
GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA
DAHİLİ BİLİMLER II
EDİTÖRLER
Dr. Öğr. Üyesi Hamdiye TURAN 
Dr. Öğr. Üyesi Şerif KURTULUŞ 
Öğr. Gör. Feray BUCAK

YAZARLAR
Prof.Dr. Nilüfer ACAR TEK 
Doç. Dr. Halil YALÇIN 
Doç.Dr. Sultan GÜÇLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül UNUTKAN 
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜR
Dr. Öğr. Üyesi. Şerife KURŞUN
Öğr. Gör. Feray BUCAK 
Öğr. Gör. Şerivan KARAKUT
Öğr. Gör. Kevser GÜRSAN
Arş.Gör. Emel ELEM 
Arş.Gör. Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU 
Ezgi AYAN 
Gülsüm Feyza TÜRKEŞ 
Melike DURMAZ



GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ 

BİLİMLER II 

EDİTÖRLER 

Dr. Öğr. Üyesi Hamdiye TURAN 

Dr. Öğr. Üyesi Şerif KURTULUŞ 

Öğr. Gör. Feray BUCAK 

YAZARLAR 

Prof.Dr. Nilüfer ACAR TEK  

Doç. Dr. Halil YALÇIN  

Doç.Dr. Sultan GÜÇLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül UNUTKAN  

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜR 

Dr. Öğr. Üyesi. Şerife KURŞUN

Öğr. Gör. Feray BUCAK 

Öğr. Gör. Şerivan KARAKUT

Öğr. Gör. Kevser GÜRSAN 

Arş.Gör. Emel ELEM  

Arş.Gör. Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU 

Ezgi AYAN  

Gülsüm Feyza TÜRKEŞ  

Melike DURMAZ 



Copyright © 2021 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

distributed or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 

except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic 

Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2021© 

ISBN: 978-625-8061-65-9 

Cover Design: İbrahim KAYA 

December / 2021 

Ankara / Turkey 

Size = 16x24 cm



İÇİNDEKİLER 

EDİTÖRDEN / ÖNSÖZ 

Dr. Hamdiye TURAN 

Dr. Şerif KURTULUŞ  

Feray BUCAK……………………………….…….…………….…………..1 

BÖLÜM 1 

HEMŞİRELİK DİSİPLİNİNDE KOÇLUK VE PRATİKTE 

KAZANIMLARI 

MsC. Melike DURMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi. Şerife KURŞUN….……................…………….....…….3 

BÖLÜM 2 

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ve EBE/HEMŞİRELERİN 

ŞİDDETİ ÖNLEMEDE ROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül UNUTKAN 

Arş.Gör. Emel ELEM ……………….……………….……………...….…19 

BÖLÜM 3 

COVİD 19 PANDEMİSİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül UNUTKAN 

Doç.Dr. Sultan GÜÇLÜ... …….……………………….…………………43 



BÖLÜM 4 

PALYATİF BAKIMDA NON FARMAKALOJİK 

TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

Öğr. Gör. Kevser GÜRSAN …………………………………………..…61 

BÖLÜM 5 

İHMAL EDİLMİŞ MİNERAL MAGNEZYUM 

Uzm. Dr. Gülsüm Feyza TÜRKEŞ …………………………..…………93 

BÖLÜM 6 

MikroRNA EKSPRESYONU ÜZERİNDE DİYET 

BİLEŞENLERİNİN ETKİSİ 

Arş.Gör. Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU 

Prof.Dr. Nilüfer ACAR TEK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……………………107 

BÖLÜM 7 

DERLEME: GREEN SENTEZLE ELDE EDİLEN METALİK 

NANOPARTİKÜLLERİN ANTİDİYABETİK ETKİLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜR ……….…................…………….....……133

BÖLÜM 8 

BESİN KAYNAKLI ALERJEN RİSKLERİ 

Vet. Hek. Ezgi AYAN  

Doç. Dr. Halil YALÇIN ………….……................…………….....……157 



BÖLÜM 9 

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR 

Öğr. Gör. Şerivan KARAKUT  

Öğr. Gör. Feray KABALCIOĞLU BUCAK ………….……...........185



1

ÖN SÖZ 

Tıp bilimi durağan olmayıp her saniye yeni bilgiler eklenmektedir. Bu çağda 

çoğu kez değişimi yakalamakta zorlanmaktayız. 2019 Aralık ayında 

başlayan ve hala pandemiye neden olan covid tıbbi bilgilerimize yeni bakış 

açısı getirdi. Aynı zamanında beraberinde oluşan izolasyonlarla kimi meslek 

grubunda aşırı çalışma kimi grupta ise ev izolasyonu şeklinde oldu. Tüm 

bunlar kişide depresyonu tetikledi. Covid sonrası oluşan solunum yetmezliği 

ile yeni mekanik cihaz ayarları ve yeni antiviral tedaviler gelişti. Tüm bunlar 

erken dönemde çekilen tomografilerde yeni akciğer kanser olguları tespit 

edildi. Eş zamanlı lezyonlar covid’e bağlanıp akciğer kanserinde gecikmeye 

neden oldu. Aslında son 2 yılda pandemi ile tıptaki bilgilerimizin 

yetersizliğini ve çaresizliğimizi gösterdi. Her gün okumak ve öğrenmek ve 

böylelikle yenilenmek gerektiğini bir kez daha gördük. 

Güzel günler için okumaya devam… 
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Feray BUCAK3 

1 Doktor Öğretim Üyesi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Göğüs Hastalıkları, 
Şanlıurfa dr_hamdiyeturan@hotmail.com https://orcid.org/0000-0002-5959-542X  

2 Doktor Öğretim Üyesi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Göğüs Hastalıkları, 
Şanlıurfa drkurtulus1@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-1082-3700 

3 Öğretim Görevlisi, Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik 
Bölümü, Şanlıurfa feraykabalcioglu@hotmail.com   https://orcid.org/0000-0002-

2453-8310  

mailto:dr_hamdiyeturan@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5959-542X
mailto:drkurtulus1@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1082-3700
mailto:feraykabalcioglu@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2453-8310
https://orcid.org/0000-0002-2453-8310


2 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II



 
 3 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

 

HEMŞİRELİK DİSİPLİNİNDE KOÇLUK VE PRATİKTE 

KAZANIMLARI 

 

MsC. Melike DURMAZ1 

 

Dr. Öğr. Üyesi. Şerife KURŞUN2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Konya, Türkiye. melikebiryoldurmaz@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-6028-

5592 
2 Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Konya, Türkiye. serifekursun@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-1960-3955 

mailto:melikebiryoldurmaz@gmail.com
mailto:serifekursun@hotmail.com


 
4 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 5 

GİRİŞ  

Küresel salgınlar, kronik hastalıklar, önlenebilir sağlık sorunları, hızlı 

değişen teknolojik yenilikler, hasta demografisindeki değişimler, hasta 

beklentilerindeki artış ve artan sağlık bakım maliyetleri günümüzün 

sağlık hizmetleri sistemlerinde sürekli güncellemeleri ve değişiklikleri 

gerekli kılmaktadır (Delaney & Bark, 2019; Kol, Arıkan, İlaslan, 

Akıncı, & Koçak, 2018). Sağlık hizmeti sistemleri, ilgili kuruluşlarda 

sağlık profesyonelleri aracılığıyla birey, aile ve topluma sunulmakta 

(Delaney & Bark, 2019; Kar & Özer, 2020) ve sistemin önemli bir 

alanını hemşirelik disiplini üstlenmektedir.  Hemşireler, hasta 

bakımında hemşirelik sürecini kullanırlar (Dilles et al., 2011; 

Whitmore, 2010). Hemşirelik süreci bir bütün olarak düşünüldüğünde, 

hasta eğitimi; bütüne ait önemli parçalardan birini oluşturur ve 

hemşirelik sürecinin kullanımı hasta bakımında oldukça önemlidir 

(Dilles et al., 2011; Barbara M Dossey & Hess, 2013). Hemşirelik 

sürecinin doğru ve tam bir şekilde kullanımıyla kaliteli sağlık bakım 

hizmeti sunulmuş olup, bireyin sağlık sürecine olumlu istendik yönde 

katkılar sağlamaktadır. Hemşirenin hastaya verdiği eğitimle; 

danışmanlık sağlanmakta, bilgi ve beceri kazandırılmakta, aynı 

zamanda bakımı da gerçekleştirilmektedir (Barbara M Dossey & 

Hess, 2013).   

Luck, Dossey, and Schaub (2011) koçluk yöntemi ile gerçekleştirdiği 

çalışmada, hastalıklara bağlı sorun ve problemlerin hastaya verilen 

eğitim ile kısa sürede kalıcı davranış değişiklikleri sağlayarak 

azaltılabileceğini, ortadan kaldırılabileceğini veya önlenebileceğini 
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vurgulamışlardır. Böylelikle hasta izlem ve bakım sürecinde yenilikçi 

etkili yöntemleri kullanmanın önemi daha da belirgin hale gelmekte  

(Barbara M Dossey & Hess, 2013) ve bununla ilgili birçok 

model/teori/yaklaşım/yöntem/strateji kullanılmaktadır. Bunlardan biri 

de “hemşire koçluğu”dur (B. Dossey & Keegan, 2009; Narayanasamy 

& Penney, 2014). Hemşire koçluğu ile ilgili yurtdışında birçok 

çalışma yapılmış olmasına rağmen bu konu ile ilgili olarak Türkiye’de 

yapılmış fazla çalışma bulunmamaktadır.  Bu çalışma ile hemşire 

koçluk kavramı hakkında gerek akademisyen ve klinisyen hemşirelere 

bilgi sunmak, gerekse de hasta ve bakım vericilerine konu hakkında 

farkındalık oluşturmak ve hemşirelik literatürüne katkıda bulunmak 

amaçlanmaktadır. 

1. KOÇLUK  

1.1. Koçluk ve Hemşirelik Disiplininde Koçluk Kavramı 

Koçluk; duygusal zekânın uygulanmasıdır (Whitmore, 2010).  Daniel 

Goleman’a göre duygusal zekâ, “Üstün performansı öngörmede, 

duygusal zekâ (EQ) bilişsel beceriden (IQ) iki kat daha fazla 

önemlidir”. Koçluk, bireyin sahip olduğu performansında artış 

sağlamayı hedefleyen ve bireyin var olan kendi potansiyelini 

ulaşabileceği en yüksek değere ulaştırmayı amaçlayan bir yöntemdir. 

(Whitmore, 2010). Günümüzde birçok alanda kullanılmakla birlikte 

popülaritesi giderek ivme kazanmakta ve kullanımı önerilmektedir 

(Ross et al., 2018). Koçluk;  eğitim (Collins ve ark 2020), yönetim 

(Gan, Chong, Yuen, Yen Teoh, & Rahman, 2020), spor (Santos ve ark 

2019), mühendislik (Stefanidis ve ark 2016), tıp (Wang ve ark 2017) 
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ve hemşirelik (Meng ve ark 2011, Bennell ve ark 2012, Tülüce ve 

Kutlutürkan 2016, Xu ve ark 2017, Yusuf ve ark 2018, Johansson ve 

ark 2019) gibi farklı bilim alanlarında kullanılmıştır. Koçluk, 

hemşirelik biliminde de birçok araştırmacı tarafından kullanılmış ve 

avantajlı olduğu belirtilmiştir (Jones ve ark 2011, Dwinger ve ark 

2013, Kivela ve ark 2014, Tülüce ve Kutlutürkan 2016, Xu ve ark 

2017). Kronik hastalıklar başta olmak üzere, dahiliye, cerrahi, kadın 

doğum, halk sağlığı ve pediatri hemşireliği alanında hemşire koçluk 

stratejisi ile hasta izlem ve bakımının sağlandığı araştırmalar 

literatürde yer almaktadır (Jones ve ark 2011, Bennell ve ark 2012, 

Stuart-Mullen ve ark 2015). Mesleki açıdan bakıldığında da 

hemşirenin varlığını gösterebilmesi için koçluk uygulaması oldukça 

iyi bir fırsattır. Burada hemşire, hemşirelik sürecini temel alarak 

koçluk uygulamasını gerçekleştirir ve sonuçları değerlendirmesi 

yönüyle danışmanlığa/hasta eğitimine çok benzer olup, ayırt edilmesi 

oldukça zordur  (Ivey et al., 2012; Li, Lew, & Quach, 2020; Vincent 

& Birkhead, 2013; Young, Miyamoto, Dharmar, & Tang-Feldman, 

2020). Hemşire koçluk sürecinde hemşirelik süreci esas alınır ve 

hemşirelik sürecine bağlı kalınarak gerçekleştirilir. Önemli olan ve 

sürecin başarısını sağlayan unsur, hastanın aktif katılımının 

sağlanmasıdır. Bu yönüyle hemşire koçluk süreci, hemşirelik 

sürecinden ayrılır (B. Dossey & Keegan, 2009; Barbara M Dossey & 

Hess, 2013). 

Hemşirelik koçluğu kavramı aslında yeni bir kavram olmayıp, kökleri 

öncü hemşirelik teorilerine kadar uzanmaktadır. Hemşirelik koçluğun 

temellerinde Peplau’nun “Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler Teorisi”, 
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Orem’in “Özbakım Teorisi” ile Neuman’ın “Sistem Modeli”ne 

dayanmaktadır (Hess et al., 2013; Mcelligott, 2014; Ross et al., 2018). 

Hemşire koçluğunun değerleri ve yetkinlikleri bütünsel hemşirelik 

uygulamalarına dayalıdır (Delaney & Bark, 2019; Barbara M Dossey 

& Hess, 2013; Mcelligott, 2014).  Hemşire/lik koçluğu, hastayı 

merkezde tutarak kısa sürede kalıcı davranış ve tutum değişikliğine 

odaklanır. Bu süreçte koç hemşirenin amacı, hastaların yaşam 

kalitelerini arttıran ve sağlık durumlarını iyileştiren hedeflere 

ulaşmaları için motive ederek iyileşme süreçlerine olumlu katkı sunar 

(Kivelä, Elo, Kyngäs, & Kääriäinen, 2014). Koçluk süreci; amaçlı, 

hedef (sonuç) odaklı ve yapılandırılmış etkileşimle gerçekleştirilir 

(Delaney & Bark, 2019). Burada önemli olan hastanın koçluk süreci 

boyunca aktif katılımın olması ön plana çıkmaktadır. Yani sürecin en 

başından sonuna kadar hasta aktiftir. Bu aşamada hemşire koçun rolü, 

hastaların seçenekleri değerlendirmelerine, seçimler yapmalarına ve 

daha iyi hale gelmelerine yardımcı olacak planlamalarına ve 

belirlemelerine yardım etmesidir (Barbara M Dossey & Hess, 2013). 

Kısacası koçluk, “hasta merkezli yaklaşım” dır (Ross et al., 2018). 

Koç hemşire, bireylerin doğuştan sahip oldukları potansiyellerini 

gerçekleştirmelerine yardım ederek, değişim veya gelişim sürecini 

kolaylaştırmak için koçluk yetkinliklerini kullanarak koçluk sürecini 

gerçekleştirir (Hess et al., 2013; Mcelligott, 2014). Bu yetkinlikler 

şunlardır; koçluk yapısını kurmak, koçluk sürecini birlikte ve eş 

zamanlı oluşturmak, etkili iletişim sürdürme ve öğrenmeyi 

kolaylaştırmadır (Barbara M Dossey & Hess, 2013; Kivelä et al., 

2014).   
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1.2. Hemşire Koçluk Uygulama Aşamaları ve Kullanım 

Yöntemleri 

Döngüsel bir süreç halinde devam eden koçluk birbiri ile bağlantılı ve 

iç içe olan farklı altı aşamadan oluşur. Bu aşamalar şunlardır: 

• Hasta ile etkileşim kurma ve hastanın değişime hazır olma 

durumunu belirleme  

• Hastanın mevcut (gerçek) durumu, engel, sorun, kaygı, fırsat, 

seçenek ve olanaklarında farkındalığın sağlanması 

• Hasta merkezli hedefler belirlenmesi 

• Koçluk yapısının oluşturulması (kurulması) 

• Hastaya özgü koçluk yöntemlerinin uygulanması 

• Hasta ile birlikte koçluğun değerlendirilmesi  

Koçluk uygulamasında kullanılan farklı koçluk modelleri 

bulunmaktadır (Barbara Montgomery Dossey, 2013; Barbara M 

Dossey & Hess, 2013; Sezer & Şahin, 2015). Modellerden bazıları 

şunlardır; Grow, Smart, Spirit, 3-D, Spiral, Start Modelidir. 

(Narayanasamy & Penney, 2014; Whitmore, 2010). Koçluk sürecinin 

uygulanmasında KOÇ hemşire farklı yöntemleri (teknikler) kullanır. 

Bu yöntemlerin kullanımında hastaya en uygun olanı seçilmelidir. 

Bazı hastalarda hayal kurma, bazılarında canlandırma iken bazılarında 

geçmiş tecrübelerden faydalanma veya müzik dinleme, resim çizme, 

meditasyon yapma, güçlü sorular sorma, motivasyonel görüşme, dini 

ritüel, aromaterapi, imgeleme, takdir etme, mindfullnes vb. gibi 

yöntemlerden faydalanılabilir (Barbara Montgomery Dossey, 2013). 
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1.3. Hemşirelikte Koçluk Kullanımının Fayda ve Kazanımları 

Geleneksel sağlık davranış değişikliği yaklaşımları, genellikle bilgiyi 

aktarmaya ve öngörülen tedavi rejimlerine uyum sağlamaya vurgu 

yapmaları ile karakterizedir. Sağlık durumunun yönetilmesinde 

kullanılan geleneksel davranış değişikliği yaklaşımları hasta ve 

yakınların hastalık ve sağlık durumlarına uyum güçlüklerine 

beklenilen düzeyde çözüm olmaması nedeniyle faydaları 

sorgulanmaya başlanmıştır (Pirbaglou et al., 2018). Bununla birlikte, 

bu tür yaklaşımların hastalara gerekli özyönetim becerilerini ve 

gerekli davranışsal desteği sağlamada yetersiz olduğu gösterilmiştir 

(Wong-Rieger & Rieger, 2013). Ayrıca sağlık sistemlerindeki değişim 

ve gelişmeler hasta merkezli hizmet anlayışının güçlenmesini 

sağlamıştır. Bu durumun sonucu olarak, hastaların tüm iyileşme 

süreçleri boyunca aktif bir rol alması gerekliliği ortaya çıkmıştır 

(Özkan, 2017).  Ayrıca, Amerika Tıp Enstitüsü (Institute of Medicine 

) sağlık hizmeti sunumunda birey/hasta(lara) medikal ve klinik bilgiye 

erişim fırsatı sunulmasını ve karar vermelerinde “kontrol kaynağı” 

olmasını tavsiye etmiştir. Hastaların kendi sağlık durumlarına katılımı 

oldukça yükselişte olan bir trenddir. Hastanın kendi sağlık sürecine 

aktif katılımının sağlanması ve arttırılmasıyla hem memnuniyet 

(tatmin) hem de diğer sağlık çıktılarında kalitenin artacağı 

öngörülmektedir (Özkan, 2017).  Yine Amerika Tıp Enstitüsü (IOM) 

2011 yılındaki “The Future of Nursing” raporunda, hemşirelerin 

Amerika’nın mücadele halindeki sağlık sistemini yeniden tasarlama 

ve güncelleme noktasında sağlık sistemine ortak olmaları çağrısında 

bulunmuştur. Hasta ve karmaşık sağlık bakım gereksinimi olan birey 
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ve grupların iyileşme sürecinde donanımlı eğitim ve deneyime sahip 

hemşireler bu noktada hemşire koçluğu uygulaması için önemli bir 

fırsat olarak görülmüştür (Ross et al., 2018). Böylece, hasta ve 

yakınlarının hastalık ve sağlık durumu ile ilgili karar verme sürecine 

aktif bir katılım sağlayarak hemşire koçuyla birlikte ile işbirliği 

yaparak sürecine olumlu katkılar olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Hess 

et al., 2013; Ross et al., 2018). Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, 

hemşire koçluğu ile sürece katılan hastaların sağlık sonuçlarında 

olumlu yönde artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Gan et al., 2020; 

Kivelä et al., 2014; Özkan, 2017; Pirbaglou et al., 2018; Young et al., 

2020). Bu çalışmalar içinde dizde artrit tanısına sahip hastalarda 

yapılan koçluğun; fiziksel aktivitelerinde artış, bakım maliyeti ve ağrı 

durumlarında azalma ile ağrıyla baş edebilmelerinde olumlu etkisi 

olduğu açıklanmıştır (Jones ve ark 2011). Jones ve ark (2011)’nın yine 

aynı tıbbi tanıya sahip hastalarla yaptığı çalışmada; hastaların 

semptomlarında azalma (ağrı, emosyonel durum, bulantı-kusma, oral 

gıda alım zamanı, tüketilen ilaç miktarı) fiziksel aktiviteleri ve mental 

sağlık durumlarında artış olduğu belirtilmiştir. Cerrahi hasta grubunda 

hemşire koçluğu ile yürütülen çalışmalarda; ameliyata bağlı sorunların 

azaldığı (ağrı, bulantı-kusma, mobilizasyon), iyileşmenin hızlandığı, 

tekrarlı yatış oranlarında azalma olduğu, uyum sürecine ve maliyete 

olumlu katkılar sağladığını bildirilmektedir (Bennell ve ark 2012, 

Kivela ve ark 2014, Kruse ve ark 2017, Barcelona de Mendoza ve 

Damio 2018). Lucas et al. (2019) yapmış oldukları çalışmada doğum 

sonrası emzirme sürecinde ki annelere koçluk yöntemiyle emzirme 

desteği sağlamış ve ağrı durumları incelenmiştir. Koçluk yöntem 
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grubunda emzirme sırasında annelerin daha az ağrı yaşadıkları ve 

emzirmeye daha istekli sonucuna ulaşılmıştır.  Hemşire koçu 

sertifikasına sahip 315 hemşire ile yapılan bir çalışmada, hemşirelerin 

koç hemşire olduktan sonra kişilerarası ilişkilerinde, sağlık/sağlık 

davranışları ve iş doyumlarında artış olduğu bildirilmiştir  (Ross et al., 

2018). Koçluk yöntemi ile izlemi sağlanan Tip 2 diyabetli hastalarda 

glisemik kontrolü ve kendi öz yönetimi sürdürme üzerine etkin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Pirbaglou et al., 2018). Raphaelis, Frommlet, 

Mayer, and Koller (2020) kanser tanısı almış ve tedavi sürecinde olan 

153 hasta ile yapmış olduğu çalışma sonucuna göre; hastaların ağrı ile 

baş edebilme durumlarında, öz bakım ve memnuniyet oranlarında 

olumlu etkisi olduğu sonucuna belirtilmiştir Benzer çalışmalarda ise; 

koçluk yöntemi ile hemşirelik süreci uygulanan hastalarda mortalite, 

morbidite, komplikasyon görülme sıklığı, sağlık bakım maliyetinde 

azalma, taburculuk süresi, tekrar hastaneye yatış oranlarında azalma 

olduğu (Kruse, Soma, Pulluri, Nemali, & Brooks, 2017; McLendon, 

2017; Moriyama, Takeshita, Haruta, Hattori, & CE., 2015; Park & 

Larson, 2014; Xu, Mou, & Cai, 2017) hastalığa uyum, tutum, beceri, 

davranış değişikliği, yaşam kalitesi, hemşirelik bakımından 

memnuniyet durumlarını olumlu yönde etkisi olduğu sonucu elde 

edilmiştir (Fazio et al., 2019; Kivelä et al., 2014; Piamjariakul, Smith, 

Russel, Werkowitch, & Elyachar, 2013). 
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SONUÇ  

Hemşire tarafından uygulanan hemşirelik koçluğu yurt dışı 

araştırmalarında ve klinik uygulamalarında sık kullanılmakta ve gün 

geçtikçe popüleritesi artmaktadır. Ancak ülkemizde hemşire koçluğu 

yöntemi yeterince bilinmemekte ve uygulanmamaktadır. Koçluğun; 

kolay ve pratik olması, aktif hasta katılımını sağlaması, hemşirelik 

sürecine dayalı olması ve yapılan çalışmaların olumlu sonuçlara sahip 

olması koçluk yöntemini önemli kılmaktadır. Koçluk yöntemi 

hemşireliğin her alanında kullanıma uygun bir yöntemdir. Hasta 

bakım ve izleminde hemşirelik koçluğu yöntemi ile ilgili yurtdışında 

yapılan araştırmalarda bu yöntemin hasta sonuçlarına olumlu yönde 

etkilediği bildirilmektedir. Koçluğun hasta ve hasta sonuçlarına 

olumlu etkilerinden dolayı ülkemizde klinik hemşireliğin her alanında 

kullanımı teşvik edilmeli, konu ile ilgili daha fazla araştırma ve yayın 

yapılması önerilmektedir. 
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1. ŞİDDET  

 

Şiddet, kökeni çok eskilere dayanan çok boyutlu ve karmaşık bir 

olgudur. Literatürde şiddetin farklı tanımları yapılmıştır. Türk Dil 

Kurumu, şiddeti, bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik, 

karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma” ifadeleri ile 

tanımlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise şiddeti şöyle 

tanımlamıştır. ‘Şiddet, kişilerin gücünü, doğrudan veya dolaylı olarak 

kendisine, başka bir kişiye ya da topluma hasar, yara, gelişme 

güçlüğü gibi zararlar verecek şekilde kullanmasıdır (WHO, 2017).  

6284 nolu ‘Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun’da ise ‘şiddet, kişinin, fiziksel, psikolojik, 

ekonomik ve cinsel açıdan acı çekmesi ya da zarar görmesiyle 

sonuçlanan veya sonuçlanma ihtimali olan davranışları, bunlara 

ilişkin tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de 

içeren, kamusal, toplumsal veya özel alanda meydana gelen her türlü 

tutum ve davranış’ olarak tanımlanmaktadır.   

2. KADINA YÖNELİK ŞİDDET 

2.1. Kadına Yönelik Şiddetin Tanımı   

 

Şiddet, herkesin yaşadığı bir sorundur ancak en fazla kadınları 

etkilemektedir (Moroğlu, 2012). Birleşmiş Milletler (BM) Genel 

Kurulu, Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair 

Bildirge’de kadına yönelik şiddet kavramını şöyle açıklamıştır. Kamu 

veya özel alanda meydana gelen, tehdit, zorlama ve özgürlüğün keyfi 

olarak kısıtlanması, kadının bu durumdan fiziksel, duygusal ve cinsel 
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olarak zarar görmesi ile sonuçlanan toplumsal cinsiyete dayanan 

eylemlerdir (Berber, 2016). Resmi Gazete’de yayınlanan başka bir 

tanıma göre ise kadına yönelik şiddet; kadınlara, sadece kadın 

oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir 

ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve kanunda 

şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış” (Resmi Gazete, 

2012) şeklinde ifade edilmektedir (Tuzcu, 2020). Başka tanıma göre, 

kadına yönelik şiddet, güç eşitsizliğine dayanan, faili kadının büyük 

ölçüde yakını olan, kadının baskı ve kontrol altında tutarak 

haklarından mahrum bırakmaya yönelik davranıştır (Mavili Aktaş, 

2006).  

2.2.  Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı 

 

Kadına yönelik şiddet, tüm kültürlerde ve toplumlarda çok sık yaşanan 

bir sorun olmasına rağmen konunun aile mahremiyetinin bir unsuru 

olarak görülmesi yaygınlığının tam belirlenememesi ile 

sonuçlanmaktadır (Tatlılıoğlu 2013). Dünya Sağlık Örgütü, 2017 

yılında yayınladığı rapora göre dünya genelinde her 3 kadından birinin 

yakın partner şiddetine maruz kaldığını bildirmektedir (WHO, 2017). 

OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development)’nin 2019 verilerine bakıldığında ise kuruluşa üye olan 

ülkelerde bulunan kadınların %22’sinin yakın partner şiddetine maruz 

kaldığı görülmektedir. OECD ülkeleri arasında yaşamları boyunca 

yakın partner şiddetine maruz kalan kadınların oranının (%38) ile en 

çok Türkiye’de olduğu dikkat çekmektedir.  
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Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın (2015) 

sonuçları incelendiğinde; Türkiye’de her 10 kadından dördüne yakın 

partnerinin fiziksel şiddet uyguladığı görülmektedir. Aynı çalışmada, 

fiziksel ve cinsel şiddetin birlikteliğine vurgu yapılmaktadır. Şiddete 

maruz kalan kadınların %27’sinin her iki şiddet türüne de maruz 

kaldığı belirlenmiştir. Kadına yönelik şiddet denildiğinde akla sıklıkla 

fiziksel şiddet gelmektedir. Ancak Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi 

Şiddet Araştırması’nda (2015) yaşanılan en yaygın şiddet türünün 

%44 oranı ile duygusal şiddet olduğu göze çarpmaktadır. Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2017 yılında yayınladığı 

raporda 409 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü ve öldürülen 

kadınların %39’unun partneri veya eski partneri tarafından 

öldürüldüğü bildirilmektedir. 2018-2019 yıllarına bakıldığında ise, 

2018 yılında 440 kadının; 2019 yılının ilk 6 ayında ise 214 kadının 

erkekler tarafından öldürüldüğü belirtilmiştir (Kadın Cinayetlerini 

Durduracağız Platformu, 2019). 2020 yılında ise 300 kadın cinayeti 

yaşanmıştır. Bu kadınların 96’sı da boşanmayı isteme, barışmayı ya da 

evlenmeyi reddetme, ilişkiyi reddetme, 22’si ise ekonomik 

nedenlerden dolayı ayrılmak istediği için öldürülmüştür (Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020).  

2.3. Kadına Yönelik Şiddetin Türleri 

 

Kadına yönelik şiddete uygun müdahale edilebilmesi için şiddet 

olgusunun ve türlerinin tanımlanması konuya bütüncül bakış açısı 

getirilebilmesi açısından önemlidir. Şiddet denildiğinde ilk fiziksel 

şiddet akla gelmekte ve şiddetin diğer türleri çoğu zaman göz ardı 
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edilmektedir.  Bu açıdan bakıldığında, şiddet türlerini tanımlamak ve 

buna ilişkin farkındalığı artırmak yerinde olacaktır.  

  2.3.1.Fiziksel Şiddet 

Fiziksel şiddet, kaba kuvveti, kadını korkutma ya da sindirme ve 

yaptırım amacıyla kullanma olarak ifade edilmektedir. Dövme, 

iteleme, tekmeleme, yumruk atma, boğmaya çalışma, ısırma, eşya 

fırlatma, yaralama gibi davranışlarla son nokta olan öldürme fiilini 

içermektedir. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması’nda 

katılımcıların %34’ünün eşleri tarafından en az bir kere fiziksel 

şiddete maruz kaldığı saptanmıştır (Altınay ve Arat, 2007).  

Fiziksel şiddet, genellikle eş, sevgili, baba, oğul, ağabey ve 

kayınpeder tarafından uygulanmaktadır. Kadınlar, hayatının her 

aşamasında cinsiyeti nedeniyle erkek şiddetine maruz kalmaktadır. 

Fiziksel şiddet bunların içerisinde en somut ve göze çarpanıdır. 

Kadınlar, toplumsal baskı ve korku nedeniyle sıklıkla yaşadıkları 

şiddeti saklama eğilimindedirler. Fiziksel şiddet nedeniyle oluşan 

yaralanmaları yanlış beyanlarla gizlemeye çalışmaktadırlar. 

   2.3.2.Sözel Şiddet 

Sözel şiddet, kadınları baskı altında tutma, korkutma, kontrol etme ve 

cezalandırma amacıyla söz ve davranışlarla uygulanan şiddet türü 

olarak tanımlanmaktadır. Küçümseme, küfür, hakaret, aşağılayıcı 

isimler takma, kadının önemsediği şeylerle, dış görünüşüyle ve 

bedeniyle alay etme gibi davranışlar sözel şiddetin farklı biçimleridir. 
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Sözel şiddet, fiziksel şiddete göre çoğu zaman azımsansa da bu 

kategorideki davranışlar, kadının kişiliğini, değerlerini ve inançlarını 

hedef aldığı için özgüveni yok etmeye yönelik bir saldırı biçimdir. 

Dolayısıyla kadını ruhsal olarak tahrip eden bir şiddet türüdür 

(TBMM Araştırma Komisyonu Raporu, 2015). Sözel şiddet, fiziksel 

ve cinsel şiddet için öncülük etmektedir ancak şiddetin kadınların 

benliği üzerinde yarattığı hasarlar nedeniyle kadınlar şiddeti 

kanıksamakta ve ‘hak ettiği’ inancına yenik düşebilmektedir. Bu 

nedenlerle sözel şiddetin tespiti tam olarak yapılamamaktadır.   

  2.3.3.Psikolojik (Duygusal Şiddet) 

Psikolojik şiddet, kadın üzerinde baskı kurma amacıyla kadınların 

duygularının ve duygusal gereksinimlerinin istismar edilmesidir. 

Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet başta olmak üzere diğer şiddet 

türlerine zemin hazırlamaktadır. Psikolojik şiddet, kadının özgüvenine 

ve öz saygısına ağır hasar veren davranışlardan oluşmaktadır. Bu 

davranışlara, sevgi ve ilgiden yoksun bırakma, inanç ve değerlerini 

aşağılama, küfür ve hakaret etme, kadının sevdiği nesne ya da kişilere 

zarar verme, duygusal destek kaynaklarından yoksun bırakma örnek 

olarak verilebilir (Yetim ve Şahin, 2009). Psikolojik şiddet, fiziksel 

şiddet gibi ölçülebilir ve gözle görülebilir değildir. Bu nedenle kadın 

açık etmediği sürece fark edilemeyebilir ancak yarattığı travmalar bir 

ömür sürebilir (Turan, 2019). 

  2.3.4.Ekonomik Şiddet 

Ekonomik şiddet, paranın kadın üzerinde güç kurmak amacıyla 

kullanılması olarak ifade edilmektedir. Ekonomik şiddetin kadınlar 
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üzerindeki etkileri ve sonuçları üzerinde çok durulmuyordu. Ancak 

son yıllarda önemi dikkat çeken bir şiddet türü olarak sıklıkla 

tartışılmaktadır. Erkeklerin ekonomik şiddeti,  kadını maddi anlamda 

kendisine bağımlı kılmak ve kadının kendisinden ekonomik olarak 

üstün olmasını engellemek amacıyla uyguladığı düşünülmektedir  

(Turan, 2019).  Bu amaçlara hizmet eden kadının çalışmasına engel 

olmak, kadının gelirine el koymak, evin giderleriyle ilgilenmemek, 

çok kısıtlı bir bütçeyle kadını ihtiyaçlarını karşılamak zorunda 

bırakmak gibi davranışlar uygulanmaktadır. Türkiye’de Kadına 

Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nda katılımcıların %23’ü yakın 

partneri tarafından çalışmalarının önüne geçildiğini belirtmişlerdir 

(Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, 2015).  

  2.3.5.Cinsel Şiddet 

Cinsel şiddet, cinselliğin kadını sindirme, korkutma ve tehdit etme 

amacıyla kullanılması şeklinde ifade edilmektedir. Kadını cinsel 

ilişkiye zorlamak, cinsellikle cezalandırmak, kadına cinsel bir obje 

gibi davranmak, zorla pornografik yayınlar izletmek, kadını 

istemediği sayıda çocuk doğurmaya, fuhuşa veya kürtaja zorlamak, 

kadın sünneti, ensest, bekâret kontrolü, taciz ve tecavüz gibi 

davranışları içermektedir (Mutlu, 2015). Bununla birlikte zorla 

evlendirme de cinsel şiddet kapsamında değerlendirilmektedir 

(KSGM, 2015). Tecavüzcü ile evlendirme ise cinsel şiddetin ömür 

boyu sürmesine göz yummaktır.  

Evlilik içi tecavüz terimi ise mağdur kadınlar tarafından dahi cinsel 

şiddetin bir türü olarak kabul edilmemektedir. Evlilik içinde yaşanan 
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şiddet, kadınlar tarafından damgalanma korkusu, adli süreçlerin ayrı 

travmalar yaratması ve toplumun cinsel şiddet mağdurlarına olan 

bakış açısı nedeniyle çoğunlukla saklanmaktadır (Akın 2013; Gün 

Dağdemir 2014; KSGM 2015). Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre 

tespit edilebilen cinsel şiddet oranı evli kadınlarda %12’dir.  

  2.3.6.Israrlı Takip 

Israrlı takip (stalking), eski ya da mevcut partnerin ya da herhangi bir 

bireyin kadını sürekli izleyerek takip etmesi olarak tanımlanmaktadır. 

En yaygın ısrarlı takip türleri, sürekli telefonla arama, kısa mesaj ya 

da e-posta atma, sosyal medyada takip etme ve kadının iş yerine ya da 

yaşadığı yere giderek takip etme şeklindedir (Soygüt, 2020). 

