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GİRİŞ
A. HÜCRE
Tüm canlılar, en küçük yapı birimi olan hücre yada hücrelerden
meydana gelmiştir. Hücre şekil ve sayısı canlılarda birbirinden farklı
olabilir. Kabul görmüş ‘Hücre Teorisi’ ne gore (Cooper ve Hausman
2006);
1. Canlılar bir ve/veya birden fazla hücrelerden oluşmuştur.
2. Canlılarda yapısal ve işlevsel birim hücrelerdir.
3. Her hücre kendine özgü metabolik faaliyet gösteren canlı bir
yapıdır.
4. Canlıların genetik materyali hücre içerisindedir.
5. Hücreler bölünerek yeni bir hücre oluştururlar. Kendiliğinden
oluşum söz konusu değildir.
Hücrenin keşfi 17. Yy’a dayanmaktadır. Ancak o dönemde ışık
mikroskobu kullanıldığı için hücrenin yapısı ve işlevi hakkında yeterli
bilgiye ulaşılamamıştır. 20. yy da elektron mikroskobunun icadıyla
hücrenin yapısı hakkında yeni bilgilere ulaşılmıştır.
Hücre temel olarak 3 kısımdan meydana gelmektedir.
1) Hücre Zarı
2) Sitoplazma
3) Çekirdek
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1. HÜCRE ZARI
1.1. Hücre Zarı (Hücre Membranı) ve Yapısı:
Canlı hücreyi cansız çevreden ve dış ortamdan ayıran ince bir zardır.
Hücre bütünlüğünü koruyup hücrenin şekil almasını sağlayan yapıdır.
Membranların yapısı işlevlerini belirler. Seçici bir bariyer görevi
görmesine ek olarak, plazma membranı kimyasal sinyalleri tespit
etmede önemli bir rol oynar (Alberts vd. 2008; Cooper ve Hausman
2006).
Hücre membranı, yağ, protein az miktarda karbonhidrattan oluşur.
Hücre zar yapısı akıcı-mozaik zar model ile açıklanmaktadır (Ganong,
2001; Guyton ve Hall 2006).
Akıcı – Mozaik Zar Model
Hücre membranında iki sıra yağ tabakası arasına gömülmüş protein
molekülleri vardır. Yağ tabakaları arasındaki proteinler yüzerek
hareketli ve akışkan bir tabaka oluşturur. Singer ve Nicholson
tarafından 1972 yılında oluşturulan bu modele akıcı mozaik zar
modeli denir (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006). Akıcı mozaik zar
modeli denilmesinin sebebi;
✔ Yapısına katılan moleküllerin yerlerinin hareketli olmasıyla
akıcı;
✔ Yapısını oluşturan büyüklü küçüklü moleküller yağ tabakasına
dağılımının düzensiz olmasıyla da mozaik yapıdadır.
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Hücre membranının çatısını çift katlı fosfolipid tabakası oluşturur.
Fosfolipitler kuyruk kısmı birbirlerine bakacak şekilde dizilmişlerdir
ve bu nedenle hücre membranının içi hidrofobik; dış kısmıhidrofilik
özellik gösterir. Fosfat ucu suyu tutan niteliktedir. Yağ olan ucu ise
hidrofobik özelliktedir. Orta kısımdaki apolar ve hidrofobik kısımlar,
suyu dışarıya iterek çekim gücü oluşturur. Hidrofobik kuyrukların bir
arada tutunmalarını sağlayan bu güce hidrofobik çekim gücü adı
verilir.
Böylece fosfolipit molekülleri, su tutan fosfat kısımları hücrenin iç ve
dış yüzünde dışa bakacak şekilde dizilerek hücre zarını oluştururlar.
Proteinler, fosfolipit tabakasınnın iç kısmına gömülü veya yarı
gömülü olarak yerleşmiştır. Tamamen gömülü olan proteinler madde
alışverişi sırasında taşıyıcı protein (por) oluştururlar (Ganong, 2001;
Guyton ve Hall 2006).
Karbonhidratlar fosfolipitlere ya da proteinlerin bazılarına bağlanarak
hücre

membran

yapısına

katılırlar.

Karbonhidratın

lipidlere

bağlanması ile glikolipid; proteinlere bağlanması ile glikoproteinler
oluşur. Glikoproteinler ve glikolipidlerin hücre membranındaki yeri ve
sayısı önemlidir. Böylelikle hücreye özgüllük sağlayarak zarın seçici
geçirgen özellik kazanmasını sağlarlar. Hücrelerin birbirini tanıması,
hormon gibi özel moleküllerin hücre içine alınması bu yapıyla
sağlanmaktadır (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006).
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2. SITOPLAZMA
Hücre membranı ile çekirdek arasında yer alan, renksiz, yarı saydam,
kolloidal sıvıdır. Sitoplazma içerisindeki partiküler berrak sıvı kısmına
Sitosol denir ve hücrede hayati faaliyetlerin gerçekleştiği yerdir.
Sitozolün %90’ı sudan oluşmuştur. Bu oran canlılarda çeşit, yapı ve
fonksiyona göre %5-98 arasında değişebilir. Sitosolde enzimler, RNA,
organik bileşenlerin yapı taşları, atık maddeler, mineraller bulunur.
Prokaryotid hücre tiplerinde sitosol içerisinde DNA da bulunmaktadır
(Alberts vd. 2008; Cooper ve Hausman 2006; Güneş, 2006). Sitosol
içinde bulunan erimiş haldeki protein ve protein benzeri maddeler,
gerçekte solüsyon halinde olmasına karşın çok yoğun olmalarından
ötürü kolloidal özelliktedir. Kolloidal madde molekülleri sıcaklık, pH
ve tuzluluk oranına göre ortamda dağınık sol (sıvımsı), toplu jel
(jölemsi) haline geçebilir.
Sitoplazmada iki kısım vardır.
2.1. Sıvı Bölüm
Su, protein, yağ, karbonhidrat, mineral, vitamin, RNA çeşitleri,
nükleotidler, ATP ve enzimler gibi organik ve inorganik maddelerden
oluşur. Bu kısım biyokimyasal reaksiyonlar için zemin oluşturur,
organellere

yataklık

eder,

rotasyon-sirkülasyon

hareketleriyle

organellere hareket sağlar.
2.2. Organeller
Sitoplazma içerisinde yer alan özel yapıya sahip görevleri olan
sitoplazmik cisimlerdir.
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2.1.1. Endoplazmik Retikulum
Endoplazmik retikulum hücre membranından nükleus zarına kadar
uzanan zar sisteminin en büyük kitlesini oluşturan kesecik ve
borucuklardan oluşan zarlı kanallar sistemidir (Ganong, 2001; Guyton
ve Hall 2006).
Endoplazmik

retikulum,

hücrenin

dolaşım

sistemi

olarak

tanımlanabilir ve içi daima sıvı doludur. Memeli eritrosit hücreleri
hariç

tüm

çekirdekli

hücre

çeşitlerinde

bulunur.

Hücre içerisine ve dışına madde taşıyıp ve bazı maddeleri de depolar
(kalsiyum ve protein). Çekirdek zarının ve golgi aygıtının oluşmasına
yardımcı olur.
Üzerinde ribozom bulunup bulunmamasına göre adlandırılır, Ribozom
bulunduranlar ve protein sentezinden sorumlu olanlar granüllü ER;
ribozom bulundurmayan ve steroid hormone sentezinden sorumlu
olanlara agranüler ya da düz ER denir.
Düz (Agranüler ER) (aER); Agranüler ER, sitoplazma içinde
organeller arasına yerleşmiş borucuklar ve keseciklerden oluşan iletim
ağıdır. Yağ ve hormon sentezi yapan hücrelerde çok miktarda
bulunur. Lipit, karbonhidrat ve mineral taşınmasından sorumludur.
Kas hücrelerinin kasılmasını gerçekleştirebilmek için kalsiyum
depolaması yapar. Ökaryotik hücrelerde lipid sentezi aER'da yapılır
Biyolojik zarların fosfolipitleri de burada sentezlenir. Lipitler son
derece hidrofobik olduklarından aER'nin sitosol tarafındaki sulu ortam
yerine aER zarında zentezlenir. Daha sonra zar kesecikleri şeklinde
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taşıyıcı proteinlerin de yardımı ile zarsı organellere ve diğer
hedeflerine ulaşır.
Granüllü ER (gER); Genel yapısı aER ile aynıdır, farkı sitosol
tarafında zarının üzerinde granüllü bir yapı görünümüne neden olan
çok sayıda ribozomun bulunmasıdır. Granüllü ER ribozomlar
tarafından sentezlenen protein salgı maddelerini, bazı değişiklikler
yaparak Golgi cismine ulaştırır.
2.2.2. Golgi Cisimciği
Golgi aygıtı, ökaryotik hücrelerin tamamında bir veya daha fazla
sayıda bulunan hafifçe kavisli, kupa şeklinde bir şekli olan, Golgi
sisterni yastıkçıklarıyla (en fazla 8 adet), yuvarlak keseciklerden
(Golgi vezikülleri) meydana gelen bir yapıdır. Bu organelin, özellikle
iç bükey yüzeyinin yakınında, kabaca küresel, zarla çevrili veziküller
bulunur. Golgi aygıtı hücre zar sisteminin parçası olarak agranüler ER
benzer yapıya sahiptir. Aslında Golgi aygıtı yakınındaki granüllü ER'a
ait olan veziküllerden meydana gelir. Lizozom ve koful gibi
organellerin üretilmesini sağlar.
Golgi aygıtına düz endoplazmik retikulumdan gelen proteinler, bir
Golgi bölmesinden diğerine geçerken bir dizi değişikliğe uğrar.
Örneğin, karbonhidratlar, glikoproteinleri oluşturmak için proteinlere
bağlanır ve proteinin uzunluğu, genellikle polipeptit zincirinin
terminal kısmının çıkarılmasıyla kısaltılır.
Golgi aygıtı, değiştirilmiş proteinleri çeşitli hücre organellerine veya
vezikülün protein içeriğinin hücrenin dışına salındığı plazma zarına
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gidecek ayrı taşıma vezikülleri içerir (Ganong, 2001; Guyton ve Hall
2006). Hücreden salgılanacak proteinleri içeren kesecikler salgı
kesecikleri olarak bilinir. Bu tür veziküller, örneğin, protein
hormonlarının diğer hücrelerin aktivitelerini değiştirmek için hücre
dışı sıvıya salındığı bazı endokrin bez hücrelerinde bulunur (Ganong,
2001; Guyton ve Hall 2006).
Birçok protein, lipit ve karbonhidratların son değişikliklere uğratılıp
depolandığı, daha sonra hücre dışına salgıladığı yer Golgi aygıtıdır.
Burada

lipitler,

dönüşmektedir.

suyu
Hücrenin

alınarak
dışına

daha

küçük

salgılanacak

damlacıklara

maddeler

Golgi

veziküllerine getirilir. Küçük moleküllü şekerler, polisakkaritlere
çevrilip protein ve lipitlere bağlanarak glikoprotein ve glikolipitleri
olşturduktan sonra hücre dışına çıkarılır; bu moleküller hayvan
hücrelerinde hücre örtüsünü oluşturan glikokaliks yapısına katılır
(Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006). Glikoprotein ve glikolipidlerin
yanında, kıkırdak ve bağ doku ara maddeleri, bitki hücre duvar
yapısına giren hemiselüloz ve pektin de Golgi cisminde sentezlenir.
İçi protein dolu olarak granüllü ER'den ayrılan kesecikler cis fazında
bir taraftan birbirleri ile birleşerek sisternaları meydana getirirken
diğer taraftan sisternaların uçlarından ayrılan veziküller bir sonraki
sisterna ile kaynaşır. Bu şekilde birinden diğerine aktarılan maddeler
son veziküllere doğru adeta olgunlaşma sürecine girer ve nihayet son
sisternanın uç ve orta kısımları salgı veziküllerine dönüşür ve içindeki
maddeleri ekzositozis ile hücre dışına boşaltır; bu son evreye de trans
fazı denir. Bir bakıma buradaki cis fazı Golgi cisminin doğum
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hikayesi, trans fazı ise görevinin tamamlanması ile birlikte gelen ölüm
hikayesidir.
2.2.3. Lizozom
Lizozomlar 0.2-0.6 mikron büyüklüğünde olup bütün hayvansal
hücrelerde bulunan zar kesecikleridir. Eritrosit hücrelerinde lizozom
bulunmaz. Vücudun savunma sistemlerini oluşturan makrofaj, lökosit
gibi hücrelerde ve karaciğer hücrelerinde özellikle önemli bir rol
oynarlar.
Maya ve bitkisel hücrelerde lizozom bulunmaz, bu hücrelerde lizozom
görevini

merkezi

vakuol

üstlenmiştir.

Ökaryotik

hücrelerde

lizozomlar, endositozis ile alınan maddelerin lizozomal enzimlerle
sindirimini sağlar. Endositozisde besinler endositik veziküllerin
reseptörlerine bağlanarak hücre içine alınır ve genç endozomları
(fagozom) oluşturur. İçinde besin olduğundan bu endozomlara besin
vakuolü de denir. Daha sonra Trans-Golgiden ayrılan transport
veziküller (=primer lizozom) taşıdıkları asit hidrolaz enzimlerini genç
endozomlara aktararak lizozomu (olgun lizozom, sekonder lizozom)
oluşturur; transport vezikülü zarı hidrolaz reseptörleri ile birlikte
Golgi cisimciğine geri döner (Boron ve Boulpaep 2009; Ganong,
2001; Guyton ve Hall 2006; Mulroney, Myers ve Netter 2009).
Lizozomların içindeki hidrolitik enzimler protein, yağ, karbonhidrat,
nükleik asit ve diğer organik bileşiklerin sindirilmesinde katalizörlük
eder. Bu nedenle lizozomlar hücrenin sindirim organelleridir. Ayrıca
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hasar görmüş ve artık normal çalışmayan hücre organellerini de
parçalayabilirler.
Lizozomlar lizozomal enzimlerin sitoplazma içine dağılmasını da
önler.
Lizozomlar, içindeki kendi enzimleri tarafından sindirilemezler.
Biyolojik zar yüzeylerinde bulunan glikoprotein ve glikolipitlerden
oluşan örtüler zarları proteinleri sindiren enzimlerden (proteaz) korur.
Glikoprotein ve glikolipit örtüler lizozomun iç yüzeyinde de
bulunduğundan

organel

kendi

enzimlerinden

korunmuştur.

Lizozomlardan sızan enzimler hücre sitoplazmasına da zarar vermez
çünkü lizozomal enzimler asidik ortamda etkilidir. Lizozomlar
sitoplazmadan devamlı içeri pompaladıkları protonlar (H+) ile kendi
asidik ortamlarını kendileri yaratır (Alberts vd. 2008; Cooper ve
Hausman

2006;

Güneş,

2006).

Böylelikle

lizozomların

içi

sitoplazmaya göre (pH=7.2) çok daha asidik duruma geçer.
Lizozomların bir diğer özelliği, hücre zarı ile çevrilmiş olan
molekülleri etkilemeleridir. Lizozomlar fagositoz yapan lökositler,
histiositler ve diğer makrofaj hücrelerinde fazla sayıda bulunur.
Lizozomlar

ayrıca

harabiyete

uğrayan

veya

ölen

hücrelerin

kalıntılarının ve yaşlı mitokondrilerin eritilip yok edilmelerinde de
görev yapar (Alberts vd. 2008; Cooper ve Hausman 2006; Güneş,
2006). Karaciğer hücreleri gibi yoğun metabolik faaliyeti olanlarda ise
lizozomların sindirim faaliyeti de yeterli gelmez ve artık maddeler
zamanla hücre içinde birikerek hücreyi görev yapamaz hale getirebilir.
Lizozomal enzimlerin yapısal eksiklik ve/veya bozuklukları çeşitli
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genetik hastalıklara (lizozomal depo hastalıkları) sebep olmaktadır. Bu
durumda bazı maddeler hücre içi sindirime uğramadan hücrede birikir.
Bu hastalıkların çoğu insan hayatının ilk beş yılında ölümle
sonuçlanır. Örneğin kalıtsal depo hastalıklarından birisi olan TaySachs hastalığında, hastalığa maruz kalan çoçuklarda lizozomal
enzimlerden

N-asetil-hekzoaminidaz

eksik

olduğundan

beyin

hücrelerinde gangliosid denen bazı lipitler birikerek beyinde atrofiye,
körlüğe ve nihayet ölüme neden olur (Alberts vd. 2008; Cooper ve
Hausman 2006).
2.2.4 Ribozom
Ribozomlar yuvarlak biçimde 15-20 nanometre büyüklüğünde,
nükleusta üretilen, amino asitlerin proteinlere dönüştürüldüğü,
hücreye ait en küçük organellerdir. Tipik bir hücre 10 milyon kadar
ribozom içerebilir. Ribozomlar ribozomal RNA (rRNA) ve çeşitli
proteinlerden oluşan büyük ribonükleoprotein kompleksleridir. Her
ribozom farklı büyüklükte iki alt birimden oluşur. Nükleustan
sitoplazmaya ayrı ayrı geçen bu birimler protein sentezi başlamadan
önce bir araya gelir (Alberts vd. 2008; Cooper ve Hausman 2006).
Prokaryotlarda bulunan ribozom alt birimleri ökaryotlardakinden biraz
daha küçük ve kısmen farklı kimyasal yapıya sahiptir. Bakterilerde alt
birimler 30S , 50S; ökaryotlarda ise 40S, 60S büyüklüğündedir.
Esasen bu küçük fark bazı antibiyotiklerin bakterilere karşı daha etkili
olmasını sağlar. Örneğin bakteri enfeksiyonlarına karşı çok etkin olan
streptomisin ve tetrasiklin bakteri ribozomlarının çalışmasını yani
protein sentezini önleyerek bakterilerin ölümüne neden olurken insan
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ribozomlarına etkili değildir (Alberts vd. 2008; Cooper ve Hausman
2006).
2.2.5. Mitokondri
Mitokondriyonlar prokaryotlar (bakteriler, mavi-yeşil algler) ve
memeli eritrositleri hariç hemen hemen bütün ökaryotik canlılarda
bulunan

ileri

derecede

organize

olmuş

hücre

organelleridir.

Mitokondriler genellikle 0.5-3 mikron büyüklüğündedir. Genel olarak
yuvarlak, patates şeklinde ve silindirik biçimdedir. Dış zar
pürüzsüzdür; iç zar, matris olan iç mitokondriyal bölmeye uzanan
krista

olarak

bilinen

tabakalara

veya

tübüllere

katlanır.

Mitokondrilerin sayısı, büyüklük ve biçimleri, hücrenin çeşidine ve
metabolitik aktivitesine göre değişmektedir. Büyük miktarda enerji
kullanan hücrelerde çok sayıda bulunurken, daha az aktif hücreler
daha az mitokondri içerir. Kalp kası ve endokrin bez hücreleri gibi
metabolik aktivesi fazla olan hücrelerde, özellikle hücrenin çok fazla
enerji gereken bazı bölümlerinde (örneğin spermlerin boyun
kısmında) oksijen kullanımına bağlı olarak yüksek sayıda mitokondri
bulunur (Alberts vd. 2008; Cooper ve Hausman 2006). Yaşlanan
hücrelerde mitokondri sayısı azalır.
İncelenen tüm hücre tiplerinde, mitokondrinin en azından kısmen bir
retikulumda var olduğu görülmektedir.
Bu birbirine bağlı mitokondri ağı, bir hücre içindeki mitokondri
boyunca oksijen ve enerji kaynaklarının (özellikle yağ asitleri)
dağılımında özellikle önemli olabilir. Dahası, retikulumun kapsamı
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farklı fizyolojik ortamlarda değişebilir; hücrelerin enerjisel talepleri
değiştikçe daha fazla mitokondri kaynaşabilir, parçalanabilir veya
hatta kendilerini yok edebilir (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006).
Mitokondri, kas kasılması gibi fizyolojik olaylariçin gereken enerjinin
çoğunu sağlamanın yanı sıra, östrojen ve testosteron gibi bazı
hormonların sentezinde de rol oynar (Ganong, 2001; Guyton ve Hall
2006).
2.2.6. Peroksizom
Peroksizom zarla çevrili küçük veziküllerdir. İçinde çeşitli metabolik
reaksiyonlarda görev alan enzimler bulunur. Peroksizomlar tek
hücrelilerde, mayalarda, bitkilerde ve hayvanlarda bulunur. Agranüler
ER veya Golgi cisimciğinden oluştuğu kabul edilen peroksizomlar
genellikle mitokondri ve kloroplastların yanında bulunur.
Peroksizomlar mitokondri gibi, çok daha küçük miktarlarda da olsa
moleküler oksijen tüketir. Ancak bu oksijen ATP'ye enerji
transferinde kullanılmaz. Bunun yerine, hidrojeni lipidler, alkol ve
potansiyel olarak yutulan maddeler dahil olmak üzere organik
moleküllerden uzaklaştıran reaksiyonlara maruz bırakmak için
kullanır (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006). Peroksizom
içerisinde Katalaz enzimi bulundurur. Bu enzim H2O2 'yi H2O ve
O2'ye parçalar. H2O2 hücre için çok tehlikelidir. Çünkü O2'nin
reaksiyona girmesini yani solunumu önler. Reaksiyon ürünlerinden
biri olan hidrojen peroksit, H2O2, organelin adında yer almaktadır.
Hidrojen peroksit, yüksek konsantrasyonlarda hücreler için toksik
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olabilir, ancak peroksizomlar ayrıca hidrojen peroksiti tahrip edebilir
ve böylece toksik etkilerini önleyebilir (Cooper ve Hausman 2006).
Peroksizomlar ayrıca, yağ asitlerinin iki karbonlu parçalara ayrıldığı
ve hücrenin daha sonra ATP oluşturmak için bir kaynak olarak
kullanabileceği süreçte yer alır.
2.2.7. Sentrozom
Su yosunları, mantar, hayvan ve insan hücrelerinde bulunur ve
iki sentriolden oluşur. Hücre bölünmesi esnasında kendini eşler; zıt
kutuplara çekilerek iğ ipliklerini oluşturur.
2.2.8. Plastidler
Bitki hücreleri 3-7 mikron büyüklüğünde, fotosentezi gerçekleştirme
ve nişasta depolama üzere özelleşmiş plastit denen organeller içerir.
Bitkilerde Koloroplast, Kromoplast ve Lökoplast olmak üzere3 çeşit
plastit vardır.
2.2.9. Vakuol
Endoplazmik Retikulumdan, Golgi Aygıtından, hücre membranından
ve Lizozomlardan oluşum gösterebilir. Hayvan hücrelerinde az sayıda
ve küçüktür, bitki hücrelerinde ise gençken küçük, yaşlandıkça
büyürler.

Bunun

sebebi

tuzlu

artıkların

kofullarda

biriktirilmesidir. Hücre içi osmatik basınç ve pH'ı ayarlar. Vakuol
içerisinde bulunan su turgor basıncı oluşturarak hücreye direnç sağlar,
metabolizmanın aktifliğini belirler.
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Hücre İskelet Elemanları
Hücre iskeleti
Membranla çevrili organellere ek olarak, çoğu hücrenin sitoplazması
çeşitli protein lifleri içerir. Bu ipliksi ağ, hücrenin hücre iskeleti olarak
adlandırılır ve vücudun kemik iskeleti gibi, hücre şeklini koruyan ve
değiştiren ve hücre hareketlerini üreten süreçlerle ilişkilidir (Ganong,
2001; Guyton ve Hall 2006). Çaplarına ve içerdikleri protein türlerine
üç hücre iskeleti filamenti sınıfı vardır: (1) aktin filamentleri
(mikrofilamentler olarak da adlandırılır), (2) ara filamentler ve (3)
mikrotübüller (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006).
Aktin filamentleri ve mikrotübüller, bir hücrenin hücre iskelet
çerçevesinin bileşenlerini değişen gereksinimlere göre değiştirmesine
izin vererek hızla bir araya getirilip sökülebilir. Bunun tersine, ara
filamanlar bir kez birleştirildikten sonra daha az ayrılır.
Aktin filamentleri, Aktin molekülleri 375 amino asitlik (43 kDa)
globüler (G) proteindir, aktin molekülleri polimerize olarak filamentöz
(F) aktin oluşturur.
Bu filamentler, tüm hücrelerde hücre iskeletinin büyük bir bölümünü
oluşturur. Hücre şeklinde hücrelerin amip benzeri hareketlerle hareket
etme yeteneğinde, hücre bölünmesinde ve kas hücresi kasılmasında
önemli roller oynarlar (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006).
Ara filamentler, keratin, desmin ve laminin dahil olmak üzere birkaç
farklı proteinin bükülmüş ipliklerinden oluşur. Bu filamentler ayrıca
hücre şekline katkıda bulunur ve çekirdeğin sabitlenmesine yardımcı
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olur. Hücrelere güç sağlarlar ve sonuç olarak en yaygın olarak
mekanik

strese

maruz

kalan

hücre

bölgelerinde

(örneğin,

desmozomlarla bağlantılı olarak) gelişirler (Boron ve Boulpaep 2009;
Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006; Mulroney, Myers ve Netter
2009).
Mikrotübüller, alt birimleri protein tübülünden oluşan yaklaşık 25
nm çapında içi boş tüplerdir. Hücre iskeleti liflerinin en katı
olanıdırlar ve süreçlerin silindirik şeklini koruyan çerçeveyi
sağladıkları uzun nöronlarda bulunurlar.
Mikrotübüller ve aktin filamentleri, sitoplazma içindeki organellerin
hareketlerinde de rol oynar. Bu lifli elementler izler oluşturur ve
organeller, organellerin yüzeyine bağlanan kasılma proteinleri
tarafından bu yollar boyunca ilerletilir. Bazı epitel hücrelerinin
yüzeylerindeki kıl benzeri hareketli uzantılar olan mikrovillüslar,
merkezlerde bulunanlara benzer bir modelde organize edilmiş merkezi
bir mikro tüp çekirdeğine sahiptir.
3. ÇEKIRDEK (NUKLEUS)
Genelde hücrenin ortasında bulunur. Diğer organellere göre büyük,
yuvarlak, oval ve boyanmış hücrelerde saydam görünümlüdür (Cooper
ve Hausman 2006). Bazik hemotoksinle boyandığında mavi-mor renk
alır. Tüm bazik boyalarla ve Feulgen boyası ile iyi boyanır. Bu
yüzdem nukleus mikroskop altında kolayca gözlenebildiğinden ilk
keşfedilen hücre organelidir (Alberts vd. 2008; Cooper ve Hausman
2006; Güneş, 2006). Hücre bölünmesini sağlar. Kalıtım bilgisini taşır.
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İskelet kası hücreleri gibi birkaç özel hücre birden çok çekirdek
içerirken, matür eritrositlerde çekirdek yoktur. Çekirdeğin birincil
işlevi, genetik bilginin depolanması ve gelecek nesil hücrelere
aktarılmasıdır.
DNA’nın replikasyonu, transkripsiyon ve mRNA’ların işlenmesi
nükleus içinde gerçekleşir (Alberts vd. 2008; Cooper ve Hausman
2006). Gen ekspresyonunun son aşaması olan translasyon (protein
sentezi) ise sitoplazmada gerçekleşir. Karaciğer hücrelerinde ve
böbreküstü bezinin korteks hücrelerinde birden çok çekirdek
bulunabilir; bunlara polikaryotik hücreler denir. Dinlenme halindeki
bir hücre çekirdeğinde Nukleus zarı, Nukleoplazma (Çekirdek sıvıs),
kalıtım

materyali

(kromatin

ve

kromozomlar)

ve

nukleolus

(çekirdekçik) bulunur. Çekirdeğin içinde DNA, proteinlerle birlikte
kromatin olarak bilinen ince bir iplik ağı oluşturur. Hücre bölünmesi
sırasında, kromatin iplikleri sıkıca yoğunlaşarak kromozomlar olarak
bilinen çubuk benzeri cisimler oluşturur (Alberts vd. 2008; Cooper ve
Hausman 2006; Güneş, 2006).
3.1. Nukleus (Çekirdek) Zarı
Çift katlı bir zara sahip olup üzerinde porlara sahiptir. Bu porlar hücre
membranındaki porlardan daha büyüktür.
Hücrenin bölünmesiyle kaybolan bu zarın bölünme sonrasında
yeniden yapılmasında Endoplazmik Retikulum ve Golgi aygıtı görev
alır.
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3.2. Nukleoplazma (Çekirdek Sıvısı)
Nukleoplazma,

nukleus

sıvısı

olup

kalıtım

materyali

(kromatin/kromozom), nukleolus ve çeşitli moleküller bulunur.
3.3. Çekirdekçik (Nukleolus)
Nukleolus, yuvarlak ve ışığı çekirdekten daha fazla kıran, parlak bir
yapıdadır. Büyüklüğü ve sayısı hücrenin döngüsüne bağlı olarak
değişir. Nukleolus zarla çevrili olmayan ve rRNA sentezinden
sorumlu genleri içeren kromozomların satellit denen bölümlerinden
oluşur (Alberts vd. 2008; Cooper ve Hausman 2006). Nukleolusun
görevi ribozomların alt birimlerini oluşturmaktır.
3.4. Kromatin İplik
Nukleus sıvısı içerisinde yeralan genetik materyaldir. DNA çekirdek
içerisinde histon adı verilen özel proteinlerle sarılarak paketlenir ve
nükleozomu oluştururlar (Alberts vd. 2008; Cooper ve Hausman
2006).
Nükleozomlar bir araya gelerek kromatin iplik halini alır. Kromatin
iplikler düzensiz ipliklerdir. Çekirdek içindeki genetik maddenin
doğal görüntüsüdür. Kromatinler metafazda kısalıp kalınlaşarak
kromatitleri meydana getirir. Bir kromozom birbirinin aynısı olan iki
kromatitten oluşur. Bu kromatitlere kardeş kromatit denir. Bunlar
birbirine sentromer ile bağlanır. Hücrenin yönetim merkezidir.
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B. MEMBRAN PROTEİNLERİ
1. Hücre Zar Proteinleri
Hücre zarının temel yapısal elemanı lipid olmakla birlikte, proteinler
de zarda önemli görevi yerine getiren elemanlardır.
Membran proteinleri, membranda yapı bütünlüğünden ve özelleşmiş
fonksiyonlarından sorumludur. Yapısal olarak membran proteinleri,
membrandaki

yerşleşim

yerlerine

göre;

Periferal

(ekstrensek)

membran proteinleri ve İntegral (intrensek) membran proteinleri
olarak ikiye ayrılır (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006):
Periferal

(ekstrensek)

membran

proteinleri:

Membran

proteinlerinin %30’unu oluşturur ve genellikle integral membran
proteinlerine nonkovalent olarak bağlanırlar. Bu membran proteinleri
zarın hidrofobik lipit tabakaları içine girmeden zar yüzeyine, çoğu kez
de integral proteinlere iyonik bağla tutunur.
İntegral

Proteinler:

Membran

proteinlerinin

%70

kadarını

oluştururlar. Lipit çift tabakaya gömülmüş haldedir. Çoğu tüm
membran boyunca uzanır ve bazı maddelerin karşı tarafa geçtiği
kanalları oluşturur(transmembranproteinler). zar içinde bir mozaik ya
da buzdağı gibi gömülü olarak bulunan integral proteinler. Bu porlar
seçici niteliktedir.

İntegral proteinlerin bir kısmı ise zardan

geçemeyen bazı maddeler için taşıyıcı protein olarak görev yaparlar.
Bazen bu taşıyıcılar maddeleri doğal difüzyon yönlerinin tersine aktif
taşıma adı verilen bir yolla taşırlar. İntegral proteinlerin bir bölümü
enzim olarak görev yapar. İntegral zar proteinlerinin bir bölümü suda
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eriyen kimyasal maddeler ve peptit hormonlar için reseptör olarak
görev yapar. Reseptörün bu maddelerce aktive olması, ikincil
haberciler yoluyla hücre içi yanıtın oluşmasına neden olur. Bazı zar
proteinleri hücre adezyon molekülü şeklinde hücreleri komşu
hücrelere veya bazal laminalara tutturur (Ganong, 2001; Guyton ve
Hall 2006).
2. Hücre Zarından Taşıma
Hücre zarından taşıma ister hücre zarından doğrudan, isterse
proteinler yolu ile olsun, iki temel olaydan biriyle gerçekleşir. Bunlar
Difüzyon ve Aktif Taşınmadır (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006).
Difüzyon; maddelerin ya zardaki boşluklardan ya da taşıyıcı bir
proteine bağlanarak rastgele, molekül hareketiyle pasif olarak ve ek
enerji kullanmadan geçişidir. Difüzyonu sağlayan enerji, maddenin
normal kinetik enerjisidir. Aktif taşıma ise maddelerin taşıyıcı bir
proteine bağlanarak konsantrasyonunun zıt yönde taşınmasıdır. Aktif
taşıma kinetik enerjinin yanı sıra, ek bir enerjiye da ihtiyaç duyar.
2.2. Difüzyon
2.2.1. Basit Difüzyon
Molekül ya da iyonların zardaki deliklerden veya zardaki moleküller
arası

boşluklardan

taşıyıcı

proteine

bağlanmaksızın

kinetik

hareketlerle zarı geçmesine denir. Basit difüzyon hücre zarından 2
şekilde gerçekleştirilir. Özellikle membrandan geçecek olan madde
yağda eriyen bir madde ise çift katlı lipit tabakasının aralıklarından; su
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ve diğer yağda erimeyen maddeler ise su dolu kanallardan difüze
olurlar (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006).
Protein Kanalları
Bu kanallar bir veya daha fazla sayıdaki iyon veya molekülün
taşınması için özelleşmiştir ve çoğu kapılarla açılıp kapanırlar. Bir
kanaldan geçen toplam iyon sayısı kanalın açılış sıklığına ve açık
kalma süresine bağlıdır. Protein kanallarından ilk akla gelenler Na+ ve
K+ kanallarıdır (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006). Bu kanallar Na+
ve K+ iyon geçişini düzenlerler. Sodyum kanallarının içi çok kuvvetli
negatif yüke sahiptir ve hidrate sodyum iyonlarını çekerek sudan
uzaklaştırırlar. Potasyum kanalları ise negatif yüke sahip değillerdir ve
hidrate potasyumu sudan ayıramazlar. Ancak hidrate potasyum
iyonları, hidrate sodyum iyonlarından küçük olduğundan, bu
kanallardan geçerler.
Bazen tek bir protein ve ortasında iyon geçişine izin veren bir kanal
olarak görülse bile, sıklıkla bir kaç protein ve her biri kanal
duvarlarının birer alt birimini oluşturacak şekilde kümelenirler. Voltaj
kapısı zar potansiyeli değişikliğine bağlı olarak; kmyasal (ligant)
kapısı ise kimyasal madde bağlanması sonucu açılır. Ayrıca bunların
dışında membranın gerilmesine bağlı olarak uyarılan mekanik kapılı
kanallar da vardır (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006).
Voltaj Kapısı; Voltaj kapısı hücre membranındaki elektriksel voltaj
değişikliklerine duyarlı olan kapılardır. Hücre membranının içi
kuvvetli negatif olduğu zaman Na+ kanalının dışında bulunan kapı
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sıkıca kapanır. Diğer taraftan zarın iç tarafı negatif yükünü az da olsa
kaybettiği zaman kapılar aniden açılır ve çok büyük miktarlarda Na +
bu kanallardan hücre içine geçer. Bu olay hücrelerde uyarı doğuşunun
temel mekanizmasıdır. K+ kanal kapıları hücrenin iç tarafı pozitif
yüklendiği zaman açılır ve hücre içinden dışına doğru potasyum çıkışı
başlar.
Kimyasal (Ligant) Kapı; Kimyasal kapılar kanal yapısında bulunan
proteine bir molekülün bağlanmasıyla açılıp kapanan kapılardır. Bu
kimyasal bağlanma kapıyı açar ya da kapatır. Buna en iyi örnek
asetilkolin kanalı üzerine asetilkolinin etkisidir. Asetilkolin kanaldaki
proteine bağlanınca 0.65 nm çapındaki bir kanal açılır ve 0.65 nm
çapındaki tüm yüksüz moleküller ve pozitif yüklü iyonlar bu kanaldan
geçer (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006). Bu kapı sinyali bir
nörondan diğer bir nörona ve sinir hücresinden kas hücresine sinyal
iletiminde çok büyük önem taşır.
2.2.2. Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyona aynı zamanda taşıyıcı-aracılığı ile difüzyon
da denir (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006). Çünkü bir maddenin
bu şekilde taşınması özel taşıyıcı protein yardımı olmaksızın
gerçekleşmez.

