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ÖN SÖZ 
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ve farklı seçeneklerin sunulabilmesi, farklı pencerelerden konunun ele 

alınarak çözüm üretilebilmesi ile multidisipliner çalışmalar büyük 
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GİRİŞ 

Plastik, endüstriyel nesnelerin üretimine uygun, sentetik ya da yarı 

sentetik, organik, şekil değiştirebilen bir maddedir ve hayatımıza 100 

yılı aşkın bir süredir dâhil olmuştur. İlk plastik 1909’da ABD’li kimyacı 

Leo Hendrik Baekeland’ın fenol ve formaldehitten hazırladığı 

“bakalit”tir. Daha sonra molekül fiziği ve makro moleküller 

konusundaki gelişmeler sonucunda doğal malzemelerden çok daha 

üstün nitelikli polivinil klorid (PVC), polietilen, poliüretan, teflon, 

naylon, silikonlar, polipropilen ve polikarbonatlar gibi pek çok başka 

plastik türü geliştirilmiştir (Purde, 2007).   

Plastikler ısı ile etkileşimlerine bağlı olarak iki ana grupta incelenmiştir. 

İlki termoset plastikler (ısıl işlemle sertleşenler) ve ikincisi 

termoplastiklerdir (ısıl işlemle yumuşayanlar). Kullanım alanlarına 

göre sınıflandırılırsa gündelik plastikler ve mühendislik plastikleri 

olmak üzere iki sınıfta incelenir. Gündelik plastikler paketlemede 

kullanılanlar, fotoğraf filmleri, şişeler ve çöp kutuları gibi mekanik 

özelliklerin çok ön planda olmadığı alanlarda kullanılan malzemelerdir. 

Daha dayanıksız fakat daha düşük maliyetlidirler. Polietilen (PE), 

polipropilen (PP), polistiren (PS), polivinil klorid (PVC), polimetil 

metakrilat (PMMA) ve polietilen tereftalat (PET) bu sınıfa girer. 

Mühendislik plastikleri ise daha üstün mekanik ve termal özellikleri 

olan ve daha farklı çalışma ortamlarında kullanılacak ürünlerde sıklıkla 

tercih edilen plastik türleridir. Bu çeşit malzemeler genelde 

termoplastik sınıfındadır. Akrilonitril butadien stiren (ABS), 
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polikarbonatlar (PC), poliamitler (PA), polibutilen terefalat (PBT), 

polifenilen oksit (PPO), polisülfon (PSU), polieterketon (PEK), 

polietereterketon (PEEK), poliimit (PI) bu tür plastiklere örnektir 

(Purde, 2007). Üretimde ve günlük kullanımda getirdiği rahatlık 

sayesinde günümüzde plastiğin kullanımı oldukça artmıştır. Özellikle 

tek kullanımlık ürünlerde kullanımı, atıklardaki plastiğin oranını gün 

geçtikçe artırmaktadır. 

Plastiklerin Genel Özellikleri (Yurtsever, 2018).   

• Hafiftirler ve suda yüzebilirler  

• Bir çeşit polimerlerdir.  

• Yağı severler (lipofiliktirler) 

• İşlenmeleri, şekillendirilmeleri kolaydır 

• Elektrik ve ısıya karşı yalıtkan özellikleri vardır 

• Kimyasallara karşı dayanıklıdırlar 

• Rejenere edilebilirler. 

• Katkı maddeleri ilave edilerek daha dayanıklı hale getirilebilirler 

• Toksik olan kimysalları absorbe ederek taşıyabilirler. 

Birden fazla malzemenin birleştirilmesiyle oluşturulan “kompozit” 

malzemeler arasında en yaygın olanları, çeşitli elyaflarla takviyeli 

polimerlerdir. Örneğin CTP-cam elyaf takviyeli plastik, yapı 

sektöründen denizcilik sektörüne ve otomotiv sektörüne kadar yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Hamamcı ve ark. 2018). Bunların yanı sıra 

nanoteknolojiler sayesinde geliştirilen nanokompozit ambalaj 

malzemeleri de bulunmaktadır. Özellikle gıda ambalajlarında gerek 
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gıda ile teması istenmeyen etkenlerden korumak, gerekse gıdaların 

takibi ile ilgili özellikleri sağlamak amacıyla nano parçacıklar 

eklenerek oluşturulan “Nanokompozit ambalaj malzemeleri” gıdanın 

sağlıklı şekilde tüketiciye ulaşması açısından önemli avantajlar sunar. 

Fakat tüm bunları sağlarken bu nanopartiküller, toksik kimyasal 

kirletici moleküllerin bağlanacağı düzeyde alanlar da sağlamış olur.  

Küresel plastik üretimi 2018'de ~360 milyon tona ulaştı. Çin'in plastik 

üretimi dünya plastik üretiminin %30'unu oluştururken, Kuzey 

Amerika ve Avrupa sırasıyla %18 ve %17'sini oluşturuyor 

(PlasticsEurope, 2019). Yaygın olarak kullanılan bu plastikler çevreye 

farklı yollarla salınmaktadır (Bruge ve ark. 2020). Özellikle denizdeki 

tüm çöplerin %60-80 civarını plastikler oluşturmakta, hatta bazı 

bölgelerde ise bu oran %90-95’e kadar çıkabilmektedir (Qiu ve ark. 

2016).   

Plastik atıkların bertarafı için kullanılan yöntemlerden biri de 

yakılmasıdır, fakat bu işlem standart kriterlere göre yapılsa bile elde 

edilen enerjiye karşılık CO2 emisyonunu artırmakta ve ortaya çıkan 

tehlikeli ve toksik içerikli ürünler depolama sahalarına gitmektedir 

(Köksal ve ark., 2019).  

A. Mikroplastik Kavramı 

Atık olarak Plastiklerin doğada çözünürken küçük parçalara bölünmesi 

başta insan olmak üzere doğadaki tüm canlılar için büyük bir tehdit 

oluşturan “mikroplastikler” sorununa da neden olmaktadır. 

Mikroplastik" terimi ilk olarak 2004 yılında Thompson tarafından 
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kullanılmıştır (Bouwmeester ve ark., 2015). Mikroplastikler; 1 

mikrometre ile 5 milimetre arasında boyutlara sahip olan plastik 

parçalarıdır (Denizli ve Yavuz, 2017). Pek çok çalışma, tatlı su 

sistemlerinin yüksek tek yönlü akışının plastik çöplerin okyanuslara 

hareketini nasıl tetiklediğini göstermiştir (Dafu ve ark., 2018). Denizler 

ve çevresinde görülen mikroplastikler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Deniz çevresinde görülebilen mikroplastikler (Dehghani ve ar., 2017) 

Polimer Çeşidi Kimyasal Formül Yoğunluk (g.cm3) 

Yüksek yoğunluk polietilen (C2H4)n 0,917 - 0,965 

Polipropilen (C3H6) 0,90 - 0,91 

Polistiren (C8H8)n 1,04 – 1,1 

Polivinil klorür (C2H3Cl)n 1,16 – 1,58 

Poli metil akrilat (C4H6O2)n 1,17 – 1,2 

Polietilen tereftalat C10H8O4)n 1,37 – 1,45 

Poliüretan (R-(N=C=O)n 1,20 

Polyester   1,24 – 2,3 

 

Boyut olarak, ortamda bulunan plastikler nanoplastikler (<1 μm), 

mikroplastikler (≥1 μm ila <5 mm), mezoplastikler (≥5 mm ila 5 cm), 

makroplastikler (>5) ve megaplastikler (>50 cm) şeklinde beş sınıfa 

ayrılabilir. (Lebreton ve ark. 2018; Gigault ve ark. 2018). Ayrıca, büyük 

plastik enkazlar, mikroplastiklere (MP'ler) kıyasla dünya çapında 

öncelikli sorundur (Anderson ve ark. 2016; Gajendiran ve ark. 2016). 

Fiziksel olarak parçalar, mikropelletler, lifler, filmler ve köpük olmak 

üzere 5 gruba ayrılmıştır. Temel olarak da polietilen, polipropilen, 

polivinil klorür, polistiren, poliüretan ve polietilen tereftalat olmak 

üzere 5 temel çeşidi bulunmaktadır. Kişisel bakım ürünlerine (PCP'ler) 
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eklenen plastik mikro boncuklar gibi endüstriyel üretimde veya 

kozmetik üretiminde hammadde olarak kullanılırlar (Napper ve 

diğerleri, 2015). Mikroplastiklerin ayrıca karakteristik özelliklerini 

barındıran pek çok fizikokimyasal özellikleri vardır. Bunlar tablo 2’de 

özetlenmiştir (Wright ve ark.,2013). 

Tablo 2. Mikroplastiklerin fizikokimyasal özellikleri 

• Hidrofobik özellikte yüzeylere sahiptirler   

• Yüzebilirler  

• Kirleticileri üzerinde taşıyabilirler  

• Poliforlubifeniller gibi kirleticileri absorbe edebilir  

• Diklorofeniltrikolroethan gibi kirletici absorbe edebilir 

• UV foto-oksidatif bozulma  

• Termooksidatiflik 

• Biyoparçalanma veya termal parçalanma 

• Biyofilmlerde biyokiütle üzerinde bağlayıcılık  

 

b. Mikroplastiklerin Şekilleri ve Kaynakları 

Mikroplastikler çevresel ortamlarda çok farklı şekillerde 

bulunmaktadır. Genellikle dikdörtgen, tablete benzeyen küresel, 

silindirik ve disk şekilli olmakla birlikte ağırlıklı olarak uçları 

yuvarlanmış şekilde küresel ve oval şekilli görülmektedir (Esmeray ve 

Armutcu, 2020). Mikroplastiklerin şekilleri, çevrede kaldığı süre ve 

parçalanma işleminin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Şekil 

1’de de görüldüğü gibi levha (sheet), kırıntı (fragment), çizgi/çubuk 

(line), köpük (foam) şekillide olabilmektedir (Silva ve ark., 2018). 
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Şekil 1: Mikroplastiklerin morfolojisi (Silva ve ark., 2018). 

Mikroplastikler birincil ve ikincil mikroplastikler olarak 

gruplanmaktadır. “5 mm’den küçük, plastik üretim döküntüleri ve 

kozmetiklerde kullanılan mikro boncuklar birincil mikroplastikler 

olarak tanımlanırken, giysi ve halı, battaniye gibi tekstil ürünleri 

kaynaklı sentetik tekstil lifleri ile araç lastiği döküntüleri ve diğer 

plastik atıklar, plastik döküntüler ise ikincil mikroplastikler olarak 

tanımlanır. İkincil mikroplastikler belli bir parçalanma, yıkımlanma, 

ufalanma süreci sonucu dolaylı oluşan mikro-nano kirleticilerdir 

(Aslan, 2018). Besin zincirinin başında bulunan mikroalglerin, 

mikroplastiklerle etkileşime girdiklerinde büyümelerinin engellenmesi, 

klorofil konsantrasyonlarının azalması, fotosentezin yavaşlaması gibi 

olumsuz etkileri, bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur (Denizli ve 

Yavuz, 2017). Mikroplastiklerin kaynakları, Tablo 3’te 

gösterilmektedir (Arı ve Söğüt, 2021; Aslan 2018; Revel ve ark., 2018, 

Yurtsever 2018). 
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Tablo 3. Mikroplastiklerin kaynakları 

Primer mikroplastikler  

• Özel kişisel bakım, kozmetik ürünlerindeki mikroboncuklar  

• Şampuan, sabun, diş bakım ürünleri, makyaj malzemelerinde bulunan 

mikroboncuklar 

• Petrol ve gaz araştırmalarında kullanılan sondaj sıvıları  

• Endüstriyel aşındırıcılar  

• Üretim öncesi plastikler  

• Plastiğin işlenmesi sırasında çevreye salınan hammadde ve kalıntılar  

Sekonder mikroplastikler  

• Plastik malzemelerden kaynaklanan ve aşınma sonucu oluşan 

mikroplastikler 

• Evlerde kullanılan plastiklerin ufalanması vb işlemlerle ortaya salınan 

mikroplastikler  

• Genel çöpler ve atıklar  

• Düzenli depolama sahalarından ya da geri dönüşümlerden oluşan 

kayıplar  

• Toprak kalitesini artırmak için kullanılan sentetik polimerler  

• Sentetik tekstil ürünleri  

• Tekstil de kullanılan polyamid, polyester, polar, akrilik gibi sentetik 

polimerler  

• Araçlardan kaynaklanan plastik kalıntıları (Lastik vb) 

• Sentetik boyalar  

• Balıkçılık ve Gemiler ile kaybolan ve atılan plastikler  

 

c. Mikroplastiklerin Zehirlilikleri 

Plastik atıklar, çok uzun ömürlü ve dayanıklı oldukları için çevreye 

atıldıklarında uzun yıllar bozulmadan kalabilirler. Ayrıca 

mikroplastikler antibiyotikler, organoklorlu pestisitler, hormon 

bozucular gibi toksik organik kimyasalları ve ağır metalleri 

adsorblayabilme yeteneğine sahiptir (Rochman ve ark., 2013).  

Plastiklerin üretimi sırasında kurşun, bakır, kadmiyum gibi ağır 

metaller, ftalatlar, bisfenol A gibi toksik etkisi olan maddeler 
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kullanılmaktadır. Bu plastiklerden pek çok etken ile koparak oluşan 

daha küçük boyuttaki mikroplastikler de aynı ağır metalleri ve toksik 

maddeleri içerir. Tablo 2 de verilen özellikleri ile birçok maddeyi 

taşıma absorbe etme ve biriktirebilme özellikleri sayesinde bu 

maddelerin canlılara taşınma ve bulaşma riskini taşırlar (Brennecke ve 

ark., 2016). 

Mikroplastiklerin en belirgin toksik etkisi sucul ekosistem üzerinedir. 

