini önlediği 

bilinmektedir. Ayrıca ürik asit, eritrositlerin hücre yıkımını 

önlemesinin yanı sıra singlet oksijen ve hidroksil radikallerin 

temizlenmesinde de görev yapmaktadır (Kand’ar ve ark., 2006).  

Glutatyon, bir hidrojen atomu veya elektron vererek serbest 

radikallere karşı hücreyi koruyan bir endojen tripeptiddir. Ayrıca 

glutatyonun, askorbat gibi diğer antioksidanların yenilenmesinde de 

oldukça önemli olduğu bildirilmiştir (Steenvoorden ve Henegouwen, 

1997). 
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Endojen antioksidan sistemi; oldukça önemli etkilere sahip olmasına 

rağmen yeterli değildir. Bu nedenle insanlar, serbest radikal 

konsantrasyonunu düşük seviyelerde tutmak için diyetleri ile birlikte 

çeşitli antioksidanları vücutlarına almak durumundadırlar (Pietta, 

2000). 

Kimyasal adı askorbik asit olan C vitamininin, cilt ve bağ dokularının 

yapısında yer alan proteinlerin ve kollagenin oluşumu için gerekli 

olduğu bildirilmiştir. Başta turunçgiller olmak üzere, çeşitli meyve ve 

sebzelerde bol miktarlarda bulunan C vitamininin, hayvansal 

gıdalardan sadece süt ve karaciğerde çok düşük konsantrasyonlarda 

bulunduğu bildirilmiştir (Kalt ve ark.,1999). Askorbik asit antioksidan 

aktiviteye sahip, gastrointestinal sistemde absorbe edilen ve enzimatik 

olarak in vivo şartlarda birbirine dönüştürülebilen L-askorbik asit ve 

L-dehidroaskorbik asit adı verilen iki bileşiği içermektedir. Askorbik 

asitin süperoksit radikal anyonları, hidrojen peroksit, hidroksil 

radikalleri, singlet oksijen ve reaktif nitrojen oksidin temizlenmesinde 

ve çeşitli hücresel faaliyet bozukluklarının önlenmesinde etkili olduğu 

bildirilmiştir (Lehr ve ark., 1995; Barros ve ark., 2011). Askorbik 

asidin vücutta gereken seviyelerde bulunmaması durumunda ise; 

kapillar duvarların kırılganlığı, dişlerin gevşemesi ve çeşitli eklem 

hastalıkları gibi anormallikler görülebilmektedir (Cemeroğlu, 2009). 

E vitamini, 4 tokoferol (α, β, γ ve δ-tokoferol) ve 4 tokotrienol (α, β, γ 

ve δ-tokotrienol) olmak üzere toplam 8 izoformdan oluşmaktadır. Bu 

izoformlar arasında α-tokoferol biyolojik sistemlerde en fazla bulunan 
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ve en aktif formdur (Burton ve Traber, 1990; Can ve ark., 2005). 

Tokoferol izoformlarının antioksidan aktiviteleri arasında farklar 

olduğu ve singlet oksijeni süpürme kapasitesi bakımından α>β>γ> δ 

şeklinde sıralanabilecekleri bildirilmiştir (Kazanç, 1997). Alfa 

tokoferolün ısı ve aside karşı oldukça dayanıklı olmasına karşın, diğer 

izoformların gıdaların ısıtılması, pişirilmesi ve dondurulması 

esnasında tahribata uğradıkları bildirilmiştir (Saldır, 2015). E vitamini, 

plazma, kırmızı hücreler ve dokularda bulunan ve yağda çözünebilen 

güçlü bir antioksidandır (İşleroğlu ve ark., 2005). Tereyağı, margarin, 

sıvı yağlar, tavuk, yumurta, kırmızı et, fasülye, tahıllar ve meyve-

sebzeler, E vitaminin doğal kaynaklarını oluşturmaktadır (Öz ve 

Kılıçarslan, 2012). 

E vitamini, yapısında bulunan fenolik hidrojeni peroksil radikallerine 

vererek radikal grup olmasına rağmen oksidatif zincir reaksiyonlarını 

sürdüremeyen ve aktif olmayan tokoferoksil radikalleri oluşturarak 

lipid peroksidasyonunu inhibe eder ve böylece antioksidan özellik 

göstermiş olur (Burton ve Traber, 1990).  

K vitamini yağda çözünebilir yapıda bileşikler olup çok çeşitli hedef 

proteinlerde, proteine bağlı glutamatların γ-karboksiglutamatlara 

posttranslasyonel dönüşümü için esansiyel özellik göstermektedir. K1 

ve K2 olmak üzere iki doğal izoformu olan K vitaminin 1,4-

naphthoquinone yapısı antioksidan etki göstermektedir (Vervoort ve 

ark., 1997). 

Flavonoidler; flavonoller, flavanoller, antosiyaninler, izoflavonoidler, 

flavanonlar ve flavonlar adı verilen alt gruplardan oluşan bir 
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antioksidan grubudur ve tüm alt gruplar difenilpropan (C6C3C6) iskelet 

yapısına sahiptir (Rice-Evans ve ark., 1996; Prochazkova ve ark., 

2011). Bitki polifenollerinin en sık karşılaşılan grubunu oluşturan 

flavonoidler, meyve ve sebzelere renk verirler. Yapılan çalışmalar 

sonucunda 5000’den fazla sayıda flavonoid tanımlanmış olup 

flavonoidlerin antioksidan etkilerinin yanı sıra antiviral, antialerjik, 

antiplatelet, antiinflamatuar, antitümör ve antikanser etkiler gösterdiği 

de rapor edilmiştir (Gorinstein ve ark., 2004; Tanwar ve Modgil, 

2012). Flavanonlar ve flavonlar, genellikle aynı meyvelerde bulunur 

ve spesifik enzimlerle bağlantılıdırlar. Buna karşılık flavonlar ve 

flavonollerin nadiren birlikte bulunduğu bildirilmektedir. Bu bileşikler 

yapılarında bulunan fenolik hidroksil gruplarının sayısına ve 

pozisyonuna bağlı olarak farklı düzeylerde antioksidan aktivite 

göstermekte olup, indirgeyici ajan, hidrojen verici, singlet oksijen 

söndürücü, süperoksit radikal süpürücü ve hatta metal bağlayıcı 

özelliklere sahiptirler (Miller ve Rice-Evans, 1997). Flavonoidlerin 

ayrıca antioksidan enzimleri aktive etme, α-tokoferol radikalleri 

(tokoferoksilleri) azaltma, oksidazları inhibe etme, nitrozatif stresi 

azaltma ve ürik asit ve düşük molekül ağırlıklı moleküllerin seviyesini 

arttırma gibi fonksiyonları gerçekleştirdiği belirtilmiştir. Kateşin, 

kateşin-gallat, kuersetin ve kaemferol en önemli flavonoidlerden 

bazılarıdır (Rice-Evans ve ark., 1996; Prochazkova ve ark., 2011). 

Fenolik asitler; hidroksibenzoik ve hidroksisinnamik asitleri içeren bir 

grup olup bitkilerdeki en basit fenolik bileşenlerdir. Hidroksibenzoik 

asit, C6-C1 fenilmetan yapısına sahip olup bitkisel gıdalarda az 
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miktarlarda bulunur. Gallik asit ve vanilik asit hidroksibenzoik asitlere 

örnek olarak verilebilir. Hidroksisinnamik asit ise C6-C3 fenilpropan 

yapısına sahiptir ve bu gruba örnek olarak kafeik asit, ferulik asit, p-

kumarik asit ve o-kumarik asit verilebilir (Yavaşer, 2011). Fenolik 

asitler hidroksil ve peroksil radikalleri, süperoksit anyonları ve 

peroksinitritler üzerinde özel etkileri sayesinde şelat oluşturucu ve 

serbest radikal süpürücü gibi antioksidan aktiviteye sahiptirler 

(Majsood ve Benjakul, 2010; Krimmel ve ark., 2010; Terpinc ve ark., 

2011). 

Karotenoidler yalnızca bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından 

sentezlenebilen doğal pigmentlerdir. Bu bileşikler, likopen ve β-

karoten gibi spesifik son grup içeren karotenler olarak bilinen 

”karotenoid hidrokarbonlar” ve zeaksantin, lütein gibi ksantofiller 

olarak bilinen “oksijenlenmiş karotenoidler” olarak iki geniş gruba 

ayrılmaktadırlar (Paiva ve Russell, 1999). Karotenoidlerin yapısı 

oldukça kompleks olup sekiz tane beş karbonlu izoprenoid içeren 40 

C’lu polienlerdir (Çöllü, 2007). β-karoten, α-karoten, likopen, lütein 

ve β-kriptoksantin, gıdalarda bulunan en önemli karotenoidler olarak 

bildirilmişlerdir (Can ve ark., 2005). 

Hayvanlarda yalnızca iz miktarlarda bulunan mineraller, 

metabolizmada önemli rol oynamaktadır. Antioksidan aktivite söz 

konusu olduğunda en önemli minerallerin selenyum ve çinko olduğu, 

selenyumun insan vücudunda organik (selenosistein ve 

selenometionin) ve inorganik (selenite) yapıda bulunduğu 

bildirilmiştir. Selenyum serbest radikaller üzerinde doğrudan etki 
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göstermemekle birlikte çoğu antioksidan enzimin (metalloenzymes, 

glutatyon peroksidaz, thioredoksin redüktaz) aktivite gösterebilmesi 

için vazgeçilmez bir unsur olarak görev yapmaktadır (Tabassum ve 

ark., 2010). Çinko ise; metabolizmada birçok patway için elzem olan 

bir mineral olup serbest radikaller üzerine doğrudan etki edememesine 

karşın, serbest radikal oluşumunu engellediği için önem arz 

etmektedir. Çinko ayrıca NADPH oksidaz enzimini inhibe eder, 

hidroksil radikalleri süpürücü özellikte olan metallothionein üretimini 

teşvik eder ve hücre duvarı yapısında bakır ile bağ yaparak hidroksil 

radikallerin üretimini azaltır (Prasad ve ark., 2004). 

1.2. Prooksidanlar 

Prooksidanlar, genellikle antioksidan sistemi inhibe ederek veya 

reaktif maddelerin oluşumu vasıtasıyla oksidatif stresi teşvik eden 

kimyasallar olarak tanımlanmakta olup serbest radikallerin 

prooksidanlar olduğu düşünülmektedir (Puglia ve Powell, 1984). Aynı 

zamanda antioksidanların da şaşırtıcı bir şekilde prooksidan 

davranışlara sahip olabileceği bildirilmiştir (Carocho ve Ferreira, 

2013). 

Güçlü bir antioksidan olan C vitamininin de bir prooksidan olabileceği 

düşünülmektedir. C vitamini, demir (Fe) ve bakır (Cu) ile bileşik 

yaptığında (Fe+3 Fe+2’ye, Cu+3 Cu+2’ye indirgendiğinde) hidrojen 

peroksit, hidroksil radikallere indirgenir (Duarte ve Lunec, 2005). 
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α-tokoferol güçlü bir antioksidan olup antioksidan mekanizması 

sebebiyle yüksek konsantrasyonlarda prooksidan özellik 

gösterebilmektedir (Cillard ve ark., 1980). 

Karotenoidler (Young ve Lowe, 2001), flavonoidler (Galati ve 

O’Brien, 2004) ve fenolik asitlerin (Yordi ve ark., 2012) belirli şartlar 

altında prooksidan özellik gösteren diğer bileşikler olduğu 

bildirilmiştir. 

1.3. Yapay Antioksidanlar 

Doğal antioksidanlarla kıyaslandığında standart bir antioksidan 

aktivite sağlamak ve gıdalarda kullanmak amacıyla yapay (sentetik) 

antioksidanlar geliştirilmiştir. Bu saf bileşikler, ilave edildikleri 

gıdanın raf ömrünü uzatmalarının yanı sıra çeşitli işlemlere ve 

koşullara karşı dayanıklı olmaları sebebiyle gıdalara ilave 

edilmektedirler. Günümüzde neredeyse tüm işlenmiş gıdalar, yapay 

antioksidanları içermektedir. Yapay antioksidanların güvenli oldukları 

bildirilmiş olmasına karşın bu konuda yapılan bazı çalışmalarda bu 

durumun aksi iddia edilmiştir (Carocho ve Ferreira, 2013; Silva ve 

Lidon, 2016). 

En yaygın kullanılan yapay antioksidanlar butillenmiş hidroksi anisol 

(BHA), butillenmiş hidroksi toluen (BHT) ve üçüncü dereceden 

butillenmiş hidroksikinon (TBHQ)’dur (Türkoğlu ve ark., 2006).  

BHA; 2-tersiyer-bütil-4-hidroksianisol ve 3-tersiyer-butil-4-

hidroksianisol karışımı olup beyaz katı bir yapıya sahip, hem 

hayvansal hem de bitkisel yağlarda çözünebilen buna karşılık suda 
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çok az çözünen bir antioksidandır. Yapısında bulunan hidroksil 

grubuna karşı orto veya meta pozisyonunda yer alan tersiyer bütil grup 

nedeni ile BHA’ya “engelleyici fenol” adı verildiği bildirilmektedir. 

BHA’nın yapısında bulunan bu tersiyer bütil grubunun, fenolik 

yapının antioksidatif aktivitesi ile girişim yaptığı ve bunun sonucunda 

da BHA’nın bitkisel yağlarda etkisinin nispeten az olduğu ileri 

sürülmüştür (Anonim, 2014). 

BHT; erime noktası 70°C olan, oda sıcaklığında katı formda bulunan 

ve hayvansal ve bitkisel yağlarda çözünebilmesine karşın suda çok az 

çözünme özelliğine sahip bir maddedir. BHT’nin kullanım alanları 

gıda, hayvan yemleri, petrol ürünleri, sentetik kauçuklar, plastikler, 

hayvansal ve bitkisel yağlar ve sabunlar olarak sıralanabilmektedir 

(Pardee, 1944; Chang ve Maurey, 1985).  

2011 ve 2012 yıllarında EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) 

tarafından BHT ve BHA hakkında mevcut tüm bilgiler tekrar 

değerlendirilmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda günlük kabul 

edilebilir alım miktarları BHT ve BHA için sırasıyla 0.25 mg/kg ve 

1.0 mg/kg olarak revize edilmiştir (Anonim, 2011; Anonim, 2012). 

TBHQ; hayvansal gıdalarda renk, tat, besleyici değer ve tazeliğin 

stabilize edilmesini ve korunmasını sağlamaktadır. EFSA bu 

antioksidanın insan sağlığı üzerinde karsinojenik etkisi olduğuna dair 

bilimsel kanıt olmadığını ve günlük kabul edilebilir alım miktarının 

0.7 mg/kg olduğunu bildirmiştir (Anonim, 2004). 
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Oktil gallat; kullanımının güvenli olduğu düşünülen bir diğer gıda 

katkı maddesidir. Oktil gallat, tüketildikten sonra birçok bitkide 

bulunan ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmayan gallik asit ve 

oktanola hidrolize olmaktadır (Joung ve ark., 2004). 

Nortohydroguatiareic asit (NDGA) gıdalarda kullanılan antioksidan 

olmasına karşın, kemirgenlerde böbrek kistik hastalığına neden olduğu 

bilinmektedir (Evan ve Gardner, 1979). 

2. DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN SAĞLIK ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Birçok epidemiyolojik çalışma sonucunda, ölçülü miktarlarda kırmızı 

şarap tüketiminin, koroner kalp hastalığından kaynaklanabilecek 

ölümleri azaltabileceği yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu durum 

üzümde bulunan fenoliklere özellikle de mevcut antosiyaninlere 

atfedilmektedir (Rimon ve ark., 1991; Frankel ve ark., 1993; Graziano 

ve ark., 1993; Kanner ve ark., 1994; Klatsky, 1994). Risk faktörünün 

azaltılmasından sorumlu mekanizmaların; trombositlerin 

pıhtılaşabilirliğinin azaltılması, HDL kolesterolün yükselmesi, 

lipoprotein oksidasyonunun inhibe edilmesi, serbest radikallerin 

temizlenmesi ve eicosanoid metabolizmasının düzenlenmesi şeklinde 

olduğu bildirilmiştir (Elwood ve ark., 1991; Renaud ve ark., 1992; 

Esterbauer ve ark., 1992; Graziano ve ark., 1993; Klatsky, 1994; 

Mazza, 2007). 
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Rusya, Japonya ve Çin’de geleneksel bir ilaç olan hanımelinin 

(Lonicera caerulea), serum kolesterolü ve triaçilgliserol seviyelerini 

düşürdüğü belirlenmiştir. Bu nedenle, alkole bağlı olmayan yağlanmış 

karaciğer hastalığı, obezite ve hiperlipidemiye karşı sağlıklı bir 

fonksiyonel gıda ve farmakolojik ajan olabileceği bildirilmiştir. Kim 

ve ark. (2018), aşırı yağlı rasyonla beslenen fareler üzerinde yaptıkları 

çalışmada; 84 gün boyunca hanımeli uygulamasının alkole bağlı 

olmayan yağlanmış karaciğer hastalığı ve obeziteyi önemli düzeyde 

engellediğini bulmuşlardır. Sonuçta; hanımelinin bu hastalıkların 

tedavisinde fonksiyonel gıda veya ilaç olarak kullanılabileceği 

bildirilmiştir. 

%70 kakao içeren 2 g bitter çikolata veya 2 g sütlü çikolata, 6 ay 

boyunca 84 gönüllü katılımcıya tükettirilmiş ve sonuçta bitter 

çikolatadaki kakaodan gelen flavonoidlerin önemli düzeyde DNA 

hasarını önlediği ve hücrelerin çekirdek sağlamlığını geliştirdiği 

bildirilmiştir. Bu etkinin, bitter çikolatanın hücresel stresi azaltan 

antioksidan kapasitesi ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür. 6 ay 

boyunca günlük %70 kakao içeren 2 g bitter çikolata tüketiminin 

kanda toplam kolesterol, trigliserid ve LDL-kolesterol seviyeleri gibi 

biyokimyasal parametreleri ve bel çevresi gibi antropometrik 

ölçümleri iyileştirdiği de belirtilmiştir (Leyva-Soto ve ark., 2018). 

Bir diğer çalışmada antioksidan takviyesi içeren veya içermeyen 

Akdeniz tipi beslenmenin, obez ve alkole bağlı olmayan yağlanmış 

karaciğer hastalığına sahip 50 birey üzerinde etkileri araştırılmıştır. 

Antioksidan takviyesi içeren veya içermeyen Akdeniz tipi 
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beslenmenin antropometrik parametreleri ve lipid profili iyileştirdiği, 

karaciğer yağlanması ve sertliğini ise azalttığı bildirilmiştir. 

Antioksidan takviyeli diyetle beslenen hastalar antioksidan içermeyen 

diyetle beslenenlerle karşılaştırıldığında, insülin hassasiyetlerindeki 

istatistiki olarak önemli gelişmenin yanı sıra antropometrik 

parametrelerindeki düşüşün daha tutarlı olduğu gözlenmiştir. Sonuçta; 

obez ve alkole bağlı olmayan yağlanmış karaciğer hastalığı olan 

hastalarda, antioksidan takviyesinin faydalı olduğu rapor edilmiştir 

(Abenavoli ve ark., 2017). 

Benchekroun ve ark. (2016); Alzheimer hastalığının tedavisinde 

kullanılmak üzere, ferulik asit veya lipoik asit-tacrine-melatonin 

hibritler içeren çoklu bileşen sentezlemişlerdir. Sonuçta elde edilen 

bileşenin, mükemmel antioksidan özellik, güçlü kolinesteraz inhibitör 

aktivitesi, tacrine ile kıyaslandığında karaciğere daha az zarar verme 

ve en iyi sinir hücresi koruyucu kapasite gibi özellikler gösteren 

geçirgen bir ajan olarak umut verici olduğu bildirilmiştir. 

Song ve ark. (2018), 131 günlük doğan kuzular üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında, erken doğum nedeni ile solunum yetersizliği için 

gerekli olan mekanik ventilasyonun diyafram üzerindeki olumsuz 

etkilerinin, A vitamini takviyesi ile ortadan kaldırıldığını 

bildirmişlerdir. 

Keçiboynuzu ekstraktı ve keçiboynuzu ürünlerinin içerdiği 

polifenoller sayesinde insan sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu 

çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (Rtibi ve ark., 2017a). 



 

 
60 SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA TRANSDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

Silanikove ve ark. (2006), memeli hayvanlar keçiboynuzundan zengin 

rasyonla beslendiğinde normal kan kolesterol seviyelerinin 

hipokolesterolemi seviyelerine düştüğü, tanin bakımından zengin 

keçiboynuzu posası tüketiminin insanlarda substrat kullanımını 

etkileyen oreksijenik (iştah artırıcı) bir hormon olan asetillenmiş 

ghrelin (açlık hormonu) hormonunun, trigliseridlerin ve esterleşmemiş 

yağ asitlerinin tokluk yanıtını azalttığı ve bazal metabolizma 

seviyesinin ölçümünde kullanılan bir sayı olan, solunum sayısını 

değiştirdiği ve böylece keçiboynuzu posasının vücut ağırlığı üzerinde 

faydalı etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. 

Keçiboynuzunun içerdiği polifenoller sayesinde, mide mukozasını 

akut mide mukozal zarardan koruduğu ve kronik mide ülseri 

hastalığında iyileşmeye yardımcı olduğu bildirilmiştir (Rtibi ve ark., 

2015). Flavanoidler, gallotaninler ve diğer polifenollerin; Diyabetis 

mellitus üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu ve bu nedenle 

keçiboynuzunun iyi bir kaynak olabileceği bildirilmiştir (Gupta ve 

ark., 2015; Hasan ve ark., 2016). Diyabetik tavşanlarda; 

olgunlaşmamış keçiboynuzu tüketiminin, biyokimyasal profilde ve 

kan glikozunda önemli düzeyde azalmaya neden olduğu görülmüştür 

(Rtibi ve ark., 2017b). 
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SONUÇ 

Gıdalarda kalite kayıplarına ve ekonomik zararlara sebep olması 

nedeniyle oksidatif ve mikrobiyal bozulmalar oldukça büyük önem 

taşımaktadır. Başta oksidasyona yatkın gıdalar olmak üzere birçok 

gıdanın üretim sürecinde bu olumsuzlukları önlemek veya geciktirmek 

amacıyla BHA, BHT gibi sentetik katkı maddeleri kullanılmaktadır. 

Ancak son yıllarda tüketicilerin söz konusu sentetik katkı 

maddelerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına 

varması ile doğal kaynaklardan elde edilen katkı maddelerinin 

kullanımı ve bu maddeler üzerinde yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. 

Bu çalışmada; doğal kaynaklardan elde edilen antioksidan maddelerin 

çeşitli özellikleri ve insan sağlığı üzerine olumlu etkileri üzerinde 

durulmuştur. Yapılan literatür çalışmaları sonucunda, sentetik katkı 

maddeleri kullanımının tamamen önlenmesi, oksidasyonun 

engellenmesi veya geciktirilmesi amacıyla doğal ürünlerin 

kullanımının yaygınlaştırılması için daha fazla bilimsel çalışmalara 

ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Polimerler sahip oldukları bazı özellikler dolayısıyla avantajlıdır ve 

yaygın kullanım alanına sahiptirler. Avantaj sağlayan bu özellikler ise 

düşük maliyetli olma, kolay işlenebilme, istenilen özellikte 

sentezlenebilme ve hafif olma şeklinde listelenebilmektedir. Bu 

avantajlar sayesinde polimerler, endüstride birçok kullanım alanı 

bulmuştur ve bu alanlar gün geçtikçe artmaktadır (Board, 2012). Tüm 

dünya genelinde yaklaşık 140x106 ton sentetik polimer üretilmektedir. 

Öte yandan bu sentetik polimerlerin hem kararlılıkları hem de 

biyolojik bozunmaları oldukça sınırlıdır ve dolayısıyla çevre 

kirliliğine neden olmaktadırlar. Sentetik polimerlerin bu olumsuz 

etkilerinden dolayı günümüzde artık doğa ile uyumlu biyolojik olarak 

parçalanabilen polimerlerin üretimine ilgi artmıştır. Öte yandan 

yüksek kullanım potansiyeli ve özelliklerine rağmen endüstriyel 

polimerler doğal süreçlerle yok edilemediği için kirlilik unsuru 

olmakta ve bunların bertarafı için maliyeti yüksek işlemlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu nedenlerden dolayı petrol kaynakları gibi tükenir 

kaynaklardan elde edilebilen, polimer sektöründe süreklilik ve çevre 

uyumu gösterebilen yeni arayışlar ortaya çıkmıştır.  

Endüstriyel polimerlerin tükenir kaynaklardan elde edilebilmesi ve 

bertarafının zor olması gibi dezavantajlarından dolayı biyopolimerler 

başta ambalaj sektörü olmak üzere birçok alanda alernatif materyal 

olarak ön plana çıkmıştır (Armentano ve ark., 2013). Biyopolimerler 

sürdürülebilir ve doğal kaynaklardan elde edilebilmelerinin yanı sıra 

mekanik ve termal özellikleri sayesinde endüstriyel polimerlerin 
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taşıdığı özelliklere eşdeğer özelliklerdedir. Bu özelliklerinden dolayı 

biyopolimerlerin ilerleyen yıllarda polimer endüstrisinde önemli bir 

yere sahip olacağı öngörülmektedir. Kitosan ve kitin 

biyopolimerlerinin en önemli türevlerinden birisi olarak teknolojik ve 

ticari büyük öneme sahiptir. Antibakteriyel, biyouyumlu ve 

biyobozunur olması gibi biyolojik özelliklerinin yanında iyi bir 

absorbent olması gibi özellikleri sebebiyle sayısız alanda 

kullanılabilmektedir.   

Önemli biyopolimerler olan kitin ve kitosana olan ilgi bunların 

biyoilaç, tarım, gıda ve tekstil edüstrisi gibi çok çeşitli alanlarda 

kullanım potansiyeline sahip olmasından dolayı çok daha fazladır. 

Bunlara ilaveten kitin ve kitosanın toksik olmaması ve biyolojik 

olarak kolayca parçalanabilmesi onların biyopolimer olarak üretimine 

olan ilginin artışına katkı da bulunmaktadır (Islam ve ark., 2017). 

Tarihsel olarak mukopolisakkaritlerde bol miktarda bulunan kitin ilk 

defa 1811 yılında Braconnot tarafından mantarların hücre duvarından 

izole edilmiştir. Braconnot'un izole ettiği ve 'Fungine' adını verdiği bu 

madde daha sonra 1823'te Odier tarafından 'Kitin' olarak 

adlandırılmıştır (Odier, 1823). Kabukluların temel kabuk bileşenini 

oluşturan kitin böcek ve yumuşakçaların dış iskeletini de oluşturmakla 

beraber bazı mantar türlerinin hücre duvar yapısında bulunmaktadır 

(Yeul ve Rayalu, 2013;  Bhuiyan ve ark., 2014). 

Kitosan ise ilk olarak 1859 yılında Rouget tarafından keşfedilmiştir 

(Novak ve ark., 2003). Kitosan keşfinden hemen sonra çok yönlü 

biyolojik, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin olması ve bir çok 
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uygulamada kullanılabilir olması gibi özellikleri nedeniyle bir çok 

çalışmanın odak noktasında yerini almıştır (Bhuiyan ve ark., 2014). 

Kitosan birçok mantar türünde bulunmasına rağmen daha çok kitinin 

deasetilasyonu ile elde edilmektedir. 

Başlangıçta kitin ve kitosan karides ve yengeç kabuklarının 

atıklarından elde edilmekteydi. Mantar hücre duvarında doğal olarak 

bulunan kitin ve kitosanda alarjenik maddelerin bulunmaması ve daha 

az atık üretimi söz konusu olması gibi nedenlerden dolayı mantar 

kökenli kitin ve kitosan üretimi üzerine daha fazla araştırma 

yapılmasına ve bunların biyoteknolojik uygulamalarda kullanılmasına 

olanak sağlamıştır (Chien ve ark., 2016). Dahada önemlisi, mantar 

kitin ve kitosan mevsimsel olmayan ve daha kararlı bir hammadde 

kaynağı olma özelliklerine sahiptir. 

Bu kitap bölümünde mantarlar kullanılarak kitin ve kitosan üretimi ve 

biyosentezi etkileyen faktörler incelenecektir. Ayrıca, mantarlardan 

elde edilen kitin ve kitosanın kullanıldığı biyoteknolojik uygulamalara 

da örnekler verilecektir.  

1. KİTİN VE KİTOSAN  

Kitin; 2-asetamido-2-deoksi-β-D-glukoz monomerlerinin β-(1,4) bağı 

ile birbirine bağlanmasından oluşmuş bir biyopolimerdir (Şekil 1). 

Doğada selülozdan sonra en çok bulunan ikinci yenilenebilir 

biyopolimer olarak kabul edilen kitin mukopolisakkarit yapısındadır. 

Doğal olarak 100 milyar tondan daha fazla kitin sentezlendiği 

bildirilmiştir (Tharanathan ve Kittur, 2003). Biyosferde yaklaşık 10 G 
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ton (1013 kg) kitin bulunduğu da rapor edilmiştir (Synowiecki ve Al-

Khateeb, 2003). Kitinin enzimatik olarak doğal sentezi üridindifosfat-

N-asetil-D-glukozaminden kitodekstrin alıcısına bir N-GlcNAc 

glikozilin transferi ile gerçekleşmektedir (Sitanggang ve ark., 2012). 

Doğal bir polimer olan kitosan kitinin deasetillenmiş formu olup, 

[poli[β-(1,4)-2-amino-2-deoksi-D-glukoz]], N-asetilglukoz amin ve 

glukozamin birimlerinin β-(1,4) bağları ile bağlanması sonucu oluşan 

lineer bir polisakkarittir (Şekil 2). Kitosan zayıf asitlerde 

çözünebildiğinden yüksek yük yoğunluğa sahip, katyonik bir polimer 

oluşmaktadır. Bu özelliğinden dolayı kitosan, birçok anyonik 

polimerle polielektrolit kompleksler oluşturabilmektedir. 

 

Şekil 1. Kitinin Yapısı 
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Şekil 2.  Kitosanın yapısı 

Hem kitin hem de kitosanın kimyasal yapıları birkaç yüz birim β- (1-

4) bağlı D-glikoz monomerlerinden oluşan polimerler şeklindedir ve 

bu yapıları selüloz ile benzerlik göstermektedir. Yaygın olarak 

bulunan kitin ve kitosan genellikle katı homopolimerler şeklinde 

değilde kopolimerler şeklinde bulunurlar (Akila, 2014). Hem kitin 

hem de kitosanda bulunan amin grupları ayırt edici biyolojik 

fonksiyonların yanısıra modifikasyon reaksonlarının uygulamalarında 

da etkinleştirme rolü oynamaktadır (Kumar, 2000). 

Hem kitin hem de kitosan biyolojik olarak yenilenebilir olmanın yanı 

sıra biyobozunur ve biyouyumlu, antijenik ve toksik olmaması gibi 

özelliklerinden dolayı sentetik polimerlere karşın en uygun alternatif 

olarak kabul edilmektedir (Tan ve ark., 2009; Croisier ve Jerome, 

2013). Öte yandan kitosanın yapısında herbir deasetil biriminde amin 

ve hidroksil gruplarının bulunması kimyasal olarak kitosanın kitine 

göre daha aktif olmasını sağlamıştır. Ayrıca kitosan polimeri ya da bu 

polimer kullanılarak elde edilen kompleksler biyomedikel 

uygulamalarda yara örtü malzemesi yapımında veya ilaç dağıtım 

sistemlerinde kullanılabilmektedir (Kim ve Rajapakse, 2005). 
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2. FUNGAL KİTİN VE KİTOSAN 

Kitin ilk olarak Braconnot tarafından Agaricus volvaceus, Agaricus 

acris, Agaricus cantarellus, Agaricus piperatus, Hydnum repandum, 

Hydnum hybridum ve Boletus viscidus gibi farklı mantar türlerinden 

izole edilmiştir (Braconnot, 1811). Odier ise 19. yy’da böceklerin 

kütikulasından ve mantarlardan kitin ve kitosan izolasyonunu ve 

üretimini başarmıştır (Odier, 1823). Rouget kitosanda (C-2) 

pozisyonunda bir amin grubu varlığını (Rouget, 1859) ve kitosanın 

formasyonunun açıklamıştır. Kitosan ismi ise ilk olarak Hoppe-Seyler 

tarafından önerilmiştir (Hoppe-Seyler, 1894). Mantar miselyumundan 

kitosan izolasyonu ise ilk kez White ve ark. tarafından 

gerçekleştirilmiş olup (White ve ark., 1979), daha sonrasında verimi 

arttırma ve iyileştirme için birçok araştırma yapılmıştır (Rane ve 

Hoover, 1993; Crestini ve ark., 1996; Synowiecki ve Al-Khateeb, 

1997). Bu çalışmalar doğrultusunda Hu ve ark. fungal kitozan 

ekstraksiyon protokolünü geliştirmiştir (Hu ve ark., 1999). Bu 

protokol başarılı bir kültivasyon ve ekstraksiyonun 

gerçekleştirilebilmesi için takip edilmesi gereken adımları 

açıklamaktadır. Araki ve Ito ilk defa Mucor rouxii (Zigomiset) isimli 

mantarın hücre duvaridaki kitosan sentez mekanizmasını açıklamıştır 

(Araki ve Ito, 1974). Bu işlev mantar hücre duvarındaki kitinin 

biyodönüşümünü katalizleyen kitin deasetilaz (EC 3.5.1.41) enzim 

aktivitesi neticesinde gerçekleşmektedir (Batista ve ark., 2018). Bu 

çalışma diğer farklı mantar türlerinin hücre duvarında kitosan 

varlığının araştırılmasına yönelik olarak başlangıç olmuştur (Kendra 
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ve ark., 1989; Sudarshan ve ark., 1992; Synowiecki ve Al-Khateeb, 

2003). 