Glukoz

ve

aminoasitler

yağda

erimezler

ve

kolaylaştırılmış difüzyon yolu ile hücre içine taşınırlar. İnsülin
hormonu glukozun bu şekilde taşınmasını 10-20 kat artırabilir. Bu
mekanizma taşınan maddenin zarın her iki yönünde difüzyonuna izin
verir. Net akım konsantrasyon gradyanı ile aynı yöndedir ve iki tarafın
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konsantrasyonu eşitlendiğinde akım durur. Taşıyıcı proteinde şekilsel
ve kimyasal değişiklikler olur ve kanal zarın diğer tarafına doğru
açılır. Maddenin bağlanma kuvveti zayıf olduğundan molekülün
termal hareketleri ayrılmasına ve zarın karşı tarafına geçmesine neden
olur. Kolaylaştırılmış difüzyonda geçiş hızını üç faktör etkiler:
Taşıyıcının o madde için ilgisi, membrandaki taşıyıcının miktarı,
taşıyıcı proteinde meydana gelen yapısal değişiklik hızı (Ganong,
2001;

Guyton

ve

Hall

2006).

Basit

difüzyonda

maddenin

konsantrasyonu artarken, basit difüzyon hızı da orantılı olarak artar.
Ancak

kolaylaştırılmış

difüzyonda;

maddenin

konsantrasyonu

artarken, difüzyon hızı Vmax düzeyinden daha fazla artmaz. Çünkü
bu durumda taşıma hızı taşıyıcının yaptığı ileri-geri değişim hızından
daha fazla olamaz.
2.2.3. Ozmoz
Hücre zarından en fazla oranda difüze olan madde sudur. Normal
olarak her iki yönde difüze olabilen suyun miktarı öyle hassas
ayarlanır ki, hücrenin hacmi sabit kalır. Ancak bazı koşullarda zarın
her iki tarafında su için konsantrasyon farkı oluşur. Bu durumda suyun
net hareketinin yönüne bağlı olarak hücre şişer ya da büzülür. İşte
suyun konsantrasyon farklılığına bağlı olarak oluşan bu net hareketine
ozmoz adı verilir (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006). Su
osmolaritesi düşük olan bölgeden, yüksek osmolariteye sahip tarafa
geçer. Bir solüsyonun ozmotik basıncı saf su ile yan yana konduğunda
su difüzyonunu önleyebilmek için uygulanması gereken basınçtır. Bir
solüsyonun ozmolaritesi arttıkça ozmotik basıncı da artar, su
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konsantrasyonu ise düşer. Vücut sıvılarının ozmolaritesi yaklaşık 280300 mOsm/l’dir. Ekstrasellüler sıvıdaki partiküllerin %85 kadarı Na+
ve Cliken hücre içindekiler ise en çok ve K+ iyonları ile organik
maddelerdir.
2.2.4. Filtrasyon (Süzülme)
Bir zarın iki tarafı arasındaki hidrostatik basınç farkından dolayı,
basıncın yüksek olduğu taraftan az olduğu tarafa doğru sıvı ve
beraberinde erimiş küçük moleküllerin geçişine filtrasyon denir
(Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006). Vücutta filtrasyona örnek
olarak kapillerdeki ve böbreklerdeki taşıma olayları gösterilebilir.
Kapiller damarlarda olan basınç farkı nedeniyle su ve su erimiş
partiküllerin damar dışına çıkışıdır.
2.3. Aktif Transport
Basit difüzyon zarın iki tarafındaki konsantrasyonu dengeler. Ancak
bir molekülün yoğunluğu hücre zarının her iki yanında dengeye
ulaştıktan sonra, molekülün hala hücre içerine (potasyum) veya dışına
(sodyum) taşınması gerekiyorsa konsantrasyon farkına karşı olmak
zorundadır. İşte bu konsantrasyon gradiyentine karşı yapılan taşıma
olayına aktif transport denir (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006).
Enerji gerektiren bir olaydır. Aktif taşımataşımada kullanılan enerjinin
kaynağına göre ikiye ayrılır: Primer Aktif Taşıma, Sekonder Aktif
Taşıma (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006).
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Primer aktif taşımada enerji ATP veya diğer yüksek enerjili fosfat
bileşiklerinin parçalanmasından oluşur. Sekonder aktif taşımada ise
enerji hücre zarının her iki tarafı arasında molekül veya iyonların
konsantrasyon farklarına bağlıdepolanmış enerjiden sağlanır. Her iki
taşımada hücre zarında bulunan taşıyıcı proteinler gereklidir
2.3.1. Primer Aktif Taşıma
Taşıyıcı protein ATP’yi doğrudan yıkabilen bir ATPaz enzimidir (
Na+-K+-ATPaz, Ca++-ATPaz, H+-ATPaz, H+-+-ATPaz gibi) (Boron ve
Boulpaep 2009; Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006; Mulroney,
Myers ve Netter 2009). Na+-K+ pompası Na+’u hücre dışına
pompalarken, K+’u hücre içine pompalar. Böylece hücre içinde negatif
bir elektriksel potansiyelin oluşmasını, zarın iki tarafında Na + ve K+
konsantrasyon

farklarının

korunmasını

ve

hücre

hacminin

korunmasını sağlar. Na+-K+ pompasının 3 özelliği vardır. Bunlar
hücrenin iç tarafında sodyumun bağlanması için üç reseptörü vardır.
Hücrenin dış tarafında K+un bağlanması için iki reseptörü vardır.
Taşıyıcı protein Na+’un bağlanma yerine yakın bölgede ATPaz
aktivitesi gösterir. Taşıyıcı proteine 3Na + ve 2K+ bağlandığında
ATP’yi

parçalayacak

enerjinin

serbestleşmesine

neden

olur.

Serbestleşen enerji ise taşıyıcı proteinde konformasyonel ve kimyasal
değişikliğe neden olarak 3Na+’un hücre dışına, 2K+’un ise hücre
içerisine girmesine neden olur. Bu durumda hücre içi negatif bir hal
alır. Na+’un taşıyıcı proteine bağlanması bu proteinin kendisinde var
olan ATPaz aktivitesinin etkinleşmesine neden olur. Taşıyıcı proteinin
fosforilasyonu, bu proteinde konformasyonel değişikliğe yol açar.
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K+’un taşıyıcı proteine bağlanması, bu proteinde defosforilasyona
neden olur. Elektriksel olarak aktif olan nöron hücreleri hücrenin
enerji ihtiyacının %60-70’ini Na+-K+ pompası aktivitesi için
harcayabilir (Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006). Hücre her hangi
bir nedenden dolayı şişmeye başlarsa, Na +-K+ pompası aktifleşerek
Na+’u, dolayısıyla suyu hücre dışına çıkarır.
İki önemli Ca++ ATPaz pompası vardır. Bunlar hücre zarında: Ca++‘u
hücre içinden dışına pompalar. Kas hücrelerinin Sarkoplazmik
retikulumve tüm hücrelerin mitokondri zarında Ca++‘u sitoplazma
içinden bu organeller içerisine pompalar. H+-ATPaz iki yerde
önemlidir: mide ve böbrekler.
Midenin gastrik bezlerinde paryetal hücreler H+ taşınması için en
kuvvetli primer aktif mekanizmaya sahiptirler. Bu taşınma, HCl
salgılanmasının temelini oluşturur. Böbreklerde ise distal tübülün son
bölümü ve kortikal toplayıcı kanallarda vücut sıvısında fazla miktarda
H+ bulunduğunda, bu mekanizmayla fazla H+ kandan idrara geçirilir
ve vücut dışına atılır.
2.3.2. Sekonder Aktif Taşıma
Enerji olarak doğrudan ATP değil, iyon konsantrasyon gradiyentini
kullanır. Taşıyıcı protein üzerinde asıl taşınacak madde haricinde bir
de enerjiyi sağlayacak olan iyonu bağlayan bölge vardır. Enerji
sağlanacak iyon ise çoğunlukla sodyumdur. Hücre dışında sodyum
fazlalığı daima iç tarafa doğru difüzyona neden olduğu için, bu
gradyent bir enerji deposu olarak kabul edilir. Sekonder aktif taşıma
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ile taşınan madde sodyum iyonları ile aynı yönde taşınıyorsa simport
olarak isimlendirilir. (glukoz ve aminoasitlerin sodyum iyonu ile
birlikte taşınması gibi). Ters yönde taşınıyorsa antiport olarak
isimlendirilir

(Sodyum-kalsiyum,

sodyum

hidrojen

zıt

taşıma

mekanizması gibi). Kural olarak transport mutlaka konsantrasyon
gradiyentine zıt yönde gerçekleşir. Taşıyıcı maddenin aktifleşmesi için
sodyum ile birlikte taşınacak maddenin de proteine bağlanması
gerekir.
Na+-glukoz ko-transportu; Taşıyıcı proteinin dış tarafında hem Na+
hem de glukoz için bağlanma yeri vardır. Taşıyıcı proteine Na+ ile
birlikte glukoz bağlanınca taşıyıcı proteinde şekil değişikliği olur ve
ikisini de aynı anda hücre içine taşır. Aminoasitlerin Na+ ile kotransportu da farklı bir taşıyıcı protein kullanılması dışında aynıdır.
Glukoz ve aminoasitlerin Na+ ile birlikte taşınması özellikle intestinal
kanal epitel hücreleri ve böbreklerin renal tübüllerinde bu maddelerin
kana emilimlerini sağlar.
3. İYON KANALLARI
İyon kanalları membranı kat eden, küçük ve suda çözünür
moleküllerin hücre içine giriş veçıkışına olanak veren yapılardır.
Plazma membranındaki çoğu kanallar sadece inorganik iyonların
geçişine izin verirler. Çoğu iyon kanalı belli iyonları selektif olarak
geçirirler ( Na+, K+, Ca++, Cl- kanalı gibi). İyonlar kanallardan pasif ve
gradiyente bağlı olarak geçerler. Bu kanalların görevleri iyonların net
geçişlerini düzenlemek, hücrelerin hacim ve şeklini tayin etmek,
istirahat membran potansiyelini oluşturmak ve elektriksel sinyalleri
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oluşturmaktır (Boron ve Boulpaep 2009; Ganong, 2001; Guyton ve
Hall 2006; Mulroney, Myers ve Netter 2009). İyon kanalları sürekli
olarak açık değildirler. Açık ve kapalı konumlarına yapısal değişikliğe
uğrayarak geçerler. Yapısal değişiklik hücre içi ve dışındaki bazı
etmenler tarafından başlatılır. İyon kanallarını beş ana grup altında
sınıflandırabiliriz:

Kapısız (pasif, sızıntı) kanallar, Voltaj kapılı

(voltaja duyarlı) kanallar, Transmiter kapılı kanallar (reseptör iyon
kanalları), Mekanosensitif iyon kanalları, Hücre içi ajanlara duyarlı
iyon kanalları (Boron ve Boulpaep 2009; Ganong, 2001; Guyton ve
Hall 2006; Mulroney, Myers ve Netter 2009; Rhoades ve Bell 2013;
Widmaier vd. 2011).
3.1. Kapısız (Pasif, Sızıntı) Kanallar
Açılmaları için bir uyarı gerektirmeyen ve zamanın çoğunda açık olan
kanallardır.

Hücre

membranlarında

iyonların

pasif

olarak

elektrokimyasal gradiyentleri doğrultusunda sürekli olarak geçişlerine
izin verir. Na+-K+ sızıntı kanalları, K+’a 100 kat daha fazla
geçirgendir. İstirahat membran potansiyeline olan etkileri Na +/K+ATPaz

tarafından

ortadan

kaldırılır.

Membran

potansiyelinin

depolarize veya hiperpolarize olmasına göre sızıntı artar veya azalır.
3.2. Voltaj Kapılı İyon Kanalları
Bu kanallar elektriksel sinyallerin sinir ve kas hücrelerinde
iletilmelerinde önemli rol oynarlar. Voltaj sensörü olarak bilinen
elektrik yüklü özel protein segmentleri ihtiva ederler ve membran
potansiyel değişikliklerine son derece duyarlıdırlar. Membran
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potansiyeli eşik değerin üzerine çıkınca (depolarizasyon), kanal açık
duruma geçer, aktivasyon kanalının açık duruma geçme olasılığı eşik
değerin üzerinde artar. Depolarizasyon ile aktive olduktan bir süre
sonra inaktive olurlar. Kanalın inaktivasyonunun ortadan kalkması
için, repolarizasyon gerekir. Voltaja duyarlı bütün iyon kanalları
yapısal olarak benzer olmasına ragmen tamamen aynı yapıda değildir.
Aksiyon potansiyelinin oluşmasında rol alırlar. Voltaj kapılı iyon
kanallarına örnek olarak Sodyum kanalları (Nav+), Potasyum kanalları
Kv+), Kalsiyum kanalları (Cav++) verilebilir.
3.2. Ligant Kapılı İyon Kanalları
İyon kanalı aynı zamanda bir reseptördür. Transmitterin bağlanmasıyla

kanalda

yapısal

değişiklik olur vekanal

açılır.

Nöron

sinapslarında bulunan kanallar genelde bu tiptir. Hedef hücre ya
depolarize ya da hiperpolarize olur.
3.3. Mekanosensitif İyon Kanalları
Mekanik hareketlerle reseptörleri hücre membranına ve iskeletine
bağlayan filamentlerin gerilmesiyle kanal açık duruma geçer. Kanallar
açılınca iyon geçişi şekillenir ve depolarizasyon gelişir. Örnek olarak;
dokunma ve basınç duyusunu alan reseptörler ve iç kulaktaki işitme
duyusundan sorumlu koklear tüy hücreleri gösterilebilir. İç kulağa
iletilen ses titreşimleri basiller membranı hareket ettirir, stereosilyalar
eğilir, bağlantı fılamentleri gerilir, katyon kanalı açılır, K+ ve Ca++
içeri girer ve hücre depolarize olur.
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3.4. Hücre İçi Ajanlara Duyarlı İyon Kanalları
ATP etkisiyle açılan veya kapanan katyon kanallarıdır. Genelde G
proteinine bağlı reseptörlerin etkilerine aracılık ederler (Rhoades ve
Bell 2013; Widmaier vd. 2011; Guyton ve Hall 2006). Na+, K+ veya
Ca++’u geçiren kanallar vardır.
4. HÜCRELERARASI HABERLEŞME
Gap junctionlar, komşu hücrelerin sitoplazmalarını bağlayan protein
kanallarıdır ve düşük direnç alanları oluşturarak sinyalin direk olarak
bir hücreden diğerine geçmesine neden olur. Bazı nöronlar arasında,
bazı düz kas hücreleri arasında ve kalp kası hücreleri arasında bulunur
(Boron ve Boulpaep 2009; Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006).
Direkt Temas; Membrana bağlı sinyal molekülleri aracılığıyla iki
hücrenin temas kurarak haberleşmesidir. Bu durumda sinyal molekülü
ekstrasellüler sıvıya salgılanmayıp, hücrenin zarına bağlı halde kalır.
Başka bir hücrenin membran bağlı sinyal molekülünü tanıyan reseptörüne bağlanmasıyla hücreden hücreye sinyal iletimi sağlanmış olur.
Parakrin İletişim; Bir organ içerisindeki hücreler haberci moleküller
sentezler ve bunlar hücre dışı ortamdan difüzyonla komşu hedef
hücrelere ulaşırlar. Bu haberci moleküller kan dolaşımına geçmeden
yakındaki hedef hücreye reseptöre bağlanarak etki ederler (Boron ve
Boulpaep 2009; Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006). Salınan haberci
molekülün komşu hücre yerine kendisini salan hücre üzerindeki
reseptöre bağlanarak etkili olmasına ise otokrin iletişim adı verilir.
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Endokrin İletişim; Endokrin bez hücreleri hormonları hücre dışı
ortama salar ve bu haberci moleküller kan dolaşımı ile hedef hücrelere
ulaşır. Hedef hücrede reseptöre bağlanarak etkisini gösterir.
Sinaptik İletişim; Nöronların hedef hücrelerle kurdukları özel
bağlantılarda

sentezledikleri

haberleşmeleridir.

Salınan

haberci

maddeler

molekülleri

hedef

hücrede

salarak
reseptöre

bağlanarak etki gösterir.
5. RESEPTÖR AKTİVASYONU
Hücre reseptörleri membranın geçirgenliğinde, membranın elektriksel
aktivitesinde, membranın taşıma özelliğinde, hücre metabolizmasında,
hücrenin salgı aktivitesinde, hücrenin farklılaşmasında ve hücrenin
kontraktil aktivitesinde değişiklikler meydana getirirler (Boron ve
Boulpaep 2009; Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006; Mulroney,
Myers ve Netter 2009). Bu reseptörler membran reseptörleri ve hücre
içi reseptörleri olmak üzere ikiye ayrılır. Membran reseptörleri iyon
kanalı reseptörler, enzim reseptörleri ve G protein bağımlı reseptörler
olmak üzere üçe ayrılır (Boron ve Boulpaep 2009; Ganong, 2001;
Guyton ve Hall 2006; Mulroney, Myers ve Netter 2009).
5.1. Membran Reseptörleri
5.1.1. İyon Kanalı Reseptörleri
Kendi başlarına iyon kanalı olarak işlev gören reseptörlerdir. Bunlar
Nikotinik

Asetilkolin

Reseptörü

(nAChR),

N-metil-D-aspartat

Reseptörü (NMDA), Gamma Aminobütirik Asit Reseptörü (GABAa,)
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ve Glisin’dir (Rhoades ve Bell 2013; Widmaier vd. 2011; Guyton ve
Hall 2006).
Nikotinik ACh Reseptör; Sinir-kas kavşağında ve merkezi sinir sistemi
nöronlarında bulunur. Pentamerik bir reseptör olup iyon kanalı ve 5 alt
birimden oluşur. İki ACh molekülünün alfa alt birimlerine
bağlanmasıyla kanal açılır. Kanal Na+’a karşı çok geçirgen olmasına
rağmen K+’a karşı az geçirgendir. Nikotin ile de aktive olur, kürar ile
bloke olur.
NMDA, Kainik asit ve α-amino-3-hidroksi-5-metilisoksazol- 4
propionik asit (AMPA) Reseptörleri; merkezi sinir sisteminde
depolarizyondan sorumlu olan başlıca reseptörlerdir. Glutamat ile
aktive

olurlar.

NMDA

reseptörlerinde;

magnezyum,

çinko,

poliaminler ve glisin’in de bağlanması için ayrı bağlayıcı kısımları
vardır. AMPA-Kainik asit reseptörleri daha çok Na+,a karşı
geçirgendir. NMDA reseptörlerinden Ca++ ve Na+ içeri, K+ da dışarıya
geçer. Ca++’a geçirgenlikleri daha fazladır, hippokampusta bol
miktarda bulunur. Öğrenmenin temelini oluşturan long term
potentiation için önemlidirler (Rhoades ve Bell 2013; Widmaier vd.
2011; Guyton ve Hall 2006).
GABAa Reseptörü; merkezi sinir sistemindeki inhibitör potansiyellerin büyük bir kısmından sorumludur. GABA’nın bağlanmasıyla
açılarak klor iyonlarına geçirgen hale gelir. Pentamerik bir
reseptördür., barbituratlar ve alkol GABAa reseptörlerine bağlanarak
etki gösterir. Glisin Reseptörü; Beyinde özellikle medulla spinalis,
beyin sapı (mezensefalon, pons ve medulla oblongata) ve retinada
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bulunur. Sinir iletişimini engelleyen inhibitör yapıda bir reseptördür
(Rhoades ve Bell 2013; Widmaier vd. 2011; Guyton ve Hall 2006).
Glisin reseptöre bağlanınca klor iyonları hücre içine girerek
hiperpolarizasyona neden olur. Tetanoz toksini ve striknin ile bloke
olur.
5.1.2. Enzim Reseptörleri
Enzim olarak aktivite gösteren veya enzimle ilişkili reseptörlerdir.
Reseptörler başka proteinleri (küçük G proteinleri veya enzimleri)
aktive ederek hücre içi yanıt oluştururlar (Rhoades ve Bell 2013;
Widmaier vd. 2011; Guyton ve Hall 2006).
Tirozin kinaz reseptörleri; Nerve growth factor (NGF), Plateletderived growth factor (PDGF), İnsülin.
Gunanil siklaz reseptörleri; Atriyal natriüretik peptit (ANP)
Tirozin kinaz-bağlı reseptörler; Sitokinler, Büyüme hormonu (GH),
Tirozin

fosfataz

reseptörleri;

Lökositlerdeki

CD45

proteini,

Serin/Treonin kinaz reseptörleri; Transforming growth factor (TGFp).
5.1.3. G-Proteine Bağlı Reseptörler
Membran reseptörlerinin en geniş grubunu oluşturur. İlaçların yarıdan
fazlası bu reseptörlere bağlanarak etki gösterir. Yapısal olarak yedi
transmembran segmentten oluşur. Bu reseptörler etkilerini G
proteinini aktive ederek gösterirler. Aktif G proteini bir ikincil
habercinin hücre içi miktarını değiştirir. İkincil haberci bir protein
kinazı aktive eder, o da başka bir proteininin fosforilasyonuna neden
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olur. Guanin nükleotid bağlayan proteinlerdir.

Çoğalma, hücre

hareketleri, vezikül taşınımı gibi görevleri vardır (Mulroney, Myers ve
Netter 2009; Rhoades ve Bell 2013). G proteinin keşfi Martin Rodbell
ve Alfred G. Gilman’a 1994 de Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülünü
kazandırmıştır (Boron ve Boulpaep 2009; Ganong, 2001; Guyton ve
Hall 2006; Mulroney, Myers ve Netter 2009). G proteinlerinin iki
çeşidi vardır. Bunlar heterotrimerik G proteinleri (Gs, Gi, Gq, Gt,
Golf, Go) ve monomerik küçük G proteinleri [Küçük GTPaz’lar (ras,
rab, rho)] (Mulroney, Myers ve Netter 2009; Rhoades ve Bell 2013).
GTP ve GDP ye bağlanır ve sinyal iletiminde rol alır.

Bunlar

heterotrimerlerdeki alfa subunit ile homologdurlar, ama monomer
halinde bulunurlar.
Heterotrimerik G Proteinleri, trimerik proteinlerdir (α, β, γ alt
birimlerine sahiptirler). Aktive olunca alt birimlerine ayrılırlar. α alt
birimi GTPaz aktivitesine sahiptir.
kompleksini

oluşturur.

β ve γ

alt birimleri ise βγ

G proteinleri çeşitli efektör proteinler

üzerinden etkili olurlar (Boron ve Boulpaep 2009; Ganong, 2001;
Guyton ve Hall 2006; Mulroney, Myers ve Netter 2009; Rhoades ve
Bell 2013; Widmaier vd. 2011). Bunlar:
• Adenilat siklazı aktive eden trimerik G protein reseptörleri;: Gα
adenilat siklaza bağlanır ve onu aktive eder. Aktive olan adenilat
siklaz ATP’den çok sayıda cAMP molekülü oluşumuna neden
olur. cAMP ise protein kinaz A’yı aktif hale getirir. Gα’nın
GTP’yi hidrolize etmesi sonucu GDP oluşur. Bu da adenil
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siklazın Gα’dan ayrılmasına ve Gα-GDP’nin, βγ ile birleşmesine
neden olur. Bu şekilde; Gα tekrar eski inaktif haline geri döner.
• Fosfolipaz C’yi aktive eden trimerik G protein reseptörleri; :
İkincil mesajcı molekül: Ca ++dur. Fosfatidil inositol-4,5-bifosfat’ı
(PIP2), inositol-l,4,5-trifosfat (IP3) ve 1,2-diaçil gliserol’a
(DAG) çevirir.
• Fosfolipaz A2’yi aktive eden trimerik G protein reseptörleri. G
proteini aktif değilken α alt birimine GDP bağlıdır. Ligandın G
protein bağlı reseptöre bağlanmasıyla GDP ayrılır ve yerine
GTP geçer. Böylece α-GTP, βγ kompleksinden ayrılmış olur. G
proteinlerin çoğu etkilerini α alt birimi ile oluşturur. βγ
kompleksi de bazı enzimleri ve iyon kanallarını etkileyebilir.
• Guanil Siklaz Yolu; cAMP sisteminin analoğudur. Ancak
reseptör çeşitliliği daha zayıftır. Aktive olan guanil siklaz
GTP’den cGMP oluşumunu sağlar. Bu da cGMP bağımlı protein
kinazı aktif hale getirir.
G-Proteini Çeşitleri
• Gs (stimülan); adenil siklazı aktive eder - cAMP ↑
• Gi (inhibitör); adenil siklazı inhibe eder - cAMP ↓
• Gq ; fosfolipaz C’yi aktive eder - IP3, DAG ↑
• Gt (transdusin); cGMP fosfodiesterazı aktive eder - cGMP ↓
• Golf (olfactor) ; adenil siklazı aktive eder - cAMP ↑
• G0 (diğer); fosfolipaz C’yi aktive eder - IP3, DAG ↑
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İkincil habercilerin hedef yapıları membran iyon kanalları, protein
fosfatazlar, protein kinazlar, endoplazmik retikülum Ca++ kanalları,
iyon pompalarıdır (Boron ve Boulpaep 2009; Ganong, 2001; Guyton
ve Hall 2006; Mulroney, Myers ve Netter 2009; Rhoades ve Bell
2013; Widmaier vd. 2011).
G-Proteini ile Membran İyon Kanalı İlişkisi;
• Direk Bağlantı: Kalpte sinoatriyal düğümde; ACh’in, mACh
reseptörüne

bağlanması,

K+’kanalının

açılmasına

ve

hiperpolarizasyona neden olarak oluşan uyarı sayısını (kalp atım
sayısını) azaltır.
• İndirek Bağlantı; Burunda olfaktör hücrelerde koku duyusu
reseptörleri

gösterilebilir.

bağlanması

Golf

Koku

aktivasyonuna,

maddesinin
bu

da

reseptöre

adenil

siklaz

aktivasyonuyla cAMP miktarının artmasına, cAMP de iyon
kanalının açılmasına ve Na+ ve Ca++’un içeri girmesine neden
olur. Bu da koku reseptör hücresinin aksonunda depolarizasyon
ve aksiyon potansiyeli oluşumuna neden olur.
Protein kinaz: ATP’den bir fosfatı proteindeki bir aminoasite taşır.
Protein fosfataz: Proteinden hidroliz ile bir fosfatı uzaklaştırır.
Protein kinaz ve fosfatazların aktivitesi bazı sinyal molekülleri ile
düzenlenir: CaM kinaz II, Ca++-kalmodulin ile aktive edilir;
Protein kinaz A, c-AMP ile aktive edilir; Protein kinaz C, DAG ile
aktive edilir.

39

5.2. Hücre İçi Reseptörler
Plazma membranından geçebilen haberci moleküllerin etkilerine
aracılık ederler. Örneğin; steroid hormonlar ve tiroiD hormonları gibi
(Boron ve Boulpaep 2009; Ganong, 2001; Guyton ve Hall 2006).
Hormon sitoplazmaya geçer, sitoplazmada steroid hormon reseptörüne
bağlanır, hormon-reseptör kompleksi nükleusa girer. Kompleks
DNA’ya bağlanır ve spesifik genleri aktive ederek protein sentezine
yol açar (Boron ve Boulpaep 2009; Ganong, 2001; Guyton ve Hall
2006). Tiroid hormonları ise doğrudan çekirdeğe giderek reseptörüne
bağlanır.
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GĠRĠġ
Kemik vücuda destek sağlayan, homeostazis ve hematopoeziste görev
alan hayat boyu metabolik aktivitesini devam ettiren ve yenilenebilen
iskelet sisteminin en küçük yapı birimidir. Günümüzde kemik
hastalıklarının belirlenmesi ve tedavisi için radyolojik tetkikler
yanında biyokimyasal analizlerden de faydalanılmaktadır (Chapurlat
ve

Confavreux,

2016).

Bakılan

biyobelirteçler

kemik

metabolizmasında görev alan ana hücreler olan osteoblastlar,
osteoklastlar ve osteosistler aracılığı ile oluşturulan yan ürünlerdir.
Kemik

metabolizması

osteoblast

ve

osteoklastların

enzimatik

aktivitelerinin, yapım ve yıkım sırasında dolaşıma geçen kemik
matriks elemanlarının ölçülmesiyle değerlendirilmektedir. Pluripotent
hemotopoetik kök hücrelerinden türeyen çok çekirdekli hücreler
osteoklastlar iken pluripotent mezenkimal öncüllerden köken alan
mononükleer hücreler ise osteoblastlardır Szulc ve Delmas, 2008).
Kemik hastalıklarının takibinde ve tanısında radyolojik tetkikler ile
kemik dansitometresi yanında serum/plazmadan, tükürükten ve
idrardan bakılan birçok biyokimyasal belirteçler önem taşımaktadır.
Kemik metabolizması biyobelirteçleri kemik döngüsü düzenleyicileri,
matriks proteinleri, enzim aktivitesi belirteçleri ve kollajen yıkım
belirteçleridir. Biyokimyasal belirteçlerin tanıda önemi büyüktür ve
tedaviye

yardımcı

olmaktadır.

Fakat

kemik

hastalıklarında

biyokimyasal belirteçler tek başlarına tanının konulmasında yeterli
olmamaktadır;

radyolojik

ve

moleküler

testlerle

birlikte
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değerlendirilmesi daha doğru bir yaklaşımdır Adami, 1994; Bullon ve
ark., 2005).
1. KEMĠK VE KEMĠĞĠN BĠLEġĠMĠ
Kemik birçok işleve sahip karmaşık yapıya sahip bir yapıdır. Kemik
osteoblast ve osteoklast adı verilen kemik hücreleri ile ekstrasellüler
kısımdan oluşur. Kemiğin bileşimi bulunduğu yer ve yaşa bağlı olarak
değişmekle birlikte % 70 mineral, % 30 organik madde şeklindedir.
Organik matriks kollajen ve nonkollajen proteinlerden oluşur.
Osteosit, osteoblast ve osteoklastlar organik maddenin % 2'sini
oluştururken % 98'ini matriks denen ve % 95 kollajen, %5 kemik
fosfoprotein, kemik proteolipidi, osteokalsin, kemik proteoglikanı,
kemik siyaloproteini, osteonektinden oluşan yapı ve kemik morfojen
proteini oluşturur

Şekil 1). Matriks proteinlerini osteoblastlar

sentezler ve mineralizasyonunu sağlarken osteoklastlar kemik
yıkımına yol açarlar. Kemiğin mineral bileşiminin % 95'ini
hidroksiapatit kristalleri

(Ca10(P04)6(OH)2)

oluştururken % 5'lik

bölümünde yüksek yoğunlukta karbonat içeren saf olmayan kemik
apatiti ve az miktarda Fl, K, Mg, Na ve Cl bulunur (Boskey ve Posner,
1984; Kaplan, 1987; Bas ve Abalı, 2017). Şekillenme modeling)
terimi

epifizyal

büyüme

plağı

kapanmadan

önce

kemiğin

uzunlamasına büyümesini ve genişlemesini tanımlar. Şekillenme,
genetik olarak belirlenmiş iskelet mimarisinin oluşmasını sağlar.
Yeniden şekillenme ise
dokusunun
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osteoklastlar

remodeling) eski ve zedelenmiş kemik
tarafından

yıkımı
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ve

bunun

yerine

osteoblastlar tarafından oluşturulan yeni kemik dokusunun geçmesidir
(Bas ve Abalı, 2017).

ġekil 1: Kemik Hücreleri

1.1. Kemik Metabolizmasına Özgü Biyobelirteçler
Hastalıkların tedavisinde ve tanısında biyobelirteçler önemlidirler.
Osteoklastlarla kemik dokusu sürekli rezorbe olurken, osteoblastlar ile
kemik dokusu yaşam boyu modeling ya yapılanma ya da şekillenme
terminolojisi kullanılsın) ve remodeling (yeniden şekillenme ya da
yeniden yapılanma terminolojilerinden biri kullanılsın) ile sürekli
yeniden şekillenmektedir. Kemik yapımı ve kemik yıkımı belirteçleri
biyokimyasal belirteçler olarak sınıflandırılmaktadır Chiristenson,
1997; Raisz, 2001).
Prokollajen metabolizmasını ve osteoblastların sentez etkinliği kemik
yapım biyobelirteçleri ile değerlendirilirken, kollajen parçalanması ve
osteoklast etkinliği ise kemik yıkım biyobelirteçleri ile değerlendirilir.
Kemik yıkım ürünleri genel olarak idrarda ölçülürken, kemik
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yapımından sorumlu belirteçler serumda ölçülürler. İdrarda ölçülenler
idrar kreatinin veya 24 saatlik örneğe göre değerlendirilmelidir.
Kemik yapım ve yıkım belirteçleri büyüme hızına bağlı olarak
adolesanlarda ve çocuklarda erişkinlere göre daha yüksektir. Kemik
metabolizmasının idrar ve serum belirteçlerinin düzeyleri sadece
iskeletten salınım hızı ile değil aynı zamanda karaciğer ve böbrekten
atılım hızı ile de orantılıdır. Kemik yapım ve yıkım biyobelirteçleri
Şekil 2’de gösterilmiştir.
Kemik döngüsünün biyokimyasal göstergeleri kemik metabolik
hastalıklarının patofizyolojisini anlamamıza yardımcı olur ancak
hiçbir gösterge ideal biyobelirteç olma özelliğini taşımamaktadır
(Raisz, 1983; Chiristenson, 1997; Kent, 1997; Darcan ve ark., 2013).
Kemiğin yapımı ile ilgili biyokimyasal belirteçler:
 Kemiğe spesifik Alkalen Fosfataz ostaz)
 Osteokalsin,
 Prokollajen Tip-I (PICP ve PINP)
Kemiğin yıkımı ile ilgili belirteçler:
 Hidroksiprolin
 Hidroksilizin galaktozitleri
 Pyridinium türevleri (Piridinolin (PYD)
 Deoksipiridinolin (DPD)
 Tip-I kollagen çapraz bağlı telopeptitleri (C-terminal telopeptid
(CROSSLAPS, ICTP veya CTx)
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 N-terminal telopeptid (INTP veya NTx)
 TRACP
 Kemik sialoproteinidir (Raisz, 1983; Kaplan, 1987; Delmas,
1992; Cosman, 1995; Chiristenson, 1997; Kent, 1997) Şekil 2).