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelinde, her 10 kadından 

yaklaşık 3’ünün en az bir kez ısrarlı takibe maruz kaldığı 

bildirilmektedir (Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 

Araştırması, 2015). Aynı araştırmanın sonuçlarına göre en çok görülen 

ısrarlı takip biçimleri sırasıyla kadını sevdiklerine zarar verme ile 

tehdit etme (%39), görüşmez ise kadına zarar vermekle (%38)  ya da 

intihar (%30) etmekle tehdit etmedir (Türkiye’de Kadına Yönelik Aile 

İçi Şiddet Araştırması, 2015). 

  2.3.7. Dijital Şiddet  

Dijital şiddet, teknolojik araçlar kullanarak kadınları kontrol edip 

denetleme, küçük düşürme ve cezalandırma gibi davranışlar olarak 

tanımlanmaktadır. ‘Yeni kuşak şiddet’ olarak tanımlanan bu şiddet 

türü, cep telefonundan ısrarlı olarak arama, mesaj atma, sosyal medya 

hesaplarını karıştırma/denetleme, sosyal medya üzerinden kadını 



 
28 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II 

aşağılayıcı ya da küçük düşürücü paylaşımlar/yorumlar yapma ve izni 

olmayan fotoğraflarını yayınlamakla tehdit etme gibi davranışları 

kapsamaktadır (Mor Çatı, 2021).  

2.4. Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri  

 

Dünya Sağlık Örgütü, kadına yönelik şiddetin nedenlerini bireysel, 

ilişkisel ve toplumsal olmak üzere üç başlık altında irdelemektedir 

(WHO, 2017). Bireysel faktörlere baktığımızda ilk olarak, eğitim 

seviyesinin düşük olması, genç yaş, çocukluk döneminde şiddete 

maruz kalma ya da tanı olmak gibi özelliklerin öne çıktığı 

görülmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda şiddet uygulayan 

erkeklerin uygulamayan erkeklere göre depresif, saldırgan, öfkeli ve 

anti sosyal kişiler oldukları dikkat çekmektedir. Benzer şekilde, 

psikopatolojik hastalıkları olan bireylerin şiddet eğilimlerinin daha 

yüksek olduğu bildirilmektedir (TBMM Araştırma Komisyonu 

Raporu, 2015). 

Şiddetin bireysel nedenlerine kadın açısından bakıldığında ise eğitim 

seviyesi düşük, çocukluğunda şiddete tanık olmuş, çocukluk 

döneminde cinsel istismara uğramış, erken yaşta evlilik yapan, evliliğe 

rızası olmayan, şiddeti kanıksamış kadınların daha fazla şiddete maruz 

kaldığı görülmüştür (Başkale ve Sözer, 2015).  

Kadına yönelik şiddetin ilişkisel nedenlerine baktığımızda ise ilişkide 

sevginin karşılıklı ifade edilememesi, iletişimin kurulamaması, 

ilişkide çatışma ve memnuniyetsizlik, aile yapısının ataerkil olması, 

erkeğin çok eşli olması, kadının eğitim seviyesinin erkeğe göre yüksek 
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olması gibi nedenler sayılabilir (Karaaslan, 2020). Toplumsal 

nedenlerine baktığımızda ise başta toplumsal cinsiyet ayrımcılığı 

olmak üzere, kadının toplum içerisindeki statüsünün düşük olması, 

şiddet suçlarına karşı yaptırımların eksikliği, kadınların yasal 

haklarının eksikliği ve toplumsal şiddet olaylarının fazlalığı karşımıza 

çıkmaktadır.  

Kadına yönelik şiddetin en önemli nedeni, toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığıdır (Ekinci, 2019; Zara Page ve İnce, 2008). Öyle ki şiddete 

maruz kalma açısından sadece kadın olmak başlı başına bir risk 

faktörüdür (Yetim ve Şahin, 2008). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, 

kadınla erkek arasındaki asimetrik güç dengesizliğini, cinsiyet 

eşitsizliğini kabul eden ve meşrulaştıran norm ve tutumları besleyerek 

kadınların şiddete maruz kalma riskini artırmaktadır (İstanbul 

Sözleşmesi, 2011).  

2.5. Kadına Yönelik Şiddetin Etkileri 

 

Kadına yönelik şiddet, kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde 

doğrudan ya da dolaylı birçok etkiye neden olmaktadır (Türkiye’de 

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, 2015). DSÖ, şiddetin 

fiziksel travma, psikolojik stres ve korku olmak üzere üç büyük 

etkisinin olduğunu ifade etmektedir. Kadına yönelik şiddet, yetersiz 

beslenme, kronik hastalıklar, madde bağımlılıkları, beden travmaları, 

sakatlıklar ve hastalıklar, kronik ağrı, güvensiz cinsellik, pelvik 

enflamatuvar hastalık, düşükler, düşük ağırlıklı bebek doğumları ve 

anne ölümleri gibi ağır sağlık problemlerini doğurabilmektedir 

(Kartal, 2008).  
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Şiddetin, fiziksel sorunların yanında etkisi kadının yaşamı boyunca 

süren psikolojik sorunları da beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. 

Israrlı bir şekilde şiddete maruz kalan kadınlarda, 

hırpalanmış/dövülmüş/örselenmiş kadın sendromu, travma sonrası 

stres bozukluğu, uyku ve yeme bozuklukları, kaygı bozuklukları, 

depresyon, intihar ve kendine zarar verme davranışları sıklıkla 

görülmektedir (Mavili-Aktaş, 2006). Görüldüğü gibi şiddetin 

psikolojik sonuçları korku ve intihar arasında geniş bir skalada yer 

almaktadır. Şiddetin bu travmatik etkileri, gün geçtikçe kadının kendine 

olan güvenini harap ederek kadının varlık sebebini sorgulamasına yol 

açmaktadır. Kadını edilgen hale getiren şiddet, kadının kendisini ifade 

etme ve koruma yetisini yitirmesine neden olmaktadır (Kalkandeler, 

2020).  

Şalcıoğlu, Urhan, Pirinçcioğlu ve Aydın (2017) tarafından aile içi 

şiddete maruz kalmış kadınlarla gerçekleştirilen çalışmada, travma 

sonrası stres bozukluğu ve depresyonun en güçlü yordayıcılarının, 

güvenliğe yönelik sürekli tehdit ve yaşamdaki çaresizlik duygusuna 

bağlı korku olduğu belirtilmiştir. Kadına yönelik aile içi şiddetin son 

noktası ise, artık telafisi olmayacak olan kadın cinayetleridir (Berber, 

2016). Dünya genelinde kadın cinayetlerinin %38-50'si kadınların 

yakın ilişkide bulundukları erkekler tarafından işlenmektedir (WHO, 

2019). Ülkemizde ise 2016 ve 2018 yılları arasında 932 kadın cinayeti 

işlenmiştir ve bu cinayetlerin faillerinin veya şüphelilerin %63,5’i 

kadınların eşleri veya duygusal partnerleri tarafından 

gerçekleştirilmiştir (Taştan ve Küçüker Yıldız, 2019). 
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3. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEMEDE SAĞLIK 

ÇALIŞANLARININ ROLÜ 

Kadına yönelik şiddet, sosyokültürel faktörler ve geleneksel 

mahremiyet anlayışı sebebiyle aile içerisinde gizli kalmaktadır. 

Konunun aile duvarlarını aşması ve dışa vurulması oldukça güç 

olmaktadır (Vatandaş, 2003). Bunların yanında, şiddet sosyal bir konu 

olduğu gerekçesiyle uzun yıllar sağlık hizmetlerinin dışında 

tutulmuştur. Oysaki şiddetin etkileri, kadına yönelik şiddetinin önemli 

bir sağlık sorunu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kadına yönelik 

şiddet, önceki bölümlerde sözünü ettiğimiz gibi ağır sağlık 

problemlerini doğurabilmektedir (Kartal 2008).  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde; şiddete uğrayan kadınların 

arkadaş/akraba ve kolluk kuvvetlerinden sonra yardım almak için 

başvurdukları yerlerin sağlık kuruluşları olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bunun yanı sıra, şiddet mağduru kadınların şiddete uğramayan 

kadınlara oranla üç kat daha fazla acil servisleri kullandıkları dikkat 

çekmektedir (Feder ve ark., 2006; Cambell, 2002). Ayrıca şiddet 

mağduru kadınların ifade edemedikleri şiddet çoğunlukla fiziksel ve 

ruhsal hastalıklarla ifade bulmakta ve bu kadınlar sağlık kurumlarını 

farklı sebeplerle sıklıkla kullanmaktadırlar (Aydemir ve Demircioğlu, 

2017). 

Şiddet mağduru kadınlar uğradığı şiddeti dışa vurmaktan çekinmekte 

ve durumun başkaları tarafından bilinmesini istememektedir 

(Vatandaş 2003). Bu nedenle, kadına yönelik şiddet mağdurlarına 

hizmet veren sağlık personelinin duyarlı yaklaşımı, şiddetin 
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saptanması ve yönetilmesine ilişkin bilgisi önem arz etmektedir. Bu 

aşamada, sağlık personelinin sunacağı bilinçli ve destekleyici 

yaklaşım, kadınların yaşadıkları şiddeti paylaşabilmelerine ve sorunu 

çözebilmek için adım atmak adına güç bulmalarına katkı sağlayacaktır 

(Polat 2005). Sağlık profesyonelleri, şiddet mağduru kadınlar ile 

karşılaştıklarında çok yönlü katkıda bulunabilirler.  

Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 280. maddesinde de sağlık personeli 

kadına yönelik şiddeti tespit etmek ve bildirmekle yükümlü 

kılınmakta, bildirmediği takdirde suç işlemiş sayılmaktadır (Akbulut, 

2014). Ülkemizde 2008 yılında yapılan “Kadına Yönelik Aile İçi 

Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında, sağlık personeli kadına 

yönelik şiddet konusunda eğitilmiş ve sağlık personelinin kayıt 

tutması istenmiştir (Yaman Efe, 2010). Buna ek olarak, 2012 yılında 

yayınlanan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddeti önlemede kurumlara 

düşen sorumluluklara yer verilmiştir.  

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için birçok sektörün iş birliği 

içinde çalışması gerekmektedir. Sağlık sektörü de bu multidisipliner 

yaklaşımın önemli bir ayağıdır. Şiddete maruz bırakılan kadınların 

öncelikle iletişim kurdukları ve mahrem sayılabilecek konuları 

paylaşabildikleri kişiler hemşire ve ebelerdir. Hemşire ve ebeler 

çoğunluğunun kadın olması nedeniyle mağdurlar ile daha kolay güven 

ilişkisi kurarak, kadınlara ulaşmayı daha rahat başarabilmektedirler 

(Efe, 2012; Kaplan, 2014). Bu nedenle hemşire/ebelerin, şiddetin 

tanılanması, değerlendirilmesi ve bireyin doğru yerlere sevk edilmesi 
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konusunda eğitimli olması ciddi önem taşımaktadır.  Amerikan Acil 

Hemşireleri Birliği de hemşirelerin hizmet verdikleri her alanda, 

şiddeti saptama, değerlendirme, mağdura danışmanlık verme ve 

gerekli kurumlara yönlendirme yapmakla yükümlü olduklarını 

bildirmektedir (American Emergency Nurses Association, 2006). 

Benzer şekilde, DSÖ kadına yönelik şiddetin saptanması ve 

önlenmesinde sağlık personeline önemli yükümlülükler düştüğünü 

belirterek bunları şu şekilde sıralamıştır;  

1. Şiddetin yaşandığı aileye özgü şiddet nedenleri ve risk faktörleri 

değerlendirilmelidir.  

2. Şiddet mağduruna acil tıbbi destek sunulmalı ve uygun sosyal 

destek sağlanmalıdır.  

3. Şiddet olgularında polis, sosyal hizmet uzmanları ve sağlık 

profesyonelleri iş birliği içerisinde çalışmalıdır (WHO, 2002).  

Şiddet konusundaki, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen 

ebe/hemşirelerin şiddet mağduru kadını tanılama, gereksinimlerini 

belirleme ve görüşmenin sorumluluğunu üstlenmede yeterli eğitime 

sahip olmadıkları bildirilmektedir (WHO, 2002; ICN, 2001). 

Uluslararası Hemşirelik Konseyi ise ebe/hemşirelerin şiddet sorununa 

karşı gerek vaziyet alışları ve mesleki donanımlarından gerekse 

kurumsal politikalardan dolayı sorumluluklarını yerine yeterince 

getirmediklerini ifade etmektedir (ICN, 2001). Ebe/hemşirelerin şiddet 

olgularını fark edememesi ya da kayıtsız kalması, şiddet mağduruna 

desteği mesleki yükümlülük olarak görmemesi ve şiddet mağdurunun 

desteklenmesi konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması şiddete 
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müdahale edilmesini güçleştirmektedir (Turla, 2006; Efe, 2012). 

Şiddete uğrayan kadınlar, yargılanma kaygısı ya da sağlık 

personelinin ona yardım etmeyeceği inancı ile şiddeti anlatmaktan geri 

durabilmektedir.  

Ebe/hemşireler, şiddetle mücadele kapsamında birincil, ikincil ve 

üçüncül koruma hizmetleri sunmalıdır. Birincil koruma, şiddetin 

gerçekleşmeden önlenmesine yönelik girişimleri içerir. Bireysel 

farkındalığı artırmaya ilişkin eğitimler, iletişim becerilerinin 

güçlendirilmesi, sosyal destek ağlarının güçlendirilmesi, tedbirlerin 

alınması noktasında politika çalışmalarının yapılması ve toplumun 

çeşitli iletişim yolları ile bilinçlendirilmesi gibi uygulamalar bu 

basamakta yer alır. İkincil korumada ise şiddet mağdurlarının 

saptanması, sağlık sorunlarının tanılanması ve tedavisi, 

gereksinimlerinin belirlenmesi ve güvenliklerinin sağlanmasına 

yönelik girişimler yer almaktadır. Üçüncül koruma ise rehabilitasyon 

ve koruma müdahalelerini içerir. Bu kapsamda mağdur ve ailesine 

verilecek danışmanlık hizmetleri, mağdurun barınma ve iş 

olanaklarının belirlenmesi gibi sosyal hizmet uygulamaları 

yapılmaktadır (Kandemirci ve Kağnıcı 2014).  

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Şiddet nedeniyle yardım arayan ya da farklı nedenlerle sağlık 

kurumlarına başvuran şiddet mağduru kadınların, konuya hakim ve 

yetkin profesyoneller tarafından desteklenmesi şiddet zincirinin 

kırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu noktada, 

ebe/hemşirelerin kadına yönelik şiddeti tanılama, mağdura yaklaşım, 
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destek mekanizmaları ve yasal mevzuat konusunda yetkinliklerinin 

artırılması için hizmet içi eğitimlerin yapılması gereklidir. Bunların 

yanında şiddetle etkin mücadele edebilmek için rutin şiddet 

taramalarının yapılması, mağdura destek verebilecek her kurumla 

(Kolluk kuvvetleri, Şiddet önleme ve izleme merkezleri, sığınma 

evleri, valilik ve belediyeler) işbirliği içinde olunması ve şiddet 

mağdurlarını tanılama ve delil toplama konusunda yetkilendirmelerin 

yapılması ve prosedürlerin oluşturulması önerilmektedir.  
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GİRİŞ 

Koronavirüs (COVID-19), ortaya çıktığı günden bu yana küresel bir 

sağlık krizine yol açmıştır. Daha önce yaşanan salgınlarda da olduğu 

gibi sosyal ve ekonomik krizleri derinleştirmiş ve yeni eşitsizlikleri 

beslemiştir. Covid-19’un olumsuz sonuçları ile birlikte sebep olduğu 

en önemli sorunlardan birisi mevcut haliyle dahi Türkiye için büyük 

bir problem olan kadına yönelik aile içi şiddetin artmasıdır. Salgının 

kadına yönelik aile içi şiddetin artışında ne kadar etkisi olduğuna dair 

tartışmalar yapılırken tüm dünyada aile içi şiddet nedeniyle yardım 

arayanların sayısının ciddi oranda arttığını görüyoruz. Bu doğrultuda 

bu bölümde, Covid-19 pandemisinin aile içi şiddet üzerindeki etkileri, 

yaygınlığı ve alınabilecek önlemler incelenmiştir.   

1. COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETE 

ETKİLERİ  

 

Covid-19 vakalarının ortaya çıkmasından bu yana tüm dünyada 

hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yapılan kamusal kısıtlamalar 

insanların günlük yaşamları üzerinde önemli değişiklikler yaratmıştır. 

Büyük salgınların toplumun sosyal yapısında ciddi değişimlere neden 

olduğu bilinmektedir. Bu değişimlerin başında da suç oranlarındaki 

artışlar ve suç türlerinde meydana gelen değişimler gelmektedir  

(Toprak Ergönen, Biçen ve Ersoy, 2020). Salgın, yangınlar, kasırgalar 

gibi büyük ölçekli afetlerin insanlar üzerinde depresyon, travmatik 

stres bozuklukları, madde kötüye kullanımları, aile içi şiddet ve çocuk 

istismarları gibi travmatik etkilerinin olduğu bilinmektedir (Telles, 

Valencia, Barros and Silva,  2020). Covid-19 salgını da halihazırda 
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ülke için sorun olan ekonomik ve sosyal krizleri daha fala 

derinleştirmiş ve bunlara yeni eşitsizliklerin eklenmesi ile aile içi 

şiddet oranlarında ciddi artışlar meydana gelmiştir (Salgında Kadın 

Olmak Araştırma Raporu, 2020). 

1.1.  Covid-19 Salgınında Aile İçi Şiddetin Yaygınlığı 

 

Yapılan araştırmalar, birçok ülkede pandemi sürecinde aile içi şiddet 

ve şiddet nedeniyle yardım arama oranlarının önemli ölçüde arttığını 

göstermektedir (United Nations Human Rights, 2020; WHO, 2020). 

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından pandeminin 

erken dönemlerinde şiddet nedeniyle yardım arama oranlarının 

Kıbrıs’ta %30, Singapur’da %33 ve Arjantin’de %25 oranında arttığı 

ve İspanya, Kanada, İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ise sığınma evlerine gelen başvuruların arttığını 

bildirilmiştir (İlkaracan ve Memiş, 2020).   

Türkiye’deki duruma bakıldığında ise aile içi şiddetin arttığını 

gösteren birçok veri bulunmaktadır. 2019 yılına kıyasla 2020 yılında 

%80 oranında fiziksel ve %93 oranında psikolojik şiddetin ve %78 

oranında barınma talebinin arttığını bildirmiştir. 28 ilde yaşayan 1873 

kadınla yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre ise aile içi şiddet 

pandemi döneminde %27,8 artmıştır (Sosyo Politik Saha Araştırmaları 

Merkezi, 2020). "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” ise 

Covid-19 önlemlerinin alınması ile önceki aylara göre şiddet 

nedeniyle yardım hatlarını arayanların sayısı Nisan ayında %55 

artarken Mayıs ayında %78 artmıştır. Bunların yanında kadınların 

Nisan ayında en çok cinsel şiddet nedeniyle Mayıs ayında ise en son 
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psikolojik şiddet nedeniyle yardım istedikleri dikkat çekmektedir. 

Aynı araştırmada şiddet hatlarını en çok evli olduğu erkekten şiddet 

gören kadınların aradığı bildirilmiştir (Kadın Cinayetlerini 

Durduracağız Platformu, 2020). İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 

verilerine göre ise Mart 2019’da aile içi şiddet ve diğer suçların 

toplam sayısı 13.538 iken, Mart 2020 de bu sayı 11.578’e düşmüştür. 

Ancak bazı suç tiplerinde düşüşler yaşanırken aile içi şiddet oranında 

%38.2 oranında artış olduğu tespit edilmiştir (Bağış ve Demir, 2021).  

1.2.  Covid-19 Salgınında Aile İçi Şiddeti Artıran Faktörler 

 

Pandemiden kaynaklanan koşullar aile içi şiddetin gelişmesi için 

elverişli bir ortam yaratarak başka bir halk sağlığı krizini 

derinleştirmiştir (WHO, 2020; Nakyazze, 2020). Salgının 

başlangıcından bu yana, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, salgının aile 

içi şiddet insidansı üzerindeki olası etkisi konusunda uyarmıştır. Bu 

uyarılar, pandemi sürecinde alınan önlemlerin, insanların stres 

seviyelerindeki artış, cinsiyetler arasındaki gelir eşitsizliğindeki 

değişimler, ekonomik zorluklar, insanların evde geçirdikleri sürenin 

artması gibi aile içi şiddeti artıran risk faktörlerini besleyeceğinin 

kabulüne dayanıyordu (Brooks, Webster, Smith, Woodland, Wessely 

ve ark., 2020).  

Brooks ve ark.’nın (2020) karantinaların insanlar üzerindeki psikolojik 

etkisini değerlendiren birkaç çalışmayı değerlendirdikleri araştırmaya 

göre karantinaların stres, kaygı, travma, irritasyon ve depresyon gibi 

çeşitli olumsuz psikolojik etkilere neden olduğu sonucuna 

varmışlardır. Stres, hayal kırıklığı ve duygusal dengesizlik gibi 
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olumsuz duygular,  şiddetle (Munyo ve Rossi, 2013) ve özellikle aile 

içi şiddetle (Card ve Dahl, 2011) ilgili faktörlerdir. Başka bir 

çalışmada ise Covid-19 pandemisinin aile içi şiddetin hem yaygınlığı 

hem de şiddeti üzerinde potansiyel katkıda bulunan faktörler, mağdur 

ve faillerin birlikte daha fazla zaman geçirmesi, kadınların yardım 

arama yollarını kısıtlayabilen artan sosyal izolasyon ve azalan sosyal 

hareket, aile içi şiddetle bağlantılı artan durumsal stresörler (örn. 

finansal stres ve iş güvensizliği), durumsal faktörler nedeniyle 

kontrolden çıktığını hisseden ve bir kontrol duygusu yaratmak için 

şiddet ve istismarı kullanan suçlular ve aile içi şiddet failleri arasında 

artan alkol tüketimi olarak ifade edilmiştir (Morton 2020; Nancarrow, 

2020; Payne, Morgan ve Piquero, 2020). 

Covid-19 nedeniyle alınan karantina önlemleri ve sosyal izolasyon, 

savunmasız insanları, saldırganlarıyla sosyal alanı paylaşmaya 

zorlamış ve kadın istismarcısına sürekli maruz kalmaya başlamıştır 

(Nakyezze, 2020). İstismarcı veya kontrol edici bireylerin evlerindeki 

çarpık güç dinamikleri, kriz dönemlerinde kolayca yoğunlaşabilir, 

çünkü istismarcı hareket etme özgürlüğüne sahipken, mağdurun 

hareketi kısıtlanır ve sürekli maruz kalma, mağdurun başa çıkma veya 

yardım arama kapasitesini sınırlar (United Nations Human Rights, 

2020; WHO, 2020; Telles, 2020).  

Pandemi istismarcılara, mağdurlarını herhangi bir inceleme veya 

yaptırım olmaksızın sömürme konusunda daha fazla özgürlük 

vermiştir. Bunun yanında şiddet failleri, bu süreçte kadınları, istihdam, 

ihtiyaç duyduğu sosyal yardım ya da hizmetlere erişim gibi resmi ve 
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gayri resmi bütün destek sistemlerinden tecrit etme fırsatı 

bulmuşlardır. Öyle ki bu durum mağdurların sürekli gözetim altında 

tutulması ve nasıl davranacakları, ne yapacakları ve ne zaman 

yapacaklarını söylemeye kadar varmaktadır (Taub, 2020). Bunlara ek 

olarak, sosyal medyanın, internet erişiminin ve cep telefonlarının 

kontrolü ve böylelikle mağdurlar için daha az sosyal destek erişiminin, 

aile içi şiddetin ve kadın cinayeti risklerinin artmasına katkıda 

bulunduğu düşünülmektedir (United Nations Human Rights, 2020; 

WHO, 2020; Telles, 2020).   

Kadınların desteğe ulaşımının fail tarafından engellenmesinin yanında 

resmi destek mekanizmalarının salgın nedeniyle olumsuz etkilenmesi 

de kadına yönelik şiddet mağdurlarına yönelik destek ağının çoğunu 

paramparça etmiştir. Dolayısıyla salgın, yardım almayı, kaçmayı veya 

güvenlik bulmayı çok daha zor hale getirmiştir (Flowe ve Kanja, 

2020). Salgın öncesinde mağdur, bir komşusunun, bir aile üyesinin 

veya arkadaşının evine sığınarak veya olayı yetkililere bildirerek 

şiddet içeren bir durumdan kaçabilmekteydi (Abramson, 2020). Ancak 

Covid-19 pandemisinden bu yana birçok mağdur için bu güvenlik 

seçenekleri şu anda ulaşılabilir ya da yeterli değildir (Toprak Ergönen 

ve ark., 2020).  

Türkiye’de ve tüm dünyada kadın dayanışma örgütleri, kadınların 

pandemi döneminde sığınma evlerine ve ilgili kurumlardan hizmete 

erişimde zorluklar yaşadığı bildirilmiştir (Mor Çatı Kadın Sığınma 

Vakfı, 2020; Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020). Mor 

Çatı Kadın Sığınma Vakfı’nın kadına yönelik şiddet ile ilgili 
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oluşturduğu izleme raporlarına göre (2020) kamu kurumlarının 

önleyici ve koruyucu hizmetleri sunmasında eksiklikler yaşandığı, 

destek talebi ile kuruluşlara başvuran kadınların birçok aşamada 

sorunlarla karşılaştığı ve koruma tedbirleri açısından gereken destek 

hizmetini alamadıkları görülmektedir.  

Avrupa ülkelerinde yapılan bir çalışmada, pandemi karşıtı tedbirlerin 

getirilmesinin hizmet sağlayıcılar için en az yedi ana konuda zorluk 

yarattığını ortaya koyulmuştur. Bu zorlukların, hizmet sunumunun 

sürekliliğini sağlamak, destek sağlamanın yeni yollarını bulmak, 

hizmetlere olan talebin artmasını karşılamak, hizmet sağlayıcı 

personelin zorlanmayla başa çıkması, mağdurlara ulaşma, mağdurların 

risk düzeyini belirleme ve finansman yetersizliği konusunda 

yaşanmıştır  (European Union, 2021). Covid-19 virüsünün kendisine 

verilen yanıtta olduğu gibi, zaman çok önemlidir ve şiddet 

mağdurlarına yardım etmedeki gecikmeler maalesef mağdurlara geri 

dönüşü olmayan zararların verilmesine neden olabilmektedir 

(Nakyazze, 2020).  

Aile içinde şiddet yaşayan kadınlar, yardım isteme ve adli makamlara 

başvurma konusunda geri durmaktadırlar. Çünkü aile içi şiddetin, 

sosyokültürel faktörler ve konunun geleneksel mahremiyeti nedeniyle 

aile duvarlarını aşıp ortaya çıkması güç olmaktadır (Vatandaş, 2003). 

Mağdurların yaşadıklarını kimseye anlatmaması, yaşadıkları şiddeti 

bildirme konusunda gönülsüz olmaları nedeniyle aile içi şiddetin 

gerçek boyutları bilinmemektedir (Canter, 2011). Pandemi döneminde 

de kadınların önemli bir kısmı polisten, devlet kurumlarından veya 
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hükümet dışı kuruluşlardan ve resmi olmayan kaynaklardan yardım 

istemiş olsa da, büyük bir kısmı da güvenlik endişeleri nedeniyle 

yardım istememiştir (Boxall, Morgan ve Brown, 2020).  

Pandemi dönemindeki aile içi şiddet söz konusu olduğunda ev içi 

toplumsal cinsiyet rolleri de dikkat çeken bir diğer unsurdur 

(Kızılırmak ve Memiş, 2020; Kuruluşlararası Daimi Komite (IASC), 

2020). Pandemi sürecinde izolasyonlar ve önlemler nedeniyle ev içi 

rollerin paylaşımı cinsiyet temelli eşitsizliği daha fazla 

derinleştirmiştir (Alon, Doepke, Olmstead-Rumsey ve Tertilt, 2020). 

Değişen iş koşulları, çocukların çevrim içi eğitime geçmesi ve 

kreşlerin kapatılması, hijyen gereksinimlerinin artması, temizlik, 

yemek gibi ev içi işler için alınan hizmetlerin kesintiye uğraması, evde 

hastalanan kişilerin olması durumunda onların bakım yüklerinin 

olması kadının ev içindeki yüklerini hepten artırmıştır (Kızılırmak ve 

Memiş, 2020; Ünal ve Gülseren, 2020). ‘Salgında Kadın Olmak’ 

isimli araştırma raporunda (2021), pandemi sürecinden önce ev 

içindeki işlere dört saatten fazla zaman ayıran kadınların oranı %15.9 

iken pandemi sürecinde bu oran %41.80’e çıkmıştır. Ev içi iş yükü 

konusunda kadınların %71.9’unun sorun yaşadığı, %28’inin eşinden 

%24’ünün çocuklarından, %10’unun ise evdeki diğer kişilerden destek 

istediği ve %17’sinin çözüm bulamadığını ifade ettikleri 

belirtilmektedir. Yapılan başka bir araştırmada; katılımcıların 

yarısından fazlasının karantina sürecinde aile içi tartışma yaşadıkları, 

bu tartışmaların tahammülsüzlük, aile üyelerinin baskın tavrı ve ev içi 

rol paylaşımları konusunda yaşandığı; ayrıca katılımcıların çoğunun 
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aile içi fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalmadıkları 

tespit edilmiştir (Boxall, ve ark., 2020).  

Pandeminin kadınları derinden etkileyecek diğer sonucu ise 

pandeminin getireceği ekonomik yüklerdir. Covid-19 pandemisinin 

şiddeti ve derinliği henüz hissedilmese de, ekonomik şokun dünya 

genelinde birçok hanede hissedileceği ve önceden mevcut ekonomik 

kırılganlığa sahip nüfusların maruz kaldığı sonuçların daha yıkıcı 

olacağı düşünülmektedir (Flowe ve Kanja, 2020; Nakyzze, 2020). 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kadın Birimi (UN 

Women)’nın yapmış olduğu bir araştırmada, Covid-19 küresel salgını 

sebebiyle 2021 yılından itibaren 435 milyon kadın ve kız çocuğunun 

günde 1,90 dolar ile yaşamaya mahkum kalacağı öngörülmektedir. 

Kadınların, pandemide en çok etkilenen perakende, konaklama ve 

turizm sektörlerinde çalışması, kayıt dışı ekonomide yer alması ve 

bunların yanında kadının ev içindeki yüklerinin artması kadınların 

istihdamda ilk vazgeçilenler olması ile sonuçlanmaktadır. Bütün 

bunlar kadınların Covid-19 salgını sebebiyle daha çok ücretsiz olarak 

çalışmalarını dolayısıyla yoksullaşmalarını kaçınılmaz hale 

getirmektedir (Azcona ve Ginette, 2020).  

1.3.  Kriz Dönemlerinde Aile İçi Şiddete Uygun Müdahale İçin 

Alınabilecek Önlemler  

 

Pandemi önlemleri mutlaka bir süre sonra kaldırılacaktır. Ancak sebep 

olduğu kadına yönelik aile içi şiddetin etkileri, ömür boyu 

sürebilecektir (Abramson, 2020). Aile içi şiddet, Covid-19 

pandemisinin şiddetlendirdiği bir sorun olduğu unutulmamalı, polis ve 
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psikiyatrik müdahalelerin gerekli olduğu kabul edilmelidir. 

Profesyoneller hem kriz sırasında hem de sonrasında mağduriyet 

oranlarının artma olasılığının farkında olmalıdırlar.   

Pandemi sürecinde Türkiye’de kadına yönelik şiddetle ilgili alınan 

tedbirlerin yetersizliğini bir kenara koyarsak, TCK’nın 103. 

maddesinde yapılması istenen çocuk istismarının faillerinin affına 

ilişkin değişiklik, kadınların nafaka haklarının kısıtlanmaya 

çalışılması ve kadına yönelik şiddeti önlemek için devletleri yükümlü 

kılan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kadına yönelik şiddetle 

mücadele anlamında üzücü sonuçlar olmuştur (Salgında Kadın Olmak 

Araştırma Raporu, 2021).  

Salgın gibi doğal afetler sonrası aile içi şiddet vakalarındaki artış afet 

sonlanmasına rağmen bir yıl devam edebilmektedir (Toprak Ergönen 

ve ark, 2020). Aile içi şiddet, Covid-19 salgınının önemli ve yıkıcı bir  

sonucudur. Bu nedenle aile içi şiddetin önlenmesi için 

profesyonellerin hem kriz sırasında hem sonrasında müdahaleler için 

hazır olması gereklidir. Aile içi şiddet vakalarında önleme, gözetim, 

raporlama ve müdahale mekanizmaları gereklidir ve Avrupa 

Konseyi’ne (2020) göre şunları içerebilir: 

1. Kriz zamanlarında toplumsal cinsiyete dayalı şiddete 

müdahaleyi uzun vadeli iyileştirmek için ulusal eylem planları 

kabul edilmelidir.  

2. Failin hızla uzaklaştırılması yoluyla mağdurları ve çocuklarını 

faillerden korumak için önlemler alınmalıdır. 
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3. Aile içi şiddetin her biçimini içeren davalara mahkeme 

yargılamalarında öncelik verilmelidir. İstanbul Sözleşmesi'nin 

53. Maddesi, mağdurlara uygun sınırlama veya koruma 

kararlarının verilmesini sağlamak için yasal önlemlerin 

kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Bu emirlerin daha iyi 

uygulanması, mağdurların ve çocuklarının korunmasını 

artıracaktır. 

4. Destek hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve Covid-19'un ve 

diğer olası kriz durumlarının destek hizmetlerinin işlevselliği 

üzerindeki etkisinin sınırlandırılmalıdır.  

5. Olağanüstü haller sırasında eş şiddeti mağduru kadınlara ve 

çocuklarına yönelik destek hizmetlerinin sağlanması ve temel 

hizmet olarak kabul edilmesi için ulusal mevzuatlar 

düzenlenmelidir. İstanbul Sözleşmesi'nin 20. maddesi, 

mağdurların şiddetten kurtulmalarını kolaylaştıran hizmetlere 

erişimlerinin sağlanması için gerekli yasal veya diğer tedbirlerin 

alınması gerektiğini belirtmektedir.  

6. Mağdurlara kriz zamanlarında desteğe gizlice erişmelerini 

sağlayan yardım hatları ve iletişim araçları sunulmalıdır.  

7. Kriz zamanlarında yakın partner şiddeti mağduru kadınları ve 

çocuklarını desteklemek için destek hizmetlerinin kapasitesini 

genişletmek için ek finansman sağlanmalıdır.  

8. Hizmet sağlayıcıların mağdurların risk değerlendirmesi 

prosedürlerini yalnızca kişisel ortamlardan ziyade uzaktan 

hizmet sunumunu içerecek şekilde güncellemesi yerinde 

olacaktır.  
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9. Hizmet personelinin refahını destekleyen uygulamaları 

benimseyerek üzerlerindeki baskı azaltılmalıdır.  

10. Kriz zamanlarında destek hizmetlerine nereden ve nasıl 

erişebilecekleri konusunda mağdurları bilgilendirmek için 

bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir.  

11. Şiddet mağdurlarını destekleyen profesyoneller için 

başlangıçta kapsamlı bir mesleki ve hizmet içi eğitim 

sağlanmalıdır (Europen Union, 2021).  

 

2. SONUÇ 

 

Sonuç olarak, Covid-19 pandemisinin yansımaları, hastalık 

bulaşmasını önlemek ve küresel nüfus üzerindeki etkisini azaltmak 

için alınan önlemlerin çok ötesine geçmektedir. Sosyal mesafe, 

bulaşmaya karşı koruma sağlasa da, işlevsiz aileleri, mağdurlar ve 

onların soyundan gelenler için kalıcı sakatlık veya ölümle 

sonuçlanabilecek aile içi şiddetin fiziksel, duygusal ve ekonomik 

sonuçlarına maruz bırakmaktadır. Pandemi tedbirleri son bulsa dahi 

yarattığı travmatik etkilerin etkisi uzun yıllar hissedilecektir. Aile içi 

şiddeti önlemeye yönelik müdahalelerde rol alabilecek her kurumun 

ve profesyonelin bu potansiyel etkinin farkında olması ve yukarıda 

sözünü ettiğimiz tedbirlerin alınmasında sorumluluk alması şiddetin 

toplum sağlığı üzerindeki etkilerinin azaltılmasında kilit öneme 

sahiptir. 
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GİRİŞ  

İnsanlığın var oluşundan bu yana bütün kültürlerdeki topluluklar hasta 

olan ve ölmek üzere olan hastalarına destek, saygı ve bakım 

verebilmek için uğraşmışlardır (Ender ve Gümüş, 2019). Geçmiş 

tarihten beri verilen bu ve bunun benzeri hizmetler günümüzde 

terminal dönemdeki hastaların ve hasta yakınlarının gereksinimlerini 

karşılayabilmek için “palyatif bakım” kavramını ortaya çıkartmıştır. 