2.1. Mantar kitin ve kitosan üretiminin özellikleri 

Son yıllarda, mantar kaynaklarından kitin ve kitosanın endüstriyel 

üretimi güncel uygulama süreçlerindeki önemli avantajlarından dolayı 

birçok ülkenin dikkatini çekmektedir. Tablo 1’de kabuklu kaynaklara 

göre fungal misel kaynaklardan kitin ve kitosan üretiminin avantajları 

sunulmuştur (Knorr, 1984; Rane, 1993; Wu, 2004; Wu ve ark., 2005). 

Bunlara ilaveten, kabuklularldan elde edilenle karşılaştırıldığında 

fungal miselden elde edilen kitin ve kitosanda asetilasyon seviyesi, 

moleküler ağırlık ve yüklü grupların dağılımı gibi fonksiyonel 

özellikleri yöneten ve biyoaktiviteyi sağlayan özellikler açısından da 

farklılıklar bulunmaktadır (Wu, 2004).  

Öte yandan mantar miselinden kitin türevi malzemelerin eldesi için 

daha ekonomik yolların bulunması üzerine daha fazla araştırma 

yapılması gerekmektedir. Mantarlardan kitin ve kitosan üretimi 

sonucu oluşan atıklar mantar kaynaklı atıklardan değerli ürünler 

üreten biyoteknolojik endüstrilere kaynak sağlaması açısından karlı 

bir çözüm olabilecektir (Wu ve ark., 2005). Dünya çapında Agaricus 

bisporus isimli mantarın üretimi sonucunda yılda yaklaşık 50000 ton 

atık yararsız atık oluştuğu bildirilmiştir. Diğer taraftan Aspergillus 

niger isimli mantar kullanılarak sitrik asit üretimi sonucunda yıllık 

80000 ton miselli atık materyal oluştuğu rapor edilmiştir (Ali ve ark., 

2002). Bu tür fungal atıklar kitin ve kitosan üretimi için maliyeti 

düşük doğal kaynaklardır.  
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Tablo 1. Fungal Misel ve Kabuklu kaynaklardan kitin/kitosan üretiminin 

karşılaştırılması  

Fungal Misel Kaynağı Kabuklu Kaynaklar 

Mevsimsel ve çoğrafik sınırlamaları 

olmayan bulunabilirliği kolay 

kaynaktır. 

Sadece denizcillik endüstrisi olan ve 

belirli mevsimlerde bulunabilen 

kaynaktır. 

Düşük seviyede inorganik materyal 

içerir. 

Yüksek seviyede inorganik materyal 

içerir. 

Kolayca ekstraksiyonya kitin/kitosan 

elde edilebilir. 

Ekstraksiyon için sert çözücüler 

gereklidir. 

İşlev sonu atık miktarı azdır ve atık 

bertaraf maliyeti düşüktür. 

İşlev sonucunda atık miktarı fazladır ve 

bertarafı maliyeti yükesktir. 

Mineralsizleştirme uygulamasına 

ihtiyaç duymaz. 

Mineralsizleşme uygulamasına ihtiyaç 

duyar. 

Fiziko-kimyasal özellikleri tutarlıdır. Fiziko-kimyasal özellikleri çeşitlikik 

gösterir. 

  

2.2. Kitin ve Kitosanın Fizyolojik Fonksiyonları 

Genel olarak mantar hücre duvarı kitin, kitosan, nötral polisakkaritler 

ve glikoproteinler ile çok az miktarlarda poliüronidaz, galaktozamin 

polimerleri, lipidler ve melaninden oluşmaktadır (Wu ve ark., 2005). 

Kitin mantar sporları ve hifsel hücre duvarında mikrofibrilleri 

oluşturan glukan molekülleri ile bağlantı halinde bulunmaktadır. 

Amorf bir matriks içine gömülü olarak bulunan bu mikrofibriller 

hücre iskeleti ile hücre duvarı morfolojisi ve sertliğini sağlamaktadır. 

Kitosan sadece hayvansal kaynaklı olarak düşünülmemelidir, aynı 

zamanda Mucor sp., Absidia sp., ve Rhizopus sp. gibi birçok mantar 

türünün hücre duvar yapısında da bulunmaktadır (Ruiz-Herrera, 
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1992). Kitin ve kitosanın hücre duvarı bütünlüğünü arttırdığı ve 

mantarın maruz kalabileceği hücre inhibitörleri ve yüksek sıcaklık gibi 

olumsuzluklara karşı koruma sağladığı bilinmektedir (Adams, 2004; 

Banks ve ark., 2005; Baker ve ark., 2007).  

2.3. Kitin ve Kitosanın Biyosentezi 

Kitin sentezinin başlangıç materyali glikojendir. İlk basamakta 

glikojeni glikoz-1-fosfata çevimeişlemine yapatan fosforilaz 

enziminin glikojeni katalizlemesidir. Fosfomutaz varlığında glikoz-6-

fosfat oluşur ve daha sonra hekzokinaz tarafından fruktoz-6-fosfata 

dönüştürülür. Fruktoz-6-fosfatta aminasyon (glutaminden glutamik 

asit sentezi) ve asetilasyonda (Asetil CoA’dan CoA oluşumu) rol alan 

N-asetilglikozamine dönüştürülür. Bu basamakları fosfo-N-asetil 

glikozamin mutaz tarafından katalizlenen izomerizasyon basamağı 

izlemektedir. Devamında Üridintrifosfat (UTP) kullanılaraka 

Üridindifosfat (UDP) N-asetil glikozamin oluşur. Son basamakta ise 

kitin sintaz varlığında UDP N-asetilglikozaminden kitin üretilir. Kitin 

deasetilasyonu sonucunda da kitosan üretimi gerçekleşir. Mantar 

hücre duvarında kitin deasetilasyonu kitin deasetilaz (EC 3.5.1.41) 

enzimi tarafından katalizlenir (Batista ve ark., 2018). Kitinin 

Biyosentetik yolağı Şekil 1’de yer almatadır. 
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Şekil 3: Kitin biyosentezi yolağı 

 

2.4. Kitin ve Kitosan Üreten Mantar Türleri 

Basidiyomiset, Askomiset, Zigomiset ve Deuteromiset sınıflarında 

bulunan birçok mantar türünün hücre duvarı ve septa kısmında sertlik, 

direnç ve şekil vermek için temel olarak kitin maddesi bulunmaktadır 

(Kirk ve ark., 2008). Kitin hücre duvarı yapısında ikinci derecede en 

çok bulunan polimerdir. Ayrıca kitosanda bu mikroorganizmalardan 

kolaylıkla elde edilebilmektedir (Yokoi ve ark., 1998; Synowiecki ve 

Al-Khateeb, 2003). Absidia coerulea, Absidia glauca, Absidia 

blakesleeana, Mucor rouxii, Aspergillus niger, Phycomyces 

blakesleeanus, Trichoderma reesei, Colletotrichum lindemuthianum, 
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Gongronella butleri, Pleurotus sajo-caju, Rhizopus oryzae ve 

Lentinus edodes türlerini de içine alan bu mantar sınıflarının kitin ve 

kitosan ürettiği tespit edilmiş olup (Hu ve ark., 1999; Teng ve ark., 

2001;  Chatterjee ve aerk., 2005), üretim için kabuklular yerine 

alternatif kaynaklar olarak önerilmiştir (Nwe ve ark., 2002; 

Pochanavanich ve ark., 2002;  Suntornsuk ve ark., 2002). Mantar 

hücre duvarindaki kitin miktarı türe, çevresel koşullara ve mantarın 

yaşı gibi faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. Mayalarda ve 

Euascomisetlerde mantar hücre duvarındaki kitin miktarı kuru 

ağırlığının sırasıyla %2 ila %42’sine kadar çeşitlilik göstermektedir. 

Hücre duvarının yapısal elemanları arasında yer alan kitosanda mantar 

taksonomisine bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, 

Euaskomisetler, Homobasidiyomisetler ve Deuteromisetlerde hücre 

duvarı kitin-glukan kompleksi içerirken Zigomisetlerde kitosan-

glukan kompleksi içermektedir (Ruiz-Herrera, 1992). Tespit edilen 

türlerden Zigomisetler sınıfında yer alan M. rouxii üzerinde en çok 

çalışılan türdür çünkü bu türde hücre duvarının kuru ağırlığındaki 

kitin ve kitosan miktarı %35’ine kadar ulaşmaktadır (Wu, 2004). 

Kitosan ise daha çok Absidia ve Mucor cinslerinde çalışılmış, 

üretilmiş ve karakterize edilmiştir (Pochanavanich ve ark., 2002). Öte 

yandan sitrik asit endüstrisi sonrası açığa çıkan A. niger ile Agaricus 

bisporus gibi atık materyallerde kitin ve kitosan üretimi için bol 

miktarda kaynak oluşturabillmektedir (Wu, 2004). A. bisporus hücre 

duvarındaki kitin miktarı %13,3 ila %17,3 ve %20 ila %38 olarak 

rapor edilmiştir. Bu şekildeki kitin miktarındaki geniş aralık mantar 
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hücre döngüsündeki mantar ömrünün yanısıra hasat sonrası depolama 

gibi faktörlerden kaynaklabilmektedir (Wu, 2004). 

2.5. Mantar Kitin ve Kitosanının Fermantasyon Sistemleri 

Mantar türleri içindeki kitin ve kitosan içeriği mantar yetiştirme 

yöntemine ve fermantasyon sistemine bağlı olarak değişebilir. 

Mantarlardan kitin ve kitosan üretiminde Katı Hal ve Batık 

Fermantasyon sistemleri olmak üzere ik, tip fermantasyon sistemi 

kullanılabilmektedir. Katı hal fermantasyon sistemlerinde mikrobiyal 

biyime serbest akan su bulunmayan nemli katı yüzeylerde 

gerçekleşmektedir (Pandey ve ark., 2000; Gabiatti ve ark., 2006). 

Diğer taraftan, batık fermantasyon sisteminde sıvı besiyeri 

kullanılmaktadır. Genel olarak, mantar hücre duvarındaki kitin ve 

kitosanın üretim sistemleri mantarın biyokütle miktarı ile ilişkilidir. 

Biyokütle miktarındaki ve dolayısıyla kitin ve kitosan miktarındaki 

değişim kültür tekniklerindeki farklılıklara bağlıdır. Örneğin, bir 

mantar türü olan Lentinus edodes Batık Fermantasyonla 

karşılaştırıldığında katı hal fermantasyonu ile 12 günlük inkübasyon 

süresi sonrasında en yüksek (50 kat artış) biyokütle miktarına 

ulaşmaktadır (Crestini ve ark., 1996). Bir çalışma Katı Hal 

Fermantasyonunun Batık Fermantasyona göre daha verimli mantar 

biyokütlesi üretimini sağladığı gösterilmiştir. Ancak bazı durumlarda 

Batık Fermantasyonla biyokütle üretimi Katı Hal Fermantasyonu ile 

üretimi aşmaktadır. Mazumder ve ark. yaptıkları çalışmada Pleurotus 

ostreatus isimli mantarın Katı Hal ve Batık Fermantasyonla üretimini 

karşılaştırmıştır (Mazumder ve ark., 2009). Sonuçlar göstermiştir ki 
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başlangıç büyüme periyodu esnasında biyokütle miktarında belirgin 

bir fark bulunmamaktadır. Ancak iki günlük inkübasyon sonunda 

Batık Fermantasyonla elde edilen biyokütle miktarının daha fazla 

olduğu belirlenmiştir. Fermantasuon sistemleri ile ilgili bu 

çalışmalardan da anlaşılacağı gibi, katı hal ve batık fermantasyonla 

üretilen biyokütle miktarlarının karşılaştırılması açısından kesin olarak 

hangisinin daha iyi olduğuna dair bir sonuç oluşmamaktadır. Bu 

bağlamda kitin ve kitosan üretiminde kullanılacak en uygun 

fermantasyon sistemi kullanılacak mantar türüne göre değişiklik 

göstermektedir. Kitin ve kitosan verimliliğindeki değişiklik substrat, 

çevre koşulları ve besiyeri kompozisyonu gibi çeşitli faktmörlere 

bağlıdır (Bhargav ve ark., 2008). Katı Hal Fermantasyon sistemlerinde 

homojen (poliüretan köpük gibi) ya da heterojen (pirinç kepeği, 

buğday samanı, soya fasulyesi veya diğer tarımsal yan ürünler) 

substratlar kullanılabilmektedir. Homojen substrat kullanımının 

avantajları; oksijen transferi, besleme hızı, ortam kontrolüne izin 

vermesinin yanısıra mantar biyokütlesinin miktar artışına fayda 

sağlaması şeklindedir. Diğer taraftan katı hal fermantasyon sistemi 

özellikle de heterojen substrat kullanılıdığında mantar biyokütlesinin 

ölçümünde zorluk çekilmesi en üyük dezavantajdır (Zhu ve ark., 

1994; Sparringa ve ark., 1999). Kısaca belirtmek gerekirse Katı Hal 

Fermantasyon işlevinin karakterizasyonu, optimizasyonu ve 

standartizasyonu oldukça zordur. Substratın fiziksel özellikleri oksijen 

ve besin difüzyon oranını, su aktivitesini ve sonuç olarak da metabolik 

aktiviteyi baskın bir şekilde etkilemektedir. Katı hal Fermantasyon 

sisteminde manatr biyokütlesinin gerikazanımındaki güçlük kitin ve 
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kitosanın ekktraksiyon işlevini de etkilemektedir. Bu durumlar da Katı 

Hal Fermantasyonu yerine Batık Fermantasyon kullanımını teşvik 

etmektedir (Sitanggang ve ark., 2012).  Batık fermantasyonda mantar 

biyokütlesini ayırma basamağındaki kolaylık nedeniyle kitin ve 

kitosan üretiminde bu tip fermantasyonun kullanımı tercih 

edilmektedir. Öte yandan, aseptik koşullar korunamadığı takdirde 

daha yüksek kontaminasyon olasılığı, biyokütle gerikazınımından 

sonra çok fazla atık su üretimi ve yeterli karıştırmayı sağlamak için 

çalkalama esnasında yüksek enerji harcanması gibi engeller batık 

fermantasyon yöntemininin kullanımını olumsuz etkilemektedir 

(Sitanggang ve ark., 2012).  

2.6. Mantar Kitin ve Kitosan Üretimini Etkileyen Faktörler 

Mantar Hücre duvarındaki kitin ve kitosanın miktarı ve kalitesi çevre 

ve beslenme koşulları ile üretim yapan türün karakteristik özelliklerine 

göre değişkenlik göstermektedir (Campos-Takaki ve ark., 1983; 

Tanaka, 2001). Son yıllarda birçok araştırmacı ticari olarak 

kabukluların kabuğundan elde edilenlerle rekabet edecek şekilde en 

düşük üretim maliyetinde ve aynı zamanda en yüksek verimle mantar 

kitin ve kitosan üretimini hedeflemektedir (Batista ve ark., 2018). 

Mantar hücrelerindeki biyosentez mekanizmasına dayanarak, birçok 

faktör batık kültürle kitin ve kitosan üretimini etkilemektedir. Bu 

faktörler sadece üretim için değil fizikokimyasal karakteristiklerin 

manipülasyonu içinde önemlidir (Tanaka, 2001; Jaworska ve ark., 

2001; Chatterjee ve ark., 2005; Chatterjee ve ark., 2008 ). Bu faktörler 
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katabolik baskı yoluyla sonuçta mantarların metabolik aktivitesini 

etkilemektedir (de Azeredo ve ark., 2007).  

Birçok araştırmacı mantar misel gelişimini ve biyopolimer üretimi 

verimliliğini arttırmak için geleneksel fermantasyonda kullanılan 

besiyerine takviye edici ek besin maddesi kaynakları eklemeyi 

denemiştir. Gonggronella butleri isimli mantarın kitosan üretimi 

üzerine ürenin etkisini araştıran Nwe ve Stevens mantarın toplam 

kitosan üretiminde önemli bir artış gerçekleştiğini göstermiştir (Nwe 

ve Stevens, 2004). Bu çalışmanın sonuçlarına göre azot kaynağı 

olarak ürenin ilavesi sadece daha yüksek miktarda kitosan üretimi ile 

sonuçlanmamış aynı zamanda kitosanın molekül ağırlığında da 

farklılıklara neden olmuştur. Mishra ve Kumar maya ekstraktı, üre, 

amonyum sülfat ve Anacystis nidulans isimli siyanobakterinin 

biyokütlesi gibi farklı azot kaynaklarının Pleurotus ostreatus 

gelişimine etkisini incelemiş ve yüksek besinsel değere sahip olan 

siyanobakteri biyokütlesinin bulunduğu ortamda en yüksek oranda 

biyopolimer elde edildiğini bildirmiştir (Mishra ve Kumar, 2007). 

Benjamin ve Pandey substrat olarak hindistan cevizi yağı kekini 

kullanmış ve farklı mineral, azot ve karbon kaynaklarının Candida 

rugosa üzerine etkisini araştırmıştır (Benjamin ve Pandey, 1997). Bu 

çalışma azot ve karbon kaynakları ve optimum parametrelerin 

kombinasyonunun optimizasyonunu içermektedir.   Solis-Pereira batık 

fermantasyonla A. niger isimli mantarın biyokütle üretimi üzerine 

glikoz, sükroz ve pektinli galaktronik asit gibi farklı karbon 

kaynaklarının etkisini araştırmıştır (Solis-Pereira ve ark., 1999). Bu 
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tür takviye edici karbon kaynaklarının eklenmesiyle biyokütle 

miktarında artış meydana gelmiştir. Ayrıca bu çalışmada ek olarak 

azot ve karbon kaynaklarının kullanımıyla birlikte etanol, fofat veya 

farklı nem içerklerine sahip maddelerle muamele edilmiş katı 

substratlar üzerinde A. niger’in biyokütle içeriği incelenmiştir. Xie ve 

West ise asitle muamele edilmiş katıların biyokütle miktarını belirgin 

bir şekilde arttırdığını göstermiştir (Xie ve West, 2009).  

Batık fermantasyonda bitki büyüme hormonlarının mantar misel 

gelişimine etkisinin tespit edilmesi önemli bir gelişme olmuştur. 

Chatterjee ve ark. M. rouxii ve R. oryzae' nin sırasıyla melaslı-tuz 

besiyeri ve peyniraltı suyu besiyerlerinde kitosan üretimine kinetin, 

oksin ve giberellik asit etkisini araştırmıştır (Chatterjee ve ark., 2008). 

Bu bitki hormonlarının düşük konsantrasyonlarının her iki mantar 

türünde misel gelişiminde ve kitosan içeriğinde artışa neden olduğu 

belirlenmiştir. Ancak daha yüksek konsantrasyonlardaki bitki 

hormonlarının her iki yöndeki artışı engellediği tespit edilmiştir 

(Chatterjee ve ark., 2008; Chatterjee ve ark., 2009). En yüksek kitin ve 

kitosan verimini elde etmek için mantar biyokütlesinin eksponansiye 

büyüme fazının geç evrelerinde hasat elmesi gerektiği rapor edilmiştir 

(Akila, 2014).  

3. KITIN VE KITOSANIN UYGULAMA ALANLARI 

Kitin ve kitosan sahip oldukları yapısal özellikler sayesinde çeşitli 

alanlardaki çok yönlü uygulamalarda kullanıma uygundurlar. Bu 

özellikler arasında biyouyumluluk, biyobozunurluk, güçlü 

antibakteriyel etki, toksik olmama ve yüksek nem emme özelliği 
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bulunmaktadır (Aranaz ve ark., 2009). Bunlara ilaveten, araştırmacılar 

tarafından kitin ve kitosanın analjezik, hemostatik, antitümör, 

hipokolesterolemik, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinin 

olduğuda bildirilmiştir (Islam ve ark., 2017). Kitin ve kitosan 

biyolojik özelliklerinin çoğu fizikokimyasal özellikleri ile de 

doğrudan ilişkilidir. Bu özellikler deasetilasyon derecesi moleküler 

kütle ve nem içeriği miktarı gibi özellikleri içermektedir (Aranaz ve 

ark., 2009). Örneğin, kitosan aracılı fungal ve bakteriyel büyüme 

inhibisyonu kitosanın fonksiyonel gruplarına ve moleküler ağırlığına 

dayanmaktadır. Kitosanın antimikrabiyal aktivitesini açıklamak için 

iki teori önerilmiştir. Moleküler ağırlığa dayanmakta olan ilk teoriye 

göre daha küçük oligomerik yapıya sahip olan kitosan hücre zarından 

kolayca geçebilir ve RNA transkripsiyonunu inhibe etmek suretiyle 

hücre büyümesini önler (Klaykruayat ve ark., 2010). İkinci teori ise 

polikatyonik doğaya sahip olan kitosanın hücre geçirgenliğini 

değiştirerek hücre içi bileşenlerin hücre zarındaki anyonik bileşenlerle 

etkileşimine neden olması ve bunun sonucunda da hücre ölümüne yol 

açması şeklindedir (Lim ve ark., 2004). Ayrıca kitosan proteinler gibi 

elektronegatif substartların emilmesine neden olarak mikrobiyal 

hücrenin fizyolojik aktivitesini bozabilir ve bunun sonucunda da hücre 

ölümüne neden olabilir (Zheng ve Zhu, 2003). Kitin ve kitosandaki 

polimer zincirinin uzunluğu ve asetil gruplarının dağılımı onların 

biyodegradasyon kinetiklerini etkilemektedir (Zhang ve Neau, 2001). 

Yüksek deasetilasyon derecesine (yaklaşık % 97.5) sahip olan kitosan 

daha yüksek pozitif yük yoğunluğuna sahiptir ve daha güçlü 

antibakteriyel etki göstermektedir (Kong ve ark., 2010). Kitinin zayıf 
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çözürnürlüğünün olması kullanımında temel sınırlayıcı faktördür. Öte 

yandan, kitosan yapısında bulunan serbest amino gruplarının 

seyreltilmiş asit içinde çözünürlükle birlikte polikatyonik, şelatlama 

aktivitesi ve dispersiyona katkıda bulunması nedeniyle potansiyel bir 

biyopolimer olarak kabul edimektedir12. Kitosan olağanüstü biyolojik, 

kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olması nedeniyle endüstriyel, 

tarımsal, tıbbi ve eczacılık gibi çok çeşitli uygulama alanlarında 

kullanılabilmektedir.   

3.1. Endüstriyel Uygulama Alanları 

Kitosan endüstride özellikle endüstriyel biyoteknolojiyide içeren 

birçok alanda kullanılmaktadır. Kitosanın endüstriyel uygulama 

alanlarına enzim immobilizasyonu, kozmetik, kağıt üretimi, tekstil, 

yarı geçirgen zarlar, atıksu arıtımı ve gıda işleme gibi alanları örnek 

olarak verebiliriz (Bashar ve Khan, 2013). 

3.2. Tarımsal Uygulama Alanları 

Kitin ve kitosan bakteriyel ve fungal bitki patojenlerinin gelişmesini 

engellemek tedir. Bunun sonucu olarak yüksek bitkilerin savunma 

reaksiyonlarında rol almaktadır (Shibuya ve Mimami, 2001). Kitosan 

dolmalık biber patojeni olan Botrytis cinerea’da polygalakturonaz 

aktivitesini etkin bir şekilde düşürerek istilacı hiflere sitolojik olarak 

zarar verir (Glaouth ve ark., 1997). Benzer şekilde, patojen B ile 

aşılamadan önce salatalık bitkisi yüzeyine kitosan veya kitin 

püskürtülmesiyle peroksidaz ve kitosanaz aktivitesinin artarak B. 

cinerea'nın inhibisyonuna neden olmaktadır (Ben-Shalom ve ark., 
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2014). Ayrıca son yıllarda mantar kitosanının başarılı bir biyolojik 

gübre olduğunu gösteren çalışmalarda yapılmıştır (Batista ve ark., 

2018). 

3.3. Biyomedikal ve Farmasötik Uygulama Alanları 

Kitin ve kitosan biyopolimerleri toksik olmayan ve biyouyumlu 

materyaller oldukları için doku, organ veya vücut fonksiyonlarının 

tamirinde veya tedavisinde kullanılan birçok tıbbi cihazda 

kulanılabilmektedir. Ayrıca kitosan ve türevleri doku mühendisliği 

uygulamarını destekleyen umut verici materyallerdir3. Kitosan, sinir 

rejenerasyonu, yara iyileştirici yönetim ürünleri ve yara örtüsü, yanık 

tedavisi, kanser tedavisi, yapay böbrek zarı, biyo-yapay karaciğer, 

suni deri, suni tendon, eklem kıkırdağı, örneğin aşı verilmesi 

durumunda taşıyıcı veya gen terapisi gibi ilaç verme sistemleri, kan 

antikoagülasyonu, kemik hasarı, ve antimikrobiyal uygulamalarda 

potansiyel olarak kullanılabilecek bir materyaldir. Bunlara ilaveten 

kitosan antioksidan, antitümör, antidiyabetik ve antiülser aktivitelerde 

göstermektedir. Kitosanın bazı maddelerle oluşturduğu 

kombinasyonlar farklı tescilli isimler altında kilo kaybı için diğet 

takviye edici olarak kullanılmaktadır (Candlish, 1999). Japonya ve 

Avrupa’da yağ emilimi engelleyici reçetesiz ürün olarak 

satılmaktadır12. Bir amino monosakkarit olan kitosan hidrolizatın 

(glukozamin) osteoartritli hastalarda eklem yapısındaki değişiklikleri 

önleme potansiyeline sahip olduğu bildirilmiştir (Reginster ve ark., 

2001; Richy ve ark., 2003). Son yıllarda Kitin göbek fıtığı için umut 

verici bir tedavi olarak kabul edilmektedir (Islam ve ark., 2017). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mantarların hücre duvarlarının önemli miktarlarını ihtiva eden kitin ve 

kitosan ekonomik ve düşük maliyetli üretimi açısından 

değerlendirilebilir. Son yıllarda, mantarlar, kitin ve kitosan üretimi 

için ucuz ve çevre dostu olmaları nedeniyle alternatif kaynak olarak 

oldukça dikkat çekmektedirler. Bol miktarda üretilebilen kültür 

mantarlarının yanında çeşitli endüstrilerde biyoteknolojik pişlevler 

sonucu açığa çıkan atık mantar biyokütlesi önemli bir kaynak olarak 

kabul edilmektedir. Kabukluların kullanıldığı geleneksel kaynaklarla 

kitosan üretimi karşılaştırıldığında ve atık mantar miselyumundan elde 

edilen kitosan ekstraksiyonu yeşil sentez yöntemi olarak kabul 

edilmektedir. Geleneksel yöntemlerin asit ve alkali açısından zengin 

olan atıkların oluşması gibi dezavantajlarıa sahip olmaları nedeniyle 

mantarların kullanıldığı alternatif sentez yöntemlerinin mevcut sentez 

yöntemlerinin yerini alabileceği düşünülmektedir. Bunnlara ilaveten 

üretimde kullanılması için yüksek verimde kitin ve kitosan üretimine 

sahip mantar türlerinin tespiti de önem arzetmektedir. Bu bağlamda 

gelecekteki çalışmalarda etkin ve verimili kitin ve kitosan üretimi 

yapabilen yeni türlerin keşfinin yanısıra moleküler genetik ve 

biyoteknolojik yöntemlerle modifiye edilmiş mantar türlerinin 

üretimine yönelik çalışmalara yönelimin artması beklenmektedir. 
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GİRİŞ 

Gıda kaynaklı hastalıklar tüm dünyada en yaygın sağlık sorunlarından 

biri olarak kabul edilmesinin yanında gıda endüstrisi ve dolayısıyla 

ekonomik açıdan da büyük bir sorun teşkil etmektedirler (Bajpai ve 

ark., 2012; Rodriguez-Garcia ve ark., 2016). Hastalar, yaşlılar, 

çocuklar ve hamileler gibi özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan ve 

risk grubu olarak tanımlanan bireylerin gıda kaynaklı hastalıklardan 

daha fazla etkilendiği bildirilmiştir (Şengün ve Öztürk, 2018). 

Gıdaların raf ömrü süresince kalite ve güvenliğini sağlamak amacıyla 

gıda endüstrisinde çok çeşitli koruyucu yöntemler mevcut olup doğal 

ve/veya sentetik kaynaklı antimikrobiyal maddelerin kullanımı en 

yaygın uygulamalardan biridir (Tajkarimi ve ark., 2010). 

Antimikrobiyal maddeler genel olarak mikrobiyal gelişmeyi kontrol 

etmek amacıyla kullanılan maddeler olarak tanımlanmakta olup 

kullanılan antimikrobiyal maddelerin etkisi, ortamda bulunan 

mikroorganizmaların cinsi, fizyolojik durumu ve sayısı, gıdanın 

kimyasal yapısı, ortam pH’sı ve sıcaklığı, kullanılan antimikrobiyal 

maddenin yapısı ve konsantrasyonu gibi çok çeşitli etmenlere bağlı 

olarak değişkenlik göstermektedir. Gıdalarda koruyucu amaçla 

antimikrobiyal madde kullanılması durumunda seçilen maddenin 

düşük dozlarda etkili olması, toksik özellik göstermemesi, geniş bir 

etki spektrumuna sahip olması, ucuz ve kolay temin edilebilir olması 

gibi faktörlere dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Antimikrobiyal 

maddeler doğal ve sentetik antimikrobiyal maddeler olarak iki gruba 

ayrılmaktadırlar. Doğal antimikrobiyal maddeler; hayvansal, bitkisel, 
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mikrobiyal ve alg ve mantar kökenli antimikrobiyal maddeler şeklinde 

sınıflandırılmaktadır (Özen, 2014). 

Bu çalışmada doğal kaynaklardan elde edilen antimikrobiyal 

maddelerin çeşitli özellikleri ve insan sağlığı üzerindeki olumlu 

etkileri verilmeye çalışılmıştır. 

1.DOĞAL ANTİMİKROBİYAL MADDELERİN 

SINIFLANDIRILMASI 

1.1. Bitkisel Kökenli Antimikrobiyal Maddeler 

Bitkisel kökenli antimikrobiyal maddeler fenolik bileşenler, 

terpenoidler-uçucu yağlar, alkoloidler, lektinler-polipeptidler ve 

poliasetilenler olmak üzere beş gruba ayrılmakta olup bu gruplar 

arasından en geniş olanı fenolik bileşenlerdir (Erdoğan ve Everest, 

2013). 

 

Biyoaktif fitokimyasalların en basitleri olan ve çoğunluğunu kafeik 

asit, ferrulik asit ve kateşinlerin oluşturduğu fenolik bileşenlerin 

mikroorganizmalara karşı inhibisyon veya inaktivasyon etkileri 

mevcut olup bu etkinin konsantrasyon ve bileşime bağlı olduğu 

bildirilmiştir (Aksoy, 2010).  

 

İki keton ile birlikte aromatik bir zincir yapısında olan ve doğada 

yaygın bulunan kinonların, antimikrobiyal etkiye sahip oldukları 

bildirilmiştir (Meazza ve ark., 2003; Inouye ve ark., 2006; Aksoy, 

2010). 
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Antosiyanidinler, flavonoller, flavanoller, izoflavonoidler, flavonlar 

ve flavononlar olmak üzere altı gruba ayrılan flavonoidler, bitkilerde 

doğal olarak oluşmakta ve amtimikrobiyal aktivite göstermektedirler 

(Peterson ve Dwyer, 1998; Ahmad ve Beg, 2001; Machado ve ark., 

2003; Cushnie ve Lamb, 2005; Naz ve ark., 2007; Shan ve ark., 2007; 

Vaquero ve ark., 2007).  

 

Çay, şarap, meyve ve çikolata başta olmak üzere birçok gıdada 

bulunan kateşin, epikateşin ve epikateşin gallat, antimikrobiyal ajan 

olarak kullanılan flavanollerdir (Yılmaz, 2006). 

Polifenol yapısında olan tanenler, bitkilerin birçoğunda bulunmakta 

olup yapılan çalışmalarda antimikrobiyal etkiye sahip oldukları 

belirtilmiştir (Ahmad ve Beg, 2001; Machado ve ark., 2003; Naz ve 

ark., 2007; Shan ve ark., 2007; Aksoy, 2010). 

 

Bir diğer fenolik bileşen olan kumarinler, benzen ve alfa piron 

halkalarının birleşmesinden oluşmakta ve yapılan çalışmalarda 

antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları belirtilmiştir (Fernandez ve 

ark., 1996; Aksoy, 2010).  