Su kuşları (Albatros, martı) balık, midye, kalamar gibi besin 

maddelerini tüketirken plastik parçacıkları da yutabilmektedir. Su 

kaplumbağaları da denizanası’yla beslenirken plastik poşetleri de 

yiyecek zannederek yanlışlıkla yutabilmektedir (Nelms ve ark., 2019). 

Kirliliğin boyutunun kapsamlı olması nedeniyle başta Amerika ve İsveç 

gibi ülkeler tedbirler alarak yeni yasal düzenlemelerle plastik tüketimini 

sınırlandırmaya çalışmaktadır. Ülkemizde ise temel olarak 

mikroplastikleri hedef almasada çevresel ortamlarda mikroplastik 

oluşumuna zemin hazırlayabilen plastik poşetlerin kullanımına 

sınırlama getirilmiş ve alışverişlerde kullanılan poşetler 

ücretlendirilmiştir [Çevre Kanunu, 2018].  

Mikroplastikler, insanlara oral yolla (içme suyu, deniz ürünleri ve diğer 

gıda maddelerinin tüketimi), dermal yolla ve solunum yoluyla geçebilir. 

Ayrıca ihtimali düşük gibi olsa da yaralı cildin içlerine doğru nüfuz 

ederek geçebilir (Lehner ve ark., 2019). İnsanların içtikleri ve 

kullandıkları sularda (çeşme suyu ve şişe su), günlük tükettiği 

yiyeceklerde (tuzda, balık, kalamar, midye, karides gibi su ürünlerinde, 

şekerde, balda) ve soda gibi içeceklerde mikroplastiklerin olduğu 
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gözlemlenmiştir. 2019 yılında yapılan çalışmada, şimdiye kadar 

mikroplastik kirliliği açısından analiz edilmiş olan maddelerin ihtiyacı 

kadarını tüketen bir Amerikalı yetişkinin ve çocuğun; yılda 81000- 

123000 arasında mikroplastiklere maruz kaldığını göstermiştir (COx ve 

ark., 2019). 2017 yılında yapılan bir çalışmada, mikroplastiklerin 

vücuda alımının insan kromozomlarında mutasyonlar oluşturabileceği 

ve buna paralel olarak kısırlığa sebep olabileceğini öne sürülmüştür. 

Aynı çalışmada mikroplastiklerin obeziteye ve hatta kansere dahi yol 

açabileceğini bildirilmiştir (Sharma ve Chatterjee, 2017).  

Bunların dışında insan üzerine mikroplastiklerin yaptıkları etkilerin 

araştırıldığı çalışmalarda iltihaplanma, genotoksisite, oksidatif stres, 

hücre apoptozisi ve doku nekrozu gibi negatif biyolojik tepkilerden ve 

dolayısıyla lokalize hücre ve doku hasarı, fibroz ve potansiyel olarak 

kanserojenlikten sorumlu olabildikleri (Lu ve ark., 2019; Deng  ve ark., 

2017); mikroplastik parçacıkların ciltte veya gıda maddelerinde 

biriktiği, bu durumun insan sağlığına etkisinin net olarak bilinmeyen 

dermal ve besinsel maruz kalma ile sonuçlanabildiği (Van 

Cauwenberghe ve Janssen, 2014); olası duyarlı kişilerin (çocuklar, 

astım, kronik obstrüktif akciğer hastaları vb.) risk taşıdığı çalışmalarla 

bildirilmiştir. İnsanların maruz kalma ihtimalinin yüksek olduğu iç 

mekan hava konsantrasyonlarını takiben (Wright ve Kelly, 2017) bir 

insanın akciğerlerinin günde 26 ila 130 mikroplastik parçaya maruz 

kalabildiği; havadaki nano partiküllere maruz kalma astım, kalp 

hastalığı, alerji ve otoimmün hastalıklara neden olabildiği (Dris ve ark., 

2015) çalışmalarla ortaya konmuştur.  
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Avio ve arkadaşlarının (2015) yapmış olduğu bir çalışmada plastiğe 

maruz kalan balıkların karaciğerlerinde mikroplastiklerin varlığını 

tespit etmişlerdir.  Başka bir çalışmada mikroplastiklerin alglerde 

fotosentezi ve büyümeyi azalttığı görülmüştür (Koelmans ve ark., 

2017). Sağlık dışında, PM güneş ışınlarını saçarak ve bulut oluşumuna 

müdahale ederek iklimi de etkileyebilmektedir (Besseling ve ark., 

2013). 

Son olarak mikroplastiklerin içeriğinde bulunabilen nonilfenol, 

bisfenol-A gibi kimyasallar, hormonlar üzerinde de olumsuz etkilere 

sebep olabilirler ve endokrin sisteme zarar verebilirler. Böylece beyin 

gelişiminin bozulması, cinsel gelişimde sorunlar oluşması, özellikle 

meme ve prostat olmak üzere kanser hastalığının da artmasına sebep 

olabilmektedir. Bu yüzden, mikroplastik tehlikesinin aslında ne kadar 

da yakınımızda olduğu ve ne derece olumsuz sonuçlar doğurabileceği 

gerçeği, bu konuya dikkat çekilmesi gerektiğinin açık göstergesidir. 

SONUÇ 

Doğaya bıraktığımız her bir plastik parçası, belli bir süre sonra 

parçalanarak milyonlarca, hatta milyarlarca mikroplastik parçacıklarına 

dönüşebilmektedir. Söz konusu plastik parçacıkların boyutu ne kadar 

küçülürse küçülsün polimer özelliğini kaybetmemektedir. 

Mikroplastiklerin çevreye olan zararlarından dolayı Amerika, Yeni 

Zelanda, Tayvan, İsveç, Güney Kore gibi ülkelerde birincil 

mikroplastik kullanımına ilişkin sınırlamalar getirilmiştir. Mikroplastik 

kullanımı konusunda uluslararası eğilim, toplumda bir farkındalık 

oluşturarak mikroplastik oluşumunu kontrol altına almaktır. Fakat 
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ülkemizde mikroplastik ve çevreye verdiği zararlara ilişkin çok az 

çalışma mevcuttur ve belli bir kısıtlama yoktur. En güncel olarak, 2019 

yılında plastik poşet kullanımına sınırlama getirilmiştir. Bu açıdan 

bakıldığında, mikroplastiklerin çevre ve insan üzerine etkileri ile ilgili 

daha fazla çalışma yapılması, çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin 

alınması, bu konuda toplum bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Gelişimini tamamlamış ve gelişme süreci devam eden ülkelerde 

yaşayan insanlar, gerekli enerji ihtiyaçlarını genellikle günde üç öğün 

beslenerek karşılamaktadırlar. Hareketsiz yaşam ile birlikte, alınan 

enerji ile tüketilen enerji arsındaki dengesizlik obezite ve obezite 

nedenli kronik hastalıkların oluşmasına neden olur (Günbatar ve ark. 

2018). Obezite, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde her 

geçen gün artış gösteren toplumsal bir sağlık problemi haline gelmiştir 

(Bahia ve ark. 2012).  2014 yılında yayınlanan bir raporda 18 yaş ve 

üstü yetişkinlerin, %39’unun aşırı kilolu ve bunların %13’ünün ise obez 

olduğu bildirilmiştir (World Health Organization, 2018). Obezite 

birçok metabolik hastalıklardan olan ve son yıllarda hızla yayılan 

diyabet (Üren ve Karabulutlu, 2018; Bulduk, 2021; Aygün, ve ark. 

2021), mortalite ve morbiditenin önemli nedenlerinden biri olan 

kardiyovasküler hastalıklar (Bulduk, ve ark. 2017) ve kanser gibi 

bulaşıcı olmayan hastalıkların oluşmasında önemli bir risk faktörüdür.  

(Nıce ve ark. 2014). Obezitenin sağlığa olan olumsuz etkileri ve 

ekonomiye olan maddi yükü nedeni ile obezitinin yönetilmesi açısından 

etkili yöntemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Obezitenin önlemesi ve 

tedavisinde genel olarak, olumlu davranış geliştirmek, kilo kaybını 

sağlayacak yöntemleri ve kilo alımını önleyecek diyet ve egzersiz 

programlarını uygulamak bulunmaktadır (Haire-Joshu ve ark. 2011). 

Günümüzde obezitenin tedavisinde diyet ve davranış değişikliği, 

tedaviler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Diyet tedavisi 

uygulamasında uygulanan yöntemlerden biride aralıklı beslenme 
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diyetleridir (Günbatar ve Bayıroğlu, 2015) . Aralıklı beslenmenin 

dönüşümlü, zaman kısıtlı (8 saat yiyip 16 saat aç kalma) (St-Onge ve 

ark. 2017), alternatif günlü beslenme (haftanın belirli günleri 

beslenmeye ara verme) ve dini amaçla tutulan oruç olarak bilinen türleri 

bulunmaktadır (Collier, 2013). Birçok dini ve etnik grubun ayrılmaz bir 

parçası olan oruç, (Golbidi ve ark. 2017) büyük kilo kayıblı beslenim 

olarakta tanımlanmaktadır (Collier, 2013).  

1.Aralıklı Beslenme   

Aralıklı beslenme birbirini takip eden beslenme ve açlık sürelerinden 

oluşmaktadır (Brandhorst ve ark. 2015). Aralıklı enerji kısıtlaması 

uygulaması, düşük enerjiye sahip özellikteki diyetler ile beslenmenin 

yapılmasıdır. Çok düşük enerjili diyetlerin yetişkin obezite tedavisinde 

3 aydan fazla kullanılması önerilmemektedir (Johnstone ve ark. 2015). 

Aralıklı açlık diyetlerinden biri olan 5:2 diyet şeklinde beş gün düzenli 

beslenme sonrası, kadınlar için <500 kkal/gün enerji alımı, erkekler için 

de <600 kkal/gün enerji alımı olacak şekilde diyet uygulanmaktadır 

(Yumuk ve ark. 2015 ). Aralıklı beslenme diyetlerinin glikoz düzeyini 

korunması ve düzenlenmesi, leptin düzeylerinin azaltılması ve 

adiponektin seviyesinin arttırılması gibi bir çok olumlu metabolik 

etkileri bulunmaktadır (Harvie ve ark. 2011). Aralıklı beslenme 

dönemlerinde beyin ve sinir sisteminde besin yokluğuna karşı 

geliştirilen uyum yanıtları ile aralıklı beslenmenin sağlığın korunması 

ve hastalıkların önlenmesi aşamasında önemli etkisi bulunmaktadır 

(Harvie ve ark. 2013).  
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1.1.Dönüşümlü Beslenme  

Enerjinin % 25’ nin tükedildiği besinlerin istenildiği gün ve zamanda 

istenildiği kadar yendiği (St Onge ve ark. 2017), dönüşümlü beslenme 

uygulaması ile, 2- 3 ay sonra vücut ağırlığında %4-8 oranında azalma 

sağlanabilmektedir (Bhutani ve ark. 2013).  Dönüşümlü beslenme ve 

enerji kısıtlaması uygulamasında, açlık insülini ile glikoz düzeylerinin 

azaldığı bildirilmiştir (Varady ve ark. 2007). Yine bir başka çalışma ile 

dönüşümlü beslenmenin kolesterol ve trigliserid (TG) seviyelerini 

düşürdüğü ve kanser oluşum risk faktörleri üzerinde önemli etkilerinin 

olduğu bildirilmiştir (Krizova ve ark. 1996). Dönüşümlü beslenme 

uygulanan bir çalışmada bu beslenme şekli uygulanan ratlarda, 

istenildiği zaman istenildiği kadar besin alımı uygulanan kontrol 

grubuna göre iki kat daha fazla yaşam sürelerinin olduğu görülmüştür 

(Goodrick ve ark. 1983). Yine insanlar üzerinde yapılan dönüşümlü 

beslenme diyeti çalışmasında, diyet uygulanan grubun,  kontrol 

grubuna göre %35-40 daha uzun yaşadığının saptandığı belirtilmiştir. 

(Singh ve ark. 2015). Dönüşümlü beslenme ile özellikle visseral yağ 

kütlesinde azalma sağlanmaktadır. (Gotthardt ve ark. 2016). 

Dönüşümlü beslenme uygulamalarında glikoz ve insülin seviyelerinde 

düşme görülmüştür (Anson, 2003).  Dönüşümlü beslenme çalışması ile 

deney hayvanlarında görülebilen aşırı yeme ve obezite nedenli oluşan 

insülin direncinin düzeltilerek, buna bağlı insülin ve leptin seviyelerini 

azaltılabileceği belirtilmiştir (Arum ve ark. 2014). Dönüşümlü 

beslenme yağ oksidasyonundaki artışa neden olarak önemli kilo kaybı 

oluşumu sağlamaktadır (Horne ve ark. 2013). Dönüşümlü beslenme 
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tedavisi yapılan 2 -3 aylık çalışmada, çalışma sonunda kilo ve vissereral 

yağ kütlesi kaybı görüldüğü bildirilmiştir (Bhutani ve ark. 2013). Kısa 

süre uygulanan dönüşümlü beslenmenin artereoskleroz gelişimde 

önemli rol oynayan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) (Koçak ve ark. 

2020) kolesterolü ile trigliserit seviyelerinde azalmaya neden olduğu 

bildirilmiştir (Bhutani ve ark. 2013). Yine başka bir çalışma ile 

dönüşümlü beslenmenin, HDL kolesterol seviyelerinde kadınlarda 

artışa, trigliserit seviyelerinde ise sadece erkeklerde azalmaya neden 

olduğu gösterilmiştir (Heilbronnve ark. 2005). Dönüşümlü beslenme 

uygulamasında kalp atım hızında azalma olduğu saptanmıştır. (Mager 

ve ark. 2006). 