ġekil 2. Kemik Yapım Ve Yıkım Biyobelirteçleri

1.1.1.Kemik Yapımı Biyobelirteçleri
1.1.1.1.Kemiğe Spesifik Alkalen Fosfataz (Ostaz)
Alkalen fosfataz (ALP) kemik oluşumunda osteoblastik aktiviteyi
gösteren ve hepatik-renal/iskelet, karsinoplasental, plasental ve
intestinal olmak üzere dört adet izoenzimi bulunan bir kemik yapım
biyobelirtecidir. Kemik ve karaciğer serumdaki ALP’nin esas
kaynağıdır ve 1-2 gün yarı ömrü olduğu için osteokalsine göre tanıda
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daha çok tercih edilir Delmas, 1992; Cosman, 1995; Leisagang ve
ark., 1999; Morimoto ve ark., 2000; Mosekilde ve ark., 2000; Raisz,
2001). Paget hastalığında ve hiperparatiroidizmde ALP de artış söz
konusudur (Deacon ve Hulme, 1987; Marshall, 1988). Serum ostaz
düzeyi yaşlandıkça artış göstermektedir. Osteoblastlar tarafından
sentezlenen ostaz menopoz döneminde kadınlarda, menopoz sonrası
oluşan osteoporoz durumunda, bifosfonat tedavisi sonrasında, kronik
böbrek yetmezliğinde ve böbrek fonksiyonu bozulan hastalarda kemik
oluşumunu değerlendirmede bakılan duyarlı ve güvenli bir test olduğu
için önem arz etmektedir (Garnero, 1994).
1.1.1.2. Osteokalsin
Osteokalsin

Ocn), olgun osteoblastlar tarafından sentezlenen,

kemikteki total proteinin % 1’ini oluşturan, kollajen yapıda olmayan
ve 49 aminoasitten oluşan bir proteindir. Kemik yapımında ve
mineralizasyonunda görev alır. Osteoblastlar tarafından sentezlenerek
ve 1,25-dihidroksi vitamin D tarafından sentezi uyarılır; çoğu kemiğin
ekstrasellüler matriksine girerken bir kısmı da dolaşıma geçer. K
vitaminine bağımlı post-translasyonel karboksilasyon ile gamakarboksiglutamata dönüştürülen 3 tane glutamik asit kalıntısı içerir ve
kalsiyumu bağlama yeteneği kazanır. Hidroksiapatite karşı yüksek
affinitesi vardır ve kemikte hidroksiapatit kristalleriyle birleşik yapıda
bulunduğu düşünülmektedir. Böbrekler yolu ile vücuttan uzaklaştırılır,
yarı ömrü 5 dk dır ve hızlı parçalanır Chiristenson, 1997; Deacon ve
Hulme, 1987; Marshall, 1988).
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Vücuttaki kemik yıkımı esnasında Ocn parçalanır ve % 70’i dolaşıma
geçer. Kemik yapımı sırasında yeni sentezlenen veya yıkım sırasında
dolaşıma

geçen

Ocn

bir

kemik

yapımı

belirteci

olarak

kullanılmaktadır Boskey ve Posner, 1984; Marshall, 1988; Cosman,
1995; Alvarez ve ark., 2000).
Osteokalsin düzeyi kırık, osteoporoz, Paget hastalığı, hipertiroidizm,
hiperparatiroidizm,

akromegali,

kemik

metastazları

ve

renal

osteodistrofi ROD) oluşumunun arttığı durumlarda serumda artarken;
serum düzeyi Cushing sendromu, hipotiroidizm, hipoparatiroidizm,
malign hiperkalsemi, multiple myelom, büyüme hormonu yetersizliği,
kalsitonin, bifosfat, östrojen ve glukokortikoid replasman tedavisi
esnasında azalır. Ocn böbrekler ile uzaklaştırıldığı için renal
bozukluklarda düzeyinde artış söz konusudur Price, 1983; Lian ve
Gungberg, 1987; Coeverden ve ark., 2002).
1.1.1.3. Prokollajen Tip I (PICP ve PINP)
Tip

I

kollajenin

prekürsör

proteini

olarak

fibroblast

ve

osteoblastlardan sentezlenir ve kemik organik matriksin % 90'dan
fazlasını

oluşturur.

Prokollajenin

kollajene

dönüştürülmesinde

karboksi terminal ve amino terminal uzantılar kısmen globüler ve
heliks olmayan bölgeler bulunmaktadır. Tip I kollajen deposunun
özgül göstergesi Prokollajenin uç bölümlerinden olan PINP kollajen
oluşum sırasında hücre içi boşluğa başlangıçta trimerik kollajen
yapısında salınır, dolaşıma karışır ve termal bozulma sonrasında
momomerik yapıya dönüşür. PICP ve PINP, prokollajenler hücreden
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serbestleştikten sonra spesifik peptidazlar tarafından yıkılır. PICP ve
PINP

matriksin

yapısına

katılmayıp,

extrasellüler

matrikse

verilmektedir (Parfitt ve ark., 1987; Marshall, 1988; Chiristenson,
1997; Morimoto ve ark., 2000).
Osteoblastik aktiviteyi göstermek için PINP düzeyine bakılmaktadır.
Kemik yıkım-yapıma yönelik tedavilerde PINP biyobelirteç olarak
kullanılmaktadır. Plazma total ALP aktivitesi ile serum PICP
konsantrasyonu arasında ilişki olduğu bilinmektedir Garnero ve ark.,
1994; Florencio-Silva ve ark., 2015).
1.1.2. Kemik Yıkım Biyobelirteçleri
Kemik rezorpsiyonunda kullanılan biyokimyasal belirteçlerin çoğu
Tip-I kollajenin indirgenmesiyle meydana gelir (Chapurlat ve
Confavreux, 2016). Bunlar pyridinium türevleri, hidroksilizin
glikozitleri, hidroksiprolin, Asit Fosfataz, Tip-I kollajenin N ve C
telopeptitleri ve kemik sialoproteinidir (Farley ve Baylink, 1995;
Chiristenson, 1997; Morimoto ve ark., 2000).
1.1.2.1. Hidroksiprolin
Tüm

vücuttaki

kollajenin

%13

ünü

oluşturan

prolinden

posttranslasyonel hidroksilasyonla oluşan hidroksiprolin temel bir
aminoasittir. Hidroksiprolinin % 90’ı karaciğerde metabolize edilirken
%10’u kemik ve diğer dokulardan kollajenin prolitik yıkımı
sonucunda idrarla atılır. Ayrıca Tip-I kollajenin sentezinden de
hidroksiprolin açığa çıkar. Diyetle alınan kollajen düzeyi idrar
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hidroksipirolin düzeyini etkilemektedir. Osteoporoz, metastatik
kanserler ve Paget hastalığında idrar hidroksiprolin sıklıkla bakılan bir
belirteçtir (Laitinen ve ark., 1966; Boskey ve Posner, 1984; Farley ve
Baylink, 1995; Kent, 1997; Chiristenson, 1997). Kemik yıkım
belirteci olmasına rağmen kompleman sistemi bozukluklarından,
diyetten, kemik dışındaki diğer kollajen içeren dokulardan etkilendiği
ve karaciğerde hızla metabolize edildiği için hassas ve spesifik bir
belirteç değildir (Parfitt ve ark., 1987; Epstein, 1988; Delmas, 1992).
1.3.2.2. Hidroksilizin Glikozidleri
Kemik kollajeninin iç kısımlarını bir kemik kollajen yıkım belirteci
olan hidroksilizin glikozidleri oluşturur ve deride bulunan glikozilgalaktozil-hidroksilizin (Glc-Gal-Hyl) ve kemikte bulunan galaktozilhidroksilizin (Gal-Hyl) olmak üzere 2 formda bulunur. Kollajendeki
hidroksiklizin kalıntıları hidroksiprolin kalıntılarına göre daha düşük
konsantrasyondadır

ve

kollajen

biyosentezinde

tekrar

kullanılmamaktadır. Hidroksilizin kalıntılarının tamamına yakını Tip I
kollajende daha çok bulunan ve böbrekte tutulan Gal-Hyl’e
glikozillenir ve tamamına yakını idrar ile atılır. Hidroksiproline göre
diyetten etkilenmediği için daha doğru sonuçlar verir fakat idrarda
yapılan HPLC (yüksek performanslı sıvı kromatografi) tekniğinin
pahalı olması dezavantaj arzeder. Paget hastalığında da düzeyinin
arttığı bilinmektedir (Laitinen ve ark., 1966; Cosman, 1995; Dehaimi,
1999; Alvarez ve ark., 2000).
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1.1.2.3. Piridinolin (PYD) ve Deosipiridinolin (DPD)
PYD ve DPD deri kollajeninde bulunmaz; kollajen stabilizasyonunu
sağlarlar; idrarla atılımları diyetle alınan kollajen düzeyinden
etkilenmez ve bu maddeler hidroksilizin ve lizinin posttranslasyonel
modifikasyonu sonucu açığa çıkarlar. DPD sadece dentin ve kemiğe
özgüdür; iki hidroksilizin ve bir lizin kalıntısının kondansasyonuyla,
komşu alfa zincirlerinde meydana gelir ve olgun kollajen fibrilleri
yıkıldığı zaman açığa çıkar. Kemik dışında ligament, kıkırdak doku,
kan damarlarında ve tendonda bulunan piridinolin ise üç hidroksilizin
kalıntısından meydana gelir. Bu nedenle DPD’nin PYD’ye göre kemik
dokusuna daha spesifik bir belirteç olduğu bilinmektedir (Martin,
1993; Raisz, 2001; Whyte ve ark., 2002). İdrar ile atılımları sabaha
karşı 2- 5 saatleri arasında ve serumdaki düzeyleri de sabah saat
10:00’dan önce pik düzeyde olduğu için bu saatlerde numune alınmış
olmasına

dikkat

edilmelidir.

Paget

hastalığı,

osteoporoz

ve

hiperparatiroidizmde idrarda konsantrasyonlarında artış izlenmektedir
(Marshall, 1988; Garnero ve ark., 1994; Liesagang ve ark., 1999;
Alvarez ve ark., 2000).
1.1.2.4. Tip-I Kollajen Çapraz Bağlı Telopeptitleri
1.1.2.4.1. C-Terminal Telopeptid (CROSSLAPS, ICTP
veya CTx): Karboksi-terminal kollajen çapraz bağları olarak da
bilinen CTx Tip 1 ve 2 gibi fibriler kollajenlerin C-terminal telopeptid
bölgesindeki 1 zinciri ile diğer kollajen molekülünün -1 veya -2
zinciri

arasında

yer

almaktadır

orjinal

Kemik

matriksin

β

izomerizasyonu ile C terminal telopeptidlerde bulunan β-aspartik asit
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kemiğin yaşlanması ile -aspartik aside dönüşür. Kemik rezorbsiyonu
sırasında açığa çıkan bu kısım, sadece kemik dokusunda bulunduğu
için kemik rezorbsiyon belirteci olarak serum CTx düzeylerine
bakılması önerilmektedir. Serumdaki CTx seviyesi Tip-I kollajenin
yıkımından sonra yükselir. Hiperparatiroidizm, osteomalazi, kemik
metastazı, multiple myelom, romatoid artrit, sistemik skleroz,
karaciğer fibrozisi ve kronik böbrek yetmezliğinde serum CTx
düzeyleri artmaktadır Marshall, 1988; Delmas, 1992; Eyre, 1992;
Garnero ve ark., 1994; Atley ve ark., 2000; Okabe ve ark., 2001).
Premenopozal dönemde ve östrojen replasman tedavisi esnasında bu
belirtecin ölçümü uygun değildir (Adami, 1994; Eyre, 1992;
Chiristenson, 1997).
1.1.2.4.2. N-Terminal Telopeptid (INTP veya NTx)
Amino-terminal kollagen crosslinks olarak da bilinen N-Terminal
Telopeptid (NTx), kemiğin organik matriksinin %90’ını oluşturan
Tip-I kollajenin helikal alanında bulunan iki N-telopeptidinin bir
tanesinden oluşan bir neopeptiddir. İdrardan elde edilen bu iki Ntelopeptidin pyridolin artıklarına bağlı olduğu bilinse de hala NTx’in
moleküler ve hücresel oluşum mekanizması açıklanamamıştır Atley
ve ark., 2000).
NTx osteoklastlar tarafından olgun kemik kollojeninin yıkımı
esnasında salınarak değişime uğramadan idrar ile atıldığı için sensitif
ve spesifik bir belirteçtir. Diğer Tip 1 kollojen içeren dokulardaki
kollajen yıkımı esnasında NTx çapraz bağları ortaya çıkmadığı için
NTx

kemik

rezorbsiyonunun

belirteci

olarak

kullanılabilir.
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Osteoporoz, raşitizm, kırıklar, multiple myelom, gebelik ve kronik
böbrek yetmezliğinde idrarda NTx miktarı artmaktadır Marshall,
1988; Apone ve ark., 1997; Chiristenson, 1997; Atley ve ark., 2000).
1.2.2.5. Tartarat Dirençli Asid Fosfataz (TRACP)
TRACP, asit fosfatazın 6 adet izoenziminden bir tanesidir ve aktif
kemik

yıkımı

esnasında

osteoklastlardan

salınmaktadır

ancak

osteoklastlar dışında başka birçok hücre de bulunmaktadır. TRACP’ın
5a ve 5b olmak üzere 2 tipi bulunur. TRACP 5a makrofaj hücrelerinde
bulunur; 19. kromozom üzerinde lokalize bir gen tarafından kodlanır
ve kronik inflamasyonda düzeyi yükselir. TRACP 5b ise sadece
osteoklastlara özgü bir biyobelirteçtir

Price ve ark., 1995;

Chiristenson, 1997; Sallafi ve ark., 2005).
2.3.2.6. Kemik Siyaloproteini (BSP)
Hücre matriks adezyonunda rol alan BSP non- kollajen matriksin %510’unu

oluşturur;

osteoblastlar

ve

odontoblastlar

tarafından

sentezlenir. Siyaloprotein düzeyleri bifosfonat tedavisi sonrasında
azalırken, osteoporozda artmaktadır Kaplan, 1987; Katzman ve ark.,
1991).
1.2.2.7. Osteoprotegerin (OPG)
Sitokin ailesinin yeni bir üyesi olan osteoprotegerin osteoklastogenez
inhibitör faktör olarak da bilinen, 380 aminoasitten oluşan, tümör
nekroz

faktör

(TNF)

reseptör ailesinin

bir

üyesi

olan

bir

glikoproteindir. Osteoblastlar dışında endotel hücrelerinde, dalak,
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karaciğer, böbrek, akciğer, beyin ve kemik iliği gibi birçok dokuda da
OPG bulunmaktadır. OPG, reseptör aktivatör nükleer kappa B ligand
RANKL) için yalancı ligand olarak görev yaparak kemik yıkımını
inhibe eder. RANKL pre-osteoklastların üzerindeki reseptör aktivatör
nükleer kappa B’ye (RANK bağlanarak) ve pre-osteoklastların
osteoklastlara dönüşmesini uyararak kemik rezorbsiyonunu sağlar.
OPG osteoklastik aktiviteyi yani kemik yıkımını inhibe eder. Ayrıca
damar duvarını kalsifikasyonlara karşı korur, antirezorbtif ve
hipokalsemik etkilidir (Whyte ve ark., 2002).
Siklosporin A, prostoglandin E2, parathormon ve glukokortikoidler
OPG sentezini inhibe eder (Brandstrom ve ark., 2001). OPG serum
düzeyi

Cushing

hastalığı,

HIV,

romatoid

artrit

ve

kemik

metastazlarında artarken multipl myelomda azalmaktadır Hofbauer,
1999)
Tablo 1. Kemik Döngüsünün Biyokimyasal Göstergeleri ve Ölçüm Yöntemleri.
PARAMETRE

METOD

KULLANIMI

ÖZGÜLLÜĞÜ

Total ALP

Kolorimetrik

-

++++

Osteokalsin

ELISA/RIA

+++

+++

PICP ve PINP

RIA

+++

++

Hidroksiprolin

Kolorimetrik

+

++

Total Pridinolin

HPLC

++

+

Serbest DPD

ELISA

+++

+++

CTx

ELISA

++

++

NTx

ELISA

+++

+++

 ALP: Alkalen fosfataz
 PICP: Prokollagen 1 karboksiterminal propeptid
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 PINP: Prokollagen 1 aminoterminal propeptid
 CTx: Tip I Kollagenin C-terminal telopeptidi
 NTx: Tip I Kollagenin N-terminal telopeptidi
 ELISA: Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay
 RIA: Radio Ġmmun Assay
SONUÇ
Serum/plazma, tükürük ve idrardan bakılan birçok biyokimyasal
belirteç kemik hastalıklarının tanısı ve takibinde radyolojik tetkikler
ile birlikte değerlendirilebilir. Ancak sürekli yeni tanı belirteçleri
tanımlansa da bu belirteçlerin klinik uygulamalarda etkinlikleri hala
tartışmalıdır. Kemik metabolizması ile ilgili biyokimyasal belirteçler
numune toplamanın kolay olması, maliyetinin düşük olması,
tekrarlanabilirliğinin olması, antirezorbtif tedavilere cevabın erken
belirlenmesini sağlayabilmesi, kemik metabolizmasının dinamik
olarak ölçümüne imkan sağlaması, önemli bir kemik kaybı olmadan
hastanın tedaviye alınmasını sağlayabilmesi ve potansiyel kemik
kaybını ölçmede radyolojik testlerle birlikte kullanıldığında daha iyi
bir risk belirleme yöntemi olmaları gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu
avantajlar nedeniyle kemik döngüsünü hassas ve spesifik olarak
gösteren

biyokimyasal

biyobelirteçlerin

kullanımının

kemik

hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibinde kullanılan diğer yöntemlere
de yardımcı olduğu görülmektedir.
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GİRİŞ
Alzheimer hastalığı (AH) demans, ölümle sonuçlanan yaşa bağlı
bilişsel ve fonksiyonel düşüşün başlangıcı ve seyri anlamına
gelmektedir. İlk kez 1906'da Alois Alzheimer tarafından 1901'de ilk
karşılaştığı hastayla ilişkili olarak tanımlanmıştır. Alzheimer hastalığı,
ilerleyici ve geri döndürülemez hafıza ve bilişsel işlev kaybı ile
karakterizedir. Yeni anıları kodlama ve saklama becerisindeki
eksiklikler, hastalığın ilk aşamalarını karakterize eder. Biliş ve
davranışta aşamalı değişiklikler ile devam eder (Soria Lopez, 2019).
AH, esas olarak 21. kromozomun uzun kolunun APP geninde (21q21)
bulunan Aβ proteininde bozukluk ile karakterizedir. Nöronal hasarın
biyolojik belirteci tau / fosforile tau proteinidir. Aβ ve tau/fosforile tau
protein biyobelirteçleri pozitif olarak ölçüldüğünde AH gelişme
olasılığı artmaktadır. p53 ve tau proteinleri, Alzheimer hastalarında
bulunur. AH hastalarının hipokampus ve parietal korteksinde D-serin
seviyeleri de daha yüksek seviyelerde tanımlanmış olup potansiyel bir
risk faktörü olarak kabul edilmiştir (Mantzavino and Alexiou, 2017).
Tüm Alzheimer hastalarının yaklaşık %2-5'ini oluşturan erken
başlangıçlı ailesel AH otozomal dominant mutasyonlar (presenilin-1
ve presenilin-2 genleri ile APP proteini) nedeni ile olur. Çoğu AH
vakası sporadiktir ve risk faktörü profillerinde ve nöropatolojik
özelliklerde önemli ölçüde heterojenite vardır. Alzheimer hastalarının
birinci derece akrabalarının yaşam boyu AH'ye yakalanma riski genel
popülasyona veya demansı olmayan bireylerin akrabalarına göre daha
yüksektir; hem genetik hem de çevresel faktörler ailevi kümelenmeye
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katkıda bulunur. APOE ε4 aleli, AH duyarlılık genidir ve hem erken
hem de geç başlangıçlı AH için tek yerleşik genetik faktördür (Qiu,
2009). AH, demansın kendi başına en büyük nedeni olup vakaların
%50-75'ini oluşturur. 65 yaşından sonra her 5 yılda bir prevalansı
ikiye katlanan hastalıktır (Lane, 2017).
1. ALZHEIMER HASTALIĞININ PATOFİZYOLOJİSİ VE
BİYOBELİRTEÇLER
Çoğu Alzheimer hastalığı vakası sporadik olsa da, amiloid prekürsör
(APP) ile presenilin 1 ve presenilin 2 (PSEN-1 ve PSEN-2)
proteinlerindeki ve apolipoprotein E allel tip 4'teki (APOE ε4)
mutasyonlar, artan risk ile ilişkilendirilmiştir. Alzheimer hastalığının
ana patolojik özellikleri, Aβ birikintileri ve nörofibriler yumakların
yanı sıra azalmış metabolizma, nöronal kayıp, spesifik beyin
bölgelerinin atrofisi, artmış oksidatif stres ve

mitokondriyal

disfonksiyondur (Guest,2020).
Tam uzunluktaki APP, bir dizi sıralı proteolitik işleme maruz kalır. İlk
olarak lüminal domain içinde α-sekretaz (amiloidojenik olmayan yol)
veya β sekretaz (amiloidojenik yol) ile bölünerek neredeyse tüm
ektodomainin atılmasına ve α- veya β-C-terminal fragmentler oluşur.
Ana nöronal β-sekretaz, APP β-bölgesini parçalayan enzim olarak
adlandırılır. Ektodomain içinde APP'yi parçalayan ve Aβ'nin Nterminalini oluşturan bir transmembran aspartil proteaz bulunur.
Toksik oligomerlerin oluşumuyla sonuçlanan anormal Aβ birikimi,
Aβ üretimi ve klirens seviyeleri arasındaki bir dengesizliğin
sonucudur. Aβ oligomerleri glutamat reseptörlerinde kanal aktivitesi
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ve gözenek benzeri yapılar oluşturarak sinaptik hasara yol açabilir
(Galimberti and Scarpini, 2012).
Apolipoprotein E, bir kolesterol taşıma proteinidir. Esas olarak,
plazma ve beyin omurilik sıvısında (CSF) diğer apolipoproteinler ve
proteinlerle birlikte lipoprotein komplekslerinin bir bileşeni olarak
bulunabilir. İki polimorfik bölgedeki kombinasyonlara göre insanlarda
üç allel (ε2– Cys112/Cys158, ε3 – Cys112/Arg158 ve ε4–
Arg112/Arg158) tanımlanmıştır (Serý, 2013). Presenilin gen ailesinin
keşfi, AH’da önemli bir kilometre taşı olmuştur. Amiloid prekürsör
proteinindeki mutasyonların yanı sıra, presenilin genlerindeki
mutasyonlar da Alzheimer hastalığının erken başlamasına neden olur
ve muhtemelen doğrudan amiloidojenik yolağa etki eder. Genetik risk
faktörlerisporadik Alzheimer hastalığının da

ortaya çıkmasında

önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca, ApoE4 allelinin kalıtımı, Alzheimer
hastalığı riskini sekiz kata kadar artırabilir (Masters and Beyreuther,
1998).
1.1. Aβ Plaklar
APP, tip I transmembran proteinidir. APP, endoplazmik retikulumda
sentezlenir ve daha sonra Golgi aparatı aracılığıyla, kararlı durumda
daha yüksek konsantrasyonda depolandığı trans-Golgi ağına taşınır.
APP, özellikle sinaps oluşumunu uyarmak için hücre dışı alan
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Pre ve postsinaptik APP arasındaki
trans-sinaptik etkileşimler, sinapsların yapışmasına katkıda bulunur
(Serý, 2013).
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Aβ peptidi, APP'nin proteolitik dönüşümü ile üretilir. Aβ'nın Aβ40 ve
Aβ42 olarak bilinen iki ana toksik türü vardır. APP proteini, Aβ40 ve
Aβ42 peptitlerini oluşturmak için β- ve γ- sekretaz enzimleri
tarafından

proteolitik

olarak

bölünür.

Aβ

peptitlerinin

çoğu

nöronlardan Aβ40 olarak salgılanır. Aβ42'nin daha küçük bir
fraksiyonu, AH hastalarında amiloid fibrillerin üretiminden sorumlu
olan ana amiloid peptid olan Aβ42'yi üretmek için bölünür (Serý,
2013). İşlemedeki anormallikler, peptidin 40 (Aβ40) veya 42 (Aβ42)
amino asitten oluşan iki farklı versiyonunun üretilmesine yol açabilir.
Aβ42/Aβ40 oranındaki artış, AH hastaları için tipiktir. Stresle ilgili
olarak Aβ42 peptidi artan oranlarda üretilir (Şekil 1). Aβ42 formunun
"yapışkan" yapısı, belirli beyin bölgelerinde toksik çözünmez
plakların oluşumuna yol açar (Guest,2020).

Şekil 1: APP Proteini (Guest. 2020).

1.2. Nörofibriler Yumaklar
Nörofibriler yumaklar, öncelikle hiperfosforile tau'dan oluşan çift
sarmal filamentlerden oluşur. Tau birikimi tipik olarak, izokortekse
yayılmadan önce medial temporal lobun allokorteksinde başlar.
Patolojik süreçlerin sonuçları, sinaptik ve nöronal kayıpla birlikte
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nörodejenerasyonu içerir ve makroskopik atrofiye yol açar. Karışık
patoloji özellikle yaşlı bireylerde ortaya çıkar ve Lewy cisimciklerini
içerir (Lane, 2017).
Tau birikimi ilk olarak beynin transentorhinal bölgesinde meydana
gelir (evre 1 ve 2);sonra limbik bölgeye (evre 3 ve 4) ve son olarak
neokortekse (evre 5 ve 6) yayılır ve bu durum hastalığın progresyonu
ile ilişkilendirilmiştir. Hem Alzheimer hastalığında hem de primer
yaşla ilişkili tau patolojisinde evre ve tau dağılımı arasında pozitif bir
korelasyon vardır. Tau hiperfosforilasyonu, proteinin mikrotübüllere
olan afinitesini kaybetmesine neden olur ve çift sarmallı ve düz
filamentlerin

kendi

kendine

birleşmesini

başlatır.

Mikrotübül

destabilizasyonuna yol açan nöronlar içindeki tau hiperfosforilasyonu,
toksik çözünür tau oligomerlerinin oluşumu, çift sarmal fragmentler
ve nörofibriler yumaklar Şekil 2’ de görülmektedir (Şekil 2) (Guest,
2020).

Şekil 2: Mikrotübül Destabilizasyonu (Guest. 2020)

3. ALZHEIMER HASTALIĞININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ
Hafızada bilişsel eksiklik Alzheimer hastalığında sıklıkla ortaya çıkan
özelliktir. Epizodik veya otobiyografik hafıza ağırlıklı olarak etkilenir
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ve günlük olaylar için erken hafıza kaybı kolayca tespit edilebilir.
Görsel-uzaysal

kusurlara

sıklıkla

rastlanılmakta

ve

hastalarda

topografik hafıza bozulması olarak ortaya çıkmaktadır. Bazılarında ise
giyinmeyle ilgili sorunlar gelişebilir. Frontal lob ile ilgili patolojiler
geç dönemde görülmektedir (Rossor, 1993).
Günümüzde AH'yi yavaşlatmak veya durdurmak için herhangi bir
etkin tedavi mevcut değildir. AH’da ilaç geliştirmede en büyük zorluk
hastalığın patogenezinin tam bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.
Yapılan çalışmalarda AH'nin multifaktöriyel bir hastalık olduğu
sonucunu

destekleyen

kanıtlar

bulunmaktadır

(Cai,

2019).

Semptomlar sinsi bir şekilde başlar ve yavaş ilerler; klasik olarak
semptom olarak hafıza kaybı görülür. Bununla birlikte hastalar çok
çeşitli semptomlarla başvurabilirler. Ortalama olarak, demans
belirtileri ve semptomları, kesin bir teşhis konulmadan 3 yıl önce
aileler tarafından fark edilir; gecikme süresi daha uzun da olabilir,
varyantlar ile erken başlangıçlı gruplarda yanlış teşhis sıklıkla söz
konusu olabilmektedir. (Eratne, 2018).
AH, bilişsel, davranışsal ve işlevsel olmak üzere 3 alanda semptomlar
ile seyreder. Mini Mental Durum Muayenesi (MMSE), hastalığın
ciddiyetinin tahmini için kullanılabilir. Hafif AH (MMSE 20-23),
özellikle son olayların hatırlanmasında faydalı olan epizodik
bellekteki eksikliklerle ilişkilidir. Davranışsal anormallikler hafiftir;
sinirlilik ve depresyon da görülebilir. Orta AH (MMSE 10-19), uzak
bellek ve sözlü iletişim ile ilgili giderek artan zorluklarla ilişkilidir.
Ajitasyon ve saldırganlık daha yaygındır. Şiddetli AH (MMSE 0-9),
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tüm bilişsel alanlarda büyük bir kayıpla ilişkilidir ve sürekli denetim
gerektirir; bu hastalarda iletişim ciddi şekilde etkilenir ve mutizm
meydana gelebilir (Dalvi, 2012).
AH'nin gelecekteki tedavilerine yönelik araştırmaların hedefi,
etiyolojide etkili olan nörofibriler yumaklar ve Aβ ile ilişkili
patolojileri

bulmaktır.

Bununla

birlikte,

nörolojik

gerilemeyi

yavaşlatmak veya durdurmak için hangi anormalliğin en iyi hedef
olduğu ve tedaviye ne kadar erken başlanması gerektiği konusunda da
tartışmalar sürmektedir. Ayrıca bilişsel işlevi geliştirmek için
transkortikal ağları güçlendirmeyi ve nöronlar arası bağlantıları
geliştirmeyi amaçlayan yaklaşımlar da vardır (Weller and Budson,
2018).
4. GENETİK
Ailesel AH, 65 yaşından önce başlayan otozomal dominant bir
hastalıktır. Ancak, hastalığın ailesel formu % 0.1'in altında görülme
sıklığı ile oldukça nadirdir. Sporadik hastalık vakalarında, APOE ɛ4
allelinin varlığı, AH riskini heterozigotlarda 3 kat ve homozigotlarda
15 kat artırır. APOE ɛ4 aleli, sporadik AH'deki genetik riskin
çoğundan sorumlu gibi görünmektedir ve henüz belirlenmemiş bir
mekanizma yoluyla hastalığın başlangıç yaşını düşürmektedir.
(Goldberg, 2007).
APP ve PSEN1 genlerindeki tüm genetik varyantlar patojenik veya
patojenik olmayan olarak sınıflandırılır. APP, PSEN1 ve PSEN2'deki
nadir varyantların da AH için risk faktörleri görevi görmesi
muhtemeldir. PSEN2 varyantlarından, R62H ve R71W varlığı AH ile
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muhtemelen ilişkilidir ve erken yaşlarda başlayan AH ile ilişkili
olduğu bulunmuştur. Vaka-kontrol serilerindeki analizler, APOEε4
taşıyıcılarında PSEN1-E318G'nin AH geliştirme riskinde 10 kat artış
ve erken yaşta başlayan AH ile ilişkili olduğunu göstermiştir. (Karch,
2014).
AH patogenezinde 6 miRNA (mir-146a, mir-16, mir-206, mir-29a,
mir-29b-1, mir-34a)' nın etkisi belirlenmiştir.
AH hastalarında miRNA-146a'nın up regüle olduğu bulunmuştur
(Lukiw, 2020). miRNA-146a normalde insan beyni neokorteksinde ve
hipokampüsünde bol miktarda bulunur, ancak oluşumunu stresle
ilişkili patojenik ajanlar, proinflamatuar glikolipitler, reaktif oksijen
radikalleri Alzheimer hastalığının bir özelliği olan Aβ42 peptidleri
indükleyebilir. miRNA-146a, inflamatuar süreçlerde hem interlökin-1
reseptörü ile ilişkili kinaz-1 (IRAK1) hem de IRAK2 ile etkileşime
giren önemli bir downstream signaling protein olan, insan ve murin
tümör nekroz faktörü reseptörü ile ilişkili faktör 6'yı (TRAF6) hedef
alır (Lukiw, 2020). miR-146a, AH'de en çok çalışılan miRNA'lardan
biri olup bağışıklık yanıtının anahtar düzenleyicisidir; AH da dahil
olmak üzere farklı nörolojik hastalıklarla ilişkili çok sayıda
nöroinflamatuar süreçde rol oynadığı gösterilmiştir (Ansari, 2019).
miR-16-5p'nin AH'de down regüle olduğu gösterilmiştir (Zhang,
2019). Bununla birlikte, miR-16-5p'nin AH patogenezindeki rolü
belirsizliğini korumaktadır (Zhang, 2019). Siliko analizi ve reporter
gen araştırmalarında, miR-16-5p'nin nöronal hücre hattında antiapopitotik faktör B hücre lenfoma-2'yi (BCL-2) kodlayan mRNA'yı
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doğrudan hedeflediği gösterilmiştir. SH-SY5Y hücrelerinde, miR-165p’nin overekspresyonu BCL-2’nin ekspresyonunu azaltmakta ve
apopitozisi indüklemektedir. Bu sonuçlar miR-16-5p/BCL-2 ekseninin
AH'de nöronal hücre apopitozu için önemli bir rol oynadığını
göstermektedir. (Jin Kim,2020).
PAPP-A, insülin benzeri büyüme faktörünün (IGF) lokal düzenleyicisi
olan insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein (IGFBP) için
proteolitik bir enzimdir. Beyindeki IGF seviyelerinin düzenlenmesi
yoluyla PAPP-A'nın da AH'ın gelişiminde rol oynayabileceği tespit
edilmiştir (Tanaka, 2020). AH'lı beynin plak alanında FASN (yağ
asidi sentaz) immünosensitivitesi ve beyindeki nöronlarda FASN
tespit

edilmiştir.

AH'lı

immünohistokimyasal

beyindeki

boyaması,

FASN

tau-etiketli

ve
NFT

tau'nun

çift

(nörofibriler

yumaklar) ve FASN ile boyanan piramidal nöronları göstermiştir
(Thangavel, 2017). Astrositler beyinde en bol bulunan glial hücre
türüdür ve AH'de anahtar rol oynarlar. Fibroblast büyüme faktörü 2
(FGF2), heparin bağlayıcı bir büyüme faktörüdür; 140 amino asitlik
homolog merkezi bir çekirdeğe sahiptir. Merkezi sinir sisteminde,
FGF2 astrositler, mikroglia ve nöronlar dahil olmak üzere çeşitli hücre
tiplerinde eksprese edilir ve anjiyojenik, mitotik ve nörotrofik etkilere
sahip olduğu kabul edilir. FGF2’nin, AH'yi tedavi etmek için terapötik
bir ajan olarak kullanılabileceği belirtilmiştir (Chen, 2020).
miR-206, bilişsel gerileme ve hafıza kayıplarıyla ilişkilidir. AH
vakalarının serum miRNA-206 düzeylerinde artış bulunmuştur
(Kenny, 2019). Araştırmalar amnestik hafif bilişsel bozukluğu (aMCI)
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olan bireylerin yaşlanmayla birlikte olası AH'ye ilerleme eğiliminde
olduğunu göstermektedir. Artmış serum miR-206 seviyesinin,
aMCI'den AH'ye dönüşümün potansiyel bir prediktörü olabileceği öne
sürülmüştür (Xie, 2017).
miR-29a, Alzheimer Hastalığı için beyin omurilik sıvısında düzeyinde
artış gösterilen bir biyobelirteç adayıdır. Müller ve arkadaşları
tarafından yapılan bir çalışmada, AH hastalarının beyin omurilik
sıvısındaki

ve

medial

frontal

gyrusunda

miR-29a

seviyeleri

kontrollere kıyasla önemli ölçüde artmış bulunmuş; AH için

iyi

sensitiviteye ve orta düzeyde spesifiteye sahip bir belirteç olduğu
gösterilmiştir (Müller, 2016).
miRDB, genomdaki bilinen tüm genler için miRNA hedef tahmin
verilerini sunar. miRDB (MicroRNA Target Prediction Database),
kullanıcıların beş türden birinde (insan, fare, sıçan, köpek veya tavuk)
gen hedeflerinin veya miRNA düzenleyicilerin transkriptom çapında
tahmini için özel miRNA veya gen hedef dizileri sağlamasına izin
vermektedir.