 

Alkoloidler, heterosiklik nitrojen bileşikleri olup mikroorganizmalar 

üzerinde inhibitör etki göstermektedir. Arpa ve buğdayda yoğun 

olarak bulunan thionin peptidlerin, Gram (+) ve Gram (-) bakteriler ile 

mayalara karşı toksik etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (Aksoy, 2010). 
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1.2. Mikrobiyal Kökenli Antimikrobiyal Maddeler 

Gıdaların muhafazasında kullanılan doğal antimikrobiyal ajanlardan 

olan mikrobiyal kökenli antimikrobiyal maddeler; organik asitler, 

bakteriyosinler ve hidrojen peroksit şeklinde gruplandırılabil-

mektedirler (Lavermicocca ve ark., 2003). 

 

Gıdalarda antimikrobiyal etkiye sahip olması nedeniyle yaygın olarak 

kullanılan organik asitler; laktik asit, asetik asit, sitrik asit ve benzoik 

asittir. Bu organik asitlerin kimyasal yapı ve bakteriler üzerindeki 

etkileri bakımından oldukça farklılıklar gösterdiği bildirilmiştir (Begin 

ve Calsteren, 1999; Nakai ve Siebert, 2003). 

 

Turşu, sirke gibi fermente ürünlerde doğal olarak bulunan asetik asit, 

Acetobacter cinsi bakteriler ve heterofermentatif laktik asit bakterileri 

tarafından üretilmektedir (Doores, 2005; Gonzales, 2005). Asetik 

asitin gıdalarda antimikrobiyal özellik göstermesinin yanı sıra lezzet 

ve diğer katkı maddelerinin etkinliğini arttırıcı etkiler gösterdiği de 

bildirilmiştir (Şimşek ve ark., 2006). Asetik asitin, sodyum ve 

kalsiyum tuzlarının da asetik asite benzer şekilde antimikrobiyal 

aktivite gösterdiği belirlenmiştir (Wederquist ve ark., 1994; Kim ve 

ark., 1995; AlSheddy ve ark., 1999). 

 

Sitrik asit ve başta sodyum sitrat olmak üzere çeşitli tuzlarının 

antimikrobiyal aktiviteye sahip olmaları nedeniyle gıdalarda yaygın 

kullanım alanına sahip oldukları bildirilmiştir (Virto ve ark., 2004; 

Sallam, 2005; Couto ve Sonroman, 2006; Hun-Gu ve ark., 2011). 
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Comes ve Beelman (2002) elma suyu üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında, zayıf organik asitlerden biri olan fumarik asidin, E. 

coli O157:H7 suşunun gelişmesini inhibe ettiği ve böylece 

antimikrobiyal etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir. 

 

FDA tarafından GRASS sınıfında değerlendirilen laktik asit; 

tamponlayıcı, aroma verici, asitliği düzenleyici ve doğal koruyucu 

özellikleri sayesinde en geniş uygulama alanına sahip organik asittir 

(Fite ve ark., 2004; Valli ve ark., 2006).  

 

Doğal olarak gıdalarda bulunmamasına karşın turşu, zeytin gibi 

fermente gıdalarda fermantasyon sırasında laktik asit bakterileri 

tarafından üretilen laktik asit ve tuzlarının, diğer mikroorganizmalar 

üzerinde antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu yapılan çeşitli 

çalışmalarla kanıtlanmıştır (Barbosa- Canovas ve ark., 2003; Özdemir 

ve ark., 2004). 

 

Bakteriyosinler; laktik asit bakterileri de dahil olmak üzere birçok 

bakteri cinsi tarafından üretilen ve özellikle Gram (+) ve gıdalarda 

bozulmaya yol açan ve patojen mikroorganizmaların birçoğu üzerinde 

bakterisid etkiye sahip proteinlerdir. Birçok bakteriyosinin gıdalarda 

antimikrobiyal ajan olarak kullanılabileceği bildirilmesine karşın 

çalışmalar daha çok nisin (Szabo ve Cahill, 1998), pediosin (Bennik 

ve ark., 1997; Kalchayanand ve ark., 1998), sakasin (Katla ve ark., 

2001) ve natamisin (Stark, 1999) bakteriyosinleri üzerine 

yoğunlaşmıştır.  
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Nisin; dünyada 50’den fazla ülkede antimikrobiyal ajan olarak 

kullanımı kabul edilen tek bakteriyosindir. Lactococcus lactis 

tarafından üretilen nisinin, S. aureus, M. luteus ve B.cereus gibi gıda 

kaynaklı Gram (+) patojen ve bozucu bakterilere karşı bakterisid etki 

gösterdiği bildirilmiştir (Arques ve ark., 2011; Lucera ve ark., 2012; 

O'Sullivan, 2012; Rajendran ve ark., 2013). Nisinin natamisin ile 

birlikte kullanılmasının yumuşak Galotyri peynirlerinde fungal 

gelişmeyi önemli ölçüde inhibe etmesinin yanı sıra kontrol grubu ile 

kıyaslandığında raf ömrünü de arttırdığı (14-15 günden >28 güne 

kadar) belirlenmiştir (Hondrodimou ve ark., 2011; Kallinteri ve ark., 

2013). 

 

Pediosin; Pediococcus acidilactici ve Pediococcus pentosaceus gibi 

bazı Pediococcus türleri tarafından üretilen bir bakteriyosin olup, L. 

monocytogenes, E. faecalis, S. aureus ve C. perfringens gibi bozucu 

ve patojen mikroorganizmalar üzerinde etkilidir (Papagianni ve ark., 

2009; Tiwari ve ark., 2009; Juneja ve ark., 2012; Diez ve ark., 2012). 

Lactobacillus reuteri tarafından salgılanan reuterin (β-

hidroksipropionaldehit), gıda kaynaklı patojen ve bozucu 

mikroorganizmalar üzerinde geniş spektrumlu antimikrobiyal aktivite 

göstermektedir (Vollenweider ve ark., 2003; Arques ve ark., 2011). 

Bian ve ark. (2011), L. reuteri DPC16 suşundan elde edilen reuterin 

uygulamasının, Gram (+) (L. monocytogenes ve S. aureus) ve Gram (-

) (S. typhimurium, E. coli) bakterilerin gelişimini önemli derecede 

azalttığı bildirilmişlerdir.  
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Hidrojen peroksit (H2O2) üretiminin, bazı laktik asit bakterilerinin 

antimikrobiyal etki mekanizmalarından biri olduğu bildirilmiştir 

(Dahiya ve ark., 1968; Juuffs ve ark., 1975; Juven ve ark., 1991). 

H2O2; laktik asit bakterileri gibi katalaz (-) mikroorganizmalar 

tarafından aerob şartlarda üretilmektedir. Özellikle birçok laktobasil 

ve streptokok türünün aerobik şartlar altında önemli miktarlarda H2O2 

üretebildiği bildirilmiştir (Reiter, 1984). H2O2; tek başına inhibitör bir 

madde olmasının yanında çiğ sütlerde oluşan laktoperoksidaz inhibitör 

sisteminde de fonksiyon gösterdiği için önem arz etmektedir 

(Davidson ve ark., 1993). Laktoperoksidaz sistemi, inek sütlerinde 

doğal olarak oluşan bir inhibitör sistemdir ve bu sistemin 

laktoperoksidaz, tiyosiyanat ve H2O2 olmak üzere 3 temel bileşeni 

bulunmaktadır. Bu sistemde görev yapan H2O2’in kaynağı da glukoz 

oksidaz enzim sistemine sahip olan laktik asit bakterileridir (Jay, 

1992). 

1.3. Alg ve Mantar Kökenli Antimikrobiyal Maddeler 

Son yıllarda alg ve mantarlardan elde edilen bioaktif bileşiklerin 

antibiyotik, antiviral, antioksidan, antiinflamatuar, antimikotik, 

çürüme önleyici, sitotoksik gibi sağlığı destekleyici etkilerinin olduğu 

bildirilmiştir (Willis ve ark., 2007; Demirel ve ark., 2009; Plaza ve 

ark., 2010; Bhagavathy ve ark., 2011). 

 

Alglerin bakterisidal ajan olarak etki göstermesinde yapılarında 

bulunan terpenoidler, phlorotanninler, akrilik asit, fenolik bileşenler, 

steroidler, halojenlenmiş keton ve alkanlar, siklik polisülfitler ve yağ 
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asitleri gibi bileşenlerin rol oynadığı bildirilmiştir (Watson ve ark., 

2003; Catarina ve ark., 2011; Galal ve ark., 2011). 

 

Gıda olarak tüketilebilen mantarların antimikrobiyal özelliklere sahip 

olduğu birçok araştırmacı tarafından bildirilmiş olup bu 

antimikrobiyal özellikler mantarların yapısında bulunan ikincil 

metabolitler, uçucu bileşikler, bazı fenoller, gallik asitler, serbest yağ 

asitleri ve türevleri gibi çok çeşitli bioaktif bileşenlerle 

ilişkilendirilmektedir (Ishikawa ve ark., 2001; Gao ve ark., 2005; 

Türkoğlu ve ark., 2006; Willis ve ark., 2009; Kalyoncu ve ark., 2010; 

Ramesh ve ark., 2010; Bala ve ark., 2012). 

 

Karragenan; alglerden elde edilen ve insanlar tarafından 

sindirilemeyen bir polisakkarittir. Karragenan; sitozan ve alil 

isotiosiyanatlarla veya ısı ile muamele edilmiş doğu hardalı 

ekstraktları ile kombine edildiğinde, vakum paketlenmiş çiğ 

tavuklarda Campylobacter jejuni gelişimini önemli ölçüde inhibe 

ettiği belirlenmiştir (Olaimat ve ark., 2014). Bir başka çalışmada ise 

EDTA ilave edilerek antimikrobiyal film elde edilmiş ve çiğ tavuk 

göğüs etlerinde Salmonella gelişiminin azaltılması sağlanmıştır 

(Olaimat ve ark., 2015). 

1.4. Hayvansal Kökenli Antimikrobiyal Maddeler 

Hayvansal kökenli antimikrobiyal sistemlerin çoğu konakçı canlının 

savunma sisteminin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Pleurocidin, 

laktoferrin, defensin ve protamin gibi antimikrobiyal peptidler, 
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hayvansal kökenli antimikrobiyal ajanların geniş bir grubunu 

oluşturmaktadır. Bu bileşiklerin bazılarının, hızlı gelişim gösteren 

mikroorganizmaların hücresel lipid membranlarını hızla yok 

edebildikleri ve Gram (+) ve Gram (-) bakterilere karşı antibakteriyel 

etkilerinin yanında antifungal ve antiviral aktivite de sergiledikleri 

bildirilmiştir (Tiwari ve ark., 2009).  

 

Bu derlemede hayvansal kökenli antimikrobiyal maddelerden 

laktoferrin, sitozan ve lizozim hakkında detaylı bilgi verilecektir. 

Laktoferrin, sütte bulunan ve demir bağlama özelliğine sahip bir 

glikoprotein olup oldukça fazla sayıda bakteri ve virüs için 

antimikrobiyal etkiye sahiptir (Lönnerdal, 2011). Laktoferrinin; 

Carnobacterium, L. monocytogenes, E. coli ve Klebsiella gibi 

mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal etkileri olduğu çeşitli 

çalışmalarda rapor edilmiştir (Murdock ve ark., 2002; Al-Nabulsi ve 

ark., 2005; Murdock ve ark., 2007).  

 

Laktoferrin, ortamdaki demiri bağlayarak mikroorganizmaların demire 

dolayısıyla besin maddesine erişimini sınırlandırmaktadır (Gonzalez 

ve ark., 2009). Laktoferrinin aynı zamanda, Gram (-) bakterilerin dış 

membranlarında destabilizasyon meydana getirerek 

lipopolisakkaritlerin ayrılmasına ve dolayısıyla membran 

geçirgenliğinin artmasına yol açtığı bildirilmiştir (Orsi, 2004; Jenssen 

ve ark., 2009). 
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Laktoferrinin, Bifidobacterium spp. gelişimi için ihtiyaç olan demiri 

sağlayarak antimikrobiyal etki gösterdiğini belirten çalışmalar da 

mevcuttur. Bu mekanizmada, laktoferrin tarafından sağlanan demir, 

bifidobakterilerin gelişimini teşvik etmekte ve gelişen bifidobakteriler 

demiri bağlayarak patojen mikroorganizmaların demirden 

yararlanmasını dolayısıyla gelişmesini inhibe etmektedir 

(Bezkorovainy ve ark., 1989; Gyawali ve ark., 2012). Demir 

yetersizliğinde ise; bifidobakterilerin “bifidojenik bileşikler” üreterek 

diğer zararlı mikroorganizmaların gelişimi inhibe ettikleri 

bildirilmiştir (İbrahim, 2005; Gyawali ve ark., 2012). 

 

Kitosan, kitinin tamamen veya kısmen deastilasyonuyla elde edilen 

değişik moleküler ağırlıktaki bileşikler olup doğada yaygın ve bol 

miktarda bulunması, yüksek canlılara karşı zararsızken 

mikroorganizmalara karşı ise antimikrobiyal etki göstermesi (Yang ve 

ark., 2005; Du ve ark., 2009; Cao ve ark., 2009), biyo-uyumlu olması 

ve biyolojik olarak parçalanması gibi olumlu özellikleri sayesinde 

gıdalarda ticari uygulamalar için diğer birçok doğal antimikrobiyal 

ajandan daha fazla tercih edilmektedir (Tikhonov ve ark., 2006; 

Yıldırım ve ark., 2016). Kitosanın nötral veya yüksek pH şartlarında 

çözünmemesi, gıda koruyucusu olarak kullanımını sınırlandırmaktadır 

(Du ve ark., 2009). Chung ve ark. (2011), Maillard reaksiyonunda 

üretilen, suda çözünebilen kitosan türevlerinin S. aureus, L. 

monocytogenes, B. cereus, E. coli, Shigella dysenteriae ve S. 

typhimurium’a karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiğini ve asitte 

çözünebilen kitosanın yerini alabileceğini göstermişlerdir. 
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Lizozim, kanatlı yumurtalarında ve memelilerin sütlerinde doğal 

olarak bulunan bir enzimdir. Gıdalara doğrudan ilave edilebildiği için 

GRASS şeklinde sınıflandırılır (FDA, 1998). Tavuk yumurtalarının 

akında bulunan lizozimin, et ve et ürünleri, su ürünleri, süt ve süt 

ürünleri, meyve ve sebzeler gibi gıdalarda antimikrobiyal olarak 

yaygın bir şekilde uygulandığı bildirilmiştir (Tiwari ve ark., 2009; 

Cegielska-Radziejewska ve ark., 2009). Lizozimin antimikrobiyal 

aktivitesi, mikrobiyal hücre duvarının peptidoglikan yapısında 

bulunan N-asetilmuramik asit ve N-asetilglikozamin arasında β-1,4 

bağını hidrolize edebilme yeteneğine atfedilmekte olup lizozimin en 

yüksek antimikrobiyal aktiviteyi Listeria innocua ve Saccharomyces 

cerevisiae ‘ye (inhibisyon bölgesi 19.75 ve 17.37 mm, sırasıyla) karşı 

gösterdiği bildirilmiştir (Juneja ve ark., 2012; Rawdkuen ve ark., 

2012). 

 

Kazein ve peyniraltı suyu proteinleri gibi sütten elde edilen bioaktif 

bileşenlerin antimikrobiyal özellikler de dahil olmak üzere, 

multifonksiyonel özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir (Schanbacher 

ve ark., 1998; Phelan ve ark., 2009). Bu peptidlerin E. coli, 

Helicobacter, Listeria, Salmonella, Staphylococcus, mayalar ve 

filamentli funguslar gibi patojenik mikroorganizmalara karşı etkili 

olduğu bulunmuştur (Fadaei, 2012). 

 

Toplam süt proteinlerinin %80’ini oluşturan kazein, bioaktif peptidler 

bakımından iyi bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu biyoaktif 

peptidlerden αS1-kazein ve α-S2 kazein antimikrobiyal peptidler olarak 
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tanımlanmaktadır (McCann ve ark., 2006). α-S2 kazeinin kimozin 

tarafından hidrolize edilmesi sonucunda Staphylococcus spp., Sarcina 

spp., B. subtilis, Diplococcus pneumoniae ve Streptococcus pyogenes 

‘e karşı antimikrobiyal aktivite gösteren “casocidin” adı verilen 

bileşen açığa çıkar (Szwajkowska ve ark., 2011). Kazein türevi bir 

diğer antimikrobiyal peptid olan “isracidin” S. aureus, L. 

monocytogenes ve C. albicans ‘a karşı etkili bulunmuştur (Korhonen 

ve ark., 2010).  

 

İnek sütünün peyniraltı suyu fraksiyonu çoğunlukla β-laktoglobulin ve 

α-laktalbuminden meydana gelmekte olup β-laktoglobulinin tripsin 

tarafından parçalanması sırasında gıda kaynaklı patojenlere karşı 

biyolojik olarak aktif antimikrobiyal peptidler meydana gelmektedir 

(Pellegrini ve ark., 1999; Pihlanto-Leppala ve ark., 1999; Korhonen ve 

ark., 2010; Szwajkowska ve ark., 2011; Demers-Mathieu ve ark., 

2012). Antimikrobiyal peptidlerin gerçek etki şekli henüz tam olarak 

açıklanamamakla birlikte, hücre membran yüzeyindeki peptid 

birikiminin hücre zarı geçirgenliğinin artmasına ve nihayetinde 

hücrenin ölümüne neden olan sitoplazmik bileşenlerin hücre dışına 

çıkmasına yol açabildiği rapor edilmiştir (Cheng ve ark., 2013). 

2. DOĞAL ANTİMİKROBİYAL MADDELERİN SAĞLIK 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Peptik ülser ve gastrik kanserlerden sorumlu mikroorganizma olan 

Helicobacter pylori üzerine zeytinyağında bulunan bileşenlerin 

antimikrobiyal etki gösterdiği bildirilmiştir (Cavallaro ve ark., 2006). 
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Hastalarda gastrik ülserin görülme sıklığının azaltılmasında diyette 

hayvansal yağlar yerine zeytinyağı tüketiminin etkili olduğu ve 

zeytinyağı tüketiminin mide suyu salgılanması ile ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (Taits, 1986; Serrano ve ark.,1997). H. pylori'ye karşı 

antimikrobiyal etki gösteren fenolik bileşiklerden özellikle HyEDA ve 

TyEDA, çay, şarap ve bitkisel ekstraktlardaki miktarlarından oldukça 

düşük olan 1.3 μg/mL gibi düşük konsantrasyonlarda dahi güçlü 

bakterisidal etki göstermiştir. H. pylori'nin antibiyotik tedavisine karşı 

dirençli olması nedeniyle saf zeytinyağı, peptik ülser veya gastrik 

kanser tedavisi için gıda takviyesi olarak kabul edilebilmektedir. 

Castro ve ark. (2012) Valme Üniversite Hastanesinde yürüttükleri in 

vivo çalışmaların in vitro çalışmalar ile uyumlu sonuçlar verdiğini 

bildirmişlerdir. 

 

Yaban mersinin belirli çeşitlerinin içerdiği fenolik maddeler sayesinde 

üriner sistem sağlığına olumlu etkilerinin olduğu bildirilmiştir 

(Howell ve Williamson, 2005). Benzer sonuçlar tannin içeren diğer 

üzümsü meyveler ile yapılan çalışmalarda da elde edilmiştir 

(Kontiokari ve ark., 2001; 2003). Yaban mersini 

proantosiyanidinlerinin 36 mg tüketildiğinde, üriner sistemde bulunan 

E. coli’nin adhezyonunun azaltılmasına yardımcı olduğu belirtilmiştir 

(Heinonen, 2007). 

 

Balın antimikrobiyal madde olarak kullanılması çok eski zamanlara 

dayanmakta olup Gram (+) ve Gram (-) bakteriler üzerindeki 

etkilerinin belirlendiği birçok çalışma yapılmış ve sonuçta Gram (+) 

bakterilerin bala karşı daha hassas oldukları bildirilmiştir (Manisha ve 
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ark., 2011). Tek bir çiçekten elde edilen balların, çok çiçekten elde 

edilen ballara kıyasla daha fazla antibakteriyel etkiye sahip olduğu ve 

bu antibakteriyel etkilerin düşük su aktivitesi, yüksek ozmotik basınç, 

düşük pH ve düşük protein içeriği gibi bakteri gelişimini engelleyen 

balın bazı fiziksel özelliklerine bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu fiziksel 

özelliklere ek olarak balın antimikrobiyal aktivitesi; glikoz oksidaz, 

H2O2 ve pinocembrin, syringic asit gibi bazı fenolik bileşenlerden 

kaynaklanmaktadır (Agbaje ve ark., 2006; Kumar ve ark., 2010). 

 

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, balın antibakteriyel 

aktivitesinden sorumlu olduğuna inanılan metilglioksalın (CH3-CO-

CH=O) rolü üzerine yoğunlaşılmıştır (Mavric ve ark., 2008). 

 

Balın antibakteriyel kapasitesi ile bağlantılı olarak yaraları iyileştirici 

özellikleri bulunmaktadır. Balın yaraları sterilize etme, yeniden doku 

gelişimini uyarma ve ödem ve yara izi oluşumunu azaltması basit 

yaralar, yanıklar, diyabetik ayak ve basınç ülserlerine etkili olan 

özellikleridir (Saha ve ark., 2012; Mohamed ve ark., 2015; Alvarez-

Suarez ve ark., 2016). Balın antiviral aktivitesi ile ilgili çalışmalar 

yapılmıştır. Manuka ve Clover balının, Zoster veziküllerinden izole 

edilen su çiçeği Zoster virüsü (VZV) ile enfekte olmuş insanlardaki 

kötü huylu melanom hücreleri değerlendirilmiş ve sonuç olarak 

hücrelerin her iki bal türü ile tedavisinden sonra viral plaklarda azalma 

meydana geldiği bildirilmiştir (Shahzad ve ark., 2012). 
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Grip virüsü (H1N1) ile enfekte olmuş Madin-Darby cinsi köpeklerin 

böbrek hücreleri; Manuka, Renge ve Acacia balları ile muamele 

edilmiştir. Sonuçta; diğer ballarla kıyaslandığında Manuka balının, 

daha yüksek antiviral etki gösterdiği ve bazı antiviral ilaçlarla sinerjist 

olduğu bildirilmiştir (Watanabe ve ark., 2014). 

 

Balın; C. albicans, C. glabrata ve C. dubliniensis gibi değişik Candida 

küf türlerine karşı da antifungal aktivite gösterdiği belirlenmiştir (Irish 

ve ark., 2006; Moussa ve ark., 2012).  

 

Balın yüksek antimikrobiyal kapasitesi, prebiyotik 

mikroorganizmaların gelişimi için substrat özelliği taşıyan 

oligosakkarit içeriğinin yüksek olması ile ilişkilendirilmektedir. Bu 

konu ile ilgili yapılan bir çalışmada, farklı çeşit balların ilavesi ile 

barsak mikrobiyotasında Lactobacillus ve Bifidobacterium cinsi gibi 

esansiyel mikroorganizmaların gelişim oranının arttığı görülmüştür 

(Mohan ve ark., 2017).   

 

Yaban mersini, mürver meyvesi, ahududu tohumları ve çileğin bir 

araya gelmesinden oluşan ve OptiBerry olarak bilinen, seçili üzümsü 

meyve ekstraktlarının kombinasyonu üzerinde yapılan bir çalışmada, 

OptiBerry’nin yüksek antioksidan aktivitesinin yanı sıra onikiparmak 

barsağı ülseri ve mide kanseri de dahil olmak üzere çeşitli 

gastrointestinal rahatsızlıklardan sorumlu olan Helicobacter pylori’ye 

karşı sitotoksisite özelliği gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca 

OptiBerry’nin; antianjiojenik ve antiaterosklerotik özellikler 
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gösterdiği ve böylece sağlığı iyileştirici olduğu bildirilmiştir (Zafra-

Stone ve ark., 2007). 

 

Literatürde yaban mersini meyvesinin içerdiği delphinidin, malvidin 

ve petunidin glikozidleri sayesinde, antiinflamatuar etkilere sahip 

olduğu ve bununla birlikte siyah ahududu ve chokeberry gibi yüksek 

siyanidin ve peonidin içeriğine sahip meyvelerin de antiinflamatuar 

etkiler gösterebileceği bildirilmiştir (Bhagwat ve ark., 2013; Joseph ve 

ark., 2014). 

 

Norveç böğürtleninin (Nordic berry) insanlarda gastrointestinal sağlığı 

olumsuz etkileyen bakteriler üzerindeki antimikrobiyal aktivitesi 

araştırılmış, Norveç böğürtleninin yapısında bulunan fenolik asitlerin, 

yalnızca Gram (-) bakteriler üzerinde etkili olduğu ve flavonol ve 

flavonlardaki hidroksil gruplarının sayısının artmasının, laktik asit 

bakterilerine karşı antimikrobiyal aktiviteyi arttıracağı bildirilmiştir. 

Fenolik ekstraktların Salmonella, Escherichia, Staphylococcus, 

Helicobacter, Bacillus, Clostridium ve Campylobacter türlerinin 

gelişimini inhibe ettiği ancak Lactobacillus ve Listeria türleri üzerinde 

ise etkili olmadığı belirlenmiştir (Puupponen-Pimi ve ark., 2005). 

 

Yapısında bulunan; kateşin, epikateşin, kafein, proantosiyanidin, 

tanin, ksantin türevleri, teobromin, teofilin gibi bileşenler sayesinde 

sinir ve kardiyovasküler sistem üzerinde uyarıcı etkilere sahip olduğu 

bildirilen “Guarana tohumu” eksraktlarının; Aspergillus niger, 

Trichoderma viride, Penicillium cyclopium, Escherichia coli, 

Pseudomonas fluorescens ve Bacillus cereus gibi gıda kaynaklı 
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mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyal etki gösterdiği 

belirlenmiştir (Majhenic ve ark., 2007). Guarana bitkisinin ayrıca 

diyare önleyici, diüretik, ağrı kesici, ateş düşürücü ve migreni tedavi 

edici olarak kullanıldığı da bildirilmiştir (Henman, 1982; Seidemann, 

1998; Bruneton, 1999). 

 

Botanik olarak Zambakgiller familyasına dahil olan soğanın (Allium 

cepa L.) yapısında bulunan proteinler, saponinler ve fenolik bileşenler 

sayesinde antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu 

bildirilmiştir (Kim, 1997; Yin ve Tsao, 1999). Soğan yağı ve sulu 

ekstraktlarının birçok Gram (+) bakteri, maya türleri, dermatofitik 

mantarlara ve diş çürükleri oluşumundan sorumlu oral bakterilere 

karşı etkili olduğu ileri sürülmüştür (Elnima ve ark., 1983; Zohri ve 

ark., 1995; Kim, 1997). Soğan tohumlarından izole edilen ve 

antimikrobiyal bir protein olan “Ace-AMP1”’in, düşük 

konsantrasyonlarda dahi patojenik mantarlara karşı etkili olduğu 

belirtilmiştir (Cammue ve ark., 1995). 

 

Sarımsak; Gram (+) ve Gram (-) bakteriler, virüsler, mantarlar ve 

parazitlere karşı antimikrobiyal etki göstermektedir (Murray, 1995; 

Yoshida ve ark., 1999a; 1999b). Konuyla ilgili az sayıda destekleyici 

klinik çalışma bulunmasına rağmen sarımsağın; sindirim, solunum ve 

dermatolojik enfeksiyonlar başta olmak üzere enfeksiyonlar, siğiller, 

soğuk algınlığı, vajinit ve diyarenin tedavisinde geleneksel olarak 

kullanıldığı belirtilmiştir (Ellen Tattelman ve ark., 2005). 
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3. SONUÇ 

Günümüzde sentetik kaynaklı maddelere karşı tüketicilerin olumsuz 

tutumları ve söz konusu bu maddelerin insan sağlığı üzerinde çeşitli 

istenmeyen etkilere sahip olması gibi nedenlerle doğal kaynaklardan 

elde edilen ve gıdaların korunmasında yararlanılmasının yanı sıra 

insan sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahip olduğu belirlenen 

antimikrobiyal maddelerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. 

 

Bu çalışmada; doğal kaynaklardan elde edilen antimikrobiyal 

maddelerin çeşitli özellikleri ve insan sağlığı üzerine olumlu etkileri 

üzerinde durulmuştur. Yapılan literatür çalışmaları sonucunda, 

sentetik katkı maddeleri kullanımının tamamen önlenmesi, gıdaların 

doğal kaynaklardan elde edilen antimikrobiyal maddeler sayesinde 

korunması amacıyla söz konusu bu doğal ürünlerin kullanımının 

yaygınlaştırılması için daha fazla bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğu 

düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Amerikan Kanser Derneğinin (American Cancer Society) 2008 

verilerine göre meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü 

olup akciğer kanserinden sonra ikinci ölüm nedenidir. Genellikle 

erken dönemde lenfatik yol ile geç dönemde ise hematojen yol ile 

metastaz yapma eğilimi gösteren meme kanseri hastalarının lokal nüks 

ve uzak metastaz açısından rutin takibinde klinik muayene ile birlikte 

akciğer grafisi, ultrasonografi, kemik sintigrafisi, bilgisayarlı 

tomografi ve serum tümör marker seviyeleri en sık kullanılan 

yöntemlerdir. Bu hastalarda en önemli prognostik faktörlerden biri 

tanı anında hastalığın yaygınlığını saptamaktadır [1]. Bilateral 

mamografi (MMG), meme ultrasonografisi (USG), meme manyetik 

rezonans görüntüleme (MRG) primer meme lezyonlarının tanısında ve 

aksiller fossadaki olası metastazların saptanmasında kullanılmaktadır. 

Yanı sıra “National Comprehensive Cancer Network” kılavuzuna göre 

kemik sintigrafisi, abdominal ve/veya pelvik bilgisayarlı tomografi 

(BT), USG, MRG hastalığın evrelemesinde kullanılabilmektedir. 

    18F-FDG PET/BT 

     Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) son zamanlarda tek başına diğer 

yöntemlerin birlikte kullanımına eşit veya daha üstün doğruluğa sahip 

bir yöntem olarak ümit vermektedir [2,3]. 

Türkiye’de yaklaşık yirmi yıl önce PET cihazları ile güncel 

uygulamamıza giren, sonrasında daha iyi bir anatomik lokalizasyon 

sağlamak ve PET görüntülerinin atenüasyon düzeltmesi amacıyla BT 
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ile kombine edilmiş hali olan PET/BT yaygınlaşarak kullanılmaya 

başlamıştır. 18F-FDG ile yapılan PET/BT çalışmalarının kullanım 

alanları; en yaygını onkolojik çalışmalar (bazı tümörlerin tanısı için 

metabolik karakterizasyon, ilk ve yeniden evrelendirmesi, tedaviye 

yanıtın değerlendirilmesi ve radyoterapi planlaması) [4] olmak üzere 

miyokardiyal viabilite değerlendirilmesi ve nörolojik çalışmaları 

kapsamaktadır. 

PET pozitif yüklü parçacıklar yayan radyonüklidlerin kullanıldığı 

görüntüleme yöntemidir. Pozitronlar vücutta rastladıkları elektronlarla 

çarpıştıklarında oluşan reaksiyon sonucunda iki gamma ışını oluşur 

(aninhilation) ve bunlar biribirine tam zıt doğrultuda hareket ederek 

vücuttan uzaklaşır. Bu ışınlar PET dedektörleri ile karşılıklı olarak 

saptanır ve çeşitli işlemlerden sonra kesitsel görüntüler oluşturulur. En 

yaygın kullanılan radyofarmasötik olan 18Flor ile işaretli FDG, bir 

glukoz analoğudur. Dokuda FDG tutulumu glukoz kullanımı ile 

orantılı olup, glikoz gibi hücre içine girmekte ancak metabolize 

olmamaktadır. F-18 Fluorodeoksiglukoz (FDG) hücreye glikoz gibi 

girer, hekzokinaz enzimi yardımıyla fluorodeoksi glukoz-6-fosfataza 

dönüşür ve metabolize olmadan hücrede kalır. 

EVRELEME VE PROGNOZ 

Birçok onkolojik hastalığın tanı ve takibinde olduğu gibi meme 

kanserinde de, PET/BT onkologlara büyük kolaylıklar sağlamıştır. 

Meme karsinomunda primer lezyonun tespitine yönelik 18F-FDG 

PET/BT ile yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır [5-7]. 
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Erken evre meme tümörlerinde ileri evreli meme kanserlerine göre 

daha az glikoliz olur [8]. Bu nedenle FDG PET’in erken tanı değeri 

düşük olup seçilmiş hastalarda kullanılmalıdır [9]. Boyutu 1 cm’den 

küçük tümörlerde duyarlılık %57 iken, büyüklerde %90’ı geçer. İyi 

differansiye tümörlerde FDG tutulumu azalır [10]. Bazı vakalarda 

(örneğin düşük 18F-FDG tutulumu gösteren grade 1 kanserler ve/veya 

lobuler karsinom gibi) 18F-FDG tutulumu düşük olabilir [11,12]. 

Duktal adenoma, fibroadenoma ve enflamasyon gibi benign 

lezyonlarda yanlış pozitiflik görülür. Genel olarak %89 sensitiviteye 

ve %80 spesifiteye sahiptir [13]. 