1.2.Zaman Kısıtlı Beslenme  

Zaman kısıtlı beslenmede her gün sekiz veya daha az saat beslenme 

uygulanmaktadır. Bu beslenme düzeni ile vücudumuzun biyolojik saati 

etkilenerek metabolik işlevler düzenlenmektedir. Bu etkiler periferal 

dokularda veya santral biyolojik saat kontrol merkezinde meydana 

gelen hücre saatindeki farklılıkların ortaya çıkması sonucu 

oluşmaktadır (Longo ve ark. 2014). Rothchild ve arkadaşları bir 

çalışmada, farelerde yapılan zaman kısıtlı beslenme ile insülin 

duyarlılığının arttığı, kilo kaybı oluştuğu ve lipid düzeylerinin azaldığı 

bildirilmiştir (Rothschild ve ark. 2014). Yine zaman kısıtlı beslenme ile 

yüksek yağlı diyet ile beslenmenin neden olduğu metabolik 

hastalıkların olumsuz etkileri önlenebilmektedir (Hatori ve ark. 2012). 

Benzer sonuçlara insanlar üzerinde yapılan çalışmalar ile de ulaşılmıştır 

(Rothschild ve ark. 2014).  
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1.3. Oruç 

Oruç, bir ay boyunca şafak ve gün batımı arasında beslenmeye ara 

verme anlamına gelmektedir (Frost ve Pirani, 1987 ). Gün doğmadan 

önce bir öğün ve hava karardıktan sonra bir öğün olmak üzere beslenme 

gün boyunca iki öğünden oluşmaktadır. Uyku zamanlarında ise gün 

doğumundan önce tüketilen öğün nedeniyle kaymalar gözlenebilmek-

tedir (Taoudi, 1999). Tutulan orucun bulunduğu bölgeye bağlı olarak 

oruç süresinde farklılık olabilir. Gün içinde enerji kısıtlamasından 

bağımsız olarak sıvı ve besin alım sıklığındaki farklılıktan dolayı 

organizmada metaboloik değişiklikler görülebilmektedir (Mazidi ve 

ark. 2015).  

Öğlen yemek yenmemesi ve öğünler arası saatin fazla olmasının enerji 

ve glikoz metabolizması ile hormonal salınım mekanizması üzerine 

etkileri olmaktadır. Özellikle oruç tutan diyabetli bireylerde sabah 

kahvaltısı yapmamasına bağlı olarak besine yanıt olarak salınan insülin 

ve glukagon benzeri peptit- 1’de azalma olduğu görülmüştür. (Betts ve 

ark. 2013). Kas, karaciğer ve beyinde dahil olmak üzere bir çok doku 

için önemli bir enerji kaynağı olan glikozun oruç tutulduğu gece 

boyunca seviyesi yükselir. Beslenme ve oruç esnasında glikoz ve 

serbest yağ asitleri “glikoz-yağ asidi döngüsü” olarak bilinen enerji 

metabolizmasında önemli rolleri bulunmaktadır (Randle ve ark. 1963). 

Oruçlu olunan gün içinde beslenme şeklinin neden olduğu metabolik ve 

hormonal değişiklikler tiroid fonksiyonları (Bogdan ve ark. 2001), 

serum kortizol düzeyleri (Bahijri ve ark. 2013), plazma leptin, 

adiponektin ve nöropeptid Y (Bogdan ve ark. 2005) seviyelerinde 
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farklılıklar oluşmasına neden olur. Ramazan ayında oruç tutanlarda 

tiroid fonksiyonları, nöropeptid Y seviyelerinde azalma, serum leptin 

ve kortizol düzeylerinde ise artma olduğu görülmüştür (Mazidi ve ark. 

2015). Sirkadiyen saat, gen ekspresyonunu düzenleyip çeşitli organ ve 

nörohormonların sinirsel kontrolünü önemli ölçüde etkilemektedir 

(Bass ve Lazar, 2016). Geceyi oruçlu geçirmekle plazma serbest yağ 

asitleri (FFA), ghrelin, büyüme hormonu ve artmış hepatik 

glukoneogenez seviyeleri arasında ilişki bulunmaktadır ( Nørrelund, 

2005). Yağ dokusu (AT), karaciğer ve kas dokusunun metabolik 

ihtiyaçlarını karşılamak için serbest yağ asitlerinin alımını, 

esterleşmesini ve salınımını kontrol ederek trigilserit döngüsünüde 

düzenler.  Bu nedenle organizmanın biyolojik ve beslenme saati 

bütünlüğü bu döngünün düzenlemesinde etkili olabilir. 

Yapılan bir çalışmada Ramazan ayında oruç tutanlarda % 62 oranında 

kilo kaybı olduğu bildirilmiştir (Sadeghirad ve ark. 2014). Yine başka 

bir çalışmada ramazan ayında oruç tutan erkek ve kadınlarda LDL 

kolesterol ve açlık glikoz seviyeleri her iki cinste azalırken HDL 

kolesterol sadece kadınlarda kilo kaybının ve trigliseritteki düşüşün ise 

sadece erkeklerde olduğu bildirilmiştir (Kul ve ark. 2013). 

Çalışmalarda Ramazan ayında tutulan orucun IL-6, IL- 1β, TNF-α ve 

lökosit ve monosit gibi inflamasyon markırları seviyesini azalttığı 

belirtilmiştir (Faris ve ark. 2012). Ramazan ayında görülen vücut ağırlığı 

kaybının, ramazandan sonra tekrar kazanılma eğiliminde olduğu bildirilmiştir 

(Hajek ve ark. 2012). Buna sirkadiyen ritimde görülen olumsuz değişimler ve 

kronik hastalık durumlarında oruç tutulamaması, sürdürülebilirliğinin zor 

olması gibi sebepler neden olmaktadır (Li ve ark. 2017). Aralıklı açlık 
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diyetleri nöronların metabolik adaptasyonlarını düzenlemedeki etkisi ile 

bilişsel işlevlerde iyileşmeye katkıda sunabilmektedir (Cheng ve ark. 2016).    

2. Aralıklı Beslenmenin Etkileri 

2.1. Ağırlık ve Vücut Kompozisyonu Üzerindeki Etkisi 

Yapılan çalışmalar ile aralıklı beslenmenin  % 2.5–9.9 arasında  kilo ve  

yağ kütlesi kaybına neden olduğu gösterilmiştir (Heilbronn ve ark. 

2005a.). Heilbronn ve arkadaşlarının yapmış olduğu 16 sağlıklı 

bireylerde 22 günlük alternatif günlü beslenme uygulandığı çalışma ile, 

çalışma sonunda % 2.5 oranında kilo kaybı, % 4 oranında yağ kaybı ve 

artmış yağ oksidasyonu olduğunu bildirmişlerdir (Heilbronn ve ark. 

2005a). Başka bir çalışmada Eshghinia ve Mohammadzade, fazla kilolu 

veya obezitesi olan kadınlarda 6 haftalık alternatif günlü beslenme 

çalışmasında (haftanın belirli günleri aç kalma) çalışma sonunda 

bireylerde % 7.1 kilo ve % 5.7  visseral yağ kütlesi kaybının olduğunu 

bildirmişlerdir (Eshghinia ve Mohammadzadeh, 2013). Obezitesi olan 

32 kadın ile 8 haftalık yürütülen alternatif günlü beslenme çalışmasında 

ağırlık, yağ kütlesi ve bel çevresinde azalma olduğu bildirilmişitir 

(Klempel ve ark. 2013). Alternatigf günlü beslenmenin % 6,5 kilo 

kaybına neden olduğu gösterilmiştir ( Varady ve ark. 2009a) Obezitesi 

olan erkeklerde aralıklı kalori sınırlamasının yağ kütlesi kaybı ile 

birlikte  % 12.6' lık bir oranda kilo kaybına neden olduğu gösterilmiştir 

(Byrne ve ark. 2017). Benzer sonucu Teng ve arkadaşlarıda 

bildirmişlerdir (Teng ve ark. 2011). Butani ve arkadaşları ise alternatif 

günlü beslenme ve egzersiz uygulanan grupta yağ kütlesinde azalma 

olduğunu bulmuşlardır (Bhutani ve ark. 2013).  
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2.2. Glukoz Metabolizması ve İnsülin Duyarlılığı Üzerine Etkisi 

 Halberg ve arkadaşları 20 saatlik oruç sonrasında kilonun korumasına 

rağmen, insülün duyarlılığının, glikoz infüzyon hızının , adiponektin ve 

insülinin neden olduğu  lipoliz inhibisyonunda önemli artışlar olduğu 

bildirilmiştir (Halberg ve ark. 2005) . Aralıklı beslenme ile serum leptin 

düzeyinin azaldığı insülün direncinin ise % 42 oranında düştüğü 

bildirilmiştir. (Trepanowski ve ark. 2017).  Kalori sınırlaması uygulan 

gruplarda yağ kütlesinde azalma ve insülün duyarlılığında artma olduğu 

bildirilmiştir (Harvie ve ark. 2013) Başka bir çalışmada açlık insülin 

düzeylerinde azalma olurken açlık glikoz seviyelerinde herhangi bir 

değişikliğin olmadığı gösterilmiştir (Harvie ve ark. 2011),  

2.3. Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi 

Sıçanlarda yapılan bir çalışma ile aralıklı beslenmenin günlük kalori 

sınırlamasına kıyasla glisemik kontrolü düzelttiği ve hücresel hasara ve 

iltihaplanmaya karşı miyokardı koruduğu bildirilmiştir (Wan ve ark. 

2010). Bitkilerle beslenmenin kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki 

gösterdiği, kalp krizi riskini azalttığı bildirilmektedir (Bulduk ve 

Kılınç, 2013). 4 hafta boyunca erkek farelerde uygulanan alternatif 

günlü beslenme ile azalmış visseral yağ oranı, artmış adiponektin, 

azalmış resistin ve düzenlenmiş lipid profili arasında ilişki olduğu 

belirtilmiştir (Varady ve ark.  2009b). Ayrıca aralıklı beslenmenin 

indüklenen miyokard enfarktüsü öncesi ve sonrasında adiponektin 

seviyelerini arttırdığı belirtilmiştir (Wan ve ark. 2010). Rutin olarak 

oruç tutanlarda koroner arter hastalığı görülme olasılığının 
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tutmayanlara göre % 35 daha az olduğunu ve normal beslenme 

programı uygulayanlara kıyasla % 44 daha az tip 2 diyabet görülme 

oranı olduğu gösterilmiştir (Horne ve ark.2012) Aralıklı beslenmenin 

kardiyometabolik risk faktörlerinide değiştirebileceği bildirilmiştir 

(Harvie ve ark. 2011).  

2.4. Yaşlanma ve Biliş Süreci Üzerindeki etkisi 

Aralıklı beslenme ve kalori sınırlamasının oksitatif stresi azalttığı ve 

belleği koruduğu bildirilmiştir ( Gomez-Pinilla,2008). Hem kalori 

sınırlaması ve hemde alternatif günlü beslenme uygulanması yaşa bağlı 

olarak gelişen bilişsel ve motor işlevlerde meydana gelen fonksiyon 

azlığını düzeltir. Kemirgen ve maymunlarda yapılan kalori kısıtlaması 

ve aralıklı beslenme uygulaması ile yaşam süresinin uzadığı ve yaşa 

bağlı hastalıklara karşı direncin arttırıldığı gösterilmiştir (Mattson ve 

Wan, 2005). Farelerde alternatif günlü beslenme serum glukozunu ve 

insülini azaltıp, nöronal direnci arttırmaktadır (Anson ve ark. 2003). 

Heilbronn ve arkadaşları alternatif günlü beslenmenin yaşam süresini 

uzatmayla ilişkili olan (Nogueiras ve ark. 2012) kas geni (sirtuin 1) 

ekspresyonunun arttığını bulmuşlardır (Heilbronn ve ark. 2005b). 

Arlıklı beslenmenin, organizmada sirtuin 1 geni (SIRT1) seviyesini, 

stres direncini ve uzun ömürlülüğü indükleyen genlerin artmasını, 

trigliserid ve hücre proliferasyonu azaltıcı etkisiyle, yaşam süresini 

uzatmada etkili rol oynamaktadır (Allard ve ark. 2008).  
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2.5.Psikososyal Etkisi 

Uzun süren oruç dönemleri, oruç sonunda büyük porsiyonlarda 

sağlıksız yiyeceklere yol açabileceğinden, aralıklı beslenmenin kilo 

verme üzerindeki faydalarının korunup korunamayacağı şüphelidir. 

Aşırı yemek yeme hastalığı, özellikle obezitesi olan ve kilo vermek 

isteyenler arasında yaygın görülen bir durumdur (Pull, Charles ve Pull, 

2004). Aşırı yemek yeme, küçük bir zaman diliminde normal gıda 

tüketiminden daha fazla besin tüketmedir ve buna genellikle yeme 

üzerindeki kontrol kaybı eşlik eder (Vocks ve ark. 2010). Bazı 

çalışmalar, aralıklı beslenmenin depresyon ve aşırı yemek yeme 

üzerinde olumlu etkileri olabileceğini göstermiştir. Hoddy ve 

arkadaşları obeziteli olan 59 birey üzerinde yaptığı 8 haftalık aralıklı 

beslenme uygulamasının depresyonu ve aşırı yemek yeme isteğini 

azalttığını bulmuşlardır (Hoddy ve ark. 2015) Bhutani ve arkadaşları 

yaptıkları alternatif günlü beslenme ile birlikte uygulanan egzersiz 

programlı çalışma ile kontrollü yeme alışkanlığının arttırıldığı 

kontrolsüz yeme alışkanlığının ise azaldığını bildirmişlerdir (Bhutani 

ve ark. 2013). 

2.6. Bağırsak Mikrobiyomu Üzerine Etkisi 

Bağırsak mikrobiyomunun, adipositenin düzenlenmesi ve metabolik 

işlev bozukluğu ile ilişkili obezitenin gelişimine karşı koruyucu önemli 

görevi bulunduğundan mikrobiyal dengenin düzenlenmesi önemlidir. 