Hücreye

özgü

miRNA

hedeflerinin

seçimini

kolaylaştırmak için miRDB, kullanıcıların hedef tahmin verilerini
1000'den fazla hücre hattından hedef ekspresyon profilleriyle
birleştirmesini sağlayan bir hedef ekspresyon sayfası sunmaktadır. Bir
miRNA'nın işlevi, gen hedefleri tarafından belirlenir. Bu amaçla
miRNA'lar tarafından düzenlenen biyolojik yolaklar, hedef analizi ile
çıkarılabilmektedir. miRNA fonksiyonel tahmini için popüler bir
yaklaşım, hedef zenginleştirme analizi yapmaktır bu sayede miRNA
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hedeflerinde istatistiksel olarak zenginleştirilmiş yolaklar veya
fonksiyonel kategoriler tanımlanır.
Çalışmamızda, Human microRNA Disease veritabanı sürüm 3.2'de
(HMDD v3.2) AH ile ilişkili miRNA'ları tespit etmek amaçlanmıştır
ve insan beyin hücre hatları bağlamında hedef analizi yapılmıştır.
miRNA hedef tahmini ve fonksiyonların belirlenmesi açısından
sırasıyla

miRDB

veri

tabanı

kullanılmış

ve

6

miRNA

değerlendirilerek hedef skoru yüksek genler seçilmiştir.
Spesifik olarak, Ekspresyon Atlası'nda kayıtlı iki büyük ölçekli
transkriptom çalışmasından RNA-sekans gen ekspresyon profilleme
verileri indirildikten sonra elde edilen verilerden, RNA-sekans analizi
ile hücre hatları üzerinden RNA ekspresyon profili çıkarılmıştır.
Spesifik hücre modellerindeki hedef ekspresyon profilleri oluşturmada
mir-146a-5p başta olmak üzere sırasıyla miR-16-5p,miR-206, miR29a-3p, miR-29b-1-5p, miR-34a-5p için 18 insan beyin hücre hattı
üzerinden G111 hücre hattı seçilmiştir. G111 hücre hattında
ekspresyon seviyesi ≥ 1 olan miR-146a-5p için 321, miR-16-5p için
1000, miR-206 için 682, miR-29a-3p için 723, miR-29b-1-5p için
478, miR-34a-5p için 575 tahmini hedef tespit edilmiştir. Gen
ekspresyon seviyeleri, normalleştirilmiş Reads per kilobase of million
reads (RPKM) okuma sayıları olarak temsil edilir (Haritalanan Milyon
Başına/ Kilobaz Başına Okuma Sayısı). Ekspresyon değerlerine
dayanarak dört gen grubu tanımlanmıştır: yüksek ekspresyon
(RPKM> 20), orta düzeyde ekspresyon (RPKM 5–20), düşük
ekspresyon (RPKM 1–5) ve saptanabilir ekspresyon yok (RPKM <1).
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miRDB veritabanı üzerinden mir-146a-5p ile ilişkili TNF reseptörü ile
ilişkili faktör 6 (TRAF6) ve interlökin 1 reseptörü ile ilişkili kinaz 1
(IRAK1) genleri (hedef skor 100), miR-16-5p için pappalysin 1
(PAPPA), yağlı asit sentaz (FASN), unc-80 homolog, NALCN kanal
kompleksi alt birimi (UNC80), fibroblast büyüme faktörü 2 (FGF2),
6B içeren trinükleotid tekrarı (TNRC6B), protein tirozin fosfataz,
reseptör olmayan tip 4 (PTPN4), PHD finger proteini 19 (PHF19),
desumoyile izopeptidaz 1 (DESI1) genleri (Hedef skor100), miR-206
için 3-hidroksiasil-CoA dehidrataz 3 (HACD3), çözünen taşıyıcı aile
üyesi 44A1 (SLC44A1), monosit-makrofaj farklılaşması ilişkili
(MMD) genler (Hedef skor100), miR-29a-3p için, kolajen tip V alfa 1
zinciri (COL5A1), tet metilsitozin dioksijenaz 1 (TET1), HMG-box
transkripsiyon faktörü 1 (HBP1), fibrillin 1 (FBN1), ATPaz ailesi,
AAA domain içeren 2B (ATAD2B), tet metilsitozin dioksijenaz 3
(TET3) genleri (Hedef skor 100), miR-29b-1-5p için PWWP domain
içeren 2A (PWWP2A) geni (Hedef skor 99), miR-34a-5p için MDM4,
p53 regülatör (MDM4), Rap1 GTPaz-GDP ayrılma uyarıcısı 1
(RAP1GDS1), dizi benzerliği aile üyesi 167A (FAM167A),
hiperpolarizasyon aktive siklik nükleotid kapılı potasyum kanalı 3
(HCN3), dizi benzerliği aile üyesi 76A (FAM76A) genleri (Hedef
skor 100) hedef genler olarak kabul edilmiştir. miRNA'larla ilişkisi
olan bu genlerin Alzheimer hastalığında rolleri araştırılmıştır.
Çalışmada, hedef ontoloji analizi için yeni bir web arayüzü uygulandı.
Hedef Ontoloji sayfasında sunulduğu gibi, önce ilgilenilen belirli bir
miRNA için tahmin edilen tüm hedefler alınabilir ve ardından Gen
Ontoloji (GO) zenginleştirme analizi için hedef liste doğrudan
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gönderilebilir. miRNA hedef tahmin verileri ve GO verileri, miRNA
işlevlerini tahmin etmek için bütünsel olarak analiz edilmiştir (Şekil
3).
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Şekil 3. MiRDB hedef ontoloji analiz sonuçları (mir-146a-5p, miR-16-5p,miR-206,
miR-29a-3p, miR-29b-1-5p, miR-34a-5p)

ÖNERİLER
Çalışmalar ilerleyici bilişsel gerileme gösteren hafif bilişsel bozukluk
(HBB) hastalarında kandaki miR-146 düzeylerinde artış olduğunu ve
bu değişikliklerin AH risk faktörleri ve patoloji belirteçleri ile ilişkili
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olduğunu göstermektedir (Ansari, 2019). MCI/AH ilerlemesi sırasında
miRNA seviyelerindeki değişiklikleri araştıran bir çalışma, bu küçük
kodlamayan RNA'ların demans patogenezindeki rolünü ve hastalık
belirteçleri olarak potansiyel faydalarını göstermektedir (Ansari,
2019). miR-16-5p'nin down regülasyonu ve BACE1 proteininin up
regülasyonu, Aβ tedavisinden sonra SH-SY5Y insan nöroblastoma
hücre hattında gösterilmiştir (Zhang, 2019). miR-16-5p aşırı
ekspresyonu, Aβ ile muamele edilmiş SH-SY5Y hücrelerinde
BACE1'i hedefleyerek, Aβ ile indüklenen apopitozisi inhibe etmiştir
(Zhang, 2019). Bu bulgular, miR-16-5p'nin Aβ ile tedavi edilen SHSY5Y hücrelerinde nöroprotektif etkiler sergilediğini ortaya çıkarmış
ve bu da AH tedavisinde miR-16-5p'nin umut verici bir terapötik
hedef olarak değerlendirilebileceğini göstermiştir (Zhang, 2019).
Çalışmalar, FGF2'nin dentat gyrusta nöronal progenitör hücre
farklılaşmasını ve nörojenezi stimüle ederek nöroprotektif bir etkiye
sahip olduğunu göstermiştir (Chen, 2020). Azalan nöronal FGF2
seviyeleri, AH dahil olmak üzere nörolojik hastalıklarla bağlantılıdır.
Bir çalışmada FGF2'nin AH'yi tedavi etmek için potansiyel bir
terapötik ajan olduğu gösterilmiştir (Chen, 2020). miR-206'nın
hastalık aşamasına özgü bir biyobelirteç ve bilişsel gerileme ve hafıza
kaybı için prediktör olarak tanımlanması, AH gelişimi ve prodromal
demans için basit, minimal invaziv ve uygun maliyetli bir testin
geliştirilmesine izin verebilir (Kenny, 2019).
Çalışmalar, dolaşımdaki miR-206'nın AH ilerlemesi için yeni bir noninvaziv prognostik biyobelirteç olabileceğini ileri sürmektedir
(Pereira, 2016). Gelecekte klinik, görüntüleme, genetik ve sıvı
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biyobelirteç verilerini kullanarak aMCI'den AH'ye dönüşümü tahmin
etmek için çok değişkenli bir prognostik model oluşturulabilir (Xie,
2017). miRNA'lar, gen silencing için de yeni nesil teşhis ve tedavi
araçları olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmalar, yüksek seviyelerde insan
sekretazı (hBACE1) olan AH hastalarında miR-29 ekspresyonunun
azaldığını göstermiştir (Pereira, 2016). AH için etkili bir tedaviye
yönelik son gelişmeler, hBACE1 ekspresyonunu ve Aβ peptidini
baskılamak için miR-29'u kullanmayı amaçlamaktadır (Pereira, 2016).
MDM4, p53 tümör baskılayıcı proteinin negatif bir düzenleyicisidir ve
bölünen hücrelerde hayatta kalmak için gereklidir. Çalışmalar, nöronal
ölümle ilişkili MDM4 bozulmasının nöronlarda kaspaz aktivasyonu
yoluyla gerçekleştiğini ve MDM4 proteininin progresif kaybının,
AH'de hastalığın ilerlemesi sırasında Aβ ile indüklenen nöronal
ölümün potansiyel bir mekanizmasını temsil ettiğini göstermektedir
(Colacurcio, 2015). Aβ ile indüklenen MDM4 kaybı, p53 aktivitesinin
artmasına yol açarak, APP ekspresyonunun ve işlemesinin değişimine
ve Aβ üretiminde artışa yol açma olasılığını arttırır. MDM4'ün p53
aracılı apopitotik yolaklar da dahil olmak üzere farklı hücre içi
kompartımanlardaki ve yolaklardaki rollerini araştırmak için gelecekte
yeni çalışmalara ihtiyaç vardır (Colacurcio, 2015). Notch sinyal
yolağı, nöronal gelişim ve fonksiyon, vaskülogenez, anjiyogenez,
kardiyak gelişim ve fonksiyon ile nöral kök hücrelerin bakımı dahil
olmak üzere çeşitli süreçlerde yer alan bir hücre sinyalleşme ve
etkileşim sistemidir. Sistem JAG1, JAG2 ve DLL1, DLL3 ve DLL4
tarafından kodlanan beş Notch ligandının ve Notch genleri (NOTCH1,
NOTCH2,
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NOTCH4)
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tarafından

kodlanan

dört

transmembran reseptörü arasındaki etkileşimle aktive edilir. Genetik,
nöropatoloji ve hücre kültürü modelleri üzerine yapılan çalışmalardan
elde edilen bulguların tümü, değiştirilmiş Notch sinyallemesi ile
Alzheimer'ın

patofizyolojisi

arasında

bir

bağlantı

olduğunu

düşündürmektedir. Notch sinyalindeki yaşa bağlı değişiklikler,
nörodejeneratif hastalıkların gelişimine katkıda bulunan nörovasküler
disfonksiyonu da tetikleyebilir. Bu mekanizmayı daha iyi anlamak
için Alzheimer hastalığının gelişiminde anormal Notch sinyalinin
etkisini doğrudan araştıran araştırmalara ihtiyaç vardır (Kapoor,
2020). HCN kanalları, sinir sistemi içindeki nöronal uyarılabilirliğin
ve ağ aktivitesinin temel düzenleyicileridir. Beyindeki Aβ birikimi ve
mikrotübül ile ilişkili protein tau'nun hiperfosforile ve bölünmüş
formları, AH'nin iki temel patolojik özelliğidir. Bu proteinlerin
birikmesinden kaynaklanan lezyonlar hipokampusu, bağ kortekslerini
ve subkortikal yapıları etkiler. HCN kanalları, nöronal uyarılabilirliği
etkileyerek ve Aβ oluşumunu düzenleyerek AH'nin etiyolojisine
katılabilir (Chang, 2019).
mikroRNA'lar, gen ekspresyonunun önemli düzenleyicileri olarak
kabul edilir; anormal ekspresyonu, hücresel homeostazın ve
nörodejenerasyonun bozulmasına yol açabilir. Elde edilen sonuçlara
göre miRNA'ların anormal ekspresyonu AH dahil nörodejeneratif
bozukluklarla ilişkili olabilir. Dolaşımdaki miRNA'ların ekspresyon
profili AH için yararlı bir biyobelirteç aracı olarak kullanılabilir.
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GİRİŞ
1. ANTROPOMETRİK CİNSİYET TAHMİNİ
Cinsiyet tahmini, adli tıp uzmanlarının üzerine durduğu bir konu
başlığı olarak görülse de multidisipliner bir yaklaşımdır. Bu
özelliğinden dolayı doğru ve güvenilir cinsiyet tahmini için anatomi,
radyoloji, diş hekimliği ve adli tıp uzmanlarının birlikte çalışması
gerekmektedir (Akhlaghi et al., 2014). Adli kimliklendirmenin ilk
basamağını cinsiyet tahmini oluşturmaktadır. Çünkü cinsiyet tahmini
mevcut kimlik ihtimallerini büyük oranda eradike ederek hızlı karar
almayı sağlar (Ahmed, 2013; Colman et al., 2019). Bu özellikten
dolayı doğal afet ve felaketlerde minimum sürede maksimum
doğruluk elde edilmiş olur (Ahmed, 2013; Decker et al., 2011).
Antropometrik cinsiyet tahmini için genellikle kompakt yapıya sahip
iskelet sistemi kullanılmaktadır. Çünkü kadavra bütünlüğü her olguda
sağlanamamaktadır. Örneğin; ulaşım aracı kazaları, doğal afetler ve
savaş vb. üzücü durumlarda vücut bütünlüğü bozulabilmektedir
(Akhlaghi et al., 2014; Akhlaghi et al., 2012). İskelet sistemi
içerisinde pelvis (Murphy, 2000; Yusuf et al., 2021), kranium (Gao et
al., 2018; Patil et al., 2005; Yang et al., 2019), sternum (Oner et al.,
2019), mandibula (Alias et al., 2018; Bulut et al., 2019), maxilla
(Akhlaghi et al., 2017), üst ve alt ekstremite kemikleri (Lopez-Lazaro
et al., 2020; Peckmann et al., 2016; Peckmann et al., 2015)
antropometrik cinsiyet tahmini için sıkça tercih edilmektedir.
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Cinsiyet tahmini için antropometrik yöntemlerin yanında başka
yöntemler bulunsa da antropometrik yöntem diğer yöntemlere göre
daha ucuz ve ulaşılabilir olmasından dolayı ön plana çıkmaktadır.
Örneğin; DNA analiz metodu için yüksek maliyetlerle bir laboratuvar
kurulmalı ve ayrıca donanımlı ekip yetiştirilmelidir (Decker et al.,
2011; Fliss et al., 2019; Giurazza et al., 2013). Antropometrik
yöntemler ise cinsiyet tahminini birtakım araçlar kullanarak
gerçekleştirilebilmektedir. Bunlardan en ilkel olanları kumpas,
gonyometre ve elektronik mesafe ölçücüleridir. Bu araçlarla yapılan
ölçümler genellikle kuru kemik üzerinden yapılmakta ve yönelimden
çok fazla etkilendiği için gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Son
zamanlarda ise radyolojik görüntüleme cihazları ile yapılan ölçümler
sıkça karşımıza çıkmaktadır. Radyolojik görüntüleme cihazları
arasından röntgen ve bilgisayarlı tomografi (BT) en fazla tercih
edilenleridir. BT ile görüntüler üç boyutlu hale getirilebilir, ortogonal
düzlem oluşturulabilir ve rekonstrüksiyon işlemi kolaylıkla yapılabilir
(Decker et al., 2011; Fliss et al., 2019; Turan et al., 2019).
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2. YAPAY SİNİR AĞLARI
Yapay Sinir Ağları, nörobiyolojik modeller örnek alınarak yapılmış
karmaşık bilgisayar modelleridir (Şekil 1). Yapay sinir ağları
barındırdıkları katman sayılarına göre tek katmanlı ve çok katmanlı
yapay sinir ağları olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Çok katmanlı yapay
sinir ağlarının girdi, çıktı ve gizli olmak üzere üç katmanı mevcuttur.
Tek katmanlı yapay sinir ağlarında gizli katman bulunmaz ve sadece
girdi ve çıktı katmanı mevcuttur. Girdi katmanı, analiz edilecek
parametrelerin girildiği ilk katmandır.

Çıkış katmanı ya da diğer

adıyla son katman girdilere bağlı sonuçların oluştuğu katmandır. Bu
katmanda yer alacak düğüm sayısı istenilen sonuçlara bağlı olarak
değişmektedir. Örneğin cinsiyet tahmini yapacak bir araştırmacı için
çıktı katmanı kadın ve erkek düğümlerinden oluşmalıdır. Gizli katman
ise girdi ile çıktı katmanı arasında bir veya daha fazla olabilen ara
katmandır. Her katman bir önceki katman ile yakından ilişkilidir.
Ayrıca yapay sinir ağı modellerinde ağırlıklar, birleştirme fonksiyonu
ve aktivasyon fonksiyonu yer almaktadır. Ağırlıklar “w” olarak ifade
edilip katmanlar arası her bir bağlantının bir ağırlığı bulunmaktadır.
Birleştirme

fonksiyonu,

her

bir

parametrenin

ağırlıkları

ile

çarpıldıktan sonra toplanması ile elde edilen net girdiyi ifade eder.
Aktivasyon fonksiyonu net girdiye bağlı oluşacak uygun çıktının
üretildiği fonksiyonel aşamadır (Falavigna et al., 2019; Khan et al.,
2019; Korhani Kangi et al., 2018; Liew et al., 2007; Oner et al., 2019).
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Şekil 1. Yapay Sinir Ağı Modeli

Yapay Sinir Ağlarının performans belirteçleri olarak doğruluk
özgüllük

(Accuracy),

(Specificity),

duyarlılık

(Sensitivity)

ve

Matthews korelasyon katsayısı (Matthews correlation coefficient)
kullanılmaktadır.
Doğruluk =
Duyarlılık =
Özgüllük =

TP
TP + FN + FP + TN
TP
TP + FN

TN
TN + FP

Matthews korelasyon katsayısı
=

TP × TN − FP × FN

√(TP + FP) × (TP + FN) × (TN + FP) × (TN + FN)
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*TP: True positive (Doğru Pozitif), TN: True negative (Doğru
Negatif), FP: False positive (Yanlış Pozitif), FN; False negative
(Yanlış Negatif).
3. CİNSİYET TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ
KULLANILMASI
Cinsiyet tahmini ile ilgili literatür incelendiğinde çalışmaların
birçoğunda temel istatistik metotlarının ve diskriminant analizinin
tercih edildiği görülmektedir. Fakat cinsiyet ile antropometrik kemik
ölçümleri arasında çoğu zaman doğrusal bir ilişki bulunmamakta ve
bu doğrusal olmayan ilişki klasik istatistiki metotlar ile tam olarak
açıklanamamaktadır. Burada yapay sinir ağlarının önemi açıkça ortaya
çıkmaktadır. Çünkü yapay sinir ağları doğrusal olmayan ilişkileri
ortaya koymayı sağlayan matematiksel bilgisayar modelleridir. Bu
özelliğinden

dolayı

da

elde

edilen

doğruluk

ciddi

oranda

yükselmektedir. Ayrıca diskriminant analiz ile elde edilen sonuçlar
daha sonra farklı bireyler üzerinde kullanılamazken yapay sinir
ağlarından elde edilen sonuçlar rahatlıkla kullanılabilmektedir (Oner
et al., 2019).
Antropometrik cinsiyet tahmininde kullanılan yapay sinir ağlarının
gücü girdi katmanındaki parametrelerin sayısı, gizli katmandaki
düğümlerin sayısı ve değerlendirilecek birey sayısı ile yakından
ilişkilidir (Nikita et al., 2020; Turan et al., 2019).
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Antropometrik cinsiyet tahmini için yapay sinir ağlarının kullanılması
hem doğruluk oranını arttırmakta hem de hızlı ve net sonuç alınmasını
sağlamaktadır (Turan et al., 2019).
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WNT Sinyali
WNT

adı,

Wingless

ve

Int-1

adlarından

oluşturulmuş

bir

kombinasyondur (Nusse ve ark., 1991). Orijinal olarak Int-1 olarak
adlandırılan WNT1 geni, 1982'de fare meme tümörü virüsü proviral
DNA'sının viral olarak indüklenen meme tümörlerine entegrasyonuyla
aktive edilen bir gen olarak tanımlanmıştır (Roel Nusse & Varmus,
1982).
Larva gelişimi sırasında segment polaritesini kontrol eden Drosophila
Wingless (wg) geni, daha sonra Int-1 ve wg'nin bir kombinasyonu
olarak WNT teriminin kaynaklandığı WNT1'in bir homologu olarak
tanımlanmıştır (Nüsslein-Volhard & Wieschaus, 1980; Rijsewijk ve
ark., 1987).
WNT proteinleri esasen embriyogenez sırasında organizmanın
modellenmesinde rol almaktadır. Bunun dışında, WNT sinyali
yetişkin doku homeostazında da rol oynamaktadır. WNT yolağının
çeşitli kök hücre tiplerinin kendini yenilemesinde rol oynadığı da
bilinmektedir (Clevers & Nusse, 2012; Logan & Nusse, 2004) (Şekil
1).
WNT sinyal yolundaki herhangi bir anormallik doğum kusurları,
kanserler ve hastalıklara neden olur. İnsanlarda çeşitli reseptörlere
bağlanan ve farklı hücre içi sinyal iletim yollarını uyaran WNT'leri
kodlayan toplam 19 gen vardır. Farklı çalışmalara dayanarak, bu
yollar kabaca kanonik (β-katenin bağımlı) veya kanonik olmayan (βkateninden bağımsız) sinyal yollarına bölünmüştür (Patel ve ark.
2019).
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Şekil 1. WNT Sinyal yolağı (Chae & Bothwell, 2018)
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Kanonik (β-katenin bağımlı) WNT Sinyal Yolağı
Kanonik yol ilk olarak Drosophila'daki genetik taramalardan
tanımlanmış olup sinek, solucan, kurbağa, balık ve farede yapılan
çalışmalar,

temel

bir

moleküler

sinyalleme

çerçevesinin

tanımlanmasına yol açmıştır (Komiya & Habas, 2008).
Kanonik WNT sinyal yolağı, WNT'nin Frizzled (Fz) reseptörü ve
LRP5/LRP6 ile etkileşimi ile aktive edilen bir yoldur. Bu yolakta
LRP, lipoprotein reseptörü ile ilgili proteini temsil eder (Niehrs, 2012;
Patel ve ark., 2019). WNT ile bağlandıktan sonra, Fz/LRP ortak
reseptör kompleksi, kanonik sinyal yolunu uyarır. Aktivasyon üzerine
Fz, β-katenin GSK3β'nın yukarı akışında hareket eden Disheveled
(Dsh) adlı bir sitoplazmik protein ile etkileşime girebilir (Patel ve ark.,
2019).
Dsh aktive edildiğinde, GSK3 enziminin aktivitesini inhibe eder ve βkateninin

bozulmasının

önlenmesine

ve

bunun

sonucunda

sitoplazmada stabilizasyonuna ve birikmesine yol açan bir dizi
karmaşık olayı aktive eder. Stabilize edilmiş β-katenin daha sonra tam
olarak anlaşılamayan bir mekanizma ile çekirdeğe doğru yer değiştirir.
β-kateninin

kendisi nükleer lokalizasyon dizisine (NLS) sahip

değildir ve çekirdeğe girişi importin proteinlerinin işlevini veya Ran
aracılı nükleer geçişi gerektirebilir. β-katenin'in çekirdeğe doğru yer
değiştirmesi için diğer faktörlerle birlikte büyük olasılıkla "geri
tepme" gerektiği ve etkili faktörlerden birinin de nükleer mekik
geçirdiği görünen Axin olabileceği öne sürülmüştür (Komiya &
Habas, 2008). Sonuç olarak, β-katenin çekirdeğe yer değiştirmez ve T-
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hücre spesifik faktör (TCF)/lenfoid güçlendirici bağlayıcı faktör
(LEF) ve dönüştürücü benzeri güçlendirici protein (TLE)/Grouche
içeren baskılayıcı kompleksi bağlar ve baskılar (Brantjes ve ark.,
2001). WNT'nin Frizzled-Axin-LRP-5/6 kompleksine bağlanmasının
ardından sitozolik GSK-3β (Glikojen sentaz kinaz-3 beta) sekestre
edilir ve β-katenin fosforilasyonu bloke edilir. Sitosolde hipofosforile
β-katenin birikimi, TCF/LEF transkripsiyon faktörleri ailesi ile
etkileşime girerek hedef gen ekspresyonunu düzenlediği çekirdeğe
göçüne izin verir. Bu sinyal, hücre farklılaşması ve çoğalmasının
düzenlenmesinde rol oynar (Gordon & Nusse, 2006).
Kanonik Olmayan WNT Sinyali
β-kateninden bağımsız WNT sinyalleşmesi, kanonik olmayan WNT
yolu olarak adlandırılır ve LRP'lerin katılımı olmadan FZD
reseptörleri aracılığıyla iletilir (von Maltzahn ve ark., 2012). Kanonik
olmayan WNT sinyali, WNT/PCP (düzlemsel hücre polaritesi) ve
WNT/Ca2+ yolağı şeklinde ikiye ayrılır (Li ve ark., 2015). WNT/PCP
yolu, sırasıyla PI3K (fosfatidilinositol 3-kinaz) aktivasyonunu
destekleyen WNT/FZD etkileşimini gerektirir ve bu da daha sonra
AKT/mTOR yolunu aktive ederek protein sentezinin artmasıyla
sonuçlanır (von Maltzahn ve ark., 2012). Diğer PCP yolu küçük
GTPaz proteini Rac'ın (Ras ile ilişkili C3 botulinum toksin substratı)
aktivasyonuna yol açar ve bu da ROCK'yı (Rho ile ilişkili) indükler.
WNT/kalsiyum yolunda, FZD, Dvl/Dsh ve G proteinleri arasındaki
kompleks oluşumu, PIP2'yi (fosfatidil inositol 4,5 bifosfat) DAG
(diasilgliserol) ve IP3'e (inositol 1,4,5-trifosfat) ayıran PLC (fosfor

104

TEMEL TIP VE KLİNİK UYGULAMALAR

lipaz C) aktivasyonu ile sonuçlanır. Sonuç olarak, PKC (protein kinaz
C), DAG yoluyla aktive olurken, IP3, PKC'lerin fosforilasyonunu ve
aktivasyonunu güçlendiren endoplazmik retikulumdan kalsiyum
salınımını başlatır (Pez ve ark., 2013). WNT/Ca +2 yolu kanser,
inflamasyon ve nörodejeneratif hastalıklarda rol oynar (De, 2011).
Endometriozis
Endometriozis, uterusun endometrium tabakasının, uterus dışında
bulunması ile gelişen klinik bir tablodur (Acarkan, 2016). Özellikle
sezaryan operasyonu sonrasında insizyon hattında da

görülebilir

(Mayı̇ r ve ark., 2006). Semptomlar, hastalığın evresine bağlı olarak,
asemptomatikten pelvik adezyonlara ve kronik pelvik ağrı, disparoni,
dismenore, mesane/bağırsak semptomları ve infertiliteye yol açan
pelvik anatominin bozulmasına kadar değişmektedir (Macer & Taylor,
2012). Endometriozisin üç farklı klinik formu bulunmaktadır.
Birincisi,

periton

veya

ovaryumların

yüzeyindeki

lezyonlarla

tanımlanan peritoneal endometriozis, ikincisi ovaryan endometrioma
yani “çikolata” kistleri ve son olarak ise sıklıkla uterusu çevreleyen
yapıların

(vajina,

mesane,

bağırsak

veya

uterus)

muskularis

propriasını infiltre eden ya da peritonu 5 mm’den daha derin infiltre
eden lezyonlarabağlı derin infiltrratif endometriozistir. Derin infiltratif
endometriozisde, pelvik organlara invazyon nedeni ile kronik pelvik
ağrı,

disparenüe,

menstrüel

mesane/barsak

semptomları

gibi

rahatsızlıklar sıklıkla gelişir (Borghese ve ark., 2015; Koninckx ve
ark., 2012).
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Endometriozis reproduktif dönemde kadınların %8-18’inde görülen
bir hastalıktır (Mayı̇ r ve ark., 2006). Bazı serilerde infertil vakaların
%30-40’ında endometriozis tanımlanmaktadır (Çapar ve ark., 2009).
Endometrioziste WNT yolağı
Endometriozis

benign

bir

hastalık

olmasına

rağmen,

hücre

proliferasyonu, adezyon, invazyon ve artmış lokal anjiyogenez gibi
maligniteye ait bazı özellikleri taklit etmektedir ve bu durum
endometriozis

olgularında

WNT/β-katenin

yolunun

anormal

aktivasyonu ile açıklanabilir (Pazhohan ve ark., 2018).
WNT ile ilişkili birçok gen, hücre proliferasyonu, göçü ve invazyonu
gibi mekanizmalarda esasen yer aldığından, endometriozis ile WNT
sinyalizasyonu bağlantısı muhtemeldir (Moon ve ark., 2004). Yapılan
çalışmalar da düzensiz WNT sinyalizasyonunun endometriozis
patofizyolojisine katkıda bulunabileceğini göstermektedir (Matsuzaki
ve ark., 2014). Hastalıklı kadınların endometriumundaki WNT
yolunun anormal aktivasyonu, artan hücre göçü ve invazyon yoluyla
endometriozis

gelişimini

teşvik

edebilir.

Ayrıca,

WNT

sinyalizasyonunun anormal aktivasyonu, endometriotik hücrelerin
artan invazyonu ve apopitozise direnç yoluyla lezyonların büyümesini
de sağlayabilir. Ayrıca, düzensiz WNT yolu, infertil endometriozis
hastalarının luteal endometriyumunda desidualizasyonun bozulmasına
neden olan proliferatif fenotipin kalıcılığına da neden olabilir. WNT
sinyalinin anormal aktivasyonu, endometrioziste fibrozise yol açan
moleküler ve hücresel mekanizmaları da uyarıyor olabilir. İmmün
yetmezlikli farelerde ksenograft endometriozis modelinde küçük
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moleküllü bir WNT inhibitörü ile tedavinin fibrozisin ilerlemesini
tersine çevirebildiği gösterilmiştir. Endometriozisteki kronik pelvik
ağrının altında yatan moleküler mekanizmalarda anormal WNT
sinyalizasyonunun olası katkısını gösteren bir in vivo çalışma
mevcuttur (Matsuzaki & Darcha, 2013). Literatürdeki tüm bu
çalışmalar endometriozis patogenezinde WNT yolunun önemli bir
rolü olduğunu göstermektedir (Matsuzaki ve ark., 2014).
Sonuç olarak, WNT yolağı veya sinyalizasyon problemi ile
endometriozis arasında bir bağlantı olabileceğinden, endometriozis
patogenezi veya tedavisinde WNT yolağı bağlantısı unutulmamalıdır.
Özellikle daha etkili bir tedavi için temel sebep ortadan kaldırılırken
WNT inhibitörleri de sağaltıma pozitif etki sağlayabilecektir.
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1. ANTİBİYOTİK NEDİR?
Bugün yeryüzünde yaşayan en basit organizmalar bakterilerdir ve
biyologlar bakterilerin yeryüzünde evrimleşen ilk organizmalar
olduğunu düşünmektedirler. Mikroskop olmadan görülemeyecek
kadar küçük olan bakteriler, tüm organizmalar içinde en çok olandır
(Al-mohanna,

2016).