Palyatif kelimesinin kökü Latincede “Palliate (Palliare)” şeklinde 

geçmekte olup koruyucu, önleyici veya kapsayıcı manasında 

kullanılmaktadır. İngilizcede ise “Palliative” şeklinde geçmekte olup 

hafifletici veya yatıştırıcı manasında kullanılmaktadır. Palyatif bakım 

kavramı Dünya Sağlık Örgütünün 2002‟de yapmış olduğu genel bir 

tanımlamaya göre “yaşamı tehdit eden durumlarda sorunlarla karşı 

karşıya olan hastaların ve ailelerin  yaşam  kalitesini,  ağrıyı,  fiziksel,  

psikososyal  ve  ruhsal boyuttaki  diğer  sorunları  erken  dönemde  

belirleyip  değerlendirerek  tedavi  edip  geliştirilen  bir yaklaşım” 

olarak tanımlamıştır (WHO, Erişim Tarihi:14.11.2021). 

Palyatif bakımın verildiği hizmetler tarihsel olarak farklı zamanlarda 

ve yerlerde verilmeye başlanmıştır. Bunun örneklerini ilk olarak 

Ortaçağda Döneminde “son bakım (hospis)” yeri olarak hacılar ve 

yolcular için bir sığınma yeri olarak yapılmıştır. Sonra 1842 yılında 

Fransa‟nın Lyon şehrinde hastaların terminal dönemlerinde verilen 

bakım Jeanne Garnier‟in çalışmalarıyla devam etmiştir. Daha sonra 

1870‟lerde İrlanda‟da Mother Mary Aikenhead tarafından kurulan 

İrlanda Hayırseverlik Kardeşliği, Dublin ve Cork‟ ta açılmıştır. 1905 
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yılında Londra‟da terminal dönem evleri açılmıştır. Modern terminal 

dönem ve palyatif bakım ilkelerinin temeli Dame Cicely Saunders‟ ile 

atılmıştır. Saunders tarafından 1967‟ de Londra‟ da hizmete açılan 

“St. Christopher Terminal Dönem Evi”, palyatif bakımla ilgili modern 

eğitimin ve araştırmanın yapıldığı ilk terminal dönem birimidir 

(Aydın, 2020).  Bu birim sayesinde hastaların terminal döneminde 

ihtiyaç duydukları tedavi şeklinin bütüncül hasta-hasta yakınlarının 

bakımı ve multidisipliner bir takım çalışmasıyla birlikte olmasının 

gerekliliği anlaşılmıştır (Vissers vd., 2013). Aynı zamanda ölümün 

son evresinde hastaların fizyolojik semptomlarının azaltılması/yok 

edilmesi/önlenmesi için farmakolojik tedavilerinin yapılmasının yanı 

sıra hastaların artan psikososyal ve manevi gereksinimlerini daha iyi 

anlaşılmıştır. Bu gereksinimlerinin sonucu olarak palyatif bakım 

ilkeleri belirlenmiştir. 

Palyatif bakım, hastalığın tedavisi güç veya mümkün olmayan 

durumlarda bireylerin sağlığına yönelik olumsuz koşulları 

azaltarak/engelleyerek tıbbi ve destekleyici tedavileri kapsayan 

özelleşmiş bir bakım sistemidir (Kangalgil ve Bekiroğlu, 2021). 

Dünya nüfusunda 40 milyon hastanın palyatif bakıma ihtiyacı olduğu 

ancak sadece hastaların %14‟ünün palyatif bakımdan faydalanabildiği 

tahmin edilmektedir (Erol ve Ergün, 2019). Son zamanlarda teknoloji 

ve sağlık alanındaki gelişmeler bireylerin yaşam süresini artırırken 

yaşam-ölüm sürecini geciktirmektedir (Vijg ve Le Bourg, 2017). Bu 

durum palyatif bakıma olan gereksinimi artırmaktadır. Artan ihtiyaçlar 

doğrultusunda palyatif bakım hizmetleri Dünyada ve Türkiye‟de 
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gelişmeye başlamıştır (Kabalak, 2014). Palyatif bakım hizmetlerinin 

gelişimi ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, gelişmekte olan 

ülkeler, gelişmiş ülkelere göre daha çok yapılanma aşamasındadır  

(Uslu ve Terzioğlu, 2015).  2008 yılında yapılan bir sınıflamaya göre 

Dünyada palyatif bakım hizmetleri dört grup olarak belirlenmiştir. 

Bunlar: “Grup 1” hospis ve/veya palyatif bakım hizmetleri 

bulunmayan ülkeler; “Grup 2” hospis ve/veya palyatif bakım 

hizmetleri yapılanmamış ve henüz yeterli olmayan ülkeler; “Grup 3” 

hospis  ve/veya  palyatif  bakım  hizmetleri yerel  ve/veya  bölgesel  

hizmetlerle  sağlanan ülkeler;  “Grup  4”  hospis  ve/veya  palyatif 

bakım  hizmetleri  sağlık  sistemi  içerisine yaygın  olarak  

bütünleşmiş ülkeler  şeklinde belirtilmiştir. Bu gruplamalardan sonra 

Birleşmiş Milletlere (BM) üye 234 ülkenin palyatif bakım 

hizmetlerinin durumları araştırılmıştır. Buna göre 234 ülkenin 78‟ inin 

“Grup 1” , 41‟inin  “ Grup 2”, 80‟inin “Grup 3”,  35‟inin  “Grup 4” 

sınıfına dahil olduğu belirlenmiştir  (Wright vd., 2008). Türkiye bu 

gruplamada “Grup 2” sınıflamasında yer almaktadır (Uslu ve 

Terzioğlu, 2015).  

2013 yılında yapılan başka bir çalışmada,  2008 yılında yapılan 

çalışmanın grupları güncellenerek “Grup 3 ve Grup 4” alt sınıflara 

ayrılmıştır. Buna göre “Grup 3a” palyatif bakım hizmeti olan ancak bu 

hizmetin desteklenmediği ülkeler; “Grup 3b” palyatif bakım 

hizmetlerin bölgesel olarak desteklendiği ülkeler; “Grup 4a”  hospis 

ve/veya palyatif bakım hizmetleri sağlık sistemi içerisine yaygın 

olarak bütünleşme aşamasında olan ülkeler;  “Grup 4b”  hospis 

ve/veya palyatif bakım hizmetleri sağlık sistemi içerisine yaygın 
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olarak bütünleşmiş ülkeler olarak tanımlanmıştır. Yine BM‟ye üye 

234 ülkenin 75‟inin “Grup 1”, 23‟ünün “Grup 2”, 91‟inin “Grup 3a” 

ve “Grup 3b”  ve 45 „inin “Grup 4a”  ve  “Grup  4b”  sınıfına dahil 

olduğu belirlenmiştir (Lynch, Connor ve Clark, 2013). Türkiye bu 

gruplamada Grup 3b sınıflamasında yer almaktadır. Bu 

kategorileşmeden de anlaşılacağı üzere birçok ülkede palyatif bakım 

hizmetlerinin gelişmekte olduğu sonucuna varılabilmektedir (Uslu ve 

Terzioğlu, 2015). 

Türkiye‟de de palyatif bakım hizmetlerine yönelik faaliyetler 

yapılmaya devam etmektedir. Bunlar arasında “Sağlık Bakanlığı 

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı Ulusal Kanser Kontrol Programı”,  

“Palyatif Bakım Programı Eylem Planı (2008)”, kanser kontrol 

programının en önemli projesi olan  “PALLİA-TÜRK Projesi (2009-

2015)”,  “Yeni Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve 

Esasları Hakkında Yönerge (2015)” yılında yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri  (KETEM)  

ve çeşitli sivil toplum örgütleri de yer almaktadır (Aydın, 2020; 

Kıvanç, 2017). Türkiye‟nin şartları ve önceliklerine göre T. C. Sağlık 

Bakanlığı tarafından oluşturulan yönergeler ile palyatif bakımın 

kavramının tanımlanması, kurumsallaşması, farkındalığının 

artırılması, bilincinin geliştirilmesi ve aşamalı olarak 2023 yılına 

kadar yaygınlaştırılması, palyatif bakım alanında uzman profesyonel 

multidisipliner bir ekibin hazırlanması, palyatif bakım hizmetlerine 

ihtiyacı olan hasta ve hasta yakınlarının hizmeti alması 

hedeflenmektedir (Aydın, 2020). 
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Palyatif bakımın terminal dönemdeki hasta ve hasta yakınlarını 

kapsayan birçok amacı bulunmaktadır. Bunlar arasında; hastalığa 

bağlı olarak ortaya çıkan ağrı ve rahatsız edici klinik semptomların 

giderilmesini sağlamak, hastanın yaşamını destekleyerek ölümü de 

doğal bir süreç olarak karşılama bilincini geliştirmek, hastanın ihtiyacı 

olan fiziksel bakımı, psikolojik, sosyal ve manevi boyutta ele alarak 

multidisipliner bir bakım gerçekleştirmek, hastaların,  son ana kadar,  

aktif bir yaşam sürmelerinde destek sağlamak, aynı zamanda hasta 

yakınlarına hastalık boyunca ve bireyin ölümü sonrasında da destek 

sağlamak ve bu süreçlerle başa çıkmaya yardımcı olmaktır. Palyatif 

bakım, hastanın ölümünü hızlandırma ve/veya geciktirmeyi 

hedeflememektedir.  (Kabalak, Öztürk ve Çağıl, 2013; Karakaya, 

2020) 

Palyatif bakım hizmetleri bireylere sunulurken multidisipliner bir ekip 

tarafından verilmelidir. Bu ekip; doktor, eczacı, hemşire, fizyoterapist, 

sosyal hizmet uzmanı, psikolog, diyetisyen, sağlık bakım elemanları 

gibi alanında uzmanlaşmış sağlık çalışanları tarafından verilmesi 

gerekmektedir (Akçakaya, 2018). Çünkü hastaların terminal 

döneminde birçok klinik semptomlar görülmektedir.  Klinik 

semptomları arasında ağrı, yorgunluk, halsizlik, ödem, ateş, kusma, 

iştahsızlık, iletişimde azalma, mental problemler, pulmoner ve 

kardiyovasküler problemler, psikolojik ve sosyal açıdan birçok sorun 

görülebilmektedir (Kabalak, Öztürk ve Çağıl, 2013). Bu semptomların 

tedavi edilmesinde çoğunlukla palyatif bakımda farmakolojik 

tedavilere yer verilmektedir.  Farmakolojik tedaviler hastalıkların 

klinik semptomlarının azaltılmasında etkilidirler. Fakat tedavi 
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edilemeyen ve ilerlemiş hastalıkların yalnızca fiziksel semptomları 

değil aynı zamanda duygusal ve ruhsal sıkıntılar (ölümle yüzleşme, 

kaygı, korku, öfke ve bunun gibi) durumlar da fiziksel acılarını daha 

da katlanılmaz hale getirmektedir (Magill ve Berenson, 2008; Pereira, 

2010). Bu durumda uygulanan tek tip farmakolojik tedavi 

yöntemlerinden ziyade farklı tedavi stratejilerinin uygulanması 

terminal dönemdeki hastanın yaşam kalitesini daha da artıracaktır 

(León-Pizarro vd., 2007). Farklı tedavi stratejileri kapsamında, 

egzersiz yaklaşımları, farklı manuel tedavi uygulama tipleri, müzik 

terapi, hayvan destekleyici tedavi yaklaşımları, elektroterapi 

modaliteleri,  hipnoterapi ve sanat terapisi yer almaktadır (Coelho, 

Parola, Cardoso, Bravo ve Apóstolo, 2017). 

Non Farmakolojik Tedavi Yaklaşımları 

Terminal dönemde hastaya sunulacak non farmakolojik tedavilerin en 

önemli amaçları arasında hastanın konforunu ve yaşam kalitesini 

artırmaktır (Coelho, Parola, Cardoso, Bravo ve Apóstolo, 2017). Bu 

nedenle palyatif bakım verilirken uygulanan her tedavi yaklaşımı 

hastaya özgü olmalıdır. Hastanın ihtiyaçları doğrultusunda doğru 

yöntemler ve doğru zamanda belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

terminal dönemdeki hastanın değerlendirilmesinin yapılması 

gerekmektedir. Hasta ve hasta yakınlarınında bu tedavi yaklaşımlarını 

yakından takip ederek destek vermesi tedavinin başarısını daha da 

artıracaktır. Bu kriterler dikkat edilerek detaylı bir muayene 

yapılmalıdır (Çorum, 2021). Daha sonra hastanın ihtiyaçları 
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doğrultusunda kanıta dayalı non farmakolojik tedavi yaklaşımları 

uygulanmalıdır. 

1. Egzersiz Yaklaşımları 

Terminal dönemdeki hastaların birçoğu hastalığın ilerlemesiyle 

beraber yüksek seviyede fonksiyonel kayıplar, günlük yaşam 

aktivitelerini yerine getirememe, öz bakım ihtiyaçlarını 

karşılayamama, bakım verene bağımlılık ve mobilite kısıtlıkları gibi 

olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaktadır.  Bu hastalardaki özürlülük 

halleri;  ağrı, halsizlik,  yorgunluk,  nörolojik ve ortopedik 

rahatsızlıklar,  malnütrisyon,  mesane ve bağırsak disfonksiyonu,  

depresyon,   farmakolojik tedavilerden kaynaklanan çeşitli yan etkiler 

ve bu durumlara eşlik eden komorbiditeleri içeren birçok etmene 

bağlanabilmektedir (Bayar, 2015; Eyigör ve Yeşil, 2017). Bu gibi 

etmenlerin azaltılmasında fizyoterapist tarafından uygulanacak 

terapötik egzersiz müdahaleleri etkili olacaktır. Fizyoterapistler 

hastanın durumuna göre normal eklem hareketlerinden (NEH); pasif 

normal eklem hareketi  (PNEH), aktif yardımlı normal eklem hareketi 

(AYNEH), aktif normal hareket eklemi (ANEH), dirençli hareket ve 

germe egzersizlerini kullanılabilmektedir. Egzersizler farklı 

paternlerde uygulanabilmektedir.  Hastanın durumuna göre farklı 

egzersiz uygulamaları da vardır. Bunlar arasında solunum egzersizleri, 

denge egzersizleri, gevşeme egzersizleri, postür egzersizleri, kas re-

edukasyonu, yoga, pilates, proprioseptif egzersizler, aerobik egzersiz, 

stabilizasyon egzersizleri, grup egzersizleri, proprioseptif 

nöromuskuler fasilitasyon (PNF) teknikleri ve birçok egzersiz 
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eğitimleri palyatif bakımda fizyoterapistler tarafından 

verilebilmektedir (Çorum, 2018; Candiri, Talu, ve Arpacı, 2018). 

Pyszora ve arkadaşlarının 2017 yılında yaptığı bir çalışmada kanser 

hastalarının palyatif dönemde verilen aktif egzersizler, myofasyal 

gevşetme ve PNF tekniklerini içeren fizyoterapi programının, palyatif 

bakım alan ilerlemiş kanserli hastalarda yorgunluğun ve diğer klinik 

semptomlarının azaltılmasında etkili olduğunu bulmuşlardır. 

Dimeo ve arkadaşlarının 2004 yılında yaptıkları başka bir çalışmada 

aerobik egzersiz ve gevşeme eğitiminin kanser hastalarının fiziksel 

performanslarında artma ve yorgunluk belirtilerinin azaldığını 

bulmuşlardır. 

Windsor ve arkadaşlarının yine aynı yılda yaptıkları bir çalışmada 

prostat kanserine yakalanan hastalarının aerobik egzersizlerinin alınan 

tedavi sonrası oluşan yorgunluğun azalttıklarını bulmuşlardır. 

Literatürde bu ve benzeri birçok araştırmada palyatif bakım alan 

hastaların çeşitli egzersizler sayesinde yorgunluğun ve diğer klinik 

semptomların azaldığı sonucunu desteklemektedir. 

Sprod ve arkadaşlarının 2015 yılında yoga egzersizleri ile ilgili 

yaptıkları bir çalışmada kansere tedavisine bağlı oluşan fiziksel ve 

mental yorgunlukta azalma ve kanser tedavisi sonucu ortaya çıkan yan 

etkilerinin daha az olduğu bulunmuştur.  

Forbes ve arkadaşlarının 2020 yılında yaptığı derleme çalışmasında 

çeşitli kanser hastalığa yakalanan bireylerin fiziksel aktivite ve 
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beslenmelerinin yeterli düzeyde olduğunda palyatif bakım alan 

hastaların yaşam kalitesinin arttığını bulmuştur. 

Bausewein ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptığı çalışmada nefes 

darlığı ve öksürme problemi olan palyatif bakım hastalarında fiziksel 

aktivite ve gevşeme egzersizleri ile bu problemlerin azalabileceği 

bulunmuştur.  

Palyatif bakım alan hastaların, fiziksel aktivite ve/veya egzersiz 

yapılması ve buna teşvik edilmesi, özellikle kanser hastalarının 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyel bir müdahaledir. Aynı 

zamanda palyatif bakım alan kanser hastalarının fiziksel aktivite 

yapmasının palyatif bakımın desteklenmesinde önemi büyüktür 

(Lowe, 2011). 

2.Farklı manuel tedavi uygulamaları 

Manuel tedavi uygulamaları, palyatif bakım alan hastalarda terminal 

dönemde görülen klinik semptomların azaltılması, önlenmesi ve/veya 

yok edilmesi için yalnızca el veya çeşitli yardımcı ekipman 

aracılığıyla yapılan manuel uygulamaları kapsamaktadır (Hakgüder ve 

Kokino, 2002). Manuel uygulamalar yalnızca hastanın fiziksel 

ağrılarından kurtulmak için değil aynı zamanda hastanın yaşam 

kalitesini artırmak, ruhsal ve duygusal problemlerine destek olmak 

için de yapılabilmektedir. Manuel uygulamalar arasında palyatif 

bakımda arometerapi masajları, reiki, refleksoloji, terapötik 

dokunuşlar yer almaktadır (Yıldırım, Kırşan, Kıray ve Korhan, 2019). 

Literatür incelendiğinde palyatif tedavi alan hastalarda manuel tedavi 

uygulaması olarak masaj uygulaması sık kullanılmaktadır. Masajın 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bausewein%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24069091
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genel olarak etkileri arasında vücutta gevşemenin sağlanması, kan 

dolaşımının artması, metabolik faaliyetlerin artması ve 

muskuloskeletal problemlerin azalmasında etkili olduğu bulunmuştur. 

Masaj tekniklerinin yararları arasında ağrıyı azaltacak opioid ve 

serotonin maddelerinin salgılanmasını aktive etmektedir (Ersan ve 

Ünver, 2019). Masaj uygulamalarından sonra bu sıralamayı reiki, 

akupressör, refleksoloji gibi farklı manuel tedavi uygulamaları takip 

etmektedir (Candy vd., 2020).  

Lee ve arkadaşlarının 2015 yılında yaptığı bir çalışmaya göre masaj 

terapisi özellikle ameliyatla ilişkili olan ağrıları ve aynı zamanda 

kanser hastalarının ağrılarını azaltmada etkili olduğunu bulmuşlardır.  

Yine Ayık ve arkadaşının 2020 yılında yaptığı bir çalışmada palyatif 

bakım hastalarında sık görülen konstipasyon semptomunun akupressör 

tekniği ile azaltılabileceğini bulmuşlardır.  

Genik ve arkadaşının 2019 yılında yaptığı sistematik bir derleme 

çalışmasında kanserli palyatif bakım alan çocukların masaj terapisinin 

terminal dönemde görülen klinik semptomlarının azaltılmasında uzun 

dönem etkileri olmasa da kısa dönemde etkilerinin olduğunu 

bulmuşlardır. 

Dadura ve arkadaşlarının 2017 yılında yaptığı çalışmada palyatif 

bakım alan hastaların abdominal bölgede yapılan masajın karın şişliği 

ve konstipasyon semptomlarının azalttığını bulmuşlardır. 

Beck ve arkadaşları tarafından 2009 yılında yapılan bir sistematik 

derleme çalışmasına göre, tamamlayıcı terapi yaklaşımlarından olan 
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manuel tedavi yöntemlerinin, hastalara kendilerini bütün, özel ve 

önemli hissetmek gibi duygular hissettirdiğini ve aynı zamanda onurlu 

ve iyi hissetmelerini sağladığını dile getirmişlerdir.  

Wyatt ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptığı randomize kontrollü bir 

çalışmada kemoterapi ve/veya hormonal tedavisi alan ileri evre meme 

kanseri hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için kanıta dayalı 

olarak refleksolojininde fayda sağlayacağını ve destekleyici olarak 

palyatif bakımda yer alması gerektiğini vurgulanmıştır.  

3. Müzik Terapi 

Palyatif bakımda son yıllarda terapi müdahalelerin bir parçası olarak 

kullanılan müzik terapi yöntemidir.  Müzik terapisi palyatif bakım 

alan hastaların yaşam kalitelerini arttırmayı amaç edinmiş bir 

yaklaşım olarak literatürde yerini almaktadır (Archie, Bruera ve 

Cohen, 2013). Müzik terapi yüzyıllar öncesinden kullanılmaya 

başlanmıştır.  Hastalar üzerindeki ruhsal, mental ve beden yapısına 

olan etkileri araştırılmıştır. Palyatif bakımda destekleyici tedavi olarak 

kullanılmaya başlanması 1970 li yıllara dayanmaktadır (Munro ve 

Mount, 1978). Günümüzde müzik terapisi Amerika‟da palyatif 

bakımda en sık kullanılan tamamlayıcı terapilerden biridir (Warth, 

Kebler, Hillecke, ve Bardenheuer, 2015). Bu alanda son on yılda 

uluslararası alanda yaygın olarak uygulanmaktadır (Schmid, Rosland, 

von Hofacker, Hunskår ve Bruvik, 2018). Ülkemizde palyatif bakım 

konusunda müzik terapinin kullanımı oldukça azdır. Bununla ilgili 

yapılan makale ve lisansüstü tezlerinde yeterince sayıya ulaşamamıştır 

(Kitirci, 2018). 
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Yapılan randomize kontrollü bir çalışmada palyatif bakım alan 

hastalara müzik terapi seansları uygulanmıştır. Uygulamadan sonra 

müdahale grubunun hastalarında gevşeme ve sağlığın iyileşmesi 

kontrol grubunun tedavisine göre daha etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ağrının azalması ve yaşam kalitelerinin artması ise 

kontrol grubunun tedavisine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir 

(Warth ve Hillecke, 2015). 

Salmon 2001 yılında yaptığı bir çalışmada müzik terapinin palyatif 

bakım alan hastalarda psikolojik ve ruhsal olarak önemli olduğunu, 

hastanın iletişimini kolaylaştırdığı ve böylece acı çekme deneyimlerini 

rahat ifade edebileceği anlamlı deneyimlere dönüştürdüğünü 

bulmuştur. 

Schmid ve arkadaşları tarafından 2018 yılında yapılan bir sistematik 

inceleme de dokuz nicel ve üç nitel araştırma çalışmasını rapor eden 

on iki makale incelenmiştir. Dokuz nicel çalışmanın yedisi, palyatif 

bakım alan hastaların ağrı semptomlarını incelemişlerdir. Dahil edilen 

nicel çalışmaların tümü, müzik terapinin olumlu etkilerini 

bildirmiştir. Hastaların kendileri, müzik terapiyi olumlu ve aynı 

zamanda zorlu duygular ve artan refah ifadesi ile 

ilişkilendirmiştir. Her iki araştırma türünde de müzik terapisi yoluyla 

psiko-fizyolojik bir değişim olacağı belirtilmiştir. 

Yapılan bir çalışmada yalnızca palyatif bakım alan hastalar değil aynı 

zamanda bakım veren sağlık personelin de müzik terapisinin bireyleri 

desteklemek için etkili bir yol olabileceği düşünülmektedir. Aynı 

zamanda çalışmanın diğer bir sonucu olarak da palyatif 
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bakımda müzik terapisinin, hastalarda sıkıntı veren semptomların 

yönetilmesinde farmakolojik olmayan etkili bir yöntem olabileceği 

vurgulanmıştır (McConnell ve Porter, 2017). 

Literatürde yapılan çalışmalarda palyatif bakım kapsamında 

uygulanan müzik terapinin hastaların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden 

fayda sağlanan bir yöntem olduğu bulunmuştur. Ancak bazı 

çalışmalarda hastaya uygun olmayan müzik terapisinin yapılması 

sonucunda hastalarda beklendiği gibi olumlu değişiklikler 

yaşanmadığını göstermektedir.  Müzik terapinin palyatif bakım 

hastalarına yarar sağlaması için hastaların hoşlanabileceği müzik 

tiplerinin doğru yer, yöntem ve zamanda uygulanması gerekmektedir 

(Kitirci, 2018).  

4. Hayvan Destekleyici Tedavi Yaklaşımları 

Hayvan destekli uygulamalar,  insan ve hayvan etkileşiminden 

yararlanarak,  fizyolojik ve psikolojik mekanizmaları harekete 

geçiren, sağlığı olumlu yönde geliştiren, olumlu değişiklikleri başlatan 

yardımcı uygulamalardır (Cevizci,  Erginöz ve Baltaş, 2009). Hayvan 

destekli uygulamaların temel prensibi,  insan-hayvan etkileşiminin 

sağladığı biyolojik, fiziksel kimyasal değişimlerle ortaya çıkan 

psikosomatik etkilere dayanmaktadır.  Hayvan beslemek ya da 

hayvanlarla birlikte olmak,  bu etkilerin ortaya çıkmasında önemli rol 

oynamaktadır (Beyece, Özer ve Yıldırım, 2016). 

Hayvan destekli terapi, palyatif bakımda, hastaların ağrı yönetimine, 

ıstıraplardan kurtulmasına ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine 
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katkıda bulunarak çok faydalı olabileceği belirtilmiştir (Quintal,  Reis-

Pina, 2020).  

Engelman 2013 yılında yaptığı bir çalışmada terminal dönemdeki 

hastalara ve bakım veren personele hayvan destekleyici terapi 

uygulamıştır. Bu terapinin hasta ağrısını azaltma, dolayısıyla hastanın 

yaşam kalitesini artırma ve bakım veren personellerin stres düzeylerini 

düşürmedeki etkili olduğu gösterilmiştir.  

Başka bir çalışmada ise çocuklar için uygulanan pediatrik palyatif 

bakımda hayvan destekli tedavi yaklaşımları uygulanmıştır.  Bu 

uygulama ile acılarını azaltmada umut vaat etse de, hayvan destekli 

tedavinin uygulanmasını destekleyecek kanıtları doğrulamak için daha 

fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu saptanmıştır (Gilmer vd., 2016).  

McCullough ve arkadaşları 2018 yılında yaptıkları pediatrik onkoloji 

hastaları ve ebeveynleri için bir randomize kontrollü çalışmada 

müdahale grubundaki çocukların kaygı düzeyinde önemli bir azalma 

yaşandığı bulunmuştur. Fakat müdahale grubundaki ebeveynler ile 

kontrol grubundaki ebeveynler arasında stres bakımından herhangi bir 

fark gözlemlenmediği bulunmuştur.  

Yapılan sistematik bir inceleme sonucunda hayvanların (ya refakatçi 

hayvanlar ya da özellikle bakımı geliştirmek için kullanılanlar) 

hastaların psikolojik durumlarında olumlu bir etkisi olduğuna dair bazı 

kanıtlar olduğu görülmektedir (MacDonald ve Barrett, 2016).  

Chur- Hansen ve arkadaşları tarafından 2014 yılında yapılan bakım 

veren sağlık personelleri, hasta ve hasta yakınlarını kapsayan bir 
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çalışmada, hayvan terapisinin uygulanması psikolojik ve fiziksel 

olarak fayda sağlayabileceği fakat daha fazla sonuçlarının birbirini 

desteklediği çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulamışlardır.  

5. Elektroterapi Modaliteleri 

Elektroterapi modaliteleri, palyatif bakımda görülen klinik 

semptomların yönetilmesinde ve kontrol altında alınmasında rol 

oynayabilmektedir. Özellikle kanser hastalarının palyatif bakımlarında 

ağrı yönetiminde etkili olan ultrason, transkutanöz elektriksel sinir 

stimülasyonu (TENS), kasların gevşemesinde elektromyografi, 

nöromusküler elektrik stimülasyonu (NMES) gibi elektroterapi 

yöntemleri palyatif bakım alan hastalarda kullanılabilmektedir. 

Tsai ve arkadaşlarının ileri evredeki kanser hastalarda görülen 

gerginlik, yorgunluk ve ağrı gibi klinik semptomların azaltılmasında 

elektromyografi yöntemlerinden biri olan biofeedback 

uygulamışlardır.  Biofeedback yöntemi ile farmakolojik tedavi 

yöntemleri ile birlikte kullanılarak hastaların semptomlarının 

azaltılmasında etkili olabileceğini belirtmişlerdir. 

TENS kullanımının yapıldığı bir çalışmada pediatrik kanserli 

hastalarında sık görülen ağrının yönetiminde etkilerini gözlemlemek 

için kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda pediatrik palyatif bakım 

hastalarında görülen ağrı, mide bulantısı ve iştah kaybını güvenli bir 

şekilde iyileştirebileceği ve aynı zamanda TENS, opioidlerin ve diğer 

farmasötik tedavilerin yerine kullanılamasa da palyatif bakımı 

desteklemek için faydalı olabilmektedir (Nakano, vd., 2020).  
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Siemens ve arkadaşlarının 2020 yılında kanserli hastalarda TENS 

kullanılarak ağrı düzeylerinde herhangi bir azalma olup olmadığını 

araştırmak için bir çalışma yapmışlardır. Birinci gruba yüksek 

yoğunluklu TENS ikinci gruba ise plasebo TENS uygulamıştır. Sonuç 

olarak yüksek yoğunluklu TENS‟in ağrı yönetiminde etkili olduğu 

ancak plasebo uygulanan TENS grubunda hastalar ağrı düzeylerinde 

“hafif bir ağrı rahatlama" bildirmişlerdir. Dolayısıyla istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu çalışmadan da anlaşılacağı 

gibi daha fazla çalışmalara ihtiyaç duyulduğu söylenmektedir.   

Hurlow ve arkadaşlarının 2012 yılında TENS kullanımı ile palyatif 

bakım hastalarını konu alan derleme çalışması yapmışlardır. Buna 

göre bir randomize kontrollü çalışmada meme kanseri tedavisi alan 

kadınlarda TENS ve plasebo TENS uygulaması arasında anlamlı bir 

fark olmamıştır. Diğer incelenen randomize kontrollü 

çalışmada, palyatif bakım hastalarında akupunktur tipi TENS ve sham 

TENS arasında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur. Sonuç olarak 

TENS kullanılmasının terminal dönem için literatürde yeterli kanıt 

bulamamışlardır. 

Bausewein ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptığı bir derleme 

çalışmasında 47 çalışma dahil edilmiştir. Uygulanan tedavi 

yöntemlerine göre kategorize edilmiştir. Buna göre; yürüme 

yardımcıları (n = 7), dikkat dağıtıcı işitsel uyaranlar (müzik) (n = 6), 

göğüs duvarı titreşimi (CWV, n = 5) alt kategorileri ile tek bileşenli 

müdahaleler), akupunktur/akupresür (n = 5), gevşeme (n = 4), 

(NMES, n = 3) ve fan (n = 2). Çok bileşenli müdahaleler, danışmanlık 
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ve destek (n = 6), nefes eğitimi (n = 3), nefes alma-rahatlama eğitimi 

ile danışmanlık ve destek (n = 2), vaka yönetimi (n = 2) ve psikoterapi 

(n = 2) olarak kategorize edilmiştir. NMES, CWV'nin ve nefes eğitimi 

için nefes darlığını orta düzeyde giderebileceğine dair yüksek düzeyde 

kanıtlarının olduğunu bulmuşlardır. 

Palyatif bakım hastalarında genellikle ilaca bağlı yan etkilere ve ilaç-

ilaç etkileşimlerine maruz kalmaktadır. Elektroterapi, bu 

popülasyonda sistemik ilaçlara göre belirli avantajlar 

sunabilir. Terminal dönemde çeşitli ağrılı durumlar için analjezi 

sağlama çabalarında kullanılmaktadır. Fakat yapılan çalışmalarda da 

görülmektedir ki sonuçlar kesin kanıt sağlayamamaktadır.  

6.Hipnoterapi 

Palyatif bakım da fiziksel semptomlar için farmakolojik tedaviler 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak ruhsal durumların kontrol 

altında tutulması için non farmakolojik yöntemlerden bir olan 

hipnoterapide kullanılmaktadır. (Plaskota vd., 2012). Hipnoterapi 

yöntemi tıbbi veya psikolojik bozukluklarda tedavi amaçlı olarak 

hipnozun kullanılmasıdır (Erşan, 2020). Bu yöntem ile klinikte 

hastaların kaygılarını yönetmelerine, özgüvenli hissetmelerine,  ruh 

hallerinin ve fizyolojik olarak sağlıklarının iyileştirmelerinde rol 

aldıklarını kanıtlayan çalışmalar vardır (Yapko, 2010). Palyatif bakım 

hastalarında anksiyete, inkar, kaygı, kabullenememe, ölüm korkusu, 

aile ve sevdiklerini kaybetme gibi duygular çok sık görülmektedir.  

Hipnoterapi özellikle kanser tedavisi alan palyatif bakım hastalarına 

özgü öneri,  telkin ve amaca yönelik olumlu yönlendirmeler ile ağrı 
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seviyesini azaltma,  bulantı veya koku alma gibi tedavi yan etkilerinin 

giderilmesini sağlayabilmektedir. Aynı zamanda, ameliyat kemoterapi 

radyoterapi öncesi kaygı yönetimine yardımcı olabileceği 

bilinmektedir (Savaş, 2020). 

Yapılan bir çalışmada kanserli palyatif bakım hastalarında depresyon 

ve uyku bozukluğu dahil olmak üzere anksiyete ve diğer 

semptomların yönetiminde hipnoterapinin etkisi gözlenmiştir. 

Uygulanan hipnoterapi yöntemi sonrasında palyatif bakım 

hastalarında kaygıyı azalttığı, uyku düzenini sağladığını, psikolojik ve 

fiziksel semptomların şiddetini iyileştirebileceğine dair faydalar 

bulunmuştur. Bu faydaların hipnoterapinin doğrudan bir sonucu olup 

olmadığını ve hipnoterapi müdahalesinin bu hasta popülasyonuna en 

çok nasıl fayda sağlayabileceğini araştırmak için daha çok çalışmaya 

ihtiyaç vardır (Plaskota vd., 2012).  

Palyatif bakımda depresyonun tedavisinde birçok antidepresan ilaç ve 

psikoterapi ile tedavi edilebilmesine rağmen, önemli sayıda hasta 

popülasyonu ne ilaç tedavisine ne de mevcut psikoterapilere yanıt 

vermemektedir. Depresyonun karmaşık bir bozukluk olduğu 

düşünüldüğünde bu durum şaşırtıcı olmamaktadır. Ayrıca,  hastalarda 

depresyon terminal dönemde altta yatan tıbbi durumların ciddiyeti ile 

birleşmektedir. Bu nedenle klinisyenlerin palyatif bakımda depresyon 

için daha etkili tedaviler geliştirmeye devam etmesi 

önemlidir.  Palyatif bakımda çok çeşitli depresyon hastalarına 

uygulanabilen, multimodal bir tedavi olan bilişsel hipnoterapi yöntemi 
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uygulanmaktadır. Ancak bu uygulamalar daha fazla deneysel çalışma 

gerekmektedir (Alladin, 2018). 

Teiki ve arkadaşlarının 2012 yılında yaptığı bir sistematik inceleme 

kapsamında randomize kontrollü bir çalışmanın hipnoterapi uygulanan 

tedavi yaklaşımının kanser hastalarında anksiyeteyi azaltmadığını ve 

yaşam kalitesini iyileştirmediği görülmüştür.  Diğer farklı çalışmada 

ise hipnoterapi uygulanan palyatif bakım alan hastaların ortalama dört 

seans hipnoterapi seansından sonra hastalar, ölüm kaygısının 

azaldığını dile getirmişlerdir. 

Rajasekaran ve arkadaşları 2005 yılında yaptığı bir sistematik derleme 

çalışmasında hipnoterapinin terminal dönemde, ağrı, anksiyete ve 

depresyon gibi çeşitli semptomları tedavi etmek için kullanıldığı 

çalışmaları incelemişlerdir. Ancak çalışmaların düşük kalitesi ve 

çalışma popülasyonunun heterojenliğinden dolayı kesin kanıtlar 

belirleyememişlerdir. 

7. Sanat Terapisi 

Sanat terapisi, hastaların bakım ve tedavi süreçlerinin çeşitli sanatsal 

faaliyetlerle birlikte yürütülen bir terapi türüdür. Palyatif bakımda 

sanat terapisinin kullanımı 1970 yılına dek uzanmaktadır (Zammit, 

2001). Bu terapi sayesinde hastaların sözlü olarak ifade edemedikleri 

kaygıları, korkuları ve çeşitli duygularını ifade edilmesini 

sağlamaktadır.  