Aralıklı beslenmenin bu düzenliyicilerden biri olduğu düşünülmektedir 

(Ridaura ve ark. 2013). Farelerde alternatif günlü beslenmenin beyaz 
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adipoz doku oluşumuna,  kilo kaybına ve Firmicutes:Bacteroides 

oranındaki artış da dahil olmak üzere bağırsak mikrobiyotasında 

değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir (Li ve ark. 2017) Bağırsak 

mikrobiyotası bitmiş farelerde yapılan aralıklı beslenme çalışmasında, 

aralıklı beslenmenin obezite veya karaciğer yağlanması üzerinde 

olumlu etkisinin görülmediği gösterilmiştir, bu nedenle, aralıklı 

beslenmenin olumlu faydalarının görülebilmesi için bağırsak 

mikrobiyotasının gerekli olduğu belirtilmiştir (Shen ve ark. 2016). 

2.7.Oksidatif Stres Düzeyi Üzerine Etkisi 

Kalori sınırlaması endojen antioksidan aktiviteyi arttırıp, 

düzeylerindeki artış ile birçok hastalığın etiyolojisinde rol oynayan 

reaktif oksijen türlerinin (Koçak ve ark. 2019) (ROS) mitokondriyal 

jenerasyonunu inhibe ederek florinde neden olduğu oksidatif stresi 

(Bulduk ve ark. 2020) azaltır; Buda, proteinlerin, lipitlerin ve nükleik 

asitlerin hücrelerinde oksidatif hasarın azalmasına neden olur (Lanza ve 

ark. 2012). Aralıklı beslenme hormezi indükleyebilir, bu da aktiverat 

protein kinaz (AMP) ile aktive olan protein kinazın aktivasyonunu ile 

birlikte, mitokondriyal ağın ve antioksidan enzimlerin üretiminin 

artması ile sonuçlanır (Ristow ve Schmeisser, 2014). Arlıklı 

beslenmenin lenfoma riski yüksek olan 8 aylık farelerde, lenfomada 

anlamlı bir azalmaya neden olduğu ve bununda dalak mitokondriyal 

ROS oluşumunda azalma ve antioksidan süperoksit dismutaz 

aktivitesinde artış ile sağlandığı bildirilmiştir (Descamps ve ark. 2005). 

Aralıklı beslenmenin kalpte oksidatif hasarın biyobelirteçlerini azalttığı 

bildirilmiştir (Chausse ve ark. 2015). Otofaji, oksidatif strese karşı 
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savunma için gerekli olan katabolik bir besin geri dönüşüm sürecidir. 

Besin algılama yolları otofajiye neden olur (Lee ve ark. 2014). Aralıklı 

beslenmenin, yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde insülin direnci 

(Liu ve ark. 2009) ve obeziteye bağlı gelişen diyabet ile bozulan (Liu 

ve ark. 2017) otofaji fonksiyonlarını onardığı gösterilmiştir (Liu ve ark. 

2009).  

2.8.Enflamatuar Etkisi 

Oksidatif stres ile inflamasyon arasında ilişki bulunmaktadır. Obezite 

ve astımı olan on bireyler üzerinde yapılan 2 aylık alternatif günlü 

beslenme uygulaması sonrası vücut ağırlığının % 8 azaldığı, ekspiratuar 

akımın artıp astım belirtilerinin hafiflediği görülmüştür (Johnson ve 

ark. 2007). Aralıklı beslenme uygulaması inflamatuar markırlardan 

olan, TNF-α , seramidler, protein karboniller, 8-izoprostan, oksidatif 

stres belirteçlerinde önemli azalmalara neden olur. Farelerde, yapılan 

aralıklı beslenme çalışmasında uygulamanın beyaz yağ dokuda endotel 

büyüme faktörü (VEGF) ile beraber makrofaj aktivasyonunu arttırdığı 

belirtilmiştir (Kim ve ark. 2017). Mast hücrelerinde lipolizden salınan 

serbest yağ asitleri, eikosanoid salınımında ve immün sistemin aktiv 

hale gelmesinin kontrolünde önemli bir rol oynar (Dichlberger ve ark. 

2014). Doymuş serbest yağ asitleri, makrofajlarda enflamatuar bir 

tepkiye neden olur (Thomas ve Apovian, 2017). Bu nedenle, lipolizden 

salınan serbest yağ asitleri, obeziteye bağlı inflamasyonda (Kosteli ve 

ark. 2010), immün sistemin düzenlenmesinde, (Schreiber ve Zechner, 

2014) ve hepatik çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) üretimini 

uyarmada (Fabbrini ve ark. 2010) önemli rol oynamaktadır. Sürekli 
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açlık ile, akut karaciğer yağlanması ve artmış insülin direnci arasında 

ilişki vardır (Chalasani ve ark. 2012). 72- 120 saat oruç tutan normal 

kilolu bireylerde intramüsküler lipitlerde artış görülmüştür (Hoeks ve 

ark. 2010). 60 saat oruç tutan sağlıklı erkeklerde, artmış IMCL, artmış 

serbest yağ asiti ve insülin direnci bildirilmiştir (Hoeks ve ark. 2010). 

Metabolik sendrom ve insülin direnci ile birlikte serbest yağ asitinde 

var olan uzun süreli yükselmeler, alkolsüz steatohepatite yol açan 

hepatik IMCL ve lipotoksisitenin artmasına neden olur (Larter ve ark. 

2010). Farelerde yapılan alternatif günlü beslenme uygulamasının 

steatoz oluşumunu önleyen metabolik değişiklikleri indüklediği 

gösterilmiştir (Li ve ark. 2018). Oruç sırasında ketogenezdeki artışın 

farelerde steatohepatite karşı koruma sağladığı bildirilmiştir (Cotter ve 

ark. 2014).  

SONUÇ  

Hayvan ve insan deneyleri sonuçları, aralıklı beslenmenin ağırlık, vücut 

kompozisyonu, kardiyovasküler biyobelirteçler ve yaşlanma süreci 

üzerinde faydalı etkileri olabileceğini düşündürmektedir. Hücresel 

düzeyde, aralıklı beslenme oksidatif strese karşı direnci artırıp, iltihabı 

azaltarak ve uzun yaşam süresine neden olabilir. Aralıklı beslenme ile 

ilgili çok kapsamlı araştırmaların azlığı aralıklı beslenmeyi uzun 

vadede sağlığın oluşturulması ve korunmasında uygulanabilecek etkili 

yöntemlerden biri olarak göstermeyi zorlaştırmaktadır. Aralıklı 

beslenmenin sağlığa olan faydalarının uzun vadede korunup 

korunmadığını değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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GİRİŞ 

Günümüzde tüm dünya da hayatı tehdit eden önemli sağlık 

sorunlarından biri kanserdir (Siegel vd., 2016). Vücudun herhangi bir 

yerinde anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına kanser denir. 

Vücutta dengeyi sağlayan doğal mekanizmalarındaki değişiklikler 

kanseri ortaya çıkarabilir. Görevini tamamlamış yaşlı hücreler yok 

olmaz ve kontrolden çıkarak yeni anormal hücrelerin oluşumuna 

neden olur. Bu kontrolsüz çoğalan hücreler, tümör denilen bir doku 

kütlesi haline gelebilir (Roy & Saikia, 2016). 

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre kanser, bir kişinin genetik 

faktörlerinin üç tip dış ajanla etkileşime girmesi sonucu gelişebilir: 

Radyasyon ve ultraviyole ışınlarına maruz kalarak fiziksel 

kanserojenlere, asbest sigara dumanı, aflatoksin ve arsenik kaynaklı 

olarak kimyasal kanserojenlere, bakterilerden veya parazitlerden 

kaynaklanan enfeksiyonlardan dolayı biyolojik kanserler gelişebilir 

(Blackadar, 2016; Cancer, 2021) 

Hastalara kanserin tipine ve evresine göre standart olarak, cerrahi, 

kemoterapi ve radyasyon tedavileri, gen, hormon veya  immünoterapi 

tedavi biçimleri uygulanır (Hill vd., 2021; Yue Li vd., 2021; 

Nakamura & Maeda, 2021; Zhang & Chen, 2018). Cerrahi, kanserli 

hücrelerin oluşturduğu tümör kütlelerinin radikal olarak tamamının 

ortamdan kaldırılması işlemidir ve genellikle metastaz yapmamış 

lokalize olmuş kanser hücrelerine uygulanan prosedürdür (Benjamin, 

2014; Papavramidou vd., 2010). Radyasyon tedavisinde, kanser 
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hücrelerini küçültmek veya yok etmek için yüksek dozda radyasyon 

kullanılır (FitzGerald vd., 2021; Majeed & Gupta, 2021). Kemoterapi 

ise bir veya daha fazla kemoterapötik veya alkilleyici kimyasalların 

kullanımını içeren yaygın ve başarılı bir kanser tedavi yöntemidir 

(DeVita & Chu, 2008; Eastman, 2017; Nygren, 2009). 

Sisplatin, cis-diamindikloroplatin (II) olarak da bilinen kare düzlemsel 

şekle sahip metalik (platin) bir koordinasyon kompleksidir. Oda 

sıcaklığında beyaz, koyu sarı veya sarı-turuncu renkli kristal bir 

tozdur. Sisplatin dimetilprimanid ve N,N-dimetilformamid’de 

çözünür, ancak suda çözünürlüğü daha azdır.. Sisplatin, oda 

sıcaklığında stabildir. Ancak zamanla kademeli olarak trans-izomere 

dönüşebilir (Dasari & Bernard Tchounwou, 2014).  

Sisplatin, soy metallerden olan platinden sentezlenen ilk 

kemoterapötik bir ilaçtır. Bilinen yan etkileri, direnç gelişimine bağlı 

tedavi başarısızlıklarına ve tam olarak anlaşılmayan bir etki 

mekanizmasına rağmen, sisplatin bazlı kemoterapi, birçok kanser 

tedavilerinde önemli standart olmaya devam etmektedir (Dai vd., 

2016). 

Sisplatinin kimyasal yapısı ve sentezi hakkında bilim adamları önemli 

çalışmalarda bulunmuşlardır. Bunlardan Barnett Rosenberg adlı 

araştırmacı elektrik iletiminin hücre bölünmesi üzerindeki etkilerini 

araştırmış ve platinden yapılmış elektrotlar tarafından üretilen bir 

elektrik alanını amonyum klorür ve Escherichia coli içeren bir kültür 

ortamına uygulamıştır. Bu deneyin amacı. E. Coli bakteri hücresinin 
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gelişimini gözlemlemekti (B Rosenberg vd., 1965). Yapılan 

çalışmanın sonucunda platin bazlı elektroliz ürünlerinin E. Coli 

hücresinin bölünmesini engellediğini bulmuşlardır. Bu nedenle 

araştırmacılar platin bileşiklerinin tümör hücreleri üzerinde etkilerinin 

olabileceği varsayımına dayanarak deney hayvanlarında sarkoma ve 

lösemi gibi kanser türlerinde denemeler yapmışlardır. Deney 

sonuçlarına göre platin bileşiklerinden olan sisplatinin solid sarkoma 

tümörü üzerinde yaklaşık olarak %50 ile %100 oranında etkili 

olduğunu bulmuşlardır (B Rosenberg vd., 1970; Barnett Rosenberg 

vd., 1969). Bu bileşiklerin bakteri hücresindeki etkinliği kanser 

kemoterapisinde asil metallerin kullanımına olan ilgiyi artırmıştır.  

Sisplatin antineoplastik bir ajan olarak 1978’de FDA (Birleşik 

Devletler Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanan ve günümüzde 

etkin bir şekilde kullanılan ilk soy metal bileşiğidir (Chiorazzi vd., 

2015; Kelland, 2007; Makovec, 2019).  

Sisplatin testis, yumurtalık, mesane, akciğer, baş ve boyun, pankreas, 

meme, endometriyal, yemek borusu, ileri rahim ağzı kanseri, 

lenfomalar, metastatik osteosarkomlar ve melanom kanserlerini tedavi 

etmede etkili bir farmakolojik ajan olarak kullanılmaktadır. Yapılan 

araştırmalar sonucunda germ hücreli kanserlerin tedavisinde devrim 

niteliğinde bir etki yaratmıştır (Dyshlovoy vd., 2014; Florea & 

Büsselberg, 2011; Wang & Lippard, 2005). 
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2. Sisplatinin Farmakolojik Etki Mekanizması 

Sisplatin steril izotonik solüsyon olarak intravönöz olarak uygulanır 

(Kidera vd., 2014). Dolaşımdaki klorür miktarı oldukça yüksek 

olduğundan sisplatin sabit ve nötr kalır (Alderden vd., 2006; Badea 

vd., 2018). Sisplatin sistemik dolaşıma değişmeden girer, albümin 

sistein ve diğer plazma proteinlerine kovalent bağlanarak önemli 

miktarda sisplatinin etkisiz hale gelmesine neden olur. (Makovec, 

2019). Sisplatin hücreye girdiğinde aktive olur. Sitoplazmada, 

sisplatin üzerindeki klorür atomları, su molekülleri ile yer değiştirir  

(Dasari & Bernard Tchounwou, 2014; Galluzzi vd., 2014). Hidrolize 

olmuş ürün, proteinler üzerindeki sülfhidril grupları ve nükleik asitler 

üzerindeki nitrojen donör atomları dahil olmak üzere nükleofil 

reaksiyonuna girebilirler. Sisplatin tümör hücrelerini öldürücü etkisi, 

deoksiribonükleik asit (DNA) çifte sarmalına çapraz bağlanarak 

oluşturur. Bu nedenle sisplatin DNA’nın biyosentezini önleyerek 

hasarın oluşmasına neden olur. Bu hasarın sonucunda genomik DNA 

veya mitokondriyal permabiliyiteyi artırarak DNA’da lezyonlar 

oluşturur, DNA, mRNA ve proteinlerin üretimini bloke eder ve DNA 

replikasyonunu durdurarak, sonunda nekroz veya apoptoza yol açan 

çeşitli transdüksiyon yollarını aktive ederek bağlanır (Cao vd., 2019; 

Fuertes vd., 2003; Sabuncuoğlu & Özgüneş, 2010; Shahid vd., 2018). 