Bakteriler,

“koklar,

basiller

(çubuklar),

riketsiyalar, mikoplasmalar ve spiroketler” gibi şekillerine göre;
“aerobik ve anerobik” olarak oksijene ihtiyaç duyup duymamalarına
göre ve “gram-pozitif ile gram-negatif” olarak da boyanma
özelliklerine göre, çeşitli şekillerde sınıflandırılırlar (Kaya ve ark.,
2000).
Milyonlarca bakteri normalde ciltte, bağırsaklarda ve genital bölgede
yaşar. Bakterilerin büyük çoğunluğu hastalığa neden olmaz ve birçok
bakteri aslında florada yer alır ve hatta sağlık için gereklidir. Bu
bakteriler bazen ‘iyi bakteri’ veya ‘sağlıklı bakteri’ olarak anılır.
Bakteriyel enfeksiyonlara ve hastalığa neden olan zararlı bakterilere
‘patojenik bakteri’ denir. Patojenik bakteriler vücuda girdiğinde,
üremeye başladığında ve sağlıklı bakterileri baskılamaya başladığında
veya normalde steril olan dokularda büyümeye başladığında
bakteriyel hastalıklar ortaya çıkar. Bazı bakteriler ayrıca vücuda zarar
veren toksinler de yayabilirler (Lloyd, 2021).
Antibiyotik, bakteri, mantar, aktinomisetler gibi mikroorganizmalar
tarafından meydana getirilen veya sentetik olarak üretilip, düşük
yoğunluklarda bile bakterilerin gelişmesini engelleyen veya onları
öldüren terapötik maddedir (Kaya ve ark., 2000).
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Kelime anlamı ile “antibiyotik” terimi, “hayata karşı” demektir.
Antibiyotik kelimesinin kökeni ise 1890 yılında Jean Paul Vuillemin
tarafından farklı mikroorganizmalar arasındaki antagonistik etkiyi
açıklamak için simbiyozun zıt anlamlısı olarak ilk kez kullanılan
‘antibiyoz’ sözcüğüne dayanmaktadır (Ünal, 2020). Antibiyoz terimi,
Yunanca “anti (karşı)” ve “bios (yaşam)” sözcüklerinden köken
almıştır. Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan ya da yapay
olarak üretilen, bakteri ve diğer mikroorganizmaların gelişimini
durduran ya da öldüren maddelerin ortak adıdır (Topal ve ark., 2015).
Antibiyotikler, genellikle metabolik yolların önemli aşamalarına
müdahale ederek patojenik bakterilerin büyümesini engelleyen veya
yok eden ilaçlardır ve hastalara bakterilerin neden olduğu enfeksiyon
hastalığının tedavisi için verilir (Pasberg-Gauhl, 2014). Bakterileri
öldüren antibiyotiklere ‘bakterisid’, bakteri üremesini engelleyen
antibiyotiklere ise ‘bakteriyostatik’ denir (Kumar ve ark., 2012).
Çoğu antibiyotik, yüksek düzeyde hedefe özel etki mekanizmalarına
sahiptir; hücre duvarı sentezi, protein veya RNA sentezi, DNA
replikasyonu ile enerji metabolizması gibi belirli bir hücresel
fonksiyonlara müdahale eder (Pasberg-Gauhl, 2014).
İnsan ve hayvan hastalıklarının sağaltımı ile beraber, hayvanlarda
büyümeyi destekleyici olarak ve yem katkı maddesi olarak
antibiyotikler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Topal ve ark., 2015;
Pasberg-Gauhl, 2014).
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2. ANTİBİYOTİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Eski uygarlıklar enfeksiyon tedavileri için otlar, bal ve hatta hayvan
dışkısı da dahil olmak üzere doğal olarak mevcut çeşitli tedavi
seçeneklerini kullanmışlardır (Gould, 2016).
Antibiyotiklerin bilinen ilk kullanımı 2.500 yıl önce eski Çinlilere
dayanmakta olup Çinliler, küflü soya fasulyesinin tedavi edici
özelliklerini keşfetmişler ve bu maddeyi fronkülleri, karbonkülleri ve
benzeri enfeksiyonları iyileştirmek için kullanmışlardır (Kourkouta ve
ark., 2018). Eski Mısır, Çin, Sırbistan, Yunanistan ve Roma'da yararlı
etkilerine inanılan küflü ekmek ve şifalı toprak enfeksiyonlarda
uygulanmış ve bu durum korunmuş en eski tıbbi belge olan Eber’in
MÖ 1550 tarihli papirüsünde yer almıştır (Haas, 1999).
Küflerin yararına ilişkin bu uygulama, John Parkinson'un (1567-1640)
1640'ta

yayınlanan

Theatrum

Botanicum

adlı

kitabındaki

referanslarıyla, yıllar boyunca devam etmiş olup Roma İmparatorluğu’nun antik Mısır’ı işgalinde ölen insanların iskeletlerinde
tetrasiklin izleri tespit edilmiştir. Günümüzde tetrasiklin gibi bazı
antibiyotiklerin bile eski zamanlarda mevcut olabilirliği üzerinde
durulmaktadır (Gould, 2016).
Milattan önceki ve sonraki dönemlerde kurulmuş eski medeniyetlerde
bulaşıcı hastalıkların etkenleri hakkında ilginç fikirler ortaya
atılmıştır, bunlardan en ilgi çekici olanlardan bir tanesi de İbni
Sina'nın (980-1038) hastalık yapıcı unsurların doğada var olduğu, ama
bunun gözle görülüp belirlenemediği fikridir (Anonim-1, 2007).
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Mikrobiyal gözlemde ilk adımlar, küçük organizmaların ve bitkilerin,
mikropların ve mantarların yapısından ayrı olarak basit bir mikroskop
kullanarak gözlem yapan ilk bilim adamı olan Robert Hooke
tarafından

1665

yılında

atılmıştır. İnce

bir mantar

kesitini

gözlemleyen Hooke, hayatın en küçük yapı taşlarının hücre adı verilen
küçük "kitler" olduğunu söylemiştir. İki lensli bir kompozit
mikroskobun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanarak, hücreleri tek tek
görmeyi başarmıştır. Hooke'un keşfi, tüm canlıların hücrelerden
oluştuğu teorisi olan hücre teorisinin başlangıcını işaret etmiştir.
Birkaç yıl sonra, 1674'te Anton van Leeuwenhoek, X300'den X500'e
kadar yakınlaştırma lensleriyle mikroskoplar yaptıktan sonra protozoa
ve büyük bakterileri gözlemlemeye başlamıştır (Kourkouta ve ark.,
2018). Yaptığı 400 mikroskoptan bazılarıyla canlı mikroorganizmaları
gözlemlemeyi başaran ilk kişi Leeuwenhoek’tur (Gould, 2016;
Kourkouta ve ark., 2018). 1676'da Londra Kraliyet Cemiyeti'ndeki
gözlemlerine dayanarak, büyük lenslerle gözlemlediği mikroorganizmaların canlı olduğunu savunmuştur; bira ve şarap mayalarını
mikroskobik olarak incelemiştir (Anonim-1, 2007; Kourkouta ve ark.,
2018).
Van Leeuwenhoek bu minik canlıların suda, yüzlerinde ve ağızdan
aldığı şeylerde yaşadıklarına dair ayrıntılı planlar yaptı. Bu
tasarımlarda ilk bakteriyi ve protozoayı betimlemiştir. Mikroskop
kullanımı araştırmacılara uzunca bir dönem yasaklanmış ve bu
nedenle mikrobiyolojinin asıl başlangıcı, iki yüz yıl sonra Louis
Pasteur ve Robert Koch mikropları enfeksiyonlarla ilişkilendirmeyi
başardığında olmuştur (Kourkouta ve ark., 2018).
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1859'da Pasteur mikrobiyolojinin ilk ilkelerini formüle etmiştir; tavuk
kolerası, koyunlarda antraks hastalığı ve ayrıca kuduz aşısını bulup
uygulamaya koymuştur (Anonim-1, 2007). Pasteur, mikroplar
arasındaki antibiyozu, yani bazı mikropların diğer bakterileri
öldürmek için bir salgı salgılayabileceğini öne sürmüştür (Hutchings
ve ark., 2019). Koch, mikroorganizmaları jelatinle katılaştırılmış besi
yeri üzerinde geliştirmeyi başaran ilk bilim insanıdır; saf kültürünü
elde ettiği antraks mikrobunu hayvanlara üzerinde deneyerek
hastalığın etkeninin mikroorganizmalar olduğunu kesin bir şekilde
ortaya koymuştur. 1876'da Koch, karbon hastalığının karbon basiliyle
ilişkili

olduğunu

ve

1882'de

tüberkülozun

tüberküloz

mikobakterileriyle bağlantılı olduğunu kanıtlamıştır. Koch, 1883
kolera salgınında bu hastalık etkeninin virgül şeklinde çomak
bakteriler olduğunu da belirlemiştir. Bu nedenle kolera etmeni bu
bakteri ‘Koch basili’ olarak isimlendirilmiştir (Anonim-1, 2007;
Kourkouta ve ark., 2018). 20. yüzyılın başlarında mikrobiyoloji
alanında büyük aşamalar kaydedilmiş, sınıflama ve fizyoloji
konularında da yoğun çalışmalar başlamıştır. Beijerinck, Kützing,
Hansen, Orla-Jensen, Lindner ve Henneber gibi ünlü bilim adamları
bu çalışmalarda önde gelen bilim insanlarıdır (Anonim-1, 2007).
Antimikrobiyal ilaçların tarihi, 1890'ların sonlarında, iki Alman
araştırmacı Rudolph Emmerich ve Oscar Loew'ün, kolera ve tifüse
karşı kullanılan hasta popülasyonunda şüpheli etkinliği ve güvenliği
olan Pseudomonas aeruginosa bakterisinin ekiminden türetilen ilk
antibiyotik olan ‘piyosiyanaz’ı keşfetmesiyle başlamıştır (Kourkouta
ve ark., 2018).
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1909'da Paul Ehrlich, sifiliz hastalığından sorumlu olan Treponema
pallidum bakterisine karşı etkili olan arsenik bazlı ‘salvarsan’ ilacını
piyasaya sürmüştür ve bu keşif, antimikrobiyal ajanların daha da
geliştirilmesi için temelleri atmıştır (Bosch and Rosich, 2008; Jumaa
and Karaman, 2015).
1928'da Alexander Fleming’in Penicillium cinsi mantarların penisilini
sentezlediğini keşfetmesi ve 1941 yılında penisilinin tedavide
kullanılmaya başlanması, mikrobiyolojide büyük ve önemli gelişmeler
sağlamıştır (Anonim-1, 2007; Kourkouta ve ark., 2018). Penicilium
sp. antibiyotik özellikleri 1897'de Ernest Duchesne tarafından
Fransa'da tanımlanmıştır. Ancak, Alexander Fleming'in penisilini
keşfine kadar çalışmaları bilim camiasını etkilememiştir. 1932'de ilk
sülfonamid olan ‘protosil’ Bayer'in araştırma ekibi tarafından
keşfedilmiş (Jumaa and Karaman, 2015; Kourkouta ve ark., 2018) ve
aynı yıl Gerhard Domagk majör bakteriyel enfeksiyonlara karşı
etkinliğini kanıtlamıştır (Kourkouta ve ark., 2018). 1935 yılında
piyasaya sürülmüş ve sistemik olarak kullanılan ilk antibiyotik
olmuştur. Domagk bu çalışması ile 1939 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü
kazanmıştır (Ünal, 2020).
1943 yılında Selman Waksman tarafından yapılan ‘streptomisin’,
toprakta doğal olarak bulunan Streptomyces'den izole edilmiştir
(Kumar ve ark., 2012).
Antibiyotikler, 1935 yılında sülfonamidlerin, 1940’lı yıllarda ise
penisilin ve streptomisinin klinik kullanıma girmesiyle modern
anlamda kullanılmaya başlanmıştır (Memikoğlu, 2010; Ünal, 2020).
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1946'da doktorların kullanımına sunulan ilk antibiyotik, Penicilium
mantarının bir ürünü olan penisilindi. Penisilin, stafilokok ve
streptokokların

neden

olduğu

her

türlü

enfeksiyonu

tedavi

edebildiğinden, keşfi modern bir mucize olarak kabul edilmiştir
(Kourkouta ve ark., 2018). Sir Alexander Fleming, Ernest Boris Chain
ve Howard Florey ile birlikte çalışmaları ilerleterek penisilinin sınai
üretimine başlamış ve bu çalışmalarıyla 1945 yılında Nobel Ödülünü
kazanmışlardır (Ünal, 2020). Dorothy Hodgkin, 1945'te penisilinin
beta-laktam yapısını çözmüştür (Hutchings ve ark., 2019). 1953'te
Newton ve Abraham ‘sefalosporin C’yi keşfetti; ancak bu ajanın
antibakteriyel aktivitesi düşüktü ve penisilinaz ile hidrolize duyarlı
değildi. Klinik kullanım için mevcut ilk sefalosporin olan ‘sefalothin’
sadece parenteral kullanım için 1964'te piyasaya sürülmüştür (Jumaa
ve Karaman, 2015).
Penisilin ve sülfonamidlerin keşfinin ardından, 1940 ile 1970 yılları
arasında 14 farklı sınıf antibiyotik tanımlanmış ve her grupta yeni
moleküller keşfedilmiştir. Bununla birlikte, 1980'lerden itibaren yeni
antibiyotiklerin keşfedilme oranı giderek azalmıştır (Romo ve Quiros,
2019). Ancak, son yıllarda, panrezistan izolatlar (PDR; tüm
antibiyotik gruplarına dirençli izolatlar) dahil olmak üzere antibiyotiğe
dirençli patojenlerin ortaya çıkması ile, enfeksiyöz ajanlarla ilgili daha
ileri

çalışmaların

yapılmasının

gerekliliği

artmış;

patojenlerle

savaşmak için yeni yaklaşımların ve farklı ilaçların geliştirilmesi
(RNA

bazlı

antibakteriyel

preparatlar,

hibrit

antibiyotikler,

bakteriyofaj endolizinleri ve nanomoleküller) yönünde çalışmalar
hızlanmıştır (Shemyakin ve ark., 2020).
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3. ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIMI
İnsan ve hayvan sağlığında, besinlerin korunmasında, sucul canlıların
sağlığı ve gelişiminde, hastanelerde ve ilaç endüstrisinin bilimsel
araştırma

faaliyetlerinde

antibiyotikler

yoğun

bir

şekilde

kullanılmaktadır. Tüm dünyada en çok kullanılan ilaçlar arasında
antibiyotikler ilk sıralarda yer almaktadır (Topal ve ark., 2015).
Klinisyenlerin antibiyotikle sağaltımda dikkat etmesi gereken unsurlar
vardır; enfeksiyon hastalıkları tedavisine akılcı yaklaşım hasta hayatı,
antibiyotik direnci ve farmakoekonomi açısından önem taşımaktadır
(Öztürk, 2008).
Kullanılan antibiyotiğin etkin olması için hastada uygun kullanımı
gereklidir. Uygun antibiyotik kullanımı; doğru tanı sonrasında, doğru
ilacın; uygun doz ve aralıklarla, uygun süre, uygun yoldan verilmesi
olarak tanımlanabilir. Antibiyotik sağaltımı öncesinde, “antibiyotik
tedavisinin

gerekliliği,

semptomların

enfeksiyon

hastalığı

ile

uyumluluğu ve bakteriyel bir enfeksiyon olup olmadığı” soruları
yanıtlanmalıdır. Sağaltım öncesinde uygun mikrobiyolojik örnekler
alınmalı, antibiyotiğin farmakodinamik ve farmokinetiği ayrıca
hastanın özelliklerinin uygunluğu değerlendirilmelidir. Tedaviye
başladıktan sonra da tedavi yanıtının izlenmesi ve test sonuçlarına
göre gerekli durumlarda spektrumun daraltılması ya da genişletilmesi
gereklidir (Karabay ve ark., 2018). Özellikle acil durumlarda
enfeksiyon hastalıkları tedavisinde ampirik antibiyotik kullanımı söz
konusudur. Ağır seyirli fokal enfeksiyonlar (ağır seyirli pnömoni,
pyelonefrit, biliyer enfeksiyonlar), prognozu hızla kötüleşebilen septik
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hastalar (sepsis, septik şok), akut endokardit olguları, febril nötropenik
hastalar, bakteriyel menenjit, akut peritonit ve akut nekrotizan
sellülitli olgularda, kültür için gerekli materyal hemen alınıp mümkün
olan en kısa sürede antibiyotik tedavi başlatılmalıdır (Öztürk, 2008).
Hekim, acil

olarak antibiyotik tedavisine

başlamak zorunda

kalabileceğinden fokal enfeksiyonlarda hangi bakterilerin etken
olabileceğini

bilmesi

gerekmektedir.

Hastanın

yaşı

da

olası

mikroorganizma ve seçilecek antimikrobiyaller konusunda ilave
bilgiler verebilir. Örneğin; menenjitlerde, yenidoğan döneminde gram
negatif enterik basiller ve B grubu streptokoklar; 2 yaşından sonra
H.influenzae ve yetişkinlerde S. pneumoniae, N. meningitidis ve
H.influenzae en sık karşılaşılan etkenlerdendir. Ayrıca, hastanın yaşı
antibiyotik seçiminin yanı sıra ilaç dozunu da etkileyebilmektedir. Diş
üzerine

olumsuz

etkilerinden

dolayı

8

yaş

altı

çocuklarda

‘tetrasiklinler’in, "gri bebek sendromu" yapabileceği düşüncesiyle
yeni doğanlarda ‘fenikoller’in, kemik ve kıkırdak gelişimi üzerine
olumsuz etkilerinden dolayı da çocuk ve gelişme çağındakilerde
‘kinolonlar’ın kullanılamayacağı bilinmelidir. Bununla beraber,
epidemiyolojik özellikler de antibiyotik seçimini etkilemektedir.
Enfeksiyonun hastaneden veya toplumdan edinilmiş olduğunu bilmek
önemlidir. Hastane kökenli enfeksiyonlara yol açan etkenler farklı
olabileceği gibi, bu etkenlerin direnç modelleri de toplumdan
edinilmiş enfeksiyonlardan oldukça farklılıklar gösterir ve çoklu
antibiyotik dirençleri söz konusu olabilir. Bu nedenle, hastaneler ve
servisler kendi bakterilerini ve onların direnç modellerini bilip
antibiyotik seçimini ona göre yapmalıdır (Tabak, 2002).
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Antibiyotikler, hücre duvarı sentezinin inhibisyonu (penisilin,
sefalosporinler, vankomisin), hücre zarı fonksiyonunun bozulması
(kolistin

gibi

polimiksinler),

protein

sentezinin

inhibisyonu

(tetrasiklin, streptomisin, kloramfenikol), nükleik asit sentezinin
inhibisyonu (rifamisin, kinolonlar) ve antimetabolitler (trimetoprim,
sülfametoksazol) olmak üzere tipik olarak beş ana işlem yoluyla etki
ederler (Romo ve Quiros, 2019) (Tablo 1).
Tablo 1. Klinik olarak kullanılan tüm antibiyotik sınıfları ve kaynakları (Hutchings
ve ark., 2019).
Antibiyotik Sınıfıa

Keşif
Tarihi

b

Klinik
Kullanım
Tarihi

Örnek (üreten
organizma)
Kanamisin A

Aminoglikozidler

1944

1946

(Streptomyces
kanamyceticus)
Tetrasiklin

Tetrasiklinler

1948

1948

(Streptomyces
aureofaciens)

Aktinomisetten köken alan antibiyotikler

Kloramfenikol
Amfenikoller

1947

1949

(Streptomyces
venezuelae)
Eritromisin

Makrolidler

1952

1952

(Saccharopolyspora
erythraea)
Viomisin

Tuberaktinomisin

1951

1953

(Streptomyces
puniceus)

Glikopeptidler

1954

1958

Moleküler Hedef

Protein sentezi: 30S
ribozomal alt birim

Protein sentezi: 30S
ribozomal alt birim

Protein sentezi: 50S
ribozomal alt birim

Protein sentezi: 50S
ribozomal alt birim
Protein sentezi: 30S ve
50S ribozomal alt birim
(alt birim arası köprü
B2a'ya bağlanır)

Vankomisin

Hücre duvarı sentezi:

(Amycolatopsis

lipid II'nin D-Ala-D-

orientalis)

Ala uçları

Klindamisin Linkosamidler

1962

1963

Linkomisinin yarı

Protein sentezi: 50S

sentetik türevi-

ribozomal alt birim

(Streptomyces
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lincolnensis)
Rifamisin SV Rifamisnin yarı
Ansamisinler

1959

1963

sentetik türevi(Amycolatopsis

Nükleik asit sentezi:
RNA polimeraz

rifamycinica)
Seromisin
Sikloserinler

1955

1964

(Streptomyces
orchidaceus)
Pristinamisin

Streptograminler

1953

1965

(Streptomyces
pristinaespiralis)
Fosfomisin

Fosfonatlar

1969

1971

(Streptomyces
fradiae)

Hücre duvarı sentezi:
alanin rasemaz ve Dalanin-D-alanin ligazın
inhibisyonu
Protein sentezi: 50S
ribozomal alt birim
Hücre duvarı sentezi:
MurA (UDP-GlcNAc
3-enol piruvil
transferaz) inhibisyonu

Meropenem -

Karbapenemler

1976

1985

Tienamisine dayalı

Hücre duvarı sentezi:

sentetik molekül-

penisilin bağlanan

(Streptomyces

proteinler

cattleya)
Daptomisin
Lipopeptidler

1987

2003

(Streptomyces
roseosporus)

Hücre duvarı: hücre
zarı bozulması

Fidaksomisin
Lipiarmisinler

1975

2011

(Dactylosporangium

Nükleik asit sentezi:

aurantiacum subsp.

RNA polimeraz

hamdenesis)

Polipeptidler

antibiyotikler

Diğer Bakterilerden köken alan

Hücre duvarı: bakteri
1939

1941

Gramisidin A

hücre zarının

(Bacillus brevis)

geçirgenliğini artıran
iyon kanalları oluşturur
Hücre duvarı sentezi:

Basitrasin

1945

1948

Basitrasin A
(Bacillus subtilis)

C55-izoprenil
pirofosfatın
defosforilasyonunun
inhibisyonu

123

Kolistin
Polimiksinler

1950

1959

(Paenibacillus
polymyxa)
Mupirosin

Mupirosin

1971

1985

(Pseudomonas
fluorescens)

Hücre duvarı: hücre
zarı bozulması
Protein sentezi: izolösil
tRNA sentetaz

Aztreonam -SQ

Monobaktamlar

1981

1986

26.180'e dayanan

Hücre duvarı sentezi:

sentetik molekül-

penisilin bağlanan

(Chromobacterium

proteinler

violaceum)
Amoksisilin -

Penisilinler

1929

1943

Penisilinin yarı

Hücre duvarı sentezi:

sentetik türevi-

penisilin bağlanan

(Penicillium

proteinler

Mantarlardan köken alan antibiyotikler

chrysogenum)
Fusidik asit
Fusidik asit

1958

1962

(Fusidium
coccineum)

Enniatinlerc

1953

1963

Protein sentezi:
elongasyon faktör G

Fusafungine

Hücre duvarı: hücre

(Fusarium lateritium)

zarı bozulması

Sefasetril -

Sefalosporinler

1948

1964

Sefalosporin C'nin

Hücre duvarı sentezi:

yarı sentetik türevi-

penisilin bağlanan

(Acremonium

proteinler

chrysogenum)
Retapamulin Pleuromutilinler

1951

2007

Pleuromutilinin yarı

Protein sentezi: 50S

sentetik türevi-

ribozomal alt birim

Sentetik antibiyotikler

(Pleurotus mutilus)
Arsfenaminlerd

1907

1910

Salvarsan

Sülfanamidler

1932

1936

Mafenid

Bilinmiyor
Folat sentezi:
dihidropteroat
sentetazın inhibisyonu
Folat sentezi:

e

Salisilatlar

1902

1943

4-Aminosalisilik asit

dihidrofolat redüktazı
inhibe eden ön ilaç

Sülfonlar
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Folat sentezi:

dihidropteroat
sentetazın inhibisyonu
Hücre duvarı: mikolik
Piridinamidler

1952

1952

İsoniazid

asitlerin sentezini
engelleyen ön ilaç

Nitrofuranlar

1945

1953

Nitrofurantoin

Azollerf

1959

1960

Metranidazol

Floro-kinolonlar

1962

1962

Siprofloksasin

DNA sentezi: DNA
hasarı
DNA sentezi: DNA
hasarı
DNA sentezi: DNA
giraz ve topoizomeraz
IV'ün inhibisyonu
Folat sentezi:

Diaminopirimidinler

1950

1962

Trimetoprim

dihidrofolat redüktaz
inhibisyonu
Hücre duvarı:

Ethambutol

1962

1962

Ethambutol

arabinosil transferaz
inhibisyonu
Hücre duvarı: mikolik

Tiyoamidler

1956

1965

Ethionamid

asitlerin sentezini
engelleyen ön ilaç

Fenazinlerf

1954

1969

Klofazimin

Oksazolidinonlar

1987

2000

Linezolid

Diaryl-kinolonlar

2004

2012

Bedaquilin

DNA sentezi: guanin
bazlarına bağlanır
Protein sentezi: 50S
ribozomal alt birim
ATP sentezi: proton
pompası inhibisyonu

Sınıflar, örneğin basitrasin, kolistin ve daptomisini birbirinden ayıran menşe, yapı
ve / veya etki mekanizmasına göre tanımlanır.
b
Rapor edilen yıl, literatürdeki ilk raporu ifade eder.
c
Avrupa İlaç Ajansı, Şubat 2016'da fusafunginin piyasadan çekilmesini tavsiye etti.
d
Salvarsan artık klinik kullanımda değildir.
e
Salisilik asitler doğada bulunur, ancak bu antibiyotik sınıfının kaynağı bu değildir.
f
Bileşik sentezi doğal antibiyotik sınıfından esinlenmiştir.
a
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Bulaşıcı hastalıkları tedavi etmenin yanı sıra proflaktik kullanımları
ile antibiyotikler, kanser tedavisi, organ nakilleri ve açık kalp
ameliyatı gibi birçok modern tıbbi prosedürü mümkün kılmaktadır.
Bununla birlikte bu değerli bileşiklerin yanlış kullanımı artık etkili bir
şekilde tedavi edilemeyen bazı enfeksiyonlarla birlikte antimikrobiyal
direncin (AMR) hızlı bir şekilde artmasına neden olmaktadır
(Prescott, 2019).
4. ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Antibiyotikler,

insanlarda

ve

hayvanlarda

yaygın

olarak

kullanılmaktadır ve dirençli bakteri suşlarının ortaya çıkmasının
artmasına neden olmaktadır (Pasberg-Gauhl, 2014). Gereksiz reçete
edilmesiyle beraber, reçetesiz alınabilmeleri ve tıp dışı kullanılmaları
enfeksiyonla mücadelede en önemli silah olan antibiyotiklere direnci
arttırmaktadır (Atila ve Barışık, 2017).
Bakteriler, bazı moleküllere içsel olarak dirençli olabilir veya genetik
adaptasyonla duyarlılığın üstesinden gelebilir. Çoklu ilaca dirençli
(MDR) patojenler, birden fazla antibiyotiğe duyarlılıklarını kaybeder.
Antibiyotik dirençlerinin seçimi ve antibiyotiğe dirençli patojenlerin
yayılması dinamik bir süreçtir ve ciddi bir sağlık sorununa neden olur
(Pasberg-Gauhl, 2014).
Antibiyotik direncini azaltmak için, hastaların bir kez antibiyotik
tedavisine başladıktan sonra tedaviyi tamamlamaları önemlidir. Bu,
enfeksiyona neden olan mümkün olduğunca çok bakterinin yok
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edilmesini sağlamanın tek yoludur, böylece hiçbiri dirençli bir bakteri
popülasyonu başlatmaya kalmaz (Anonim-2, 2017).
Bakteriler antibiyotiklere direnç geliştirmekte hızlıdır. Bu, bakteriler
bölünürken DNA'larını kopyalarken hataların bir sonucu olarak
kendiliğinden mutasyonlar yoluyla meydana gelebilir. Bakteriler,
çevrelerinden antibiyotik direnç genleri içeren genetik materyali
alarak da direnç geliştirebilirler. Antibiyotik direnci genellikle, bir
antibiyotik tüm duyarlı bakterileri yok ettiğinde ve dirençli bakteriler
hayatta kalarak direnci aktardığında ortaya çıkar. Bakteriyel DNA'daki
kendiliğinden mutasyonlar da yaygındır ve mutasyonlar çeşitli
şekillerde antibiyotik direncine neden olabilirler (Anonim-2, 2017).
Çoklu ilaca dirençli, büyük ölçüde ilaca dirençli veya tüm ilaçlara
dirençli organizmalar, aynı anda farklı yollarda etki eden birkaç direnç
mekanizması kullanırlar (Romo ve Quiros, 2019). Bu direnç
mekanizmalarına örnekler Tablo 2’de verilmiştir (Anonim-2, 2017).
Tablo 2. Antibiyotik direnci yöntemlerine örnekler (Anonim-2, 2017).
Direnç Yöntemi

Antibiyotik

Hücre içine daha az alım

Kloramfenikol

Hücreden aktif ektrüzyonu

Tetrasiklin

Antibiyotiğin hücre hedefine bağlanmasının
ortadan kaldırılması veya azalması
Antibiyotik molekülünü inaktive etmek için
enzimik bölünme veya modifikasyon

Betalaktamlar, Eritromisin, Linkomisin

Betalaktamlar, Aminoglikozidler, Kloramfenikol

İnhibe reaksiyonu metabolik bypass

Sülfonamidler, Trimetoprim

Antibiyotik hedefinin aşırı üretimi

Sülfonamidler, Trimetoprim

Ortamdaki antibiyotik konsantrasyonu ne kadar yüksek ise direnç
gelişimi de o oranda uyarılmaktadır. Toplumda antibiyotiğin kullanım
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alanları ve endikasyonları arttıkça, antibiyotiğe direnç de paralel
olarak artmaktadır. Bu nedenle, dirençli bakterilere bağlı nazokomiyal
infeksiyonlar yoğun bakım ünitelerinde ve yanık ünitelerinde daha sık
karşımıza çıkmaktadır. Gram pozitif bakterilerde temel direnç
mekanizması penisilin bağlayıcı proteinin (PBG) yapısının değişikliğe
uğraması ve ortamdaki betalaktamaz enzimleridir. Gram negatif
bakteriler de ise ribozomal yapının değişikliğe uğraması, ortama
genişlemiş betalaktamaz üretimi (ESBL), effüks mekanizması ile
antibiyotiğin uzaklaştırılması, karbepenemaz enzimi üretimi sayılabilir
(Yıldız ve ark., 2014).
4.1. Direnç Aktarımı Nasıl Gerçekleşir?
Antibiyotik direnci, bakterilerin DNA'sında, bir veya daha fazla gen
üzerinde kodlanmıştır. Örneğin, bir gen, bakterinin antibiyotik
moleküllerini yok eden bir kimyasal üretip üretmediğini kontrol
edebilir. Pek çok bakteri hücresinde doğal olarak bulunan bakteri
DNA'sının dairesel parçaları olan plazmidler antibiyotik direnci
sağlayan genler içerebilir. Üremeye ek olarak, plazmidler tek tek
bakteri hücreleri arasında birkaç farklı yolla hareket edebilir: İki
bakteri birbirine yakın olduğunda, genetik materyal doğrudan hücreler
arasında veya pilus adı verilen içi boş bir yapı veya iki hücre arasında
oluşabilen bir gözenek yoluyla geçebilir veya bakteri öldüğünde
çevreye saldığı serbest DNA parçasının diğer bakterinin genomuna
entegrasyonu ile oluşan genetik materyal dönüşümü şeklinde olabilir
veya transdüksiyon yolu ile (bir virüs bir bakteriye saldırdığında ve
kendi kopyalarını oluşturmak için hücreyi ele geçirdiğinde gerçekleşir.
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Bazen, üretilen virüs parçacıklarının DNA'sına bakteri DNA'sı
parçaları dahil edilir ve virüsler daha sonra bu bakteriyel DNA
parçalarını enfekte ettikleri diğer bakterilere taşır) de olabilir
(Anonim-2, 2017).
5. AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE ANTİBİYOTİK YÖNETİMİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul gören Akılcı İlaç
Kullanımı (AİK) ''hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, kişisel
gereksinimlerini karşılayan dozlarda, yeterli bir süre boyunca,
kendilerine ve topluma en az maliyet ile kullanmaları” olarak
tanımlanmıştır. AİK basamaklarını ‘doğru teşhis konması, prognozun
belirlenmesi, tedavi amaçlarının saptanması, tedavi seçeneklerinin
gözden geçirilmesi, uygun tedavinin seçimi, ilaç tedavisi gerekli ise
reçetenin doğru biçimde yazımı ve takibi’ oluşturmaktadır (Atila ve
Barışık, 2017). Akılcı uygulanan antibiyotik ilaç tedavisi sağ kalım,
komplikasyonların ve kronikleşmenin önlenmesine, tedavi süresinin
kısalmasına önemli katkı sağlar (Öztürk, 2008).
Antibiyotik direnci doğal olarak gelişir. Genellikle kendiliğinden
gelişir ve mikrobiyal türler arasındaki rekabette rol oynayabilir ve
sonuç olarak direnç tamamen durdurulamaz. Amaç, antibiyotiklerin
mümkün olduğu kadar uzun süre faydalı ve etkili kalmasını sağlamak
için direnç ilerlemesini yavaşlatılmalıdır. Bu nedenle 'antibiyotik
yönetimi' önemlidir. Antibiyotik yönetiminin ilk yönü iyi hijyen
yoluyla, enfeksiyon gelişmesini ilk etapta önlemektir. Bu, bakteriyel
enfeksiyonların yayılmasını azaltmayı gerektirir; bu da antibiyotiklere
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ihtiyaç olmadığı anlamına gelir ve eğer bakterileri antibiyotiklere
maruz bırakmazsak, direncin gelişme hızı çok daha yavaştır. Spesifik
antibiyotikler geniş spektrumlu antibiyotiklerden daha iyidir çünkü
faydalı bakteriler de dahil olmak üzere birçok farklı antibiyotikle
etkileşime girmek yerine yalnızca belirli bakteri türlerini etkilerler.
Bu, olabildiğince çok antibiyotiğin daha uzun süre yararlı ve etkili
kalmasını sağlar. Yine, hastalıklar ve enfeksiyonlar için daha iyi teşhis
yöntemleri

geliştirmek,

antibiyotik

direncinin

yayılmasını

yavaşlatmanın bir başka önemli yoludur (Anonim-2, 2017).

130

TEMEL TIP VE KLİNİK UYGULAMALAR

KAYNAKÇA
Al-mohanna, M. T. (2016). Bacterial introduction,
https://www.researchgate.net/publication/315948104_Bacterial_introductio
n
Anonim-1. (2007). Mikrobiyoloji’nin tarihçesi
https://dspace.gazi.edu.tr/bitstream/20.500.12602/150942/1/mikrobiyol_tari
hce.pdf
Anonim-2. (2017). Antibiotic resistance: A challenge for the 21st century. Factfile:
Antibiotic resistance: First edition 2009.
Atila, D., Barışık, V. (2017). Akılcı antibiyotik kullanımı, Klinik Tıp Aile Hekimliği
Dergisi; 9: 3.
Bosch, F., Rosich, L., (2008). "The contributions of Paul Ehrlich to pharmacology: a
tribute on the occasion of the centenary of his Nobel Prize." Pharmacology;
82: 171-179.
Gould, K. (2016). Antibiotics: from prehistory to the present day, J Antimicrob
Chemother; 71: 572 –575.
Haas, L. F. (1999). Papyrus of Ebers and Smith. J Neurol Neurosurg Psychiatr; 67:
572-578.
Hutchings, M., Truman, A. W.,Wilkinson B. (2019). Antibiotics: past, present and
future. Current Opinion in Microbiology, 51:72–80.
Jumaa, S., Karaman, R. (2015). Antibiotics. Commonly Used Drugs, Chapter 2,
Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-1-63463-828-9
Karabay, O., Baştuğ, A., Öztürk, R., Şencan, İ., Aksoy, M., Şimşek, H., Gözel, M.
G., Erdoğan, H., Karlıdağ, E. G., Aypak, A., Gönen, İ., Gürpınar, E. U.,
İşli, F., Yıldız, S. S., Yarsan, E., Bodur, H. (2018). Antibiyotik tüketimi,
direnç verileri ve önlem stratejileri, Mediterr J Infect Microb Antimicrob; 7:
35.
Kaya S., Pirinçci İ., Bilgili A. (2000). Antibiyotikler, Veteriner Uygulamalı
Farmakoloji Kitabı, 2(2): 267-420.

131

Kourkouta, L., Tsaloglidou, A., Koukourikos, K., Iliadis, C., Plati, P., Dimitriadou,
A. (2018). History of antibiotics, Sumerianz Journal of Medical and
Healthcare, 1(2): 51-54.
Kumar, R. R., Lee, J. T., Cho, J. Y. (2012). Fate, occurrence, and toxicity of
veterinary antibiotics in environment, J Korean Soc Appl Biol Chem; 55:
701−709.
Lloyd, W. C. (2021). Bacterial diseases. https://www.healthgrades.com/rightcare/infections-and-contagious-diseases/bacterial-diseases
Memikoğlu, K. O. (2010). Antibiyotik tedavisinin temel ilkeleri, Turk Urol Sem; 1:
211-5
Öztürk, R. (2008). Akılcı antibiyotik kullanımı ve ülkemizde antimikrobik
maddelere direnç sorunu, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi
Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 61; s. 1-16.
Pasberg-Gauhl, C. (2014). A need for new generation antibiotics against MRSA
resistant bacteria, Drug Discovery Today: Technologies, Drug resistance;
vol. 11.
Prescott, J. F. (2014). The resistance tsunami, antimicrobial stewardship, and the
golden age of microbiology. Vet Microbiol; 171: 273-278.
Romo, A. L., Quiros, R. (2019). Appropriate use of antibiotics: an unmet need.
Therapeutic Advances in Urology, 11: 9–17.
Shemyakin, I. G., Firstova, V. V., Fursova, N. K., Abaev, I. V., Filippovich S. Y.,
Ignatov, S. G., Dyatlov, I. A. (2020). Next generation antibiotics,
bacteriophage endolysins, and nanomaterials for combating pathogens,
Biochemistry (Moscow); 85(11): 1374-1388.
Tabak, F. (2002). Klinikte antibiyotik kullanımı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 31; s. 101-109.
Topal, M., Şenel, G. U., Topal, E. I. A., Öbek, E. (2015). Antibiyotikler ve kullanım
alanları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31(3).
Ünal, S. (2020).

Erişkin hastada antibiyotik kullanımına akılcı yaklaşım, T.C.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı

132

TEMEL TIP VE KLİNİK UYGULAMALAR

Dairesi, Ankara. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1188, ISBN: 978-975-590796-3.
Yıldız, İ., Varkal, M. A., Ünüvar E. (2014). Günümüzde sefalosporinler ve
antibiyotik direnci, Çocuk Dergisi; 14(1): 22-27.