FDG-PET’in bir diğer üstünlüğü de multifokal hastalığı 

gösterebilmesidir. Enflamatuar meme karsinomu olgularında ilk 

evreleme için 18F-FDG PET/BT kullanılarak yapılan bir çalışmada; 

2/44 olguda enflamatuar granülomatöz mastit yanlış pozitif sonuç 

sebebi olarak bulunmuştur [14]. Ayrıca, lezyonu ayırt etmek için 

PET/BT’nin BT kısmı da meme karsinomunda ek bilgi 

vermemektedir. Kumar ve ark. [15] özgüllüğü arttırmak için 18F-FDG 

enjeksiyonundan yaklaşık 2 saat sonra meme bölgesinden ek bir 

görüntülemeyi önermektedirler. Malignensilerde zamanla 18F-FDG 

tutulumu artarken bazı inflamatuar lezyonlarda stabil kalmakta veya 

azalmaktadır [15]. 18F-FDG PET/BT meme kanserinin tanısı için 

biopsinin yerine geçmez, bununla birlikte başka bir sebeple 18F-FDG 

PET/BT yapılmış kişilerde memede beklenmeyen 18F-FDG tutulumu 

saptanması durumunda yüksek malignite riski nedeniyle mutlaka 
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konvansiyonel görüntüleme ve biyopsi ile değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Pozitron emisyon mammografisi (PEM), yani konvansiyonel 

mammografiye entegre edilmiş iki planar dedektör küçük ve az FDG 

tutan lezyonları saptayabilir. PET gibi 18F-FDG kullanılarak yapılan 

PEM görüntülemelerinde, 2.4 mm’ye kadar olan meme lezyonları bile 

dedekte edebilmektedir. 

Hastanın tanı anındaki durumu tedavi yaklaşımını belirlemede önemli 

rol oynar. Meme kanseri kemoterapiye sensitif bir solid tümör olup 

18F-FDG PET/BT incelemeleri ile hastanın o andaki durumunu 

saptadıktan sonra tedavinin gidişini anlamak için kullanıldığında 

büyük faydalar sağlanır. 

18F-FDG PET/BT prognozu saptamak için de kullanılabilir. Yüksek 

FDG tutan tümörler daha agresif davranış sergiler. İnternal mamarian 

ve mediastinal alanda izlenen lenf bezlerindeki FDG tutulumu kötü 

prognoz ile ilişkiledir. PET taramasında moleküler sürecin 

kantifikasyonu SUVmax’ın hesaplanmasıyla yapılabilir. SUVmax 

lezyondaki maksimum aktivite yoğunluğunun kilo başına hastaya 

enjekte edilen FDG dozuna oranıdır.  Primer tümörün SUV değeri 

tümörün alt grupları, proliferasyon endeksi, histolojik grade ve erken 

nüks ile doğru orantılıdır. 

Daha önce cerrahi veya radyoterapi uygulanmış olgularda 18F-FDG 

PET/BT önemli bilgiler sağlar. Konvansiyonel görüntülemenin 

yetersiz veya negatif olduğu durumlarda hastalığın yaygınlığını 
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gösterir. Lezyon başına değerlendirilindiğinde PET/BT ile 

konvansiyonel görüntülemelere kıyasla daha fazla kemik lezyonu ve 

lenf bezi saptayabilir. Lokal nüks ile tedaviye bağlı skar dokusunu 

ayırdetmede MR’a göre daha değerlidir. 

18F-FDG PET/BT, biyokimyasal parametrelerde değişim ve 

konvansiyonel görüntülemede şüphe oluşunca yeniden evrelemeye 

yarar. Nüksün gerçek sınırlarının saptanması, metastatik nüks ve 

brakiyal pleksopatinin ayırıcı tanısında kullanılabilir. Tümör 

markerlarında yükselme saptanan asemptomatik hastalarda 18F-FDG 

PET/BT kullanıldığında sensitivite ve spesifite artar. 

Meme kanserinin en sık metastaz yaptığı yer kemik yapılardır 

(Genelde %8, ileri hastalıkda %70). Lezyonlar çoğunlukla osteolitiktir 

ve osteoblastik metastazlara kıyasla daha fazla FDG tutulumu 

gösterirler. 18F-FDG PET/BT, kemik sintigrafisini tamamlayıcı rol 

oynar. Litik lezyonların artması kötü prognoz göstergesidir. Kemik 

sintigrafisi ile 18F-FDG PET/BT’yi kıyaslayan bir çalışmaya göre 

meme kanserinin kemik metastazlarını saptanmasında için PET/BT 

daha duyarlı bulunmuştur [16]. 

TEDAVİYE YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bölgesel nüks şüphesi ile agresif tedavi düşünülen %44 hastada ve 

metastazları bilinen ve tedaviye yanıtı değerlendirilen %33 hastada 

18F-FDG PET/BT sonuçları tedavi planını değiştirmiştir [17]. 

Neoadjuvan kemoterapi, tümöral dokunu daha etkin rezeksiyonu ve 

kemoterapiye cevabın in-vivo değerlendirilmesi amacının taşır. Erken 
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yanıt alınmışsa etkili kemoterapiye devam edilir, alınmamışsa tedavi 

planında değişikliğe gidilir. Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi için 

kullanılan fizik muayene ile morfolojiye dayalı mamografi veya 

ultrasonografi gibi konvansiyonel yöntemler, olup malign 

değişiklikleri saptamada az değerli ve yetersizdir. 18F-FDG PET/BT 

ile metabolik görüntülemenin bu amaçla başarı ile kullanılabileceğini 

gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Tedaviye iyi yanıt verenlerde 

SUV değerleri yaklaşık bir haftada belirgin azalırken, yanıt 

vermeyenlerde aynı kalır veya hafifçe artabilir. Neoadjuvan 

kemoterapi ile uzak metastazlarda SUV değerlerinde düşüş izlenmesi 

iyi prognozun göstergesidir. Karaciğer, akciğer ve yumuşak doku 

lezyonlarında SUV değerleri tedaviye yanıt alınanlarda %72 azalırken, 

yanıt alınmayanlarda belirgin değişim göstermez. 

Anti-östrojen (Tamoxifen) tedavide erken dönemde (7-10 gün gibi) 

yanıt verenlerde: SUV değerleri artarken (Flare belirtisi), 

vermeyenlerde anlamlı değişiklik görülmez. 

Meme tümörlerinin birçoğunda östrojen reseptörü bulunur. Östrojen 

reseptörleri prognostik göstergelerden olup anti-östrojen tedaviye 

yanıt açısından önemlidir. İn-vitro ölçüm ile fonksiyonel, non-

fonksiyonel ayrımı yapılamadığı gibi heterojen dağılım örneklemede 

hataya yol açabilir. 18F-fluoroestradiol (FES) ile yapılan PET/BT 

östrojen reseptörü durumunu niceliksel olarak saptar, metastazları 

saptamada yüksek duyarlılığa sahiptir. Hormonal tedaviye yanıt için 

onlologlara fikir verir. Primer lezyonda östrojen reseptörü blokajı 

(SUV %50 azalması) iyi prognoz göstergesidir. 
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HER2 salınması hormon tedavisine direnç göstergesidir. Bu amaçla 

124I-anti-HER2 antikorları ile PET/BTgörüntüleme yapılır. 

Doxorubicine ve taxan’lara karşı gelişen P-gp direnci ise 11C 

Verapamil PET/BT ile gösterilir. 

Hipoksik tümörler kemoterapiye ve radyoterapiye dirençli agresif 

tümörler olup ileri evre meme kanserlerinin %30’u hipoksik 

özelliktedir. Hipoksik tümörlerin görüntülenmesinde [18F] 

fluoromisonidazole (FMISO) daha spesifiktir. Bu sayede tümörün 

tedaviye dirençli olıup olamayacağı önceden saptanabilir [18]. 

Tedavi seçenekleri arttıkça tedaviye yanıtın erken değerlendirilmesi 

önem kazanmıştır. Bu amaçla FDG kullanımı ümit vermektedir. 

Ayrıca 18F-timidin ile hücre çoğalmasını gösterilebilir. Etkin tedavi 

apoptozu arttırır. Bu da annexin ile işaretli pozitron yayıcılar ile 

gösterilir. 

Anlaşılmaktadır ki PET/BT günümüzde etkin olarak kullanıldığı 

evreleme dışında aynı zamanda tedavinin değerlendirilmesinde de 

kullanılmaktadır. Yakın gelecekte ise yeni radyofarmasötiklerin 

yaygınlaşması ile tümör biyolojisinin anlaşılmasında ve böylece kişiye 

özgü tedavi yöntemlerinin seçiminde de kullanılabilecektir. 
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SONUÇ 

Son zamanlarda klinik kullanıma girmesiyle moleküler görüntülemede 

çığır açan 18F-FDG PET/BT görüntülemesi, meme kanseri 

evrelemesinde özellikle lokal ileri evre ve metastatik hastalık 

durumlarında güncel kılavuzlarca da önerilmektedir [19]. Patolojik 

olarak kanıtlanmış meme karsinomunda preoperatif 18F-FDG 

PET/BT tarama tümör biyolojisi, prognoz, hastalıksız sağkalım ve 

hastanın yönetimi konusunda yeterli bilgi verebildiği görülmektedir. 

Bu nedenle PET/BT, yakın gelecekte yeni radyofarmasötiklerin 

yagınlaşması ile tümör biyolojisinin anlaşılmasında, meme kanseri 

tedavisinde yeni ilaç ve tedavilerin etkinliğinin araştırılmasında ve 

böylece kişiye özgü tedavi yöntemlerinin seçiminde kullanabileceği 

yönünde ümit vaat etmektedir. 
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GİRİŞ 

Ürojinekolojik bir patolojinin saptanamadığı durumda, mesanenin 

idrarla dolması ile şiddetlenen suprapubik bölgede ağrının olması ve 

buna ek olarak gündüz veya gece sık idrara çıkma durumlarından en 

az birinin eşlik etmesi Mesane Ağrısı Sendromu (MAS) veya 

interstisyel sistit (İS) olarak tanımlanmaktadır. Bu duruma ek olarak 

pelvik veya üriner bir enfeksiyonun eşlik etmemesi gereklidir. 

MAS/İS genelde cinsel, duygusal problemlerle ve ayrıca alt üriner 

sistem semptomları, intestinal veya jinekolojik işlev bozukluğu ile 

seyreder. Ayırıcı tanıda karışabilecek hastalık spektrumu 

genişliğinden bu hastalara teşhis koymak zordur. Diğer hastalıkların 

dışlanarak ekarte edilmesi ve sistoskopi ile mesanenin endoskopik 

incelenmesi önerilmektedir. 

İnterstisyel sistit prevalansı net olmasa da, %0,01 ile %2,3 arası 

değişim gösterdiği farklı birçok çalışmanın sonucu olarak 

düşünülmüştür. Kadınlarda erkeklere göre 5 kat daha fazla görüldüğü 

gösterilmiştir. Böylece küçümsenemeyecek bir popülasyonun bu 

hastalıktan sıkıntı çektiği ortaya konmuştur. Hastaların çoğunun 

çalışma hayatının, günlük işlerinin ve uyku gibi aktivitelerinin 

olumsuz etkilendiği görülmüştür. Teşhisinin zorluğundan kaynaklı 

hastaların büyük bir kısmı doğru tanıyı alana kadar birçok etkisiz 

tedavi almışlar ve farklı hekimler tarafından değerlendirilmişlerdir. 

Yapılan bazı çalışmalarda MAS/İS hastalarının doğru tanı almaları 

ortalama 2-4.5 yıl arası olduğu, ayrıca hastaların bu süreçte 2-10 arası 

farklı doktor tarafından değerlendirildikleri bildirilmiştir. 
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MAS/İS ın etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Ancak 

multifaktöryel olduğu düşünülmekte olup kişiden kişiye etyolojik 

faktörler değişebilmektedir. Olası nedenler arasında kronik sistemik 

inflamasyon, subklinik enfeksiyon, ürotelyal disfonksiyon, 

otoimmünite, genetik ve merkezi sinir yollarındaki disfonksiyon 

sayılabilir. 

İnterstisyel sistit tanısı için temel değerlendirmede detaylı öykü, fizik 

inceleme, tam idrar tetkiki, idrar kültürü ve işeme günlüğü 

yapılmalıdır. Ek olarak diğer tanıları dışlama kriterlerini de içeren 

semptom skoru anketleri doldurulmalı ve sistoskopi yapılmalıdır. 

Sistoskopide mesane glomerülasyonları ve idrar kesesinde 

ürotheliumunun ülseratif bölgesi olan Hunner lezyonu olarak 

adlandırılan tipik bulgular görülebilir. Hunner ülseri olmayan 

vakalarda mukoza başlangıçta normal görünümdedir. 

Hidrodistansiyon ile beraber glomerülasyonların görülmesi prognostik 

önem arz eder.  

Semptomlara göre diğer hastalıklar dışlandıktan ve tanı 

doğrulandıktan sonra tedavi yönetiminde hasta eğitimine odaklanmalı, 

olabilecek sıkıntılardan kaçınmalı ve işlevi en üst düzeye çıkarmalıdır. 

Hastalara tedavi aşamaları ve beklenilecek sonuçlar hakkında 

danışmanlık kapsamında detaylı bilgi verilmelidir. Yaşam değişikliği 

için verilen hasta eğitiminin kesin bir tedavi edici özelliği yoktur, 

ancak yaşam kalitesini iyileştirmek için semptomlar yönetilebilir; 

sonuçta bu tip hastalar plasebo etkisinden belli oranda fayda 

görebilirler. 
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1. KENDİ KENDİNE YÖNETİM STRATEJİLERİ 

1.1. Diyet Değişiklikleri:  

Bazı yiyecek ve içeceklerin MAS/İS'de semptomları tetiklediği ancak 

bunun nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır. Hastaların %90'ı 

semptomlarının diyetleriyle değiştiğini bildirmektedir. Asidik gıdalar, 

narenciye ve meyve suları, domates, sirke, turşu, fermente gıdalar 

(örneğin, lahana turşusu), baharatlı yiyecekler, c vitamini, yapay 

tatlandırıcılar, kahve (hem kafeinli hem de kafeinsiz), çay, gazlı 

içecekler, alkol MAS/İS'de semptomları tetikleyebilir. Bu tarz 

besinlerden uzak durmak tedavinin bir parçası haline gelebilir. 

1.2. Stresten uzaklaşma ve psikoterapi:  

Gevşeme egzersizleri gibi ağrı ile ilişkili stresi yönetme stratejilerini 

öğrenmek için hastaların psikolojik danışmanlık almasında fayda 

olduğu görülmüştür. Hastalığın başlangıç etyolojisinde psikosomatik 

kökeni olanlar için psikolojik hizmetler daha da önemli olacaktır.  

1.3. Sıvı alımının düzenlenmesi:  

Hastalara ayrıca mesanelerini düzenli olarak boşaltmak için yeterli 

miktarda su içmeleri konusunda danışmanlık yapılmalıdır. Bu durum 

sık sık tuvalete gitmekten kaçınmak için hastaların şikayetlerine göre 

düzenlenmelidir. Hatta yeterli hidrasyon, MAS/İS'deki semptomları 

şiddetlendiren kabızlığı önlemeye de yardımcı olabilir. 
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1.4. Mesane eğitimi:  

Bilindiği gibi mesane eğitimi, işemeler arasındaki süreyi artırarak 

idrar sıklığının tedavisine yardımcı olur. MAS/İS 'lı hastalar 

rahatsızlığı gidermek için sıklıkla işediklerinden, mesane eğitimi ağrı 

düzelinceye kadar ertelenmelidir. 

2. FARMAKOLOJİK OLMAYAN TEDAVİLER 

2.1. Pelvik taban fizik tedavisi ve miyofasiyal gevşeme:  

Pelvik taban fizik tedavisi bu hasta grubunda etkili olabilmektedir ve 

çoğu hasta için önerilmelidir. Fizik tedavi hipertonik pelvik taban 

kaslarını tedavi etmeyi amaçlamaktadır. Kılavuzlar, pelvik taban 

kaslarını güçlendiren yöntemlerden kaçınılmasını savunmaktadır, 

çünkü bu pelvik taban kaslarının sıkılığını arttırmaktadır. Lukban ve 

arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada manuel fizik tedavi ve 

miyofasyal salınım tedavi programı ile semptomatolojide % 94'lük bir 

azalma gösterilmiştir. 

2.2. Akupunktur:  

Birçok çalışmada akupunkturun MAS/İS semptomlarını azalttığı 

gösterilmiştir ancak çoğu çalışma bu konuda kalitesiz veya yetersiz 

kalmaktadır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, 

akupunktur güvenli ve nispeten ucuz olduğundan, bir seçenek olarak 

önerilir. 
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2.3. Elektriksel stimülasyon ve biyofeedback:  

Elektriksel stimülasyon, pelvik taban kaslarını doğrudan vajinaya veya 

rektuma yerleştirilen küçük bir probla uyarır. Bu sinirleri 

duyarsızlaştırmaya veya hatta kasların kasılmasına ve gevşemesine 

neden olabilir. Vücudunuza yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla 

stimülasyon ağrı ve spazmları sakinleştirmek için kullanılabilir. 

Biofeedback ise perine ve / veya anüs çevresindeki bölgeye 

yerleştirilen elektrotları veya vajina veya rektuma yerleştirilen 

probları, pelvik taban kaslarının ne kadar gergin veya rahat olduğunu 

algılamak ve sonuçları bir cihazda görüntülemek için kullanır. Bu 

ipuçları o kasları gevşetmeyi öğrenmenize yardımcı olabilir. 

Elektriksel stimülasyon ve biyofeedback evde kişinin kendisinin 

yapabileceği non-invaziv yöntemlerdir. 

2.4. Sakral Nöromodülasyon 

Nöromodülatörler olarak da bilinen elektriksel sinir stimülatörleri, 

beldeki sinirlere hafif elektrik darbeleri gönderir ve idrar 

fonksiyonunun yönetilmesine yardımcı olur veya kronik ağrının 

giderilmesini sağlar. Nöromodülatörler, diğer terapilerden yeterince 

rahatlamayan birçok IC hastası için yardımcı olmuştur. Çalışmalarda 

sakral sinir köklerine cerrahi olarak yerleştirilen kalıcı implantların 

bağlı bulunduğu nöromodülasyon cihazından düzenli elektriksel 

uyarıların alınması ile gündüz ve gece işeme sıklığında ve hastalığa 

özgü ağrıda anlamlı azalma olduğu görülmüştür. 
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3. ORAL FARMAKOLOJİK TEDAVİLER 

Anti-histaminikler, amitriptilin, kortikosteroidler, siklosporin A, 

pentosan polisülfat sodyum, simetidin, üroloji kılavuzlarında belirli 

kanıt düzeyi ile önermesi olan ilaçlardır. Ancak oral tedaviler arasında 

FDA onayı alan tek tedavi Pentosan polisülfat sodyumdur. Ayrıca 

oksibutinin, gabapentin, nifedipin, tizanidin, quercetin, analjezikler, 

antidepresanlar ve çeşitli antibiyotikler de oral tedavi kapsamında 

kullanılmakta olup etkinliklerinin efektif olduğunu gösteren uzun 

süreli takip sonrası yapılmış randomize kontrollü çalışmalar yoktur. 

4. İNTRAVEZİKAL FARMAKOLOJİK TEDAVİLER 

Dimetil Sülfoksit (DMSO), hiyaluronik asit, kondroitin sülfat, 

heparin, pentosan polisülfat sodyum, lidokain, oksibutinin, 

resiniferatoksin/capsaisin ve BCG intravezikal tedaviler arasında 

üroloji kılavuzlarında yerini alan ilaçlardır. DMSO intravezikal 

tedaviler içinde oral tedavilerden başarı sağlanamayan hastalar için 

FDA onayı alan tek moleküldür. 

5. CERRAHİ TEDAVİLER 

5.1. Sistoskopi Eşliğinde Hidrodistansiyon 

Belirli bir basınç altında ortalama 20-30 dakika gibi bir sürede 

sistoskopi altında yapılan mesane içi tansiyonunun artışı ile hastalar 4-

6 aylık dönemde %40-60 oranında semptomatik rahatlama 

tariflemektedirler. Ancak literatürde veriler tam yeterli değildir. 
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5.2. Transüretral Hunner Ülseri Rezeksiyonu, Koterizasyonu 

veya Lazer Fulgarizasyonu 

Birçok çalışmada Hunner ülseri olan hastalarda semptomatik düzelme 

ve ağrıda azalma gösterilmiştir.   

5.3. İntradetrusör Botox Enjeksiyonu 

Botoks, nörotransmisyonu seçici olarak bozar ve modüle eder, 

detrüsör aşırı aktivitesini bastırır. Botoksun duyusal inhibe edici 

etkilere ve anti-inflamatuar etkilere sahip olduğu gösterilmiş olup, 

bölgesel inflamasyonu, duyusal sinir fonksiyonunu ve glandüler 

aktiviteyi modüle eder. Hidrodistansiyonla beraber uygulandığında ve 

tekrarlayan botox enjeksiyonlarıyla beraber etkinliği daha fazladır. 

Halen FDA onayı yoktur. 

5.4 Üriner Diversiyon ve/veya Sistektomi 

Ancak diğer tedavi methodlarından fayda göremeyen ileri derecede 

semptomatik hastalara önerilmelidir. Bu teknikler cerrahiye bağlı  

komplikasyonları da içerebilen majör operasyonlardan olup, bunlar 

arasında sistektomi yapılmadan üriner diversiyon, supratrigonal 

sistektomi (augmentasyonla beraber) veya subtrigonal sistektomi 

(augmentasyon ve üreter re-implantasyonu ile beraber) yöntemleri 

kullanılmaktadır. Ortotopik üriner diversiyon önerilmemektedir. 
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6. TEDAVİDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

6.1. Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBO) 

Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisinin, yaklaşık 20 yıldır 

siklofosfamid kaynaklı hemorajik sistit ve kronik radyasyon sistiti 

olan hastalarda etkili olduğu bildirilmiştir. Kronik radyasyon sistitinin 

patolojisi, iskemiye ve mesane duvarının fibrozisine bağlı olarak 

mesane kapasitesinde azalma olmasıyla MAS/İS'ye benzer. Bu 

benzerlik klinisyenleri bu konu üzerinde araştırma yapmaya sevk 

etmiştir.  

Ophoven Av ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, araştırmacılar 

MAS/İS hastalarının bir kısmına 2.4 atmosfer basınç altında %100 

oksijen verilen tankta her seansı 90 dakikalık ve 30 seans HBO 

tedavisi vermişler, bu hastalarda MAS/İS semptomlarının bazılarında 

gerileme ve bazılarında da iyileşme gözlemlemişler. Ayrıca tedavi 

hastalar tarafından iyi tolere edilmiş ve en az 12 ay boyunca pelvik 

ağrı ve urgencyde sürekli azalma, işeme sıklığının düzene girmesi ve 

fonksiyonel mesane kapasitesinin artması ile sonuçlanmış. 

Tanaka T. ve arkadaşlarının yayınladıkları bir çalışmalarının sonucuna 

göre, HBO’nun klasik tedavilere dirençli MAS/İS hastaları için güçlü 

bir tedavi olduğunu, iyi tolere edildiğini ve en az 12 ay boyunca ağrı, 

aciliyet ve idrar sıklığında düzelme sağlandığını belirtmişler. 

Bosco G. ve arkadaşlarının 2019 yılında yaptıkları bir çalışmada 

sistoskopik görünümde hafif bir iyileşme dışında, hastaların 

semptomlarında, yaşam kalitelerinde ve ürodinamik parametrelerinde 
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iyileşme görülmemiş. HBOT önemini vurgulayan daha önceki 

çalışmalardaki sonuçları gösterememişler. Bu durum HBOT'un 

MAS/İS’yi tedavi edip edemeyeceğini daha iyi anlamak için ek 

çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir. 

6.2. Platelet-rich-plazma (PRP) enjeksiyonu: 

Trombositten zengin plazma kolayca üretilen ve nispeten ucuz bir 

biyolojik malzemedir. Doğrudan hastanın kanından üretilir ve 

potansiyel olumsuz etkiler açısından sentetik malzemelerden üstündür. 

PRP daha önceden birçok farklı medikal alanda rejeneratif tıp tedavisi 

seçeneği olarak kullanılmıştır. PRP, yara iyileşme sürecinde 

iltihaplanma ve rejenerasyon sürecini modüle eden birçok büyüme 

faktörü ve sitokin açısından zengindir. Hasarlı doku hücrelerinin 

onarımında rol oynar ve erken yara iyileşmesine yol açar.  

Dönmez Mİ ve arkadaşlarının interstisyel sistit ve hemorojik sistit 

modeli oluşturdukları tavşanlarda yaptıkları bir çalışmada, PRP'nin 

intravezikal uygulamasının gruplardaki mitotik indeksi arttırırken, 

makroskopik kanamayı da azalttığı gösterilmiştir. 

Jia-Fong Jhang ve arkadaşlarının 2 yıl arayla yaptıkları çalışmalarda, 

otolog PRP'nin tekrar tekrar intravezikal enjeksiyonlarının mesane 

kapasitesini artırabildiği ve geleneksel tedaviye dirençli MAS/İS’li 

hastalarda semptomlarda iyileşme sağlayabildiğini gösterilmiştir. 

Otolog PRP enjeksiyonu seçilmiş hastalarda güvenli ve etkili olduğu 

sonucuna varmışlardır.  
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6.3. Mezenkimal kök hücre enjeksiyonu (MSC):  

Mezenkimal kök hücrelere (MSC) dayanan kök hücre terapisi, birçok 

mesane hastalığının tedavisi için değerli bir terapötik çalışma konusu 

olarak kabul edilmiştir, çünkü kök hücreler, hasarlı dokuları hedef 

hücrelere farklılaştırarak ve doku onarımına elverişli bir mikro ortamı 

düzenleyerek yeniden üretirler.  

Kim ve arkadaşları 2016 yılında yayınladıkları bir makalede, MSC 

tedavisinin epitel denüdasyonu ve mast hücresi infiltrasyonunun, sinir 

ağının ve mesane dokularındaki anjiyogenezin anormal değiştirilmesi 

dahil olmak üzere interstisyel sistitin birçok karakteristik patolojisini 

iyileştirebileceği görüşü üzerinde durmuşlardır. Daha sonrasında 

birçok araştırmacı bu konu üzerinde yoğunlaşmış ve çalışmalar 

başlamıştır.  

Fruta A ve arkadaşlarının deneysel interstisyel sistit hayvan modelinde 

yaptıkları bir çalışmada rat mesane dokusunda oluşan fibrozis ve 

enflamasyonunun kök hücre enjeksiyonu sonrasında iyileştiği 

gösterilmiştir.  

Chung JW ve arkadaşlarının ratlarda yaptıkları çalışmalar sonucunda, 

insan dokusundan türetilmiş mezenkimal hücrelerin hasarlanmış 

mesane dokusunu yeniden yapılandırdığını, fonksiyonel iyileşmeyi 

desteklediğini ve bir interstisyel sistit rat modelinde enflamatuar hücre 

birikimini inhibe ettiğini; özellikle üriner sistemden üretilen kök 

hücrelerin, inflamasyon üzerinde en yüksek inhibitör etkiye sahip 

olduğunu göstermişlerdir. Bunlar gibi daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
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vardır. Özellikle hayvan deneylerinde olumlu sonuçlarıyla kendini 

kanıtlamış kök hücre enjeksiyonunun birçok randomize kontrollü 

klinik araştırmada da çalışılacağı ve yakın gelecekte MAS/İS 

tedavisinde yerini alacağı aşikardır. 

6.4. Ekstrakorpereal şok dalga (ESWT) veya düşük enerjili şok 

dalga tedavisi (LESW):  

1980'lerde litotripsi için ilk tıbbi kullanımından bu yana, 

ekstrakorporeal şok dalgasının (ESWT) doku onarımını ve 

rejenerasyonunu teşvik ettiği bulunmuştur. Kesin mekanizmalar hala 

belirsiz olsa da, yara iyileşmesinin doğrudan uyarılması, 

neovaskülarizasyon ve ağrılı hislerin inhibisyonunu içeren biyolojik 

etkileri olduğu izlenmiştir. 

Wang HJ ve arkadaşlarının 2017 de yaptıkları bir çalışmada, dişi 

ratlardaki sistit modelinde siklofosfomidle oluşturulan mesane ağrısı, 

inflamasyon ve overaktiviteyi LESW tedavisi ile baskılayabilindiği 

gösterilmiştir. 

Yi-Ling Chen ve arkadaşlarının 2018 yılında 30 dişi rat ile yaptıkları 

bir çalışmada deneysel interstisyel sistit modeli oluşturulmuş ratların 

ESWT tedavisi sonrasında mesanelerinde inflamasyonun ortadan 

kalktığı ve yağ asidi reseptörü GPR120'yi upregüle ederek ürotelyal 

bariyer bütünlüğünün yeniden sağlandığını göstermişlerdir. 

Li H. ve arkadaşlarının 2019 yılında yaptıkları bir çalışmada 40 dişi 

rat kullanılmış. 4 gruba ayırdıkları bu ratların 1 grubu kontrol, 1 

grubuda sadece LESW alan olmak üzere diğer 2 grupta deneysel 
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interstisyel sistit modeli oluşturulmuş. Deneysel interstisyel sistit 

modeli oluşturulmuş gruplardan birine LESW tedavisi verilmiş. 

Gruplar 17 hafta boyunca izlenmişler. LESW tedavisi alan grupta 

idrar sıklığı azalmış ve ortalama idrar çıkışı artmış. Ayrıca LESW 

tedavisi ağrı eşiğini yükseltmiş ve mesane fonksiyonunda iyileşme 

görülmüş. Ratlar 17 hafta sonra sakrifiye edilerek histopatolojik 

olarak incelenmişler. Deneysel interstisyel sistit modeli oluşturulmuş 

ratlarda artmış olan tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) ve sinir büyüme 

faktörü (NGF) dahil olmak üzere lokal ve sistemik enflamatuar 

belirteçlerin ekspresyonu ve salgılanması LESW tedavisinden sonra 

istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı gözlemlenmiş. 

Chen YT 2020 yılında uzun süreli ESWT tedavisinin etkileri ile ilgili 

yayınladıkları bir çalışmada dişi ratlarda radyasyonun indüklediği 

kronik sistitlerde şok dalgasının mesane üzerine koruyucu etkilerini 

göstermişlerdir. 

Şok dalga tedavisinin invaziv olmaması ve daha önceki çalışmalarda 

da bahsedildiği gibi inflamasyonun önüne geçebileceğinin 

gösterilmesi önemli avantajlarındandır. Ancak uluslararası literatürde 

gösterilebilmiş yayınlar hem az hem de hayvan modelleri üzerinde 

yapılmışlardır. Daha fazla klinik destekli çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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GİRİŞ 

Hücredeki etkileşimler ve reseptörler 

Hücreler arasındaki doğrudan etkileşimler, hücre ile hücre dışı matriks 

arasındakiler gibi, çok hücreli canlıların gelişim ve fonksiyonları için 

son derece önemlidir. Bu etkileşimler sinyal iletim molekülleri ile 

sağlanır. Sitokinler, büyük polipeptid yapısında büyüme faktörü 

grubudurlar. Kan hücrelerinin gelişim ve farklılaşmasını düzenlerler, 

polipeptid yapısı hücre dışı sıvılara salınmaktan çok plazma zarı ile 

bağlantılı kalırlar (Mayer, 2015). Bundan dolayı doğrudan hücre-

hücre etkileşimleri sırasında spesifik olarak sinyal iletimi molekülleri 

olarak fonksiyon görürler. Kemokinler ise, heparin bağlayıcı küçük 

sitokinlerdir. İnflamasyon sırasında lökosit kemotaksisini uyarma 

yetenekleriyle tanımlanan kemokinler, fizyolojik koşullar altında 

homeostatik lökosit trafiği, immün hücrelerin canlılığı ve farklılaşması 

gibi pek çok biyolojik süreçte rol alırlar (Pacifico, 2017; Çağlar ve 

Kansu, 2004).  

Hücredeki etkileşimler ve görüntülemenin moleküler 

değerlendirilmesi 

Bir hücrede gen ifadesi, moleküllerin hücrede ki sayısal 

durumlarındaki değişimi ifade etmektedir. Bu sayısal veriler hücrede 

pek çok hastalığın seyrini, metabolizmadaki reaksiyonların verim 

durumlarını değiştirmektedir. Canlı ya da cansız materyallere 

uygulanan spektroskopik analizlerin çoğunda moleküllerin dönme, yer 

değiştirme, titreşim gibi hareketleri temel alınarak ölçümler 
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yapılmaktadır. Hatta hücredeki molekül sayısı çözeltideki madde 

konsantrasyonu gibi düşünüldüğünde, ışık yolunda incelenen örnek 

yapısındaki molekül sayısı örneğin ışık absorbsiyonunun bir 

ölçüsüdür. İnsan beyin hücrelerini ele alan f(MRG) görüntüleme 

sistemide aynı şekilde çalışmakta, buradaki beyaz ve gri bölge 

oluşumunda ifade olunan ya da olunamayan moleküllerin sayılarının 

etkili olabileceği düşünülebilir. Molekül sayılarıda kantitatif PCR 

yöntemi ile tespit edilmektedir. MS, Alzheimer, Parkinson gibi pek 

çok hastalığın teşhis ve tanısında moleküler düzeyde yapılacak 

çalışmalar gerekli ve önemli olmaktadır. Hassas bir terazideki su ayarı 

gibi sağlıklı bir insan vücudunda da ifade olunması gereken reseptör, 

düzenleyici, yapıcı gibi pek çok rollerdeki genlerin var olması gereken 

bir ayarı (ifade miktarı) vardır. Bu ayar bozulduğu zaman 

metabolizmadaki pek çok faaliyet aksadığında, beyinde 

nörodejenerasyon, nöroinflamatuar etkiler, immün sistemde sorunlar 

ortaya çıkacaktır. 