Sisplatin, alkilleyici ajanların etki mekanizmasına bezer özellikler 

gösteririr ve yalnızca sis izomeri stotoksik etkilidir. kanser türünün her 

evresinde hücreleri etkilediğinden dolayı döneme özgü olmayan 

antinoplastik bir ilaçtır. Antimetabolitler alkilleyici ilaçlar ve 
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bitkilerden elde edilen antineoplastik ilaçlarla sinerjizma yapabilir 

(Sabuncuoğlu & Özgüneş, 2010). Sonuç olarak, sisplatinin sitotoksik 

ve antiproliferatif özelliklerini destekleyen pek çok mekanizması 

bilinmektedir. Sisplatinin hücre içi absorpsiyonunu veya apoptotik 

programın yürütülmesini etkileyen değişikliklerin yanı sıra bu 

molekülerin herhangi birindeki değişiklik kanser hücrelerinin 

sisplatine dirençli hale gelmesine neden olabilir (Galluzzi vd., 2011). 

3. Sisplatin Kaynaklı Oksidatif Stres 

Günümüzde stres, sigara, düzensiz besleme ve sedanter yaşamanın 

sonucu olarak obezite, alkol tüketimi ve çeşitli kimyasal ajanların 

etkisi ile organizmada normal fizyolojik sınırların üstünde serbest 

radikallerin gelişmesine neden olur (Günbatar vd., 2018; Koçak vd., 

2020). Bu durum oksidatif stres ile birlikte vücudun serbest radikallere 

karşı dengeyi sağlayan antioksidanların işlevlerinin bozulmasına 

neden olmaktadır. Bunun sonucunda vücudumuzda hücre hasarı 

oluşur ve bu da günümüzde en yaygın sağlık sorunları olan 

kardiyovasküler, diyabet ve kanser gibi mortalitesi yüksek 

hastalıkların oluşumuna sebep olmaktadır (Bulduk vd., 2017; Koçak 

vd., 2020). Aşırı reaktif oksijen türleri hücrede lipitlere proteinlere en 

sonunda DNA’ya zarar vererek kansere yol açan anormal çoğalan 

hücrelerin oluşumuna sebep olabilir. Bu hücreler artan metabolik 

aktivite ve mitokondriyal disfonksiyona neden olarak normal 

hücrelerden daha fazla reaktif oksijen türleri üretirler (Brozovic vd., 

2010; Guerrero-Beltrán vd., 2010; Saad vd., 2004). Oksidatif stres, 

sisplatin kaynaklı sitotoksitede rol oynayan önemli mekanizmalardan 
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biridir. Hücreler sisplatin, konsantrasyonuna ve maruz kalma süresine 

bağlı olarak hidroksil radikalleri ve süperoksit gibi reaktif oksijen 

türlerini üreterek oksidatif strese neden olur. Reaktif oksijen türleri 

lipid peroksidasyonu, sülfhidril gruplarının tükenmesine, sinyal iletim 

yollarının değişmesine, DNA hasarına ve bunun sonucunda hücre 

ölümüne yol açabilecek diğer süreçlerden sorumlu olduğu 

varsayılmaktadır (Florea & Büsselberg, 2011; Ozben, 2007). 

4. Sisplatinin Kemoterapik Ajan Olarak Kullanımları 

4.1. Akciğer kanseri 

Akciğer kanseri, günümüzde kansere bağlı ölümlerin en önde gelen 

nedeni olmaya devam etmektedir  (Schabath & Cote, 2019). Tıp 

alanındaki gelişmelere rağmen kemoterapötik ajanlar akciğer 

kanserlerinin tüm evrelerinde tedavinin bir parçası olarak 

kullanılmaktadır. Sisplatin özellikle küçük hücreli olmayan akciğer 

kanseri ve diğer türleri için hala günümüzde kullanılan en önemli 

tedavi yöntemlerinden biridir (Fennell vd., 2016; Zarogoulidis vd., 

2013). Platin türevleri olan sisplatin ve karboplatin akciğer kanserinde 

en yaygın kullanılan ilaçlardır. Güçlü antineoplastik etkisinden dolayı 

seçilen sisplatinin en önemli yan etkileri nefrotoksisite, ototoksisite ve 

hepatotoksisitedir. Bu nedenle sisplatin tedavisinde böbrek 

toksisitesinden kaçınmak için idrar takibi yapılmalı  ve hidrasyon 

sağlanmalıdır (Pignon vd., 2008). Ayrıca tedavide dikkat edilmesi 

gereken nokta sisplatine genetik faktörlerden veya kazanılmış direncin 

gelişebileceğidir. Bu da kanserli hücreler üzerindeki etkisinin 
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azalmasına tedavinin zorlaşmasına neden olmaktadır (O’Grady vd., 

2014). 

4.2. Testis kanseri 

Testis karsinomu (TK), erkekler (15-40 yaş) arasında en yaygın 

görülen solid tümördür ve tüm dünyada erkeklerde tüm malignitelerin 

yaklaşık %1'ini oluşturur (De Padova vd., 2021). TK hastalarında en 

yaygın histoloji sonuçlarına göre, seminomlar ve seminom olmayanlar 

olarak ayrılan germ hücreli tümörlerdir. Seminom tipi kanser hücreleri 

seminom olmayanlardan biraz daha yaygındır (Kristiansen vd., 2011; 

Yang Li vd., 2020). TK'yi teşhis etmek için klinik muayene sonrası, 

testislerin ultrason muayenesi, etkilenen testisin orşiektomisi ve LDH 

(laktat dehidrojenaz), AFP (alfa-fetoprotein) ve ß-HCG (ß-insan 

koryonik gonadotropin) gibi kan tümör belirteçlerinin ölçümü ile 

yapılır (Albers vd., 2015; Oechsle vd., 2008).  

Sisplatinin, testis tümörlerinde germ hücreleri üzerinde yüksek 

düzeyde duyarlılığın olması, metastaz olmuş olgularda bile tedaviye 

olan yanıtın oranını yükseltmektedir. Sisplatinin mekanizması, ilaç 

kaynaklı DNA hasarına yanıtın yetersiz olması nedeni ile DNA 

onarımının gerçekleşmemesi ve aşırı duyarlı apoptotik yanıtlar, 

sisplatinin testis tümörleri üzerindeki etkisinin ayırt edici 

özelliklerindendir. Bu tür hastaların yaşam kalitesini ve sağ kalım 

oranlarını artırmaktadır. Fakat bu tür hastalardaki tedavi başarısızlığın 

en önemli nedeni sisplatine karşı oluşan dirençtir. Tekrarlayan nüks 

durumlarında maalesef kurtarma tedavisine cevap vermeyen dirençli 
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hastalarda alternatif bir tedavi protokolünün olmamasıdır. (de Vries 

vd., 2020; Ylönen vd., 2018).  

4.3. Meme Kanseri 

Sisplatin, metastatik meme kanseri tedavisinde yaygın olarak 

kullanılan bir apoptoz indükleyicisi ve hücre proliferasyonu 

inhibitörüdür. Şu anda, ilaç dağılımı, genetik polimorfizmler, tümör 

reseptör ekspresyon durumu ve ilaç kombinasyonlarının etkilerinin 

tümü, sisplatin direncinde ana belirleyiciler olarak rapor edilmiştir 

(Yousefi vd., 2021). Kemoteratöpik ajanlar hızlı bölünen tümör 

hücreleri üzerinde sitotoksik etkili ilaçlardır. Sisplatinin meme kanser 

hücreleri üzerindeki toksik etkiyi muhtemelen apoptoz ve DNA 

replikasyonunun inhibe edilmesinin bir nedenidir (Marullo vd., 2013; 

Siddik, 2003). 

4.4. Yumurtalık kanseri 

Yumurtalık kanseri kadınlarda en sık görülen malignitelerden biridir 

ve jinekolojik kanserlerde en yüksek mortaliteye sahip olan kanser 

türüdür. Erken evre hastalıkla bağlantılı güvenilir tarama araçlarının 

ve belirgin semptomların olmaması nedeniyle, yumurtalık kanserinin 

erken teşhisi son derece zordur (Kurman vd., 2008; Lynch vd., 2009). 

Yumurtalık kanserlerinde genellikle tedavi, cerrahi uygulamalardan 

sonra kemoterapötik ajanla kalan kanserli hücrenin yok edilmesidir. 

Sisplatin’in yan etkilerinin olmasına rağmen bu kanser türünde en 

etkili kemoterapötik ilaçtır. Fakat bu kanser türünde hastaların 

çoğunda nüks olma olasılığı fazla olduğundan ve sisplatine olan 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR 1 | 57 

 

direncin artması sonucu kanserin prognozu kötü ve sağ kalım oranı 

düşüktür (Agarwal & Kaye, 2003). Bu nedenle sisplatine karşı 

gelişebilecek direnci azaltmak için bal zehiri (Alizadehnohi vd., 

2012), deoksisitidin (Meng vd., 2013) gibi farklı kimsayal maddeler 

ile kombinasyon tedavileri uygulanmaktadır. 

5. SONUÇ 

Sisplatin, asil metallerden olan platinden elde edilmiş kemoterapötik 

ajanlardan biridir. Özellikle solid tümörlerin tedavisinde tercih edilen 

antineoplastik ilaçlardandır. Akciğer, yumurtalık, lösemi, meme, baş 

ve boyun, beyin, böbrek ve testis kanserleri dahil farklı kanser 

türlerinde yaygın olarak klinikte kullanılmaktadır. Sisplatin ve diğer 

platin bazlı bileşikler, DNA'yı parçalayarak, DNA sentezini ve mitozu 

inhibe eder. Apoptoz yoluyla hücre ölümünü tetikleyerek kanser 

hücrelerini yok eden sitotoksik ilaçlardır. Sisplatin özellikle seminom 

veya seminom olmayan testis tümör hücrelerinde en etkili ilaçtır. 

Sisplatinin farklı etki mekanizmaları olmasına rağmen bunlardan 

hiçbiri sisplatin gerçek mekanizmasını açıklayamamaktadır. Bu 

mekanizmanın aydınlatılmasi araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bazı 

çalışmalarda sisplatinin farklı bileşiklerle kombinasyonu sisplatin 

bazlı direncin ve yan etkilerinin azalmasına neden olmuştur. Ayrıca bu 

kombinasyonlar yeni terapötik yaklaşımlara ve tedavi protokollerine 

oluşumunu sağlayabilir. Sonuç olarak, sisplatinin toksisitesini, tedavi 

sürecinde gelişebilen direnci azaltmak ve antineoplastik aktivitesini 

artırmak için moleküler düzeyde daha detaylı çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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GİRİŞ 

Nicel araştırmalar, araştırma problemini nicelik yoluyla ölçmeyi veya 

incelemeyi ve toplanan verilerin sonuçlarını analiz etmek için 

kullanmayı amaçlamaktadır. Nicel araştırmalar bir olgunun veya 

popülasyon örneğinin belirli özelliklerini sayısal veriler ışığında 

değerlendirilen çalışmalardır (Asio, 2021). 

Nitel, nicel ve karma yöntem araştırmalarında güvenilir sonuçlar, 

tasarımın kalitesine bağlıdır. Araştırmacıların yüksek kaliteli araştırma 

tasarımları seçmesi ve bu tasarımları okuyuculara net bir şekilde 

iletmesi gerekmektedir. Tanımlanacak araştırma tasarımı için; bir 

dünya modelinin, sorgulama, veri ve cevap stratejilerinin belirlenmesi 

gereklidir (Blair ve ark. 2019).   

Nicel araştırma için farklı araştırma tasarımı türleri de vardır.  

Bunlar; 

− Tanımlayıcı tasarımlar (Descriptive studies) 

o Vaka raporları, vaka serileri,  

o Kesitsel çalışmalar,  

o Ekolojik çalışmalar 

− Deneysel araştırma tasarımları; 

o Tam deneysel araştırma tasarımları 

▪ Solomon dört gruplu tasarım, 

▪ Son test kontrol gruplu tasarım,  

▪ Ön test - son test kontrol gruplu tasarım, 

o Yarı deneysel araştırma tasarımları 
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▪ Randomize olmayan gruplarda ön test - son test kontrol 

gruplu tasarım, 

▪ Zaman serileri 

Değişken Kavramı 

Çalışma birimleri arasında değişen ölçülebilir bir özelliği temsil eder. 

Araştırma çalışmalarının büyük bir kısmı iki değişken arasındaki 

ilişkiyi değerlendirir. Burada soru, bir değişkenin diğer değişkenin 

değerindeki değişimle ilişkili olup olmadığı veya bundan sorumlu olup 

olmadığıdır. Yaş, cinsiyet, kilo, boy, sağlık durumu, yıllık gelir, sigara 

kullanımı ve tedavi gibi değişkenleri içerir (Ranganathan ve Aggarwal, 

2018). 

Bağımsız (independent) değişken; Maruz kalma (müdahale), etkisi 

üzerinde çalışılan risk faktörünü ifade eder. Soğuk uygulama, egzersiz, 

diyet programı, aromaterapi, yoga, akupunktur yöntemleri gibi. 

Bağımlı (sonuç veya tahmin edilen) değişken; Maruziyetin 

(müdahalenin) bir sonucu olarak gelişir (Ranganathan ve Aggarwal, 

2018). Sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, nabız, nabız basıncı, 

vücut sıcaklığı, bulantı, kusma, terleme, baş ağrısı gibi veya yara 

iyileşme süresi gibi değişkenler. 