Terminal dönemde sanat terapisinin uygulanması, başlangıçta 

hastaların vücut imajı, karakter ve özsaygı gibi kişilik özelliklerini 
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şekillendirmektedir. Daha sonra devam eden uygulamalar ile 

hastaların kaygı düzeylerini, gerginliğini ve ölüm korkusunu azaltmak 

ve bu gibi durumlarla başa çıkabilmeyi amaçlamaktadır (Yılmaz ve 

Öztürk, 2019).  

Rhondali ve arkadaşları tarafından 2013 yılında yapılan bir çalışmada, 

sanat terapi uygulanan 12 kanserli hastada ağrı, yorgunluk ve 

anksiyete belirtilerinin azaldığı ve kendini daha iyi hissettikleri 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Favara-Scacco ve arkadaşlarının 2001 yılında yaptıkları çalışmada 

pediatrik palyatif bakım alan çocuklarda sanat terapinin kanser 

tedavisinin yol açtığı ağrının etkisini azalttığı ve çocukların bu 

durumlar ile başa çıkabildiği bulunmuştur. 

Lefèvre ve arkadaşlarının 2016 yılında yaptıkları sistematik 

incelemede sanat terapisinin palyatif bakımda görülen sıkıntıları 

azaltmadaki faydalarının olduğunu saptamışlardır. 

Tayvan‟da, bir darülaceze palyatif bakım ünitesinde yapılan sanat 

terapisinin hastaların duygu, biliş ve davranışlarını yaptıkları eserlerle 

ifade edebildikleri sonucuna varılmıştır (Lin vd., 2012). 

Sonuç 

Sonuç olarak palyatif bakım süreci, hasta ve ailelerin önceliklerine 

göre tanı ve teşhisten bağımsız olarak hastalarda görülen bulguları 

hafifletmeye yönelerek yaşam kalitelerini ve fonksiyonel işlevlerini 

artırmayı ve mümkün olduğunca en üst düzeye çıkarmayı hedef alan 

multidisipliner yaklaşımları gerektirir. Bu yaklaşımlar içerisinde 
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amaca ulaşmak için önemli bir rol üstlenen non farmakolojik 

uygulamalar, palyatif bakımın gerekliliklerini yerine getirmede 

anahtardır. Ülkemizde de palyatif bakım uygulamaları daha da 

yaygınlaştırılarak ve geliştirilerek özelleşmiş ve farklı tedavi 

yaklaşımları uygulanmalıdır.   
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GİRİŞ 

Magnezyum; miktar olarak intrasellüler katyonların ikincisi, 

vücutta bulunan katyonların dördüncüsüdür (Ebel et al., 1980; 

Fiorentini et al., 2021). 

1980 yılında Theodor Gunther, magnezyumun 300’den fazla enzime 

kofaktör olduğunu bildirdiğinden beri bütün textbook ve makaleler bu 

ifadeyi kullanmışlardır (Ebel et al., 1980). Ancak artık 600’den fazla 

enzime kofaktör, 200 enzime aktivatör olduğu söylenmektedir (de 

Baaij et al., 2015).  

Vücudun birçok fonksiyonunda fizyolojik role sahiptir. 

• DNA replikasyonu, RNA transkripsiyonu, aminoasid sentezi 

ve protein oluşumunda temel rol oynar (de Baaij et al., 2015). 

• DNA ve RNA polimerazın yapısı ve aktivitesi için gereklidir.  

• DNA polimerazın iki Mg bağlanma bölgesi vardır. Katalitik 

reaksiyon sırasında enzimde konformasyonel değişiklik 

yaptığı düşünülmektedir. 

• DNA tamir mekanizmalarında önemli faktördür.  

• Topoizomerazlar, helikazlar, ekzonuklezlar, protein kinazlar, 

siklazlar, ATPazlar Mg’a ihtiyaç duyar. 

• RNA ve DNA’nın tersiyer yapısının esas komponentidir. 

Polinükleotid zincirlerinin içindeki negatif yüklü O ve N 

molekülleriyle bağlanır. 

• En çok çalışılan Mg-RNA etkileşimi tRNA üzerinedir. 1966 

yılında, denatüre edilmiş tRNA moleküllerini Mg’un geri 
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döndürebildiği gösterildiğinde, bu yapıyı stabilize ettiği 

anlaşılmıştır (Lindahl et al., 1966). 

• Magnezyumun kritik fonksiyonu enerji üretimidir (Fiorentini 

et al., 2021).  

• ATP gerektiren enzimatik reaksiyonlarda Mg gerekir, 

• Enolaz, piruvat kinaz, pirofosfataz gibi enzimlerin aktif 

bölgesine bağlanır, 

• Na,K-ATPaz gibi enzimlerin katalitik işlemlerinde 

konformasyonel değişikliğe neden olur, 

• Aldehid dehidrojenaz gibi multienzimlerin kompleks 

yapmasını sağlar,  

• F1-ATPaz gibi enzimlerde yukarıdaki mekanizmaların 

hepsini yapar. 

1974’ te insülin ile stimülasyondan sonra Mg’un hücre içine girişinin 

arttığı, daha sonraları insülin gibi, T hücre reseptör aktivasyonu ve 

EGF stimülasyonunda da Mg’un hücre içine girişinin arttığı 

gösterilmiştir (Lostroh et al., 1974). Bu yüzden çeşitli gruplar Mg’un 

ikincil mesajcı olduğunu ileri sürmüşlerdir (Li et al., 2012). 

1. MAGNEZYUM HOMEOSTAZI 

Hücresel magnezyum homeostazı; CNNM3 (Cyclin M3), SLC41A1 

(Solute Carrier Family 41 Member 1), TRPM7 (Transient 

Receptor Potential Melastatin Type7), MagT1(Mg Transporter 1) 

gibi Mg taşıyıcılarının kombine etkileri ile sağlanır. MRS2 

(Mitochondrial RNA splicing) transporterı ise intramitokondriyal 

Mg konsantrasyonunu sağlar. Nukleusta Mg; DNA yapısı, tamiri, 
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DNA/RNA polimeraz aktivitesinde yer alır. Hücre sitozolünde Mg; 

ATP bağlanmasını, enzim aktivitesini, tRNA ve mRNA 

stabilizasyonunu sağlar. Growth Faktör Reseptör aktivasyonu ile 

membrana bağlı Mg’un serbestleşmesi ve hücre içine Mg alımı artar, 

bunun sonucunda Endoplazmik Retikulumdan Kalsiyum serbestleşir 

ve mTOR aktivasyonu gerçekleşir. Bu mekanizmalar, hücre büyümesi 

ve proliferasyonu için esansiyeldir. 

Yetişkin bir insan 4,5 mg/kg/gün magnezyum almalıdır (Tablo 1).  En 

çok yeşil yapraklı bitkilerde (ıspanak, brokoli-klorofil), tahıl, fındık, 

muz ve baklagillerde mevcuttur (The forgotten mineral | Mineral 

Resources International Inc., n.d.).  

Tablo 1: Yaşa Göre Mg Alım Miktarları 

 

2. MAGNEZYUM METABOLİZMASI 

Magnezyumun absorbsiyonu primer olarak jejunum ve ileumda olur 

(de Baaij et al., 2015). Diyetteki miktar ve vücudun ihtiyacına göre 

absorbsiyon değişmektedir. Yüksek alımda absorbsiyon %20’lere 

kadar azalırken düşük alımda absorbsiyon %80’lere kadar artar (Pham 

et al., 2014). 
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Yüksek luminal Mg konsantrasyonunda ince barsakta pasif, 

parasellüler Mg absorbsiyonu gerçekleşir. Düşük luminal Mg 

konsantrasyonunda kalın barsakta aktif, transsellüler ve 

parasellüler, Mg’a spesifik transporterlarla absorbsiyon gerçekleşir. 

Proksimal Tubulusun sonunda Mg, Na ve su ile birlikte geri emilir. Na 

ve suyun emilimi ise NHE3 (Na-H Exchanger type 3) ve AQP1 

(Aquaporin 1) ile olmaktadır. Bu Mg’un parasellüler transportu için 

şarttır (de Baaij et al., 2015). 

Henle kulbunun çıkan kalın kolunda Mg parasellüler absorbsiyona 

uğrar. Tight junction proteini claudin tarafından bu absorbsiyon 

kolaylaştırılmıştır. Claudin 16’nın mutasyona uğraması hiperkalsiüri 

ve nefrolitiyazis ile seyreden hipomagnezemi ile ilişkidir. Claudin 

19’da mutasyon hiperkalsiüri ve nefrokalsinozisle seyreden familyal 

hipomagnezemiye neden olur (de Baaij et al., 2015). 

Son idrar Mg konsantrasyonunu belirleyen Distal Kıvrımlı 

Tubulustur. Çünkü bu segmentten sonra artık geri emilim yoktur. 

Total Mg’un yaklaşık %10’u sıkı kontrol altında olan transsellüler 

transport mekanizmaları ile geri emilir. TRPM6, luminal Mg alımını 

sağlayan TRPM6 katyon kanallarıdır. TRPM6 distal kıvrımlı tubulus 

hücrelerinde eksprese olur ve aktivitesi hücre içi Mg ile düzenlenir (de 

Baaij et al., 2015). 
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3. MAGNEZYUMUN VÜCUTTAKİ DAĞILIMI 

Magnezyumun yaklaşık olarak %53’ü kemikte, %27’si kaslarda, 

%19’u diğer yumuşak dokuda, %0,5’i eritrositlerde, %0,3’ü serumda 

(ekstrasellüler) bulunur (Noronha et al., 2012). 

Kaslar, yumuşak doku ve eritrositlerdeki magnezyum intrasellüler 

magnezyumdur. ATP, ADP, proteinler, RNA, DNA ve sitrat gibi 

moleküllere bağlı olmayan iyonize formu %5-10 kadardır (Noronha et 

al., 2012). 

Serum magnezyumun %33’ü proteinlere bağlı, %12’si anyonlarla 

(sitrat, fosfat, bikarbonat) kompleks halinde, %55’i serbest iyonize 

formdadır. Ancak yeni metotlar; iyon-selektif Mg elektrod, atomik 

absorbsiyon spektroskopi, ultrafiltrasyon Mg ’un %67’sinin iyonize, 

%19’unun proteine bağlı olduğunu ve %14’ünün anyonlarla kompleks 

yaptığını söyler (Noronha et al., 2012).  

Total serum Mg ölçümü bu 3 formu (proteinlere bağlı, anyonlarla 

kompleks halinde, serbest iyonize)yansıtmaktadır. Total serum 

Mg’u, total vücut Mg ’unun sadece %0,3’ünü içerdiğinden total 

vücut   Mg’unu yansıtmakta yetersiz kalmaktadır (Noronha et al., 

2012).   

Serum Mg konsantrasyonu kemik Mg metabolizması ile yakından 

ilişkilidir. Kemik yüzey Mg ile kan Mg’u sürekli değişim halindedir. 

Mg iyonları hidroksiapatit kristallerine bağlıdır. Mg osteoblast 

proliferasyonunu uyarır ve osteoklast aktivitesini stümüle eden 

proinflamatuar moleküllerin (IL1β, TNFα, Substance P) salınımını 
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inhibe eder. Ekstrasellüler Mg düzeyleri absorbsiyon, renal atılım, 

kemikler üzerinden korunur. İntestinal absorbsiyon diyetten 

etkilendiği için, ana regülasyonu böbrekler sağlar (de Baaij et al., 

2015). Ekstrasellüler iyonize Mg ile intrasellüler iyonize Mg 

fraksiyonları denge halindedir (Noronha et al., 2012).  

4. HİPOMAGNEZEMİ VE MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ 

Hipomagnezemi ve magnezyum eksikliği; bu iki terim birbirleri 

yerine kullanılır. Ancak total vücut magnezyum eksikliği varken 

serum magnezyum konsantrasyonu normal olabilmektedir.  

Elektrolit tayini istenen 1000 hastanın magnezyum konsantrasyonu 

ölçülmüş ve hipomagnezemi olanların sadece %10’undan magnezyum 

istendiği belirtilmiştir (Whang et al., 1990). Bu yüzden hastalığı ve 

aldığı tedavi Mg eksikliğine yol açabilecek hastalardan rutin olarak 

Mg tayini istenmesi gerekmektedir.  

5. MAGNEZYUM ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 

Total vücut magnezyumunu değerlendirecek basit, hızlı, doğru bir 

laboratuvar testi bulunmamaktadır. 

5.1. Serum Magnezyum Konsantrasyonu 

Total Serum Magnezyumu: En yaygın kullanılan yöntem olmasına 

rağmen en iyi metod değildir. Çünkü total serum magnezyumu ve 

total vücut magnezyumu arasındaki ilişki zayıftır (Elin et al., 2016). 

Kolorimetrik yöntem çoğu laboratuvarın kullandığı yöntemdir. 

Referans yöntemi ise atomik absorbsiyon spektroskopisidir (Fiorentini 

et al., 2021). Serum, plazmaya tercih edilmektedir, çünkü 
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antikoagülanlar testi etkileyebilir. Sitrat sadece kalsiyumu değil aynı 

zamanda magnezyumu da bağlar. Hemoliz, bilirubinemi, lipemi, 

yüksek fosfat konsantrasyonu ve serum ayrılmasında gecikme ölçümü 

etkileyebilir. Yetişkinlerde serum magnezyum konsantrasyonu yaştan 

etkilenmez. Gebeliğin 3. trimesterinde daha düşüktür. Vejeteryan 

diyeti olanlarda daha yüksektir. İntra-individual varyasyon %3.4 ile 

%4.7 arasında değişir. 

İyonize Magnezyum: İyonize Mg, serbest Mg iyonları için ifade 

edilmektedir. Biyolojik aktiviteyi yansıtır. İyon-selektif elektrod (ISE) 

yöntemi kullanılır. Plazmada iMg konsantrasyonu total Mg 

konsantrasyonundan fizyolojik ve klinik olarak daha önemlidir. iMg 

konsantrasyonu plazma veya tam kandan ölçülmektedir (Ben Rayana 

et al., 2008). 

5.2. İntrasellüler Magnezyum Konsantrasyonu 

Eritrosit Magnezyum Konsantrasyonu: Eritrositler yüksek 

konsantrasyonda Mg içerir. Düşük Mg diyeti verilen insanlarda 

eksikliği saptamak için eritrosit Mg konsantrasyonu kullanılmıştır. Bu 

değişiklik düşük diyet alımından haftalar sonra gözlemlenmiştir. 

Gecikme, mevcut besin durumu yerine uzun vadeli durumu 

yansıtmaktadır (Arnaud, 2008). 

Mononükleer Hücre Magnezyumu: Hayvan ve insan çalışmalarında 

lenfositlerin Mg içeriği iskelet ve kalp kası için daha iyi bir gösterge 

olmuştur. Hatta lenfositlerin eritrosit ve kas dokusu gibi dokulardan 
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intrasellüler Mg içeriği açısından daha avantajlı olduğu gösterilmiştir. 

Çünkü ratlar üzerinde yapılan deneylerde lenfositlerdeki Mg kaybı, 

kalp ve iskelet kasındaki Mg kaybına benzer bulunmuştur. Ancak bu 

metot teknik olarak çok zordur ve intra-individual varyasyon yüksektir 

(Arnaud, 2008).  

5.3. İntrasellüler İyonize Magnezyum Konsantrasyonu 

Floresan Boya: Floresan problar sayesinde serbest Mg ölçümü, iki 

eksitasyon dalgaboylu florometre kullanılarak mümkün olmuştur. Bu 

problar plazma membranını ester olarak penetre eder ve sitozolde 

hidrolize olur. Florometreye bağlanmış olan bir mikroskop her bir 

hücredeki iki eksitasyon dalga boyundaki floresans oranını ölçmek 

için kullanılır. Mag-Fura 2 özellikle trombositlerde, Mag-indo 1 de 

mononukleer hücre ve eritrositlerde kullanılır. Floresan probları ex-

vivo ortamlarda kullanıldığında numunenin korunması ve yöntemin 

doğrulanması büyük önem taşır (Arnaud, 2008). 

Nükleer Mgnetik Resonans Spektroskopi (NMR): Kan 

örneklerinden başka bir diğer yöntem deri ve kas gibi yüzeyel vücut 

dokularından non-invaziv ölçümler yapabilmektir. Yapılan 

çalışmalarda NMR ile ölçülen serbest Mg iyon konsantrasyonlarının 

iyon-selektif elektrodlar ile ölçülenlerden daha yüksek düzeyde 

olduğu gösterilmiştir. Bu yöntemler hala geliştirme safhasında olup 

klinik laboratuvarlar için henüz elverişli değildir (Arnaud, 2008). 
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Saç: Magnezyumu değerlendirmek için en az invaziv yöntemdir. 

Numuneler analiz gerçekleştirilene kadar uzun bir süre saklanabilir. 

Dr. David Watts mutlak ve göreceli Mg eksikliği olduğunu ileri 

sürmüş ve aralarında farklılık olduğunu savunmuştur Saç dokusu 

mineral analizinde (hair-TMA) Mg belli bir seviyenin altında ise 

mutlak eksiklikten bahsedilmiştir. Ayrıca Watts göreceli Mg eksikliği 

kavramını saç-TMA Ca seviyesine göre tanımlamıştır. İdeal saç-TMA 

Ca/Mg oranını 7/1 olarak belirlemiştir. Bu oran arttıkça Mg eksikliği 

görülmeye başlamaktadır (Arnaud, 2008). 

5.4. Fizyolojik Testler 

Magnezyum Tolerans Testi: Denge(balans) testleri, zaman, emek ve 

iyi eğitimli personel gerektiren testlerdir. Ayrıca idrar veya gayta 

toplamak gereklidir. Bu nedenle rutinde pek uygulanamazlar. 

Yükleme testleri basitleştirilmiş denge çalışmalarıdır. Vücudun Mg 

tutması ve idrarla Mg’un atılmasından hesaplanır. Mg yüklenmesi oral 

veya intravenöz yoldandır ve olguların normal böbrek fonksiyonuna 

sahip olması gereklidir. Böbrekler tarafından Mg atılımı sirkadien ritm 

gösterdiği için Mg yüklemesinin yapılmasından sonra 24 saatlik idrar 

toplanır (Arnaud, 2008). 

İdrar Magnezyumu (Fraksiyonel Magnezyum): Vücuttan Mg 

kaybının renal atılımdan mı yoksa ekstrarenal nedenlerden mi 

kaynaklandığını saptamak mümkündür. Mg fraksiyonel atılımı şöyle 

tanımlanmıştır: 
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[0.7; serum Mg’un çoğu durumda %70 filtre olduğunu gösterir.] 

Renal Mg atılımı ile seyreden hipomagnezemili hastalarda %4’ten 

fazla fraksiyonel Mg ekskresyonu mevcuttur. Ekstrarenal vakalarda 

ise %2’den daha az ekskresyon vardır (Pham et al., 2014). 

 

SONUÇ 

Magnezyum olmasaydı; enerji olmazdı, hareket olmazdı ve yaşam 

olmazdı. Total vücut magnezyumunu değerlendirecek basit, hızlı, 

doğru bir laboratuvar testi henüz bulunmamaktadır. 
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GİRİŞ 

MikroRNA'lar (miRNA'lar), transkripsiyon sonrası gen 

ekspresyonunu düzenleyen küçük endojen RNA'lardır. Tek bir 

miRNA, yüzlerce mRNA'yı hedefleyebilmekte ve genellikle işlevsel 

bir etkileşim yolunda yer alan birçok genin ekspresyonunu 

etkileyebilmektedir (Lu & Rothenberg, 2018). 

miRNA'lar son on yılda metabolik homeostazın anahtar 

düzenleyicileri olarak ortaya çıkmış ve β-hücreleri, karaciğer, iskelet 

ve kalp kası ile beyaz ve kahverengi yağ dokusunun hepsinin 

miRNA'lardan etkilendiği gösterilmiştir (Vienberg, Geiger, Madsen, 

& Dalgaard, 2017). İfadeleri hücrelere ve dokulara özgü olup, geçici 

olarak düzenlenmektedir. miRNA'ların gelişimsel ve fizyolojik 

süreçlerde yer aldığı bilinmekte ve düzensizlikleri hastalıkların 

gelişmesine yol açmaktadır. Profilleri patolojik süreçleri 

yansıttığından, miRNA'ların prognoz ve hastalık riskinin 

biyobelirteçleri olarak teşhiste yararlı oldukları yakın zamanda 

önerilmiştir. Hastalıkları temsil eden miRNA profillerinin 

oluşturulması ve örneklerde farklı miRNA türlerinin ve seviyelerinin 

saptanması bu nedenle teşhiste kritik kilometre taşları olarak 

görülmektedir (de Planell-Saguer & Rodicio, 2011).  

Son zamanlarda, beslenme ve gen ifadesi arasındaki etkileşime 

odaklanılmış ve besinlerin genom ile doğrudan ve dolaylı olarak DNA 

metilasyonu, histon modifikasyonu ve kodlamayan RNA, özellikle de 

miRNA dahil mekanizmaların modülasyonu yoluyla etkileşime 

girebileceği düşünülmektedir (Beckett, Yates, Veysey, Duesing, & 
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Lucock, 2014). Buradan hareketle, kanser de dahil olmak üzere birçok 

hastalığın oluşumu ve prognozunda biyobelirteç olarak görülen bu 

miRNA’ların, besinler yoluyla modüle edilebileceği üzerinde 

durulmaktadır (Ross & Davis, 2011). miRNA profillerinin diyetteki 

çeşitli modifikasyonlar veya besin takviyeleri yoluyla manipülasyonu, 

gelecekteki potansiyel bir terapötik müdahale veya önleme stratejisi 

olarak görülmektedir (Beckett et al., 2014). miRNA'ların 

ekspresyonunu etkileyebilecek bu beslenme faktörleri arasında yağ 

asitleri, vitaminler, meyve ve sebzelerde bulunan bazı bileşikler, posa 

vb bulunmaktadır (Kura, Parikh, Slezak, & Pierce, 2019). Bu 

derlemede de miRNA’ların hastalıklarla genel ilişkisi incelenip, çeşitli 

diyet bileşenleri ile modülasyonuna değinilmiştir. 
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1. MiRNA’YA GENEL BAKIŞ 

miRNA'lar, mRNA'ların 3′-UTR bağlanan ve mRNA ekspresyonunu 

translasyonlarının bozulması veya inhibisyonu yoluyla düzenleyen, 

19-22 nükleotid uzunluğunda olup kodlamayan RNA'ların büyük bir 

ailesini oluşturan moleküllerdir (Filipowicz, Bhattacharyya, & 

Sonenberg, 2008; Sluijter & Pasterkamp, 2017). İnsan genomundaki 

protein kodlayan genlerin >%60'ının miRNA'lar tarafından 

hedeflendiği ve tek bir miRNA'nın birkaç bin mRNA'yı 

hedefleyebildiği ve düzenleyebildiği bildirilmiştir (Ramzan, Vickers, 

& Mithen, 2021). Bugüne kadar ortalama 2000 insan miRNA dizisi 

tanımlanmıştır ve bunun da insan genomunun üçte ikisini düzenlediği 

tahmin edilmektedir (Ross & Davis, 2014). 

miRNA’lar, hücresel rollerine ek olarak, serum, plazma, idrar ve 

tükürük gibi çeşitli vücut sıvılarında da bulunmaktadır (Cortez et al., 

2011; Sluijter & Pasterkamp, 2017). miRNA’ların pek çok vücut 

sıvısında bulunması, hücresel iletişime aracılık etmeyi sağlamakta ve 

bu da onları potansiyel biyobelirteç adayları yapmaktadır (Sluijter & 

Pasterkamp, 2017). 

2. ÇEŞİTLİ HASTALIKLAR İLE İLİŞKİ OLARAK MiRNA 

EKSPRESYONU 

miRNA'ların ekspresyonundaki düzensizlikler kanser (Forterre, 

Komuro, Aminova, & Harada, 2020),  kardiyovasküler hastalıklar 

(Maegdefessel, 2014), diyabet (Pordzik et al., 2019), metabolik 
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sendrom (Ramzan et al., 2021) gibi çeşitli hastalıkların gelişiminde rol 

oynayan patolojik yolakları modüle etmektedir. 

miRNA’ların kanser patogenezine olan etkisi, son yıllarda devrim 

niteliğinde bir gelişme olmuştur. miRNA düzensizliğinin, çok çeşitli 

kanser türlerinde tümör ilerlemesi, anjiyogenez ve metastaz gibi çok 

kritik yolakları etkilediği düşünülmekte (Forterre et al., 2020) ve pek 

çok miRNA türünün spesifik hastalıklar için potansiyel biyobelirteçler 

olabileceği belirtilmektedir (Weiland, Gao, Zhou, & Mi, 2012). 

Örneğin prostat kanseri ile ilgili yapılan çalışmalarda miRNA-141 

(Brase et al., 2011; Mitchell et al., 2008) ve miRNA-375 (Brase et al., 

2011) ekspesyonunun arttığı gözlenirken, meme kanserinde yapılan 

çalışmalarda ise miRNA155 (Roth et al., 2010; Zhu, Qin, Atasoy, & 

Sauter, 2009), 10b, 34a (Roth et al., 2010) ekspresyonlarının arttığı 

rapor edilmiştir.  

Kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkili olarak da miRNA'lar, 

embriyogenez, proliferasyon, vaskülogenez, apoptoz, hücre büyümesi 

ve farklılaşması ve tümörijenez gibi çeşitli hücresel olaylarda önemli 

etkiye sahiptir. Ayrıca anjiyogenez, kardiyak hücre kontraktilitesi, 

lipid metabolizmasının kontrolü, kardiyak ritmin düzenlenmesi, plak 

oluşumu ve kardiyak hücre büyümesi gibi kardiyovasküler sistemde 

potansiyel rolleri vardır (Çakmak & Demir, 2020). Kardiyovasküler 

hastalıklarda ön plana çıkan miR-21, kardiyovasküler sistemde yüksek 

oranda eksprese edilmiş bir miRNA’dır (Cheng & Zhang, 2010). miR-

133a seviyelerinin de kardivasküler hastalıklarda yüksek ekspresyon 

seviyelerinin gösterildiği bir çalışmada bu sonucun özellikle hasarlı 

miyokarddan kaynaklandığı ifade edilmiştir (Kuwabara et al., 2011). 
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Benzer şekilde, miR-133a'nın da potansiyel bir miyokard infarktüs 

için biyobelirteç olarak kullanılabileceği belirtilmiştir (Xiao, Zhao, 

Tuazon, Borlongan, & Yu, 2019). 

miRNA ekspresyonunun etkilendiği bir diğer hastalık olduğu 

düşünülen tip 2 diyabet ile ilişkili olarak, miR-103, 107 ve let-7b gibi 

birtakım miRNA’ların pankreas adacık gelişimi, β-hücre farklılaşması 

ve insülin sekresyonundan regülasyonun tüm adımlarında insülin 

sinyalleşmesi ve glukoz homeostazının kontrolünde rolü olduğu 

ortaya konmuştur (Rottiers & Näär, 2012). Tip 2 diyabetli hastaların 

kontrollerle karşılaştırıldığı pek çok çalışmanın sonucunda miR-126 

ekspresyonunun azaldığı gözlenmiştir (Liu et al., 2014; Zhang et al., 

2015; Zhang et al., 2013). Yapılan başka çalışmalarda da diğer bazı 

miRNA’lar ile ilgili de sonuçlar elde edilmiş olup, miR-21’in azaldığı 

(Ghorbani et al., 2018) veya miR-375 ile 9’un arttığı (Al-Muhtaresh & 

Al-Kafaji, 2018) gözlenmiştir. 

miRNA ile ilişkilendirilen bir diğer hastalık da metabolik sendromdur 

ve metabolik sendromun metabolik çeşitliliği göz önüne alındığında, 

miRNA tarafından düzenlenen epigenetik modifikasyonlar 

patofizyoloji için belirleyici olabilmekte ve hastalık riskini 

etkilemektedir (Ramzan et al., 2021). Metabolik sendrom geliştikçe, 

dolaşımdaki sitokin ve miRNA seviyelerinde değişiklikler 

gözlenebilmektedir. Perrine Goguet-Rubio ve ark., metabolik 

sendromlu hastalarda anormal sitokin düzeylerini ve miR320a, 197-

3p, 23-3p, 221-3p, 27a-3p ve 130a-3p dahil olmak üzere birkaç 

miRNA'yı tespit etmek için bir panel oluşturmayı amaçlayan bir 
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çalışma yürütmüşler ve bu miRNA'ların metabolik hastalıklara 

karşılık geldiğini belirtmişlerdir (Goguet-Rubio et al., 2017). 

 

3. MiRNA EKSPRESYONUNA DİYET BİLEŞENLERİNİN 

ETKİSİ 

Hastalıklar için biyobelirteç olarak kullanılabilen miRNA’ların, 

hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde hedef olabilecekleri 

düşünülmektedir. Diyet de miRNA ekspresyonuna olan etkisi 

nedeniyle bu alanda ön plana çıkmakta ve yağ asitleri, fenolik 

bileşikler, vitaminler ve posa gibi çeşitli diyet bileşenlerinin 

miRNA’ların ekspresyonuna etkisi dikkat çekmektedir (Collado, Jin, 

Pernow, & Zhou, 2021).  

 

3.1. Çoklu Doymamış Yağ Asitleri ve MiRNA 

miRNA'ların ekspresyonunu etkileyebilecek diyet bileşenlerinden biri 

çoklu doymamış yağ asitleridir (PUFA) (Z. Zheng et al., 2015). Çoklu 

doymamış yağ asitleri (PUFA'lar), inflamasyonu ve bağışıklığı 

modüle eden biyoaktif lipidlerdir. PUFA’lara dahil edilen omega-3 ve 

omega-6 yağ asitlerinin pro- ve anti-apoptotik özelliklere sahip olan, 

inflamasyonda önemli roller oynayan, bağışıklık tepkilerini modüle 

eden ve muhtemelen henüz bilinmeyen birçok süreci etkileyen çok 

çeşitli metabolitleri vardır (Michalak, Mosińska, & Fichna, 2016). 

PUFA’lar ile ilişkili olarak yapılmış olan ilk çalışmalardan birinin 

sonucunda inflamasyonlu ratlara verilen omega-3 ile birlikte miR-

19b-3p, -146b-5p ve -183-5p'nin önemli ölçüde aşağı regüle edildiği 

ve artan omega-3 seviyesinin bu üç miRNA'nın transkripsiyonunu 
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düzenleyerek in vivo inflamasyonu baskılayabildiği gösterilmiştir (Z. 

Zheng et al., 2015). İnflamasyon ve pek çok hastalıkla ilişkili olan 

miRNA-21 ekspresyonu da PUFA ile aşağı yönde regüle 

edilebilmektedir (Palmer et al., 2014). Sekiz hafta süresince PUFA 

takviyesinin yapıldığı bir çalışma sonucunda miR-328, miR-330-3p, 

miR-221, miR-125a-5p'de azalma ve miR-192, 486-5p, miR-19b, 

miR-106a, miR-769-5p, miR-130b, miR-18a’da artış dahil olmak 

üzere birkaç miRNA tedavi ile modifiye edilmiş ve diyetin miRNA 

ekspresyonunu etkilediği ortaya konulmuştur (Ortega et al., 2015). 

Başka bir çalışmada da, omega-3 yağ asitleri, sıçan kolonunda 

kanserojene yönelik olarak let-7d, miR-15b, 107, 191, 324-5p’yi 

modüle etmiştir ve bu da kolonu kanserojen kaynaklı miRNA 

düzensizliğinden korumada balık yağının rolünü ortaya koymuştur 

(Davidson et al., 2009). Casas-Agustench ve ark., hamileliğin erken 

dönemlerinde farklı türde yağ asidi profilleri içeren beş diyetin 

etkilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmişler ve sonuçta hem anne 

hem de yavru dokularında miRNA ekspresyonunu etkilendiğini ve 

bunun da yavruların uzun vadeli fenotipik değişikliklerini epigenetik 

olarak açıklayabileceğini belirtmişlerdir (Casas-Agustench et al., 

2015). 

3.2. Vitaminler ve MiRNA 

Vitaminler de miRNA profilini değiştirerek çeşitli biyolojik etkiler 

gösterebilmektedir (Yu, Zhang, Wang, & Sun, 2021). Karkeni et al., D 

vitamininin, NF-kB'yi (aktif B hücrelerinin nükleer faktör kappa-hafif 

zincir arttırıcısı) inhibe ederek murin adipositlerinde miRNA-146a, 
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155 ekspresyonunu aşağı regüle ettiğini ve sonuçta inflamasyonun 

baskılanmasına yol açtığını açıklamıştır (Karkeni et al., 2018). Meme 

epitel hücre dizisi kullanarak 25(OH)D(3)'ün meme epitel hücrelerini 

hücresel stresten koruyup korumadığının araştırıldığı bir çalışmada, 

stres koşulları altında, 25(OH)D(3) (250 nmol/L) tedavisinin, 

hücreleri hücre ölümüne karşı önemli ölçüde koruduğu görülmüştür. 

Aynı zamanda miRNA mikrodizi analizi sonuçları stresin, miR182 

dahil olmak üzere çoklu miRNA'ların ifadesinde önemli değişikliklere 

neden olduğu; ancak 25(OH)D(3)'ün bu değişikliği etkili bir şekilde 

tersine çevirdiği gösterilmiştir (Peng et al., 2010). Koroner arter 

hastalığında ise miR-21 ekspresyonu ile D vitamini eksikliği arasında 

pozitif bir ilişki bulunmuş (J Sheane et al., 2015), başka bir çalışmada 

ise miR-22'nin insan kolon kanseri hücrelerinde 1,25(OH)2D3 

tarafından indüklendiği ortaya konulmuştur (Alvarez-Díaz et al., 

2012). 

Retinoik asitidin nöral farklılaşmayı modüle ettiği bilinmektedir. 

Bununla ilişkili olarak, retinoik asidin bir kemirgen spina bifida 

modelinde spinal dokuda miR-9, 124a ve 125b ekspresyonunu aşağı 

regüle ettiği gösterilmiştir. Bu da, bu miRNA'nın embriyonik spinal 

gelişimin modülasyonunda rol oynayabileceğini düşündürmektedir 

(Zhao et al., 2008). Retinoik asit aynı zamanda, HL-60 hücrelerinde 

miR-663'ün yukarı regülasyonu (Jian et al., 2011) ve miR-29a ve 142-

3p’nin ise aşağı regülasyonu ile çoklu miRNA ekspresyonunu modüle 

etmiştir (X.-S. Wang et al., 2012). 
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miR-125b'nin inflamasyondaki rolü, tümör nekroz faktörü-alfa'yı 

(TNFa) doğrudan etkilemesi ile ilişkili olup, miR-125b'nin azalması, 

TNFa üretiminin artması ve lipopolisakkarit ile uyarılan makrofajlarda 

inflamasyon ile sonuçlanmaktadır (Rimbach, Moehring, Huebbe, & 

Lodge, 2010). Bunu doğrular nitelikte olan ratlarda yapılan bir 

çalışmada, 6 ay boyunca vitamin E’den yoksun bir diyetle beslenen 

sıçanlarda, vitamin E eksikliği, lipid metabolizması, karsinojenez ve 

inflamasyonda önemli bir rol oynayabilen miR-122a ve miR-125b 

konsantrasyonlarının azalmasına neden olmuştur (Gaedicke et al., 

2008). E vitamini ile ilişkili olarak Cohen et al. ise E vitamininin, 

miR-21 ve -499 ekspresyonunu azaltıp, miRNA-210 ekspresyonunu 

ise arttırdığı ve bu şekilde farelerde kardiyak hipertrofiyi hafiflettiğini 

göstermişlerdir (Cohen et al., 2016). 

Tip 2 diyabetli hastalarda altı hafta boyunca günde 1000 mg C 

vitamini takviyesi, dolaşımdaki miR-451a ekspresyonunun aşağı 

yönde regülasyonunu sağlamıştır. Buradan hareketle, plazmadaki bu 

miRNA’nın C vitamini tedavisine veya oksidatif duruma yanıt veren 

denekleri tanımlamak için bir biyobelirteç olarak kullanılabileceği 

düşünülmektedir (Ruknarong et al., 2021). Başka bir çalışmada da, 8 

hafta boyunca yüksek dozda C vitamini (günde 1250 mg) tüketimi, 

daha çok sigara içenlerde olmak üzere, sigara içmeyenlerde de anti-

inflamatuvar olan miR-155 ekspresyonunu azaltarak anti-

aterosklerotik ve yaşlanma karşıtı etkilerin iyileşmesinde etkili 

olmuştur (Kim, Lim, Yoo, Woo, & Cho, 2015). 

 



 
118 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II 

B grubu vitaminlerinin önemli bir üyesi olan B12 vitamini, embriyo 

gelişimi ve metabolik düzenlemede kritik bir rol oynamaktadır. B12 

vitamini aktif formlarının kombinasyonu, plasental miR-16 ve miR-21 

seviyelerinin yukarı regülasyonu yoluyla ratlarda fetal büyümeyi 

iyileştirmiştir (Shah et al., 2017). Hamilelik döneminde,  serum ve 

deri altı yağ dokularından alınmış olan örneklerden elde edilen 

sonuçlar, düşük vitamin B12 seviyelerinin, obeziteye yol açan miR'leri 

(miR-27b, miR-23a, miR-103a ve miR-107) değiştireceği 

gösterilmiştir (Adaikalakoteswari et al., 2017). 