Kemokin ve atipik kemokinler ile yapılmış gen ifade çalışmaları 

Beyin metastazı gelişiminde kemokinler ve reseptörleri de önemlidir. 

Melanom hücrelerinin CCR3, CCR4, CXCR3, CXCR7, CX3CR1 ve 

membran-CX3CL1 dâhil tüm kemokin reseptörlerine sahip olduğu 

gösterilmiştir. Bunların arasında özellikle metastatik melanom 

hücresindeki CCR4 reseptörünün CCL22 ile aktivasyonunun beyin 

metastazı gelişiminde önemli olduğu gösterilmiştir (Graves and Jiang, 

1995). Kemokinler özgül işlevsel reseptörleri dışında sinyal iletmeyen 

tuzak reseptörlere de sahiptir. Bu reseptörler ACKRs (a tipik kemokin 



 
 169 

reseptörler) olarak adlandırılan yeni kemokin reseptörleridir. Bu 

reseptörler hücre göçüne neden olmazlar (Bonecchi and Graham, 

2016). Herbir a tipik kemokin reseptörüne pek çok kemokin 

bağlanabildiği bilinmektedir. Bu reseptörler bağladıkları kemokinleri 

internalize eder ve hücre içinde yıkılmalarına neden olabilir. Ayrıca 

bazı kemokinleri internalize ettikten sonra yine hücre dışına 

salıverebildikleri de gösterilmiştir (Salvi et al., 2017). Reseptörlerin 

ligand ile etkileşimini yapısındaki monositler ile internalize ederek 

engelleyen yapılar olan atipik kemokinlerdir. Bu monosit yapısı 

sayesinde ACKR2, CCR2 kemokinini sindirir, parçalar. Atipik 

kemokin reseptörleri, kemokin reseptörlerinin aksine eritrosit, lenfatik 

veya damar endotel hücrelerinde bulunurlar. Özellikle ACKR2 ve 

ACKR3 lökositlerde saptanırlar. ACKR kemokinlere yüksek affinite 

ile bağlanırlar ve G protein aracılığı ile çalışmadıklarından hücre 

göçünü indüklemezler. Gerçekte B-arrestin ilişkili pathway ile 

kemokinleri modüle ederler. ACKR expresyon düzenleyerek 

kemokinleri yada diğer kemokin reseptörlerini modüle ederler. 

ACKR’nin nöroinflamasyondaki rolü işaret edilmekte olup bu kontrol 

oldukça komplex görünmektedir. ACKR ailesi 4 farklı protein 

içermektedir. ACKR1, ACKR2, ACKR3, ACKR4. Diğer proteinler 

CCRL2 ve PITPNM3 de ACKR5 ve ACKR6 olarak 

adlandırılmaktadır. Son birkaç yılda ACKR’lerin inflamasyondaki 

rolü de daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır. Bu rolü netleştirmek için 

gen ifade çalışmaları yapılmalıdır. Daha önce İranlı ms hastaları için 

ifadesi alınmıs CXCL8 ve reseptörleri dışında protein yapıda olan a 

tipik kemokin reseptörleri ile gen ifadesi çalışmalarına literatürde 
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fazla rastlanmamıştır. Daha çok kemokinler (CC) ve ligandları ile 

ilgili gen ifade çalışmaları bulunmaktadır (Bonecchi et al., 2016; 

Bodduluri et al., 2018; Woodcock et al., 2017; Aswad et al., 2017; 

Mabuchi and Hwang, 2017; Shams et al., 2017; Bachelerie et al., 

2015). 

Kemokin ve atipik kemokinlerin deney hayvanları üzerindeki 

çalışmaları 

Hansel ve ark. (2015) tarafından yapılan hayvan deneyi çalışmasında, 

ACKR2 delesyonu iki farklı model ile immünizasyona verdiği yanıtlar 

açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışmada farelerin immünize 

edildiği yöntemler MOG35-55 (peptid), MOG1-125 (protein) olmak 

üzere farklılandırılmıştır. Sonuçta T cell cevabını baskılanmamış yani 

otoimmünite açısından koruma sağlamamıştır. Hatta IL-17 üretimi ile, 

B lenfosit yanıtı protein ile immünizasyon sonrasında (MOG1-125) 

artış gösterdiği görülmüştür. Peptid immünizasyonunda (MOG35-55) 

bu sonuç görülmemiştir. Çalışmada ACKR2 eksikliği olan farelerde 

lenfatik konjesyona neden olmuş ve antijen sunucu hücreler tarafından 

MOG35-55 ile immünize edilmesi sonrasında deriden lenf kanallarına 

drenaj oluşmuştur (Ford et al., 2014). Bu çalışma daha önceden 

yapılan Liu ve ark. (2006) da yaptığı çalışmadan farklı sonuçlar 

vermiştir. Liu ve ark ACKR2 eksikliği olan farelerde antijen ile 

muamaleden sonra yaptığı çalışmada ex vivo değerlendirme ile 

immunizasyon açısından yetersizlik olduğu görülmüştür. Yani bu 

hayvanlarda daha az spinalor inflamasyonu ve demiyelinizasyon 

olduğu görülmüştür. Demiyelinizasyon cevabı ise anti MBP antikoru 
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ve anti CD-45 antikoru ile değerlendirilmiştir. Bu iki çalışma ACKR2 

eksikliği olan farelerde farklı sonuçlar vermiştir. Her iki çalışmada 

EAE (an animal model of brain inflammation modeli) başarılı bir 

şekilde oluşturulmuştur. Hansell ve ark larının yaptığı çalışmada 

otoimmün hastalıklardaki fare modellerinde patojenik T hücre 

gelişiminde anlamlı denilecek farklılıklar olduğu gösterilmiştir. Bu 

çalışmada; ACKR2 expresyonu deneysel EAE ve Artritis modelinde 

upregüle olduğu görülmüştür. Bu expresyon artışının inflame dokular 

kaynaklı olduğu düşünülmüştür. MOG35-55 ile oluşturulan hayvan 

modelinde peptidimmünizasyonu sonrasında ACKR2 eksikliği olan 

hayvanlarda herhangi bir koruma verisi oluşmamıştır. Kontrol 

grubuna göre daha fazla IL-17 oluşmamıştır. Böylece ACKR2 kaybı 

olan modelde immünizasyon sonrasında lenf drenajında artış olmadığı 

düşünülmüştür. 

Çalışmaların MS ile değerlendirilmesi 

Yukardaki örnek araştırmalar ve diğerlerinde görüldüğü üzere, daha 

çok fareler ile gen ifade çalışmaları yapılmıştır (Zheng et al., 2016; 

Teoh et al., 2014; Qi et al., 2015). A tipik kemokinlerin gen 

ifadelerinin nöroinflamatik etkiye neden olduğu sadece deneysel 

hayvan modelinde açıklanmıştır. Ayrıca, MS birincil olarak genç 

erişkinleri etkileyen santral sinir sisteminin demiyelinizasyon ve 

aksonal dejenerasyonla seyreden kronik inflamatuar bir hastalığı 

olarak bilinmektedir. Ayrıntılı klinik ve patolojik özellikleri 

geçtiğimiz yüzyılda tanımlanmasına rağmen patogenezi bugün için 

bile net bilinmemektedir. Patofizyolojisi tam olarak anlaşılmamışsa da 
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kan beyin bariyer bozukluğu, lökositlerin MSS’e göçü ve lezyon 

oluşumuna ilişkin birçok faktör konusunda önemli adımlar atılmıştır 

(Işık ve ark., 2014). Yapılan araştırmalara göre MS’in farklı tipteki 

hastalarında Real time RT-PCR yöntemi ile ACKR2, ACKR3 gen 

ifadesi takibi ve karşılaştırması ile ilgili çalışma olmadığı tespit 

edilmiştir (Derveaux et al., 2010; Bayram ve Yiğiter, 2015; Kashani 

and Aduli, 2014). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Patofizyolojisi tam olarak anlaşılmamış olan Multiple skleroz (MS) 

hastalığında, kemokin reseptörlerinin kantitatif gen ifadesi hastalığın 

teşhis ve tedavisinde oldukça önem arzetmektedir. Kemokin 

reseptörlerinin çoğunun gen ifade çalışmaları flow sitometri yöntemi 

ve biyopsi örnekleri kullanılarak yapılmıştır. Fakat a tipik kemokin 

reseptörlerin (ACKR ailesi) farklı tip MS hastalarında kantitatif gen 

ifadesi ile ilgili yapılmış çalışmaya rastlanmamıştır. Oysa kemokin 

reseptörlerini internalize eden ACKR2 ve ACKR3 gibi a tipik 

kemokin reseptörlerdir. Moleküler düzeyde kemokin reseptörlerin 

miktarlarında kantitatif değişime neden olan a tipik kemokin 

reseptörlerin de MS hastalığının seyri ve MS hastalık tiplerindeki 

dönüşümü dolaylı etkileyebileceği düşünülebilir. A tipik kemokin 

reseptörlerin de protein yapıda olması gen ifade çalışmalarına yol 

açmaktadır. Başka hastalık tiplerinde de olabilir ama bu çalışmada MS 

hastalığı için yapılan gen ifade çalışmaları araştırılmış ve buna göre 

farklı tipte MS hastalarında a tipik kemokin reseptörlerin gen ifade 

çalışmalarının RT-PCR yöntemi ile yapılmadığı tespit edilmiştir. 
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Böylece, gen ifade sonuçlarının, klinik EDS değeri ve fMRG 

sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi ile kantitatif olarak moleküler 

düzeyde meydana gelecek değişikliklerin birbirlerini etkilediği ortaya 

çıkacaktır. Bu durumun hastalığın seyri ve tipleri arası geçişte 

açıklama sağlayacağı düşünülmektedir.  

Sonuç olarak, MS hastalığı ile ilgili yapılmış çalışmalara göre 

özellikle ACKR2 ve ACKR3 gibi a tipik kemokin reseptörlerin RT-

PCR ile gen ifadesi gibi moleküler düzeyde az çalışma yapıldığı tespit 

edilmiştir. MS hastalığının seyrinin moleküler düzeyde takibi, RRMS, 

SPMS gibi dört farklı tipte MS hastaları üzerinden yapılırsa hastalık 

tiplerinin arasındaki dönüşümde gen ifadesinin etkin olacağı 

görülebilecektir. Bu düşüncelerin ortaya çıkmasında, 

yorumlanmasında desteğini esirgemeyen Erciyes Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mehmet Fatih 

Yetkin’e teşekkürlerimi sunarım.  
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GİRİŞ 

Son yıllarda yağı ve şekeri azaltılmış besinler için artan talep dikkati 

çekmektedir (Sacchi ve ark. 2018). Yağı azaltılmış besinler arasında 

ise yağı azaltılmış süt ürünleri ve özelikle yağı azaltılmış veya yağsız 

peynir talepleri önemli derecede artmıştır (Anvari ve Joyner. 2019). 

Yağı azaltılmış süt ürünleri, insanların günlük enerji alımlarını 

kontrol altına almaları için iyi bir alternatif olarak gösterilmektedir 

(Deegan ve ark. 2014). Yapılan bir çalışmada, Amerika Birleşik 

Devletleri'nde obezite yaygınlığı göz önüne alındığında, tüketicilerin 

porsiyon büyüklüğünü azaltmak ve tam yağlı gıdalar tüketmek yerine 

az yağlı gıdaları tercih etmek gibi daha sağlıklı beslenme stratejilerini 

benimsedikleri belirtilmektedir (Anvari ve Joyner. 2019). Benzer bir 

çalışmada da, aşırı yağ tüketiminin özellikle hayvansal yağ 

tüketiminin koroner kalp hastalıkları ve obezite riskini artırdığı için 

tüketicilerin ilgilerinin düşük yağ oranına sahip ürünlere yöneldiği 

ifade edilmektedir (Ryhänen ve ark. 2001, Akbari ve ark. 2019). 

Mirmiran ve ark. (2015) yaptıkları çalışmada ise; süt ve ürünlerinin 

bireysel ve bölgesel tüketim farklılığı nedeniyle bu ürünlerin sağlık 

üzerine olan etkileri üzerine yapılan çalışmaların sınırlı ve tutarsız 

olduğunu belirtmiştir.  

Bu bölümde; yağı azaltılmış süt ve ürünlerinin sağlık üzerine 

etkilerini ve bu ürünlerde meydana gelebilecek duyusal ve yapısal 

kusurların önlenmesi için yapılan uygulamaları incelemek 

amaçlanmıştır. 
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1. SÜTÜN BİLEŞİMİ VE BESİN DEĞERİ 

Diyet kılavuzları, hayati bir besin kaynağı olduğu için süt ve 

ürünlerine önemli bir yer vermektedir. Küresel olarak, süt ve ürünleri 

tüketiminin günlük enerji alımının yaklaşık % 10'unu oluşturduğu 

belirtilmektedir (Bhupathi ve ark. 2020). Dünya çapında diyet 

tedavilerinin temel parçası olarak süt ve ürünleri kullanılmaktadır; 

ayrıca bu ürünler günlük diyetin ana bileşenleri olan karbonhidrat, 

protein, yağ, vitaminler (B grubu vitaminleri, A ve E vitaminleri) ve 

mineraller (Kalsiyum, Magnezyum, İyot vb.) gibi besin öğelerini de 

bol miktarda içermektedir (Feeney ve ark. 2017, Gómez-Cortés ve 

ark. 2018).  

Kalsiyum mineralinden zengin süt ve ürünleri, özellikle çocuk ve 

adölesanlarda kemik ve diş sağlığı için önemlidir. Bunun yanında, 

abdominal obezite, obezite, inme, dislipidemi, artmış kan basıncı, 

kalp-damar hastalıkları, Tip II diyabet, kolon kanseri gibi çeşitli 

kanser türleri gibi hastalıklardan korunma ve hastalıkların tedavisi 

için de önemli bir besin grubudur (Cadogan. 1997, Park ve ark. 2014, 

Rizzoli. 2014, Astrup. 2014). Yapılan bir çalışmada; sütte bulunan 

antikorların, rotavirüs, Escherichia coli, Candida albicans, 

Streptococcus mutans, Clostridium difficile, Cryptosporidium parvum 

ve Helicobacter pylori enfeksiyonlarına karşı koruyucu etki 

gösterdiği ifade edilmiştir (Demirgül ve Sağdıç. 2018). 
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Tablo 1’de (Muehlhoff ve Bennett Anthony. 2013) farklı süt 

kaynaklarının besin kompozisyonu verilmiştir. Tabloda da görüldüğü 

gibi; inek sütü ve keçi sütünün sağladığı enerji miktarı koyun 

sütünden farklıdır. Bunun temel sebebi ise içerdikleri yağ miktarının 

farklılık göstermesidir. 

Tablo 1. Farklı Tür Sütlerin Ortalama Besin Bileşimi (100 g Süt İçin) 

İçerik İnsan İnek Keçi  Koyun 

Enerji (kJ) 291 262 270 420 

Enerji (kcal) 70 62 66 100 

Su (g) 87,5 87,8 87,7 82,1 

Toplam protein (g) 1,0 3,3 3,4 5,6 

Toplam yağ (g) 4,4 3,3 3,9 6,4 

Laktoz (g) 6,9 4,7 4,4 5,1 

 

Süt yağı miktarı ve bileşimi, süt ve ürünlerinin kalitesi açısından da 

oldukça önemlidir. Büyükbaş hayvanların süt yağında ortalama %70 

doymuş yağ asidi, %25 tekli doymamış yağ asidi, %5 oranında ise 

çoklu doymamış yağ asidi bulunmaktadır (Zhao ve ark. 2013). Süt 

yağı yağda çözünebilen vitaminleri içerdiği için de önemlidir. Sütün 

kompozisyonu üzerine çok sayıda faktör etki etmektedir (Schwendel 

ve ark. 2015). 

Süt verim ve bileşimini etkileyen faktörleri iki ana gruba ayrılabilir. 

Bunlar; 

1. Genetik yapı ya da ırk, 

2. Diğer faktörlerdir.  
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Bir başka sınıflandırma ise; 

A. Besleme ile ilgili faktörler 

B. Besleme dışındaki faktörler olarak tanımlanabilir (Özek. 

2015). 

 

2. SÜT VE ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ 

Günlük diyetin büyük bir öğesi olan süt ve ürünleri, sağlık üzerine 

olan koruyucu ve iyileştirici etkileri nedeniyle araştırmacıların 

dikkatini çekmektedir (Lu ve ark. 2016).  

Avrupa ülkelerinde yoğurt tüketimi, süt ve ürünleri tüketiminin% 

32'sini oluşturmaktadır. ABD'de, özellikle sağlığı geliştirmenin bir 

yolu olarak yoğurt tüketim sıklığı her geçen gün artmaktadır (Rifkin 

ve ark. 2020). Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA)-

2010’a göre yetişkin bireylerin yaklaşık %60’ı sütü ya hiç 

tüketmemektedir ya da seyrek tüketmektedir.  Sütü her gün veya 

haftada 5-6 kez tüketen bireylerin sıklığı ise yaklaşık %15 gibi düşük 

bir orandır. Her gün süt tüketen yetişkin bireylerin tüketim miktarı ise 

65 mL/gün (yaklaşık ¼ porsiyon) gibi düşük bir miktardır. Bu 

araştırmaya göre sütün tam tersi şekilde yetişkin bireylerin %62,5’i 

her gün ya da haftada 5-6 kez %62,5 yoğurt tüketmektedir. Ancak 

yoğurt tüketimi en sık olan bu grup bile ortalama 111 g/gün (yaklaşık 

½ kâse) yoğurt tüketmektedir. Tüketim seyreldikçe miktar da 

azalmaktadır. Yine bu araştırmaya göre yetişkin bireylerin yaklaşık 

%80’i her gün veya haftada 5-6 kez peynir tüketmekte ve sırasıyla 

ortalamaları 48 g/gün (yaklaşık ¾ porsiyon) ve 40 g/gün (yaklaşık 2/3 
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porsiyon) şeklindedir. Bu verilerin ışığında peynir toplumumuz 

tarafından yoğurt ve süte göre daha çok tercih edilmektedir ve süt ve 

ürünlerinin yararlı etkilerini sağlayabilmek için peynir iyi bir 

alternatif olabilir (Pekcan ve ark. 2016). 

3. SÜT VE ÜRÜNLERİNDE BULUNAN YAĞIN SAĞLIK 

ÜZERİNE ETKİSİ             

Süt ve ürünlerinde; toplam yağ miktarı ve yağ asidi çeşitliliğinin 

insan sağlığı üzerine önemli etkisi vardır (Maamouri ve ark. 2019). 

Tam yağlı süt, peynir, tereyağı, krema gibi besinler önemli enerji ve 

doymuş yağ (SFA) kaynakları olarak kabul edilir. Süt ve 

ürünlerinin(tereyağı hariç) doymuş yağ alımının ABD’de %24’ünü, 

Avrupa ülkelerinde %25-30’unu karşıladığı tahmin edilmektedir 

(Liang ve ark. 2018).                                                                    

Beck ve ark. (2017) yaptıkları çalışmada, tam yağlı süt tüketiminin 

vücut ağırlığı üzerine etkisi ile ilgili sonuçların net olmadığını 

belirtmektedir. Bir başka çalışmada ise yoğurdun, kilo ve vücut yağı 

üzerinde diğer süt ve ürünlerinden daha güçlü bir etkiye sahip olduğu 

belirtilmektedir (Astrup. 2014). Probiyotik yoğurt tüketiminin, 

yüksek protein ve kalsiyum içeriğinden dolayı kilo kaybını 

kolaylaştırmak için olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir 

(Razmpoosh ve ark. 2020). Bunun yanında süt ürünlerinin 

konjugelinoleik asit ve orta zincirli yağ asitleri dahil olmak üzere 

kendi bileşenlerinin işleviyle obezite riskini azaltabileceği de öne 

sürülmüştür (Lee ve ark. 2014). Mirmiran ve ark. (2005) 



 
184 SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA TRANSDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

tarafından  yapılan çalışmada; beden kitle indeksi (BKI) ve bel 

çevresinin azalması ile süt tüketimi arasında pozitif bir ilişki olduğu 

gösterilmektedir.          

Süt ve ürünleri, oligosakkaritler ve sfingolipidler gibi çeşitli diğer 

biyoaktif bileşikler içermektedir. Bu nedenle süt yağının yüzde 

%60’ından fazlasının doymuş yağ olmasına rağmen kan lipit profili, 

hipertansiyon riskinin azalması ve glisemik indeks üzerine pozitif 

etkileri olduğu belirtilmektedir (Feeney ve ark. 2017). Düşük yağlı 

süt ve ürünlerinin tüketimi ile T2DM riskinin azalması arasında ilişki 

olduğunu destekleyen tutarlı kanıtlar bulunmaktadır ancak yağı 

azaltılmamış süt ve ürünleri de yararlı etkilerinden dolayı tavsiye 

edilmektedir (Rice ve ark. 2013). Örneğin Tong ve ark. (2011) 

tarafından yapılan metanaliz çalışmasına göre; günde 1 porsiyon tam 

yağlı süt ve ürünü tüketimi T2DM riskini %5,  1 porsiyon yağı 

azaltılmış süt ve ürünü tüketiminin ise %10 oranında azalttığı 

belirlenmiştir. Díaz-López ve ark. (2016) çalışmalarında, yüksek süt 

ve ürünleri, özellikle de az yağlı süt ve ürünlerinin tüketiminin T2DM 

insidansı riskini azalttığını bildirmiştir. Başka bir çalışmada ise; süt 

ürünlerinin, özellikle yoğurdun yüksek miktarda tüketilmesinin, 

yaşlılarda T2DM'ye karşı koruyucu bir etki sağladığı belirlenmiştir 

ayrıca az yağlı süt ve ürünleri, daha düşük metabolik sendrom riski ile 

ilişkilendirilmiştir (Camacho-Barcia ve ark. 2019). Avrupa Kanser ve 

Beslenme Üzerine Prospektif Araştırma (EPIC) kohortlarındaki 

verileri kullanan iki büyük prospektif çalışmada, fermente süt 

ürünleri, özellikle yoğurt ve az yağlı olgunlaşmamış peynir tüketimi, 
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T2DM  riskinin azalmasıyla ilişkili bulunmuştur (Sluijs ve ark. 2012, 

O'Connor ve ark. 2014). Ancak Kummer ve ark. (2019) çalışmasında 

süt ve ürünlerinin alımının diyabet ile ilişkisinin büyük ölçüde 

tutarsız olduğu belirtmekte, ayrıca tam yağlı veya yağı azaltılmış süt 

ve ürünlerinin daha düşük diyabet riski ile ilişkili olmadığı ifade 

etmektedir.           

Süt ve ürünlerinin protein, kalsiyum ve magnezyum vb. besin içeriği 

nedeniyle kan basıncının düşürülmesinde rol oynayabileceği ileri 

sürülmektedir (Mirmiran ve ark. 2015). Roy ve ark. (2019) yaptıkları 

çalışmada, normal diyette tam yağlı süt ve ürünlerinin miktarının 

arttırılmasının uzun dönemde hipertansiyon görülme riskini arttırdığı 

ancak normal diyette yağı azaltılmış süt ve ürünleri miktarını 

arttırıldığında hipotansif etkiler görüldüğünü belirtmiştir. Bunun 

yanında bir başka çalışmada ise, DASH diyeti ile yüksek yağlı süt ve 

ürünleri tüketilen modifiye edilmiş DASH diyeti arasında hipotansif 

etki bakımından bir farklılığın olmadığı saptanmıştır (Chiu ve ark. 

2016).            

Süt ve ürünlerinin düzenli ve yüksek miktarda tüketiminin 

aterosklerozriski ile ters ilişkili olduğu belirtilmektedir (Leary ve ark. 

2018). Ancak Tapsell (2015); günlük 200 g süt ve ürünleri tüketimi 

ile kardiyovasküler hastalıklar arasında anlamlı bir ilişki olmadığını 

bildirmiştir. 

Thorning ve ark. (2017) ise, süt ve ürünleri tüketiminin doymuş yağ 

alımını artırdığını, bu nedenle LDL kolesterolü artırabileceğini 

belirtmektedir. Süt ve ürünlerinin ağırlık yönetiminde yararlı etkileri 



 
186 SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA TRANSDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

vardır ancak besinsel SFA’yı yükselttiği gerçeği ve bu durumu 

yüksek LDL seviyeleri ile ilişkilendiren kanıtlar, süt ve ürünlerinin 

tüketimini artmış bir kardiyovasküler hastalık riski ile 

ilişkilendirmektedir (Tapsell. 2015).  Bu yüzden doymuş yağın 

patogenetik rolü son yıllarda oldukça tartışmalı hale gelmiştir, çünkü 

doymuş yağ alımı, yüksek yoğunluklu lipoproteini (HDL) 

arttırmaktadır. Ayrıca, süt ve süt yağının plazma kolesterol 

konsantrasyonlarını olumsuz etkilemediğini gösteren çalışmalar da 

vardır (Roy ve ark. 2019). Peynir, yüksek SFA içeriğine sahip 

fermente bir süt gıdasıdır. Süt ürünleri ve kardiyovasküler hastalık 

riski üzerine yakın zamanda yapılan çalışmalarda; peynirin, düşük 

SFA diyetine kıyasla LDL-kolesterolü tereyağı ile aynı ölçüde 

artırmayacağı sonucuna varılmıştır (Tapsell. 2015). Bununla beraber 

21 ülkeden ve 5 kıtadan 136.384 bireyi içeren büyük bir kohort 

çalışmasının bulguları, süt ve ürünleri tüketiminin daha düşük 

mortalite ve kardiyovasküler hastalıklar riski ile ilişkili olduğunu 

açıkça göstermiştir (Astrup. 2019). Bhupathi ve ark. (2020) yağsız ve 

az yağlı süt tüketiminin artmasıyla ilişkili olarak kardiyovasküler 

hastalık riskinde bir azalma olacağını belirtmiştir. 

Ülkemizde süt ürünleri arasında en fazla tercih edilen ve fermente bir 

süt ürünü olan yoğurdun tüketiminin; sağlıklı bir bağırsak 

mikrobiyotasını desteklemesi nedeniyle kardiyovasküler hastalıklar 

üzerinde önleyici bir etkiye sahip olabileceği düşünülmektedir 

(Tapsell. 2015). Yoğurt tüketiminin ve probiyotik kullanımının 

gastrointestinal faydalarının yanı sıra osteoporoz, obezite ve 
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metabolik hastalık, kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek hastalığı 

gibi birden fazla sağlık problemi üzerine faydaları olabileceği 

belirtilmektedir (Rifkin ve ark. 2020). İnsan diyetindeki ana 

prebiyotik ve probiyotik kaynakları olan diyet lifi ve yoğurdu 

değerlendiren epidemiyolojik çalışmalar; metabolik bozukluklar, 

kardiyovasküler hastalıklar, gastrointestinal kanserler gibi çeşitli 

hastalıklar ve erken ölüm riskinin azaltılmasında olumlu etkileri 

olduğunu bildirmektedir (Yang ve ark. 2019). Probiyotik yoğurt 

tüketimi üzerine yapılan bir çalışmada; probiyotik yoğurdun kan 

lipitlerini iyi yönde etkilediği ve NAFLD (non-alkolik yağlı karaciğer 

hastalığı) risk faktörlerinin tedavisinde faydalı olabileceği 

belirtilmektedir (Kong ve ark. 2019). 

Anvari ve ark. (2019)yaptıkları çalışmada, 20 ila 54 yaşlarındaki 

yetişkinlerin %16'sının diyetlerinde peyniri kısıtladığını saptamıştır. 

Aynı çalışmada; tam yağlı peynire yakın lezzet ve dokuya sahip az 

yağlı peynirler mevcut olsaydı, bu bireylerin %29'unun peyniri 

diyetlerine dâhil etmeye istekli olduğu da belirtilmiştir. Dolayısıyla, 

bu talebi karşılamak için uygun kaliteye sahip az yağlı süt ürünlerinin 

geliştirilmesi konusu büyük ilgi çekmektedir.  

4.SÜT VE ÜRÜNLERİNDE YAĞ AZALTMA 

UYGULAMALARI 

Toplumlar artan obezite ve aşırı kiloluluk prevelansına bir yanıt 

olarak tükettikleri besin maddelerindeki yağ oranlarını azaltma 

eğilimindedirler ancak yağı azaltılmış bu ürünlerin doku, tat ve besin 
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değerlerinin korunması önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Deegan ve ark. 2014). 

Gıda endüstirisinde çiğ süte uygulanan işlemlerden biri olan 

standardizasyonun amacı; sütün yağ oranının artırılması veya 

azaltılmasıdır. Bu işlem, tüketici pazarı için süt tedariği ve dondurma, 

peynir, süt tozu gibi süt ürünlerinin üretiminde üründe standart bir süt 

yağı içeriği oluşturmak için birçok farklı yöntemle yapılmaktadır 

(Burke ve ark. 2018). Süt yağı azaltma işlemi süt ürünlerinde birtakım 

problemlere sebep olmaktadır.  

Satışa sunulan dondurmalar %10-16 oranında yağ içerir ve yağın 

azaltılması durumunda dondurmanın şekil alma, pürüzsüzlük, erime 

direnci gibi birçok önemli özelliği olumsuz etkilenmektedir. Artan 

yağsız ürün talepleriyle birlikte yağı azaltılmış dondurma 

formülasyonlarında istenmeyen özelliklerin önüne geçebilecek yağ 

ikame maddelerinin kullanımına yönelik çalışmalar başlatılmıştır 

(Tekin ve ark. 2017, Akbari ve ark. 2019). Dondurma 

formülasyonlarında lipit, protein ve karbonhidrat bazlı yağ ikame 

maddeleri kullanılmaktadır. Liu ve ark. (2018) tarafından yapılan bir 

çalışmada; soya protein hidrolizatı ve ksantan gam kombinasyonu 

yağı azaltılmış dondurma üretiminde kullanılmıştır. Bu değişimin 

genel olarak dondurma kalitesini bozduğu ancak yağı %50 oranında 

azaltılmış dondurmada kullanıldığı takdirde %10 yağ içerikli 

dondurmaya benzer görünüş, tat ve tekstür sağladığı, bu 

kombinasyonun yağı azaltılmış dondurma üretiminde bir alternatif 

olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Bitkilerin doğal bir 
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karbonhidratı olan inülinin dondurmada yağ ikame maddesi olarak 

kullanıldığı bir çalışmada; az yağlı dondurmalara inülin ilavesinin 

dondurmaların yapışkanlığını ve sertliğini önemli ölçüde azalttığı 

belirtilmiştir (Akbari ve ark. 2016). İnülinin yağı azaltılmış sütlü tatlı 

üretiminde kullanıldığı bir çalışmada ise inülin ilavesinin sütlü 

tatlının duyusal özelliklerini kabul edilebilir şekilde etkilediği 

belirlenmiştir (Arcia ve ark. 2011).  

Süt yağı, peynirin besinsel değerinin yanı sıra duyusal, fonksiyonel ve 

reolojik açıdan kabul edilebilir olmasına da katkı sağlamaktadır 

(Miočinović ve ark. 2011).Yağın peynirden uzaklaştırılması; lezzet 

azalması, lastiksi yapı oluşumu, aroma eksikliği, renk bozukluğu gibi 

kusurlara yol açtığından yağ ikame maddesi ilave edilmeden arzu 

edilen özelliklere sahip peynir üretimi oldukça zordur (Karimi ve ark. 

2015). Peynir üretiminde yağ ikame maddesi olarak modifiye edilmiş 

nişasta kullanılan bir çalışmada; nişasta, peynirin su tutma 

kapasitesini artırarak viskozitenin artmasını sağlamıştır. Reolojik 

açıdan olumlu sonuçların elde edildiği bu çalışma sonucunda 

modifiye edilmiş nişastanın peynirde yağ ikame maddesi olarak 

kullanılabileceği belirtilmiştir (Diamantino ve ark. 2019). Başka bir 

çalışmada ise yağı azaltılmış sürülebilir peynire %5, %7 ve %9 

oranında inülin ilavesi yapılmıştır. %5 oranında inülin ilavesi 

peynirde sertliği azaltarak sürülebilirlik kabiliyetini arttırmış ve 

duyusal açıdan kabul edilebilirlik sağlamıştır (El-Assar ve ark. 2019). 

Bununla beraber β-glukan ve fitosteroller gibi fonksiyonel bileşikler 

yağ ikame maddesi olarak kullanıldığında sürülebilir peynirin 
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teksürel özelliklerini geliştirdiği ve prebiyotik özelliklerinden dolayı 

probiyotik bakterilerin gelişimini artırdığı raporlanmıştır (Ningtyas ve 

ark. 2019).              