133

134

TEMEL TIP VE KLİNİK UYGULAMALAR

BÖLÜM 7
BRUSELLOZİS’TE BİYOKİMYASAL TESTLER
Doç. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM1 , Faruk MAMAN2

Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya AD, Erzurum, TÜRKİYE,
betul_apaydin@hotmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0361-6148
2
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Lisans Öğrencisi, Erzurum, TÜRKİYE,
faruk310119@gmail.com
*Bu derleme ikinci yazarın mezuniyet tezinden özetlenmiştir.
1

135

136

TEMEL TIP VE KLİNİK UYGULAMALAR

1.BRUSELLOZUN TANIMI
Etkeni Brucella cinsi bakteriler olan Bruselloz Türkiye‟nin de içinde
bulunduğu Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın her
bölgesinde hiperendemik olarak görülen zoonotik bir enfeksiyon
hastalığıdır (Corbel ve ark., 2006; Kawakami ve ark., 2019).
Ülkemizde Brusellozun prevelansı azalsa da tam anlamıyla kontrol
altına alınamamıştır.
Temelde hayvan hastalığı olan ve Türkiye‟de endemik olarak görülen
Bruselloz; koyun, keçi, manda sığır ve domuz gibi hayvanların etleri,
sütleri, iyi pişirilmemiş, kontamine sütten hazırlanan süt ürünleri, idrar
gibi vücut sıvıları ve açık yaraların enfeksiyonla teması sonucu
insanlara bulaşan; kas-iskelet, gastrointestinal, kardiyovasküler,
genitoüriner ve santral sinir sistemi gibi birçok organ ve sistemi
tutabilen; kronikleşebilen sistemik bir hastalıktır (Taşçıoğlu ve ark.,
2008; Bayram ve ark., 2011; Avila-Calderón ve ark., 2013).
Brusellozda halsizlik, artralji, bulantı, ateş yükselmesi, hepatomegali,
bulantı,

sırt

ağrısı,

splenomegali,

osteoartiküler

sistem

komplikasyonları, endokardit, menenjit ve multiorgan tutulumuna
bağlı bulgular görülebilse de diğer infeksiyonlardan ayırt edici
spesifik bir

belirtisi yoktur. Brusellozun tanısı klinik tablonun

varlığında standart tüp aglütinasyon testinde 1:160 ve üzerindeki
titrelerin varlığ veya kan, eklem sıvısı, sperm, beyin omurilik sıvısı,
kemik iliği, plevra ve periton sıvısı örneklerinden etken izolasyonu ile
konulmaktadır (Alp Meşe, 2009). Laboratuvar bulgusu olarak
lökositoz, trombositopeni, lökopeni, lenfositoz, sedimantasyon hızında
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yükseklik ve anemi sıklıkla rastlanır (Buzgan ve ark., 2010; Gonen ve
ark., 2014; Guler ve ark., 2014; Uluğ ve Uluğ, 2010).
2. BRUSELLOZUN TARİHÇESİ
Bruselloz,

ilk

kez

Hippocrates

tarafından

“humma”

olarak

tanımlanmıştır. Hastalık, yıllar sonra farklı coğrafi bölgelerde ortaya
çıktıkça “Malta humması”, “Akdeniz Humması”, “Kıbrıs Humması”
gibi isimlerle adlandırılmıştır. Ayrıca hastalığın hayvanlardan
insanlara bulaşması nedeni ile “mal hastalığı”, “koyun hastalığı” gibi
isimlerle anılır (Naudi, 2005). Etken 1886‟da ilk defa Sir David Bruce
tarafından Malta adasında “Malta humması” nedeni ile ölmüş İngiliz
askerlerin

dalağından

izole

edilmiş

ve

Brucella

melitensis

(B.melitensis) olarak isimlendirilmiştir (Vassallo, 1992).
Zammit 1904 yılında Malta‟da bruselloz kaynağının keçi ve ineklerin
süt ve idrarları olduğunu ortaya koymuş ve o dönemde askeri
personelin, pastörize edilmemiş keçi ve inek sütünü içmelerini
engellemiş; böylelikle hastalık insidansınde önemli ölçüde azalma
sağlanmıştır (Williams, 1989; Naudi, 2005). Veteriner hekim olan
Bang, 1895 yılında Danimarka‟da, düşük yapmış sığırdan Brucella
abortus‟u (B.abortus); Traum, 1914 yılında Amerika Birleşik
Devletleri‟nde, düşük yapmış domuzdan Brucella suis‟i (B.suis) izole
etmiştir (Spink, 1956). 1966‟da Carmichael köpeklerden Brucella
canis‟i (B.canis) izole etmiştir. Brucella ovis 3 (B.ovis) 1953‟de
koyunlardan, Brucella neatomae (B.neatomae) 1957‟de ratlardan izole
edilmiştir (Spink, 1956; Wanke, 2004). Ülkemizde ilk kez 1. Dünya
Savaşı sırasında Kuleli Hastanesinde bir askerde Dr. Hüsamettin
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Kural ve Dr. Mahmut Akalın tarafından B. Melitensis izole edilmiştir.
1931 yılında Dr. Zühtü Berke sığırlardan; 1943‟de Golem, 1944
yılında Köylüoğlu ve Aktan koyun ve keçilerden Brucella cinsi
mikroorganizmaları izole etmişlerdir (Baysal, 1999).
3. BRUSELLOZUN EPİDEMİYOLOJİSİ
Brucella species „in (Brucella spp.) neden olduğu Bruselloz, insan ve
hayvan sağlığı için ciddi etkileri olan zoonotik bir hastalıktır. Sığır,
koyun ve domuz gibi hayvanları etkileyen oldukça bulaşıcı bir
hastalık olup dünyada oldukça yaygındır (Cağlar Şimşek, 2020).
Hastalığın gerçek insidansı yanlış tanı ve hastalık bildiriminin kayıt
sistemlerindeki problemlerden dolayı tam olarak bilinmemektedir.
İnsidans, bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir (Pappas ve ark.,
2006). Bruselloz‟un belirli bir bölgede artış göstermesi, o bölgedeki
hayvancılık ile doğrudan ilişkilidir (Janowicz ve ark., 2018).
Bruselloz, son 40 yılda dünyanın çoğu ülkesinden eradike olmakla
beraber birçok bölgede devam etmektedir. Hastalık, Afrika, Orta
Doğu, Asya, Orta ve Güney Amerika'nın yanı sıra Akdeniz
havzasında da yaygındır (Garofolo ve ark., 2017; Serpa ve ark., 2018).
Türkiye‟de özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hayvanlarda ve
insanlarda sağlık sorunu teşkil etmektedir (Gul ve ark., 2014).
Türkiye'de insanlarda sırasıyla sıklık durumuna göre bruselloz B.
melitensis ve B. abortus kaynaklıdır (Yumuk ve O‟Callaghan, 2012).
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4. HASTALIĞIN BULAŞ YOLLARI
Brusella bakterileri hayvanlarda yaşam boyu kalmakta ve kronik
enfeksiyona yol açmaktadır. Pastörize edilmemiş süt, bu sütler ile
yapılan peynir, yağ, kaymak vb süt ürünlerinin tüketimi; enfekte
sekresyonların derideki çizik ve çatlaklarla temas, enfekte hayvanlarla
direkt temas, canlı brusella aşısının konjuktiva ve deriden teması,
aerosollerin

inhalasyonu

ile

hastalık

insanlara

bulaşmaktadır.

Kaynamış süt ile yapılan süt ürünleri ve iyi pişirilmemiş et tüketimi ile
bulaş olmamaktadır. Türkiye‟de bruselloz için temel bulaş kaynağı
pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketimi ve mesleki temas
durumlarıdır (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

alışma Yıllığı, 2004). İnsandan insana transplasental

olarak, spermde ve anne sütünde etkenin izole edildiğine dair yayınlar
mevcuttur (Koklu ve ark., 2006; Yüce ve avuş, 2006).
5. HASTALIĞIN PATOGENEZİ VE KLİNİĞİ
Brucella etkeni vücuda girdiğinde ilk olarak lenf bezlerinde ürer ve
kan yolu ile yayılır. Fakültatif hücre içi bakteri olduğundan konağın
fagositik hücrelerinde canlı olarak kalabilirler. Bunun nedeni ise
nötrofillerde miyeloperoksidaz sistemini baskılayan, makrofajlarda
fagozom-lizozom füzyonunu engelleyen ve oksidatif hasara karsı
koruyan bazı maddeler ve enzimler sentez etmeleridir. Kuluçka süresi
1-3 hafta ile 6-7 hafta arasında değişmektedir. Brusellozda karaciğer
daima tutulur; fakat karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme
beklenmemektedir (Sözen, 2002; Alp ve Doğanay, 2008).
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Brucella

türleri

fagosit

içerisinde

fagolizozom

birleşmesini

engelleyerek canlılığını sürdürürler. Enfekte makrofajlar tümör nekroz
faktörü (TNF ) salgılayarak otokrin ve parakrin olarak enfeksiyonu
sınırlandırmaya çalışırlar. Gerek uyarılmış T hücreleri gerekse natural
killer (NK) hücrelerden salgılanan interferon (IFN γ) makrofajların
antibakteriyel etkinliğini daha da artırır. Makrofaj aktivasyonu protein
sentezinin inhibisyonuna, reaktif oksijen ve nitrojen bileşenlerinin
ortaya çıkmasına, apoptozise ve MHC Tip II hücre aktivasyonunun
artışına neden olur (Celik, 2006; Franco ve ark., 2007).
Bakteriler bölgesel lenf bezlerinde ürer ve çoğalan bakteriler
hematojen yolla Retikülo Endotelyal Sistem (RES) organlarına yayılır.
Yerleştiği başlıca organlar dalak, kemik iliği, karaciğer, böbrek,
santral sinir sistemi, endokard, ovaryum ve testislerdir. Özellikle
kemik iliğinde, karaciğerde ve dalakta mononükleer, plazma ve
epiteloid hücrelerle çevrili granulomlar oluşmaktadır (Sümerkan,
2008).
Ateş, yorgunluk, hepatomegali, lenfadenopati, splenomegali, artrit,
iştahsızlık, kilo kaybı, terleme, halsizlik, kas ve eklem ağrısı ve baş
ağrısı hastalıkta sık görülen belirtilerdir. Hastalık asemptomatik ve
subklinik olarak seyretmektedir. Belirtilerin süresine göre de akut,
subakut ve kronik olmaktadır. Sistemik bir hastalık olduğu için
herhangi bir organ ve sistem tutulumunda lokalize veya fokal
komplikasyonlar oluşur (Sümerkan, 2008; Young, 2010). Kemik,
eklem, sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi,
genitoüriner sistem, gastrointestinal sistem, deri ve göz tutulumları söz
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konusudur. En çok periferal artrit, sakroileit, paravertebral/psoas
apsesi,

spondilodiskit

edilmektedir.

Myelit,

gibi

osteoartiküler

serebral

apse,

tutulumlar
akut

ve

tespit
kronik

menenjit/meningoensefalit, kraniyal sinir tutulumu ve radikülit gibi
sinir sistemi tutulumları görülmektedir. Miyokardit, endokardit,
perikardit,

endarterit,

mikotik

anevrizma,

tromboflebit

kardiyovasküler sistem tutulumlarının ciddi komplikasyonlarıdır.
Epididimoorşit

gibi

genitoüriner

sistem

tutulumlarına

rastlanılmaktadır. Üveit, optik nörit, keratokonjuktivit gibi oküler
tutulumlar; peteşi, vaskülit, eritema nodozum, purpura, vaskülit,
palmar eritem gibi cilt lezyonları; anemi, pansitopeni, lökopeni ve
trombositopeni gibi hematolojik anormallikler;apse, plevral efüzyon,
pnömoni, ampiyem ve bronşit gibi pulmoner tutulum; kolit, kolesistit,
hepatit, peritonit ve pankreatit gibi gastrointestinal tutulumlar
görülmektedir (Gul ve Erdem, 2010; Erdem ve ark., 2014; Kayaaslan
ve ark., 2016).
6. BRUSELLOZUN TANISI VE BIYOKIMYASAL
PARAMETRELER
Brusellozun tanısı, klinik ve laboratuar bulgularının birlikte
değerlendirilmesi ile konulur. Rutin laboratuvar incelemesinde nadir
olarak lökositoz olabilir ama lökosit sayısı normal veya düşük de
olabilmektedir.

Pansitopeni,

anemi,

trombositopeni,

eritrosit

sedimentasyon hızının normal veya yüksek olması, C-reaktif protein
(CRP) düzeyinin yüksekliği, karaciğer enzimlerinde hafif ya da orta
düzeyde yükselme görülse de bu bulguların hiç biri tanıda tek başına
anlam ifade etmemektedir. Alınan örneklerden kültür yöntemiyle
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etkenin izolasyonu ve serolojik tanımlanması (hızlı aglütinasyon, tüp
aglütinasyon, brucellacapt, kompleman birleşme, ELISA testi),
etkenin genetik materyalinin gösterilmesi, antijen tespiti ve bruselloza
özgü antikorların gösterilmesine dayanan özgün laboratuvar testleriyle
tanının desteklenmesi gerekmektedir (Franco ve ark., 2007; Mantur ve
ark., 2007; Young, 2010). Otomize kültür sistemi bakterinin izolasyon
süresini 3 güne kadar kısalttığı için en efektif kültür yöntemi olarak
kullanılmaktadır. Rose Bengal aglütinasyon testi spesifite ve
sensivitesi yüksek olan hızlı tanı testi olmasına ragmen en sık
kullanılan serolojik tanı yöntemi serum aglütinasyon testidir. Endemik
bölgelerde 1:160 ve üzeri titreler anlamlı kabul edilir. 2 hafta arayla
alınan akut ve konveşesan serum örneklerinde 4 kat hatta daha fazla
titre artışı tanı için en iyi serolojik göstergedir. Diğer yaygın olarak
kullanılan serolojik tanı testi IgA, Ig M ve IgG tespitinde kullanılan
ELISA‟dır. PCR ise erken tanıda standardizasyonuna ihtiyaç olduğu
için rutinde kullanılmayan duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek olan
moleküler yöntemdir (Gul ve Erdem, 2010; Mile Bosilkovski, 2018).
Büyükbaki, 2020 ve Bozukluhan ve ark., 2016, yaptıkları çalışmada
brusella ile enfekte koyunların serum örneklerinde serum amiloid A,
haptoglobin, globulin ve total protein düzeylerinin arttığını; albumin
düzeyinin ise azaldığını tespit etmişlerdir (REF). Yapılan çalışmalarda
Brusellozlu insanlarda CRP düzeyinin yüsek olduğunu (Bayraktar ve
ark., 2005; Celik, 2006; Uluğ ve Uluğ, 2010), Celik (Celik, 2006),
insanlarda serum amiloid A‟nın (SAA) arttığını bildirilmişlerdir. Bir
çalışmada, hasta sığırlarda SAA‟nın arttığı ve haptoglobin (Hp) nin ise
anlam ifade etmediği (Sharifiyazdia ve ark., 2012) bildirilmiş olup; bir
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başka çalışmada , hasta sığırlarda Hp ve seruloplazmin düzeyinin
yükseldiği, albumin düzeyinin düştüğü bulunmuştur (Bozukluhan ve
ark., 2016). Bir başka çalışmada ise hasta koyunlarda fibrinojen
miktarının istatistiksel olarak anlamlı arttığı, Hp deki değişimin ise
önemsiz olduğu tespit edilmiştir (Shalby ve ark., 2020).
Bakteriyel bir hastalık olduğu için eritrosit sedimentasyon hızında ve
CRP düzeyindeki artış ve lökosit değeri tanıda yol gösterici
olmaktadır. Karaciğer retiküloendotelyal sistemin en büyük organı
olduğu

için

bu

hastalıkta

karaciğer

enzimlerinde

yükselme

görülebilmektedir (Buzgan ve ark., 2010; Cağlar Şimşek, 2020;
Sözen, 2002).
Brusellozis, birçok organ ve sistemi etkileyen kronik seyirli
enfeksiyöz bir hastalıktır. Akut faz proteinleri enfeksiyon, doku
hasarı, inflamasyon ve neoplastik büyüme gibi akut faz yanıta neden
olan uyarılara cevap olarak karaciğer tarafından sentezlenen
proteinlerdir (Petersen ve ark., 2004). Enfeksiyöz ajanları elimine
etmek, organizmayı daha ileri yaralanmalardan korumak, organizma
için zararlı molekülleri ve kalıntıları temizleyerek organizmanın
normal fonksiyonuna dönmesi için gerekli onarım sürecini aktive edip
homeostazisi yeniden sağlama gibi fonksiyonları bulunmaktadır. Akut
faz proteinleri interlökin 1 (IL1), interlökin 6 (IL6) ve
nekrozis

faktör

( -TNF)

ve

glukokortikoidler

-tümör

tarafından

düzenlenmektedir Brusellozda kanda konsantrasyonu artanlar SAA,
Hp ve CRP,

1-asit glikoprotein ( 1-AGP), seruloplazmin ve

fibrinojen; konsantrasyonu azalanlar ise transferin ve albumindir
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(Gruys ve ark., 1994; Petersen ve ark., 2004; Gruys ve ark., 2005;
Coşkun ve Şen, 2011). Beşeri hekimlikte Bruselloziste akut faz
proteinler ile ilgili olarak birçok çalışma mevcut olmasına karşın
veteriner hekimlikte yapılan çalışmalar sınırlıdır (Bayraktar ve ark.,
2005; Xavier ve ark., 2010; Sharifiyazdia ve ark., 2012; Bozukluhan
ve ark., 2016).
Plazma onkotik basıncı düzenleyen ve membran bütünlüğünü
sağlayan

albümin

karaciğer

yetmezliğinde

bakılan

önemli

parametredir. Brusellozlu sığırlarda albümin düzeyinin azaldığı,
globülin düzeyinin arttığı ve total protein düzeyinin değişmediği tespit
edilmiştir (Nath ve ark., 2014). Develerde ise brusellozda albümin ve
total protein düzeyinin azaldığı bulunmuştur (El-Boshy ve ark., 2009).
Brusellozlu sığırlarda albümin düzeyinin değişmediği, globülin ve
total protein düzeyinin ise arttığını belirten çalışmalar da mevcuttur
(Abou Eiazab, 2015). Bir çalışmada kronik brusellozda albumin
düzeyinin düştüğü, total protein ve globülin düzeyinin ise arttığı
gösterilmiş olup bu durumun karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı
gelişen akut faz yanıtı kaynaklı olabileceği belirtilmiştir (Büyükbaki
ve ark., 2020).
SONUÇ
Sonuç

olarak

beşeri

hekimlikte

biyokimyasal

parametreler

hastalıkların teşhis ve tanısında kullanılmakta ve yeni biyobelirteçler
rutinde kullanılmak üzere keşfedilmektedir. Brusellozun tanısı, klinik
ve laboratuar bulgularının birlikte değerlendirilmesi ile konulur. Rutin
laboratuvar incelemesinde nadir olarak lökositoz olabilir ama lökosit
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sayısı normal veya düşük de olabilmektedir. Pansitopeni, anemi,
trombositopeni, eritrosit sedimentasyon hızının normal veya yüksek
olması, CRP düzeyinin yüksekliği, karaciğer enzimlerinde hafif ya da
orta düzeyde yükselme görülse de bu bulguların hiç biri tanıda tek
başına anlam ifade etmemektedir. Bruselloz hastalığında son yıllarda
bakılan biyokimyasal parametreler hastalığın tanısına sadece katkı
sağlayabilmektedir.
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GİRİŞ
İnflamatuar romatizmal hastalıklar; romatoid artrit (RA), ankilozan
spondilit (AS), sistemik lupus eritematozus (SLE), sistemik skleroz
(SSc), primer Sjögren sendromu (pSS), idiyopatik inflamatuar miyozit
(IIM) ve sistemik vaskülitleri içeren bir grup heterojen bozukluktur.
Özellikle yaşa bağlı olarak ciddi mortalite ve morbidite oranları ile
ilişkili olduğu bildirilmektedir (Yu, See, Kuo, Chou, & Chou, 2013).
Bu hastalıkların altında yatan patojenik mekanizmalar tam olarak
anlaşılamamıştır ancak hem genetik yatkınlık hem de çevresel
tetikleyicilerin önemli olduğu düşünülmektedir (Muilu et al., 2019).
İnflamasyon, pek çok patolojinin temelinde yer alan vücudun
savunma mekanizmasının bir parçasıdır. Bağışıklık sisteminin zararlı
ve yabancı uyaranları tanıması, uzaklaştırması ve iyileşmeyi başlatma
sürecidir (Michels da Silva, Langer, & Graf, 2019). Romatizmal
hastalıklarda inflamatuar süreç, inflamatuar hücrelerin eklemlere
infiltrasyonu ile karakterize edilir. Bu durum sinoviyositlerin
çoğalmasına, kıkırdak ve kemiğin tahrip olmasına yol açar. Oluşan bu
artiküler ve sistemik belirtilerden sinovyal astar hücrelerinin
hiperplazisi, çeşitli sitokinler, prostaglandinler ve proteolitik enzimler
sorumludur (Tak & Kalden, 2011).
Beslenmenin inflamasyon patofizyolojisi üzerine etkisi bilinmektedir.
Bazı besin/besin bileşenlerinin anti-inflamatuar etki gösterebileceği,
dolayısı ile romatizmal hastalıklara karşı koruyucu olabileceği ve/veya
tedavi süresince klinik yarar sağlayabileceği bildirilmektedir (Cutolo
& Nikiphorou, 2018). Literatürde, fiziksel aktivite ve egzersiz ise,
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güçlü ve uzun süreli bir antioksidan ve anti-inflamatuar etkiye sahip
önemli bir uyarıcı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle hastalık
aktivitesinin azaltılmasında

fiziksel

aktivitenin

tedavi planına

eklenmesi gerektiği belirtilmektedir (Metsios & Kitas, 2018).
1. BESLENME VE İNFLAMASYON
Romatizmal hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar (KVH), tip 2
diabetes mellitus (DM), farklı kanser türleri, nörodejeneratif
hastalıklar gibi diğer kronik hastalıkların patofizyolojik süreçlerindeki
ortak mekanizmalardan biri inflamasyon gelişimidir (Zhong & Shi,
2019).

İnflamasyon

gelişimini

etkileyen

çevresel,

fizyolojik,

psikolojik pek çok faktör bulunmaktadır. Başta RA olmak üzere
inflamatuar romatizmal hastalıklar üzerine etki gösteren önemli bir
çevresel faktör de beslenmedir (Şekil 1). Beslenmenin, belirli
besinlerin özelliklerine dayalı olarak hem hastalık riskini artırıcı hem
de hastalıktan koruyucu etkileri olduğu gösterilmiştir (Galland, 2010).
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Şekil 1. Beslenmenin RA gelişimi üzerine etkisi (Gioia, 2020)

Postprandiyal inflamasyon besinin tüketimini takiben hücrelerin besin
bileşenlerine karşı verdiği fizyolojik bir yanıttır. Ancak bazı
besinlerin/besin ögelerinin aşırı tüketimi fizyolojik olan postprandiyal
inflamasyon dışında, proinflamatuar etki de gösterebilmektedir (Klop,
Proctor, Mamo, Botham, & Castro Cabezas, 2012). Proinflamatuar
özellikli

besinlerin

aşırı

tüketiminin

benimsendiği

beslenme

modellerinin uzun süre uygulanması ağırlık kazanımı, lipid birikimi,
adiposit stresinin artması gibi olumsuzluklara sebep olmakta ve
ardından adipokinler ve sitokinler yolu ile inflamasyonu destekleyici
yönde sistemik hücre sinyalizasyonunun dengesini bozmaktadır
(Myers & Allen, 2012).
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1.1. Mikrobesin Ögelerinin İnflamasyon Üzerine Etkileri
İnflamatuar kökenli romatizmal hastalıkların eklem sıvısında reaktif
oksijen türleri (ROS) tanımlanmıştır. Dolayısı ile uygulanan tedavi
metodolojilerinde de ROS’ların azaltılması, oluşum hızlarının
yavaşlatılması hedeflenmektedir. Bu noktada bazı mikrobesin
ögelerinin ROS’ları azaltıcı, serbest radikalleri yakalayıcı ve
inflamasyonu önleyici etkilerinin olduğu bildirilmektedir (BañulsMirete, Ogdie, & Guma, 2020).
Selenyum (Se), çinko (Zn) ve magnezyum (Mg) inflamatuar ve
otoimmün hastalıklarla ilişkilendirilen üç eser mikrobesin ögesidir
(Bañuls-Mirete et al., 2020; Sanna, Firinu, Zavattari, & Valera, 2018;
Yu et al., 2016; Zeng et al., 2015).
Selenyum. Selenyum inflamatuar süreçlerde oldukça önemli rolü olan
peroksitleri katabolize eden glutatyon peroksidazın (GPx) bir
parçasıdır. Aynı zamanda doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan E
vitamini ile sinerjist çalışmaktadır (Turrubiates-Hernández et al.,
2020). Oksidatif stres kaynaklı pek çok patoloji ile Se arasında ilişki
olduğu gösterilmiştir (Mahmoodpoor et al., 2019; Tinggi, 2008; Xu et
al., 2013). Özellikle RA’lı hastalarda düşük GPx aktivitesi olduğu
gösterilmiştir (Turrubiates-Hernández et al., 2020). Bu sonuç
inflamatuar temelli romatizmal hastalıklarda selenyumun önemini
ortaya koymaktadır. İran’da yürütülen ve RA tanısı almış 90 kadının
dahil edildiği bir çalışmada bireylerin %26’sının diyetle Se alımının
önerilen alım düzeyinin altında olduğu saptanmıştır (Hejazi et al.,
2011). Bir başka kesitsel çalışmada RA tanısı ile çalışmaya dahil
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edilen 53 kadının %40’ından fazlasında diyet ile selenyum alımının
yetersiz olduğu gözlenmiştir (Silva et al., 2014).
Selenyumun diyetle alımının inflamatuar romatizmal hastalıklarda
etkisine dair çalışmalar oldukça az sayıda ve tutarsızdır. Bunun
sebebinin de diyetle Se alım miktarının hesaplanmasındaki güçlük
olabileceği düşünülmektedir (Bodnar et al., 2012). Serum Se durumu
ile romatizmal hastalıklar arasındaki ilişkinin değerlendirildiği bir
meta-analizde RA'lı bireylerin sağlıklı kontrollere göre daha düşük
serum Se düzeylerine sahip olduğu gösterilmiştir (Na et al., 2016).
İnflamatuar romatizmal hastalıklarda serum selenyum düzeyindeki
azalmanın bu elementin bir savunma mekanizması olarak plazmadan
dokulara yeniden dağıtılmasından kaynaklandığı bildirilmektedir
(Afridi et al., 2015). Öte yandan, inflamasyon selenyumun
tükenmesine yol açan selenoproteinlerin devrini indükleyebilir.
Benzer şekilde, karaciğerde akut faz proteinlerinin üretiminin aynı
dokuda sentezlenen ve selenyumun taşınmasından sorumlu olan
selenoproteinlerin üretimini engelleyerek bu elementin düzeyinde
azalmaya neden olabileceği öne sürülmüştür (Deyab et al., 2018).
Romatoid artritli hastalara yapılan Se takviyesinin etkilerinin
değerlendirildiği bir plasebo kontrollü çalışmada, orta derecede RA'lı
55 hastaya 90 gün boyunca selenyumla zenginleştirilmiş maya (içeren
kapsüller 200 μg/gün) veya plasebo verilmiş; çalışmanın sonucunda
takviye alan grubun serum Se düzeyleri anlamlı derecede yüksek
bulunmuş ancak Se takviyesinin bu hastalarda klinik bir yararı
saptanmamıştır (Anne, 2001).
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Çinko. İnsan vücudunda demirden sonra en çok bulunan ikinci
mineraldir. Çinko insan vücudunda çok sayıda proteinde yapısal bir
bileşen ve çok sayıda hücre fonksiyonuna katkı sağlayan elzem bir
besin ögesidir (Rink & Gabriel, 2000). Anti-inflamatuar ve
antioksidan etkisini nükleer faktör-kappa-B (NF-κB) sinyal yolağının
aktivasyonunu inhibe ederek, STAT3'ün interlökin-6 (IL-6) aracılı
aktivasyonunu inhibe ederek, bir endoproteaz ailesi olan kaspazların
apoptotik ve inflamatuar süreçlerini modüle etmede rol oynayarak,
bakır-çinko/süperoksit dismutaz (Cu/Zn-SOD) enziminin kofaktörü
olarak, nikotinamid adenin dinükleotit fosfat (NADPH) oksidazları
inhibe ederek göstermektedir (Gammoh & Rink, 2017).
Çinkonun bahsi geçen yolaklar üzerinden anti-inflamatuar etki
gösterdiği bilinmektedir ve bu durumda da inflamasyon temelli
romatizmal hastalıklardan koruyucu olabileceği düşünülmektedir.
Yapılan bir çalışmada RA tanılı 79 hastanın serum çinko düzeyi
değerlendirilmiş ve sonuçta hastalık şiddeti ile serum çinko düzeyi
arasında negatif korelasyon olduğu gösterilmiştir (Rajaee et al., 2018).
Bir meta-analizde 26 vaka-kontrol çalışması değerlendirilmiş ve
sonuçta RA tanısı almış bireylerin sağlıklı kontrollere kıyasla serum
çinko düzeylerinde anlamlı düşüklük olduğu saptanmıştır (Xin et al.,
2015).

İnflamasyonu

olan

olgularda

diyetsel

çinko

alımının

önerilenden az olduğunu bildiren başka çalışmalar da mevcuttur
(Arablou et al., 2019; Duarte et al., 2021; Hejazi et al., 2011).
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İnflamatuar

romatizmal

hastalıklarda

serum

çinko

düzeyinin

azalmasının proinflamatuar sitokinlerin karaciğerdeki çinko salınımını
sağlayan ZIP14 proteinini up regüle etmesi nedeniyle çinkonun
bağlanmasına bağlı olduğu düşünülmektedir (Fukada et al., 2013). Bu
düşünceyi destekleyecek şekilde, yapılan bir hayvan çalışmasında da
inflamasyon

sırasında

serum

çinko

düzeyinin

azaldığı

ve

karaciğerdeki çinko birikiminin arttığı bildirilmiştir (Milanino et al.,
1993).
Bu çalışmalar doğrultusunda RA’lı hastalara verilecek çinko
takviyesinin yararlı klinik etkilerinin olabileceği düşünülmektedir.
Ancak bu konuda yapılan klinik müdahale çalışmaları az sayıdadır.
Yapılan bir çalışmada 40 RA’lı hastaya 12 hafta boyunca içinde 8 mg
çinko içeren çoklu antioksidan tablet verilmiş; çalışma sonucunda 12
hafta sonunda hastalık aktivitesinde anlamlı bir iyileşme gözlenmiştir
(Jalili et al., 2014).
Magnezyum. Magnezyum insan vücudunda sodyum, potasyum ve
kalsiyumdan sonra en fazla miktarda bulunan dördüncü katyondur.
Vücuttaki toplam miktarının yaklaşık %30-40’ı iskelet sistemindedir.
Dolayısı ile kemiğin yapısal bir bileşeni olarak kemik sağlığı ile
yakından ilişkilidir (Blaine et al., 2015; Shahi et al., 2019). Son
yıllarda yapılan çalışmalar Mg eksikliğinin inflamatuar hastalık riskini
artırdığını bildirmektedir (Rayssiguier et al., 2010; Shahi et al., 2019).
Magnezyum eksikliğinin kalsiyum kanallarını açtığı, bu sayede Nmetil-d-aspartat (NMDA) reseptörünün aktive olduğu ve nöron
gövdesinden senztezlenen ve ağrı uyarısının aktarılmasını sağlayan P
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maddesi salınımının artması ile serbest radikal üretiminin artmasına
neden olduğu; ayrıca lipid peroksidasyonunu artırarak NF-κB
üretimini indüklediği düşünülmektedir. Bu potansiyel mekanizmalar
üzerine

Mg

eksikliğinin

inflamatuar

romatizmal

hastalık

patogenezinde de etkili olabileceği düşünülmüştür (Mazur et al.,
2007). Amerika’da yapılan kesitsel bir çalışmada 18-80 yaşları
arasındaki 12.306 RA tanılı hasta ile 1018 sağlıklı kadın
karşılaştırılmış; diyetsel Mg alımı ile RA arasında U şeklinde bir ilişki
saptanmıştır (Hu et al., 2020). Aynı çalışmada fazla Mg alımı ile RA
riskinin artması arasındaki ilişkinin ise östrojen üzerindeki etkisinden
dolayı olabileceği düşünülmüştür. Bu etki, RA üzerinde önemli
sekonder etkileri tetiklemektedir; çünkü östrojen RA ile ilgili
inflamatuar sitokinlerin salınımını birden fazla mekanizma yolu ile
inhibe edebilmektedir. Romatoid artritli hastaların serum Mg
seviyelerinin değerlendirildiği bir başka çalışmada, 38 RA hastası ile
20 sağlıklı bireyin sonuçları karşılaştırılmış; çalışmanın sonucunda
RA’li bireylerin serum Mg değeri ile SOD aktivitesi arasında pozitif
bir korelasyon saptanmıştır (Tuncer et al., 1999). Yapılan bir hayvan
çalışmasında RA başlangıcında Mg’dan düşük bir diyetin 14 gün süre
ile uygulanmasının klinik yararının olduğu bildirilmiştir (Brenner et
al., 2017).
Sonuç olarak inflamatuar romatizmal hastalıklarda Mg rolü ile ilgili
henüz az sayıda veri vardır ve elde edilen çalışma bulguları birbiri ile
çelişkilidir (Brenner et al., 2017; Le Gallez et al., 1990; Moslehi et al.,
2012). Özellikle RA’lı hastalarda serum Mg düzeyinin düşük olduğu
çeşitli çalışmalar ile gösterilmekle birlikte Mg takviyesinin klinik ve
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biyokimyasal yararları henüz net değildir. Anti-inflamatuar etkisi
olduğu bilinen Mg’un RA patofizyolojisindeki rolüne ve tedavideki
etkinliğine yönelik daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Vitaminler. Mikrobesin ögelerinden yaşam için gerekli, vücutta pek
çok işleve sahip olan bir diğer grup ise vitaminlerdir. İnflamasyon
patofizyolojisinde etkili vitaminler olarak A, C, E, D vitaminleri daha
çok araştırılmış olsa da özellikle romatizmal hastalıklar özelinde
vitamin çalışmalarının sınırlı olduğu görülmektedir (Bañuls-Mirete et
al., 2020).
A, C ve E vitaminleri antioksidan etkileri ile bilinen vitaminlerdir
(Frei et al., 1994). Anti-inflamatuar besin takviyesinin inflamatuar
romatizmal hastalık üzerine etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada
tek başına uygulanan vitamin takviyelerinin anlamlı etkisinin
olmadığı, kombine halde uygulanan A, C, E vitamini takviyesinin ise
önerilmesi için yeterli kanıt olmadığı bildirilmiştir (Rosenbaum et al.,
2010). Bir meta-analizde A ve D vitamini takviyesinin RA
hastalarının klinik belirteçlerinde bir değişikliğe sebep olmadığı
saptanmıştır (Nguyen et al., 2020). Bu vitaminlerin RA tedavisindeki
etkinliğinin değerlendirildiği bir sistematik derlemenin sonucunda
değerlendirilen randomize kontrollü çalışmaların düşük kalitede
olduğu vurgulanmış ve bu vitaminler ile artrit tedavisi arasında
anlamlı ilişki saptanması için kanıtların yetersiz olduğu bildirilmiştir
(Canter et al., 2007). E vitamini eikozonoid sentezi için önemli bir
vitamindir. Bu sayede inflamatuar yolaklarda etki gösterebilmekte ve
anti-inflamatuar vitamin olarak da adlandırılmaktadır. Ancak yapılan
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çalışmalar tek başına E vitamini takviyesinin RA başta olmak üzere
inflamatuar

romatizmal

hastalık

üzerindeki

etkinliğini

henüz

kanıtlayamamaktadır (Tidow-Kebritchi & Mobarhan, 2001).
D vitamini son yıllarda üzerinde oldukça sık çalışılan, hormon benzeri
etki gösterdiği kanıtlanmış, steroid türevi önemli bir vitamindir. Hem
kemik metabolizmasındaki etkileri hem de inflamasyon üzerindeki
etkileri sebebi ile inflamatuar romatizmal hastalıkların önlenmesi ve
klinik iyileşme için etkisinin olabileceği düşünülmektedir (KostoglouAthanassiou et al., 2012). Yapılan bir çalışmada, D vitamini
eksikliğinin RA gelişim riskini artırdığı; aynı zamanda RA hastalarına
yapılan D vitamini takviyesinin terapötik etkilerinin olabileceği
bildirilmiştir (Heidari et al., 2019). Bir başka çalışmada ise RA
gelişim riski ile serum D vitamini düzeyi arasında anlamlı ilişki
saptanmamıştır (Harrison et al., 2020). Yapılan bir randomize
kontrollü çalışmada 29 RA hastasına 2 ay boyunca 2 haftada bir
ampul (100.00 IU Vit D3) takviyesi verilmiş; sonuçta D vitamini
takviyesinin fonksiyonel sakatlıkta istatistiksel olarak anlamlı bir
iyileşme sağladığı ancak bunun klinik olarak anlamlı olmadığı
bildirilmiştir (Soubrier et al., 2018). D vitamininin inflamatuar
romatizmal

hastalıklar üzerindeki etkinliği henüz net olarak

kanıtlanmamakla birlikte genel anlamda olumlu etkilerinin olabileceği
ön görülmektedir (Kostoglou-Athanassiou et al., 2012).
K vitamini kemik metabolizmasındaki etkinliği ile bilinmektedir.
Özellikle K vitaminine bağlı protein ailesindeki proteinlerin
karboksillenmesi
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yerine

getirildiği

bildirilmektedir. K vitaminin hem kemik metabolizmasındaki etkileri
hem de NF-κB inaktivasyonu indüklemesi ile anti-inflamatuar etki
gösterdiğinden dolayı çeşitli çalışmalarda inflamatuar romatizmal
hastalıklarda

etkinliği

değerlendirilmiştir.