3.3. Fenolik Bileşikler ve MiRNA 

Antioksidanlar ve mikroRNA'lar, özellikle polifenollerin epigenetik 

yeteneği açısından gelişmekte olan bir araştırma alanıdır (Cannataro, 

Fazio, La Torre, Caroleo, & Cione, 2021). Polifenoller fenolik asit, 

flavonoid, stilbenler ve lignanlar olarak gruplandırılabilmekte ve her 

biri önemli antioksidan kaynağı olarak görev almaktadır. Resveratrol 

(trans-3,5,4′-trihidroksistilben, RSV), öncelikle kırmızı meyvelerde 

bulunan antioksidan, anti-inflamatuar ve anti-kanser özelliklerine 

sahip flavonoid olmayan bir diyet polifenolüdür (Michaille et al., 

2018). Resveratrolün, tümör baskılayıcı etkiler sağlama ve arteriyel 

yaralanma ile ilişkili vasküler düz kas hücre fenotipik değişimini 

önleme yeteneğine sahip olarak görülen miR-663’ün ekspresyonu 

üzerinde etkili görünmektedir (Tili, Michaille, Alder, et al., 2010). 

Konuyla ilişkili olarak yapılan bir çalışmada, resveratrol tarafından 

insan kolon hücrelerinde miR-663'ün yukarı regülasyonu gözlenmiştir 

(Tili, Michaille, Alder, et al., 2010). Resveratrolün miR-663 
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ekspresyonunu yukarı regüle etmesi, insan monositik hücrelerine ve 

insan kan monositlerine uygulandığında da gözlenmiştir (Tili, 

Michaille, Adair, et al., 2010). Yine 12 ay süresince resveratrolden 

zengin üzüm ekstraktı tüketen grupta inflamatuvar yanıtın 

düzenlenmesinde rol oynayan miR-21, miR-181b, miR-663, miR-

30c2, miR-155 ve miR-34a ile yüksek derecede korelasyon ve 

değişime sahip oldukları bulunmuştur (Tomé-Carneiro et al., 2013). 

Quersetin de meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunan ve oksidatif 

dengeyi koruyarak güçlü bir antioksidan aktivite gösteren bir bileşiktir 

(Xu, Hu, Wang, & Cui, 2019). Altı hafta süresince kersetinle 

zenginleştirilmiş diyetle (0.1 mg kersetin/g diyet) beslenen farelerde 

inflamasyonun ana düzenleyicilerinden sayılan miR-155’in (Mahesh 

& Biswas, 2019) ekspresyonu aşağı regüle edilmiştir ve bu şekilde 

quercetin'in anti-inflamatuvar özellikleri in vivo olarak doğrulanmıştır 

(Boesch-Saadatmandi et al., 2011). 

Noratto ve ark., Ilex vomitoria bitkisinin flavonol bakımından zengin 

fraksiyonlarının proinflamatuar NF-κB aktivasyonunun negatif 

düzenleyicisi olarak bilinen miR-146a'nın yukarı regülasyonunu 

sağladığını ortaya koymuşlardır (Noratto, Kim, Talcott, & Mertens-

Talcott, 2011). Bir başka çalışmada da izoflavonların miR-146a'yı 

yukarı regüle edebildiği gösterilmiştir (Li et al., 2010). Kusuda ve ark. 

da kapsaisinin fare dorsal kök gangliyon hücrelerinde miR-1 ve -16 

ekspresyonunu arttırdığını belirtmişlerdir (Kusuda et al., 2011). 

Kapsaisin ile ile ilgili yapılan başka bir çalışmada da, kapsaisin ile 

tedavi sonucu miR-520a-5p'nin aşağı regüle edildiği ve miR-520a-
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5p'nin inhibisyonunun lösemik hücrelerin proliferasyonunu önleme ve 

apoptozu indüklemek için umut verici bir terapötik strateji olabileceği 

gösterilmiştir (Kaymaz, Çetintaş, Aktan, & Kosova, 2014). 

Kapsaisinin aynı zamanda, prostat kanserinde miR-449a 

modülasyonunu sağladığı ve miR-449a’nın artan ekspresyonunun da 

prostat kanserini kapsaisin tedavisine duyarlı hale getirdiği 

gösterilmiştir. Bu nedenle kapsaisinin, prostat kanseri tedavisi için 

yeni bir anti-androjen reseptörü ilacı olarak geliştirilebileceği 

vurgulanmıştır (L. Zheng et al., 2015). 

Kurkumin, zerdeçaldan izole edilen farmakolojik olarak aktif bir 

polifenoldür. Kurkumin, hem tümör hücrelerini hem de tümör mikro 

çevresini hedef alan en umut verici kanser önleyici ve kemopreventif 

doğal ürünlerden biridir (Norouzi, Majeed, Pirro, Generali, & 

Sahebkar, 2018). Kurkuminin, meme kanseri ile ilişkili yapılmış olan 

çalışmalarına bakıldığında, kurkuminin miR-181b (Kronski et al., 

2014), miR-34a (Guo et al., 2013), miR146b-5p (Al-Ansari & 

Aboussekhra, 2015) gibi meme kanserinde expresyonu azalan bazı 

miRNA çeşitlerinin ekspresyonunu yukarı yönde regüle ettiği 

gösterilmiştir. Kurkuminin mesane kanserinde de tümör teşvik edici 

özelliklere sahip bir miRNA olan miR-7641'i doğrudan aşağı regüle 

ettiği bulunmuştur (K. Wang et al., 2018). Yine başka bir çalışmada 

da, mesane kanserine sıklıkla aşağı regüle edilen miR-203’ün, 

kurkumin takviyesi sonrasında yukarı regülasyonunun indüklendiği 

belirlenmiştir (Saini et al., 2011). Kurkumin, direk inflamasyonla 

ilişkili olarak da, takviyesi uygulanan ratlarda miR-155’da azalma 
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sağlamıştır. Bu da, kurkuminin inflamatuvar yanıtı baskılama 

yeteneğinin miR-155’in inhibisyonu ile ilişkili olabileceğini 

göstermiştir (Ma et al., 2017).  

3.4. Posa ve MiRNA 

miRNA'ların modülasyonu yoluyla hareket edebilen, insan sağlığı 

üzerinde faydalı bir etkiye sahip olan başka bir diyet bileşeni, diyet 

posasıdır (Kura et al., 2019). Diyet posası, bağırsak mikroflorası 

tarafından üretilen metabolitlerin mevcudiyetini, mekanik uyaranları 

ve hormonal sinyalleri değiştirerek dolaylı olarak genlerin 

ekspresyonunu düzenleyebilmektedir. Bütirik asit de dahil olmak 

üzere kısa zincirli yağ asitleri kolonik mikroflora tarafından 

üretilmektedir. Bütirik asit de sırayla, genlerin ekspresyonunu seçici 

olarak düzenlemek için hücre içi haberci G-proteinine 

bağlanabilmekte veya DNA'nın düzenleyici dizisi ile doğrudan 

etkileşime girebilmektedir (Sohel, 2020). Hu ve ark., diyet posasının 

bir metaboliti olan bütiratın kolon kanseri hücrelerinde çeşitli miRNA 

ekspresyonu modülasyonu sağlayarak bağırsak homeostazında ve 

karsinojenezde yer alan konakçı gen ekspresyonunu düzenlediğini 

bildirmişlerdir (Hu et al., 2011). Randomize, çift kör ve plasebo 

kontrollü olarak yürütülen bir çalışmada da tip 2 diyabetli hastalarda 

bütirat takviyesine bağlı olarak miR-146a-5p ve miR-9-5p'nin 

ekspresyon seviyesindeki değişiklik, diyabetin hafifletilmesinde 

önemli bir role sahip görülmüştür (Roshanravan et al., 2020). 

 

 



 
122 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II 

SONUÇ 

Pek çok kronik hastalığı önlemek veya progresyonunu yavaşlatmak 

için diyet müdahalelerinin uygulanması konusunda yıllardır çok çeşitli 

çalışmalar yürütülmekte ve diyetin etkinliği çarpıcı şekilde ortaya 

konulmaktadır. Bu derlemede, miRNA'nın çeşitli diyet bileşenleri ile 

birlikte modülasyonuna ilişkin önemli birtakım veriler sunulmuş ve 

çoklu doymamış yağ asitleri, vitaminler, fenolik bileşikler ile posanın 

miRNA ekspresyonunda aşağı veya yukarı yönde regülasyonu 

sağlayabilme yetenekleri gösterilmiştir. Tüm bunlar göz önüne 

alındığında, miRNA’ların potansiyel olarak çeşitli hastalıklar için 

klinik biyobelirteç ve tedavilerde de terapötik bir hedef olabileceği 

düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Diabetes mellitus (DM), sağlık sorunları bakımından dünya çapında 

milyonlarca insanın hayatını etkileyen en zorlu hastalıklardan biri 

haline gelmektedir. İnsanların yaşam tarzlarında meydana gelen köklü 

değişikler sonucunda obezite, hipertansiyon, diyabet gibi metabolik 

sorunlar geçirme sıklığı artmıştır. Dünya Sağlık Örgütünün hazırladığı 

rapora göre diyabetin, gelişmekte olan ülkelerde en yaygın ölüm 

nedenlerinden biri olduğu belirtilmiştir (Souto ve ark., 2019). Bu 

hastalığın mekanizması, insülin eksikliği ve insülin direncine 

dayanmaktadır ve bu da nihayetinde mikro ve makro vasküler 

bozukluklar gibi komplikasyonlara neden olan belirli hastalıklara yol 

açabilmektedir. Diyabet başlıca Tip I diabetes mellitus (TIDM) ve Tip 

II diabetes mellitus (TIIDM) olarak sınıflandırılır. Tip I DM, tüm 

diyabet vakalarının %5-10'unu oluşturan insüline bağımlı ve 

pankreastaki insülin-beta-hücresinin otoimmün bozukluğundan 

kaynaklanan tip iken; Tip II DM ise diyabetiklerin %90-95'ini 

oluşturan ve insülin direnci ile birlikte beta hücre kaybı kombinasyonu 

ve hedef dokulardaki eksiklikten ileri gelen, insüline bağımlı olmayan, 

hipoglisemik ilaçların kullanımını gerektiren tiptir (Yaribeygi ve ark., 

2019). Bu hastalığın ilerleyişini azaltmanın belli başlı yolları arasında 

egzersiz, diyet değişikliği, ağızdan alınan ilaçlar, kilo kaybı ve insülin 

tedavisi sayılabilir. DM'nin hızlı ilerleyişine ilaveten, artan diyabetin 

insidansı ve prevalansının yanı sıra olumsuz tıbbi tedavilerin aşırı 

uygulanmasından dolayı, komplikasyonları en aza indirecek ve 

hastaların uyumunu sağlayacak farklı seçeneklerin geliştirilmesini 

dikkate almak önemlidir. Diyabetin yönetiminde yüksek kan glukoz 
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seviyesini ayarlamak için çok sayıda medikal reseptörlerin 

antagonistleri ve inhibitörleri kullanılmıştır (Patil ve ark., 2017). 

Antidiyabetik ilaçlar olarak kullanılan birçok sentetik inhibitör veya 

agonistlerin ticari şekli mevcuttur, ancak zayıf etkinlik ve yan 

etkilerinden dolayı, tıbbi bitkilere ve bunların izole bileşiklerine artan 

bir eğilim olmaktadır.  Diyabet tedavisinde halk arasında; Cydonia 

oblonga, Allium porrum, Juniperus oxycedrus ssp, Hypericum 

perforatum, Helichrysum plicatum ssp, Hibiscus esculentus ve 

Juglans regia gibi kullanılan birçok şifalı bitki mevcuttur. Bu 

bitkilerden hazırlanan ekstraktların streptozotosin ile indüklenmiş 

diyabetli sıçanlara uygulanmasıyla, antidiyabetik etkileri tespit 

edilmiştir (Aslan ve ark., 2010; Orhan ve ark., 2011).  

Nanopartiküllerin sağlık alanında uygulanmasını içeren çalışmalarda 

bunların DM tedavisinde umut verici rolü görülmüştür. Bundan 

dolayı, DM'nin tedavisinde yeşil sentezle elde edilen bakır, seryum, 

çinko, magnezyum ve selenyum gibi metal nanoparçacıklarının 

kullanılmasının önemi çalışmalarla gösterilmiştir (Ashrafizadeh ve 

ark., 2020; Siddiqui ve ark., 2020). Şifalı bitkiler ve 

mikroorganizmaların sahip olduğu zengin içerikleri sayesinde yeşil 

sentezle elde edilen nanopartiküller, indirgeyici ve stabilize edici 

ajanlar olarak hareket etme özelliğine sahiptirler. Yeşil sentezle nano 

ölçekte üretilen parçacıkların hedef dokuda daha yüksek 

konsantrasyonlarda kullanılabilmesi, daha az yan etkiye sahip olması, 

kanda daha az dolaşımda bulunması, doku ve organlara kolayca nüfuz 

edebilmesi gibi çok sayıda avantajları ve faydaları vardır. Çinko oksit 

nanoparçacıklarının (ZnO-NP) diyabetik bir hayvan modelinde 
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uygulanması ile anti-oksidatif ve anti-hiperglisemik etkilere neden 

olabildiği ve DM komplikasyonlarını iyileştirmede önemli bir rol 

üstlendiği gösterilmiştir (San, 2019).  

1. Nanopartikül Sentez Yöntemleri  

Nanopartikül üretim şekilleri genellikle ya “yukarıdan aşağıya” bir 

yaklaşım ya da “aşağıdan yukarıya” bir yaklaşım yöntemini içerir. 

Yukarıdan aşağıya olan sentez yöntemi seçilen başlangıç maddesinin 

boyutunun daha da küçültülmesine dayanır. Çeşitli fiziksel ve 

kimyasal işlemler kullanılarak madde boyutu küçültülür (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Nanopartikül Sentez Yöntemleri (Mittal ve ark. 2013) 
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Bu yöntemle üretilen maddenin yüzeyinde meydana gelen bazı 

deformasyonlar, ürünün üretilmesinde büyük sınırlamalara yol açar. 

Çünkü nanoparçacıkların gösterdikleri muhteşem özellikler yüzey 

yapısına büyük ölçüde bağlı olduğu için, bu büyük bir dezavantaj 

olarak görünmektedir. Aşağıdan yukarıya sentezle yapılan 

nanopartikül üretimi ise atomlar ve moleküller gibi daha küçük 

parçacıkların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Metalik 

nanopartiküller fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak çeşitli şekillerde 

üretilmektedirler. Buharlaştırma-yoğunlaştırma, lazer ablasyon, 

elektroliz, difüzyon, plazma arkı, püskürtme biriktirme, piroliz ve 

yüksek enerjili bilyalı öğütme gibi tekniklerle nanopartiküller fiziksel 

üretim şekliyle elde edilir (Iravani ve ark., 2014). Nanopartiküller 

kimyasal yöntem tekniklerinden olan termal ayrışma, kimyasal 

indirgeme, mikro-emülsiyon/kolloidal, elektrokimyasal üretim 

şekilleri ile sentezlenir. İnorganik ve organik indirgeme ajanları ile 

kimyasal indirgeme teknikleri, kolloidal metal partiküllerinin 

üretilmesinde en çok tercih edilir. Bu üretim şeklinde,  indirgeyici 

ajanlar olarak en çok sodyum borohidrit (NaBH4), potasyum bitartrat 

(KC4H5O6), metoksi polietilen glikol (CH3O(CH2CH2O)nH), 

trisodyum sitrat dihidrat (Na3C6H9O9), askorbat ve elementel 

hidrojen tercih edilir. Biyolojik sentez yöntemleri ile ilgili yapılan 

çalışmalarda, çeşitli mikroorganizmalarla birlikte bitkiler ve 

bitkilerden elde edilen ekstraktlara dayalı nanopartikül üretim şekilleri 

bildirilmiştir (Husseiny ve ark., 2007; Kalimuthu ve ark., 2008). 

Mikroorganizma aracılı nanopartikül üretim yöntemi medikal 

uygulamalarda oldukça kullanışlı, zararsız ve etkili olmakla beraber, 
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bitkilerden üretim yöntemine göre daha maliyetli olması bunlar için 

bir dezavantaj teşkil etmektedir. Metalik nanoparçacıkların sentezinde 

kullanılan önemli biyolojik materyaller arasında bakteri, mantar, 

maya, virüs, mikroalg, makroalg ve bitki biyokütle/özüt sayılabilir. 

Biyolojik (yeşil) sentez işleminde, hücre dışı veya hücre içi indirgeyici 

kaynak olarak biyolojik kütle/ekstre kullanılarak metal iyonlarının 

indirgenmesi sağlanır.  

Bitki aracılı nanopartikül üretiminde, kullanılacak olan bitkinin özütü 

elde edildikten sonra uygun bir metal tuzu çözeltisi ile karıştırılır ve 

meydana gelen reaksiyon sonrasında nanopartikül eldesi sağlanır 

(Şekil 2). Sonraki işlemler olarak oluşturulan nanopartiküllerin 

karakterizasyon analizleri gerçekleştirilerek yapıları aydınlatılır. 

Kullanılan bitki özütünün konsantrasyonu, metal tuzunun 

konsantrasyonu, sıcaklık, temas süresi, pH gibi faktörler, 

nanopartiküllerin üretim özelliklerini etkilemektedir. Bitki aracılı 

metalik nanopartikül sentezi birçok araştırıcı tarafından 

gerçekleştirilmiştir (Bhati-Kushwaha ve Malik, 2013).  
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Şekil 2. Nanopartiküllerin Bitki Aracılı Biyosentezi (Husseiny, ve ark. 2007) 

1.1. Nanopartiküllerin Karakterizasyonları 

Nanopartiküller (NP'ler), sahip oldukları olağanüstü özelliklerinden 

(fiziksel, kimyasal ve mekaniksel) dolayı son zamanlarda 
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araştırmacılar tarafından oldukça ilgi görmeye başlamışlardır. 

Nanopartiküllerin tipik olarak boyutları, şekilleri, yüzey morfolojileri, 

kararlılıkları, yüzey alanları, homojenlikleri gibi çeşitli özelliklerinin 

analiz edilmesi ve karakterizasyonlarının yapılması, yapılacak 

çalışmalar için son derece önemlidir. Sentezlenen NP'leri karakterize 

etmek için yaygın olarak; UV-görünür spektrofotometri, fourier 

dönüşümü kızılötesi spektroskopisi (FTIR), toz X-ışını kırınımı 

(XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM), transmisyon elektron 

mikroskobu (TEM), enerji dağıtıcı X- ışın spektroskopisi (EDX) ve 

atomik kuvvet mikroskobu (AFM) gibi teknikler kullanılır. NP'lerin 

karakterizasyon teknikleri hakkında daha fazla ayrıntı yazarlar 

tarafından gözden geçirilmiştir (Mourdikoudis ve ark., 2018). 

Taramalı elektron mikroskobu (SEM), elektron ışını yoluyla nano ve 

mikro ölçekte numunelerin yapıları hakkında bilgi elde etmede 

kullanılan yüksek çözünürlüklü yüzey görüntüleme tekniğidir.  Bu 

tekniği kullanarak morfolojik kimliğin belirlenmesi doğrudan 

görselleştirme yoluyla yapılır. NP'ler elektron ışınlarına maruz kaldığı 

zaman, sinyaller üretilir ve dedektör tarafından kaydedilir. Kaydedilen 

sinyalden, NP'lerin morfolojisi, oryantasyonu ve kristal yapısı 

hakkında bilgiler elde edilir. Elde edilen bilgilerden, istatistiksel 

yazılım kullanılarak, nanoparçacıkların ortalama boyutu ölçülebilir. 

Birçok araştırmacı SEM görüntüleri aracılığıyla sentezledikleri 

nanopartiküller hakkında kapsamlı sonuçlara ulaşmışlardır. Yapılan 

bir çalışmada, Moringa oleifera çiçek ekstraktları tarafından 

sentezlenen Au nanoparçacıklarının SEM görüntülerini inceleyerek, 

bu parçacıkların 100 nm boyutunda küre şeklinde olduğunu 
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görmüşlerdir (Anand  ve ark., 2015). Uygun metalik tuzlardan elde 

edilen çeşitli metalik nanoparçacıkların oluşumu, UV-vis 

spektrofotometrisi ile gözlemlenebilen farklı absorpsiyonlarda 

karakteristik zirvelere sahiptir. Bunlardan özellikle, Ag ve Au gibi soy 

metalik nanoparçacıklar, metalik olmayan yüzey plazmon rezonansı 

(SPR) fenomeni nedeniyle, görünür bölgede sırasıyla maksimum 400-

450 nm ve 500-550 nm aralığında güçlü absorpsiyonlar verir (Noruzi, 

2015). Metalik nanopartiküllerin sentezinin karakterizasyonunda ilk 

teknik olarak kullanılan UV-vis spektrofotometri görüntüleme analizi 

ile birçok yazar, bu tekniği nanopartiküllerin oluşumunu doğrulamak 

için çalışmalarında uygulamıştır (Noruzi, 2015). Bir çalışmada 

araştırıcılar, Au nanoparçacıkların oluşumunu reaksiyon karışımının 

renginin kahverengiden yakut kırmızısına dönüşümüyle ve 525 nm 

merkezli yüzey plazmon rezonansını gözlemleyerek doğrulamışlardır 

(Ashokkumar ve Vijayaraghavan, 2016).  

Fourier transform kızılötesi (FTIR) spektroskopisi, ışığın dalga 

sayısına (dalga boyu) karşı kızılötesi yoğunluğunu ölçen bir yüzey 

kimyasal analitik tekniğidir. FTIR spektroskopisi kullanılarak metal 

nanopartikülleri ve bitki özleri arasındaki etkileşimin araştırılması 

yöntemi ile indirgeme sürecinden sorumlu fonksiyonel grupların 

belirlenmesi sağlanır. Bu sayede, bitkilerin sahip olduğu fonksiyonel 

grupların doğası ve biyo-indirgeme sırasındaki katılımları 

değerlendirilebilir. Yeşil sentezle oluşan metal NP örnekleri kızılötesi 

radyasyona maruz bırakıldığında, bunların birkısmı emilirken, bir 

kısmı emilmeden kalır. Emilmeyen radyasyon, metal NP'lerinin 

kimliğini temsil eden bilgiler içerir. Yapılan bir çalışmada, FTIR 
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analizi sonucunda, –O-H, C=O, C=C, C-N, CH, N-H gibi fonksiyonel 

gruplu biyomoleküller içeren ekstraktların ZnO NP sentezi için iyi 

indirgeyici ajanlar olduğunu göstermiştir (Agarwal ve ark., 2019). 

Enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDX) kullanılarak metal 

nanoparçacıkların elementel bileşimi belirlenebilir. Elementel 

kompozisyon analizi, her elementin X-ışını spektrumunda farklı pikler 

üreten benzersiz bir atomik yapıya sahip olması nedeniyle elde 

edilebilir. ZnO NP'lerin yeşil sentezi üzerine yapılan bir çalışmada, 

EDX sonucu çinko ve oksijenin varlığını göstermiştir (Qing ve ark., 

2020). Sathishkumar ve arkadaşları, Illicium verum kullanarak Au 

nanoparçacıklarını sentezlemiş ve EDX spektrumu, ölçülen numunede 

Au'nun varlığını doğrulamışlardır (Sathishkumar ve ark., 2015).  

XRD, nanopartiküllerin kristal yapısının karakterizasyonu ve faz 

tanımlaması için kullanılan bir analiz tekniğidir.  Bu yöntem, X-

ışınlarının nanomalzemeye nüfuz etmesi ve ortaya çıkan kırınım 

modelinin yapısı hakkında bilgi elde etmek için standartlarla 

karşılaştırılmasına dayanır. Biyosentezlenmiş nanoparçacıkların 

morfolojisini analiz etmek için atomik kuvvet mikroskobu (AFM) da 

kullanılan yöntemlerden biridir. Bir çalışmada AFM görüntüleri 

aracılığıyla, Au nanopartiküllerin ortalama boyutunun 12-15 nm 

aralığında, düzensiz şekilli ve üzerinde organik kabuk olduğu 

gösterilmiştir (Bhat  ve ark., 2013). 

2. Metal Nanopartiküllerin Antidiyabetik Uygulamaları 

Son birkaç on yılda nanoteknoloji, insan refahının arttırılmasına 

yönelik biyomedikal ve çeşitli alanlarındaki uygulamaları nedeniyle 
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en çok umut vaad eden tekniklerden biri olarak önemli gelişmeler 

katetmiştir. Nanopartiküller (NP'ler), benzersiz ve mükemmel 

özellikler sergileyen, 1- 100 nm boyutlarında olan küçük boyutlu 

partiküllerdir. Yüksek yüzey/hacim oranı nedeniyle, yüksek reaktivite, 

elektriksel, optik, çözünme özellikleri ile birlikte kimyasal ve 

biyolojik özellikler gösterir. Nano ölçekte hazırlanan parçacıklar, 

hücre bileşenleri ile etkileşime girebilir. Bu şekildeki nanopartiküller 

istenilen hücrelerle reaksiyona girmek üzere terapötik ajanlarla 

yüklenir. NP'lerin kimyasal ve fiziksel prosedürlerle sentezi, zehirli ve 

yüksek enerjili yöntemler içerdiğinden dolayı, yeşil kimya ilkelerinin 

oldukça hızlı ilerleme gösteren NP alanına uygulanması 

gerekmektedir. Bu durumda, yeşil nanoteknoloji, fiziksel ve kimyasal 

sentez aşamalarıyla NP üretimine bir alternatif olarak ortaya çıkan çok 

disiplinli, temiz, ekonomik ve özellikle çevre dostu olarak görülen 

önemli bir teknolojidir.  

2.1.  Gümüş Nanopartiküller 

Gümüş doğal olarak oluşan, yüksek termal davranış, elektriksel 

iletkenlik, optik özellikler, sergileyen ayrıca antiseptik ajan, medikal 

cihazların önemli bir bileşeni olarak kullanılabilen gıda koruma 

uygulamaları, larvisit potansiyeli, antikanser potansiyeli, 

antimikrobiyal ajan, ilaç dağıtım uygulamaları gibi çok yönlü fiziksel, 

biyolojik ve kimyasal özelliklere sahip önemli bir soy metaldir. Nano-

gümüş, dökme malzemelerden farklı olarak olağanüstü manyetik, 

optik, kimyasal, elektronik, fiziksel ve biyolojik özelliklere sahiptir. 

Yeşil sentezle bitki aracılı üretilen gümüş nanopartiküllerin 



 
 145 

biyomedikal uygulamaları arasında en çok antidiyabetik ve 

antimikrobiyal aktivitelerinden faydalanılır. Ag NP'lerin çeşitli 

patojenlere karşı potansiyellerini hücrelerde reaktif oksijen türlerinin 

(ROS) üretimini tetikleyerek mikroorganizmaları öldürdüğü yönünde 

olduğu görüşü ifade edilmiştir (Rajeshkumar ve ark., 2019). Daha az 

yan etkiye sahip sebze ve bitkilerden elde edilen nanopartiküller, yeni 

antidiyabetik ajanlar olarak, birçok hayvan modelinde denenmiş ve 

doğrulanmıştır (Sánchez-Machado ve ark., 2017). Yapılan 

çalışmalarla, diyabet hastalığını tedavisinde etkili olabilecek, α-amilaz 

ve α-glukosidaz enzimlerinin etkili inhibitörleri olarak hareket eden 

bitki aracılı Ag NP’ler üretilmiştir. Bir çalışmada, Allium cepa özütü 

kullanılarak sentezlenen Ag NP'lerin α -amilaz ve α -glukozidaz 

enzimlerinin aktivitesini inhibe ettiği gösterilmiştir. α -amilaz 

enziminin inhibe edilmesi, vücuttaki kan şekeri seviyesini düşürmede 

oldukça önemlidir (Malapermal ve ark., 2017). Başka bir çalışmada 

ise Ag NP'lerin α-glukosidaza karşı doza bağımlı yanıt gösterdiği 

bildirilmiştir (Singla ve ark., 2017). Bitkilerin yapısında bulunan 

flavonoidler, tanenler, kinonlar, fenolikler ve karbonhidratlar gibi 

önemli sekonder metabolitlerle kaplanmış bitki aracılı Ag NP'lerin, 

diyabetik hastalarda ayak veya uzuv enfeksiyonlarının tedavisinde de 

kullanılabilir olduğu bir çalışmada gösterilmiştir (Vijayakumar ve 

ark., 2019). 
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2.2. Altın Nanopartiküller 

Altın nanoparçacıkların, tıp ve biyoloji alanında yüksek kullanım 

potansiyeline sahip olması, biyouyumlu doğası, ayarlanabilir yüzey 

plazmon rezonansı, düşük toksisite, güçlü saçılma ve absorpsiyon, 

kolay sentez yöntemleri nedeniyle tüm metalik nanoparçacıklar 

arasında büyük ilgi görmüştür. Altın nanopartiküllerin sentez 

mekanizmasında, biyojenik komplekslerdeki çeşitli kimyasal kısımlar, 

metal iyonlarının indirgenmesinde rol alır. Araştırmacılar çeşitli bitki 

özütleri kullanarak altın nanoparçacıklar sentezlemişlerdir ve bunların 

antidiyabetik etkilerini gözlemlemişlerdir. Bunlardan Chamalcostus 

cuspidatus, Gymnema sylvestre, Hericium erinaceus, Turbinaria 

conoides bitkilerinin ekstraktlarından elde edilen biyolojik Au 

NP’lerinin antidiyabetik etkilere sahip olduğu gösterilmiştir 

(Ponnanikajamideen ve Rajeshkumar, 2019; Khalil, 2016). Ayrıca 

bitkilerdeki çeşitli biyoaktif bileşiklerin T2DM'nin geciktirilmesinde 

ve yönetiminde önemli etkilere sahip olduğu iyi bilinmektedir. Altın 

nanoparçacıkların fitokimyasal aracılı sentezi yönündeki ilerlemeler 

sayesinde ilaç keşif döneminde potansiyel bir artış yaşanmaya 

başlamıştır. Altın nanoparçacıklarının biyolojik sentezi için birçok 

tıbbi bitki ve bitki özleri kullanılmıştır. Singh ve diğerleri, Zingiber 

officinale'nin sulu yaprak ekstrelerini kullanarak altın ve gümüş 

nanopartiküllerin sentezi için yeşil bir biyojenik yaklaşım bildirerek, 

nanopartikülleri yaklaşık 10 nm boyutunda oluşturmuşlardır (Singh ve 

ark., 2011). Daisy ve Saipriya adlı araştırmacılar tarafından, C. Fistula 

bitkisinin sulu ekstraktından hazırlanan altın nanopartiküllerinin 

antidiyabetik etkinliğinin incelendiği bir çalışmada, altın 



 
 147 

nanopartiküller ile tedavi edilen streptozotosin kaynaklı diyabetli 

sıçanlar, sulu ekstrakt ile tedavi edilenlere göre serum biyokimya 

parametrelerinde önemli ölçüde daha büyük bir düşüş ve vücut 

ağırlığında, toplam protein seviyelerinde ve yüksek yoğunluklu 

lipoproteinde bir artış bulmuşlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre, 

bitkinin altın nanoparçacıklarının umut verici antidiyabetik 

özellikler.gösterdiğini belirlemiş oldular (Daisy ve Saipriya, 2012). 

Çeşitli çalışmalarda, Au NP'lerin biyosentezinde, indirgeyici/stabilize 

edici ajanlar olarak bitki polifenollerinin etkili olduğu gösterilmiştir. 

Galik ve protokateşik asitlerin nanopartiküller oluşturmada indirgeme 

yeteneklerine sahip olduğu gösterilmiştir (Ali ve ark., 2018). 

Hesperidin, diosmin ve naringin, kurkumin,  guavanoik asit gibi 

maddelerin de antidiyabetik ajanlar olarak altın nanopartiküller 

oluşturmada kullanıldığı bildirilmiştir (Stephen ve Seethalakshmi, 

2013). 

2.3. Çinko Oksit Nanopartiküller 

Çinko oksit nanoparçacıkları, optik ve elektronikte olduğu kadar 

biyomedikal alanındaki geniş uygulama alanları nedeniyle son 4-5 

yılda araştırmacılar ve bilim adamlarının büyük ilgisini çekmiştir. 

ZnO NP'lerin sentezi için kullanılan çeşitli yaklaşımlar ve protokoller 

arasında, biyokaynakları indirgeyici ajan olarak kullanan sentez, çevre 

dostu olması, tehlikeli olmayan reaktifler, kullanımı kolay prosedürler, 

düşük enerji tüketimi ve maliyet etkinliği nedeniyle araştırmacılar 

tarafından genel olarak kabul görmüştür. Bitki özlerinde bulunan 

biyomoleküller ve ikincil metabolitlerin çinko öncüllerinin etkili bir 
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şekilde indirgenmesinde mikroorganizmalarla kıyaslandığında daha 

yüksek bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (Amit  ve ark., 2018). 

Bitki özütlerinden elde edilen ZnO NP'lerinin, bakteri ve mantarların 

neden olduğu insan patojenlerine ve enfeksiyonlara karşı daha iyi 

antimikrobiyal potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Bu 

nanopartiküllerin, antifungal, antibakteriyel, ilaç taşıyıcı, 

antidiyabetik, antikanser gibi çeşitli biyomedikal uygulamalarda da 

etkili bir ajan olduğu ortaya konulmuştur (Mishra  ve ark., 2017) 

Şimdiye kadar, bitkiler, mikroorganizmalar ve diğerleri tarafından 

ZnO sentezi ve kullanımı için çok sayıda çalışma rapor edilmiştir. 

ZnO nanoparçacıklarının sentezi için çiçek, kök, tohum, yaprak vb. 

bitki parçaları kullanılır. Trifolium, Justicia adhathoda, Cassia 

auriculata, Aloe barbadenis, Pongamia pinnata, Limonia acidissima, 

Plectranthus amboinicus, Cochlospermum religiosum, Sedum alfredii 

Hance, Aspidoterys cordata ve Bauhinia racemosa gibi çeşitli 

bitkilerden çinko oksit nanopartikülleri elde edildiği bildirilmiştir 

(Król ve ark.,2017; Prashant ve ark., 2019). Çinko, insülin yapısının 

korunmasından sorumlu olmakla birlikte insülin biyosentezi, 

salgılanması ve depolanmasında da çok önemli bir rol oynar. 

Araştırmalar, çinko taşıyıcı-8 gibi birkaç çinko taşıyıcının, pankreas 

beta hücrelerinden insülin salgılanmasında hayati bir rol oynadığını 

ortaya koymuştur (Siddiqui ve ark., 2020). Yapılan çeşitli 

çalışmalarda, ZnO NP’lerinin diyabet tedavisi üzerindeki etkinliği 

üzerine araştırmalar gerçekleştirilmiş ve olumlu sonuçlar elde 

edilmiştir. Literatür bilgileri incelendiğinde elde edilen bilgiler şu 

şekildedir. Kalakotla ve arkadaşları, tarafından bildirilen bir 
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çalışmada, Ag NP'ler, CeO2 NP'ler, ZnO NP'ler, Momordica 

charantia (MC)  bitkisi kullanılarak yeşil sentez yöntemi ile 

sentezlenmiş ve bunların antidiyabetik aktivitesi incelenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda, ZnO NP'ler ve Ag NP'lerin, MC ve CeO2 

NP'lerden daha etkili anti-diyabetik aktiviteye sahip olduğunu 

göstermişlerdir (Shanker ve ark., 2017). Ayrıca, Mohamed ve 

arkadaşları başka bir çalışmada, streptozotosin kaynaklı diyabetli 

sıçanlarda ZnO NP'lerin etkisini ve mikroRNA düzensizliğindeki 

işlevini araştırmışlardır. ZnO NP tedavisi, kan insülininde, glukoz 

toleransında ve pankreas hücrelerinin işlevinde belirgin iyileşmeler 

göstermiştir. Çalışma, ZnO NP'lerin umut verici bir antidiyabetik ajan 

olduğunu bulmuştur (Othman ve ark., 2020).  A. paniculata yaprak 

özütünden yeşil sentezlenen ZnO NP’lerinin α- amilaz inhibisyonun 

aktivitesinin IC50 değerleri bakımından A. paniculata yaprak özütü ile 

kıyaslandığı bir çalışmada, NP’lerin daha düşük IC50 değerlerine 

sahip olduğu yani a-amilaz inhibisyon aktivitesi açısından ZnO 

NP'lerinin daha iyi anti-diyabetik potansiyel sergilediğini doğruladılar 

(Rajakumar ve ark., 2018). 