Araştırma Tasarımının Yönlülüğü 

Sorgulamanın yönüne göre, çalışma tasarımları ileri yönlü veya geri 

yönlü olarak sınıflandırılabilir.  
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İleri yönlü (prospective) çalışmalar; Araştırmada yapılan bir 

müdahalenin gelecekteki bir zaman noktasındaki sonucunu 

inceler. Kohort çalışmaları bu gruba girmektedir. 

Örnek: Alfaraj ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada 2019 yılında 

MERS-CoV enfeksiyonunun mortalitesini prospektif olarak 

incelemiştir (Alfaraj ve ark. 2019). 

Geriye dönük (retrospective) çalışmalar; Araştırmada incelenen bir 

sonucun mevcut olup olmadığını belirleyerek başlar ve ardından bir risk 

faktörüne önceden maruz kalmanın varlığını izler. Bu tür çalışmalar 

vaka kontrol çalışmaları olarak bilinir.  

Örnek: Pediatrik yaş grubunda incelenen mikrobiyolojik kan 

sonuçlarının incelendiği bir çalışmada retrospektif olarak incelenmiştir 

(Barlık ve ark. 2021). 

Örnek: Acil servise başvuran migren hastalarının incelendiği bir 

çalışmada hastaların geriye dönük kan değerleri araştırılarak vaka 

kontrol çalışma tasarımı kullanılmıştır (Gokdemir ve ark. 2021). 

Örnek: Koronavirüs hastalığı ve karaciğer hasarı olan yoğun bakım 

ünitesinde hastaneye yatırılmamış hastaların klinik özellikleri 

retrospektif olarak incelenmiştir (Xie ve ark. 2020). 

Örnek: Koroner baypas yapılmış diyabetik hastaların retrospektif 

olarak incelendiği bir çalışmada HbA1C seviyeleri ile nefropati 

arasındaki ilişki incelenmiştir (Gür ve ark. 2020). 
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1.  TANIMLAYICI TASARIMLAR (DESCRIPTIVE STUDIES) 

Tanımlayıcı bir çalışma, herhangi bir hipoteze bakılmaksızın bir veya 

daha fazla değişkenin bir veya daha fazla özelliği hakkındaki verilerini 

tanımlamak için tasarlanmış çalışma türleridir (3). 

Betimleyici çalışmaların amacı, bireyleri, olayları veya koşulları 

doğada olduğu gibi inceleyerek betimlemektir. Araştırmacı, 

değişkenlerin hiçbirini manipüle etmez, bunun yerine sadece örneği 

veya değişkenleri tanımlar. Tanımlayıcı bir çalışma birden fazla 

değişkeni veya tek bir değişkeni inceleyen tasarımdır. Tanımlayıcı 

araştırmalar bir popülasyonun özelliklerine bakarak  birim, kuruluş 

veya nüfus içinde var olan sorunları belirler (Siedlecki, 2020).  

Çeşitli tanımlayıcı tasarımlar mevcuttur.  

Bunlar; 

− Vaka raporları, vaka serileri,  

− Kesitsel çalışmalar,  

− Ekolojik çalışmalar 

1.1.  Vaka Raporları (Case Report) ve Vaka Serileri 

Vaka çalışmaları, gerçek hayattaki bir fenomeni derinlemesine ve 

çevresel bağlamı içinde bilimsel olarak araştırır. Deneylerden farklı 

olarak, bağlamsal koşullar kontrol edilmez. Örnek olay araştırması için 

tipik olan rastgele olmayan örnek değerlendirilir ve daha büyük bir 
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popülasyonu temsil eden bir örnek yoktur. Nicel mantığın aksine, 

vaka veya teorik nedenlerle kullanılır (10). 

Örnek: HIV ile enfekte bir kişide, kolonize olan tenyanın neden olduğu 

tümörün incelendiği bir araştırma vaka raporu olarak sunulmuştur 

(Muehlenbachs ve ark. 2015). 

Örnek: 2020 pandeminin ilk aylarında Çin'de yapılan bir araştırmada 

yenidoğan COVID-19 enfeksiyonu vaka raporu olarak sunulmuştur 

(Wang ve ark. 2020).  

Örnek: Yoğun bakımda takip edilen kardiyak kitlesi olan bir hastanın 

incelendiği araştırma vaka raporu olarak sunulmuştur (Ünal. 2019). 

1.2.  Kesitsel Çalışmalar (Cross-Sectional Studies) 

Kesitsel bir çalışmada, belirli bir zamanda bir popülasyondan (temsili) 

bir örnek gözlemlenir. Belirli bir zamanda, iyi tanımlanmış bir 

popülasyonda, ilgilenilen sonucun yükünü ve bunun diğer birçok 

değişkenle ilişkisini tanımlamamıza izin verir. Yalnızca sonuçları olan 

kişileri inceleyen vaka raporları ve vaka serisi tasarımlarından 

farklıdır. Örneğin, belirli bir yılda belirli bir topluluktaki yaşlılarda 

düşme sayısı ve çevresel veya bireysel hangi değiştirilebilir faktörlerin 

düşmelerle ilişkili olduğu incelendiğini varsayalım. Bir vaka serisi 

tasarımı, yalnızca düşmüş yaşlılarda bulunan faktörleri incelerken, 

kesitsel bir tasarım, popülasyondan temsili bir örnek alır (Bangdiwala, 

2019). 
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Örnek: Madde kullanımı ile yalnızlık arasındaki ilişkiyi inceleyen, 

üniversite öğrencileri ile yapılan bir araştırmada belirli bir zaman 

aralığındaki durum araştırılmış ve kesitsel bir tasarım oluşturulmuştur 

(Can ve ark. 2021).  

Örnek: Yaşam kalitesi ve sosyal uyumun değerlendirildiği bir 

araştırmada, obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalar kesitsel olarak 

incelenmiştir (Aktaş ve Çuhadar, 20). 

Örnek: Epilepsiye yönelik bilgi ve tutumların değerlendirildiği bir 

araştırma, Türkiye'nin doğusunda kesitsel olarak yapılmıştır (Kiyak ve 

Dayapoglu, 2017).  

Örnek: Empatik düzey ve benlik saygısının üniversite öğrencileri 

arasında incelendiği bir araştırmada kesitsel yöntem kullanılmıştır 

(Aktaş ve ark. 2018). 

Örnek: Sağlık kaderciliğine yönelik tutumun epilepsi hastalığı için 

değerlendirildiği bir çalışmada kesitsel yöntem kullanılmıştır (Kiyak ve 

ark. 2021). 

Örnek: Diyabet kontrolünü zorlaştıran faktörlerin incelendiği bir 

çalışmada kesitsel yöntem kullanılmıştır (Üren ve Karabulutlu, 2018). 

1.3.  Ekolojik Çalışmalar (Korelasyonel, Ecological Studies) 

Bireyler yerine popülasyonlar arasında bir maruziyet ve bir sonuç 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalardır (Bangdiwala, 2019). 

https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=qizSZfwAAAAJ&citation_for_view=qizSZfwAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=qizSZfwAAAAJ&citation_for_view=qizSZfwAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
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Örnek: Amerika Birleşik Devletleri'nde ateşli silah mevzuatları ve 

ateşli silahlarla gerçekleşen ölümlerin bölgesel olarak incelendiği bir 

araştırma ekolojik çalışmalara iyi bir örnektir (Fleegler ve ark. 2013). 

2. DENEYSEL ARAŞTIRMA TASARIMLARI 

(EXPERIMENTAL DESIGNS) 

Kontrol ve deney gruplarının bulunduğu araştırma tasarımları bu grupta 

yer alır. Deney grubuna bir müdahale uygulanarak kontrol grupları ile 

karşılaştırmanın yapıldığı araştırma türleridir. Gruplar arasında 

atamalar randomizasyon uygulanarak gerçekleştiğinde tam deneysel, 

gruplar arasında randomizasyon gerçekleşmeden atama yapıldı ise yarı 

deneysel tasarım oluşturulmuş olur. 

Deneysel araştırma tasarımlarında deney ve kontrol çalışmaları aynı 

zaman diliminde yapılmalıdır (Flannelly ve ark. 2018). 

2.1.  Tam Deneysel Araştırma Tasarımları 

Tam deneysel araştırma tasarımlarında gruplara denekler atanmadan 

randomizasyon yapılır. Burada amaç deneklerin gruplara dağılımının 

ön yargılardan arındırılarak gerçekleştirilmesidir. Tam deneysel 

tasarımın, ön testin uygulanmasına göre farklı türleri vardır.  

Bunlar; 

− Solomon dörtlü tasarımı 

− Ön test- son test kontrol gruplu tasarım 

− Son test kontrol gruplu tasarım 
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2.1.1. Solomon dörtlü tasarımı (Solomon four-group) 

İki deney, iki kontrol grubunun olduğu çalışma tasarımıdır (Tablo 1). 

Müdahalenin etkinliği, deney 1 ve deney 2 grupları arasındaki ve 

kontrol 1 ve kontrol 2 grupları arasındaki karşılaştırmalarla 

değerlendirilir (Şekil 1). 

Solomon dörtlü tasarımda sırasıyla; deney ve kontrol için, öntestin 

yapılacağı ve yapılmayacağı gruplar oluşturulur, denekler 

randomizasyon yapılarak oluşturulan dört gruba atanır, deney 

gruplarına müdahale yapılır ve bütün grupların son testi yapılarak 

araştırma tamamlanır (Şekil 1). 

Tablo 1. Solomon Dörtlü Tasarımı 

 GRUP ON TEST UYGULAMA SON TEST 

R 

Deney 

1 

X X X 

Kontrol 

1 

X - X 

Deney 

2 

- X X 

Kontrol 

2 

- - X 

Deney 1: Ön test, uygulama, son test 

Kontrol 1: Ön test, uygulama yok, son test 

Deney 2: Uygulama, son test 

Kontrol 2: Uygulama yok, son test 

(R: Randomizasyon) 

  

 

 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR 1 | 77 

 

 

R: Randomizasyon 

Şekil 1. Solomon Dörtlü Tasarımı 

Örnek: Sanal gerçeklik teknolojisinin çocuklarda ameliyat öncesi 

anksiyete üzerindeki etkisinin incelendiği bir çalışmada solomon dört 

gruplu randomize tasarım uygulanmıştır (Dehghan ve ark. 2019). 

Örnek: Çalışanların iş güvenliği, örgütsel bağlılık, zaman algısı ve 

psikolojik durumlarının incelendiği bir çalışmada solomon dört gruplu 

randomize tasarım uygulanmıştır (Probst, 2003). 

 Örnek: Uyuşturucu suistimali direnç eğitiminin değerlendirildiği bir 

çalışmada solomon dört gruplu randomize tasarım uygulanmıştır 

(Dukes ve ark. 1995) 
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2.1.2. Ön test, son test kontrol gruplu tasarım (Pretest - 

Posttest Control Group Study) 

Bir deney, bir kontrol grubunun olduğu çalışma tasarımıdır (Tablo 2). 

Tedavinin etkinliği bu gruplar arasında ve ön test - son testler arasındaki 

karşılaştırmalarla değerlendirilir (Şekil 2). 

Tablo 2. Ön Test, Son Test Kontrol Gruplu Tasarım 

 GRUP ON TEST UYGULAMA SON TEST 

R 
Deney X X X 

Kontrol X - X 

Deney grubu: Ön test, uygulama, son test 

Kontrol grubu: Ön test, uygulama yok, son test 

(R: Randomizasyon) 

 

Ön test- son test kontrol gruplu tasarımda sırasıyla; denekler 

randomizasyon yapılarak deney ve kontrol grubuna atanır, gruplara ön 

test yapılır, deney grubuna müdahale yapılır ve grupların son testi 

yapılarak araştırma tamamlanır (Tablo 2). 

 

R: Randomizasyon 

Şekil 2. Ön Test- Son Test Kontrol Gruplu Tasarım 
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Örnek: Orta öğretimde zorbalıkla mücadele programının incelendiği 

bir çalışmada ön test- son test kontrol gruplu tasarım uygulanmıştır 

(González-Alonso ve ark. 2020).  

Örnek: Otizmli çocuklarda yoganın etkisini inceleyen bir çalışmada ön 

test- son test kontrol gruplu tasarım uygulanmıştır (Koenig ve ark. 

2012). 

Örnek: Öğrenme ve hatırlama üzerine yapılan bir çalışmada ön test- 

son test kontrol gruplu tasarım uygulanmıştır (Bergman ve ark. 2015). 

2.1.3. Son test kontrol gruplu tasarım (Post-test control group 

study) 

Bir deney, bir kontrol grubunun olduğu çalışma tasarımıdır (Tablo 3). 

Tedavinin etkinliği bu gruplar arasındaki karşılaştırmalarla 

değerlendirilir (Şekil 3).  

Son-test kontrol grubu tasarımı, laboratuvar fareleri üzerinde yapılan 

fizyolojik ve davranışsal çalışmalarda en yaygın kullanılan 

tasarımlardan biridir (Bulduk ve Kılınç, 2013; Bulduk ve ark. 2020; Gul 

ve ark. 2021). 

Tablo 3. Son-Test Kontrol Grubu Tasarımı 

 GRUP UYGULAMA SON TEST 

R 
Deney X X 

Kontrol - X 

Deney grubu: Randomizasyon, uygulama, son test 

Kontrol grubu: Randomizasyon, uygulama yok, son test 

(R: Randomizasyon) 
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Son test kontrol gruplu tasarımda sırasıyla; denekler randomizasyon 

yapılarak deney ve kontrol grubuna atanır, deney grubuna müdahale 

yapılır ve grupların son testi yapılarak araştırma tamamlanır (Tablo 3). 