Yoğurtta yağ ikame maddesi olarak kimyasal olarak modifiye edilmiş 

nişastanın kullanıldığı bir çalışmada; nişastanın yoğurdun viskoelastik 

yapısına katkı sağladığı ve serum ayrılmasını azalttığı belirtilmiştir 

(Lobato-Calleros ve ark. 2014). Bir başka çalışmada; diyet lifi olarak 

kabul edilen glukomannan, yağı azaltılmış ve yağsız yoğurt 

üretiminde kullanılmış; fermantasyon öncesi süte ilave edildiğinde 

yoğurtların tam yağlı, yağı azaltılmış ve yağsız yoğurttan oluşan 

kontrol gruplarına oranla daha güçlü ve kararlı jel yapısına sahip 

olduğu saptanmıştır (Dai ve ark. 2016).  

SONUÇ 

Süt ve ürünleri besin içerikleri yönüyle obezite ve ilişkili 

hastalıklardan koruyucu özelliğe sahiptir. Yoğurt, peynir gibi 

fermente süt ürünleri; son yıllarda işlevi daha iyi anlaşılan bağırsak 

mikrobiyotasının dengeye ulaşması bakımından önem taşımaktadır. 

Ancak süt ve ürünlerinin %60-70 oranında doymuş yağ içermesi 

sebebiyle toplumlar düşük yağ içeren süt ürünlerine yönelmektedir. 

Birçok çalışma oldukça değerli bir besin grubu olan süt ve ürünlerinin 

yağı azaltılmış şekilde tüketilmesi ile tüketicilerin hem süt ve 

ürünlerinde bulunan besin bileşenlerinden yeterli oranda 

faydalanabileceğini; hem de doymuş yağ tüketimi ile ilişkili 

hastalıkların görülme riskinin azaltılabileceğini savunmaktadır.  
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Toplumumuzda hâlihazırda süt ve ürünleri tüketimi oldukça düşük 

düzeyde iken, düşük yağlı süt ve ürünlerinin çeşitliliğinin artırılması 

konusunda gıda endüstrisine önemli görev düşmektedir. Yağı 

azaltılmış süt ve ürünlerinde duyusal, tekstürel ve besin değeri 

açısından ortaya çıkabilecek problemlerin önüne geçebilmek 

amacıyla yapılan birçok çalışma mevcuttur. Bu ürünlerde kullanılan 

yağ ikame maddelerinin çeşitlendirilerek ürün kalitesinin artırılması 

ve ürüne fonksiyonel özellik kazandırılması, süt ve ürünlerinin 

tüketiminin artması bakımından önemli görülmektedir.  
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GİRİŞ 

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ulusal ve uluslararası çalışmalar 

ve pek çok kurum (Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, Türk Dil Kurumu vb.) tarafından farklı yönleri ile ele 

alınmış olup hastalık, bozukluk, farklılık gibi farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, nöro-

gelişimsel bir bozukluk olan, sosyal iletişim ve sosyal etkileşim 

yetersizliği, içe yönelik olma ve sınırlı yineleyici davranışlar ile 

karakterize bir durumdur. Dolayısıyla özel eğitim ile destek eğitim 

hizmetine ihtiyaç duyulan bir durum olarak ifade edilmiştir (Yurteri 

ve Akdemir, 2019; Özorak, 2017; www.tdk.gov.tr; www.tdk.gov.tr; 

American Psychiatric Press, 2013). Amerika Birleşik Devletleri’nde 8 

yaşında ve okul çağında olan her 68 çocuktan birinin OSB’den 

etkilendiği belirtilirken Türkiye’de bu alana özgü kapsamlı bir çalışma 

bulunmamaktadır (Centers for Disease Control (CDC), 2014). Otizm 

Platformu’nun 2009 Basın Bülteni (Türkiye Tohum Otizm Vakfı, 

2009) 0-14 yaş grubunda 125.000 civarında OSB olan çocuk olduğunu 

ifade etmesine karşın, bu oranın 2012 yılında aynı yaş grubunda 

500.000’e ulaşması durumun önemini vurgulamaktadır (Türkiye 

Tohum Otizm Vakfı, 2012). Sıklığı fazla olan ve ciddi artış gösterdiği 

belirlenen, kesin tedavisi olmayan, ömür boyu süren ve en önemlisi de 

erken teşhis sonrasında çocuğa yönelik uygun terapi ve rehabilitasyon 

programları ile uyum becerilerinin arttırılabildiği bu bozukluğa sahip 

çocukların asla kaybedilebilir ya da göz ardı edilebilir bir nüfus olarak 

görülmemesi gerektiği açıkça ortadadır. Kırılgan ama kazanılabilir bu 

http://www.tdk.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
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nüfusta hedef daima OSB olan tüm çocuk ve bireylerin üretken nüfusa 

dönüştürülmesi olmalıdır. Bu hedefe yönelik çocuğa ya da bireye en 

uygun terapi ve rehabilitasyonlar uygulanmalıdır. 

Dünya’da ve ülkemizde OSB tanısı almış çocuklarda tedaviye ek 

rehabilitasyon amacıyla çeşitli öğrenme ve konuşma vb. sorunlarına 

yönelik bilişsel ve davranışsal terapiler uygulanmaktadır (Korkmaz, 

2010). Uygulanan terapiler arasında; müzik, sanat, drama, ata binme 

terapisi ve yunuslarla terapi vb. yer almaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı 

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

2014). Müzik terapi en sık uygulanan terapilerdendir. Yapılan bir 

çalışmada katılımcıların %93’ü müzik terapinin OSB’de rutin 

tedaviye ek olarak kullanılabileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir 

(Sezer ve ark., 2015).   

Müziğin beyine yolculuğu ve ilk beyin-müzik etkileşiminin fetüsün 

intrauterin dönemde iken müzikal sesleri ayırt etmesi ile başladığı ve 

hayatın ilerleyen dönemlerinde de bu seslerin daha iyi algılanıp 

yorumlandığı ifade edilmektedir (Dalkıran ve Nacakcı, 2019; Göncü, 

2002). Buradan da anlaşılacağı gibi müziğin insan fizyolojisi üzerine 

etkileri, müziğin insan beynini etkilemeye başlaması ile 

açıklanmaktadır. Aslında tarih boyunca müziğin insanların zihinsel ve 

fiziksel durumları üzerinde düzenleyici ve iyileştirici etkileri olduğuna 

inanılmış, müzik yüzyıllarca tedavi amacıyla kullanılmıştır. Müzikle 

iyileştirme akımı, ilk olarak Orta Asya Türklerinde şamanların Türk 

müziğini tedavi amacıyla kullanmaları ile başlamıştır. Ancak bu 

dönemde müziğin etki mekanizması bilinmediğinden ve henüz beyin 
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fonksiyonlarına dayandırılmadığından profesyonel terapi olarak 

nitelendirilememektedir. Yakın geçmişe bakıldığında ise 19. yy’da 

Amerika’da müziğin, zihinsel yetersizliği olan bireylerin dil ve motor 

becerilerine ve sosyal yeteneklerine destek sağlamak amacıyla 

kullanılması ile İngiltere’de 1958 yılında kurulan Britanya Müzik 

Terapi Derneği ile yetişkinlerin duygusal ve psikolojik 

düzensizliklerini engellemede, bedensel ya da zihinsel yetersizliği 

olan çocukların rehabilitasyonunda tedavi amacıyla kullanılması ve 

tüm bunları yaparken müziğin etki mekanizmasının beyne 

dayandırılması; müziğin giderek profesyonel bir terapi yöntemi olarak 

kullanıldığını göstermektedir (Dalkıran ve Nacakcı, 2019; Koelsch, 

2014; Yıldırım ve Albuz 2010). Müzik eğitiminin insan beyni ve 

bilişsel gelişim üzerindeki etkisi son yıllarda da yoğun bir ilgi konusu 

olmuştur (Loui ve ark., 2019; Kraus ve Chandrasekaran, 2010).   

Günümüzde Avrupa, Amerika ve Avustralya gibi dünya ülkelerinde 

müzik terapi ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitim programları olup 

müzik terapi, diploması olan müzik terapistleri tarafından 

uygulanabilmektedir (Koç ve ark., 2016). Ülkemizde ise müzik 

terapinin; Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği koşulları sağlayan ve müzik 

terapi uygulama izni verilen sağlık merkezlerinde, belli eğitim ve 

yeterliliği olup yetkilendirilmiş müzik terapistleri tarafından 

uygulanması zorunlu kılınmıştır (Yurteri ve Akdemir, 2019). Müzik 

terapinin OSB olan çocuklardaki etkinliğini kavrayabilmek için 

öncelikle müziğin beyin üzerine etkilerinin ve etki mekanizmalarının 

ifade edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu sistematik derlemeye 
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“OSB olan çocuklara yönelik uygulanan müzik terapinin çocukların 

sosyal ve gelişimsel özelliklerine etkisi nedir?" sorusu ile başlanmıştır. 

Bu sistematik derlemenin amacı; 

• Dünya’da ve Türkiye’de, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) 

olan çocuklarda müzik terapinin etkinliği ile ilgili yapılan 

çalışmaları incelemek 

• Etkin bulunması durumunda ise OSB olan çocuklarda müzik 

terapiden yararlanılması konusunda ebeveynlere ve sağlık 

profesyonellerine rehberlik etmektedir. 

 

1. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Bu çalışma, sistematik derleme ve meta-analiz çalışmaların sunumunu 

geliştirmede yazarlara rehberlik etmek için kullanılan PRISMA-P 

(Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis 

Protocols) bildirgesine göre hazırlanmıştır (Prisma-P Checklist, 2015). 

Literatür taraması yıl sınırlaması yapılmaksızın, Akdeniz Üniversitesi 

CINAHL, Cochrane Library, Sciencedirect, Web of Science (WOS), 

Medline, Pubmed, Ovid ve Wiley elektronik veritabanlarından; 

“çocuk”, “otizm”, “müzik terapi”, “children”, “autism”, “music 

therapy” anahtar kelimeleri ve ilgili MeSH terimleri ile Temmuz-

Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  

EndNote X7 programı ile tekrar eden çalışmalar (dublikasyonlar) 

belirlenmiştir. Tarama sonucunda toplam 681 çalışma (CINAHL: 49, 

Cochrane Library: 39, Sciencedirect: 116, WOS: 267, Medline: 19, 
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Pubmed: 58, Wiley: 101, Ovid: 32) bulunmuştur. Tüm duplikasyonları 

kaldırdıktan sonra (manuel ve EndNote X7) başlık ve özetlerin gözden 

geçirilmesi için 582 çalışma kalmıştır. Bunların içinden özet ve 

başlıklardan 498 çalışma daha elenerek, kalan 84 çalışma ayrıntılı 

olarak değerlendirilmiştir. Buradan da 76 makale daha çıkarılarak (32: 

konu olarak doğrudan uymayan, 33: çalışma tipi uymayan ve 12: tam 

metnine (full-text) ulaşılamayan), çalışmanın amacına ve dahil etme 

kriterlerine uygun yedi randomize deneysel çalışma derlemeye dahil 

edilmiştir. Şekil 1 ve Şekil 2’de tarama ve seçim süreci yer almaktadır 

(Şekil 1, Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarama sonucu elde edilen çalışma sayısı  

n=681 

T
a
n

ım
la

m
a
 

Ovid 

32 

PUBMED 

58 

Wiley 

101 

MEDLINE 

19 

WOS  

267 

Science Direct 

116 

Cohrane 

39 

417 

CINAHL 

49 

 



 
206 SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA TRANSDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Dahil Edilen Çalışmaların PRISMA Akış Şeması (Prisma-P, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
y
ır

m
a

 Duplikasyonlar: 202 

Tekrar eden kayıtlar 

çıkarıldıktan sonraki 

çalışma sayısı  

(n=582) 

Dışlanan kayıtlar 

(n=498) 

(Makale başlıkları ve 

özet bölümü gözden 

geçirilmiş 498 çalışma 

dahil edilmemiştir) 

S
eç

im
 y

a
p

m
a
 

Seçim yapmak için 

ayrıntılı olarak 

değerlendirilen 

makaleler  

(n=84) 

 

Ayrıntılı gözden 

geçirilmeden sonra 76 

çalışma dahil 

edilmemiştir. 

 

Konu olarak uymayan: 

32 

Çalışma tipi uymayan: 

33 

Tam metnine (full-

text) ulaşılamayan: 12 

D
a
h

il
 e

tm
e 

Derlemeye dahil edilen çalışmalar (n=7) 
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Şekil 2: Sistematik Derlemenin Yöntem Algoritması 

SİSTEMATİK DERLEMENİN AMACI 

1. Dünya’da ve Türkiye’de Dünya’da ve Türkiye’de, otizm spektrum 

bozukluğu olan çocuklarda müzik terapinin etkinliği ile ilgili yapılan 

çalışmaları incelemek 

2. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yaşam kalitelerini 

yükseltmek ve ebeveynlerine ışık tutmaktır. 

1. Literatür taramaları sonucu 681 çalışmaya ulaşılmış 

2. Çalışmalardan 202’sinin dublikasyon olduğu saptanmış 

3. Dublikasyondan sonra kalan 582 çalışmadan, dil, başlık ve özet 

bakımından dahil etme kriterlerine uyan 84 çalışmaya ulaşılmış 

4. İçerik ve çalışma tipi uygun olan ve tam metnine ulaşılan yedi 

randomize deneysel çalışma sistematik derlemeye dahil edilmiştir.   

SENTEZ-II 

TARAMA STRATEJİSİ 

1. Temmuz- Ağustos 2020 tarihleri arasında 

2. Yıl sınırlaması yapılmaksızın   

3. Akdeniz Üniversitesi elektronik veritabanları CINAHL, Cochrane 

Library, Sciencedirect, WOS, Medline, Pubmed, Ovid ve Wiley’nden  

4. Türkçe (“çocuk”, “otizm”, “müzik terapi”) ve İngilizce (“children”, 

“autism”, “musıc therapy”) anahtar kelimeleri ve ilgili MeSH terimleri 

ile tarama yapılmıştır.  

VERİLERİN KODLANMASI ve SENTEZİ 

SENTEZ-I 

1. Dahil edilen araştırmaların özetlenmesi 

2. Dahil edilen araştırmaların tablolaştırılması ve 

3. Dahil edilen araştırmalardan elde edilen bulgular    

ÖZET, BAŞLIK, İÇERİK TARAMALARI 
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1.1.  Dahil Edilme Kriterleri 

Yapılan sistematik derlemede dahil edilme kriterleri PICOS’a (P: 

population-katılımcılar, I: interventions-müdahaleler, C: comparisons-

karşılaştırma grupları, O: outcomes-sonuçlar, S: study design- çalışma 

tasarımı) göre tanımlanmıştır (PRISMA Checklist, 2015). 

Katılımcılar: Katılımcılar OSB olan, 0-18 yaş grubu çocuklardan 

oluşmaktadır. Cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, etnik köken ile ilgili 

bir sınırlama yapılmamıştır. Karşılaştırma grupları: İncelenen 

çalışmalarda girişim grubu, araştırmacılar tarafından oluşturulan bir 

müzik terapi uygulamasına dahil edilen, OSB olan 0-18 yaş grubu 

çocuklardan oluşmakta iken, kontrol grubu aynı özelliklere sahip 

ancak bir müzik terapi uygulamasına dahil edilmeyen çocuklardan 

oluşmaktadır. Ek olarak iki girişim grubu olup her bir grupta farklı 

özellikte müzik terapilerin yapıldığı çalışmalar ve kontrol grubu 

olmayıp girişim grupları arasında karşılaştırmanın yapıldığı çalışmalar 

da dahil edilmiştir. Sonuç olarak kontrollü olan ya da olmayan 

randomize deneysel çalışmalar dahil edilmiştir. Sonuçlar: OSB olan 

çocuklara yönelik hazırlanan müzik terapi uygulamalarının etkinliğini 

inceleyen çalışmalar dahil edilmiştir. Çalışma tasarımı: Kanıt derecesi 

yüksek olan çalışmalara ulaşmak için İngilizce ve Türkçe olarak 

yayınlanan konuya uygun randomize deneysel ve tam metnine 

ulaşılabilen çalışmalar dahil edilmiştir.   
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1.2.  Dahil Edilmeme Kriterleri 

Çalışmaya randomize deneysel olmayan (tanımlayıcı, vaka-kontrol, 

kohort, meta-analiz, sistematik derleme) çalışmalar dahil edilmemiştir. 

2. BULGULAR 

Tarama sonucunda toplam 681 çalışma (CINAHL: 49, Cochrane 

Library: 39, Sciencedirect: 116, WOS: 267, Medline: 19, Pubmed: 58, 

Wiley: 101, Ovid: 32) bulunmuştur. Tüm duplikasyonları kaldırdıktan 

sonra (manuel ve EndNote X7) başlık ve özetlerin gözden geçirilmesi 

için 582 çalışma kalmıştır. Bunların içinden özet ve başlıklardan 498 

çalışma daha elenerek, kalan 84 çalışma ayrıntılı olarak 

değerlendirilmiştir. Buradan da 76 makale daha çıkarılarak (32: konu 

olarak doğrudan uymayan, 33: çalışma tipi uymayan ve 12: tam 

metnine (full-text) ulaşılamayan), çalışmanın amacına ve dahil etme 

kriterlerine uygun yedi randomize deneysel çalışma derlemeye dahil 

edilmiştir. Çalışmalardan elde edilen bulgular “Örneklem Özellikleri, 

Kullanılan Ölçüm Araçları, İncelenen Parametreler ve Sonuçlar” 

başlıkları altında gruplandırılarak sunulmuştur (Tablo 1). 
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Tablo 1. Dahil Edilen Çalışmaların Özellikleri 

 
Çalışma Gruplar Metod Uygulama 

Biçimi 

Örneklem  Ölçüm 

Araçları 

Parametre İzlem  Sonuç 

Rabey

ron ve 

ark.,  

(2020) 

 

 

France 

Rando

mize 

Çalışma 

 

 

(GG1: 

N=19) 

(GG2: 

N= 17) 

Müzi

k 

Tera

pi 

 

 

 

Müzi

k 

Dinl

etisi 

GG1: Grup 1: 

Müzik terapisti 

eşliğinde 25 

seans “Müzik 

Terapisi” 

uygulanmıştır.  

 

GG2: Grup 2: 

Müzik terapisti 

eşliğinde 25 

seans “Müzik 

Dinletisi” 

uygulanmıştır.  

OSB 

tanısı 

alan 4-

7 yaş 

grubu 

çocukl

ar 

 

Clinical 

Global 

Impressio

n (CGI) 

 

Childhood 

Autism 

Rating 

Scale 

(CARS)  

 

Aberrant 

Behavior 

Checklist 

(ABC) 

Klinik 

Genel 

İzlenim 

(CGI) 

 

Çocukl

uk 

Otizmi 

Derecel

endirme 

Ölçeği 

(CARS) 

 

Anorma

l 

Davranı

ş 

Kontrol 

Listesi 

(ABC) 

Ön-

test 

8. 

ay 

 

İzlemde “Müzik 

Terapi” grubunun 

CGI puanları “Müzik 

Dinletisi” grubundan 

istatistiksel olarak 

anlamlı ölçüde 

yüksek bulunmuştur 

(p<0.05).  

 

CARS puanları 

değerlendirildiğinde 

“Müzik Terapi” 

grubunun CARS 

puanları her iki 

ölçümde “Müzik 

Dinletisi” grubundan 

daha yüksek 

bulunmuştur.  

 

ABC alt ölçeklerinde 

yer alan 

uyuşukluk/laterji ve 

stereotipi 

semptomları 

değerlendirildiğinde 

ise “Müzik Terapi” 

grubunun otistik 

semptomlarında 

istatistiksel olarak 

anlamlı görülmüştür.  

Mössl

er ve 

ark.,  

(2020) 

 

ABD 

Avustr

alya 

Avust

urya 

İsrail 

İtalya 

Norve

ç 

Kore 

Rando

mize 

Çalışma 

 

 

(GG1: 

N=51) 

(GG2: 

N= 50) 

 

Veriler 

Bieleni

nik ve 

ark. 

2017’ni

n bir 

parçası 

olarak 

toplanm

ıştır.  

Impr

ovis-

ation

al 

Musi

c 

Ther

apy 

GG1: 

Geliştirilmiş 

Standart 

Bakıma ek 

3/hafta müzik 

terapi 

uygulanmıştır. 

 

GG2: 

Geliştirilmiş 

Standart 

Bakıma ek 

1/hafta müzik 

terapi 

uygulanmıştır. 

OSB 

tanısı 

alan 4-

7 yaş 

grubu 

çocukl

ar 

 

Autism 

Diagnostic 

Observatio

n 

Schedule 

(ADOS) 

 

Social 

Responsiv

eness 

Scale 

(SRS) 

AQR 

alt 

boyutla

rı 

Kısıtlay

ıcı ve 

Tekrarl

ayıcı 

Hareket

ler 

Karşılık

lı sosyal 

etkileşi

m 

 

Ailelere 

yönelik 

sosyal 

duyarlıl

ık 

Ön-

test 

5. 

ay 

12. 

ay 

 

İzlemlerde tüm 

populasyonun ADOS 

alt gruplarından olan 

kısıtlayıcı ve 

tekrarlayıcı hareketler 

ile karşılıklı sosyal 

etkileşim puanlarında 

istatistiksel olarak 

anlamlı ölçüde 

iyileşmeler 

görülürken (p<0.008) 

5. ve 12. aylar 

arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark 

görülmemiştir.  

 

Ayrıca girişim 

grupları arasında 

istatistiksel fark olup 

olmadığının 

değerlendirilmemesi 

de araştırmanın bir 

sınırlılığı olarak 

kabul 

edilebilmektedir.   
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Tablo 1 devamı. Dahil Edilen Çalışmaların Özellikleri 

 
Çalışma Gruplar Metod Uygulama 

Biçimi 

Örneklem Ölçüm 

Araçları 

Parametre İzlem  Sonuç 

Mössle

r ve 

ark., 

(2019) 

 

 

ABD 

Avustr

alya 

Avustu

rya 

İsrail 

İtalya 

Norve

ç 

Kore 

Random

ize 

Çalışma 

 

 

(GG1: 

N=25) 

(GG2: 

N= 23) 

Musı

c 

Ther

apy 

 

Müzi

k 

Tera

pi 

 

 

Her iki gruba da 

30 dk’lık video 

kayıt şeklinde 

uygulanmıştır. 

 

GG1: 3/hafta 

müzik terapi 

uygulanmıştır. 

 

GG2: 1/hafta 

müzik terapi 

uygulanmıştır. 

OSB 

tanısı 

alan 4-7 

yaş 

grubu 

çocuklar 

 

Autism 

Diagnostic 

Observatio

n 

Schedule-

Generic 

(ADOS-G) 

 

Assessmen

t of The 

Quality of 

Relationshi

p (AQR) 

 

Social 

Responsiv

eness 

Scale 

(SRS) 

AQR 4 

alt 

boyutu 

Sosyal 

etkileşi

m 

Dil ve 

iletişim 

Kısıtlayı

cı ve 

Tekrarla

yıcı 

Hareketl

er 

Karşılık

lı sosyal 

etkileşi

m 

SRS 4 

alt 

boyutu 

Farkınd

alık 

Düşünm

e 

İletişim 

Motivas

yon 

Davranı

ş  

5. 

ay 

12. 

ay 

OSB olan çocuklarda 

uygulanan müzik 

terapi ile 5. ayda 

çocuklarda sosyal 

yanıtsızlığın azaldığı, 

12. ayda ise; sosyal 

etkileşimin arttığı, dil 

ve iletişimin geliştiği 

istatistik olarak 

kanıtlanırken 

(p<0.05); diğer 

parametrelerde 

istatistiksel olarak 

fark olmadığı 

bulunmuştur.    

 

GG1 ve GG2 

karşılaştırılmayıp, 

gruplar arası farkın 

ölçülmemesi 

araştırmanın 

sınırlılıkları 

arasındadır. 

 

 

Bieleni

nik ve 

ark., 

(2017) 

 

Ameri

ka 

Avustr

alya 

Avustu

rya 

İsrail 

İtalya 

Norve

ç 

Brezil

ya 

Random

ize 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

 

(GG1: 

N= 90) 

(GG2: 

N= 92) 

(KG: 

N= 182) 

 

TIM

E-A 

Musı

c 

Ther

apy  

 

TIM

E-A 

Müzi

k 

Tera

pi 

 

 

GG1: 

Geliştirilmiş 

Standart Bakıma 

ek 3/hafta müzik 

terapi 

uygulanmıştır. 

 

GG2: 

Geliştirilmiş 

Standart Bakıma 

ek 1/hafta müzik 

terapi 

uygulanmıştır. 

 

KG: 

Geliştirilmiş 

Standart Bakım: 

Tedaviye ek 

60dk’lık 3 seans 

müzik terapi ile 

desteklenmekted

ir. 

OSB 

tanısı 

alan 4-7 

yaş 

grubu 

çocuklar 

 

 

 

Autism 

Diagnostic 

Observatio

n Schedule 

(ADOS) 

 

Social 

Responsiv

eness 

Scale 

(SRS) 

 

Sosyal 

etkileşi

m 

 

 

Ailelere 

yönelik 

sosyal 

duyarlılı

k 

 

2. 

ay 

5. 

ay 

12. 

ay 

Müzik terapi 

uygulanan ve 

uygulanmayan 

grupların 5.ay 

izlemlerindeki ADOS 

puanları ile ön-test 

puanları 

karşılaştırılmış, her iki 

grupta da cevapsızlık 

puanlarında düşüş 

gözlenmiş ancak bu 

düşüşün istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark 

oluşturacak düzeyde 

olmadığı bulunmuştur 

(p≥0.05). 

 

Diğer tüm 

parametrelerde müzik 

terapinin iyileştirmeye 

yönelik istatistiksel 

olarak anlamlı bir 

etkisinin olmadığı 

ifade edilmiştir.   
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Tablo 1 devamı. Dahil Edilen Çalışmaların Özellikleri 

 
Çalışma Gruplar Metod Uygulama 

Biçimi 

Örneklem  Ölçüm 

Araçları 

Parametre İzlem  Sonuç 

Thom

pson 

ve 

ark., 

(2014) 

 

Avustr

alya 

Rando

mize 

Kontrol

lü 

Çalışma 

 

 

(GG: 

N= 12) 

(KG: 

N= 11) 

Fami

ly 

Cent

ered 

Musı

c 

Ther

apy 

(FC

MT) 

 

Aile 

Merk

ezli 

Müzi

k 

Tera

pi 

GG: Aile 

Merkezli Erken 

Müdahale 

Programı’na ek 

“Aile Merkezli 

Müzik Terapi” 

uygulanmıştır. 

 

KG: Aile 

Merkezli Erken 

Müdahale 

Programı 

uygulanmakta 

olup “Aile 

Merkezli Müzik 

Terapi” 

uygulanmamıştı

r. 

 

 

OSB 

tanısı 

alan 3-

5 yaş 

grubu 

çocukl

ar 

 

 

 

Vineland 

Social 

Emotional 

Early 

Childhood 

Scale 

Mac 

Arthur 

Dates 

Communi

cative 

Devolopm

ent 

Inventorie

s 

Social 

Responsiv

eness 

Scale 

(Preschool 

Version) 

Parent-

Child 

Relationsh

ip 

Inventory 

Music 

Therapy 

Diagnostic 

Assessme

nt 

Sosyal 

etkileşi

m 

 

Dil 

becerisi  

 

Aile-

çocuk 

iletişim 

 

Çocuk 

etkileşi

m 

 

Genel 

yanıt 

He

me

n 

son

ra 

OSB olan çocuklarda 

uygulanan Aile 

Merkezli Müzik 

Terapi ile çocuklarda 

ev ve toplum 

içerisindeki ebeveyn 

ve diğer kişiler ile 

olan sosyal etkileşim 

istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde 

artarken (p<0.001), 

dil ve sosyal 

sorumlulukta 

istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişiklik 

gözlenmemiştir.  

Gattin

o ve 

ark., 

(2011) 

 

Porto 

Alegre 

City 

Brazil 

Rando

mize 

Kontrol

lü 

Çalışma 

 

 

(GG: 

N= 12) 

(KG: 

N= 12) 

Relat

ion 

Musı

c 

Ther

apy 

(RM

T)  

 

İlişki

sel 

Müzi

k 

Tera

pi 

 

 

GG: Tıbbi 

değerlendirme 

ve 

konsültasyonu 

içeren klinik 

rutin yaklaşıma 

ek İlişkisel 

Müzik Terapi 

uygulanmıştır. 

 

KG: Tıbbi 

değerlendirme 

ve 

konsültasyonu 

içeren klinik 

rutin yaklaşım 

uygulanmakta 

olup “İlişkisel 

Müzik Terapi” 

uygulanmamıştı

r. 

OSB 

tanısı 

alan 7-

12 yaş 

grubu 

erkek 

çocukl

ar 

 

 

The 

Brazilian 

version of 

Autism 

Diagnostic 

Interview 

Revised 

(ADI-R) 

 

Childhood 

Autism 

Rating 

Scale 

(CARS-

BR) 

Sözlü 

iletişim 

 

Sözsüz 

iletişim 

 

Sosyal 

iletişim 

He

me

n 

son

ra 

OSB olan çocuklarda 

uygulanan İlişkisel 

Müzik Terapi ile, 

çocuklarda sözsüz 

iletişim istatistiksel 

olarak anlamlı 

düzeyde gelişirken 

(p<0.008), sözlü 

iletişim ve sosyal 

iletişimde istatistiksel 

olarak anlamlı bir 

değişiklik 

gözlenmemiştir 

(p≥0.05).  

 

 

 

 

 



 
 

 213 

Tablo 1 devamı. Dahil Edilen Çalışmaların Özellikleri 

 
Çalışma Gruplar Metod Uygulama 

Biçimi 

Örneklem  Ölçüm 

Araçları 

Parametre İzlem  Sonuç 

Kim 

ve 

ark.,  

(2008)  

 

Kore 

Rando

mize 

Çalışma 

 

 

(GG1: 

N= 10) 

(GG2: 

N= 10) 

Impr

ovis-

ation

al 

Musı

c 

Ther

apy  

 

Geliş

tiril-

miş 

Müzi

k 

Tera

pi 

 

 

GG1: Müzik 

terapist 

eşliğinde 12 

hafta boyunca 

haftada bir kez 

ve 30 dakika 

olmak üzere 

“Improvisationa

l Music 

Therapy” 

uygulanmıştır.  

 

GG2: Müzik 

terapi 

uygulamasının 

bir hafta 

öncesinde/sonra

sında 

uygulanacak 

şekilde 

planlanan oyun 

terapisi 

uygulanmış, 

Improvisational 

Music Therapy” 

uygulanmamıştı

r.   

OSB 

tanısı 

alan 3-

5 yaş 

grubu 

çocukl

ar 

 

The 

Pervasive 

Developm

ental 

Disorder 

Behavior 

Inventory-

C 

(PDDBI) 

 

DVD kayıt 

Sosyal 

gelişim 

 

Duygus

al 

gelişim 

 

Motivas

yonel 

gelişim 

1. 

ay 

4. 

ay 

8. 

ay 

12. 

ay 

GG1 ve GG2 

karşılaştırıldığında, 

çocukların 

“Improvisational 

Music Therapy” ile 

daha çok 

eğlendikleri, terapiye 

eş zamanlı olarak 

duygularını 

yansıtabildikleri, göz 

teması kurdukları ve 

ilişki başlatabildikleri 

görülmüş, sonuç 

olarak müzik 

terapinin oyun 

terapiye göre sosyal, 

duygusal 

motivasyonel 

gelişimleri 

güçlendirmede iki kat 

etkiye sahip olduğu 

belirtilmiştir 

(p<0.001). 

 
ADOS: Autism Diagnostic Observation Schedule; ADOS-G: Autism Diagnostic Observation Schedule-

Generic; ADI-R: The Brazilian version of Autism Diagnostic Interview Revised; AQR: Assessment of 

The Quality of Relationship; CARS-BR: Childhood Autism Rating Scale; FCMT: Family Centered Musıc 

Theraphy; GG: Girişim Grubu; GG1: Girişim Grubu-1; GG2: Girişim Grubu-2; KG: Kontrol Grubu; N: 

Olgu sayısı; OSB: Otizm spektrum bozukluğu; PDDBI: The Pervasive Developmental Disorder Behavior 

Inventory-C; RMT: Relation Music Therapy; SRS: Social Responsiveness Scale 

*Derlemeye alınan çalışmaların tamamı randomize deneysel çalışmalardır. 

 

2.1. Örneklem Özellikleri  

Sistematik derlemede yıl sınırlaması yapılmamış, incelemeye alınan 

çalışmaların örneklemini OSB olan çocuklar oluşturmuştur. İncelenen 

çalışmalarda örneklem sayısının en az 10, en fazla 364 olduğu 

saptanmıştır (Kim ve ark., 2008; Bieleninik ve ark., 2017). 

Çalışmalardan dördü çok merkezli iken (Mössler ve ark., 2020, 

Mössler ve ark., 2019, Bieleninik ve ark., 2017, Gattino ve ark., 

2011), diğer dört çalışma ise (Rabeyron ve ark., 2020, Thompson ve 



 
214 SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA TRANSDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

ark., 2014, Kim ve ark., 2008) tek merkezde yürütülmüş çalışmalardır 

(Tablo 1). Sistematik derlemeye alınan çalışmaların tamamı 

randomize deneysel çalışmalardır.  