Bir

çalışmada

RA

hastalarına 8 hafta boyunca 10 mg/gün vitamin K1 takviyesi verilmiş
ve 8 hafta sonunda klinik belirteçlerde ve inflamatuar belirteçlerde
anlamlı bir değişiklik olmadığı gözlenmiştir (Shishavan et al., 2016).
K vitamininin bağırsaklarda sentezlenen formu olan menakinonun
(MK) RA’lı bireylerde etkisine yönelik yapılan bir başka çalışmada 42
RA hastasına üç ay süreyle 100 µg/gün MK-7 takviyesi, 42 bireye ise
plasebo kapsül verilmiş; çalışmanın sonucunda takviye alan grubun
hastalık aktivite skorunda ve serum C-reaktif protein değerinde
anlamlı bir azalma olduğu saptanmıştır (Abdel-Rahman et al., 2015).
Bu sonuç K vitamini takviyesinin RA olguları için yararlı
olabileceğini gösterse de henüz terapötik etkisinin var olduğunu
kanıtlamak için çalışma sayısı yetersizdir.
İnflamatuar romatizmal hastalıklar ile ilişkilendirilen bir diğer vitamin
B6 (piridoksin) vitaminidir. B6 vitamini fonksiyonel pek çok işlev için
kofaktör olarak görev yapmakta, aynı zamanda anti-inflamatuar etki
göstererek

inflamatuar

hastalık

gelişimi

için

koruyucu

rol

üstlenmektedir (Dakshinamurti et al., 2017). Yapılan çalışmalarda RA
hastalarının serum B6 düzeylerinin yetersiz olduğu; ancak bu
yetersizliğin diyetle yetersiz alım ya da atılımdaki artış ile ilişkili
olmadığı bildirilmektedir (Chiang et al., 2003; Roubenoff et al., 1995).
RA hastalarında B6 takviyesinin klinik fayda gösterip göstermediğinin
değerlendirildiği bir randomize kontrollü çalışmada, 14 RA hastasına
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30 gün boyunca 50 mg/gün piridoksin takviyesi verilmiş; çalışmanın
sonucunda bireylerin serum B6 seviyelerinin normale ulaştığı ancak
inflamatuar belirteç düzeylerinde bir değişiklik olmadığı saptanmıştır
(Chiang et al., 2005). Bir başka çalışmada ise 12 hafta boyunca
uygulanan 100 mg/gün piridoksin takviyesinin RA hastaları için klinik
yararının olduğu ve inflamatuar belirteçlerde anlamlı bir azalma
sağladığı bildirilmiştir (Huang et al., 2010).
Sonuç olarak, RA başta olmak üzere inflamatuar romatizmal
hastalıklarda vitaminler ile ilgili çalışmaların, ilgili vitaminlerin bu
popülasyon için terapötik etkinliğinin olduğunu belirtmek için henüz
yetersiz olduğu düşünülmektedir (Rondanelli et al., 2021).
1.2. Makrobesin Ögelerinin İnflamasyon Üzerine Etkileri
Günümüzde inflamasyon temelli hastalıkların prevalansı ve diyet
bileşenlerinin inflamasyon üzerindeki etkisine yönelik kanıtlar
artmaktadır. Bu sebeple özellikle makrobesin aracılı inflamasyonda
yer alan temel patolojik süreçlerin ve bunun sağlık üzerindeki
etkilerinin anlaşılması önemlidir.
Karbonhidrat. Karbonhidratların alım miktarı ve glisemik indeksinin
inflamasyon üzerine olan etkileri ile ilgili yapılan bir çalışmada monove di-sakkarit alımı ile inflamasyon gelişim riski arasında pozitif
korelasyon saptanmıştır (Hou et al., 2011). Bir hayvan çalışmasında
yüksek karbonhidratlı diyet ile beslenen farelerin serumunda doymuş
yağ asidi/omega-3 oranının ve IL-6 miktarının anlamlı derecede
yüksek olduğu gözlenmiş; sonuç olarak da yüksek karbonhidrat
alımının inflamasyon gelişimi için bir risk faktörü olabileceği
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belirtilmiştir (Antunes et al., 2020). Yüksek karbonhidrat alımı ile
proinflamatuar süreçlerinin gelişimi arasındaki ilişki net olarak
anlaşılamamakla birlikte, fazla miktarda basit şeker alımının bağırsak
geçirgenliğini

bozduğu;

proinflamatuar

süreçleri

indüklediği

bildirilmektedir (Chan et al., 2014). Yüksek posa alımının lipid
oksidasyonunu azaltarak anti-inflamatuar etki gösterebileceği ve kan
glukoz düzeyiniregüle edebileceği bildirilmektedir. Konu ile ilgili bir
meta-analizde

düşük

glisemik

indeksli

beslenme

modelinin

inflamatuar belirteçler ile negatif ilişkili olduğu; ancak antiinflamatuar
etkisini kanıtlamak için yapılan çalışmaların henüz yetersiz ve düşük
kalitede olduğu bildirilmektedir (Buyken et al., 2014).
Protein. Protein vücutta pek çok fonksiyonda önemli işlevlere sahip,
yapı ve onarım başta olmak üzere enzim aktivasyonu, hücre
sinyalizasyonu, nükleik asit sentezi gibi bir dizi yaşamsal fonksiyon
üzerine etkiye sahip makrobesin ögesidir. Proteinlerin inflamasyon ile
ilişkisi genel olarak proteinden zengin besinlerin yağ açısından da
zengin olması ile açıklanmaktadır (Grant, 2000). Ancak özellikle
proteinden zengin olan et tüketimi ile inflamatuar romatizmal
hastalıklar arasındaki ilişki belirsizliğini korumaktadır. Yapılan bir
gözlemsel çalışmada 707 RA hastasında kırmızı et tüketimi ile
hastalık başlangıç yaşı arasında pozitif ilişki saptanmıştır (Jin et al.,
2021). Bir başka prospektif kohort çalışmada ise RA gelişimi ile
protein alımı ve kırmızı et tüketimi arasında herhangi bir ilişki
saptanmamıştır

(Benito-Garcia

et

al.,

2007).

Kırmızı

etin

proinflamatuar özelliği pişirme sıcaklığının yüksek olmasına, içerdiği
doymuş

yağ,

demir

ve

polisiklik

aromatik

hidrokarbonlara
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bağlanmaktadır (Jiayang Jin et al., 2021). Aynı zamanda kırmızı etin
kolin ve karnitin metabolizmasından kaynaklanan proinflamatuar bir
metabolit olan trimetilamin-N-oksidin (TMAO) için ana kaynak
olması da inflamasyon patofizyolojisindeki rolü için öngörülen bir
diğer mekanizmadır. Ancak TMAO’nun esas olarak kardiyovasküler
inflamasyon ile ilişkili olduğu, romatizmal hastalıklar ile ilişkisinin
saptanmadığı bildirilmektedir (Gioia et al., 2020).
Yağ. Lipidler, reseptör aracılı yollar ile hücre büyümesi, ölümü ve
inflamasyon/enfeksiyon dahil olmak üzere çok sayıda hücresel yanıtı
düzenleyen güçlü sinyal molekülleridir. Diyetle alınan yağın miktarına
ve

türüne

göre

anti-inflamatuar

ve

proinflamatuar

özellik

gösterebilmektedir (Bennett & Gilroy, 2016).
Anti-inflamatuar özellik gösterdiği bilinen omega-3 yağ asitleri ile
inflamatuar romatizmal hastalıklar arasındaki ilişki çeşitli araştırmalar
ile incelenmiştir. Çoklu doymamış yağ asitlerinin inflamasyon ile
ilişkisi

ise

eikozanoidlerin

Eikozanoidler,

üretimi

prostaglandinler

aracılığı

(PG),

ile

olmaktadır.

prostasiklinler

(PGI),

tromboksanlar (TX), lökotrienler (LT), hidroperoksitetraenoik asit
(HPETE), hidroksieikozatetranoik asit (HETE) ve lipoksinlerden
oluşan

bileşiklerdir.

Bu

bileşikler

inflamasyon,

trombosit

agregasyonu, hücre büyümesi ve proliferasyonu gibi bir dizi işleve
sahiptirler. Omega-3 yağ asitlerinden sentezlenen eikozonoidlerin
anti-inflamatuar;

omega-6

yağ

asitlerinden

sentezlenen

eikozonoidlerin ise proinflamatuar etki gösterdiği bildirilmektedir
(Lee et al., 2006). Omega-3 yağ asitleri aynı zamanda, NF-κB
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aktivasyonunu azaltıp PPAR-γ aktivasyonu yoluyla çeşitli sitokinlerin
(TNF-α, IL-1, IL-6 ve IL-8) üretimini, adezyon moleküllerini ve ROS
oluşumunu azaltmaktadır (Calder, 2006).
İnflamatuar romatizmal hastalıklarda omega-3 yağ asitlerinden zengin
bir kaynak olan balık tüketiminin hastalık gelişimi ve seyrine ilişkisini
değerlendiren bir meta-analizde haftalık balık tüketiminin artması ile
RA gelişim riski arasında negatif ilişki saptanmıştır (Di Giuseppe et
al., 2014). Gözlemsel bir kohort çalışmasında bireylerin >0.21 g/gün
omega-3 alımı, daha düşük alıma göre %35 daha düşük RA gelişme
riski sağlamıştır (Di Giuseppe et al., 2014). Hayvan çalışmaları
omega-3’ten zengin bir diyetin RA gelişim riskini azalttığını
bildirmektedir (Kremer et al., 1990; Leslie et al., 1985; Volker et al.,
2000). Ayrıca klinik müdahale çalışmalarının büyük çoğunluğunda
anti-inflamatuar etkili omega-3 yağ asitlerinin inflamatuar romatizmal
hastalıklara karşı koruyucu ya da tedavi etkinliğini artırıcı, klinik
iyileşme sağlayıcı etkilerinin olduğu bildirilmektedir (Lourdudoss et
al., 2017; Veselinovic et al., 2017). Yapılan bir sistematik derlemede
omega-3 yağ asitlerinin RA hastalık aktivitesinde azalmaya neden
olduğu ve farmakolojik tedavinin başarısında olumlu etki gösterdiği
belirtilmiştir (Philippou et al., 2021). Genel anlamda omega-3 yağ
asitlerinden zengin; omega-6 ve doymuş yağ asitlerinden gereksinim
kadar beslenmenin anti-inflamatuar etki gösterebileceği ve RA başta
olmak üzere inflamatuar temelli romatizmal hastalıklara karşı
koruyucu olabileceği düşünülmektedir (Zaccardelli et al., 2019).
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2. FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZİN ANTİİNFLAMATUAR ETKİSİ
Fiziksel aktivite, iskelet kasları tarafından üretilen, istirahatte
harcanan enerjinin üstünde enerji harcamasına neden olan herhangi bir
vücut hareketi olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel aktivitenin bir
parçası olan egzersiz hem normal hem de hasta toplumlarda sağlığı
iyileştirmeyi amaçlayan planlı, yapılandırılmış ve tekrarlayan bir
aktivite bütünüdür (Metsios, Stavropoulos-Kalinoglou & Kitas, 2015).
Romatizmal hastalıklara yol açan kronik sistemik inflamasyonun aynı
zamanda kardiyovasküler riskte artış, anemi, insülin direnci,
dislipidemi ve ateroskleroz komorbiditelerinden sorumlu olabileceği
ve hastaların fiziksel aktiviteye katılma kabiliyetini olumsuz yönde
etkileyebileceği belirtilmektedir. Bu komorbiditeler, azalmış fiziksel
aktivite ve inflamasyona katkıda bulunarak inflamatuar romatizmal
hastalığa sahip bireylerde kronik inflamasyonun "kısır döngüsünü"
oluşturabilmektedir (Benatti & Pedersen, 2015).
Literatürde, fiziksel aktivite ve egzersiz, güçlü ve uzun süreli bir
antioksidan (de Sousa et al., 2017) ve anti-inflamatuar (Metsios et al.,
2015) etkiye sahip önemli bir uyarıcı olarak kabul edilmektedir. Uzun
süreli egzersiz eğitiminin ve/veya artmış fiziksel aktivitenin kronik
inflamatuar hastalıkların oluşumunu büyük ölçüde azalttığı çok sayıda
epidemiyolojik çalışma ile desteklenmektedir (Beavers et al., 2010).
Akut egzersizin inflamasyon üzerindeki etkileri esas olarak kasta
'miyokinler' olarak adlandırılan, kastan türetilen sitokinler tarafından
sağlanırken; egzersizin inflamasyon üzerindeki uzun süreli etkileri ise
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esas olarak 'adipokinler' olarak adlandırılan adipoz doku kaynaklı
sitokinler ile yağ dokuda gözlenmektedir. Romatoid artrit gibi
romatizmal hastalıklarda fiziksel aktivite ve egzersiz doğrudan ve
fiziksel

kapasite,

vücut

kompozisyonu,

komorbidite

ve

kardiyovasküler risk faktörlerini iyileştirerek dolaylı olarak antiinflamatuar

etki

ile

kronik

inflamasyonun

kısır

döngüsünü

bozabilmektedir (Benatti & Pedersen, 2015).
2.1. Akut Egzersiz ve İnflamasyon
IL-6, TNF-α'ya yanıt olarak yağ dokusu, mononükleer hücreler ve
kasılan iskelet kasları tarafından üretilen hem proinflamatuar hem de
anti-inflamatuar bir sitokindir (Tir et al., 2017). Egzersiz sırasında
kana salınan ilk sitokin IL-6’dır (Steensberg et al., 2003). Akut
egzersiz ile dolaşımdaki IL-6 konsantrasyonu 100 kattan daha fazla
artabilmekte ve iyileşme döneminde sürekli olarak azalmaktadır.
Egzersize yanıt olarak iskelet kasları kasıldığında ve yorucu egzersiz
uygulamalarından sonra salgılanan IL-6, anti-inflamatuar bir rol
oynamaktadır (Simioni et al., 2018). Egzersiz ile dolaşımdaki IL6'daki geçici artış anti-inflamatuar sitokinler olan IL-10 ve IL-1
reseptör antagonistinin (IL-1RA) dolaşımdaki düzeylerinde artışa yol
açmaktadır (Gleeson et al., 2011). Ayrıca egzersize bağlı IL-6'nın,
TNF-α ve IL-1b gibi proinflamatuar sitokinlerin üretimini de inhibe
ettiği ve anti-inflamatuar bir hormon olan kortizol salınımını da
uyardığı bildirilmiştir (Steinbacher & Eckl, 2015). Yapılan bir
çalışmada 30 dk süren akut orta ve yoğun şiddette yapılan aerobik
egzersizin (maxVO2 sırasıyla %50, %70) SLE’li bireylerde 3 saat
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kadar sonra akut olarak inflamatuar belirteçlerde azalma sağladığını
göstermiştir (Perandini et al., 2015).
Sonuç olarak, akut egzersizin inflamasyona etki eden basamakları,
başlangıçta (egzersizden 1.5-24 saat sonra) görülen proinflamatuar
yanıt ve ardından egzersizden 24-72 saat sonra görülen bir
antiinflamatuar kas rejeneratif yanıt ile karakterizedir (Allen et al.,
2015).
2.2. Kronik Egzersiz ve İnflamasyon
Egzersizin uzun vadeli anti-inflamatuar etkileri esas olarak vücut
kompozisyonu

üzerinde

meydana

getirdiği

yararlı

etkilerine

dayanmaktadır (Metsios & Kitas, 2018). Kanıtlar egzersizin adiposit
doku hücrelerinin boyutunu azaltmada önemli bir etkiye sahip
olabileceğini göstermektedir. Egzersiz ve diyet uygulamalarının
yağlanma üzerindeki etkilerine dair yapılan 4815 kişiyi içeren 117
çalışmanın değerlendirildiğibir sistematik inceleme ve meta-analizde,
egzersizin hipokalorik diyetlere kıyasla daha fazla yağ dokusu kaybına
yol

açtığını

ama

vücut

ağırlığının

değişmeden

kaldığını

göstermektedir (Verheggen et al., 2016).
Obez bireylerin serumlarında yağ dokusu kaynaklı yüksek IL-6, TNFα ve CRP'ye sahip olduğu; buna karşın bu inflamatuar belirteçlerin
uzun süreli egzersiz yapan obez bireylerde azaldığı ve adiponektin
düzeyininde arttığı bilinmektedir (Esposito et al., 2003). Ayrıca IL-6,
adipositlerde lipoliz ve serbest yağ asitlerinin oksidasyonunu
artırmaktadır; bu da IL-6'nın yağ metabolizması üzerinde kritik bir rol
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oynadığını düşündürmektedir. Yapılan bir çalışmada, aerobik ve
dirençli egzersizin birlikte uygulandığı 6 aylık bir egzersiz programı
ile RA’lı hastaların vücut yağında önemli ölçüde azalma sağlanmıştır
ve daha önemlisi, egzersiz CRP ekspresyonunu da zayıflatmıştır
(Stavropoulos-Kalinoglou et al., 2009). Kas üzerinde anabolik etkisi
ile bilinen ve egzersizle artış gösteren IL-15, yağ dokusu kütlesinin
azaltılmasında rol oynamaktadır; IL‑15, preadipositlerde lipid
birikimini azaltmaktadır ve oksidatif strese karşı da koruyucu bir etki
göstermektedir (Huh et al., 2018).
2.3. Egzersiz ve Oksidatif Stres İlişkisi
Oksidatif stres artrit, otoimmün bozukluklar, kardiyovasküler ve
nörodejeneratif hastalıklar, inflamasyon ve kanser gibi kronik ve
dejeneratif bozuklukların gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır
(Simioni et al., 2018). Redoks dengesizliği olarak da bilinen
ROS’ların zamanla artan üretimi ve antioksidan savunmadaki azalma
ve/veya her ikisinin kombinasyonu, oksidatif stres ve RA ile ilişkili
kronik bir sistemik inflamasyonun varlığını temsil etmektedir. Mevcut
literatür RA başta olmak üzere inflamatuar romatizmal hastalıkların
oluşumunda oksidatif stresin önemli rolü olduğunu göstermektedir
(Fonseca et al., 2019).
Oksidatif stres kronik inflamatuar eklem hastalığının şiddetlenmesinde
önemli

bir

rol

oynamaktadır.

Hastalar

üzerinde

yapılan

değerlendirmeler yüksek ROS ve lipid peroksidasyon oluşumuna ek
olarak,

antioksidan

savunmalarında

da

bir

düşüş

olduğunu

göstermektedir (Mateen et al., 2016; Smallwood et al., 2018). Hem
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egzersiz hem de fiziksel aktivite antioksidan maddelerin ve ROS'un
ekspresyon seviyelerini etkilemektedir. Egzersizin ROS üretimini akut
olarak artırdığı ve antioksidan aktiviteyi iyileştirdiği görülmektedir.
Egzersiz iskelet kası ileilişkili bağışıklık hücreleri tarafından üretilen
proinflamatuar sitokinlerde de azalmaya yol açmaktadır (Allen et al.,
2015).
Tek bir egzersiz seansında yapılan maxVO2 %80 olan yoğun şiddetli
egzersiz ilk saatlerde antioksidan enzimlerin etkinliğini azaltmaktadır
(Wang & Huang, 2005). Ayrıca yorgunluk oluşana kadar yapılan
egzersiz oksidatif streste artışa neden olmaktadır. Fiziksel aktiviteyi
takiben 30 dk sonra iyileşme fazında ise antioksidan maddelerde artış
başlamaktadır. MaxVO2 %60 olan orta şiddetli tek seferlik egzersizde
ise oksidatif stres azalmakta ve antioksidan aktivite artmaktadır
Hendrix et al., 2020). Bu nedenle, orta şiddette ve kontrollü fiziksel
aktivite, pro- ve anti-oksidan ürünler arasındaki dengede arzu edilen
değişiklikleri

teşvik

etmek

için

önemli

bir

strateji

olarak

düşünülmelidir.
Aerobik egzersizlerin antioksidan düzeylerini artırarak oksidatif strese
adaptasyonu artırdığı, redoks dengesini iyileştirdiği ve antioksidan
enzimlerin ekspresyonunu artırdığı öne sürülmüştür (Ismaeel et al.,
2019). RA olan 19 orta yaşlı hastada yapılan bir çalışmada, uygulanan
3 aylık aerobik egzersiz programının hastalık aktivitesini iyileştirdiği;
bir oksidatif stres biyobelirteci olan 3-nitrotirozin düzeylerini azalttığı
gösterilmiştir (Wadley et al., 2014). Direnç egzersizinin etkinliğinin
değerlendirildiği bir sistematik derlemede oksidatif stres parametreleri
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üzerindeki etkisinin değişkenlik gösterebileceği, ancak redoks
dengesini düzeltebileceği bildirilmiştir (de Sousa et al., 2017). Fiziksel
aktivite ve egzersizin, eklem fonksiyonunda iyileşme sağlamanın yanı
sıra, redoks durumunu dengeleyerek RA gibi inflamatuar romatizmal
hastalıklarda faydalı olabileceği düşünülmektedir (de Sousa et al.,
2017).
2.4. Egzersiz ve anti-inflamatuar cevap ilişkisi
Fiziksel aktivite ve egzersiz, yağın parçalanmasını teşvik ederek,
bağışıklık sisteminin antiinflamatuar ve düzenleyici özellikleri ile kas
tarafından üretilen interlökini artırarak antiinflamatuar etkilere
sahiptir. Antiinflamatuar etkileri sayesinde uzun vadede düzenli
fiziksel aktivite kronik hastalık gelişimi önleyebilir ve semptomların
iyileşmesinde rol oynayabilir (Gleeson et al., 2011). Egzersizin, sağlık
sonuçları ve inflamatuar belirteçler üzerinde doza bağımlı bir ilişkisi
bulunabileceği ve inflamatuar romatizmal hastalığa sahip bireylerin
fiziksel olarak hareketsiz ve sedanter olma eğiliminde olduğu
belirtilmektedir (Pinto et al., 2017). Bu görüşü destekler şekilde
fiziksel hareketsizliğin inflamatuar romatizmal hastalıkta artmış
proinflamatuar kas belirteçleri (IL-1β ve IL-6) ile ilişkili olduğu
gösterilmiştir (Huffman et al., 2017). Bu nedenle fiziksel aktivite ve
egzersiz inflamatuar romatizmal hastalığa sahip bireyler için bir antiinflamatuar tedavi olarak savunulmaktadır (Benatti & Pedersen,
2015). Kanıtlar, egzersiz müdahalesinin yeterince uzun süre (>3 ay)
ve

yeterli

yoğunlukta

olması

durumunda,

inflamatuar

biyobelirteçlerde azalma sağlanacağını desteklemektedir (Allen et al.,
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2015). Eksantrik egzersizlerin inflamatuar romatizmal hastalığa sahip
bireylerde inflamasyonda akut bir artışa neden olduğu için başlangıç
aşamasında tercih edilmemesi gerektiği ve bireylerin aşamalı olarak
yoğunluğu artan aerobik egzersizlere katılmalarının gerekli olduğu
belirtilmiştir (Thomas, 2013).
Egzersizin kas ve yağ doku üzerine etkisinden başka bir diğer antiinflamatuar etkisi ise endotel fonksiyonlarında sağladığı iyileşme ile
ilişkilidir.

Endotel dokusu IL-6 ve adhezyon moleküllerinin

üretiminde rol oynayarak inflamasyonun oluşmasına sebep olmaktadır
(Scheller et al., 2006). Egzersiz endotel hücrelerindeki adhezyon
molekülleri ve makrofaj kemoatraktan protein-1 gibi endotel
disfonksiyonu

ile

ilişkili

periferal

inflamasyon

belirteçlerini

azaltmakta; vazodilatasyon için endotel hücreleri tarafından üretilen
vazoaktif bir madde olan nitrik oksidin biyoyararlanımında önemli bir
artış sağlamaktadır. Yapılan bir çalışmada fiziksel olarak inaktif RA
hastalarında vasküler adezyon moleküllerinin salınımının önemli
ölçüde arttığı belirtilmektedir (Metsios et al., 2009). RA hastalarında
bireye özgü yapılan bir egzersiz programından sonraki 3 ay içinde
nitrik oksit biyoyararlanımında önemli ölçüde iyileşme gözlenmiştir
(Metsios et al., 2015).

Egzersizin bir sonucu olarak endotel

fonksiyonunda görülen bu iyileşme inflamasyonda da eş zamanlı
azalma ile birlikte egzersizin anti-inflamatuar etkisini açıklayabilir
Kardiyorespiratuar sistem ve kas zindeliği, kemik sağlığı, metabolik
sağlık biyobelirteçlerini iyileştirmek ve kronik hastalık riskini
azaltmak için çeşitli sağlık kuruluşları fiziksel aktivite ile ilgili

176

TEMEL TIP VE KLİNİK UYGULAMALAR

politikalar geliştirmiştir (Pinto et al., 2017). Amerikan Spor Hekimliği
Koleji (ACSM), egzersizin sıklığını, yoğunluğunu, zamanını ve türünü
dikkate alarak bireylere fayda sağlayacak egzersiz programının
oluşturulması ile ilgili önemli çalışmalar yürütmektedir (Metsios &
Kitas, 2018). Genel popülasyonda, kronik rahatsızlıklarda, inflamatuar
romatizmal hastalık ve kas iskelet sistemi problemlerinde çeşitli sağlık
yararları görüldüğü göz önüne alındığında, bu hedefler ACSM
egzersiz programına uygun olmalıdır (Tablo 1).
Tablo 1. ACSM’nin romatizmal ve kas iskelet sistemi hastalıklarında önerdiği
egzersiz dozu (Metsios & Kitas, 2018)

Yoğunluk

Süre

Aerobik egzersiz

Dirençli egzersiz

Maksimum

Maksimum KH’nın %55-90’ı / 1

KH’nın

%55-90’ı

TM’nin %60-85’i

20-90 dk

8-12 tekrar/ 2-4 set. Egzersizler
yorgunluğa

neden

olmalı

ancak

bitkinliğe neden olmamalıdır.
Frekans

3-5 gün/hafta

2-3 gün/hafta

KH: Kalp hızı, TM: Tekrar maksimum

Sağlıklı bireyler haftada iki kez direnç egzersizi ile birlikte haftada
150-300 dk orta veya haftada 75-150 dk yorucu özelliğe sahip fiziksel
aktivite yaptıklarında, genel sağlık üzerinde çok çeşitli faydaların
sağlanabileceği bilinmektedir. Egzersiz programları için inflamatuar
romatizmal hastalığa sahip kişilerin temel fonksiyonel yetenek,
kardiyorespiratuar

uygunluk

seviyeleri

ve

tercihleri

dikkate

alınmalıdır (Hurkmans et al., 2009). Bir egzersiz programının erken
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aşamalarında daha düşük yoğunlukta egzersizler uygulansa da
hastalıkla ilgili sonuçları ve inflamasyon gibi komorbiditeleri
iyileştirmek için egzersizin yoğunluğu birkaç hafta içinde aşamalı
olarak artırılmalıdır (Metsios & Kitas, 2018).
Sonuç olarak, egzersizin çok sayıda yararlı etkisine dair kanıtlar göz
önüne alındığında, egzersizin inflamatuar romatizmal hastalığa sahip
popülasyonun klinik yönetimine çok aktif bir şekilde dahil edilmesi
gerekmektedir.
3. İNFLAMASYONDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ
Literatürde RA, SLE gibi inflamatuar romatizmal hastalıkların
tedavisi için geliştirilen farmakolojik ajanların etkinliği ile ilgili çok
sayıda çalışma vardır (Davila & Ranganathan, 2011). Hastalık
aktivitesinin azaltılmasında anti-inflamatuar etkili ajanlar hastalığın
klinik ve biyokimyasal belirtilerinin azaltılmasında önemli rol
oynamaktadır (Littlejohn & Monrad, 2018). Bu ajanlar konvansiyonel
hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar (cDMARD), nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ), glukokortikoidler ve
biyolojik ajanlar olarak sınıflandırılabilir.
3.1. Konvansiyonel Hastalık Modifiye Edici Antiromatizmal
İlaçlar (cDMARD)
Bu grup ilaçlar metotreksat, sülfasalazin, leflunomid, hidroksiklorokin
gibi bir dizi ajanı içeren; remisyon veya düşük hastalık aktivitesini
sağlamada kullanılan farmakolojik ajanlardır (Littlejohn & Monrad,
2018). Metotreksatların inflamatuar romatizmal hastalıklar üzerindeki

178

TEMEL TIP VE KLİNİK UYGULAMALAR

iyileştirici etkisini hücre proliferasyonu, artan T hücre apoptozisi,
nötrofillerin inhibisyonu ve proinflamatuar sitokinlerin inhibisyonu
üzerinden gerçekleştirdiği düşünülmektedir (Chan & Cronstein, 2010).
Sülfasalazin ise aktif bileşeni sülfapiridin aracılığı ile T hücre
apoptozisini hızlandırır; IL-2 indüksiyonu ve proliferasyonu inhibe
eder; IL-6, TNF-α ve IL-12 seviyesini azaltır; NF-kB’yi inhibe eder.
(Ranganath & Furst, 2007). Leflunomid, mitokondriyal bir enzim olan
dihidro-orotat dehidrojenazı inhibe ederek immüno modülatör bir etki
göstermektedir (Fox et al., 1999). Hidroksiklorokin ise Toll benzeri
reseptör sinyali, TNF-α ve IL-10 gibi proinflamatuar ve antiinflamatuar sitokinlerin üretimi gibi çoklu hücresel fonksiyonlarda yer
alan asidik proteazların etkisini inhibe etmektedir (Davila &
Ranganathan, 2011).
3.2. Non-Steroidal Anti-inflamatuar İlaçlar (NSAİİ)
Bu grup ajanlar da hastalığın tedavisinde kullanılan, inflamasyonun
azaltılmasında rol oynayan farmakolojik ajanlardır. Bu ilaçlar seçici
olmayan NSAİİ ve seçici siklooksijenaz-2 NSAİİ olarak iki şekilde
sınıflandırılmakta olup; ağrı, inflamasyon ve ateşin azaltılmasında en
yaygın olarak reçete edilen ilaçlardır.
NSAİİ, kimyasal yapılarına göre 8 sınıfta incelenebilir:
 Salisilik asit ve esterleri (asetil salisilik asit, metil salisilat,
sodyum salisilat, diflunisal vb.)
 Paraaminofenol türevleri (asetanilid, fenasetin, asetaminofen
vb.)
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 Fenamik asitler (meklofenamik asit, mefenamik asit, niflumik
asit vb.)
 Propiyonik

asitler

(ibuprofen,

ketoprofen,

flurbiprofen,

naproksen, vb.)
 Asetik asitler (indometazin, asemetasin, diklofenak, etodolak,
ketorolak, sulindak vb.)
 Pirazolonlar

(fenilbutazon,

oksifenbutazon,

aminoprin,

metamizol vb.)
 Oksikamlar (proksikam, meloksikam, sudoksikam, tenoksikam
vb.)
 Koksibler (selekoksib, rofekoksib vb.).
Aynı zamanda yarı ömürlerine bağlı olarak kısa ve uzun etkili ilaçlar
şeklinde de sınıflandırılabilir. Klinik uygulama sırasında kısa etkili
olan ilaçlar akut olarak analjeziye gerek olan durumlarda, uzun etkili
olanlar ise RA gibi kronik inflamatuar durumlarda etkili olmaktadır
(Bacchi et al., 2012).
NSAİİ, romatizmal hastalıklardaki terapötik etkilerini siklooksijenaz
aktivitesi sonucu prostaglandin G2 (PGG2) ve PGH2’ye dönüşen
araşidonik asit türevleri olan prostanoidlerin inhibisyonu ile gösterirler
(Bacchi et al., 2012). Bunların dışında; lipoksijenaz inhibisyonu,
lökotrien sentezinin baskılanması, süperoksit üretiminin baskılanması,
lizozomal

enzim

salınımının

baskılanması,

hidrojen

peroksit

sentezinin inhibisyonu, hücre zarında fosfolipaz C aktivasyonunun
inhibisyonu, kıkırdak metabolizması üzerinde kondroprotektif ya da
kondrodestrüktif etki göstererek, bradikine bağlı oluşan inflamatuar
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süreçlerin baskılanması, plazma proteinlerinden antiinflamatuar etkiye
sahip

peptit

oluşturulması,

granülosit-monosit

migrasyon

ve

fagositozun inhibisyonu, nötrofillerin agregasyonu ve aktivasyonu için
gerekli sinyallerin inhibisyonu yolu ile de romatizmal hastalıklar
üzerinde faydalı etki gösterebilmektedirler (Vane & Botting, 1998).
Etki mekanizmaları, NSAİİ türüne göre değişiklik gösterebilmektedir.
Örneğin, aspirin trombositlerin siklooksijenaz enzimini geri dönüşsüz
olarak asetilleyerek bloke ederken, siklooksijenaz enzimine selektivite
göstermeyen NSAİİ trombosit siklooksijenazını geri dönüşümlü
olarak inhibe ederler. Bu sebeple NSAİİ seçiminde hastanın fizyolojik
ve metabolik durumu göz önüne alınarak bireye özgü tedavi
uygulanmalıdır (Vane & Botting, 1998).
NSAİİ’ın gastrointestinal sistem üzerine hazımsızlık, yanma, dispepsi,
yaygın karın ağrısı, ülser, kanama, duodenal mukozada inflamasyon
gibi yan etkileri bulunmaktadır. Bunların dışında, renal fonksiyonlar
üzerinde glomerüler filtrasyon hızında azalma, renal kan akımında
azalma, su ve tuz atılımında azalma; hematolojik sistem üzerinde
kanamaya eğilim, antitrombositik etki, hemostazda yavaşlama,
trombositopeni;

kardiyovasküler sistem üzerinde kardiyak debide

artış, trombotik kardiyovasküler olay gelişimi riskinde artış;
pulmoner sistem üzerinde; bronkospazm, pnömonit; dermatolojik
sistem üzerinde ürtiker, fotosensitivite; santral sinir sistemi üzerinde
baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, tinnitus, halusinasyon gibi yaygın
yan etkileri olabilmektedir (Vonkeman & van de Laar, 2010).
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3.3. Glukokortikoidler
Kortizon, prednizon, deksametazon gibi glukokortikoidler (GK)
böbrek üstü bezlerinden salgılanan esansiyel bir hormon olan kortizole
benzer steroid yapıda ilaçlardır. Timus, vasküler sistem, beyin ve
epitel bariyerlerinde de glukokortikoid sentezi yapılmaktadır; ancak
bu sentezlenen glukortikoidler adrenal bezde üretilenlerin aksine lokal
etki göstermektedir (Gensler, 2013).
Glukokortikoidler 1940’larda keşfedilmeleri ile birlikte, otoimmün
hastalıklar başta olmak üzere inflamatuar hastalıklar, kanser gibi pek
çok patolojik durumda kullanılan birinci basamak tedavi araçları
olmuşlardır. Metabolik aktiviteler, su ve elektrolit dengesi, üreme,
büyüme, gelişme, kardiyovasküler sistem sağlığı, kognitif fonksiyon
gibi bir dizi fizyolojik mekanizmada aracılık etmektedirler (CruzTopete & Cidlowski, 2015; Gensler, 2013).
Glukokortikoidler etki mekanizmalarını glukokortikoid reseptörlerini
aktive

ederek

moleküllerin

gösterirler.