3. Sonuçlar 

Bu derleme, metal NP'lerin yeşil sentezine ve antidiyabetik 

uygulamalarına odaklanmaktadır. Yeşil sentez yöntemleri, fiziksel ve 

kimyasal yöntemler gibi diğer geleneksel tekniklere kıyasla metal 

NP'lerin sentezi için temiz, toksik olmayan ve çevre dostu bir 

yaklaşım sağlar. Yaprak özütü, meyve özü, tohum, meyve, ağaç 

kabuğu dahil olmak üzere çok çeşitli bitki materyalleri ve bakteri, 
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mantar, algler gibi mikroorganizmaların çeşitli sentezleme potansiyeli 

gösterilmiştir. Au, Ag, Pt, Pd, vb gibi üretilen çok sayıda metal 

nanopartikülleri vardır. UV-VIS spektroskopisi, FTIR, XRD, SEM, 

TEM, EDX ve AFM gibi farklı karakterizasyon teknikleri, 

nanopartiküllerin şekil, boyut ve morfolojisini belirlemekte 

kullanılmıştır. Sentezlenen nanopartiküler antibakteriyel ajanlar, 

antioksidan aktivite, antidiyabetik aktivite, biyosensör uygulaması 

dahil olmak üzere biyomedikal uygulamalarda, kanser tedavisinde, 

kozmetikte ve tarım sektörleri gibi çok geniş alanlarda kullanım 

potansiyeline sahiptir. Bu derleme ile yapılan önceki çalışmalara 

atıflar yapılarak, bazı metal nanopartiküllerin diyabet tedavisindeki 

kullanım potansiyeli gösterilmeye çalışıldı. Diabetes mellitus, 

dolaşımdaki artan glikoz konsantrasyonları ile karakterize yaygın bir 

metabolik hastalık olarak ortaya çıkar. Diyabette kullanılan geleneksel 

ilaçların istenmeyen yan etkileri ile başa çıkabilmek için, en son keşif 

olan nanoteknolojik gelişmelerden faydalanmanın etkili olabileceği 

yapılan çok sayıdaki nanopartiküllerin antidiyabetik etkilerini içeren 

çalışmalarla gösterilmiştir. Bu amaçla antidiyabetik aktiviteye sahip 

olabilecek ZnO NP'leri, Cu NP'leri, Se NP'leri, CeO2 NP'leri ve MgO 

NP'leri sentezlenmiştir. Bunların oksidatif stresi azaltarak, antioksidan 

seviyesini, insülin duyarlılığı ve glikoz kullanımını artırarak diyabetin 

neden olduğu böbrek, pankreas, karaciğer ve üreme sistemine verilen 

zararı azalttığı varsayılmaktadır. Yapılacak daha ileri in vivo 

çalışmalarla da metal NP'lerin antidiyabetik etkinliğini genişletmek ve 

başarılı ticarileştirme için kapsamlı araştırmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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GİRİŞ 

Yunanca’da diğer anlamına gelen ‘allos’ sözcüğünden köken alan 

alerji terimi ilk kez yirminci yüzyılın başlarında kullanılmıştır (Çekiç 

ve Sapan, 2015). Alerji kelimesi Avusturyalı pediatrist Clemens von 

Pirguet tarafından vücudun alerjen ve antijene karşı oluşturduğu 

abartılı ve beklenmeyen immun reaksiyonu olarak tanımlanmaktadır 

(Karakılıç, 2014). Alerji; vücudun yabancı olarak tanıdığı solunan, 

yenebilen, iğne ile enjekte edilebilen, deriye/göğüse doğrudan temas 

eden organik veya inorganik maddelere karşı var olan savunma 

mekanizmasının normalden daha fazla çalışması ile ortaya çıkan 

durumdur (Akay ve Yılmaz, 2020). Besin alerjileri günümüzde sayısı 

artarak devam eden bir halk sağlığı sorunudur ve yaşamı tehdit eden 

anafilaktik reaksiyonlara sebebiyet verebilmektedir. Besine karşı 

oluşan alerjiler erken çocukluk döneminde hatta anne karnında 

başlayarak hayatı etkilemektedir. Yapılan güncel çalışmalarda okul 

öncesi yaş grubundaki çocuklarda oranın %10 düzeyinde olduğu 

bildirilmektedir (Comberiati ve ark., 2019). 

Besin alerjileri bir gıdanın ağızdan alınmasından sonra alerjik ve 

immünolojik mekanizmaları tetiklemesi ile mide bağırsak 

sisteminde, deride, solunum yollarında veya tüm vücutta hafif 

semptomlardan hayati tehlike yaratabilecek dereceye kadar 

bulguların ortaya çıktığı bir hastalık grubudur (Kadıoğlu, 2017). 

Besin alerjileri immünglobulin E (IgE)  aracılı olmayan veya IgE 

aracılı olan ve karma tip olmak üzere besine karşı gelişen anormal 

cevap şeklinde tanımlanmaktadır (Kaytan, 2016). IgE aracılı 
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şekillenen reaksiyonlar besindeki antijenin vücuda alınmasından 

sonra ortaya çıkan ürtiker, anaflaksi gibi reaksiyonlar olarak 

tanımlanırken IgE aracılı olmayan reaksiyonlar besinde bulunan 

proteinin uyarımları sonucu gözlenen enterekolit, prokolit gibi 

immünolojik hastalıklar olarak tanımlanmaktadır (Bayram, 2011). 

Günümüzde besin kaynaklı olarak şekillenen sağlık sorunlarının 

büyük bir çoğunluğu bireylerde oluşan alerjiler ve besin 

intoleransından kaynaklanmaktadır. Besin alerjilerine en sık sebep 

olan alerjenler ise tavuk yumurtası (% 13,6), kırmızı et (% 31,8), 

kakao (% 18,1), kivi (% 13,6) ve inek sütü (% 18,1) olduğu 

bildirilmektedir (Yıldırım, 2019). Son 20 yılda kaydedilen alerjik 

vaka raporlarında memeli etine karşı gelişen alerjik reaksiyonların 

oranında artış olduğu bilinmektedir. Sığır eti başta olma üzere tavuk, 

koyun, hind, domuz etine karşı oluşan alerjik reaksiyonlarda 

bildirilmiştir (Restani ve ark., 2009). Süte ve yumurtaya karşı duyarlı 

olan bireylerde tavuk eti ve sığır etine karşı da duyarlılık 

oluşabilmektedir. Yapılan bir çalışmada süte karşı alerjisi olan 

çocuklarda % 10-20 oranında dana etine karşıda duyarlılıklarının 

olduğu ve dana etine karşı alerjisi olan çocukların % 93 gibi yüksek 

bir oranda inek sütüne karşı da alerjik reaksiyon gösterdikleri 

bildirilmiştir (Garcia, 2011). 

Bu kitap bölümünde besin kaynaklı alerjen riskleri ve tanı yöntemleri 

ile ilgili bilgi verilmiştir. 
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1. BESİN ALERJİLERİNİN EPİDEMİYOLOJİSİ 

Besin alerjileri son 20-55 yılda alerji salgınının 'ikinci dalgası' olarak 

ortaya çıkan, yaşamı tehtid eden anaflaktik reaksiyonlara sebep 

olabilecek bir halk sağlığı sorunudur (Prescott ve Allen, 2011). Dünya 

Alerji Örgütü (WAO) yıllık 250.000’a yakın kişinin gıda kaynaklı 

alerji nedeniyle vefat ettiğini bildirmiştir. Son yıllarda gıda kaynaklı 

alerjik vakaların görülme sıklığında yükseliş olduğu bilinmektedir 

(Tekiner ve ark., 2020). Toplumda bireylerin %25-45’inin besin ile 

ilgili istenmeyen reaksiyonlar yaşadıkları bildirilmiştir. Ülkemizde 

daha önceki yıllarda çocuklar üzerinde anket yöntemiyle yapılan 

çalışmalarda 6-9 ve 6-13 yaş gruplarında besin alerjisi görülme 

oranları %5,7-11,2 aralığında saptanırken yurtdışında çocuklar 

üzerinde yapılan çalışmada besin alerjisi görülme sıklığı %1,7-12,8 

aralığında saptanmıştır (Kaytan, 2016). ABD Hastalık Kontrol ve 

Korunma Merkezlerinin (CDC) 1997 ve 2011 yılları arasını kapsayan 

raporunda gıda bağlantılı alerjik belirtilerin görülme sıklığında %50 

artış yaşandığını belirtilmiştir (Tekiner ve ark., 2020). Rona ve ark. 

(2007) tarafından yapılan bir metanalizde 51 ülkeden alınan veriler 

besin alerjisine sebep olan gıdalara (fıstık, süt, yumurta, balık, 

kabuklu deniz ürünü) göre beş farklı sınıfa ayrılmaktadır. Yapılan bu 

çalışmaya göre yetişkinlerde oluşan prevalans % 12 olarak 

belirlenirken çocuklarda % 13 olarak belirlenmiştir (Rona ve ark., 

2007). 

Türkiye’nin Van, Manisa, Antalya, Ankara ve Trabzon olmak üzere 5 

şehrinde 10-11 yaş grubunda arasındaki 6963 vakada besin alerjisi 
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oranının %20.2 olduğu belirtilmiştir. 2002-2007 tarihleri arasında 

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Alerji ve Astım Ünitesine başvuran 

besin alerjisi olan çocuklardan elde edilen verilere göre <1 yaş 

grubunda yoğunlukla inek sütü ve yumurta alerjisi, >1 yaş grubunda 

ise fıstık, fındık, balık, et ve ceviz alerjisi oluştuğu tespit edilmiştir. 

IgE aracılı olarak şekillenen besin alerjileri üzerine yapılan bir 

çalışmada ise çocuklarda besin alerjisine sebep olan alerjenlerin 

yumurta (% 57,8), fındık (% 21,9), kırmızı et (% 5,7), yer fıstığı (% 

11,7), süt (% 55,9), ceviz (% 7,6), buğday (% 5,7) ve mercimek (% 

7,0) olduğu belirtilmiştir (Yavuz ve ark., 2011). 

Besin alerjileri yayılımı ülkeler arasında farklılık göstermektedir ve 

alerjik reaksiyondan sorumlu olan gıdalar ülkeden ülkeye değişiklik 

göstermektedir (Yazıcı, 2020). Akdeniz bölgelerinde balık ve et 

alerjisi, İsrail’de susama olan alerji, İngiltere’de fıstık alerjisi, 

Türkiye’de süt ve yumurtaya olan alerjiye sık rastlanmaktadır 

(Yazıcı, 2020) . Besin alerjileri pediatrik yaş grubunda yetişkin 

kişilere göre daha fazla görülmektedir. Avrupa Alerji ve Klinik 

İmmünoloji Akademisi (EAACI) verilerine göre Avrupa kıtasında 

hastanın kendisi veya ebeveyni aracılığı ile rapor edilen gıda alerjisi 

sıklığı erişkinlerde %5.1, çocuklarda %6.9 olduğu ve yaşam boyu 

sıklığın %17 civarında olduğu bildirilmektedir. Besin alerjisi 

çocuklarda yetişkinlere göre daha yüksek oranda görülmektedir 

(Muraro ve ark., 2014). Dünya Alerji Örgütü tarafından yapılan 89 

ülkenin yer aldığı bir çalışmada 5 yaşından küçük olan çocuklarda 

besin alerjisi prevalansının Tayland ve İzlanda'da en düşük, Kanada 

ve Finlandiya'da ise en yüksek olduğu belirtilmiştir (Prescott ve ark., 



 
 163 

2013). Türkiye’de besin alerjisine en sık sebep olan alerjenlerin ise 

kırmızı et ( % 31,8), inek sütü (% 18,1), kakao (% 18,1), tavuk 

yumurtası (% 13,6) ve kivi (% 13,6) olduğu ortaya konulmuştur 

(Yıldırım, 2019). 

2. İMMUNOLOJİK MEKANİZMALARINA GÖRE BESİN 

ALERJİLERİ 

Bitkisel veya hayvansal kaynaklı antijenik besinin insan vücuduna 

alınmasından sonra ortaya çıkan anormal yanıtlar besin reaksiyonu 

olarak tanımlanır. Besin reaksiyonları immünolojik olmayan veya 

immünolojik besin reaksiyonları olarak şekillenmektedir. Besin 

alerjileri immünolojik mekanizmalarla ortaya çıkan reaksiyonlardır. 

IgE aracılı, IgE aracılı olmayan veya her ikisinin de birlikte seyrettiği 

miksT tip mekanizmalarla oluşmaktadır (Köken, 2019). Besin 

alerjileri geniş ölçüde oluşabilen atopik bozukluklardır ve 

immünolojik mekanizmalarına göre geniş spektrumda 

değerlendirmeye alınır.  

2.1. IgE Aracılı Besin Alerjileri 

İmmun sistem yanıtı oldukça kompleks ve bağışıklığı dengeleyici 

ağdan oluşmaktadır (Göney & Yalçın, 2017). Besin alerjilerinin 

birçoğu IgE aracılı olarak şekillenir. IgE kaynaklı besin alerjilerinde 

alerjene karşı gelişen immun yanıt hızlıdır (Sampson, 1999). Alerjik 

besinin alımından sonra ilk iki saat içerisinde akut ürtiker, 

anjiyoödem ve fatal reaksiyonlarla sonuçlanan klinik belirtiler ortaya 

çıkar (Köken, 2019).  
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Alerjen gıdanın vücuda alımından sonra antijen spesifik T helper (Th) 

hücreler IL-4 aracılığı ile efektör Th2 hücrelere dönüşür. Bu hücreler 

tarafından üretilen interlökinler aracılığı ile B lenfositler IgE üreten 

plazma hücrelerine dönüşür (Köken, 2019). Gıdanın alımından sonra 

besin proteinleri mast hücreleri ve bazofiller üzerinde bulunan 

‘fragment constant epsilon receptor I’ (FcɛRI) reseptörleri ile lenfosit, 

makrofaj, monosit ve trombositlerde bulunan FcɛRII (CD23) 

reseptörlerine bağlanır. Antijene maruz kalındığında IgE antikorları 

mast hücreleri, bazofil ve diğer hücrelerin sitoplazmasında bulunan 

granüllerin hücre dışına salınmasına neden olur ve bunun sonucunda 

alerjik semptomlar ortaya çıkar. Çok hassas kişilerde minimum 

miktardaki alerjik yiyecekler bile ciddi semptomların ortaya çıkması 

için yeterlidir. IgE aracılı alerjiler cilt, gastrointestinal sistem, 

solunum yolları gibi vücutta birçok sistemi etkiler (Longo, 2013).  

2.2. Ig E Aracılı Olmayan Besin Alerjileri 

IgE bağlantılı olmayan besin alerjileri hücre aracılı, tip 4 aşırı 

duyarlılık reaksiyonlarıdır (Crespo ve Rodriguez, 2003). Non-IgE 

aracılı reaksiyonlar alerjik besinin vücuda alınmasından saatler veya 

günler sonra ortaya çıkan tipik semptomlardır (Can, 2019). 

Reaksiyon doğrudan proteine yanıt veren T hücrelerinin 

oluşmasından kaynaklanır (Prescott ve ark., 2013). Klinik 

semptomlar alınan besin proteininden sonra T hücre aracılı 

hipersensitivite reaksiyonları ile ortaya çıkar ve enflamatuar tepkileri 

yönlendiren mediatörlerin salınımına neden olarak çeşitli subakut ve 

kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. 
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Besin proteini ile tetiklenen enterokolit, proktokolit, gastroenteropati, 

çölyak hastalığı (dermatitis herpetifomis eşlik edebilir veya 

etmeyebilir), alerjik cilt reaksiyonları, pulmoner hemosideroz ve 

kontak dermatit gelişimine sebep olmaktadır. Besin ile tetiklenen 

pulmoner hemosiderozis (Heiner Sendromu) tekrarlayan pnömoni 

atakları, demir eksikliği, gastrointestinal kan kaybı ve büyüme 

gelişme geriliği ile şekillenen nadir bir sendromdur (Yazıcı, 2020) 

2.3. IgE Aracılı ve IgE Aracılıklı Olmayan (Mikst) Besin 

Alerjisi 

Hem immun hücre bağlantılı hem de IgE bağlantılı mekanizmalarla 

ortaya çıkan besin alerjileridir ve atopik dermatit, eozinofilik 

özefajit, eozinofilik gastroenterit gelişimine sebep olmaktadır. 

Atopik dermatit genellikle çocukluk döneminde başlayarak kronik 

olarak devam eden kaşıntı ve kızarıklıkla karakterize bir egzamadır. 

Major alerjen besinler süt ve yumurta olmakla birlikte küçük çocuk 

ve bebeklerde %40 oranında görülmektedir. Alerjik gastroenterit her 

yaş grubunda görülür ve kilo kaybı en belirgin semptomları 

arasındadır. Alerjik besinin tüketilmesi sonlandırıldıktan 8 hafta 

sonrasında semptomlar ortadan kalkar. Alerjik eozinofilik özafajitte 

beslenme sonrasında semptomlar ortaya çıkar ve kusma, karın ağrısı, 

besini reddetme, disfaji, irritabilite, uyku bozukluğu görülen 

semptomlar arasındadır (Kaytan, 2016). 

3.  BESİN ALERJENLERİ 

Besin alerjisine sebep olan alerjenler glikoprotein yapısında olan ve 

molekül ağırlıkları 70.000 Dalton’dan küçük olan moleküllerdir 
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(Burks, 2012). Besin alerjenlerinin tespit edilmiş özgül bir 

immunohistokimyasal veya biyokimyasal bir özelliği yoktur 

(Kırsaçlıoğlu ve Özden, 2006).  Allerjenler ısı, asit ve proteazlara 

karşı dirençlidirler (Kaytan, 2016). Tuzlu suda çözünen globülin 

yada suda çözünen albümin grubuna ait proteinlerdir. Çözünebilir 

antijenler partikül halinde olanlara göre daha kolay tolere 

edilebilirler. Kişilerde duyarlanma için gerekli olan miktar tam 

olarak bilinmemekle birlikte duyarlanmış kişilerden alerjen miktarı 

çok çok az olduğu durumlarda bile alerjik reaksiyon başlayabilir 

(Çetinkaya, 2018). 

Besin alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyona sebep olan 160’dan 

fazla besin bulunmaktadır (Lokman, 2020). Yumurta, inek sütü, balık 

ve kabuklu deniz ürünleri, etler, kuru baklagiller, tahıllar, sebzeler, 

meyveler ve çeşni vericiler, baharatlar ve çikolata en sık rastlanan 

besin alerjisi etkenleri arasında sayılan besinlerdir. Bu besinlerden 

bir kısmı diğerlerine göre daha önemli reaksiyonlara sebep verir. Bir 

kısmı sadece çocukluk döneminin başlarında alerjik durumları ortaya 

çıkarırken bazıları hayat boyunca devam eden alerjik durumları 

ortaya çıkarır (Prescott, 2013). 

3.1.  İnek Sütü 

İnek sütüne karşı alerji genellikle bebeklik döneminde görülür. Whey 

proteini ve kazeinler inek sütünün başlıca proteinleridir. Kazeinler 

fosfoprotein yapısında olup süt proteinlerinin %80 ini whey 

proteinleri olan; β- laktoglobulin, α- laktoalbumin, sığır 

immunglobulinleri süt proteinlerinin %20 sini oluşturur (Koca ve 
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Akçam, 2015). Süt alerjisi olan kişilerde birçok  süt proteinine karşı 

alerji görülebilir. İnek sütü alerjisinde majör proteinler β- 

laktoglobulin ve kazeinlerdir. Süt alerjenleri kaynatma, pastörizasyon 

ve evoporasyon işlemlerinden sonra da büyük ölçüde biyolojik 

aktivitelerini korumaya devam ederler. β-laktoglobulin inek sütünde 

en çok bulunan whey proteini olup aside karşı dirençlidir ve mideden 

geçerken etkilenmez. İnek sütü alerjisi olan bireylerde bu proteine 

karşı verilen reaksiyonun %13-76 arasında olduğu bildirilmiştir 

(Koca ve Akçam, 2015). 

Sığır serum albumini ve A-laktoalbumin minör inek sütü 

alerjenleridir. İnek sütünde ağırlıklı olarak ımmunglobulin G sınıfı 

bulunur. Sığır serum albümini temel bir whey proteini olup süt 

alerjisi olan kişilerde sığır eti ile olan çapraz reaksiyonlardan 

sorumlu tutulur. İnek sütüne alerjisi olan çocuklarda ani alerjik 

semptomları ortaya çıkardığı bildirilmektedir (Fiocchi, 2010). Bu 

proteinlere karşı alerjisi olan yetişkin bireyler ve çocuklarda 

hayvansal süt grubunda olan koyun ve keçi sütlerine karşı alerjik 

reaksiyon gösterirler. İmmunoblot kullanan teknikler keçi, inek ve 

koyun sütü proteinleri arasındaki yapısal benzerlikten dolayı çapraz 

bir reaksiyonun varlığını ortaya koymuştur (Akay ve Yılmaz, 2020).  

3.2.  Tavuk Yumurtası 

Yumurta beyazı yumurta sarısına göre daha alerjik olarak 

değerlendirilmektedir. Yumurta beyazındaki ana protein 

ovoalbümin(Gald2) olmakla birlikte ovotransferrin(Gald3), 

ovomucoid(Gald1), ovomucin ve lyosozymede diğer proteinleridir. 
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Yumurta beyazında bulunan ovomucoid proteini de asidik ve 

izoelektrik noktaya sahip olup yumurtanın başlıca alerjenlerinden 

sayılmaktadır (Burks ve ark., 2001). Yumurta sarısında γ-livetin, β-

livetin, α-livetin ve fosfovitin gibi majör proteinler bulunmaktadır 

(Szepfalusi ve ark., 1994). Yumurta alerjileri hem non-IgE aracılı 

hem de IgE aracılı şekilde ortaya çıkarak bireylerde klinik tabloyu 

oluşturabilir. IgE aracılı reaksiyonlar yumurtaya karşı en yaygın 

alerjik reaksiyon türüdür. Yumurtaya alerjisi olan çocuklarda klinik 

olarak atopik dermatit, ürtiker görülmekle birlikte bazı olgularda 

yaşamı tehtit eden fatal anaflaktik reaksiyonlar görülmektedir. Genç 

bireylerde alerjik rinit görülmektedir (Nacaroğlu ve ark., 2016). 

3.3. Yer Fıstığı 

Yer fıstığı hem yetişkin bireyler hem de çocuklar için en alerjik 

gıdalardan biri olarak görülmektedir. Yer fıstığına karşı oluşan alerji 

süt ve yumurtada ki gibi zamanla azalmamaktadır. Yer fıstığının en 

önemli alerjeni Arah1’dir bunun yanında diğer önemli alerjenler 

Arah2 ve Arah3’tür. Minör alerjenlere ise concanavalin A-reaktif 

glikoprotein ve peanut-1 örnek olarak verilebilir. Yer fıstığının 

kavrulması sırasında yüksek ısıya maruz kalması sebebiyle yapısında 

ki proteinlerinin amino gruplarının glikozilasyonu ile daha dayanıklı 

formların oluştuğu enzimatik olmayan bir reaksiyon olan maillard 

reaksiyonu şekillenir ve bu durum yer fıstığının allerjenitesini arttırır 

(Fox ve ark., 2009). Kızartılmış ve haşlanmış yer fıstığındaki 

Arah1’in IgE bağlama kapasitesi kavrulmuş yer fıstığındakinden 

düşüktür. Yer fıstığı bağlantılı alerjik reaksiyonlar çoğunlukla 
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şiddetli ve akut seyretmektedir (Beyer ve Teuber, 2004). 

3.4. Tahıllar 

Buğday ve mısır bu grupta ki en çok alerjik reaksiyon oluşturan 

türlerdir. Mısır buğdaya kıyasla daha az alerjik reaksiyon 

göstermektedir. Buğday proteinleri, tuzda çözünür globulinleri, suda 

çözünür albüminleri, etanolde çözünür prolaminleri ve glutelinleri 

içermektedir. Buğday da bulunan bir glikoprotein olan alfamilaz 

tripsin inhibitörü en önemli alerjen tipidir. Araştırmacılar buğday 

alerjisi olan 103 çocuğu değerlendirmeye almış ve çocukların 

%65’inde ise 12 yaşında, %56’sında 8 yaş, % 29’unda 4 yaşında 

tolerans geliştiği ifade edilmiştir. Aynı araştırmacılar buğday spesifik 

IgE değerleri yüksek olan bireylerde tolerans şekillenme oranının 

daha düşük olduğunu bildirilmiştir (Keet ve ark., 2009). 

3.5. Su Ürünleri Alerjisi 

Balık ve kabuklu deniz ürünleri hem çocuklar hem de yetişkinlerde 

gözlenen IgE aracılı gıda alerjileri reaksiyonlarının en yaygın 

nedenlerinden ikisidir. Su ürünlerinden kaynaklanan alerjik 

reaksiyonlar sadece bu ürünlerin tüketimi ile değil ürünlerle direkt 

temas ve solunum yolu ile yada ürünlerle çapraz kontaminasyon 

şekillenmesi ile de meydana gelir. Bilinen en önemli balık ve 

kabuklu alerjenleri; parvalbumin, jelatin, hemosyanin, amilaz ve 

tropomyosindir. Kabuklu deniz ürünleri arasında alerjik besin olarak 

tanımlanmış ürünlerden biri de karidestir. Başlıca karides alerjenleri 

Meta1, Pena1, SA-II ve shrimp antigen (SA)-I’dir (Kocatepe ve 

Turan, 2012). Sicherer ve ark.(2004), herhangi bir balık türüne karşı 



 
170 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II 

alerjik reaksiyon gösteren bireylerin %67’sinin diğer balık türlerine, 

%37’sinin kabuklu deniz ürünlerine, %49’unun yumuşakça alerjisi 

olduğu bildirmiştir. 

3.6. Susam 

Susam önemli allerjenitesi ve aşırı duyarlılığı ile diğer tohum 

alerjilerinden daha sık görülmektedir ve görülme sıklığı %0,1-

0,2’dir. ABD’de yapılan bir çalışmada susama karşı oluşan alerjik 

reaksiyonlar %0.1 olarak bildirilmiştir. İsrail’de IgE aracılı olarak 

şekillenen besin alerjilerinde susam alerjisi üçüncü sırada yer 

almaktadır. Arabistan’da yapılan bir araştırmada, besin aracılı 

anafilakside susam en sık karşılaşılan üçüncü gıda olarak 

bildirilmiştir (Yekeler ve Nacaroğlu, 2020). 

4. ET ALERJİSİ VE ALERJEN RİSKLERİ 

Etin bireyler üzerinde alerji oluşturması tarihsel olarak nadir görülen 

vakalar arasında yer almaktadır. Son yıllarda ise birçok et türüne 

karşı IgE aracılı şekillenen besin reaksiyonları kayıt altına alınmıştır. 

Vaka bildirimi yapılan sığır eti, domuz eti, kanatlı eti türlerinin 

yanında fok balina etlerine karşı da reaksiyon geliştiği bilinmektedir 

(Wilson ve Platts-Mills, 2018). 

Et alerjileri tüm besin alerjilerinin %8.2’sini oluşturduğu bununda 

yaklaşık %10’una kuzu etinin sebep olduğu bildirilmektedir. 

Yetişkinlerde et alerjisi nadir olarak ortaya çıkmaktadır, genellikle 

çocukluk döneminde görülmektedir ( Wilson ve ark., 2019). Atopik 

dermatitli çocuklarda ortaya çıkan vakaların genellikle sığır eti 
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alerjenleri arasında yer alan sığır serum albüminine karşı 

duyarlılaşma ile ilgili olduğu bilinmektedir. Çift kör ve plasebo 

kontrollü yükleme testi ile değerlendirilen sığır eti alerjisi prevalansı 

atopik dermatit veya gıda alerjisi olan çocuklarda % 1.5 ile % 6.5 

arasında değişmektedir. İnek sütüne alerjisi olan bireylerde sığır eti 

alerjisi görülme sıklığı % 20’dir (Wilson ve ark., 2019). 

Et alerjisine sebep olan alerjen proteinler serum albüminler ve 

immunglobulinlerdir. Serum albümin hem memeli eti hem de kanatlı 

eti alerjisinde diğer alerjenlere göre daha büyük rol oynamaktadır. 

Daha az yaygın olarak tanımlanan diğer alerjenler arasında miyozin, 

hafif zincir kinaz, parvalbumin, enolaz ve aldolaz bulunmaktadır. 

Kırmızı et alerjisinde sığır serum albümin(Bosd 6) gibi memeli 

proteinleri memelilerin hem kaslarında hem de sütlerinde 

bulunduğundan, kırmızı et alerjisi olan birçok kişide süte karşıda 

alerjik reaksiyon göstermektedir. Yapılan bir çalışmada sığır eti 

alerjisi şekillenen 28 çocuktan 26’sının süte karşıda alerjik reaksiyon 

gösterdiği belirtilmiştir. Bireylerde ete karşı oluşan alerjik 

reaksiyonlar genellikle hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir ve mide 

bulantısı, kusma, ürtiker görülen semptomlar arasındadır (Wilson ve 

Platts-Mills, 2019). 

Et alerjisi görülen bireylerde alerjiye sebep olabilecek çapraz 

reaksiyonlar şekillenebilmektedir (Spitzauer, 1999). Çapraz 

reaktivite, belirli bir antijene adaptif bir immün yanıt indükleyiciyle 

yapısal olarak ilişkili olan diğer antijenlere reaktiviteye neden 

olduğunda ortaya çıkmaktadır. İki gıda proteini aminoasit 
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sekanslarının bir kısmını paylaştığında (en azından epitopik alanı 

içeren) veya üç boyutlu konformasyon spesifik antikorları bağlama 

kapasiteleri bakımından iki molekülü benzer hale getirdiğinde 

meydana gelmektedir. Genel olarak çapraz reaktivite, hayvan türleri 

arasındaki filogenetik ilişkileri yansıtmaktadır (Restani ve ark., 

2002). Et alerjisi olan bireylerde üç farklı çapraz reaksiyon 

şekillenebilmektedir. Bunlar farklı hayvan türlerinden olan etler 

arasında, et ve diğer hayvansal kökenli besinler arasında ve et ile 

hayvan tüyleri arasında oluşabilmektedir. Sığır etine alerjisi olan 

bireylerde koyun ve domuz etine de alerjik reaksiyonlar 

şekillenebilmektedir. Benzer şekilde tavuk etine alerjisi olan 

bireylerde hindi etine karşı alerjik reaksiyon görülebilmektedir 

(García ve Lizaso, 2011). Et ve diğer hayvansal kökenli besinler 

arasında oluşan çapraz reaksiyonlara süt ve sığır eti örnek 

gösterilmektedir. Tavuk serum albümini ve yumurta a-livetin’in çok 

benzer filogenetik yapıya sahip olmasından dolayı tavuğa alerjisi 

olan hastalarda yumurtaya karşı reaksiyonda şekillenebilmektedir.  

Serum Albümin(BSA), başlıca sığır eti alerjeni sığır serum albümin 

olarak bilinmektedir. Albümin 3.5 ile 5 g/dL arasında değişen ve 

yaklaşık 68 kDa'lık bir moleküler ağırlık ile insanlarda en bol kan 

plazma proteinidir. Serum albüminleri yaklaşık 580 amino asit 

kalıntısı içerir ve düşük bir triptofan içeriği ve yüksek bir sistin 

içeriği ve aspartik ve glutamik asitler, lisin ve arginin gibi yüklü 

amino asitler ile karakterize edilmektedir. Bu nedenle, farklı 

kaynaklardan alerjik duyarlılıklarla ilgili olan ve farklı klinik 

belirtilere neden olduğu bilinmektedir (Tanabe ve ark., 2002). 
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Yapılan çalışmalarda ısıl işlem görmüş sığır etini bireylerin daha iyi 

tolere edebildiği ve klinik reaksiyonların şiddetinin azaldığı 

bildirilmiştir. Yetişkinlerde et alerjisi nadir olmakla birlikte serum 

albümin başlıca alerjen kabul edilmektedir. Yetişkinler olarak hem 

süt hem de etin tüketilmesinin ardından sistemik alerjik reaksiyon 

öyküsü olan 10 yetişkinden oluşan bir seride, 4'ü enzime bağlı 

immünosorbent testinde BSA'ya karşı güçlü IgE reaktivitesi 

göstermiştir ve bu bireylerden ikisi domuz etine çapraz reaktivite 

göstermiştir (Liccardi ve ark., 2011). Sığır serum albüminine duyarlı 

yetişkinlerde bazı sığır etine bağlı anafilaksi vakaları bildirilmiştir ve 

başka bir hastada sığır eti yemenin ardından tekrarlayan bir sistemik 

alerjik reaksiyon epizodu olmuş ve ardından memeli serum 

albüminler arasındaki çapraz reaktiviteye bağlı olarak kuzu ve 

domuz etine karşı alerji gelişmiştir (Fischer ve ark., 2015). 

Galaktoz-alfa-1,3-galaktoz (alfa galaktoz), yakın zamanda yeni bir 

gıda alerjeni olarak tanımlanmaktadır. Galaktoz-a-1,3- galaktoz (a-

gal), primer olmayan memelilerin glikoproteinleri ve glikolipidleri 

üzerinde eksprese edilen bir oligosakarittir ve memeli etine IgE 

aracılı bir alerjinin nedensel epitopudur (Mabelane ve ark., 2018) 

MD). Diğer aşırı duyarlılık reaksiyonlarından farklı olarak antijenik 

uyarı protein yapısındaki bir antijene karşı değil karbonhidrat yapıda 

olan galactose-alpha-1-3 galactose (Alpha gal) epitopuna karşı 

şekillenmektedir. Bireylerde alpha-gal’a karşı duyarlılık kene ısırığı 

sonucu şekillenmekte olup sistemik reaksiyonlar maruziyet sonrası 

geç başlamaktadır (Commins ve ark., 2016). İnsan kan grubu 

antijenleri ile Alpha Gal’in homolog yapısının benzer olması 
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sebebiyle özellikle anti B antikoru mevcut olan 0 ve A kan grubu 

kişilerde daha sık görüldüğü bilinmektedir (Hamsten ve ark., 2013). 

Kırmızı et tüketimi sonrasında 2-5 saat içinde alerjik semptomlar 

şekillenmektedir. Bulantı, kusma, gastrointestinal sistem 

bozuklukları, kaşıntı, ürtiker, anaflaksi görülen semptomlar 

arasındadır (Pollack ve ark., 2019). Etin pişirilme süresi ve miktarı, 

böbrek dalak yürek gibi sakatatların tüketilmesi semptomların 

şiddetinin ve ortaya çıkış süresini etkilemektedir.  Diğer besin 

alerjilerinde olduğu gibi a-gal karşı şekillenen alerjik reaksiyonların 

engellenmesi için şüpheli olan besinlerin tüketilmemesine dikkat 

edilmesi gerekmektedir (Yücel  ve Tamal , 2020). 

Immunglobulinler ve B Hücreleri, besin alerjileri hem doğuştan 

gelen hem de uyarlanabilir bağışıklık tepkilerini içermektedir. 

Kırmızı et alerjisinde epitel hücreleri ve dokuda yerleşik doğal 

bağışıklık hücrelerinin, konakçı T yardımcı 2 hücresi (Th2) 

tepkilerini destekleyen sitokinleri indüklemede önemli bir rol 

oynadıkları bilinmektedir. Ek olarak, dendritik hücreler, alerjene 

karşı adaptif immün yanıtın başlatılmasında önemli bir rol 

oynamaktadır ve bu hücreler T hücrelerine antijen sunarak T 

hücrelerini aktive etmek için hayati önem taşıyan kostimülatör 

sinyaller sağladığı bilinmektedir (Soumelis ve ark., 2002).  

5. BESİN ALERJİLERİNDE TANI 

Besin alerjilerinde tanısal yaklaşım hikaye, fiziksel muayene, 

eliminasyon diyeti ve yardımcı laboratuvar yöntemleriyle 

konulmaktadır. Hastanın hangi besinden sonra şikayetlerinin 
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başladığı, semptomların sıklığı, özellikleri, şiddeti, zamanı, 

semptomların başlama yaşı ve ailevi atopik hastalıkların olup 

olmaması da dikkate alınmaktadır (Akyüz, 2018). Eliminasyon diyeti 

yaptırılan bireylerde semptom görüldükten sonra hangi besinden 

kaynaklandığı, semptomların sıklığı ve şiddeti dikkate alınmaktadır 

ve eliminasyon diyetine 1-6 hafta devam edilmektedir (Göküstün, 

2021). 

Kırmızı et alerjisinin teşhisi genellikle klinik öykü, deri prick testi ve 

serumda alerjene spesifik IgE testleri ile yapılmaktadır. Deri prick 

testinin duyarlılığı et alerjisi için genellikle yetersizdir. Serumda 

alerjene spesifik IgE testi hem oldukça hassas hem de iyi tolere 

edilmesi avantajına sahip olmasından dolayı pratikte daha fazla tercih 

edilen testler arasında yer almaktadır. Bazofil histamin salınımı 

(BHR) testleri ve intestinal mast hücresi histamin salınımı testleri 

genellikle araştırmalarda kullanılan testlerdir. 

Pozitif deri prick testi kutanöz mast hücre yüzeyine bağlı spesifik IgE 

ile ilişkilidir. Deride oluşan kabarıklığın çapı ne kadar genişse 

sorumlu olan alerjenin o olma ihtimali o kadar yüksek olmaktadır. 