2.2. Uygulama Özellikleri 

Sistematik derleme kapsamına alınan tüm araştırmaların girişim 

grubunda OSB olan çocuklara yönelik müzik terapi uygulaması 

yapılmış ve bu uygulamanın etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Rabeyron ve ark., (2020) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 37 

çocuğu gruplara randomizasyon ile atamışlardır (girişim-1 grubu: 

n=19, girişim-2 grubu: n=18). Çalışmada yöntem randomize klinik 

çalışma olarak nitelendirilse de farklı bir kontrol grubu 

bulunmamaktadır. Gruplara ön-test uygulanmıştır. Girişim grubu 1 

“Müzik Terapisi” uygulamasına tabi tutulurken, Girişim grubu 2 

“Müzik Dinletisi” uygulamasına tabi tutulmuş uygulamalar her iki 

gruba da 30 dakikalık seanslar şeklinde yapılmıştır. Girişim-1 grubuna 

uygulanan müzik terapisi bir müzik terapisti (kurum içinden veya 

dışından), bir yardımcı terapist (kurum içinden) ve bir klinik psikolog 

stajyeri tarafından yönetilmiştir. Terapi seansları sırasında titiz bir 

programa tabi kalınmıştır (çocukların ve terapistin çalma listesinin ilk 

bölümünü dinlediği beş dakikalık enstrümantal müzik dinleme ile 

açılış, çocukların enstrümanlara serbestçe erişebildiği ve diğer 

çocuklar ve terapistlerle etkileşime girdiği 20 dakikalık enstrümantal 

bir doğaçlama ve çocukların ve terapistlerin seansın sonundan önce 

çalma listesinin son bölümünü dinledikleri beş dakikalık bir kapanış). 
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Girişim-2 grubuna uygulanan müzik dinletisi ise müzik terapi 

seansları ile aynı ortamda, eşit sürede (30 dakika) ve müzik terapi 

seanslarında olduğu gibi profesyonel bir eğitim eşliğinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu seanslarda yalnızca belirlenen bir çalma 

listesindeki şarkılar dinletilmiştir. Sekiz aylık uygulamaların 

tamamlanması ile iki gruba son-testler uygulanmıştır. Araştırma 

sürecinde Girişim 2 grubunda bir vaka araştırmayı tamamlayamayarak 

toplam populasyon 36 kişi olacak şeklide (Girişim-1 Grubu: 19, 

Girişim-2 Grubu: 17) araştırma tamamlanmıştır. Grup içi ve gruplar 

arası farklar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.  

Mössler ve ark., (2020) çok merkezli çalışmalarını Bieleninik ve ark., 

(2017)’nın çalışmalarının bir parçası olarak tamamlamışlardır. 

Aaştırmanın hipotezi ve dahil etme, hariç tutma kriterleri, veri 

toplama araçları olarak Bieleninik ve ark., (2017)’nin birebir aynısı 

olan çalışmada kontrol grubuna yer verilmemiş, çalışma randomize 

deneysel tasarımda iki girişim grubu ile tamamlanmıştır (Girişim-1 

Grubu: n=51, Girişim-2 Grubu: n=50). İki çok merkezli araştırmanın 

değerlendirmelerindeki tek fark ise Mössler ve ark., (2020) 

çalışmasında Bieleninik ve ark., (2017) çalışmasından farklı olarak 

ikinci ay değerlendirmesinin yapılmamış olmasıdır. Yöntem 

detaylarına aşağıda Bieleninik ve ark., (2017)’nın çalışmasında yer 

verilmiştir.       

Mössler ve ark., (2019) yaptıkları çok merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 48 

çocuğu gruplara randomizasyon ile atamışlardır (girişim-1 grubu: 
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n=25, girişim-2 grubu: n=23). Çalışmada yöntem randomize klinik 

çalışma olarak nitelendirilse de farklı bir kontrol grubu 

bulunmamaktadır. Gruplara ön-test uygulanmıştır. Girişim grupları 

“Music Therapy” uygulamasına tabi tutulmuş, terapiler her iki gruba 

da 30 dk’lık video kayıt şeklinde uygulanmıştır. Girişim-1 grubuna 

uygulanan müzik terapisi daha yoğun iken (geliştirilmiş standart 

bakıma ek 3/hafta müzik terapi uygulanmıştır), girişim-2 grubuna 

uygulanan müzik terapi daha hafiftir (geliştirilmiş standart bakıma ek 

1/hafta müzik terapi uygulanmıştır). Beşinci ve 12. ayların sonunda iki 

gruba son-testler uygulanmıştır. Araştırma sürecinde yaşanan bir 

kayıptan bahsedilmemiş, girişim-1 ve girişim-2 grubu 48 kişi olacak 

şekilde araştırma tamamlanmıştır. Ön-test ve son-testler ile grup 

içindeki farklar değerlendirilirken, gruplar arası farkın 

değerlendirilmemesi araştırmanın sınırlılığı olarak kabul edilebilir.  

Bieleninik ve ark., (2017) yaptıkları çok merkezli çalışmalarında, 

başlangıçta ulaşılan 702 çocuktan, dahil edilme kriterlerine uyan ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 364 çocuğu girişim ve kontrol 

gruplarına randomizasyon ile atamışlardır (girişim-1 grubu: n=90, 

girişim-2 grubu: n=92, kontrol grubu: n=182). Daha sonra tüm 

gruplara ön-testler uygulamışlardır. “TIME-A Music Therapy” ile 

uygulama tamamlanmıştır. Girişim-1 grubuna uygulanan müzik terapi 

daha yoğun iken (geliştirilmiş standart bakıma ek 3/hafta müzik terapi 

uygulanmıştır), girişim-2 grubuna uygulanan müzik terapi daha 

hafiftir (geliştirilmiş standart bakıma ek 1/hafta müzik terapi 

uygulanmıştır). Kontrol grubuna ise sadece geliştirilmiş standart 
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bakım (tedaviye ek 60dk’lık 3 seans müzik terapi) uygulanmıştır. 

İkinci, beşinci ve 12. ayların sonunda tüm gruplara son-testler 

uygulanmıştır. Araştırma sürecinde yaşanan kayıplar ile girişim-1 

grubu 78, girişim-2 grubu 87 ve kontrol grubu 149 kişi olacak şekilde 

araştırma tamamlanmıştır. Ön-test ve son-testler ile hem gruplar 

içinde hem de gruplar arasında terapinin etkinliği değerlendirilmiştir. 

Thompson ve ark., (2014) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, 

araştırma kriterlerine uyan 27 çocuktan dahil edilme kriterlerine uyan 

ve araştırmaya katılmayı kabul eden 23 çocuğu gruplara 

randomizasyon ile atamışlardır (girişim grubu: n=12, kontrol grubu: 

n=11). Gruplara ön-test uygulanmıştır. Girişim grubuna “Aile 

Merkezli Erken Müdahale Programı” na ek “FCMT” uygulanırken, 

kontrol grubuna sadece “Aile Merkezli Erken Müdahale Programı” 

uygulanmıştır. Uygulamadan hemen sonra son-test yapılmış, izlem 

yapılmamıştır. Araştırma sürecinde, girişim ve kontrol gruplarından 

birer vaka eksilmiş, 21 kişi ile araştırma tamamlanmıştır. Araştırmanın 

sonunda gruplar arası fark değerlendirilmiştir. 

Gattino ve ark., (2011) yaptıkları çok merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 24 erkek 

çocuğu girişim ve kontrol gruplarına randomizasyon ile atamışlardır 

(girişim grubu: n=12, kontrol grubu: n=12). Daha sonra tüm gruplara 

ön-testler uygulamışlardır. Girişim grubuna tıbbi değerlendirme ve 

konsültasyonu içeren klinik rutin yaklaşıma ek olarak “Relational 

Music Therapy (RMT)” ile müzik terapi uygulanırken, kontrol 

grubuna sadece tıbbi değerlendirme ve konsültasyonu içeren klinik 
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rutin yaklaşım uygulanmıştır. RMT her bir seansı 30 dakika olacak 

şeklide 16 haftalık programın içinde toplamda üç kez 

gerçekleştirilmiştir. Son seans değerlendirme seansıdır. Araştırmada 

son-teste ek izlem yapılmamış ve araştırma boyunca vaka kaybı 

yaşanmayarak 24 çocuk ile çalışma tamamlanmıştır. Ön-test ve son-

test ile hem gruplar içinde hem de gruplar arasında terapinin etkinliği 

değerlendirilmiştir. 

Kim ve ark., (2008) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden çocukları 

her grupta 10 çocuk olacak şekilde randomizasyon ile atanmışlardır 

(müzik terapi grubu: n=10, oyun grubu: n=10). Çalışmada yöntem 

randomize kontrollü çalışma olarak nitelendirilse de araştırmada farklı 

bir kontrol grubu bulunmamaktadır. Müzik terapi grubunda yer alan 

çocuklar aynı zamanda oyun grubunu da oluşturmuştur. Hangi 

çocuğun hangi grup ile başlayacağına randomizasyon ile karar 

verilmiştir. Bu şekilde çocuklar müzik terapi ya da oyun grubuna 

atanmış bir hafta aralıkla diğer gruba geçmişlerdir. Ön-test 

uygulanmamış, her grubun uygulama sonunda değerlendirmesi 

yapılmıştır. Müzik terapi grubuna, müzik terapisti eşliğinde 12 hafta 

boyunca haftada bir kez ve 30 dakika olmak üzere “Improvisational 

Music Therapy” uygulanmıştır. Kontrol grubu olarak kabul edilen 

oyun grubuna ise oyuncak eşliğinde (ev setleri, mutfak setleri, küçük 

toplar, kamyonlar arabalar gibi araçların kullanıldığı vb) oyun tedavisi 

uygulanmıştır. Birinci, dördüncü, sekizinci ve 12. ayların sonunda iki 

grubunda video kayıtları alınarak incelenmiştir. Araştırma boyunca 
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vaka kaybı yaşanmayarak 10 çocuk ile çalışma tamamlanmıştır. 

İzlemlerde alınan kayıtlar ile gruplar arasında terapinin etkinliği 

değerlendirilmiştir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu sistematik derlemede, “OSB olan çocuklara yönelik uygulanan 

müzik terapinin çocukların sosyal ve gelişimsel özelliklerine etkisi 

nedir?" araştırma sorusuna cevap aranmıştır. OSB olan çocuklara 

yönelik uygulanan müzik terapinin etkinliğini değerlendiren yedi 

randomize deneysel çalışma derlemeye dahil edilmiştir. Bu sistematik 

ile farklı özelliklerde geliştirilmiş olan müzik terapilerin çocukların 

sosyal ve gelişimsel özelliklerine katkı sağlayabilecek bir alternatif 

yöntem olabileceği ve herhangi bir zararın olmadığı belirlenmiştir. 

Ayrıca bahsedilen müzik terapiler ile OSB olan çocukların duygularını 

yansıtma, ilişki başlatabilme, göz teması kurma düzeylerinin 

yükseldiği, sosyal etkileşimin arttığı, dil ve sözlü-sözsüz iletişiminin 

geliştiği, yanıtsızlığın azaldığı belirlenmiştir. Yöntemi uygun olmadığı 

için sistematik derlemeye alınamayan tanımlayıcı ya da kalitatif 

çalışmalarda da durum benzerdir (Yurteri ve Akdemir, 2019; Koelsch, 

2014; Thompson ve Abel, 2018; Yılmaz ve ark., 2014; Moreno ve 

ark., 2011; Reschke-Hernandez, 2011; Kim ve ark., 2009; Kim ve 

ark., 2008; Çoban, 2005). 

Derleme kapsamında incelenen çalışmaların tümünde sistematik bir 

müzik terapiden söz edilmektedir. Müzik terapi olarak 

adlandırılmayan; müzik temelli uygulamalar, ritim temelli 

uygulamalar, melodi temelli uygulamalar, ya da bunları içeren 
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girişimlerden yararlanılan ancak müzik terapi olmayan çalışmalar 

sistematik derlemeye dahil edilmemiştir. OSB olan çocukların, bir 

yandan topluma kazandırılması bakımından çok önemli ve kırılgan bir 

grup olduğu diğer yandan da terapiler ile rehabilite edilebileceği 

düşünüldüğünde terapinin ne kadar haklı ve yerinde olduğu ortadadır. 

OSB olan çocuklarda en sık kullanılan terapilerden olan müzik 

terapinin insan beyni üzerine etkileri ise bu populasyonun ruhuna ne 

kadar uygun olduğu açıkça görülmektedir.  

Belirtildiği üzere, müziğin bu şekilde terapi yöntemi olarak 

kullanımının yaygınlaşması müziğin beyin üzerine etkisinin 

aydınlanması ile olmuştur (Koelsch, 2014). Açıkça kanıtlanmıştır ki 

müzik; zihinsel yetersizliği olan ya da zihinsel yetersizliği olmayıp 

normal gelişim gösteren tüm çocuk ve bireylerde sosyal gelişimi 

(iletişim, iş-birliği, akran kabulü vb), bilişsel gelişimi (dikkati 

sağlama, sürdürme, öğrenme ve öğrendiklerini pekiştirme vb) ve 

fiziksel gelişimi (hareket etme, bedensel farkındalık vb) 

desteklemektedir (Dayı ve Öztürk, 2019; Zelyurt, 2015; Kırşehirli, 

2011; Önal, 2010; Hooper ve ark., 2008; Çadır 2008). Müziğin 

eğitimde ve hangi gelişim döneminde olursa olsun tüm çocuklarda en 

etkili araçlardan biri olması “Nörofizyolojik Kuram” ve “Beyin 

Temelli Öğrenme İlkesi” ile açıklanabilmektedir (Dalkıran ve 

Nacakcı, 2019; Koelsch, 2014; Yıldırım ve Albuz, 2010). 

Nörofizyolojik Kuram’da dikkat, uyarıcı düzeyi ile bilişsel fonksiyon 

arasındaki ilişki olarak açıklanmıştır. Nörofizyolojik Kuram’da 

Hebb’e göre; çocuk rastgele bir şekilde birbiriyle ilişkilenmiş 
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karmaşık bir nöron ağı donanımı ile doğar. Bu nöron ağı, duyusal 

yaşantılar aracılığı ile organize olur. Çevre ile etkileşim sonucunda, 

nöronlar arasındaki rastgele bağlantılardan oluşan ağ şekillenir ve 

gelişir. Çevredeki en önemli etkenlerden birinin ses ve müzik olduğu 

düşünüldüğünde, kuram müziğin beyin üzerine etkilerini anlatmada 

oldukça yol göstericidir. Ayrıca Nörofizyolojik Kuram; beynin 

duyusal uyarıcılar tarafından uyarılan bir “retiküler aktive edici 

sistemi”nin olduğundan ve bu sistemin de korteksi uyararak zihnin bu 

uyarıcıya dikkat etmesini sağladığından bahsetmektedir ki bu durum 

OSB için çok önemlidir (Cüceloğlu, 1994). Dikkati daha uzun süre 

aynı noktada tutabilme OSB’de mücadele edilen en önemli 

noktalardandır. Dikkatin toplanabilmesi ve aynı noktada daha uzun 

süre korunabilmesi, müziğin OSB için en büyük katkılarından biri 

olacaktır.    

Müziğin beyine etki mekanizmasını aydınlatan “Nörofizyolojik 

Kuramı” güçlendiren diğer bir yaklaşım da “Beyin Temelli 

Öğrenme”dir. Beyin temelli öğrenme; öğrenmenin zihinde nasıl 

meydana geldiğine dayalı bir öğrenme yaklaşımıdır (Köksal, 2016). 

Sinirbilime dayalı bu yaklaşımda; beyinde iki ayrı fakat eş zamanlı 

işlemlerin yapıldığı, lobların hem ayrı ayrı hem de paralel olarak 

çalışabildiği ileri sürülmektedir. Yaklaşıma göre; beynin bir lobu 

bilgiyi parçalara ayırarak öğrenirken, diğer lob bilgiyi bütün olarak 

algılamaktadır (Savaş, 2017). Beynin hem sağ hem de sol lobunun 

uyarılmasını sağlayan müzik; öğrenmede en iyi ve en mucizevi 

yollarından biridir. Hem sağ lob hem de sol lob faaliyetlerinin müzik 
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ile kolayca geliştirebildiği daha net hiçbir şekilde açıklanamamaktadır. 

Beynin bu kadar önemli alanlarını uyarması dolayısıyla müzik; 

eğitimin her kademesinde yer alan olağanüstü bir terapi yöntemidir 

(Özorak, 2017). Bu olağanüstü terapi yöntemi ile beynin her iki 

lobunun da uyarılabilmesi ve beynin farklı yerlerinden köken alan 

yeteneklerin geliştirilebilmesi devrim niteliğinde görülmelidir. Konu 

ile ilgili birçok çalışmada buna paralel birçok bulguya 

rastlanmaktadır. Literatürde OSB olan çocuklarda müzik terapi ile 

ilgili yapılan pek çok çalışmada müziğin sosyal davranışlar, çevresel 

bilinç, seslendirme ve dikkat aralığı, vokal taklidi, iletişim, yön takip 

ve göz kontağı gibi birçok konularda olumlu etkilerinin olduğu 

gösterilmiştir (Yurteri ve Akdemir, 2019; Koelsch, 2014; Thompson 

ve Abel, 2018; Yılmaz ve ark., 2014; Moreno ve ark., 2011; Reschke-

Hernandez, 2011; Kim ve ark., 2009; Kim ve ark., 2008; Çoban, 2005, 

Hanser, 1999). Ödül ağlarının olumlu etkileyerek akademik başarıyı 

artırdığı, bilişsel ve beyin sağlığını iyileştirdiği, konuşma algısı 

uyandırarak konuşmayı desteklediği, dil gelişimini sağladığı ve beynin 

geniş bir alanını kontrol ettiği saptanmıştır (Dayı ve Öztürk, 2019; 

Çoban, 2005; Moossavi ve Gohari; Gardiner ve ark., 1996). Sonuç 

olarak da rehabilitasyon programlarına ek olarak güvenle 

kullanılabilecek eğlenceli bir terapi olduğu ifade edilmiştir (Moossavi 

ve Gohari, 2019; Reschke-Hernandez, 2011; Çoban, 2005; Trevarthen 

ve ark., 1996). 
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Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)’nda dil gelişimi, sözlü-sözsüz 

iletişim, sosyal, duygusal beceriler hastalık yönetiminin çok önemli 

bir parçasıdır. Dili geliştirmek, sosyalleşmeyi artırmak, izolasyonu 

azaltmak ve sonucunda da çocukları üretken nüfusa dahil edebilmek 

bu alanda çalışan sağlık ve sağlık dışı tüm profesyonelinin öncelikli 

görevlerindendir. Çalışmaların büyük kısmında terapi ve iyileştirme 

anlamında müziğin OSB’de etkin olduğu ifade edilmiştir. Ancak bu 

konu multidisipliner ekipler ile, daha büyük gruplarla ve kanıt düzeyi 

yüksek araştırmalarla daha fazla çalışılmalıdır. Bu sistematik 

derlemenin daha büyük çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak OSB olan çocuklarda etkin bu terapiden yararlanmak 

öncelikle çocuğun, ardından ailenin ve dolayısıyla kırılgan bir grubun 

kazanılabilir bir nüfusa döndürüldüğü için tüm ülkenin yaşam 

kalitesini ve refahını artıracaktır. Bilinmektedir ki dezavantajlı 

grupların kazandırılmasında, devletlerin o gruplara yönelik olumlu 

multidisipliner politikaları anahtar rol oynamaktadır. Bu tür doğru ve 

çözüm niteliği taşıyan terapilerin başta çocuklar olmak üzere ailelere, 

pediatri hemşirelerinin de yer aldığı sağlık profesyonelleri gruplarına 

ve tüm literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Yenilikçi, güncel ve özgün bir teknoloji olan “Sanal Gerçeklik” 

teknolojisi kendi içinde farklı şekillerde oluşturulabilmektedir (Şimşek 

ve Can, 2019; Lin ve Lan, 2015). Bunlar; farklı dijital teknolojilerin 

kullanıldığı sanal gerçeklik, bilgisayar ekranı yardımıyla erişilebilen 

üç boyutlu sanal gerçeklik (Hsiu-Mei Huang ve Liaw, 2018) ve çeşitli 

gözlüklerin kullanılması yoluyla bireylerin sanal ortamın içine 

daldırıldığı ve bu ortam içinde bulunma hissinin gerçek gibi 

algılanmasını sağlayan sanal gerçekliktir. Sanal ortamla etkileşim ve 

sanal ortamdaki hareket, ilk iki şekilde oluşturulan sanal gerçeklik 

teknolojilerinde klavye ve fare yoluyla görünür bir biçimde 

yapılmaktadır. Hareket etmek için tıklama ve yön tuşlarına basmak 

gereklidir. Ancak bu tuşlama ya da tıklamalar sanal gerçeklik ile 

uygulama yapan bireyin, ortamın içinde bulunma hissini tam olarak 

yaşayamamasına yol açmaktadır. Dolayısıyla bu durum tam bir dalma 

hissi vermemektedir. Kişilerin sanal ortama tam daldırılabilmesi için 

bir gözlük yardımıyla doğrudan ortamın içine girilmesi gereklidir. 

Sanal ortamdaki etkileşim, daldırma hissini bozmayan kontrol aletleri 

ve başın sağa sola ya da yukarı aşağı hareket ettirilmesiyle ve 

ışınlanma ile olmaktadır. Bu sayede uygulama yapan bireyin ortamda 

bulunma hissi olabildiğince doğal hale getirilmekte ve gerçek ortamda 

bulunma algısı artırılabilmektedir. Bu özelliği ile sanal gerçeklik 

teknolojileri içinde, gerçeğe en yakın, en hissedilir ve sağlıklı beceri 

kazandırma ve değerlendirme yöntemi, sanal gerçeklik gözlükleri ile 

kurgulanan sanal gerçeklik teknolojileridir. Bu nedenle sanal gerçeklik 
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teknolojisinin bugün geldiği noktada (özellikle 2016 yılından itibaren) 

bilgisayar ekranı da ortadan kaldırılmış olup sanal gerçeklik gözlükleri 

kullanılarak uygulayıcı sanal gerçeklik uygulamalarının içine 

dalabilmekte ve ortamı gerçekmiş gibi hissedebilmektedir. Görüldüğü 

üzere sanal gerçeklik teknolojisi, tam daldırma, etkileşim ve güçlü bir 

şeklide ortamda bulunma algısı için etkili çözümler sunarak sanal ve 

fiziksel gerçeklik arasındaki farkı en aza indirmeye çalışmaktadır. Bu 

yenilikçi teknolojik yöntemini değerlendirmek üzere yapılan 

çalışmalar; sanal gerçeklik teknolojisi ile etkileşim, bağlılık, 

motivasyon, aktif öğrenme, deneyimsel öğrenme ve iş birliğinin 

desteklendiğini ortaya koymuştur (Barab ve ark., 2005; Dickey, 2005; 

De Jong ve ark., 2005; Minocha ve Roberts, 2008). Ayrıca bu 

ortamlar güvenli ve gerçekçi bir öğrenme atmosferi sağlayarak (Brasil 

ve ark., 2011), senkron iletişimi ve sosyal etkileşimi destekleyerek 

öğrencileri öğrenmeye motive etmektedir (Delucia ve ark., 2009; 

Barab ve ark., 2005). 

Sanal Gerçeklik teknolojisinin en önemli katkısı her tür 

sosyoekonomik düzeyde olan katılımcı için eş bir durum ve çevrenin 

oluşturulması olarak görülmektedir. Sosyo-demografik özelliklerden 

etkilenmeden aynı ortamda uygulama yapılmakta ve olumlu etkileri 

beklenmektedir. Bu bakımdan eğitimde fırsat eşitliğini getirmektedir. 

Görme, işitme ve müdahale anında kullanacağı elinde motor bir 

problemi olmayan her birey yöntemden eşit olarak yararlanmakta ve 

sosyo-demografik özellikler vb. diğer özellikleri bakımından gruplar 

arası fark beklenmemektedir. 
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Anksiyete (bunaltı/kaygı); gözlenebilen var olan bir tehlike olmadan 

ortaya çıkan tedirginlik hissidir (Müberra ve ark., 2020; Köroğlu, 

2013; McClure-Tone ve ark., 2009). Korkuya benzeyen, olumsuz/kötü 

bir şey olacakmış gibi, aslında nedeni de belli olmayan endişe halidir. 

Parametreler arasında ise; sağlık bilimleri alanında hastalar tarafından 

yaşanan en yoğun ve zorlayıcı parametrelerden biridir. Kolaylaştırıcı 

bir etkisi ve dünya üzerinde en güncel teknoloji olan sanal gerçeklik 

teknolojisinin özellikle de pediatrik örneklem ile buluşturulması 

oldukça kıymetli ve gelecek çalışmalara ışık tutacak niteliktedir.  

Bu sistematik analize “sanal gerçeklik teknolojisi hangi pediatrik 

grupların anksiyete düzeylerini düşürmek amacı ile kullanılmıştır?” 

sorusu ile başlanmıştır. 

Bu sistematik derlemenin amacı; 

• Ulusal ve uluslararası literatürde sanal gerçeklik teknolojisinin, 

hangi pediatrik grupların anksiyete düzeylerini düşürmek amacı 

ile kullanıldığının detaylı incelenmesi  

• Uygulanan pediatrik gruplardaki sanal gerçeklik teknolojisinin 

etkinliğinin değerlendirilmesi ve 

• Sonuçlar doğrultusunda çocuklara, ebeveynlerine, sağlık 

profesyonellerine ve tüm literatüre ışık tutulmasıdır. 

   

1. GEREÇ VE YÖNTEMLER  

Bu çalışma, sistematik derleme ve meta-analiz çalışmaların sunumunu 

geliştirmede yazarlara rehberlik etmek için kullanılan PRISMA-P 
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(Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis 

Protocols) bildirgesine göre hazırlanmıştır (Prisma-P Checklist, 2015). 

Literatür taraması yıl sınırlaması yapılmaksızın, Akdeniz Üniversitesi 

CINAHL, Medline, Sciencedirect, Ulakbim, Web of Science (WOS) 

ve  Cochrane Library elektronik veritabanlarından; “virtual reality”, 

“virtual reality education”, “anxiety”, “patient”, “randomized control 

trial”, “randomized controlled trial” ve “RCT” anahtar kelimeleri ve 

ilgili MeSH terimleri ile Temmuz-Ağustos 2020 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir.  

EndNote X7 programı ile tekrar eden çalışmalar (dublikasyonlar) 

belirlenmiştir. Tarama sonucunda toplam 216 çalışma (CINAHL: 35, 

Medline: 61, Sciencedirect: 17, Ulakbim: 4, Web of Science (WOS): 

99 ve Cochrane Library: 0) bulunmuştur. Tüm duplikasyonları 

kaldırdıktan sonra (manuel ve EndNote X7) başlık ve özetlerin gözden 

geçirilmesi için 195 çalışma kalmıştır. Bunların içinden özet ve 

başlıklardan 124 çalışma daha elenerek, kalan 70 çalışma ayrıntılı 

olarak değerlendirilmiştir. Buradan da 58 makale daha çıkarılarak (28: 

populasyonu uymayan, 19: çalışma tipi uymayan ve 11: tam metnine 

ulaşılamayan), çalışmanın amacına ve dahil etme kriterlerine uygun 

12 randomize deneysel çalışma sistematik analize dahil edilmiştir. 

Şekil 1 ve Şekil 2’de tarama ve seçim süreci yer almaktadır (Şekil 1, 

Şekil 2). 
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Şekil 1: Dahil Edilen Çalışmaların PRISMA Akış Şeması (Prisma-P 2015) 

 

Tarama sonucu elde edilen çalışma sayısı  

n=216 
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56 

Tekrar eden 
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(n=195) 
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                       Şekil 2: Sistematik Derlemenin Yöntem Algoritması 

 

SİSTEMATİK ANALİZİN AMACI 

1. Ulusal ve uluslararası literatürde sanal gerçeklik teknolojisinin, hangi 

pediatrik grupların anksiyete düzeylerini düşürmek amacı ile 

kullanıldığının detaylı incelenmesi  

2. Uygulanan pediatrik gruplardaki sanal gerçeklik teknolojisinin 

etkinliğinin değerlendirilmesidir. 

1. Literatür taramaları sonucu 216 çalışmaya ulaşılmış 

2. Çalışmalardan 56’sının dublikasyon olduğu saptanmış 

3. Dublikasyondan sonra kalan 195 çalışmadan, dil, başlık ve özet 

bakımından dahil etme kriterlerine uyan 70 çalışmaya ulaşılmış 

4. İçerik ve çalışma tipi uygun olan ve tam metnine ulaşılan 12 randomize 

kontrollü deneysel çalışma sistematik analize dahil edilmiştir.   

SENTEZ-II 

TARAMA STRATEJİSİ 

1. Temmuz- Ağustos 2020 tarihleri arasında 

2. Yıl sınırlaması yapılmaksızın   

3. Akdeniz Üniversitesi elektronik veritabanları CINAHL, Medline, 

Sciencedirect, Ulakbim, Web of Science (WOS) ve Cochrane 

Library’den  

4. “virtual reality”, “virtual reality education”, “anxiety”, “patient”, 

“randomized control trial”, “randomized controlled trial” ve “RCT” 

anahtar kelimeleri ve ilgili MeSH terimleri ile tarama yapılmıştır.  

VERİLERİN KODLANMASI ve SENTEZİ 

SENTEZ-I 

1. Dahil edilen araştırmaların özetlenmesi ve gruplanması 

2. Dahil edilen araştırmaların tablolaştırılması ve grafikleştirilmesi 

3. Dahil edilen araştırmalardan elde edilen bulgular    

ÖZET, BAŞLIK, İÇERİK TARAMALARI 
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1.1.  Dahil Edilme Kriterleri 

Yapılan sistematik analize dahil edilme kriterleri PICOS’a (P: 

population-katılımcılar, I: interventions-müdahaleler, C: comparisons-

karşılaştırma grupları, O: outcomes-sonuçlar, S: study design- çalışma 

tasarımı) göre tanımlanmıştır (PRISMA Checklist 2015). 

1.1.1.  Katılımcılar: Katılımcılar sanal gerçeklik gözlüğü ile sanal 

gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı pediatrik hastalardan 

oluşmaktadır. Katılımcılar pediatrik grupta yer alan hastalar ile 

sınırlandırılırken, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, etnik köken 

ile ilgili bir sınırlama yapılmamıştır.  

 

1.1.2.  Karşılaştırma grupları: İncelenen çalışmalarda girişim grubu, 

sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak sanal gerçeklik teknolojisi 

uygulamasına dahil edilen pediatrik hastalardan oluşmakta iken, 

kontrol grubu sanal gerçeklik uygulamalarına dahil edilmeyen 

pediatrik hastalardan oluşmaktadır. Çalışmaya kanıt düzeyi en 

yüksek olan randomize kontrollü deneysel çalışmalar dahil 

edildiğinden, dahil edilen tüm çalışmalarda müdahalenin 

olmadığı bir kontrol grubu mutlaka yer almaktadır.    

 

1.1.3.  Sonuçlar: Sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak uygulanan 

sanal gerçeklik teknolojisinin hangi pediatrik hasta grubunda yer 

aldığı detaylı analiz edilmiş, pediatrik grubun anksiyete 

düzeylerine etkisini inceleyen çalışmalar dahil edilmiştir.  
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1.1.4.  Çalışma tasarımı: Kanıt derecesi yüksek olan çalışmalara 

ulaşmak için İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan konuya 

uygun randomize kontrollü deneysel ve tam metnine ulaşılabilen 

çalışmalar dahil edilmiştir.   

 

1.2.  Dahil Edilmeme Kriterleri 

Çalışmaya; örneklemi pediatrik hasta grubu dışında kalan hasta 

gruplarından oluşan, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığı ile uygulamada 

bulunulmayan, pediatrik hasta grubunun anksiyete düzeylerini 

incelemeyen, kontrol grubunun kullanılmadığı ve randomize kontrollü 

deneysel olmayan (tanımlayıcı, vaka-kontrol, kohort, meta-analiz, 

sistematik derleme) çalışmalar dahil edilmemiştir. 

2. BULGULAR 

Tarama sonucunda toplam 216 çalışma (CINAHL: 35, Medline: 61, 

Sciencedirect: 17, Ulakbim: 4, Web of Science (WOS): 99 ve 

Cochrane Library: 0) bulunmuştur. Tüm duplikasyonları kaldırdıktan 

sonra (manuel ve EndNote X7) başlık ve özetlerin gözden geçirilmesi 

için 195 çalışma kalmıştır. Bunların içinden özet ve başlıklardan 124 

çalışma daha elenerek, kalan 70 çalışma ayrıntılı olarak 

değerlendirilmiştir. Buradan da 58 makale daha çıkarılarak (28: 

populasyonu uymayan, 19: çalışma tipi uymayan ve 11: tam metnine 

ulaşılamayan), çalışmanın amacına ve dahil etme kriterlerine uygun 

12 randomize kontrollü deneysel çalışma sistematik analize dahil 

edilmiştir (Tablo 1, Tablo 2, Grafik 1, Grafik 2). Çalışmalardan elde 

edilen bulgular “Örneklem Özellikleri, Kullanılan Ölçüm Araçları, 
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İncelenen Parametreler ve Sonuçlar” başlıkları altında gruplandırılarak 

sunulmuştur (Tablo 1, Tablo 2). 