Aktif

transaktivasyonunu,

reseptörler
proinflamatuar

anti-inflamatuar
moleküllerin

transrepresyonunu ve up regülasyonunu sağlarlar. Transaktivasyon
sürecinde, aktif reseptörler hücre sitoplazmasından nükleusa geçer;
burada DNA’nın glukokortikoide cevap veren bölümüne bağlanarak
bazı genlerin ekspresyonunda artışa veya azalmaya neden olur.
Transrepresyonda ise aktif reseptör sitoplazmadan nükleusa geçerek
NF-kB, aktivatör protein-1 gibi transkripsiyon faktörlerine etki ederek
özellikle immün sistem ile ilgili genlerin ekspresyonunu baskılar.
Oluşan bu etkilerin sonucunda nötrofillerin endotele yapışması ve
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inflamasyon alanına kemotaksisi azalır. Dolayısı ile nötrofillerin
aktivasyonu ve protein yıkımına neden olan enzimlerin salınımı
engellenerek inflamasyon baskılanır. Ayrıca GK ler T hücresinin
efektör yanıtlarını baskılayıcı etki gösterir. Bu özelliği T hücresinden
salınan IL-6, TNF-α, IL-8 gibi proinflamatuar sitokin salınımının
azaltılmasına

ve

inflamasyonun

baskılanmasına

sebep

olur.

Plazmadaki proinflamatuar sitokinler ve immün aktivasyon adrenal
glukokortikoid sentezinin en güçlü indükleyicilerindendir (Beato &
Klug, 2000; Rhen & Cidlowski, 2005).
GK ilaçlar RA başta olmak üzere Reiter sendromu gibi romatizmal
hastalıklarda düşük dozda sıklıkla kullanılmaktadır. İnflamasyona
bağlı eklem yakınmalarında uzun etkili ilaçların etkisi başlayıncaya
kadar glukokortikoidler bir köprü tedavisi olarak kullanılmaktadır.
Optimal dozda kullanılan NSAİİ’a rağmen şiddetli semptomlara sahip
olan AS hastalarında glukokortikoidler hızlı ve belirgin bir rahatlama
sağlayabilir. Akciğer tutulumu, vaskülit, sklerit gibi ciddi eklem dışı
tutulumu olan hastalarda da GK tedavisi kaçınılmazdır (Morand,
2000; van Vollenhoven, 1998).
Günümüzde tedavi sürecinde kullanılan GK ilaçlar non-selektif
türdedir. Bu durum uzun vadede bireylerde birçok anabolik süreç
üzerine inhibe edici etki göstermektedir. Bu önlemek için yapılan
çalışmalar selektif GK ilaçların kullanılmasına odaklanmıştır. Non
selektif GK ilaçlara bağlı yan etkiler genel olarak; ağırlık artışı,
vücutta yağ redistribüsyonu; deride akne, purpura, peptik ülser, gastrit,
dispepsi, kanama, osteoporoz, diyabet, hiperglisemi, depresyon ve
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uykusuzluk olarak sayılabilir. Ayrıca yüksek doz kullanımda
enfeksiyona yatkınlık, yara iyileşmesinde gecikme, katarakt, glokom,
hipertansiyon, ateroskleroz, bağırsak rüptürü, pankreatit, miyopati,
osteonekroz,

psikoz

gibi

yan

görülebilmektedir

etkiler

(van

Vollenhoven, 1998).
Literatürde SLE, vaskülit, inflamatuar kas hastalıkları, juvenil RA gibi
durumlarda önerilen GK dozu ortalama 1 mg/kg/gündür (Morand,
2000; van Vollenhoven, 1998). Bu dozun parenteral ya da oral olarak
minimum iki dozda verilmesi gerektiği bildirilmektedir. Ancak
kullanılacak dozun bireysel varyasyonlar dikkate alınarak, detaylı bir
anamnez sonrası bireye özgü olarak belirlenmesi gereklidir.
3.4. Biyolojik Ajanlar
Romatoid

artrit

başta

olmak

üzere

inflamatuar

romatizmal

hastalıklarda kullanılan biyolojik ajanlar bulunmaktadır. Bu ajanlar,
cDMARD’lardan daha güçlü immünosupresif özelliğe sahiptir
(Littlejohn & Monrad, 2018). TNF inhibitörleri, cDMARD'lara
yetersiz yanıt veya yan etki durumunda kullanılan birinci basamak
biyolojik tedavilerdir. Temel etki mekanizması TNF-α'nın reseptörleri
ile etkileşimini bloke etmek şeklindedir. TNF-α, makrofajlar ve diğer
hücreler tarafından üretilen ve diğer proinflamatuar sitokinlerin
üretiminin uyarılması, endotelde adezyon moleküllerinin ekspresyonu,
metalloproteinazların üretimi ve osteoklastların uyarılması dahil
olmak üzere RA'nın patogenezi ile ilgili çok sayıda etkiye sahip
önemli bir proinflamatuar sitokindir. TNF inhibisyonu eklem
inflamasyonu
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iyileşmesine

neden

olabilmektedir (Brennan & McInnes, 2008). Diğer biyolojik ajanlar
ise, IL-6 ‘nın (tocilizumab), B hücrelerinin (rituksimab) ve Thücrelerinin birlikte uyarılması (abatacept) ve hücre içi JAK-STAT
sinyalinin

(tofacitinib)

inhibe

edilmesi

aracılığıyla

fonksiyon

göstermektedir. Bu ajanların klinik belirtileri kontrol etmede ve
remisyona ulaşmada etkin olduğu gösterilmiştir (Littlejohn & Monrad,
2018).
SONUÇ
İnflamatuar romatizmal hastalıklar, bireylerin yaşam kalitesini
olumsuz yönde etkileyen morbidite ve mortalite oranlarını artıran
heterojen kaynaklı ciddi bir sağlık sorunudur. Hastaların yaşam
kalitesini artıracak tıbbi beslenme tedavisi, fiziksel aktivite önerileri
ve farmakolojik müdahaleler kullanılmaktadır. Tıbbi beslenme
tedavisi, bireysel olarak planlanmalıdır; ancak genel anlamda tam
tahıllar, yağlı tohumlar, kurubaklagiller, meyve ve sebzelerden zengin
ama doymuş yağ, kırmızı et, tam yağlı süt ve süt ürünleri açısından
sınırlandırılmış bir beslenme modelinin hem antioksidan hem de antiinflamatuar etkiye sahip olduğu, dolayısı ile bu hastalar için koruyucu
etki

gösterebileceği

düşünülmektedir.

İnflamatuar

romatizmal

hastalıklarda direnç ve aerobik egzersiz programlarını içeren düzenli
fiziksel aktivite uzun dönemde anti-inflamatuar etkilidir ve hastaların
düşük yoğunlukta başlayan, aşamalı olarak yoğunluğun arttırıldığı
aerobik

egzersiz

programlarına

katılımının

teşvik

edilmesi

gerekmektedir. Beslenme ve fiziksel aktivitenin dışında cDMARD’lar,
biyolojik ajanlar, NSAİİ’lar ve glukokortikoidler anti-inflamatuar
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etkiye sahip farmakolojik tedavi ajanlarıdır. İnflamatuar romatizmal
hastalıklardan korunmada ve tedavi sürecinde multidisipliner bir
yaklaşımın benimsenmesi hastalığın klinik seyrinde daha faydalı
olabilir.
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GİRİŞ
Pestisitler genellikle tarım, ormancılık, toplum sağlığı ve veteriner
hekimlikte zararlılarla savaĢmak için kullanılır, ancak faydalı bitkiler,
böcekler, omurgasızlar ve bazı omurgalılar gibi hedef dıĢı
organizmaları da olumsuz yönde etkileyebilirler (Önen ve ark., 2018).
Pestisit terimi kısaca pest (haĢarat) adı verilen zararlı canlıları
öldürmek için kullanılan madde anlamına gelir. Genel bir ifade ile de,
“insan ve hayvan vücudu ile bitki ve cansız cisimlerin üzerinde ya da
çevresinde bulunan veya yaĢayan ayrıca besin maddelerinin üretimi,
hazırlanması, depolanması ve tüketimi sırasında onların besin değerini
azaltan veya hasara uğratan zararlıları (böcek, kemirici, yabani ot,
mantar, toprak kurdu vb.) öldürmek için kullanılan maddeler” olarak
tanımlanabilir (Kaya, 1998).
Pestisitler, iĢlevlerine ve etkiledikleri organizmalara göre; insektisit
(böceklere ve haĢerelere karĢı), fungusit ( mantarlara karĢı), herbisid
(yabancı otlara karĢı), mollusit (yumuĢakçalara karĢı), rodensit
(kemirgenlere karĢı), nematisit (nematotlara karĢı), akarisit (akarlara
karĢı)vb. isimler alırlar. Pestisitlerin kimyasal yapılarına göre
sınıflandırılması, pestisit sınıflandırmanın en yaygın ve kullanıĢlı
yöntemidir. Ġnsektisidler, fungusidler, herbisidler ve rodentisidler
kimyasal yapılarına göre de sınıflandırılırlar. Ġnsektisidler, kimyasal
bileĢime göre karbamatlar, organik klorlular, organik fosforlular,
piretroidler, neonikotinoidler (NN), spinosinler olarak sınıflandırılırlar
(Akashe ve ark., 2018).
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1990’lı yıllarda organik fosforlu, piretroid ve karbamatlı pestistler çok
yoğun olarak kullanılırken, 2010’lu yıllarda ise bu durum %80’lere
varan oranda NN’in, daha az yoğunlukta da karbamatlı, organik
fosforlu, piretroid ve fibronillerin kullanıldığı bir Ģekle dönmüĢtür.
NN,

tohum

ıslah

çalıĢmalarında

kullanım

amacıyla

da

ruhsatlandırılmıĢtır. Özellikle tohumlar için kullanılan pestisitler
arasında büyük bir yoğunluğu NN teĢkil etmektedir (Peter, 2011;
Kartal, 2019).
Günümüzde NN, sentetik piretroidlerden bu yana küresel pazara
sunulan en önemli böcek öldürücü kimyasal sınıfıdır. NN, yaprak
bitleri, beyaz sinekler, yaprak ve bitki böcekleri, tripler, bazı mikrolepidoptera ve bir dizi koleoptera zararlıları gibi emici böcek
zararlılarının kontrolü için en etkili böcek öldürücüler arasındadır.
Modern bitki koruma, tüketici/profesyonel ürünler ve hayvan sağlığı
pazarları için NN insektisitlerin 1990 ve günümüz arasındaki
olağanüstü

geliĢimi,

bu

kimyasal

sınıfın

muazzam

önemini

yansıtmaktadır (Jeschke ve Nauen, 2008).
1. NEONİKOTİNOİDLERİN TARİHSEL GEÇMİŞİ
NN, 1991'de piyasaya sürülen nispeten yeni bir böcek öldürücü
sınıfıdır. Bunlar, tütün toksini olan nikotinin sentetik türevleridir.
Nikotin, 200 yıldan fazla bir süredir pestisit olarak kullanılmaktadır,
ancak çok hızlı bir Ģekilde bozunduğundan dinotefuran hariç
klorlanarak daha stabil yapıda tasarlanmıĢtır (Watts, 2011).
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NN, ilk defa 1970 yıllarında Kaliforniya Modesto’da Shell Biyolojik
AraĢtırma Merkezi’nde kurĢun bileĢikleri üzerinde yapılan bir
taramada

düĢük

insektisit

etkili

bileĢikler

olarak

tesadüfen

keĢfedilmiĢtir. Bu kurĢun bileĢiklerinden ilk defa sentezlenen NN
pestisit,

nitiazin’dir

(Özdemir,

2017).

Ancak,

nitiazin

asetilkolinesteraz inhibitörü olarak etki etmediği (Schroeder ve
Flattum, 1984) için, literatürlerde imidacloprid en eski NN olarak
kabul edilir.
Ġlk NN insektisit olan imidakloprid (IMI), Japon ve Avrupa kaynaklı
araĢtırma faaliyetlerinin bir sonucu olarak 1991 yılında, ardından 1995
yılında nitenpiram ve asetamiprid (ACE), 1997'de tiametoksam
(TMX), 1999'da tiakloprid (TCL) ve klotianidin (CLO) 2002'de
tanıtılmıĢtır (Mörtl ve ark., 2020).
Ġmidakloprid, ilk olarak 1994'te Amerika BirleĢik Devletleri'nde
(ABD) ve 1995'te Kanada'da patates, domates, elma, marul ve diğer
sera bitkilerindeki böcek hasarını kontrol etmek için onaylanmıĢtır.
Diğer NN türevleri ise (asetamiprid, imidakloprid, tiakloprid ve
tiametoksam) 2004 yılına kadar Avrupa'da insanların tüketimi için
yetiĢtirilen ürünlerde kullanım amacıyla onaylanmamıĢtır (Borsuah ve
ark., 2020).
NN yeni nesil böcek öldürücülerdendir ve günümüzde dünyada en
yaygın olarak kullanılanlardır (Jeschke ve ark., 2011). NN’in
kullanımı dünya çapında yaklaĢık 120 ülkede kayıtlıdır (Borsuah ve
ark., 2020) (Tablo 1).
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Tablo 1. Neonikotinoidlerin üreticileri ve piyasadaki ticari isimleri (Watts, 2011).
Aktif Madde
Üretici Fima
Ticari Ġsim
Adjust, Assail, Chipco, Epik, Gazel,
Nippon
Soda,
Intruder, Kadan, Matsu Green, Mospilan,
Aventis;
kısmen
Asetamiprid
Pristine, Profil, Rescate, Supreme, Tristar,
patent dıĢı
Yielder
Elado, Poncho, Votivo, Prosper, Redigo
Klotianidin
Sumitomo, Bayer
Deter (tohumlar); Dantotsu (toprağa
uygulama); Dantop (yaprak)
Albarin, Bonfram, Starkle, Safari, Scorpion,
Dinotefuran
Mitsui Chemicals
Venom, Zylam
Antarc,
Confidor,
Admire,
Gaucho,
Chinook, Faibel, Premise, and others;
Advantage (kedi-köpek pireleri); Avenge,
Ġmidakloprid
Bayer
Zapp (koyun biti tedavisi); Maxforce
Quantum (karınca yemi), Maxforce (sinek
yemi)
Nitenpiram
Sumitomo, Novartis Bestguard, Capstar (kedi pireleri)
Tiakloprid

Bayer

Tiametoksam

Syngenta

Bariard, Calypso, Eco-one, Winbariard
Actara (yaprak); Cruiser, Helix (tohum
tedavisi), Veridian, Platinum (toprak)

2. NEONİKOTİNOİDLERİN ETKİ MEKANİZMALARI
NN, merkezi sinir sistemindeki nikotinik asetilkolin reseptörlerine
bağlanarak nikotin benzeri uyarıcı etki göstererek (Özdemir, 2017)
nörotoksisite yapan bir pestisit grubudur (Kartal, 2019). NN 3 alt
sınıfa ayrılır: ilk nesil NN kloronikotiniller olup, imidakloprid (IMI),
nitenpiram, asetamiprid ve tiakloprid’i; ikinci nesil NN tianikotinil
olup tiametoksam ve klotianidin’i; üçüncü nesil NN furanonikotiniller
olup dinotefuran’ı kapsar (Kartal, 2019).
NN grubu ajanlar sistemik böcek öldürücülerdir (Hladik ve ark.,
2018). Böceklerde nikotinik reseptörlere sıkı ve geri dönüĢümsüz bir
Ģekilde bağlanırlar. Bu nedenle böceklerdeki toksik etkileri, kuĢlar ve
memelilere göre daha Ģiddetlidir (Özdemir, 2017). Ġskelet kaslarında
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otonom sinir sistemini ve nikotinik reseptörleri uyarır. Ayrıca merkezi
sinir sistemindeki asetilkolin reseptörlerini uyarır ve uzun süreli
depolarizasyona neden olur. Bu süre zarfında sinirler gelen uyarıya
cevap veremediği için felç meydana gelir. NN’den asetamiprid,
klotianidin,

imidakloprid,

nitenpiram,

nitiazin,

tiakloprid

ve

tiametoksam 'a maruz kalan böceklerde bacak titremeleri, hızlı kanat
hareketleri, stiletinde geri çekilme, düzensiz hareket, felç ve ölüm
görülmüĢtür (Önen ve ark., 2018).
NN, geliĢmiĢ ülkelerde ağırlıklı olarak kanola, mısır, soya fasulyesi,
pamuk, pirinç, süpürge darısı, Ģeker pancarı, tatlı mısır ve buğday gibi
çok çeĢitli mahsuller için tohum muamelesi için kullanılmaktadır (Li
ve ark., 2018). Tohum muamelesi için imidakloprid, klotianidin veya
tiametoksam kullanılır (Watts, 2011). NN’le tohum muamelesi,
toprakta bulunan çok çeĢitli böceklere ve erken mevsim böceklerine
karĢı mükemmel koruma sağlayabilir. Koruma, mahsulün tüm
kısımları için geçerlidir ve ekimden sonra birkaç ay sürebilir. NN,
bahçe bitkileri üzerinde yaprak spreyleri, ev haĢeresi kontrolü için
yem formülasyonlarında, topraklarda yaĢayan böcek zararlılarının
kontrolü için granül ürünler olarak, bitkilerin kökleri etrafında toprak
ıslatılması gibi veya sulama suyu gibi çeĢitli baĢka Ģekillerde de
uygulanabilir (Goulson, 2013).
Toprağa uygulandığında veya tohum muamelesi yapıldığında, kökler
yoluyla alınır ve bitki boyunca yer değiĢtirir (Watts, 2011). Bitkilerin
köklerinden alınabilirler ve yapraklarına, çiçeklerine ve polenlerine
aktarılabilirler, bu da onları tohum kaplamaları için ideal yapar
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(Hladik ve ark., 2018). Bir yaprağın üst yüzeyine uygulandığında
yaprağa nüfuz eder ve alt tarafındaki böcekleri öldürür, ağaç
gövdelerine püskürtülür veya enjekte edilir; bazıları veteriner
hekimlikte parazit (pireler) ve ev sinekleriyle mücadele için
kullanılırlar.

NN,

örümcek

akarlarına

ve

nematodlara

karĢı

etkisizdirler (Watts, 2011).
3. NEONİKOTİNOİDLERİN İNSEKTİSİT OLARAK
AVANTAJLARI NELERDİR?
Son yıllarda, büyük ticari tarım operasyonlarına yönelik eğilim, ölçek
ekonomileri ve verimliliklere odaklanmıĢtır (Furlan ve Kreutzweiser,
2015). Hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülkelerin ekonomilerine
büyük katkı sağlayan tarım, halk sağlığı, ormancılık ve evsel peyzaj
endüstrilerinde böcek ilacı kullanımıyla iliĢkili muazzam faydalar
sağlanmıĢtır (Borsuah ve ark., 2020). NN, mahsul korumadan kentsel
zararlılara ve veteriner ekto-parazit kontrolüne kadar geniĢ bir
kullanım yelpazesine sahip geniĢ spektrumlu, sistemik böcek
öldürücülerdir. NN ürünlere uygulandığında, uygulama yoluna
bakılmaksızın -NN bitki içinde yer değiĢtirerek- otçul böcekler
tarafından oluĢturulan doğrudan hasarı ve böceklerle bulaĢan
virüslerin dolaylı zararını inhibe eder (James ve ark., 2016).
NN, tohum kaplamaları, mısır, soya fasulyesi, ayçiçeği, yağlı tohum
kolzası (kanola) ve pamuk gibi çeĢitli mahsuller için kullanılır (Tablo
2). NN, tohum kaplaması olarak kullanımlarının yanı sıra, tarım
alanlarında yaprak spreyleri, karık içi tedaviler (örneğin, toprak
ıslatma) ve granüller olarak uygulanır (Hladik ve ark., 2018).
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Tablo 2. Neonikotinoidlerin kullanım amaçları (Watts, 2011).
Ürün/Amaç

Aktif Madde
Ġmidakloprid

Pamuk, Ģeker, kolza, tahıllar,
pirinç, meyve, sebze, süs
bitkileri; evcil hayvanlar,
evler, ev bahçeleri ve çimler

Klotianidin

Pirinç, pamuk, tahıllar, mısır,
kolza yağlı tohum, meyve,
patates, Ģeker pancarı, sebze,
mısır

Tiametoksam

Sebzeler,
patates,
pirinç,
pamuk, meyve, tütün, hububat,
sorgum, Çay, Süs bitkileri,
Mısır

Tiakloprid

Elmalar, armutlar, pamuk,
sebzeler, yağlı tohum kolza,
tahıllar, patates, pirinç, süs
bitkileri

Asetamiprid

Dinotefuran

Nitenpiram

HaĢere
Jasitler, yaprak bitleri, tripler, et
böcekler, yaprak madencileri,
termitler,
bitki
böcekleri,
beyazsinek, sürgün sineği, hardal
testere sineği
Kahverengi bitki dikeni, jassids,
beyaz sinek, yünlü yaprak biti,
oryantal meyve güvesi, mısır kök
kurdu
Et böceği, yaprak kurdu, termitler,
yaprak bitleri, jasitler, beyaz
sinek,
yaprak
büzüĢtürücü,
tatarcık, bitki dikenleri, çay
sivrisinek böceği
Yaprak bitleri, beyaz sinekler,
thrips, jassids, kök kurdu, koza
kurdu, morina güvesi, elmas sırtlı
güve, polen böceği, sürgün ve
meyve kurdu

Pamuk, sebzeler, patates,
elmalar, Asmalar, Narenciye, Morina güvesi, elmas sırtlı güve,
Çay, Üzüm, Süs bitkileri, yaprak bitleri, jasitler, beyaz sinek
termitler, Ev zararlıları
YumuĢak pullar, thrips, et böceği,
Sebzeler,
elmalar,
Ģeker
yaprak bitleri, beyaz sinekler,
pancarı, pirinç, meyve, pamuk,
cırcır böcekleri, yaprak zararlısı,
patates, çim, süs bitkileri,
yaprak kurdu, testere sineği,
konut ve ticari binalar, ev
çeĢitli böcekler ve zararlılar,
bahçeleri, evcil hayvanlar
hamamböcekleri
Pirinç, meyve, çay, sebzeler,
tarla bitkileri; kedi pireleri

Bu ajanların tarla bitkilerinde zararlı önleyici yönetimi olarak tohum
muamelelerinde

geniĢ

ölçekli

kullanımları,

dünya

çapındaki

kullanımlarında da hızlı artıĢa neden olmuĢtur. NN’in böcekler
üzerindeki geniĢ spektrumlu aktiviteleri, böcek kontrolünde önemli bir
geliĢme olarak kabul edilmiĢtir ve kullanımlarının yaban hayatı ve
çevre üzerinde minimum bir etki yarattığı kabul edilmektedir. Tohum
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kaplamalarındaki uygulamaları, püskürtme uygulamalarına kıyasla
daha düĢük bir risk yaratmaktadır ve olağanüstü böcek seçici
toksikolojik profilleri, daha önce kullanılan organik fosfatlar gibi
ürünlere kıyasla daha avantajlıdır. Kaplanan tohumlar filizlendikten
sonra, NN molekülleri kökler tarafından hızla alınır ve genç
sürgünlere ve yapraklara taĢınırlar. Sistemik hareketle ve bitkideki
uzun süreli kalıntı aktivitesiyle birlikte, bitki geliĢiminin savunmasız
ve büyüme aĢamalarında, böcek zararlılarına karĢı etkili koruma
sağlamaktadır (Mörtl ve ark., 2020).
4. NEONİKOTİNOİDLERİN HEDEF OLMAYAN
ORGANİZMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
NN türü böcek öldürücüler sadece ılıman ve tropikal bölgelerdeki her
türlü ürüne uygulanmakla kalmaz, aynı zamanda ormancılıkta, bitki
fidanlıklarında, bahçelerde, Ģehir parklarında ve evcil hayvanlarda
ektoparazit kontrolü için veterinerlikte kullanılırlar (Bonmatin ve ark.,
2019). Kullanım esneklikleri, bunların mahsul üzerine doğrudan
spreyler olarak ve ayrıca toprak ıslatmaları, granüller veya en yaygın
olarak tohum kaplamaları olarak uygulanmalarına izin veren sistemik
özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Jeschke ve ark., 2011). NN
kullanımı, havadan ilaçlama yerine tohum kaplamaları Ģeklinde böcek
ilacı uygulamalarına küresel bir kayma ile son yıllarda hızla artmıĢtır.
Tohum kaplamalarının kullanımı aĢırı püskürtme ve sürüklenme
miktarını azaltabilirken, NN tohum kaplamalarının büyük tarımsal
ürünler üzerinde neredeyse evrensel kullanımı, çevrede (polen, toprak,
su, bal) yaygın kalıntılara yol açmıĢtır (Hladik ve ark., 2018).
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NN, uygulanan tarlalarda ve yakın çevresindeki toprağın kirlenmesine
neden olmaktadır. Toprakta uzun süre kalmaları ve suda yüksek
çözünürlükleri nedeniyle NN kalıntıları, toprak profilinden sızma ve
yeraltı suyu akiferlerine, göllere geçme veya akarsu olarak yakındaki
derelerle deniz ortamına taĢınma eğilimindedir (Hladik ve ark., 2018;
Bonmatin ve ark., 2019). Bu nedenle, bu bileĢiklerin ana yayılma
yolları su sistemlerini kirleten sızıntı ve su akıĢı yoluyladır. NN’in
sudaki eklembacaklılara karĢı yüksek toksisitesi nedeniyle, bu
kirlenme, suyla iliĢkili ekosistemler ve canlı hayvan veya insan
tüketimi için büyük bir risk oluĢturmaktadır (Bonmatin ve ark., 2019).
Tozlayıcılar ve suda yaĢayan böcekler, NN etkilerine özellikle duyarlı
görünmektedir (Hladik ve ark., 2018). NN’in, kuĢlar ve memeliler için
organofosfatlar gibi seleflerine göre daha az toksik olması
beklenmekte iken yapılan son çalıĢmalar NN’i haĢere kontrolü için
çekici kılan sistemik özelliklerin, hedef olmayan organizmalarda da
zararlı etkilere neden olabileceğini göstermektedir (Millemann ve ark.,
2020). NN, böceklerin merkezi sinir sistemini etkiler ve hedef (ve
hedef olmayan böcekler (örn., arılar) arasında ayrım yapmaz. NN,
böceklerdeki nikotinik asetilkolin reseptörlerine neredeyse geri
dönüĢümsüz bağlandığından NN’e düĢük seviyeli sürekli maruz
kalmak kümülatif etkilere yol açmaktadır (Tennekes ve SanchezBayo, 2011). NN’e endiĢe edilmesi gereken düzeylerde maruz kalması
beklenen

hedef

olmayan

organizmalar

arasında

polinatörler

(tozlayıcılar), sucul böcekler ve kuĢlar yer almaktadır (Hladik ve ark.,
2018).
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4.1. Polinatörlere Etkisi
En sık tespit edilen üç NN (klotianidin, imidakloprid ve tiametoksam),
arılar için oldukça toksik olarak sınıflandırılır (akut toksisite değerleri,
LD50, oral yoldan alım 1-5 ng/arı’dır). NN’in, tohum kaplamalarından
kaynaklı olarak üründe varlığı, sistemik olarak ürünün çiçeğinde,
nektarında

ve

poleninde

de

polinatörleri

NN’e

maruz

bırakabilmektedir. Ayrıca NN, iĢlenmiĢ mahsullerin yakınında
büyüyen kır çiçeklerinin polenini ve nektarını sıklıkla kontamine
ederek polinatörlerin maruziyetinin olası süresini ve kapsamını
arttırmaktadır. Arıların yuvalarındaki nektar ve polen depolarının
incelenmesi de, NN’e sıklıkla maruz kaldıklarını göstermektedir
(Hladik ve ark., 2018).
4.2. Sucul Böceklere Etkisi
NN grubu ajanların, su ekosistemlerini özellikle hedeflenmeyen suda
yaĢayan omurgasız toplulukları olumsuz etkilediği bilinmektedir.
Suda yaĢayan eklembacaklılara karĢı NN toksisitesi potansiyeli büyük
ölçüde değiĢkendir. NN’in doğrudan toksisitesi, sucul böceklerde
üreme fonksiyonunda bozulma, hareketsizlik, beslenme inhibisyonu,
sersemlik ve davranıĢ bozuklukları dahil olmak üzere birkaç ölümcül
uç noktada karĢımıza çıkmaktadır (Hladik ve ark., 2018).
4.3. Kuşlara Etkisi
Granivor (tahılla, tohumla beslenen) kuĢlar, ekim sırasında NN kaplı
tohumları tüketerek ölümcül veya ölümcül olmayan doğrudan etkilere
maruz kalabilir. Ölümcül olmayan etkiler, doğru göç yönünü
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sürdürmek için kritik olan vücut kütlesi kaybını veya bozulmuĢ uçuĢ
oryantasyonunu içerebilir (Hladik ve ark., 2018). Asetamiprid gibi bir
NN kaplama ile muamele edilen tohumlar, küçük kuĢlar tarafından
tüketildiğinde oldukça toksiktir; düĢük dozlarda göçü bozar (üç gün
boyunca günde 4,1 µg/g imidakloprid dozu uygulanan beyaz taçlı
serçeler) ve daha yüksek dozlarda ölümcül etkilere neden olur (gri
keklikler için 13.9 mg/kg tek akut doz LD50) (Millemann ve ark.,
2020). Tek bir kaplanmıĢ tohumun yutulması bile toksik olabilir veya
bir kuĢun üreme yeteneği üzerinde bir etkiye sahip olabilir; yine de,
baĢka

yiyecekler

varsa,

kuĢlar

bu

kaplanmıĢ

tohumlardan

kaçınabilirler. Böcek yiyen kuĢların da NN’den dolaylı olarak toksik
etkiler yaĢaması muhtemeldir (Hladik ve ark., 2018).
4.4. Diğer Canlılara Etkisi
NN

etkileri,

geviĢ

getiren

hayvanlarda

ve

insanlarda

da

gözlemlenmiĢtir (Millemann ve ark., 2020) (Tablo 3). Beyaz kuyruklu
geyiklerde imidakloprid maruziyeti, hayatta kalma oranının azalması
ile iliĢkili bulunmuĢtur (Berheim ve ark., 2019). Ġnsanlarda NN’e
doğum öncesi maruziyet, geliĢimsel ve davranıĢsal bozukluklarla
iliĢkilendirilmiĢtir (Cimino ve ark., 2017).
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Tablo 3. Neonikotinoidlerin WHO ve EPA’ya göre toksisite kategorileri (Watts,
2011).
Toksisite Kategorisi
Aktif Madde
EPA
WHO
Ağız
Cilt
Ġnhalasyon
Göz
I(aerosol);
Ġmidakloprid
II
IV
II
IV (toz)
Klotianidin
III
III
III
Asetamiprid
II
III
III
Dinotefuran
III
III
IV
II
Tiakloprid
II
III
III
IV
II
I-çok zehirli; II-orta derece zehirli; III-az zehirli; IV-çok düĢük yoğunluklu zehirlilik

4.5. Gıdalara Etkisi
Sistemik böcek öldürücüler oldukları için NN grubu ajanlar
yiyeceklerde

kalıntı

olarak

ortaya

çıkacak

ve

yıkanmakla

temizlenmeyecektir. Örneğin imidakloprid kestane, zencefil, sebzeler,
patates, çay, Ģarap, meyve ve meyve suları dahil birçok gıdada
gösterilmiĢtir. Kalıntılar hızlı bir Ģekilde parçalanmaz ve iĢlenerek
değiĢmez. ABD'de muzların %80'inde, karnabaharların % 76'sında ve
ıspanakların %72'sinde NN kalıntısı bulunmuĢtur (Watts, 2011).
NN’in yaygın ve profilaktik amaçlı kullanımı ciddi çevresel riskleri
arttırmaktadırve

sonuçta

gıda

güvenliğini

destekleyen

önemli

ekosistem iĢlevlerini ve hizmetlerini tehdit edebilmektedir (Furlan ve
Kreutzweiser, 2015).
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5. NEONİKOTİNOİD AJANLARIN ALTERNATİFLERİ
Tarımsal ortamda, NN’le profilaktik insektisit tedavilerinin çoğu
zaman gerekli olmadığı, çevrenin gereksiz Ģekilde kirlenmesine neden
olduğu, hedef olmayan organizmalara yönelik riskleri arttırdığı ve
böcek zararlıları arasında direnç geliĢtirme olasılığını artırabileceği
giderek daha açık hale gelmiĢtir (Furlan ve Kreutzweiser, 2015).
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ġubat 2018'de "NN böcek ilaçlarının
kullanımının yabani arılar ve bal arıları için bir risk teĢkil ettiği"
sonucuna varmıĢtır (Jactel ve ark., 2019).
Bir entegre haĢere yönetimi (EHY) yaklaĢımı, gerçek ihtiyaca dayalı
haĢere kontrol seçenekleri sunarak, bilinçli yönetim kararları vermek
için tüm mevcut bilgileri dikkate almalıdır. Bir ihtiyaç dahilinde NN
insektisitler yerine alternatif haĢere kontrol seçenekleri olmalıdır. Bu
seçenekler ürün rotasyonlarını, ekim tarihlerini, toprak iĢleme ve
sulamayı çeĢitlendirmeyi ve değiĢtirmeyi içerebilmelidir; istila edilmiĢ
alanlarda

daha

önerebilmelidir;

az

hassas

biyolojik

mahsul
kontrol

türlerinin
ajanlarının

kullanılmasını
uygulanmasını

sağlamalıdır ve az riskli insektisitlere yöneltilmelidir. Zararlı böcek
yönetimine yönelik bir EHY yaklaĢımının yaygın bir Ģekilde
benimsenmesi, düzenleyiciler ve uygulayıcılar tarafından eğitim ve
kabul gerektirecektir (Furlan ve Kreutzweiser, 2015). Tarımsal
üretimin profilaktik insektisitlere bağımlı olmaktan EHY modeline
kaydırılması ve alternatif haĢere kontrol seçeneklerinin kullanılması
biraz zaman alabilir ve ekonomik olarak rekabetçi ve sürdürülebilir
tarım sistemlerini teĢvik etmek için araĢtırma ve kamusal geniĢletme
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yatırımlarını gerektirebilir (Meissle ve ark., 2010). NN yerine
kullanılabilecek doğal spreylerin yanı sıra haĢere kontrolüne yönelik
çok sayıda kültürel, mekanik ve biyolojik çözüm de vardır (Watts,
2011).
NN’e bir dizi alternatifin, mevcut uygulanabilirliğinin istenilen
düzeyde olmaması nedeni ile tam olarak ikame edilememiĢtir, ancak
haĢere yönetimi için bir dizi umut verici yöntem (bitki savunma
elisitörleri, çoklu bitki bazlı semiyokimyasallar, dayanıklı ürün
çeĢitlerinin geliĢtirilmesi için gen düzenlemeleri ve koruma biyolojik
kontrol yöntemleri) hala araĢtırma ve geliĢtirme aĢamasındadır ve Ģu
anda tarım alanlarında pek uygulanmamaktadır. Bu umut verici
yöntemlerin

sahaya

sürülmeden

önce

hepsinin

daha

fazla

geliĢtirilmesi, sahada test edilmesi ve çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap
verebilmesi gerekmektedir (Jactel ve ark., 2019).
Alternatiflere yönelik araĢtırmaların sürdürülmesi önemlidir ve
çiftçiler ile diğer uygulayıcılar için EHY teknolojilerinin kamu
kurumları tarafından aktarılması, çiftçilerin eğitilmesi ve alternatif
haĢere kontrol seçeneklerinin benimsenmesini teĢvik edecek politika
ve

düzenlemelerin

yapılması

yerinde

Kreutzweiser, 2015).

218

TEMEL TIP VE KLİNİK UYGULAMALAR

olacaktır

(Furlan

ve
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