Deri prick testinin negatif sonuç vermesi IgE aracılı alerjik 

reaksiyonu büyük ölçüde dışlarken intolerans ya da hücre aracılı 

alerjik reaksiyon ihtimalini dışlamaz. Pozitif testler kesin tanı için 

yeterli sayılmamaktadır. Ağır atopisi olan bireylerde klinik önem arz 

etmeyen alerjenler ile bile reaksiyon gözlenebilir. Bu yüzden pozitif 

sonuçlarda doğrulayıcı tanı için genellikle besin provokasyon testine 

veya spesifik IgE testine ihtiyaç duyulmaktadır (Ülger ve Özçelik, 
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2019). Genellikle spesifik IgE düzeyi arttıkça alerjik reaksiyon riski 

artmaktadır. Besine spesifik IgE ölçümü CAP system FEIA, RAST 

yöntemleri ile ölçülmektedir. Ölçümler kUA/L biriminde verilir ve 

0.35 kUA/L’nin üzerindeki değerler pozitif olarak kabul edilmektedir 

(Dona ve ark., 2017).  

Bazofil aktivasyon testi(BAT) alerjene karşı Ig E’nin bağlanma 

yeteneğini saptamak için tam kandaki canlı bazofilleri kullanan 

fonksiyonel bir testtir ve alerjik durumlarda IgE fonksiyonu IgE 

epitop özgüllüğüne afiniteye ve klonaliteye bağlıdır. Besin 

alerjilerinin tanısının konulmasında BAT’ın duyarlılığı %77-98 

arasında, özgüllüğü ise %75-100 arasında değişmektedir (Göküstün, 

2021). 

Oral besin provakasyon testleri bireylerde alerjik reaksiyona 

sebebiyet vereceği düşünülen besinlerin doktor tarafından kontrollü 

olarak hastaya verilmesi ile yapılmaktadır. Açık provokasyon testi, 

tek kör plasebo kontrollü oral provokasyon, çift kör plasebo 

kontrollü oral provokasyon olmak üzere üç test bulunmaktadır. Açık 

provokasyon testinde besinler hastaya normalde tüketildiği şekilde 

verilmektedir ve birden fazla besinden şüphelenildiği durumlarda 

reaksiyon oluşturmayan ve şüphe duyulan besine karşı IgE testleri 

negatif olan bireylerde kullanılmaktadır. Açık provokasyon testi ile 

tolere edilebilen besinler için alerji tanısı yapılamamaktadır. Çift kör 

plasebo kontrollü oral provokasyon testi besin alerjilerinin tanısında 

altın standart olarak kabul edilmektedir. Besinlere karşı oluşan 

intoleransın seviyesinin belirlenmesi ve besin alerjilerinde tanının 
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konulması için kullanılabilmektedir. Şüpheli besin az miktarda 

başlanarak kademeli olarak uygulanır ve bireyde semptomlar 

görülmeye başlayana kadar 15-20 dakikada bir doz iki katına 

çıkarılarak devam edilir. Provakasyon testinde acil reaksiyonlar 

genellikle son besin alımından sonraki iki saat içinde ortaya 

çıkmaktadır ve ürtiker anjiyo ödem en sık görülen belirtilerdir 

(Muraro ve ark., 2014). 

6. SONUÇ 

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam tarzı için dengeli ve sağlıklı 

beslenmenin insan yaşamındaki yeri büyüktür. Değişen yaşam tarzı 

ile birlikte dünyada ve ülkemizde gıda alerjisi vakaları daha sık 

görülmeye başlanmıştır ve halk sağlığını tehdit eden bir sorun haline 

gelmiştir. Toplumlar arasında alerjiye neden olan besinler arasında 

farklılıklar vardır ve bu durum toplumların beslenme 

alışkanlıklarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bireylerde 

besinlere karşı oluşan immünolojik yanıt; kişinin yaşı ve genetik 

yapısı, besin proteinlerinin kimyasal özellikleri ve hedef organların 

duyarlılıklarına göre değişim göstermektedir.  

Besin alerjisi olan kişiler 160’dan fazla besin maddesine duyarlıdır. 

Yumurta, inek sütü, balık ve kabuklu deniz ürünleri, etler, tahıllar, 

sebzeler, meyveler, çikolata, kuru baklagiller, çeşni vericiler ve 

baharatlar en sık rastlanan besin alerjisi etkenleri arasında sayılan 

besinlerdir. Gıda alerjilerinin karakterizasyonunun belirlenmesi ve 

alerjen riski taşıyan gıdaların tespitinin yapılarak alerjik vakaların 

önüne geçilmesine olanak sağlanmalıdır. Gıda sektöründe gıda 
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güvenliğinin sağlanması amacıyla alerjenlerle ilgili yapılan 

çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında tüketicilerin ve 

üreticilerin gıda kaynaklı alerjenler konusunda bilinçlendirilmesi 

alerjilerin önüne geçilmesinde olumlu katkı sağlayacaktır. Gıda 

alerjilerinin bir halk sağlığı sorunu olduğu hatırlatılarak ülkemizde 

ve Dünya’da sıklığının belirlenmesi ve alerji konusunda risk altında 

bulunan bireylerin saptanması bu konuda koruyucu önlem ve 

tedbirlerin alınmasının toplum sağlığına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Dünya çapında her gün 1 milyondan fazla cinsel yolla bulaĢan 

enfeksiyon (CYBE) edinilmektedir. Her yıl klamidya, gonore, sifiliz 

ve trikomoniyazdan oluĢan tahmini 376 milyon yeni enfeksiyon 

vardır. 500 milyondan fazla insanın herpes simpleks virüsü (HSV) ile 

genital enfeksiyonu olduğu tahmin edilmektedir. 290 milyondan fazla 

kadında insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu vardır.Cinsel yolla 

bulaĢan hastalıkların çoğunun hiçbir semptomu yoktur veya sadece bir 

CYBE olarak tanınamayabilecek hafif semptomlar vardır. HSV tip 2 

ve sifiliz gibi cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonlar, HIV kapma riskini 

artırabilir. 2016 yılında 988.000 hamile kadına sifiliz bulaĢmıĢ ve bu 

durum, 200.000 ölü doğum ve yeni doğan ölümleri dahil olmak üzere 

350.000'in üzerinde olumsuz doğum sonucuna neden olmuĢtur.Bazı 

durumlarda, cinsel yolla bulaĢan hastalıklar, enfeksiyonun kendisinin 

ani etkisinin ötesinde ciddi üreme sağlığı sonuçlarına neden olabilir 

(örn. Kısırlık veya anneden çocuğa bulaĢma) 

Gonokokal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Programı, yüksek 

oranlarda kinolon direnci, artan azitromisin direnci ve geniĢletilmiĢ 

spektrumlu sefalosporinlere karĢı yeni direnç göstermiĢtir. Özellikle 

bel soğukluğu için ilaç direnci, dünya çapında CYBE'lerin etkisini 

azaltmak için büyük bir tehdittir. 
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CYBE SINIFLAMASI 

1.Vajinal akıntıyla karakterize enfeksiyonlar 

Ülkemizde ve dünyada yetersiz östrojene bağlı en yaygın görülen 

vulvovajinal rahatsızlıklar sırası ile; bakteriyel vajinoz (%40-45), 

vulvovaginal kandidiyazis (%20-25) ve trikomoniyazisdir (%15-20). 

-Vulvovajinal kandidiyazis: Vulvovajinal kandidiyaz (VVC) 

fırsatçı bir mukozal enfeksiyondur ve üreme çağındaki kadınları 

etkileyen en yaygın ikinci vajinal enfeksiyondur . Kadınların% 

75'inden fazlasını yaĢamları boyunca en az bir kez etkiler ve 

yaklaĢık% 50'si de tek bir nüksden muzdariptir.VVC'nin klinik 

semptomları ve belirtileri arasında süzme peynir benzeri vajinal akıntı, 

ĢiĢme, kaĢıntı, ağrı, iritasyon, yanma hissi, disparoni ve dizüri 

bulunur. Candida , yaĢamları boyunca sağlıklı bireylerin% 30'undan 

fazlasının solunum, gastrointestinal ve genitoüriner sistemlerinde 

yaĢayan Ascomycota filumundan dimorfik bir mantardır. Farklı 

patogenezlere rağmen, fungal ve bakteriyel vajinit semptomları 

sıklıkla karıĢtırılır, bu nedenle kadınların yanlıĢ bir tanıya ve düĢük 

yaĢam kalitesine sahip olmasına neden olur. 

VCC yi östrojen replasman tedavisi, luteal faz veya gebelik oluĢumu 

artırır. Ek olarak, tip-2 diabetes mellitus, immünosupresyon rejimleri, 

antibiyotik tedavisi gibi konakçı ile iliĢkili geniĢ bir predispozan 

faktör yelpazesinin yanı sıra kontraseptiflerin ve intrauterin cihazların 

kullanımı gibi davranıĢsal faktörlerin VVC'nin baĢlamasını teĢvik 

ettiği öne sürülmüĢtür. Bununla birlikte, VVC hastalarının yaklaĢık% 
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20-30'u, predispozan faktörleri olmayan sağlıklı kadınlar olduğundan, 

genetik geçmiĢ ve etnik köken gibi bireyler arası farklılıkların yanı 

sıra Candida suĢlarının türleri ve oluĢumu da önemli bir rol 

oynayabileceği öne sürülmüĢtür. 

Tedavi: Klinik Uygulama Kılavuzlarına göre, VVC, aralarında 

azollerin (örneğin mikonazol, klotrimazol ve flukonazol) en sık reçete 

edilen terapötikler olduğu topikal veya oral antifungal 

formülasyonlarla tedavi edilebilir, ancak tedavinin kesilmesinden 

sonra tekrarlayan atakları önleyemezler fakat  antifungal profilaksi 

gerektirmektedir.7-14 gün süreyle oral veya oral+intravajinal 

uygulamasıyla birlikte yapılır. 

-Trikomonas vajinalis: T. vaginalis , DSÖ tahminlerine göre 

yılda  275 milyon vaka ile en yaygın tedavi edilebilir CYBE'dir. 

Trichomonas'ın yaĢa özgü prevalansı, klamidya ve gonore için görülen 

15-25 yaĢlardan ziyade 40-50 yaĢlarındaki kadınlarda daha fazla 

görünmektedir.Bununla birlikte, genel olarak yüksek prevalans 

nedeniyle, trikomonas genellikle klamidya ve gonoreden daha 

yaygındır. Kadınlarda erkeklere göre yaklaĢık 4 kat daha sık 

trikomonal enfeksiyon vakaları görülmektedir. Bunun nedenleri hem 

biyolojik hem de cinsel sağlık uygulamaları ile ilgilidir. Vajinal mikro 

çevre, T. vaginalis için idealdir.epitele bağlanır ve baĢarıyla çoğalır. 

Üretra, idrara çıkma ile ilgili sıvı dinamikleri nedeniyle daha az 

uygundur. Enfeksiyon bir kez oluĢtuğunda, vajinal ortamda kalması 

daha olasıdır.  
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T. vaginalis vajinal beyaz, köpüklü akıntıya ve bazen noktasal servikal 

gevreklik görünümüne ('çilek serviks') neden olabilir. Bununla 

birlikte, akıntı, maya fazlalığı ve bakteriyel vajinoz gibi vajinal mikro-

ortamın eĢzamanlı olarak bozulmasıyla maskelenebilir. Bu nedenle, 

klinik gözlem genellikle spesifik değildir. Tedavi edilmediğinde, 

trikomonas PID ve erken membran rüptürü ve düĢük doğum ağırlıklı 

bebekler gibi hamilelik sırasında olumsuz sonuçlar ile 

iliĢkilendirilmiĢtir. Belki de en çok endiĢe verici olanı, trikomonas ve 

HIV arasındaki epidemiyolojik iliĢkidir. Öncelikle Sahra altı Afrika'da 

yürütülen çok sayıda çalıĢma, semptomların varlığına bakılmaksızın 

kadınlarda HIV edinme olasılığının arttığını (1.5-35 kat) göstermiĢtir. 

Tedavi:Metronidazol, tek doz 2 gr oral yada Tinidazol, tek 

doz, 2 gr oral kullanılmaktadır.Gebelikte ilk trimesterde önerilmez 

ama ikinci ve üçüncü trimesterde kullanılabilir.Emziren kadınlarda 

Metronidazol ve Tinidazol kullanımı önerilmez. 

-Bakteriyel vajinozis: Bakteriyel vajinoz 

(BV),akıntıya,kokuya ve tahriĢe neden olan üreme çağındaki kadınlar 

arasında görülen yaygın vajinal enfeksiyondur ve önemli ölçüde 

fiziksel ve psikososyal rahatsızlığa neden olur. BV ayrıca erken 

doğum, pelvik enflamatuar hastalık, endometrit ve insan immün 

yetmezlik virüsü tip 1 (HIV-1) ve cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonların 

bulaĢması ve edinilmesi dahil olmak üzere birçok olumsuz sonuç 

riskinde artıĢ ile iliĢkilidir. 

Bakteriyel vajinoz, kadınlarda vajinal akıntı ve kokunun en yaygın 

nedenidir ve genel olarak kadınların% 29'unu etkiler. Risk faktörleri 
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düzenli duĢ yapmak,sigara içmek,birden fazla seks partneri,prezervatif 

kullanmamak,kadınlarla seks (genellikle her iki kadın da etkilenir) tir. 

Oral kontraseptif gibi birleĢik bir doğum kontrol yöntemi kullanan 

kadınlar, daha düĢük bakteriyel vajinoz oranlarına sahiptir. Hapın 

içindeki oral östrojenin vajinadaki laktobasilleri besleyici bir etkiye 

sahip olduğu düĢünülmektedir ve oral kontraseptif kullanan kadınlarda 

bakteriyel vajinozun daha düĢük oranını açıklayabilir. 

Tedavi: Metronidazol, ilk trimesterde bile güvenli kabul edilir 

ve düĢük doğum ağırlığı, erken doğum veya doğum kusurlarına 

katkıda bulunmuyor gibi görünmektedir.  Tinidazole hamile 

kadınlarda çalıĢılmamıĢtır ve bu popülasyonda kaçınılmalıdır. 

Emziren kadınlar oral veya vajinal metronidazol ile güvenle tedavi 

edilebilir. HIV pozitif olan kadınlar aynı tedavi ilaçlarını alır. 

Hastalara tedavi sırasında cinsel iliĢkiden kaçınmalarını veya 

prezervatif kullanmalarını tavsiye edilmelidir. Klindamisin, hamile 

kadınlarda hem oral hem de vajinal formlarda kullanım için güvenli 

kabul edilir. Klindamisin vajinal krem, emziren kadınlarda sistemik 

olarak daha az emildiği için oral formüle göre tercih edilir. 

Vajinal akıntıyla karakterize enfeksiyonlarda hemşirelik 

yaklaşımı 

Kadınların üreme sağlığının iyileĢtirilmesinde ve genital sistem 

enfeksiyonlarından korunmada doğru hijyen davranıĢları kazandırmak 

önemlidir. Bu konuda birçok çalıĢma yapılmıĢ ve bu çalıĢmalar 

sonucunda kadınların hijyen yetersizliğine bağlı olarak genital ve 
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üriner sistem enfeksiyonlarına yakalanma olasılığının daha yüksek 

olduğu bulunmuĢtur. Bu nedenle kadınlara sağlıklı genital hijyen 

davranıĢlarının kazandırılması ve sürdürülmesinin sağlanması 

gerekmektedir. Kadınlarda genital hijyen uygulamalarına özellikle 

dikkat edilmesi gereken dönemler vardır. Bunlar arasında; 

Menstruasyon Dönemi: Menstruasyon döneminde hijyen oldukça 

önemlidir. Bu dönemde kadınlara tek kullanımlık hijyenik ped 

kullanımı önerilmektedir. 

Ġç ÇamaĢırı Seçimi: Kadınların iç çamaĢırı seçiminin beyaz renkli ve 

pamuklu olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca hijyenik 

açıdan iç çamaĢırlarının her gün düzenli olarak değiĢtirilmesi 

gerekmektedir. Mikroorganizmaları öldürmek açısından ütülenmesi 

tavsiye edilen bir davranıĢ Ģeklidir. 

Tuvalet Hijyeni: Kadınların genital bölgelerini temizleme 

alıĢkanlıkları oluĢabilecek enfeksiyonları önleme açısından oldukça 

önemlidir. Doğru hijyen davranıĢı tuvaletten önce ve sonra ellerin su-

sabunla yıkanması, taharetlenmenin kirli bölgeden temiz bölgeye 

doğru yapılması (önce ön sonra arka yıkanır) ve tuvalet kağıdı ile 

kurulanması Ģeklinde olmalıdır. Böylece el, vulva ve anal bölge 

arasındaki enfeksiyon zinciri kırılır. 

Banyo Hijyeni: Banyo sırasında vulvayı yıkarken dikkatli olunması 

gerekmektedir. Vulvada tahriĢe neden olmadan vulva kenarında 

biriken yağlı oluĢumlar temizlenmeli ve vajinal deodorant 

kullanımından kaçınılmalıdır. 
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2.Servisitle karakterize enfeksiyonlar 

-Klamidya trakomatis: Chlamydia trachomatis (CT) 

dünyadaki en yaygın bakteriyel cinsel yolla bulaĢan enfeksiyondur. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2018 küresel CYBE sürveyansına 

dayanarak, 2016'da yeni BT vakalarının küresel tahmini 127 

milyondu. Klamidya enfeksiyonları kadınların% 61'inde ve 

erkeklerin% 68'inde asemptomatiktir ve sonuç olarak sıklıkla teĢhis 

edilmez, tedavi edilmez ve ileriye doğru bulaĢma ile 

sonuçlanır.Bildirilen klamidya vakalarının oranları, ergenler ve 15-24 

yaĢ arası genç yetiĢkinler arasında en yüksektir. 

Genç kadınlarda enfeksiyon genç erkeklerden daha sık 

bildirilmektedir . Genç kadınlarda klamidyal enfeksiyon vakasının ek 

prediktörleri arasında  medeni durum, yeni bir seks partneri veya 

eĢzamanlı ortaklıklar, sigara ve iliĢkili sosyoekonomik durum 

göstergeleri, bel soğukluğu veya bakteriyel vajinoz ve karsinojenik 

insan papilloma virüsü varlığı yer alır. 

Kadınlarda genital C. 

trachomatis enfeksiyonunun semptomları, mevcut olduğunda vajinal 

akıntıda değiĢiklikler, aralıklı, adetler arası ve / veya cinsel iliĢki 

sonrası kanamayı içerir. C. trachomatis ayrıca üretrayı da enfekte 

edebilir ve bazı hastalar idrar yolu enfeksiyonu semptomları (sıklık ve 

dizüri) ile gelebilir . Mukopürülan endoservikal akıntı, kolayca 

indüklenen endoservikal kanama veya ödemli ektopi, muayene 

görülebilen klinik belirtilerdir. 
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Kısırlık, ektopik gebelik ve kronik pelvik ağrı gibi ciddi üreme 

sonuçlarına ek olarak, C. trachomatis de rahim ağzı kanseri için olası 

bir risk faktörü olarak önerilmiĢtir. Ġnsan Papilloma virüsü (HPV), 

rahim ağzı kanserinin bilinen bir nedenidir, ancak HPV'ye maruz 

kalma, HPV ile iliĢkili rahim ağzı kanserinin geliĢmesiyle 

sonuçlanmayabilir.  

Tedavi 

Tarama ile birlikte, etkili tedavinin sağlanması, klamidya 

kontrol programlarının temel taĢıdır. Klamidya enfeksiyonunun 

tedavisi için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 7 gün 

boyunca tek dozda 1 g azitromisin veya günde iki kez 100 mg 

doksisiklin oral uygulanmasını önermektedir. Azitromisin alternatif 

olarak amoksisilin ile, hamile kadınların tedavisi için tavsiye edilen ilk 

seçimdir . Doksisiklin ve ofloksasin hamile kadınlarda 

kontrendikedir.Seks partnerleri değerlendirilmeli, test edilmeli ve 

tedavi edilmelidir. Semptomlar devam etmedikçe veya yeniden 

enfeksiyondan Ģüphelenilmedikçe tedavi tamamlandıktan sonra 

iyileĢme testi önerilmez. Bununla birlikte, kalıcı patojen türevi nükleik 

asitler nedeniyle, tedavinin tamamlanmasından 3-4 haftadan daha kısa 

bir süre sonra yapılan testler geçerli olmayabilir. Tedavi genellikle 

enfeksiyonu düzeltir, ancak önceden var olan inflamatuar aracılı doku 

hasarını iyileĢtirmez. 

-Gonore: Neisseria gonorrhoeae (gonococcus), zorunlu bir 

insan patojeni olan Gram negatif bir diplokoktur ve cinsel yolla 

bulaĢan bel soğukluğunun etiyolojik ajanıdır. Gonokok, bazıları 
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üretra, endoserviks, farenks, konjonktiva ve rektumu içeren çok çeĢitli 

mukozal yüzeyleri enfekte eder.  Dünya çapında yılda 106,1 milyon 

insan N. gonorrhoeae ile enfekte olmaktadır. Çoğu durumda hastalık, 

komplike olmayan bir mukozal enfeksiyondur. Bununla birlikte, 

genellikle kadınları olan birkaç hastada, daha ciddi sekeller meydana 

gelebilir ve bunlar arasında salpenjit (fallop tüplerinin akut 

enflamasyonu), pelvik enflamatuar hastalık (PID; kadın üreme 

sisteminin üst kısmında bir enfeksiyon) veya nadir vakalar, 

bakteremik enfeksiyondur. Tedavi edilmezse bu daha ciddi 

komplikasyonlar kısırlık, ektopik gebelik, septik artrit ve bazen 

ölümle sonuçlanabilir. ġu anda, N. gonorrhoeae  ile enfekte olan 

hastalarda HIV enfeksiyonu için artmıĢ bir risk olarak kanıtlayan 

çalıĢmalar bulunmaktadır. 

Kadınlarda bakteri baĢlangıçta endoservikal kanalı enfekte ederek 

gonokokal servisite neden olur; bununla birlikte, belsoğukluğu 

kadınların% 70-90'ında asemptomatiktir ve önemli bir enfeksiyon 

rezervuarı sağlar. Semptomatik olduğunda, kadınlarda yaygın belirti 

ve semptomlar hoĢ olmayan bir kokuya sahip vajinal akıntı (yeĢil veya 

sarı renk), cinsel iliĢki sırasında kanama, ağrılı idrara çıkma veya 

kaĢıntıdır. 

Gonone de en güçlü risk faktörü 15-24 genç yaĢtır . Diğer risk 

faktörleri / göstergeleri yasadıĢı uyuĢturucu kullanımı,gündelik seks 

partnerleri, diğer CYBE patojenlerinin varlığı (örneğin, klamidya) 

,CYBE geçmiĢi, tutarsız prezervatif kullanımı gonore bulaĢma riskini 

etkilemektedir. 
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Tedavi: Neisseria gonorrhoeae yakın zamanda Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) Yeni Antibiyotiklerin AraĢtırılması, KeĢfi ve 

GeliĢtirilmesine Yönelik Antibiyotiğe Dirençli Bakterilerin Küresel 

Öncelik Listesinde "Öncelik 2" mikroorganizması olarak 

sınıflandırılmıĢtır. Gonokok aĢısı olmadığı görüldüğünde, hastalığın 

kontrolü tamamen önleme, tanı ve özellikle antibiyotik tedavisine 

dayanır. 

Genellikle gonokok enfeksiyonu tedavisi ilk klinik ziyarette verilir, bu 

da antimikrobiyal duyarlılığın nadiren reçete öncesinde uygulandığını 

gösterir. WHO kılavuzlarına göre, birinci basamak antimikrobiyal 

tedavi yüksek derecede etkili, yaygın olarak bulunabilen ve uygun 

maliyetli olmalı, toksisite içermemeli, tek bir doz içermeli ve enfekte 

hastaların en az% 95'ini hızla iyileĢtirmelidir. 

Dünya çapında farklı sağlık kuruluĢları, çoğunlukla tek bir oral veya 

intramüsküler dozda üçüncü nesil bir sefalosporin (250-500 mg 

intramüsküler (IM) seftriakson veya os-oral (PO) sefiksim baĢına 400 

mg içeren ikili tedaviden oluĢan bel soğukluğuna karĢı tedavi 

kılavuzları oluĢturmuĢtur. 1-2 g azitromisin oral tek dozu ile 

kombinasyon halinde verilir. 

Bununla birlikte, daha önce de belirtildiği gibi, bu tedavi seçenekleri, 

bazı hastaların tedavisinde etkisiz oldukları bildirildiği için yakın 

gelecekte yararlı olmayacaktır. Bunu akılda tutarak, aĢının 

yokluğunda, bu hastalığın gelecekteki kontrolünün tamamen yeni 

antibiyotiklerin ve alternatif tedavilerin geliĢtirilmesine bağlı olduğu 

açıktır. 
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Servisitle karakterize enfeksiyonlarda hemşirelik yaklaşımı 

-Tedavi için ilaçlar uygun dozlar kullanması gerektiği anlatılmalıdır. 

-Hastalığın belirtileri anlatılmalı tedavi sürecinde de devam 

edebileceği bilgisi verilmelidir. 

-EĢ muayenesi ve test yaptırması gerekiyorsa anlatılmalı, tedavi 

olması gerekiyorsa eĢ tedavisi de sağlanmalıdır. 

-Tedavi sürecinde cinsel aktiviteden uzak durulması gerektiği 

anlatılmalıdır. 

-Güvenli seks hakkında bilgi verilmelidir. 

3.Genital ülserle karakterize enfeksiyonlar 

-Genital herpes simpleks  

Genital herpes, çoğunlukla herpes simplex virüs-2 (HSV-2) ve HSV-1  

tarafından ortaya çıkan birçok ilk vakada neden olunan en yaygın, 

kalıcı ve oldukça bulaĢıcı cinsel yolla bulaĢan viral enfeksiyonlardan 

biridir . Birincil ve tekrarlayan genital herpes enfeksiyonları, en sık 

olarak genital bölge çevresinde lezyonlar ve iltihaplanma ile 

sonuçlanır. Kadınlarda enfeksiyon bölgeleri esas olarak vulva ve 

vajinadır, bazı vakalar da serviks ve perianal bölgeleri ilgilendirir. 

Heteroseksüel erkeklerde enfeksiyon tipik olarak penisin glansında 

veya Ģaftında olurken, anal enfeksiyon eĢcinsel erkeklerde de rapor 

edilir. Dünya çapında 500 milyondan fazla insan enfekte ve bildirilen 

çoğu vaka, bu yaĢ grubu  arasında artan cinsel aktivite ile çakıĢan 16-

40 yaĢları arasındaki yaĢ grupları arasındadır. 



 
198 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II 

Herpes simpleks virüsü 2 (HSV-2), genital ülser hastalığının önde 

gelen nedenidir, HIV bulaĢma riskini artırır ve uzun süreli nörolojik 

bozukluk ve yüksek ölüm oranlarıyla iliĢkili nadir bir enfeksiyon olan 

neonatal herpes'e neden olur. HSV-2, tümü kronik, tedavi edilemez 

enfeksiyona neden olan, herpesvirüs ailesindeki DNA virüsleri içinde 

yer alan bir alfaherpesvirüstür. HSV-2 cinsel iliĢki sırasında veya 

doğum sırasında cinsel partnere bulaĢır ve doğrudan mukozal veya cilt 

teması yoluyla yenidoğana bulaĢır. 

HSV-2, Amerika BirleĢik Devletleri'nde ve tüm dünyada genital ülser 

hastalığının (GUD) önde gelen nedenidir. Amerika BirleĢik Devletleri, 

Afrika ve Asya'da hassas PCR testleri kullanılarak yapılan çok sayıda 

çalıĢma, HSV'nin genital ülserlerin% 60'ında bulunduğunu 

göstermiĢtir. Primer enfeksiyon sırasında hastalar, dizüri, servisit ve 

kasık lenfadenopati gibi lokal genital semptomlara ek olarak çoklu, 

Ģiddetli bilateral genital ülserler yaĢayabilir. AteĢ, miyaljiler, baĢ 

ağrıları ve aseptik menenjit semptomları gibi sistemik belirtiler de 

birincil genital HSV'ye eĢlik edebilir. Antiviral tedavinin yokluğunda, 

ilk atak genital herpes lezyonları 3 hafta içinde düzelir. Ġlk enfeksiyon 

sırasında HSV, sakral ganglionda enfeksiyon oluĢturur ve burada 

konakçı immün tepkisi tarafından temizlenmekten korunur. Sakral 

ganglion, gelecekteki nüksler ve subklinik genital dökülmeler için bir 

rezervuar görevi görür. 

Enfeksiyonun ilk yılından sonra, HSV-2 için nüks oranı, yılda 

ortalama 2 nüks ile azalır. Bununla birlikte, nüks oranları oldukça 

değiĢken olabilir, bazı kiĢilerde hiç salgın görülmez ve diğerlerinde 
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yılda 9 salgın görülür. Önemlisi, çoğu insan HSV-2'yi asemptomatik 

olarak da atmıĢtır: asemptomatik saçılma sıklığı, yukarıda açıklanan 

semptomatik olaylardan belirgin Ģekilde daha yüksektir. Bu nedenle, 

cinsel partnerlerin HSV-2'ye gerçek reaktivasyonu ve potansiyel 

maruziyeti, klinik olarak belirgin genital lezyonlara maruz kalmaktan 

çok daha sıktır. 

Tedavi: 

Genital herpes koĢulları, öncelikle viral replikasyonu kontrol etmeyi 

amaçlayan antivirallerle tedavi edilir. Asiklovir, analoğu Valacyclovir 

ve Famcyclovir (Pencyclovir'in ön ilacı) halihazırda genital herpes 

tedavisi için reçete edilmektedir. Bu ilaçlar, herpesvirüs DNA 

polimerazını spesifik olarak inhibe eden nükleosit analoglarıdır. 

Siklovir oral ve intravenöz formülasyonlarda bulunurken, 

Valacyclovir ve Famcyclovir sadece oral formülasyonlar olarak 

mevcuttur. Semptomların Ģiddetli olabileceği birincil enfeksiyonlarda, 

antiviral tedavi genellikle semptomlar laboratuvar tanısıyla 

doğrulanmadan önce baĢlatılır ve tedavi süresi 7-10 gündür veya 

lezyonlar iyileĢene kadar Ģiddetli vakalarda, ağrıyı hafifletmek için 

klinisyenler, hastaların kalçalarının ve kalçalarının ılık suya batırıldığı 

analjeziklerin veya oturma banyolarının kullanılmasını önermektedir. 

Semptomatik viral bulaĢma yaĢayan kiĢilerde en yaygın koruyucu 

strateji cinsel aktiviteden kaçınmak veya prezervatif kullanmaktır. 

Ġleriye dönük bir çalıĢma, erkek prezervatif kullanan ortaklar arasında 

viral edinim düzeylerinin önemli ölçüde azaldığını göstermiĢtir. 
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-Sifiliz 

Sifiliz, spiroket Treponema pallidum'un neden olduğu, cinsel temasla 

veya doğuĢtan (anne-fetüs) bulaĢabilen ve insanların doğal konakçı 

olduğu bakteriyel bir enfeksiyondur. ġu anda, her yıl 5 milyondan 

fazla yeni sifiliz vakası teĢhis edilmektedir. Sifiliz vakalarının çoğu 

genç eriĢkinlerde görülür. 

Son yıllarda, artan insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu 

ve immünsüpresyon nedeniyle bu hastalığın insidansında bir artıĢ 

olmuĢtur. "Büyük taklitçi" olarak bilinen, rinofarenkste seyrek 

görülen, evrimi boyunca taklit edebileceği birçok belirti ve semptom 

vardır. 

Ġlk aĢamada, birincil sifilizde, duygulanım esas olarak deri veya 

mukozadır (aĢılamanın ana yeri genital organlardır, ancak ağız 

boĢluğu gibi diğer ekstragenital alanlar bu aĢamada etkilenebilir). 

Klasik deri lezyonu, temas bölgesinde bulunan ve genellikle 

aĢılamadan 3 ila 12 hafta sonra ortaya çıkan ve tedavinin baĢlangıcına 

bakılmaksızın 3-6 hafta içinde kaybolan ağrısız, kenarları yükseltilmiĢ 

(Ģankr) bir ülserdir. Sıklıkla ağrısız bölgesel lenfadenopati  eĢlik eder. 

Sekonder sifiliz, Ģans kaybolduktan 4-6 hafta sonra baĢlar ve 

bakterinin hematolojik yayılmasından kaynaklanır. Bu aĢamada, 

gövde ve ekstremitelerin yanı sıra avuç içi ve ayak tabanlarında 

(sifilitik roseola) karakteristik bir genel makülopapüler döküntü ortaya 

çıkar. 
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Latent sifiliz sırasında primer ve sekonder sifilizin deri lezyonları 

kaybolurken, yıllarca tedavisiz hastalarda enfeksiyon devam eder. Geç 

sifiliz ortaya çıktığında, enfekte olduktan 10 ila 30 yıl sonra, kutanöz-

mukozal belirtiler (yüzeysel ve derin diĢ etleri) ve ciddi viseral etkiler 

(kardiyovasküler veya nörolojik) vardır. 

Frengi bulaĢmasının ilk yolu cinsel iliĢkidir. Bu bulaĢıcı hastalık, 

diğer cinsel yolla bulaĢan hastalıklardan (STD'ler) farklı olarak, oral 

seks, öpüĢme veya lezyonla yakın temas yoluyla çok kolay bir Ģekilde 

bulaĢabilir.Diğer bir önemli bulaĢma yolu dikeydir, ayrıca yenidoğan 

bir yaralanmayla doğrudan temas ederse enfeksiyon doğum sırasında 

da ortaya çıkabilir. Kan nakli de baĢka bir enfeksiyon yolu olabilir ve 

Ģu anda olası değildir. 

Tedavi: 

Komplike olmayan primer ve sekonder sifiliz için tercih edilen tedavi, 

intramüsküler olarak uygulanan 2.4 IU / milyon Penisilin G Benzatin 

tek doz ve penisiline alerji durumunda doksisiklindir (iki hafta 

boyunca günde iki kez ağızdan uygulanan 100 mg). Bazı protokoller, 

net bir gerekçe olmaksızın, Penicillin G Benzathin'i, iĢe yaramazsa, 

amoksisilin 500 mg / 8 saat, probenesid 500 mg / 8 saat ile birlikte 14 

gün boyunca değiĢtirilmesini önermektedir. 

4.Pelvik İnflamatuar Hastalık (PIH) 

Pelvik inflamatuar hastalık (PID), kadınlarda bir enfeksiyona bağlı 

olarak üst genital sistemin iltihaplanması olarak tanımlanır. Hastalık 

uterusu, fallop tüplerini ve / veya yumurtalıkları etkiler. Tipik olarak 
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alt genital sistemden yayılan yükselen bir enfeksiyondur. PID tanısı 

öncelikle kliniktir ve alt karın veya pelvik ağrısı ve genital sistem 

hassasiyeti olan kadın hastalarda Ģüphelenilmelidir. 

Her yıl 1 milyon kadının PID‘den etkilendiği bildirilmektedir. 

Amerika‘da 800.000‘den daha fazla sayıdaki kadında PID geliĢtiği 

saptanmıĢtır. PID‘nin daha çok cinsel olarak aktif olan, 25 yaĢ ve 

altındaki kadınlarda ve adölesanlarda görüldüğü belirtilmektedir. 

Adölesanlarda cinsel yolla bulaĢan infeksiyonların, gebelik oranlarının 

ve yineleyici PID oranlarının yetiĢkinlere göre daha yüksek olduğu 

bildirilmektedir. Ġstismara uğrayan adölesanlarda ise PID riskini 

artırıcı davranıĢların daha fazla görülmekte olduğu belirtilmektedir. 

Adölesanlarda PID‘nin en ciddi komplikasyonunun tubo-ovarian 

abseler olduğu ve prevelansının da % 17-20 civarında olduğu 

belirtilmektedir. 

Klinik değerlendirmeye dayalı ampirik antibiyotik tedavisi hala 

önerilmektedir çünkü PID'nin tedavi edilmemesi kadınların% 40'ına 

kadar infertilite , ektopik gebelik veya kronik pelvik ağrı ile 

sonuçlanabilir. PID tedavisine baĢlamadan önce ektopik gebeliğin 

dıĢlanması önemlidir. Erkek partnerlerin taranması ve tedavisi, uzun 

vadeli sekel riskinin artmasıyla iliĢkili yeniden enfeksiyonu önlemek 

için önemlidir. 