Tablo 1. Dahil Edilen Çalışmaların Pediatrik Alanlara Göre Dağılımı 

 

Alanlar 
N 

(%) 
Çalışmalar 

Yıllara Göre Dağılım 

2020 

(n, %) 

2019 

(n, %) 

2018 

(n, %) 

2017 

(n, %) 

2016 

(n, %) 

2015 

(n, %) 

Kan Alma 

Uygulaması 

5 

(%41.6) 

Gerçeker ve ark. 

2020 

İnangil ve ark. 

2020 

Goldman ve ark. 

2020 

Dunn ve ark. 2019 

Gold ve Mahrer 

2018 

3 1 1 - - - 

Diş Tedavisi 
2 

(%16.7) 

Al-Halabi ve ark. 

2018 

Al-Khotani ve 

ark.2016 

- - 1 - 1 - 

Ameliyat 

Öncesi 

Uygulama 

3 

(%25.1) 

Eijlers ve ark. 2019 

Ryu ve ark. 2018 

Ryu ve ark. 2017 

- 1 1 1 - - 

Radyografi 
1 

(%8.3) 

Han ve ark. 2019 

 
- 1 - - - - 

Yanık 

Bakımında 

Uygulama 

1 

(%8.3) 
Hua ve ark. 2015 - - - - - 1 

TOPLAM 
12 

(%100) 

 3 

(%25.1) 

3 

(%25.1) 

3 

(%25.1) 

1 

(%8.3) 
1 

(%8.3) 

1 

(%8.3) 

 

2.1. Pediatrik Popülasyonda Kullanılan Sanal Gerçeklik 

Teknolojisinin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllara göre dağılım incelendiğinde, pediatrik populasyonda anksiyete 

ile başetmek amacıyla yapılan ilk randomize kontrollü deneysel 

çalışmanın 2015 yılında yapıldığı, yıllar ilerledikçe çalışma sayısının 

arttığı belirlenmiştir. Toplam çalışma sayısının yaklaşık yarısını 

(%50.2) son iki yılda yapılan çalışmaların oluşturması durumu 

açıklamaktadır (Tablo 1, Grafik 1). Çalışmaların yapıldığı yılların 

alanlara göre dağılımı grafiklerde detaylı olarak gösterilmiştir. 
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Grafik 1. Çalışma Sayılarının Yıllara ve Alanlara Göre Dağılımı 

 

 

 

 
 

Grafik 2. Çalışma Sayılarının Alanlara Göre Dağılımı 
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Tablo 2. Sistematik Analize Dahil Edilen Çalışmaların Özellikleri 

 
Çalışma Gruplar Metod Uygulama 

Biçimi 

Örneklem  Ölçüm 

Araçları 

Parametre İzlem  Sonuç 

Gerçek

er ve 

ark. 

2020 

 

Random

ize 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

 

(GG1: 

N=45) 

(GG2: 

N=45) 

(KG: 

N=46) 

Sanal 

Gerçek

lik 

Gözlüğ

ü ile 

animas

yon 

gösteri

mi 

GG1: VR-

Rollercoaster 

 

GG2: VR-

Ocean Rift 

 

KG: 

Müdahele 

edilmeyen 

grup  

Kan alma 

işlemi 

yapılan 5-

12 yaş 

grubu 

çocuklar 

 

Child 

Fear 

Scale  

 

Childre

n's 

Anxiety 

Meter 

 

Wong–

Baker 

Faces 

Pain 

Rating 

Scale 

Ağrı 

 

Korku 

 

Anksiyet

e  

Ön-

test 

 

Son-

test 

Çocukların kendi 

değerlendirmeleri, 

ebeveyn 

değerlendirmeleri ve 

araştırmacı 

değerlendirmeleri 

arasında fark 

bulunurken, kontrol 

grubuna kıyasla 

girişim grubunda yer 

alan çocukların ağrı, 

korku ve anksiyete 

puanları anlamlı 

ölçüde düşük 

bulunmuştur (p<0.05).  

İnangil 

ve ark. 

2020 

 

Random

ize 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

 

(GG1: 

N=40) 

(GG2: 

N=40) 

(KG: 

N=40) 

Sanal 

Gerçek

lik 

Gözlüğ

ü ve 

tablet 

ile 

animas

yon 

gösteri

mi 

GG1: VR box 

Grup 

 

GG2: Tablet 

Grup 

 

KG: 

Müdahele 

edilmeyen 

grup 

Kan alma 

işlemi 

yapılan 7-

12 yaş 

grubu 

çocuklar 

 

Child 

Fear 

Scale  

 

Wong–

Baker 

Faces 

Pain 

Rating 

Scale 

Ağrı 

 

Korku 

 

Anksiyet

e 

Ön-

test 

 

Son-

test 

Sadece çocukların 

kendi 

değerlendirmelerinde 

ağrı ve ansiyete 

algılanırken ebeveyn 

ve gözlemci hemşireye 

göre ağrı ve anksiyete 

algılanmamıştır. 

Gruplar 

karşılaştırıldığında ise 

VR-box grubunda yer 

alan çocukların kendi 

değerlendirmelerine 

göre ağrı ve anksiyete 

puanları istatistiksel 

olarak anlamlı ölçüde 

düşük tespit edilmiştir 

(p<0.05). 

 

Dunn 

ve ark. 

2019 

 

Random

ize 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

 

(GG: 

N=15) 

(KG: 

N=9) 

Sanal 

Gerçek

lik 

Gözlüğ

ü ile 

animas

yon 

gösteri

mi 

GG: Başka 

biri tarafından 

yönetilen VR 

gözlüğü grubu 

 

KG: 
Müdahele 

edilmeyen 

grup (Standart 

Bakım Grubu) 

Kan alma 

işlemi 

yapılan 6-

18 yaş 

grubu 

hemafili 

hastası 

çocuklar 

 

Combin

ed 

Modifie

d 

Visual 

Analog  

 

VAS 

 

FACES 

Ağrı 

 

Anksiyet

e 

Ön-

test 

 

Son-

test 

Çalışma boyunca 

girişim grubunda yer 

alan herhangi bir 

çocukta istenmeyen bir 

etki ile karşılaşılmadı.  

Girişim grubunun 

dikkati farklı yöne 

çekme durumu kontrol 

grubu ile 

karşılaştırıldığında 

girişim grubu daha çok 

dikkatini farklı yöne 

kanalize edebilmiş ve 

ağrı ve anksiyey 

düzeyleri anlamlı 

ölçüde azalmıştı 

(p<0.05).  
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Tablo 2 devamı. Dahil Edilen Çalışmaların Özellikleri 

 
Çalışma Gruplar Metod Uygulama 

Biçimi 

Örneklem  Ölçüm 

Araçları 

Parametre İzlem  Sonuç 

Gold 

ve 

Mahre

r 2018 

 

Random

ize 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

 

(GG: 

N=70) 

(KG: 

N=73) 

Sanal 

Gerçek

lik 

Gözlü

ğü ile 

oyun 

uygula

ması 

GG: 10-12 ve 

13-21 yaş 

grubu 

çocuklarda 

farklı sanal 

gerçeklik 

gözlükleri 

kullanılarak 

çevre ile 

etkileşime 

girilen Bear 

Oyununun 

oynanması  

 

KG: 

Müdahele 

edilmeyen 

grup 

(Standart 

Bakım 

Grubu) 

Kan alma 

işlemi 

yapılan 

10-21 yaş 

grubu 

çocuklar 

 

VAS  

 

Colored 

Analogue 

Scale 

(CAS) 

 

FPS-R 

Faces 

Pain 

Scale – 

Revised 

 

Facial 

Affective 

Scale 

(FAS) 

 

Childhoo

d Anxiety 

Sensitivit

y Index 

(CASI) 

Ağrı 

 

Anksiye

te 

 

Memnu

niyet 

Ön-

test 

 

Son-

test 

Ölçümler hem 

hastalardan alınan 

verilerle hem de 

bakım verenlerin 

ifadeleri ve kan 

alanların raporları ile 

ayrı ayrı 

tamamlanmıştır.  

 

Girişim grubunun 

ağrı ve anksiyete 

düzeyleri kontrol 

grubuna kıyasla 

istatistiksel olarak 

anlamlı ölçüde düşük 

bulunmuştur. 

Katılımcılar ve 

ebeveynlerinin 

memnuniyet 

düzeyleri ise oldukça 

yüksek olarak tespit 

edilmiştir (p<0.05).  

 

Kan alanların 

raporlarına göre ağrı 

ve anksiyete 

bakımından gruplar 

arası fark 

bulunmamıştır.  

Goldm

an ve 

Behbo

udi 

2020 

Random

ize 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

 

(GG: 

N=35) 

(KG: 

N=31) 

Sanal 

Gerçek

lik 

Gözlü

ğü ile 

animas

yon 

gösteri

mi 

GG: VOX + 

Z3 3D Sanal 

Gerçeklik 

Gözlüğü ile 

15 dakika 

animasyon 

gösterimi 

 

KG: 

Müdahele 

edilmeyen 

grup (Acil 

servisin rutin 

uygulamaları) 

Acil 

serviste 

kan alma 

işlemi 

yapılan 6-

16 yaş 

grubu 

çocuklar 

 

 (FPS-R) 

 

 

 

Ağrı 

 

Anksiye

te 

 

Memnu

niyet 

Ön-

test 

 

Son-

test 

Girişim grubunun 

ağrı düzeyleri 

kontrol grubuna 

kıyasla daha düşük 

bulunmuşken, 

anksiyete düzeyleri 

arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır. 

Çalışmada girişim 

grubunun 

memnuniyet 

düzeylerinin daha 

yüksek olmasının 

yanında girişim 

grubu katılımcıları 

daha çok 

eğlendiklerini 

(p<0.007) ifade 

etmişlerdir 

(p<0.024). 
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Tablo 2 devamı. Dahil Edilen Çalışmaların Özellikleri 

 
Çalışma Gruplar Metod Uygulama 

Biçimi 

Örneklem  Ölçüm 

Araçları 

Parametre İzlem  Sonuç 

Han 

ve 

ark. 

2019 

 

Random

ize 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

 

(GG: 

N=49) 

(KG: 

N=50) 

Sanal 

Gerçek

lik 

Radyo

grafi 

Eğitimi 

 

GG: Üç 

dakikalık göğüs 

radyografisi 

sanal gerçeklik 

eğitimi   

 

KG: Müdahele 

edilmeyen grup 

(Standart 

Bakım Grubu) 

Radyogr

afi 

işlemi 

uygulan

an 4-8 

yaş 

grubu 

çocuklar  

Observati

onal Scale 

of 

Behaviora

l Distress 

Scale 

Anksiye

te-

Distres 

 

Ebeveyn 

Memnu

niyeti 

 

Ön-

test 

 

Son-

test 

Girişim Grubunda 

işlem sırasında 

çocukların 

ebeveynlerine 

duydukları ihtiyaç 

puanları kontrol 

grubuna kıyasla daha 

düşük bulunmuştur 

(p<0.05). 

Göğüs radyografisi 

öncesi sanal gerçeklik 

eğitimi, ebeveynlerin 

memnuniyetini 

artırmış, kaygı, distres, 

işlem süresini 

kısaltmış, çocuklarda 

radyografi deneyimini 

iyileştirmiştir (p<0.05). 

Al-

Halab

i ve 

ark. 

2018 

 

Random

ize 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

İki 

girişim 

bir 

kontrol 

grubunu

n olduğu 

çalışmad

a toplam 

çocuk 

sayısı 

102 

iken, 

grupları

n sayısı 

verilme

miştir  

Sanal 

Gerçek

lik 

Gözlüğ

ü ile 

animas

yon 

gösteri

mi 

GGb: Sanal 

gerçeklik 

gözlüğü ile 

animasyon 

gösterimi 

 

GGc: Tablet ile 

animasyon 

gösterimi 

 

KGa: Müdahele 

edilmeyen grup 

Girişims

el bir diş 

uygulam

ası 

yapılan 

6-10 yaş 

grubu 

çocuklar 

 

 

Wong–

Baker 

FACES  

 

Pulse rate 

 

FLACC 

behavior 

rating 

scale 

Ağrı  

 

Anksiye

te 

 

Kalp 

Atım 

Hızı 

Ön-

test 

 

Son-

test 

Tablet cihazda 

gösterilen videoyu 

kullanarak dikkat 

dikkati farklı yöne 

çekme ve anksiyeteyi 

azaltma daha başarılı 

bulunmuştur. 

Çocukların çoğunda 

sanal gerçeklik 

gözlüğü kullanımı 

avantajlı olmasına 

karşın 8-10 yaş grubu 

çocuklarda daha etkin 

olduğu görülmüştür. 

Çocukların daha iyi 

uyum 

sağlayabileceğine 

yönelik heyecan verici 

deneyimler 

yaşatmıştır. 
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Tablo 2 devamı. Dahil Edilen Çalışmaların Özellikleri 

 
Çalışma Gruplar Metod Uygulama 

Biçimi 

Örneklem  Ölçüm 

Araçları 

Parametre İzlem  Sonuç 

Al-

Khota

ni ve 

ark. 

2016 

Randomi

ze 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

 

(GG: 

N=28) 

(KG: 

N=28) 

Sanal 

Gerçek

lik 

Gözlüğ

ü ile 

animas

yon 

gösteri

mi 

 

GG: Sanal 

gerçeklik 

gözlüğü ile 

animasyon 

gösterimi 

 

KG: Müdahele 

edilmeyen 

grup 

Girişimsel 

bir diş 

uygulama

sı yapılan 

7-9 yaş 

grubu 

çocuklar 

 

FIS  

 

MVARS 

 

Ağrı  

 

Anksiyete 

 

Kalp Atım 

Hızı 

İşlem 

esnasın

da altı 

zamanl

ı ölçüm 

yapılmı

ştır 

Girişim grubunda 

yer alan çocuklarda 

girişimsel diş 

işlemleri boyunca 

anksiyete düzeyleri 

kontrol grubuna 

kıyasla daha 

düşüktü (p<0.05).  

 

Kalp hızı ise 

kontrol grubuna 

analjezik 

enjeksiyon 

uygulama 

esnasında oldukça 

yüksek iken, 

girişim grubunda 

düşük olarak tespit 

dilmiştir.   

Eijler

s ve 

ark. 

2019 

 

 

 

 

 

 

Randomi

ze 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

 

(GG: 

N=94) 

(KG: 

N=97) 

Sanal 

Gerçek

lik 

Gözlüğ

ü 

operas

yona 

ilişkin 

bilgi 

veren 

animas

yon 

gösteri

mi 

GG: Sanal 

gerçeklik 

gözlüğü ile 

operasyona 

ilişkin 

animasyon 

gösterimi 

 

KG: Müdahele 

edilmeyen 

grup 

Genel 

anestezi 

alarak 

elektif 

cerrahi 

uygulanan 

4-12 yaş 

grubu 

çocuklar 

FLACC 

 

FPS-r 

 

mYPAS 

 

PPPM 

 

STAI 

 

VAS 

Ağrı  

 

Anksiyete 

İşlem 

esnasın

da beş 

zamanl

ı ölçüm 

yapılmı

ştır 

Girişim grubunda 

yer alan çocuklarda 

ağrı ve anksiyete 

düzeylerinin 

değerlendirilmesi 

sonucunda 

çocuklardan alınan 

verilere sanal 

gerçeklik 

uygulaması ağrı ve 

anksiyetenin 

azaltılması 

üzerinde etkin 

olmasa da 

adenoktomi / 

tonsillektomi 

operasyonları 

sonrası girişim 

grubunda yer alan 

çocuklarda 

ameliyat sonrası 

daha az analjeziye 

ihtiyaç 

duyulmuştur 

(p<0.05). 

Ryu 

ve 

ark. 

2018 

 

Randomi

ze 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

 

(GG: 

N=34) 

(KG: 

N=35) 

Sanal 

Gerçek

lik 

Gözlüğ

ü 

operas

yona 

ilişkin 

bilgi 

veren 

animas

yon 

oyunu 

 

GG: Sanal 

gerçeklik 

gözlüğü ile 

operasyona 

ilişkin 

animasyon 

oyunu 

 

KG: Müdahele 

edilmeyen 

grup 

Genel 

anestezi 

alarak 

elektif 

cerrahi 

uygulanan 

7-18 yaş 

grubu 

çocuklar 

 

m-YPAS 

 

ICC 

 

PBRS 

Ağrı  

 

Anksiyete 

 

 

Ön-test 

 

Son-

test 

Girişim grubuna 

uygulanan sanal 

gerçeklik temelli 

oyun uygulaması 

sonucunda, girişim 

grubunda yer alan 

çocuklarda kontrol 

grubuna kıyasla 

anksiyete düzeyleri 

daha düşük iken 

anestezi indüksiyon 

sırasındai uyumları 

kontrol grubuna 

kıyasla daha 

yüksektir (p<0.05). 
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Tablo 2 devamı. Dahil Edilen Çalışmaların Özellikleri 

 
Çalışma Gruplar Metod Uygulama 

Biçimi 

Örneklem  Ölçüm 

Araçları 

Parametre İzlem  Sonuç 

Ryu 

ve 

ark. 

2017 

 

 

Random

ize 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

 

(GG: 

N=34) 

(KG: 

N=35) 

Sanal 

Gerçek

lik 

Gözlüğ

ü 

operas

yona 

ilişkin 

bilgi 

veren 

animas

yon 

oyunu 

GG: Sanal 

gerçeklik 

gözlüğü ile 

operasyona 

ilişkin dört 

dakikalık küçük 

penguen 

animasyon 

oyunu 

 

KG: Müdahele 

edilmeyen grup 

Genel 

anestezi 

alarak 

elektif 

cerrahi 

uygulan

an 4-10 

yaş 

grubu 

çocuklar 

m-YPAS 

 

ICC 

 

PBRS 

Anksiyete Ön-

test 

 

Son-

test 

Girişim grubuna 

uygulanan sanal 

gerçeklik temelli 

küçük penguen oyun 

uygulaması 

sonucunda, girişim 

grubunda yer alan 

çocuklarda kontrol 

grubuna kıyasla 

anksiyete düzeyleri 

daha düşük olarak 

tespit edilmiştir 

(p<0.05). 

 

Hua 

ve 

ark. 

2015 

 

Random

ize 

Kontroll

ü 

Çalışma 

 

 

(GG: 

N=33) 

(KG: 

N=32) 

Sanal 

Gerçek

lik 

Gözlüğ

ü ile 

animas

yon 

gösteri

mi 

 

GG: Sanal 

gerçeklik 

gözlüğü ile 

meşe palamudu 

toplayan 

Tembel Sid 

oyunu 

uygulaması 

 

KG: Müdahele 

edilmeyen grup 

 

 

Yanık 

pansuma

n 

değişimi 

yapılan 

4-16 yaş 

grubu 

çocuklar 

 

FLACC 

 

VAS 

 

FACES 

Ağrı 

 

Anksiyete 

 

Yanık 

Pansuman 

Süresi 

 

Kalp Atım 

Hızı 

Uygu

lama 

önces

i 

 

Uygu

lama 

anı 

 

Uygu

lama 

sonra

sı 

Girişim grubuna 

uygulanan sanal 

gerçeklik temelli oyun 

uygulaması 

sonucunda, girişim 

grubunda yer alan 

çocuklarda kontrol 

grubuna kıyasla yanık 

pansuman süresi, 

pansuman boyunca 

kalp atım hızı, ağrı ve 

anksiyete düzeyleri 

istatistiksel olarak 

anlamlı ölçüde 

azalmıştır (p<0.05).  

 

VAS: Visual Analogue Scale, FLACC: Face, Legs, Activity, Cry and Consolability, 

FACES: , PBRS: Procedural Behavior Rating Scale, m-YPAS: modified-Yale 

Preoperative Anxiety Scale, ICC: Induction Compliance Checklist, PPPM: Parents’ 

Postoperative Pain Measure, STAI: State-Trait Anxiety Inventory, FPS-r: Faces Pain 

Scale revised, FIS: Facial Image Scale, MVARS: Modified Venham’s clinical 

ratings of anxiety and cooperative behaviour scale, CAS: Colored Analogue Scale, 

FAS: Facial Affective Scale, CASI: Childhood Anxiety Sensitivity Index  

*Derlemeye alınan çalışmaların tamamı randomize kontrollü deneysel çalışmalardır. 

2.2. Örneklem Özellikleri  

Sistematik analizde yıl sınırlaması yapılmamış, incelemeye alınan 

çalışmaların örneklemini, sanal gerçeklik gözlüğü ile sanal gerçeklik 

teknolojisinin kullanıldığı pediatrik hastalar oluşturmuştur. 

Katılımcılar pediatrik grupta yer alan hastalar ile sınırlandırılırken, 

cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, etnik köken ile ilgili bir sınırlama 

yapılmamıştır.   
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İncelenen çalışmalarda örneklem sayısının en az 24 (Dunn ve ark. 

2019), en fazla 191 olduğu saptanmıştır (Eijlers ve ark. 2019). 

Çalışmaların tamamı tek merkezde yürütülmüş çalışmalardır (Tablo 

1). Sistematik derlemeye alınan çalışmaların tamamı randomize 

kontrollü deneysel çalışmalardır.  

2.3. Uygulama Özellikleri 

Sistematik analiz kapsamına alınan tüm araştırmaların girişim 

grubunda katılımcılara gerçeklik gözlüğü ile sanal gerçeklik 

teknolojisi teknolojik bir yöntem olarak uygulanmıştır. Sanal 

gerçeklik uygulamalarının hangi pediatrik hasta populasyonunda 

yapıldığının detaylı analiz ve gruplamasının yapılması ile bahsedilen 

teknolojik uygulamanın pediatrik hasta grubunun anksiyete düzeyleri 

üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gerçeker ve ark. (2020) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 136 

çocuğu gruplara randomizasyon ile atamışlardır (girişim-1 grubu: 

n=45, girişim-2 grubu: n=45, kontrol grubu=46). Çalışmada yöntem 

randomize kontrollü deneysel çalışma olarak nitelendirilmiştir. Her iki 

gruba da eşit sürede animasyon gösterimi yapılmıştır. GG1 lunapark 

animasyonu izlerken, GG2 deniz altı hayvanları ile sakin bir müzik 

eşliğinde gezintiye çıkmıştır. Kontrol grubunda ise herhangi bir 

müdahale yapılmamıştır. Gruplarda ağrı ve aksiyete düzeyleri hem 

çocukların kendilerine hem ebeveynlerine sorularak ilgili ölçekler 

kullanılarak (Child Fear Scale and Children's Anxiety Meter) 

belirlenmiş hem de araştırmacılar tarafından aynı ölçümler 
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gerçekleştirilmiştir. Son-testlerde ise başka bir ölçüm aracı ile (Wong–

Baker Faces Pain Rating Scale) aynı parametreler tekrar 

değerlendirilmiştir.  

İnangil ve ark. (2020) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 120 

çocuğu gruplara randomizasyon ile atamışlardır (girişim-1 grubu: 

n=40, girişim-2 grubu: n=40, kontrol grubu=40). Çalışmada yöntem 

randomize kontrollü deneysel çalışma olarak nitelendirilmiştir. Her iki 

gruba da eşit sürede animasyon gösterimi yapılmıştır. GG1 

animasyonu VR-box ile izlerken, GG2 tablet ile aynı çizgi filmi 

izlemiştir. Kontrol grubunda ise herhangi bir müdahale yapılmamıştır. 

Uygulama sonrası bir hemşire hem çocuk hem de ebeveynleri ilgili 

ölçüm araçlarını uygulamıştır (Wong-Baker FACES Pain Rating 

Scale, Children's Fear Scale), diğer bir hemşire ise çocuklarda sadece 

flebotomi sırasında ağrı skorları gözlemlemiştir.   

Dunn ve ark. (2019) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 25 

hemofili hastası çocuğu gruplara randomizasyon ile atamışlardır. 

Girişim grubunda bir çocuğun ayrılması ile çalışma 24 kişi olarak 

tamamlanmıştır (girişim grubu: n=15, kontrol grubu=9). Çalışmada 

yöntem randomize kontrollü deneysel çalışma olarak 

nitelendirilmiştir. Her iki grupta da çocuk dışında bir kişinin kontrol 

edebileceği bir sanal gerçeklik gözlüğü takılmıştır. Kan alma işlemi 

girişim grubunda ortalama 10, kontrol grubunda ortalama 9 saniye 
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sürmüştür. GG animasyonu izlerken, kontrol grubunda herhangi bir 

müdahale yapılmamış, standart bakım uygulanmıştır.  

Gold ve Mahrer (2018) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden, kan 

alma işlemi uygulanan 10-21 yaş grubu 145 çocuk randomizasyon ile 

gruplara atamışlardır. Kontrol grubundan iki çocuğun ayrılması ile 

çalışma 143 kişi olarak tamamlanmıştır (girişim grubu: n=70, kontrol 

grubu=73). Çalışmada yöntem randomize kontrollü deneysel çalışma 

olarak nitelendirilmiştir. Aynı oyun uygulaması 10-12 yaş grubu 

(Google Pixel mobile-based Merge VR gözlük) ve 13-21 yaş grubu 

(Galaxy S6 mobile-based Gear VR gözlük) çocuklara farklı sanal 

gerçeklik gözlükleri ile tamamlanmıştır. Ancak her iki grupta da 

çocukların kendilerinin kontrol edebileceği sanal gerçeklik temelli 

oyunlar oynatılmış, çocuklar oyunlarda müdahale edebilmiş, oyun 

senaryoları ile etkileşime girebilmişlerdir. Kontrol grubunda ise 

herhangi bir müdahale yapılmamış, standart bakım uygulanmıştır. 

Ölçümlerde çocuklardan ve bakım verenlerinden ağrı ve anksiyete ile 

ilişkili ayrı ayrı veriler toplanırken, kan alanlardan ise durumu 

raporlamaları istenmiştir.  

Goldman ve Behboudi (2020) acil biriminde yaptıkları tek merkezli 

çalışmalarında, dahil edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı 

kabul eden, intravenöz kateter uygulanan 6-16 yaş grubu 66 çocuk 

randomizasyon ile gruplara atamışlardır (girişim grubu: n=35, kontrol 

grubu=31). Çalışmada yöntem randomize kontrollü deneysel çalışma 

olarak nitelendirilmiştir. Girişim grubunda yer alan çocuklara VOX + 
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Z3 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile 15 dakika animasyon gösterimi 

yapılmıştır. Kontrol grubunda yer alan çocuklara ise çalışmanın 

yapıldığı acil biriminde uygulanan rutin uygulama yapılmış, sanal 

gerçeklik teknolojisi uygulanmamıştır.  İki grubun uygulamadan önce 

ve sonra ağrı, anksiyete ve memnuniyet düzeyleri değerlendirilmiştir.  

Han ve ark. (2020) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden, sanal 

gerçeklik yöntemi ile göğüs radyografisi eğitimi verilen 4-8 yaş grubu 

112 çocuk randomizasyon ile gruplara atamış, çalışmadan ayrılan 

vakalar sonrası çalışma 99 çocuk ile tamamlanmıştır (girişim grubu: 

n=49, kontrol grubu=50). Çalışmada yöntem randomize kontrollü 

deneysel çalışma olarak nitelendirilmiştir. Girişim grubunda yer alan 

çocuklara 3 dakikalık göğüs radyografisi anında yapılacaklar ile ilgili 

sanal gerçeklik animasyon gösterisi gerçekleştirilmiştir.   

Al-Halabi ve ark. (2018) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden, 

girişimsel diş uygulaması yapılan 6-10 yaş grubu 102 çocuk 

randomizasyon ile üç gruplara atamış, ancak her bir grupta yer alan 

çocuk sayısı belirtilmemiştir. Grup A: Kontrol grubu olarak, Grup B: 

Sanal gerçeklik gözlüğü ile animasyon gösterimi yapılan grup olarak 

Grup c: Tablet ile animasyon gösterimi yapılan grup olarak 

tanımlanmıştır. Çalışmada yöntem randomize kontrollü deneysel 

çalışma olarak nitelendirilmiştir. Ölçümler ile ağrı, anksiyete ve kalp 

atım hızı değerlendirilmiştir.  
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Al-Khotani ve ark. (2016) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden, 

girişimsel diş uygulaması yapılan 7-9 yaş grubu 56 çocuk 

randomizasyon ile girişim ve kontrol gruplarına atamıştır (girişim 

grubu: n=28, kontrol grubu=28). Çalışmada yöntem randomize 

kontrollü deneysel çalışma olarak nitelendirilmiştir. Girişim grubunda 

yer alan çocuklara sanal gerçeklik animasyon gösterisi 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada animasyon içeriğinin net olarak 

detaylandırılmaması çalışmanın sınırlılığı olarak ifade 

edilebilmektedir. Çalışmada girişimsel diş uygulaması sürecinde altı 

ayrı zamanda ölçüm yapılmıştır.  

Eijlers ve ark. (2019) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden, elektif 

girişimsel cerrahi uygulaması yapılan 4-12 yaş grubu 191 çocuk 

randomizasyon ile girişim ve kontrol gruplarına atamıştır (girişim 

grubu: n=94, kontrol grubu=97). Çalışmada yöntem randomize 

kontrollü deneysel çalışma olarak nitelendirilmiştir. Girişim grubunda 

yer alan çocuklara operasyon alanını tanıtan çocuk dostu olarak 

nitelendirilen sanal gerçeklik animasyon gösterisi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada beş ayrı zamanda ölçüm yapılmıştır. 

Ryu ve ark. (2018) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden, elektif 

girişimsel cerrahi uygulaması yapılan 7-18 yaş grubu 69 çocuk 

randomizasyon ile girişim ve kontrol gruplarına atamıştır (girişim 

grubu: n=34, kontrol grubu=35). Çalışmada yöntem randomize 
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kontrollü deneysel çalışma olarak nitelendirilmiştir. Girişim grubunda 

yer alan çocuklara operasyon alanını tanıtan çocuk dostu olarak 

nitelendirilen sanal gerçeklik oyun uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

Ryu ve ark. (2017) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden, elektif 

girişimsel cerrahi uygulaması yapılan 4-10 yaş grubu 69 çocuk 

randomizasyon ile girişim ve kontrol gruplarına atamıştır (girişim 

grubu: n=34, kontrol grubu=35). Çalışmada yöntem randomize 

kontrollü deneysel çalışma olarak nitelendirilmiştir. Girişim grubunda 

yer alan çocuklara operasyon alanını tanıtan çocuk dostu olarak 

nitelendirilen operasyona ilişkin dört dakikalık küçük penguen sanal 

gerçeklik oyun uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

Hua ve ark. (2015) yaptıkları tek merkezli çalışmalarında, dahil 

edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden, yanıkta 

pansuman değişimi uygulaması yapılan 4-16 yaş grubu 65 çocuk 

randomizasyon ile girişim ve kontrol gruplarına atamıştır (girişim 

grubu: n=33, kontrol grubu=32). Çalışmada yöntem randomize 

kontrollü deneysel çalışma olarak nitelendirilmiştir. Girişim grubunda 

yer alan çocuklara yanık pansuman değişimi esnasında meşe 

palamudu toplayan Tembel Sid oyunu sanal gerçeklik altyapısı ile 

uygulanmıştır. Ağrı, anksiyete, kalp atım hızı ve pansuman değişim 

süresi uygulama öncesinde sırasında ve sonrasında değerlendirilmiştir.  
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu sistematik analizee “sanal gerçeklik teknolojisi hangi pediatrik 

grupların anksiyete düzeylerini düşürmek amacı ile kullanılmıştır?" 

sorusu ile başlanmış ve; 

• Ulusal ve uluslararası literatürde sanal gerçeklik teknolojisinin, 

hangi pediatrik grupların anksiyete düzeylerini düşürmek amacı 

ile kullanıldığının detaylı incelenmesi  

• Uygulanan pediatrik gruplardaki sanal gerçeklik teknolojisinin 

etkinliğinin değerlendirilmesi ve 

• Sonuçlar doğrultusunda çocuklara, ebeveynlerine, sağlık 

profesyonellerine ve tüm literatüre ışık tutulması hedeflenmiştir.   

Pediatrik grupta yer alan hastalara, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığı 

ile uygulanan sanal gerçeklik teknolojisinin, hastaların anksiyete 

düzeyleri üzerine etkilerini değerlendiren 12 randomize kontrollü 

deneysel çalışma sistematik analize dahil edilmiştir. Çalışmaların 

tamamına yakınında sanal gerçeklik teknolojisi anksiyeteyi azaltmada 

önemli bir alternatif olarak bulunmuştur. Yapılan randomize kontrollü 

çalışmalarda yer alan araştırmacılar tarafından farklı sanal gerçeklik 

teknolojisine temellenmiş animasyonların ya da yine aynı teknolojiye 

temellenmiş oyunların yüklendiği sanal gerçeklik gözlüklerinin, 

hastaların anksiyete düzeylerini düşürmede bir seçenek olabileceğinin 

unutulmaması ifade edilmiş ve bu alternatif yöntemin herhangi bir 

zararın olmadığı belirlenmiştir.  
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