 

R: Randomizasyon 

Şekil 3. Son-Test Kontrol Grubu Tasarımı 

Örnek: Resveratrolün etkisini farelerde inceleyen bir çalışmada son 

test kontrol gruplu tasarım kullanılmıştır (Bulduk ve ark. 2020). 

Örnek: Alıç bitkisinin ekg üzerine etkisini inceleyen farelerle yapılmış 

bir çalışmada son test kontrol gruplu tasarım kullanılmıştır (Bulduk ve 

Kılınç, 2013). 

Örnek: Farelerde diyabetik nefropati oluşturularak tasarlanan bir 

çalışmada son test kontrol gruplu tasarım kullanılmıştır (Gul ve ark. 

2021). 

Örnek: Hasta eğitiminde video kullanımının incelendiği bir çalışmada 

son test kontrol gruplu tasarım uygulanmıştır (Schlegel ve ark. 2015). 

Örnek: Ratlarla yapılan, doku hasarı oluşturulan araştırmada son test 

kontrol gruplu tasarım uygulanmıştır (Koçak ve ark. 2019). 
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Örnek: Aralıklı beslenme ve egzersizin farelerde incelendiği bir 

çalışmada son test kontrol gruplu tasarım uygulanmıştır (Yaşar ve ark. 

2017). 

2.2.  Yarı-Deneysel Araştırma Tasarımları (Quasi-

Experimental Design) 

Tam deneysel çalışmalardan farkı gruplara atama yapılırken 

randomizasyon yapılmamasıdır. Farklı yarı deneysel tasarım türleri 

vardır.  

Bunlar; 

− Yarı Deneysel ön test- son test kontrol gruplu tasarım, 

− Zaman serileri 

 

2.2.1. Yarı deneysel ön test- son test kontrol gruplu tasarım 

(a quasy pre-test - post-test control group study) 

Bir deney, bir kontrol grubunun olduğu çalışma tasarımıdır (Tablo 4). 

Tedavinin etkinliği bu gruplar arasında ve ön test - son testler arasındaki 

karşılaştırmalarla değerlendirilir (Şekil 4). 

Tablo 4. Yarı Deneysel Ön Test- Son Test Kontrol Gruplu Tasarım 

GRUP ON TEST UYGULAMA SON TEST 

Deney X X X 

Kontrol X - X 

1. grup: Ön test, uygulama, son test 

2. grup: Ön test, uygulama yok, son test  
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Ön test- son test kontrol gruplu tasarımda sırasıyla; denekler 

randomizasyon yapılmadan deney ve kontrol grubuna atanır, gruplara 

ön test yapılır, deney grubuna müdahale yapılır ve grupların son testi 

yapılarak araştırma tamamlanır (Tablo 4). 

 

Şekil 4. Ön Test- Son Test Kontrol Gruplu Tasarım 

 

Örnek: Hemşireler üzerinde yapılan, verilen eğitimin etkisini 

inceleyen bir çalışmada yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır 

(Ghezeljeh ve ark. 2015). 

Örnek: Yağlı diyet uygulanan farelerde kan değerlerinin incelendiği 

araştırmada yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır (Günbatar 

ve Bayıroğlu, 2015). 

2.2.2. Zaman serileri (Time-Series Designs) 

Zamana bağlı olarak tedavi etkinliği veya bir müdahalenin incelendiği 

çalışmalardır. Yapılan uygulamanın (bağımlı değişken) zamanla 

etkinliği incelenir (Şekil 5). Halk sağlığı müdahalelerinde daha çok 

kullanılabilir (Bernal ve ark. 2017).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691719303521
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Sadece bir grup incelenebildiği gibi kontrol grubu da bu tasarımda 

eklenebilir. Ön test ve son test sayıları arttırılabilir (Şekil 6).  

 

                                Şekil 5. Zaman Serisi Çizelgesi 

 

Zaman serilerinde incelenen değişkenin etki süresi incelenir. Müdahale 

öncesindeki veriler ve sonrasındaki veriler karşılaştırılacak şekilde 

zaman aralıkları belirlenir (Şekil 5). 

 

Şekil 6. Zaman Serileri 
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Örnek: Fiziksel engelli gençlerin incelendiği bir çalışmada toplumsal 

faaliyetlere katılım incelenmiş ve zaman serisi tasarımı uygulanmıştır 

(Law ve ark. 2015). 

Örnek: Koşmanın ruh hali üzerindeki etkilerini inceleyen bir bir 

çalışmada zaman serisi tasarımı uygulanmıştır (Dyer ve Crouch, 1987). 

 

  

  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pms.1987.64.3.783
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GİRİŞ 

 

Randomizasyon, deneklerin araştırma gruplarından birine rastgele 

atanması işlemidir. Randomizasyonun amacı önyargıyı ortadan 

kaldırmaktır. Deneysel veriler toplanmadan önce denek atamasında 

herhangi bir seçim yanlılığından kaçınmak amacıyla randomizasyon 

yapılmaktadır (Turner, 2020). 

Randomize edilerek elde edilen bir örnek, önyargısız olarak seçilen bir 

örnektir. Rastgele örnekleme yeterince büyük sayıda denek ile 

örneklemin, popülasyonu daha iyi temsil etmesini sağlamaktadır 

(Bespalov, 2020). 

Başarılı bir randomizasyon için; 

– Atama işleminin kör teknikle yapılması (körleme), 

– Çalışmadan ayrılan katılımcıların sonuçlarının çalışmada 

verilmiş ve analize dahil edilmiş olması, 

– Sonuçları değerlendirenlerin, katılımcıların hangi grupta 

olduklarını bilmemesi (yanlılık) gerekmektedir (Erdoğan, 2014). 

Körleme (Blinding) 

Klinik araştırmalarda körleme ve randomizasyon, önyargıdan 

kaçınmak için en önemli tasarım teknikleri olarak kabul edilmektedir. 

Kişi kendi araştırma alanının veya belirli bir araştırma yönteminin 

herhangi bir örneğe karşı önyargıya sahip olduğuna inanabilir 

(Bespalov, 2020).  Araştırmalarda önyargı potansiyeli uzun süreden 
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beridir bilinmekte ve çözüm olarak, hem araştırmacıyı hem de hastaları 

kör etme geleneği geliştirilmiştir (Lockhart ve Satya-Murti, 2018). 

Körleme farlı yöntemlerle yapılabilmektedir (Bespalov, 2020). Bunlar; 

– Varsayılan Körleme (Assumed Blinding) 

– Kısmi Körleme (Partial Blinding) 

– Tam Körleme (Full Blinding) 

Varsayılan Körleme (Assumed Blinding): Bu teknikte, deneyciler her 

zaman gruba veya tedavi kodlarına erişebilir, ancak grup ve tedavi 

arasındaki ilişkiyi çalışmanın bitiminden önce bilmemelidirler. 

Varsayılan körlemenin temel avantajı, çalışmayı planlayan, 

gerçekleştiren ve analiz eden bir kişi tarafından deney yapılabilmesidir 

(Bespalov, 2020).  

Kısmi Körleme (Partial Blinding): Körlemenin tüm deney için değil, 

yalnızca örneklemin belirli bir kısmı için uygulandığı çeşitli durumlar 

vardır. Bu körleme çeşidinde deneysel çalışmanın uygulanması 

sırasında körleme yapılmaz (örneğin, bir test ilacının enjeksiyonu) 

ancak veri toplama ve analizi sırasında körleme yapılır. Örneğin 

davranışsal farmakolojide, deneklerin davranışlarının bir test ilacı 

uygulandıktan sonra videoya kaydedildiği deneyler vardır. Bu gibi 

çalışmalarda, video kayıtlarının analizine körleme uygulanır fakat ilaç 

uygulama aşamasında körleme yapılmaz (Bespalov, 2020). 

Örnek: Deney grubuna ağırlık eklenerek uygulanan, ayak 

egzersizlerinin değerlendirildiği bir çalışmada denemeye dahil olmayan 

http://www.sealedenvelope.com/
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bir araştırmacı deneklerin tahsisini yapmış ve uygulamayı başka bir 

araştırmacı yapmıştır (Riel ve ark. 2019). 

Tam Körleme (Full Blinding: Tam körleme, deneyin başından sonuna 

kadar tam bir tahsis gizliliği gerektirir. Bu gereklilik, önemli kaynak 

maliyetlerine dönüşebilir. Önemli karar verme çalışmaları için 

genellikle tam bir körleme uygulanması tercih edilir. Bazı nedenlerden 

dolayı tekrarlanması zor olan deneylerde tam körlemenin takip edilmesi 

özellikle tavsiye edilir (2). Becker’in yaptığı LDCT taraması ile akciğer 

kanseri mortalitesini inceleyen çalışma tam körlemeye iyi bir örnektir 

(Becker ve ark. 2020). 

Yanlılık (Bias); 

Bilimsel araştırmalarda insanlar hakkında birçok farklı ve önemli 

sonuçlar ortaya çıktığından, yanlılıktan kaynaklanan adalet eksikliği 

ciddi endişe oluşturmaktadır (Reynolds ve ark. 2021).  Bilimsel 

araştırmalarda karşılaşılan yanlılık türleri şunlardır: 

– Seçim yanlılığı 

– Değerlendirme yanlılığı 

– Yayın yanlılığı 

Seçim Yanlılığı: Bu yanlılık türünde araştırmacı, denekleri kendi 

kriterlerine göre gruplara atar. Seçim yanlılığını önlemek için 

randomizasyon yapılmalıdır (Dolgun, 2015). 

Değerlendirme Yanlılığı (Evaluation Bias): Bu yanlılık türünde 

araştırmacı veya denek uygulanan müdahaleye karşı olumlu veya 
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olumsuz tutum içerisinde olabilir. Değerlendirme yanlılığını önlemek 

için körleme yapılmalıdır (Dolgun, 2015) 

Yayın Yanlılığı (Report Bias): Bu tür yanlılık araştırmacıların çarpıcı 

bulguların elde edildiği çalışmaları daha çok yayınlamalarından, dergi 

editörlerinin bu tip çalışmalara ait makaleleri yayımlamaya öncelik 

vermelerinden ve bulguları çarpıcı olmayan veya olumsuz bulunan 

çalışmaların yayımlamaya değer bulunmamasından ileri gelir (Dolgun, 

2015). 

Bu yanlılık türünde araştırmacının etkili sonuçların elde edilebildiği 

araştırmaları tercih etmesi veya dergi editörlerinin çalışmalar arasında 

ayrım yapması görülmektedir (Dolgun, 2015). 

1. RANDOMİZASYON ÇEŞİTLERİ 

Birçok randomizasyon yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemler; 

– Basit randomizasyon, 

– Sistematik randomizasyon, 

– Blok randomizasyon, 

– Tabakalı randomizasyon, 

– Küme randomizasyon, 

 

1.1. Basit Randomizasyon (Simple Randomization) 

 

Deneklerin gruplara atanmasında kura çekimi, rastgele sayılar tablosu 

veya internet sitelerinin kullanıldığı yöntemdir. Küçük gruplarda 
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kolaylıkla uygulanabilirken, büyük sayıdaki örneklem gruplarında 

kullanımı zordur.  

Basit randomizasyonda gruplardaki denek sayıları eşit dağılım 

göstermeyebilir. Örneğin örneklem sayısı 100 olan bir çalışmada deney 

grubuna 56 örnek, kontrol grubuna ise 44 örnek atanabilir. 

Kura çekimi; Birimler listelenelerek her birisi ayrı bir kağıt yada 

kartona yazılarak torbaya konur, her defasında torba çalkalanarak 

deneğin grubu seçilir. İsimlerin yazıldığı kağıtların iç içe geçmemesi, 

yapışmaması, torbada bir köşede sıkışmaması önemlidir. Büyük 

gruplarda kura çekimi sıkıcı ve yorucu olabilir. 

Rastgele sayılar tablosu; İstatistik kitaplarından veya randomizasyon 

programlarından yararlanılarak rastgele sayılar üretilebilir (Tablo 1). 

Araştırmacı bir satır ve bir sütun seçerek koordinatta bulunan sayıyı 

ilgili gruba atar. 

Basit randomizasyon ile deneklere ait demografik özellikler, gruplar 

arasında homojen dağılım sağlamayamayabilir. İncelenecek değişken 

bireylerin bazı özelliklerinden (yaş, cinsiyet, ağırlık, beslenme tarzı, 

sosyo-kültürel özellikler) etkileniyorsa bu yöntemle seçilen örneklem 

bazı grupları fazla, bazı gruplarda az oranda temsil edilebilir. Bu durum 

araştırma sonuçlarını önemli boyutta etkileyebilir. Bu durumda tabakalı 

rastgele örneklem yöntemi daha uygun olur.  
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Tablo 1. Rastgele Sayılar Tablosu (http://yunus.hacettepe.edu.tr/~cagasan/ 

images/rastgele_sayılar_tablosu.gıf) 

 

 

Bilgisayar programları ve internet siteleri; Günümüzde bilgisayar 

programları ve internet siteleri yardımıyla daha kolay ve uygulanabilir 

şekilde denekler gruplara atanabilmektedir. Randomizasyon için 

aşağıdaki internet siteleri örnek gösterilebilir. 

– randomizer.org (Resim 1) 

– random.org (Resim 2) 

– graphpad.com/quickcalcs/randMenu (Resim 3) 

http://www.graphpad.com/quickcalcs/randMenu/
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Örneklem sayısı 159 olan ve 3 gruptan oluşan bir çalışma için farklı 

internet siteleri kullanılarak randomizasyon listeleri aşağıda 

oluşturulmuştur. 

 

 

Resim 1. Randomizer.Org İle Oluşturulan Randomizasyon Listesi 

(https://www.randomizer.org/). 

 

http://randomizer.org/
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Oluşturulan listede 1. gruba 61, 2. gruba 46, 3. gruba 52 denek 

atanmıştır.  