Kadınlarda kronik pelvik ağrı sık karĢılaĢılan, hastanın yaĢam 

kalitesini önemli derecede düĢüren bir sağlık problemidir. Kronik 

pelvik ağrı hastaların günlük aktivitelerini kısıtlar ve cinsel 
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yaĢamlarında sorunlara neden olur. Psikolojik faktörler sosyolojik 

faktörler ile iç içedir. Kronik pelvik ağrısı olan pek çok kadın utanç, 

acıma ve reddedilme gibi korkuları nedeniyle bulundukları yerden 

izole olmaya meyillidirler. Kronik pelvik ağrının tedavisinin etkili 

olması, hastaların yaĢam kalitesinin arttırılması için ağrıya sebep olan 

durumların bilinmesi önemlidir. Her hastanın farklı günlük yaĢam 

aktiviteleri bulunmasına rağmen, hastaların birçoğu cinsel 

yaĢamlarında sorun yaĢamaktadır 

Risk faktörleri: YaĢ (ergenlik döneminde, serviksin geçiĢ 

epitelinin daha hassas olması nedeniyle PID geliĢtirme riski önemli 

ölçüde daha yüksektir), cinsel aktivite (rastgele cinsel yaĢam - sürekli 

bariyer kontrasepsiyon yokluğunda birden fazla cinsel partner), 

invaziv müdahaleler (serviksin cerrahi tedavisi, örneğin konizasyon, 

elektrokoagülasyon, vb dilatasyon; küretaj; kürtaj; doğumda yırtıklar), 

intrauterin kontraseptifler (intrauterin kontraseptif yüklü kadınlarda 

risk önemli ölçüde daha yüksektir, ancak, bu risk faktörünün 

patogenezi tam olarak anlaĢılmamıĢtır), bakteriyel vajinoz, sosyo-

ekonomik faktörlerdir. 

Belirtileri:PID'li kadınlarda alt karın veya pelvik ağrı, vajinal 

akıntı, disparoni ve / veya anormal vajinal kanama görülebilir. Bu 

nedenle, alt karın ağrısı ve pelvik rahatsızlık ile baĢvuran her genç 

kadında PID'den Ģüphelenilmelidir. Risk faktörleri arasında birden 

fazla partnerle iliĢki, yaĢ, önceki PID geçmiĢi, intrauterin cihaz 

implantasyonu ve tüp ligasyonu yer alır. PID öncelikle bir klinik tanı 

olduğundan, kapsamlı bir geçmiĢ ve fizik muayene çok önemlidir. 
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Olası alternatif tanılar araĢtırılırken, ağrının baĢlangıcı ve karakteri 

netleĢtirilmelidir. 

PID Ģüphesi olan tüm kadınlar, servikal akıntı, servikal hareket 

hassasiyeti, uterus hassasiyeti, adneksiyal hassasiyet veya kitleleri 

değerlendirmek için pelvik muayene yaptırmalıdır. Pelvik inflamatuar 

hastalık tanısı kliniktir ve servikal akıntı gibi alt genital sistem 

inflamasyonu, ıslak hazırlıkta artan sayıda beyaz kan hücresi veya 

servikal gevreklik ile tanımlanır. 

Tedavi: 

Komplike olmayan PID için birinci basamak tedavi, 10 gün boyunca 

seftriakson 1 g, bir kez, IM veya IV, doksisiklin 100 mg × 2 / gün ve 

metronidazol 500 mg × 2 / gün PO'yu birleĢtirir (derece A). 

 Komplike PID için birinci basamak tedavi, klinik iyileĢmeye kadar 1–

2 g / gün IV seftriaksonu, doksisiklin 100 mg × 2 / gün, IV veya PO 

ve metronidazol 500 mg × 3 / gün, IV veya PO ile 14 gün süreyle 

birleĢtirir (derece B ). Pelvik sıvı toplama miktarı 3 cm'den fazlaysa 

(derece B) TOA drenajı endikedir. Cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonları 

(CYBE) olan kadınlarda takip gereklidir (derece C). Prezervatif 

kullanımı önerilir (B sınıfı). Mikrobiyolojik tanı için vajinal 

örnekleme, PID'den (derece C) 3–6 ay sonra, rahim içi bir cihazın 

yerleĢtirilmesinden önce (derece B) ve gebeliğin veya 

histerosalpingografinin elektif sonlandırılmasından önce önerilir. 

Spesifik bakteriler tanımlandığında, onları hedef alan antibiyotikler, 

sistematik antibiyotik profilaksisine tercih edilir. 
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Pelvik ağrıda hemşirelik yaklaşımı 

Sağlığı koruma, riskleri azaltma ve hastalıkları önleme en temel 

hemĢirelik rollerindendir. Bu nedenle hemĢire klinisyenler, PID‘nin 

belirtilerinin erken tanılanması, sekel bırakıcı etkilerinden korunma ve 

riskli davranıĢlardan kaçınma ile ilgili topluma bilgilendirici eğitimler 

vermesinin yanı sıra erken tanılama için kadınları PID belirtileri 

yönünden de dikkatli Ģekilde gözlemlemelidirler 

Ağrı kadınların yaĢam kalitesini etkileyen önemli bir sorundur. 

Ağrının ele alınmasında ve tedavisinde bütüncül bir yaklaĢım 

gereklidir ve bu ekibin vazgeçilmez üyesi hemĢirelerdir. HemĢire 

ağrıya iliĢkin bakımını planlarken ayrıntılı ve dikkatli bir anamnez 

alması gerekir. Birçok kadın ağrı ile ilgili özellikleri doğru bir Ģekilde 

ifade edemedikleri için pelvik ağrıda doğru anamnez almak zordur. 

Anamnez alırken ağrının yeri, baĢlangıcı, niteliği, yoğunluğu, ağrıyı 

artıran ve azaltan özellikler, nedenleri dikkatli bir Ģekilde 

sorgulanmalıdır.Ayrıca hemĢireler hastaya diyet, ağrı yönetimi, 

emosyonel stres azaltma ve stresle baĢa çıkma stratejileri, cinsellik 

konularında eğitim ve danıĢmanlığı içeren eğitim programları 

düzenlenmelidir. 

PID‘nin kadınlar üzerinde emosyonel etkileri de vardır. Henüz çocuk 

doğurmamıĢ bir kadın için PID‘nin neden olduğu üst genital sistem 

infeksiyonu ve infertilite riski oldukça üzücü olabilir. PID‘nin seksüel 

yolla bulaĢma riski fazla olduğu için eĢine ya da partnerine karĢı öfke 

duyguları geliĢtirebilir. HemĢire, hastanın korku ve suçluluk 
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duygularını farkında olmalı ve bu duyguları ifade etme olanağı 

sunmalıdır 

5.İmmün yetersizlik sendromu (HIV/AİDS): Ġlk defa 1981 

yılında Amerika BirleĢik Devletleri‘nde cinsel yönelimi homoseksüel 

erkeklerde ve Haiti‘den gelen göçmenlerde ender rastlanan 

Pnömocystitis carinii jiroveci pnömonisi (PCP) ve Kaposi sarkomu 

(KS) vakalarının tespit edilmesi ile AIDS hastalığı tanımlanmıĢtır. Bu 

infeksiyonlar tedaviye iyi cevap vermemekte ve hastalık ölümle 

sonuçlanmaktaydı. AraĢtırmacılar bu hastalığın daha önce literatürde 

rastlanmayan yeni bir hastalık olduğu konusunda birleĢerek bu yeni 

hastalığa ―AIDS‖ (Akkiz Ġmmün Yetmezlik Sendromu, Acquired 

Immune Deficiency Syndrome) adını vermiĢlerdir. 1983 yılında 

AIDS‘e neden olan virüs HIV (Ġnsan Ġmmün Yetmezlik Virüsü, 

Human Immunodeficiency Virus) izole edilmiĢ olup, bu virüs 

vücudun savunma gücünü zayıflatmakta, yıkmakta ve normal 

koĢullarda tedavi edilebilen hastalıklar, savunma gücü yetersiz 

kaldığından tedavi edilememektedir. 

EdinilmiĢ immün yetmezlik sendromu (AIDS), esas olarak bağıĢıklık 

sistemini (özellikle CD4 + T lenfositleri, monosit makrofajları ve 

dendritik hücrelerde) iĢgal eden, insan immün yetmezlik virüsünün 

(HIV) neden olduğu ciddi bir bulaĢıcı hastalıktır. AIDS'in ana 

tezahürü, çeĢitli fırsatçı enfeksiyonlara, tümörlere ve anormalliklere 

karĢı immün yanıtın tedrici ila tamamen eksikliğidir. Sağlıklı bireyler 

baĢlangıçta HIV ile enfekte olduklarında, HIV taĢıyıcıları olurlar, 

ancak çoğu taĢıyıcının AIDS hastası olduklarında AIDS semptomları 
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geliĢtirmesi genellikle yıllar alabilir. Bununla birlikte, hem HIV 

taĢıyıcıları hem de AIDS hastaları, vücut sıvıları (kan, meni sıvısı, 

vajinal sıvı, anne sütü vb.) Yoluyla baĢkalarına HIV bulaĢtırabilir. 

Mevcut birkaç terapötik ilaç veya tedavi ile AIDS / HIV, dünya 

çapında morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biri 

olmaya devam etmektedir ve hem geliĢmekte olan hem de geliĢmiĢ 

ülkelerde halk sağlığı ve toplum sağlığı için büyük zorluklar 

oluĢturmaktadır. 

Epidemiyoloji 

26 milyon [25,1 milyon – 26,2 milyon] kiĢi 2020 Haziran sonu 

itibariyle antiretroviral tedaviye eriĢmiĢtir. 

2019'da dünya genelinde 38,0 milyon [31,6 milyon – 44,5 milyon] 

insan HIV ile yaĢıyordu. 

2019'da 1,7 milyon [1,2 milyon – 2,2 milyon] kiĢi yeni HIV ile 

enfekte oldu. 

2019'da 690.000 [500.000–970.000] kiĢi AIDS'e bağlı hastalıklardan 

öldü. 

Salgının baĢlangıcından (2019 sonu) bu yana 75,7 milyon [55,9 

milyon – 100 milyon] kiĢi HIV ile enfekte oldu. 

Salgının baĢlangıcından (2019 sonu) bu yana 32,7 milyon [24,8 

milyon – 42,2 milyon] insan AIDS ile iliĢkili hastalıklardan öldü. 

2019'da 38,0 milyon [31,6 milyon – 44,5 milyon] HIV ile yaĢayan 

insan vardı. 
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36,2 milyon [30,2 milyon – 42,5 milyon] yetiĢkin HIV ile enfekte 

1,8 milyon [1,3 milyon – 2,2 milyon] çocuk (0-14 yaĢ). 

HIV ile yaĢayan tüm insanların% 81'i [% 68-95] HIV durumlarını 

bilmekte 

YaklaĢık 7,1 milyon insan HIV ile yaĢadığını bilmemektedir. 

Her hafta, 15-24 yaĢ arası yaklaĢık 5500 genç kadına HIV 

bulaĢmaktadır. 

Dünyanın dört bir yanındaki kadınların üçte birinden fazlası (% 35) 

hayatlarının bir döneminde yakın bir partner tarafından fiziksel ve / 

veya cinsel Ģiddete ya da partner olmayan biri tarafından cinsel Ģiddete 

maruz kalmıĢtır. 

Bazı bölgelerde, fiziksel veya cinsel yakın eĢ Ģiddetine maruz kalmıĢ 

kadınların HIV kapma olasılığı, bu tür Ģiddeti yaĢamamıĢ kadınlara 

göre 1,5 kat daha fazladır. 

Kadınlar ve kızlar 2019'daki tüm yeni HIV enfeksiyonlarının yaklaĢık 

%48'ini oluĢturuyordu. Sahra altı Afrika'da, kadınlar ve kızlar tüm 

yeni HIV enfeksiyonlarının% 59'unu oluĢturmaktadır. 

Risk Faktörleri: 

UyuĢturucu enjekte edenler: Enjekte edilen uyuĢturucu kullanımı 

2011'de Ġran'da (% 73,5) ve Afganistan'da (% 60,2) erkekler arasında 

en yaygın HIV bulaĢma Ģeklidir. Ġran, bölgedeki tüm ülkeler arasında 

en yüksek sayıya (185.000,% 0.43) sahipken, onu sırasıyla% 20 ve% 
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23 oranında damar içi uyuĢturucu kullanımının katkı sağladığı 

Pakistan (117.000) ve Mısır (89.000) izlemektedir. 

Erkeklerle seks yapan erkekler: Erkekler arasında en yaygın olarak 

bildirilen bulaĢma Ģekli heteroseksüel cinsiyettir. Umman'da (% 35,8) 

ve Suudi Arabistan'da (% 60,9), Lübnan'da (% 50,0) en sık HIV 

bulaĢma Ģekli erkekten erkeğe cinsiyet olarak bildirilmiĢtir. 

Kadın seks iĢçileri: 

Mobil popülasyonlar: Küresel olarak, mobil popülasyonlar, kötü 

yaĢam koĢulları ve tıbbi bakım ve korumaya eriĢim eksikliği 

nedeniyle HIV kapma konusunda daha yüksek risk altındadır (insan 

kaçakçılığı, göçmen kadınlar). 

Cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonların 

varlığı(sifiliz,klamidya,gonore) 

Kan ve genital sekresyonlar dahil tüm sıvılar ve dokulardaki 

viral yüklerdir. 

Bulaşma yolları: 

Üç bulaĢ yolu bulunmaktadır. 

1)Cinsel iliĢki, 

2)Kontamine iğneler ve kan ürünlerini transfüzyonu, 

3)Anneden çocuğa perinatal geçiĢtir. 

 HIV bulaĢtırma olasılığı en yüksek olan erkekler arasında olmaktadır. 

Sünnet olmamasının erkeklerde HIV enfeksiyonu kapma riskini 
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artırdığına dair kanıtlar bulunmaktadır.Kan ve kan ürünleri ile 

parenteral bulaĢ ikinci risk faktörüdür. Perinatal bulaĢ oranı %15-30 

kadardır ve doğum ve emzirmeyle gerçekleĢir. Emzirme bulaĢma 

riskini% 10-15 artırır. Bu risk klinik faktörlere bağlıdır ve emzirme 

Ģekli ve süresine göre değiĢebilir. HIV ile yaĢayan bir kadının 

çocuğuna virüs bulaĢtırma riski, hamilelik, doğum ve emzirme 

sırasında etkili antiretroviral tedavi ile% 5 veya daha aza indirilebilir. 

Çocuk doğurma çağındaki kadınlar arasında yeni HIV 

enfeksiyonlarının birincil önlenmesi, doğum öncesi bakıma erken 

eriĢim ve HIV testi ile birleĢtiğinde, stratejinin anahtarıdır ve HIV ile 

yaĢayan kadınların kendi sağlıkları için ömür boyu tedavide kalmaları 

teĢvik edilir. Bebeklerin HIV durumunu belirlemek ve önleme ve 

tedavi programlarını iyileĢtirmek için çok önemlidir, çünkü HIV 

enfeksiyonu kapmıĢ çocuklar için en yüksek ölüm oranı altı hafta ile 

dört aylık arasında meydana gelir. 

Belirti ve bulgular: 

Primer Enfeksiyon: HIV, baĢlangıçta submukozal tabakalardaki 

makrofaj/dendritik hücreleri enfekte eder; sonra bu hücreler 

vasıtasıyla replikasyon ve yayılmanın gerçekleĢeceği lenf düğümlerine 

taĢınır . Virüsün bulaĢmasından 2-4 hafta sonra HIV enfekte kiĢilerin 

%87‘si birkaç gün boyunca grip benzeri semptomlar gösterir. Akut 

HIV sendromu da denilen bu dönemde karĢılaĢılan semptomlar, ateĢ, 

titremeler, baĢ ağrısı, gece terlemeleri, kırgınlık, artralji, 

makulopapular döküntü, myalji, ağız ülserleri, salgı bezlerinde ĢiĢme 

ve farenjittir. Semptomların çoğu 7-10 gün sonra geçer. Bu aĢamada 
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olan hastalar genital sıvılarındaki yüksek HIV miktarı nedeniyle son 

derece bulaĢtırıcıdır 

Serokonversiyon : Bu dönem, vücudun virüse karĢı antikorları 

üretmeye baĢladığı süreci ifade eder. Serumda spesifik anti-HIV 

antikorlarının görülmesi genellikle 6-12 haftalık bir süre içerisinde 

gerçekleĢir. Bazı hastalarda bu süre 6 aya kadar uzayabilir. 

Asemptomatik Enfeksiyon: Klinik olarak latent dönem olarak da ifade 

edilen bu aĢamada hastalık hiçbir belirti veya semptom göstermez. Bu 

dönemin süresi değiĢkendir ve süre kiĢinin sağlık durumu ve 

bağıĢıklık sistem fonksiyonları ile iliĢkilidir. HIV enfekte bir kiĢinin 

semptom göstermeden geçirdiği süre ortalama 7-8 yıldır. Bazı 

hastalarda birkaç ay içerisinde semptomlar görülebilirken, bazıları 10 

yıldan fazla bir süre semptom göstermez. HIV enfekte bir kiĢinin 

vücudundaki HIV düzeyi (Sıklıkla plazmadaki viral yük olarak ifade 

edilir) CD4+ hücre sayısının azalma hızı ile korelasyon gösterir. Her 

gün yaklaĢık 1010 virüs üretilir ve yaklaĢık 108 lenfosit yıkılır. HIV 

hastalığının enfeksiyondan Ģiddetli immün yetersizlik geliĢimine kadar 

olan doğal seyri yavaĢ bir süreçtir; 10 yıl veya daha uzun bir süreyi 

kapsayabilir. 

ĠlerlemiĢ HIV Enfeksiyonu/Klinik AIDS BağıĢıklık sistemi 

fonksiyonlarında Ģiddetli bir azalma, yoğun HIV replikasyonu, antijen 

sunumunun durması ve enfeksiyonlara duyarlılığın artması ile 

karakterize dönemdir. Normalde sağlıklı insanları etkilemeyen fırsatçı 

enfeksiyonlar AIDS‘li hastalarda bağıĢıklık sistemlerinin 

fonksiyonlarını kaybetmesi nedeniyle sıklıkla Ģiddetli seyreder; bazen 
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de ölümcüldür. Fırsatçı enfeksiyonlar normal bağıĢıklık sistemine 

sahip insanlarda hastalığa neden olmayabilen bakteri, mantar veya 

virüslerin etken olduğu enfeksiyonlardır. 

Tanı Rutinde HIV tanısı amacıyla kullanılan yöntemler; 

antijen / antikor tespit etmeye yönelik tarama, kiĢideki spesifik 

proteinleri saptayan doğrulama ve viral RNA‘yı saptamayan 

moleküler yöntemler olarak 3 grupta toplanmaktadır. HIV tarama 

testlerinin temelinde ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent 

Assay), doğrulama testlerinin temelinde WB (Western Blot) ve 

moleküler teslerin temelinde ise HIV RNA PCR (Polymerase Chain 

Reaction) yöntemleri yer almaktadır 

Tedavi: Semptomatik HIV/AIDS hastalarında ve primer HIV 

enfeksiyonu saptananlarda antiretroviral tedaviye (ART‘nin) hemen 

baĢlanması genellikle kabul edilmektedir. HIV infeksiyonunun 

tedavisinde ilk kullanılan ajanlar ‗reverstranskriptaz‘ inhibitörleridir. 

Reverstranskriptaz; virüs RNA‘sından DNA sentezleyerek konakçı 

genomuna integrasyonunda önemli rol oynar. Bu enzimin inhibitörleri 

iki grupta toplanmaktadır: Nükleosid RT inhibitörleri (NRTI) ve 

nükleosid olmayan RT inhibitörleri (NNRTI). Bu gruplarda yer alan 

ilaçlar; Atripla, Combivir, Kivexa, Trizvir, Truvada, 3TC, Aabakavir, 

AZT, d4T, ddl, FTC, Tenofovir, Efavirenz, Etravirin ve Nevirapindir. 

Diğer bir ilaç grubu Proteaz Ġnhibitörleridir. Bu grupta yer alan ilaçlar; 

Atazanavir, Darunavir, Fosamprenavir, Ġndinavir, Ritonavir (Kaletra), 

Nefinavir, Sakinavir ve Tipranavidir. Son iki grup ise T-20 ve 
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Maraviroc ilaçlarının yer aldığı Füzyon ve GiriĢ Ġnhibitörleri ile 

Raltegraavir ilacının yer aldığı Entegraz Ġnhibitörleridir. 

HIV/AIDS tedavisinde yurtdıĢında uzun süredir kullanılan fakat 

ülkemizde yeni yeni kullanılmaya baĢlanan bir diğer ilaç ―Stribild‖tir. 

Bu ilaç tek olmasına rağmen 4 farklı etken maddesi bulunmakta ve 

dolayısıyla bu ilacı da kombine tedavi olarak görebiliriz. Stribild, daha 

önce antiretroviral tedavisi almamıĢ veya Stribild‘nın ayrı 

bileĢenlerine dirençle iliĢkili bilinen mutasyonları olmayan 18 yaĢ ve 

üzeri yetiĢkinlerde insan immün yetmezlik virüsü-1 (HIV-1) 

enfeksiyonunun tedavisi için tam rejim olarak endikedir. Ġçeriğinde 

150 mg elvitegravir, 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabine ve 245 

mg tenofovirdisoproxil bulunur. 

Korunma: HIV enfeksiyonu, laboratuvar testlerindeki 

ilerlemeler sayesinde, günümüzde tanısının erken konması, düzenli 

takipler ve ART uygulamaları ile kronik hastalık hâline gelmiĢtir. 

Geçen süre içerisinde daha etkili, kullanımı daha kolay, yan etkileri 

daha az ve genetik bariyeri daha yüksek yeni ART seçenekleri 

oluĢturulmuĢtur. Tedavinin hedefleri yaĢam kalitesini arttırmak, 

HIV‘e bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır. 

Günümüzde HIV‘in önlenmesinde her zamankinden daha fazla 

seçenek bulunmaktadır. Cinsel partnerin tek olması, kondom 

kullanımı, daha az riskli cinsel davranıĢlar, ortak iğne 

kullanılmamasına ek olarak maruziyet öncesi ve maruziyet sonrası 

yeni ilaçlardan yararlanılabilir. Maruziyet öncesi proflaksi (MÖP), 

HIV için yüksek risk altındaki kiĢilerin, enfekte olma olasılıklarını 
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düĢürmek için günlük olarak HIV ilaçları almalarıdır. Seks veya 

intravenöz ilaç kullanımı (ĠVĠK) gibi yollarla virüse maruz kalındığı 

durumlarda MÖP enfeksiyon geliĢimini önleyebilmektedir. Riskli bir 

olay sonrasında antiretroviral ilaç kullanımı ise maruziyet sonrası 

proflaksi (MSP) olarak adlandırılmaktadır. Proflaksi, olası bir 

maruziyet sonrası olabilen en kısa sürede baĢlatılmalıdır. Yapılan 

çalıĢmalarda, mesleki olmayan maruziyetlerde 3 gün içerisinde 

baĢlanıp 28 gün devam edilen tedavilerin, enfekte olma riskini önemli 

düzeyde azaltabildiğini bildirilmiĢtir. Sağlık çalıĢanlarına mesleki 

maruziyet durumunda ilk 36 saat içerisinde, tercihen 2 saatte proflaksi 

baĢlanmalıdır. HIV enfekte gebelerde ise, hamilelik ve doğum 

sırasında ART kullanımı yoluyla annedeki viral yükün supresyonunun 

sağlanması perinatal bulaĢın önlenmesinin en önemli yoludur. Ayrıca 

doğum sonrası yenidoğanlara 6 hafta süreyle tedavi verilir. Annenin 

aldığı ART‘ye rağmen, anne sütüyle beslenmeye, geçiĢ riski 

taĢımasından dolayı izin verilmemelidir. 

6.Human papilloma virüs enfeksiyonu (HPV) ve Serviks 

Kanseri 

HPV'ler, rahim ağzı kanserinin nedensel ajanlarıdır ve dünya çapında, 

her yıl 500.000 rahim ağzı kanseri vakasının meydana geldiği ve 

bunun 250.000'den fazla ölümle sonuçlandığı tahmin edilmektedir. 

Serviks kanseri, dünyada her iki dakikada bir kadın ölümüne neden 

olan ve kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci 

kanserdir. 
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Bugüne kadar 170‘ten fazla HPV tipi tespit edilmiștir ve bunların 

yaklașık yarısı genital sistem epitelini etkilemektedir. Genital 

siğillerin %90‘ının etkeni HPV tip 6 ve 11‘dir ve bunlar düșük 

riskli/onkojenik olmayan virüslerdir. HPV tip 6 ve 11 genital 

bölgelerdeki siğillere ek olarak konjonktiva, burun, ağız ve larenks 

siğilleri ile ilișkili bulunmuștur. HPV 16,18, 31,33,35,45,52,58‘in 

(yüksek riskli/onkojenik virüsler) etkeni olduğu genital siğiller 

inspeksiyonla görülmez, nadiren inspeksiyonla izlenen genital 

siğillere yol açarlar. 

Epidemiyoloji: Dünyadaki kanserlerin %5‘inin etkeni 

HPV‘dir. Dünyadaki kadın kanserlerinin %9,4‘ü (serviks %100, anüs 

%88, vajina %70, vulva %43, orofarenks %26), erkek kanserlerinin 

%6‘sının (anüs %85, penis %50, orofarenks %26) sebebi HPV‘dir 

Risk faktörleri: HPV edinimine katkıda bulunabilecek risk 

faktörleri, cinsel aktivitenin erken baĢlangıcı, birden fazla cinsel 

partner ve oral kontraseptiflerin kullanımı olabilir.Ayrıca bireylerin 

düĢük sosyoekonomik durumu ve sigara içme alıĢkanlığının 

enfeksiyon kapma riskini artırdığı bildirilmiĢtir.  

Bulaşma yolu: Papilloma enfeksiyonu genellikle deri 

sıyrıkları (deri siğilleri), cinsel iliĢki (genital siğiller), enfekte bir 

doğum kanalından geçiĢ (juvenil baĢlangıçlı laringeal papilloma), 

otoinokülasyon veya oral seks yoluyla edinilir. Oral papilloma, oral 

seks veya otoinokülasyonun bir sonucu olarak geliĢebilir. Oral HPV 

enfeksiyonu, nadiren, juvenil tekrarlayan respiratuar papillomatoz 

Ģeklinde yeni doğan bebekler için potansiyel bir sağlık tehlikesi 
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olabilir. Herhangi bir yaĢta, fomitler ve tıbbi prosedürler yoluyla 

bulaĢma meydana gelebilir, ancak fomitler yoluyla dıĢ genital bölgeye 

bulaĢma nadirdir. Genital siğillerin gözle görülür varlığı enfeksiyon 

olasılığını artırabilir çünkü siğillerle temas eden kiĢilerin% 65'i 

enfeksiyon geliĢtirir.Virüs fomitler üzerinde taĢınabileceğinden, 

enfeksiyon kapması kontamine giysilere uzun süre maruz kalmakla 

gerçekleĢebilir. 

Belirti ve bulgu: HPV enfeksiyonunun baĢlıca klinik 

aĢamaları; latent, subklinik ve klinik dönemlerdir. Latent dönemde, 

hastalığın sitolojik ya da morfolojik hiçbir bulgusu yoktur; sadece 

ultrasensitif PCR teknikleri ile HPV DNA‘sı gösterilebilir.Genital 

kondilom ya da invaziv kanser gibi gözle görülebilen lezyonların ve 

belirtilerin bulunduğu dönem ise klinik dönemdir.Serviks kanserinin 

en tipik bulgusu ağrısız kanama ve et suyu renginde vajinal akıntıdır. 

Anormal vajinal kanama, postkoital veya postmenopozal kanama, 

periyodlar arası lekelenmeler, adet kanamalarının uzun sürmesi ve 

normalden daha ağır geçmesi, pelvik muayene sonrası kanama, 

disparoni, ileri evrelerde kötü kokulu vajinal akıntı, bel ve kasık 

ağrısı, genital ve anal mukozalarda karnabahar görünümünde tek veya 

çok sayıda olabilen ağrısız lezyonlar, anemi, kilo kaybı, idrar yapmada 

güçlük ya da bacak ödemi görülebilir.Bimanuel muayenede enfekte 

doku sert olarak ele gelir ve girintili çıkıntılı, pürtüklü hissedilir. 

Serviksin intraepitelyal lezyonlarının ve erken evre kanserinin erken 

tanısı, sitolojik ve kolposkopik muayeneler ile mümkündür. 
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Tedavi: Phodofilox, antimitotik bir ilaç olup siğilleri tahrip 

eder. Siğil alanı en fazla 10 cm² olmalı ve günlük maksimum doz 0,5 

mL‘yi geçmemelidir. Lokal reaksiyonlar geliĢebilir ve hamilelikte 

kullanılabilirliği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Ġmiquimod (Aldara 

krem) ise topikal kullanılan aktif bağıĢıklık arttırıcıdır. Ġnterferonun ve 

diğer sitokinlerin geliĢimini uyarır. En fazla 16 hafta, haftada 3 kez 

uygulanır. Ġritasyon, kızarma, hipopigmentasyon sık görülen yan 

etkilerdir. SinekateĢin merhem, yeĢil çaydan elde edilen kateĢin içerir, 

günde 3 kez uygulanır ve tedavi 16 haftayı geçmemelidir. Uygulama 

sonrası bölge yıkanmamalıdır. 

Daha az uygulanan ve hakkında az bilgiye sahip olunan intralezyonel 

interferon, fotodinamik terapi ve topikal sidofovir gibi tedavilerdir. 

Bunun dıĢında kombine tedavi Ģekilleri de vardır. Bunlardan ilki 

dondurma, podofilin ve sinekateĢin kombinasyonudur. Bu kombine 

tedavinin amacı siğillerin uzaklaĢtırılması ve tekrarının önlenmesidir. 

Hemşirelik Yaklaşımları 

Korunma: HPV ile serviks kanseri arasındaki iliĢkinin 

saptanması ve etkin tarama yöntemlerine karĢın, servikal kanserin 

görülme sıklığında önemli bir azalma olmaması aĢı ile korunmayı 

gündeme getirmiĢtir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2009 yılında 

serviks kanseri olgularının önlenmesinde HPV aĢı uygulamasını 

önermiĢtir. 

AĢılamanın seksüel aktivite baĢlamadan yapılması önerilmektedir. 

Hedef kitle 11-12 yaĢ kız ve erkek çocukları olarak bildirilmektedir. 
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10 Telafi aĢılama kadınlar için 13-26 yaĢ, erkekler için ise (özel 

durumlar hariç) 13- 21 yaĢ aralığı önerilmektedir. Bivalan HPV 

aĢısının kadınlarda endikasyonun görüldüğü üst yaĢ sınırı olmaksızın 

yapılabileceği bildirilmektedir. 

Birincil korunmada yapılacak girişimler: Farkındalık 

geliĢtirme, Toplumda riskli davranıĢları değiĢtirmeye ve risk 

faktörlerini önlemeye yönelik uygun yerel stratejilerin uygulanması, 

Sağlıklı yaĢam Ģeklinin geliĢtirilmesi, Human Papillomavirüs (HPV) 

aĢısının tanıtılması ve uygulamasının yaygınlaĢtırılması, Periyodik 

jinekolojik muayenelerin yaptırılması ve serviks kanseri tarama 

programları ve programlara katılımın önemi konusunda topluma 

yönelik sağlık eğitimlerinin yapılması, Tarama programlarına 

katılımın önünde engel oluĢturan faktörlerin belirlenerek, ortadan 

kaldırılmasına yönelik uygun stratejilerin oluĢturulması ve 

uygulanması gerekir. 

İkincil korunma, erken tanı ve tarama programları ile 

prekanseröz lezyonların invaziv hale geçmeden tedavisini kapsar. Risk 

altında olan grupların taranması ile asemptomatik vakaların erken 

tanısı amaçlanır. Belirti vermeden hastalığı olan kiĢileri yakalamak 

için tarama programları uygulanmaktadır. 

Üçüncül korunma: Klinik bulgular ortaya çıktıktan sonra 

teĢhis edilen invazif kanserin tedavisi için uygun yöntemlerin 

kullanılması, ortaya çıkabilecek sakatlıkların azaltılması ve 

rehabilitasyonun sağlanması tersiyer koruma kapsamında yer alır. 
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7.Aşıyla önlenebilir cinsel yolla bulaşan hastalıklar 

Hepatit B: Hepatit B virüsünün enfeksiyonu hala dünyanın 

önde gelen halk sağlığı sorunlarından biridir. Dünya nüfusunun 

yaklaĢık% 5'inde kronik hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu vardır ve 

taĢıyıcıların yaklaĢık% 25'i kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler 

karsinom (HCC) geliĢtirir. Ġnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile 

enfekte kiĢilerde kronik HBV enfeksiyonu prevalansı% 5-% 15 tir. 

HBsAg ve anti-HBs , HBeAg ve anti-HBe ve anti-HBcIgM ve IgG 

serolojik testler enfeksiyonun varlığını göstermektedir.1981'den beri 

güvenli ve etkili bir aĢı mevcuttur  ve bebeklerde evrensel aĢılamanın 

uygulanması yaygınlaĢmakla keskin bir düĢüĢle sonuçlanmıĢtır. 

Belirti: 

Akut hepatit Genel yorgunluk, iĢtahsızlık, bulantı, kusma, karın 

ağrısı, düĢük dereceli ateĢ, sarılık, hepatomegali, splenomegali, palmar 

eritem, örümcek nevüs, Gianotti-Crosti sendromu (papüler 

akrodermatit), serum hastalığı benzeri sendrom, nekrotizan vaskülit ( 

poliarteritis nodosa), membranöz glomerülonefrit (MGN), 

kriyoglobulinemi, aplastik anemi, geçici makulopapüler döküntü. 

Kronik hepatit Akut hepatite benzer (hepatomegali, splenomegali, kas 

kaybı, palmar eritem, örümcek anjiyomu, vaskülit). 

Tedavi: 

KHB tedavisinde ülkemizde kullan›m› onaylanm›Ģ üç ilaç 

bulunmaktad›r: Ġnterferon-alfa (IFN-α), lamivudin ve adefovir-
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dipivoksil. IFN-α halen ilk tedavi seçeneği olma özelliğini 

korumaktad›r. Tedavi süresi 16-48 haftad›r ve haftada üç kez 9-10 

milyon U dozlar›nda kullan›lmaktad›r. Tedavide tam yan›t, HBeAg 

pozitif olan hastalarda, bunun kaybolmas› ve anti-HBe‘nin 

pozitifleĢmesi (serokonversiyon) ve tedavi kesildikten sonra da bu 

statünün değiĢmemesidir. 

           Korunma  

- HBV bulaĢma yenidoğan, cinsel temas, yakın ev temas, iğne 

paylaĢımı ve mesleki (sağlık) maruziyet (yatay iletim) anneden dikey 

geçiĢ dahil insan teması çeĢitli biçimleri aracılığıyla oluĢtuğu tespit 

edilmiĢtirBunlara yönelik bilgi verilmelidir. 

- HB aĢısı, HBV enfeksiyonunu önlemenin en etkili yöntemidir. DSÖ, 

tüm bebeklerin doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede, tercihen 

24 saat içinde HB aĢısı almalarını önermektedir. 

- 1992'de DSÖ, tüm ülkelerin rutin aĢılama programlarına evrensel 

HB aĢılamasını getirmelerini tavsiye etti. HB aĢısı tüm aĢılanmamıĢ 

çocuklar ve adolesanlar, HBV enfeksiyonu riski olan tüm aĢılanmamıĢ 

yetiĢkinler (birden fazla seks partneri olan yetiĢkinler ve uyuĢturucu 

kullanıcıları) ve HBV enfeksiyonundan korunmak isteyen tüm 

yetiĢkinler için önerilir. 

- TaĢıyıcı olduğu bilinen anneden doğan bebeklere doğumdan sonraki 

ilk 12 saat içinde hepatit B aĢısı uygulanmalı, ayrıca doğumda aĢı ile 

birlikte HBIG de yapılmalıdır.Daha sonra anne yenidoğanı 

emzirebileceklerini bilgisi verilmelidir. 



 
 221 

-EĢlerin aĢılanmadığı veya doğal olarak bağıĢık olmadığı durumlarda 

bariyer koruma yöntemleri kullanmalıdır. 

- DiĢ fırçası, tıraĢ bıçağı ve ustura gibi malzemeleri paylaĢmamalıdır. 

- Açık yara ve çiziklerin üzeri kapanmalıdır. 

- Kanla temas eden yerler deterjan ve çamaĢır suyu ile temizlemelidir. 

- Kan, organ ve sperm bağıĢında bulunmamalıdırlar. 

CYBE'lerin önlenmesi ve kontrolü için başlıca stratejiler. 

-Doğru risk değerlendirmesi ve risk altındaki bireylerin cinsel 

davranıĢtaki değiĢiklikler ve önerilen önleme araçlarının kullanılması 

yoluyla CYBE'lerden korunma yolları hakkında eğitim ve 

danıĢmanlık; 

-AĢıyla önlenebilir CYBE riski taĢıyan bireylerin maruziyet öncesi 

aĢılanması; 

-Asemptomatik olarak enfekte bireylerin ve CYBE'lerle iliĢkili 

semptomları olan bireylerin belirlenmesi; 

-Enfekte bireylerin etkili teĢhisi, tedavisi, danıĢmanlığı ve takibi; 

-CYBE ile enfekte olan bireylerin seks partnerlerinin 

değerlendirilmesi, tedavisi ve danıĢmanlığı yapılmalıdır. 
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