 

 

1- Resim 2. Graphpad.Com/Quickcalcs/Randmenu İle Oluşturulan Randomizasyon 

Listesi (https://www.graphpad.com/quickcalcs/randomize1.cfm (https://www.grap 

hpad.com/quickcalcs/randomize1.cfm). 

http://www.graphpad.com/quickcalcs/randMenu/
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Resim 3. Random.Org İle Oluşturulan Randomizasyon Listesi 

(https://www.random.org/sequences/). 
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1.2.  Sistematik Randamizaysan 

Evren büyük olduğunda basit rastgele örnekleme yöntemini kullanmak 

zor olur. Evren örnekleme bölünerek artış miktarı belirlenir. Çıkan sayı 

bizim artış miktarımız olur.  Rastgele sayılar tablosundan 1-2000 

arasında bir sayı seçilir. Bu sayıya artış miktarı sürekli eklenerek 

örneklem oluşturulur. Poliklinik kayıtları, nüfus kütüğü kayıtları, işçi 

kayıtları gibi verilerden denek seçimi bu yöntemle yapılabilir. 

      Evren / Örneklem = Artış miktarı 

Örnek: 250000 hasta dosyası bulunan bir hastaneden 250 dosya 

örnekleme alınacaksa; 

   250000 / 250 = 1000 

Rastgele sayılar tablosundan 248 seçildi ise; 

1. denek; 248 

2. denek; 248+1000=1248 

3. denek; 1248+1000=2248 

4. denek; 2248+1000=3248 

5. denek; 3248+1000=4248 

 

Sakıncaları;  

– Evren bir kurumdaki personellerden oluşuyorsa, personel listesi 

yaşa veya kuruma giriş tarihine göre sıralanmışsa başlangıç 

sayısına göre demografik veriler değişebilir.  
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– İncelenecek değişken bireylerin bazı değişkenlerinden (yaş, 

cinsiyet, ağırlık, beslenme tarzı, sosyo-kültürel özellikler) 

etkileniyorsa bu yöntemle seçilen örneklem bazı grupları fazla, 

bazı gruplarda az oranda temsil edilebilir (Bespalov, 2020, 

Erdoğan, 2014).  

Avantajları; 

– Evren büyük olsa bile örneklem seçimi kolaydır. 

– Herkese eşit şans verilir. 

– Sonuçların yorumu kolaydır (Bespalov, 2020, Erdoğan, 2014). 

 

1.3.  Blok Randomizasyon (Block Randomization) 

 

Bir veya daha fazla dış faktör değiştiğinde veya deney çalıştırıldığı 

dönemde değişebildiğinde rasgeleleştirmeyi desteklemek için 

kullanılır. Bloklar önceden belirlenmiş grup atamaları ile 

dengelenmiştir, bu da her gruptaki konuların sayısını her zaman benzer 

tutar. Bir deneyin tüm blokları eşit boyuttadır ve her blok, deneyde 

çalışılan tüm bağımsız değişkenleri temsil eder (Erdoğan, 2014). 

 

Blok ranomizasyonunda ilk adım, blok boyutunu tanımlamak-

tır. Minimum blok boyutu, tüm bağımsız değişkenlerin düzey 

sayılarının çarpılmasıyla elde edilen sayıdır (Bespalov, 2020).  

 

Örnek: 159 hastanın olduğu hipertansiyon hastalarının deney, plasebo 

ve kontrol grupları ile inceleneceği bir çalışmada; 

 

– Hastalığın evresi (Evre 1 - 2) 
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– Hastaların yaşı (18-49 yaş, 50 yaş ve üzeri) 

– Cinsiyet (Kadın - erkek) 

 

2x2x2= 8 blok oluşur (Şekil 1). 

 
 

Blok 

1 

Blok 

2 

Blok 

3 

Blok 

4 

Blok 

5 

Blok 

6 

Blok 

7 

Blok 

8 

Deney 7 7 7 7 7 7 7 7 

Plasebo 7 7 7 7 7 7 7 7 

Kontrol 7 7 7 7 7 7 7 7 

Şekil 1: Blok Boyutu Tanımlama 

 

Randomizasyonda grupların dağılımı bilgisayar programı ile 

yapılabilmektedir. Random Allocation Software 2.0 (Resim 4) bu 

programlardan bir tanesidir. Program yardımı ile eşit dağılımlı basit 

randomizasyon, blok ranomizasyon işlemleri kolaylıkla yapılabilmek-

tedir (Saghaei. 2004)(Tablo 2). 

Hasta 
(168)

Evre1 
(84)

18-50 
yaş (42)

Kadın 
(21)

Erkek 
(21) 

50+yaş 
(42)

Kadın 
(21)

Erkek 
(21) 

Evre 2 
(84)

18-50 
yaş (42)

Kadın 
(21)

Erkek 
(21) 

50+yaş 
(42)

Kadın 
(21)

Erkek 
(21) 
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Resim 4. Random Allocation Software Randomizasyon Programı 
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Tablo 2. Blok Randomizasyon Listesi (Random Allocation Software) 

 
 

1.4. Tabakalı Randamizasyon (Stratified Randomization) 

 

Örnekleme farklı birimlerden atama yapılacaksa her birim ayrı bir 

tabaka olarak düşünülür. Tabakalardaki birimlerin kendi içinde 

homojen olması ve tabakalar arasında gerçek bir farklılığın olması 

gerekmektedir (Erdoğan, 2014).  

Tabakalarda bulunan hastaların tedavi grubundan hangisine atanacağı 

basit rastgele veya blok randomizasyon yöntemi ile belirlenir (Dolgun, 
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2015). Çalışmada dahil etme / hariç tutma kriterleri içerisinde bulunan 

kişisel özelliklerin bağımlı değişkenler üzerine etkisi tabakalı 

randomizasyon programları uygulanarak en aza indirilebilir (Bespalov, 

2020).  

Çalışmaya katılan birey sayısı fazla ise tabakalandırma yapılabilir. 

Birey sayısı az olduğunda ise fazla tabakalandırma yapılması, her bir 

gruba düşen birey sayısını azaltacağı için elde edilecek test istatistikleri 

anlamsız çıkabilecektir (Dolgun, 2015). 

Tabakalandırma birimlerden seçilecek örneklem sayısının belirlenmesi 

için farklı şekillerde yapılmaktadır. Bunlar; 

Orantısız tabakalandırma; Her tabakada eşit sayıda birey örnekleme 

alınır. Her tabakadan bireyler listelenip basit rastgele örnekleme 

yöntemi ile seçilir. Hemşirelik çalışmalarında sıklıkla kullanılır. 

Orantılı tabakalandırmaya göre zayıf bir yöntemdir. 

Orantılı tabakalandırma; Tabakalardaki bireylerin yoğunluğuna göre 

tabakalar belirlenir. Her tabakadan bireyler listelenip basit rastgele 

örnekleme yöntemi ile gruplara atama yapılır. 

Örnek: Van’da bulunan tüm hastanelerde çalışan hemşirelerinin 

(1515) evren olduğu bir çalışmada, örneklem büyüklüğünün 300 

olduğunu varsayalım.       

Örneklemin orantısız tabakalandırma ile dağılımı; Araştırmacı 

kendi kararı ile her tabakadan 100 kişi seçmeye karar verir (Tablo 3). 
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Her tabakadan bireyler listelenip basit rastgele örnekleme yöntemi ile 

hastanelerden hemşireler gruplara atanır. 

Tablo 3. Örneklemin Orantısız Tabakalandırma İle Dağılımı. 
 

Tabaka adı Hemşire 

sayısı 

Örneklem 

1 Devlet hastanesi 

hemşireleri 

950 100 

2 Üniversite hastanesi 

hemşireleri 

265 100 

3 Özel hastane hemşireleri 300 100 

TOPLAM 
 

1515 300 

 

Örneklemin orantılı tabakalandırma ile dağılımı; Hastanelerde çalışan 

hemşirelerin yoğunluğuna göre gruplara atama yapılır (Tablo 4) 

 

Tablo 4. Örneklemin Orantılı Tabakalandırma İle Dağılımı. 

Tabaka no Tabaka adı Hemşire 

sayısı 

Tabaka 

ağırlığı 

Örneklem 

1 Devlet hastanesi 

hemşireleri 

950 950/1515

=0,62 

0,62*300=

186 2 Üniversite 

hastanesi 

hemşireleri 

265 265/1515

=0,18 

0,18*300=

54 3 Özel hastane 

hemşireleri 

300 300/1515

=0,20 

0,20*300=

60 TOPLAM 
 

1515 1 300 

 

Örnek: 500 kişilik bir evrende, örneklem büyüklüğünün 100 olduğunu 

varsayalım.   

 

Örneklemin orantısız tabakalandırma ile dağılımı; Araştırmacı 

kendi kararı ile her tabakadan 20 kişi seçmeye karar verir (Tablo 5). Her 

tabakadan bireyler listelenip basit rastgele örnekleme yöntemi ile 

gruplara atama yapılır.  
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Tablo 5. Örneklemin Orantısız Tabakalandırma İle Dağılımı. 
 

Tabaka adı Öğrenci sayısı Örneklem 

1 İlkokul 150 20 

2 Ortaokul  75 20 

3 Lise 50 20 

4 Üniversite 100 20 

5 Lisansüstü 125 20 

TOPLAM 
 

500 100 

 

Örneklemin orantılı tabakalandırma ile dağılımı; Yoğunluğa göre 

gruplara atama yapılır (Tablo 6). 

 

Tablo 6. Örneklemin Orantılı Tabakalandırma İle Dağılımı. 

 

1.5. Küme Randamizasyon Yöntemi  

 

Örneklemi oluşturan bireylerin çok geniş bir coğrafi alanda dağıldığı ve 

birimlere ulaşımın güç ve maliyetli olacağı çalışmalarda kullanılır 

(Erdoğan, 2014). Araştırmanın toplam alanı çok büyük olduğunda, 

araştırmacı için iyi bir yoldur. Alan benzer özelliklere sahip küçük 

parçalara bölünür. Daha sonra küçük birimlerden rastgele seçim 

yapılarak örneklem seçilen bu birimlerden alınır (Etikan ve Bala, 2017). 

Tabaka 

no 

Tabaka 

adı 

Öğrenci 

sayısı 

Tabaka 

ağırlığı 

Örneklem 

1 İlkokul 150 150/500=0,30 0,30*100=30 

2 Ortaokul  75 75/500=0,15 0,15*100=15 

3 Lise 50 50/500=0,10 0,10*100=10 

4 Üniversite 100 100/500=0,20 0,20*100=20 

5 Lisansüstü 125 125/500=0,25 0,25*100=25 

TOPLAM 
 

500 1 100 
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Örnek: Yapılan çalışmada Meşhed şehrinde yaşayan 3870 kişi küme 

örnekleme yöntemi kullanılarak deneye alınmıştır. Veriler 9 ayda 

toplanmış, coğrafi özelliklere göre ilk olarak 3 küme oluşturulmuş, 

ikinci aşamada iş yerlerinin özelliklerine göre 9 alt küme 

oluşturulmuştur (Shakeri ve ark. 2013). 
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GİRİŞ 

Genetik metabolik hastalıklar, ilk kez 1908 yılında Sir Archibald 

Garrod tarafından tanımlanmıştır. Dr. Følling’in fenilketonüri (FKÜ)’yi 

tanımlaması ile genetik metabolik hastalıkların tanı ve tedavisinde 

önemli bir aşama kaydedilmiştir. (White, Waisbren van ve ark., 2010) 

Genetik metabolik hastalıklar nadir görülmelerine rağmen çocukluk 

dönemi hastalıklarının önemli bir bölümünü meydana getirmektedir. 

Ayrıca bu hastalıkların büyük bir kısmı otozomal resesif geçiş 

göstermektedir. Ülkemizde, otozomal resesif geçiş göstermekte olan 

genetik metabolik hastalıkların görülmesinde akraba evlilikleri önemli 

bir etken olarak bildirilmiştir. (Çoker, 2014) Fenilketonüri, 1 /3000 – 

6500 görülme oranıyla otozomal resesif geçiş gösteren genetik 

hastalıklar arasında en sık görülenidir. (Blau, Van Spronsen ve ark., 

2010; Banta-Wright, Kodadek ve ark., 2015) Yenidoğan dönemi tarama 

testleriyle hastalığın erken teşhisi yapılabilmekte ve bu sayede hastada 

nöropsikolojik, davranışsal ve sosyal sorunlar oluşmadan tedavi 

edilmesi mümkün olmaktadır. (Banta-Wright, Kodadek ve ark., 2015) 

FENİLKETONÜRİNİN TANIMI VE TARİHÇESİ 

Fenilketonüri, fenilalanin hidroksilaz (FAH) geninin mutasyonları ile 

karakterize edilen, doğuştan gelen bir metabolizma hatalığıdır. (Scriver 

ve Kaufman, 2001) Fenilalanin molekül ağırlığı 165.19 dalton 

ağırlığındadır. Aromatik formunda, esansiyel bir amino asit olarak 

doğada D,- L- ve DL- şeklinde bulunmaktadır. L- formu, insan 

organizmasındaki proteinlerin yaklaşık %5’ini oluşturmaktadır. D- 

formunun analjezik özelliği mevcuttur. DL- formu ise diğer iki formun 
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karışım özelliğini göstermektedir. (Akal, 2019) Fenilalanin, doğal 

proteinli gıdaların çoğunda bulunan ve karaciğerde FAH sistemi 

tarafından metabolize edilen esansiyel bir amino asittir. FAH, 

fenilalanin'i tirozine dönüştürür ve bunu yapmak için kofaktör tetra 

hidrobiopterin (BH4), moleküler oksijen ve demir gerektirir (Şekil 1). 

FAH aktivitesinin kaybı, kanda fenilalanin konsantrasyonlarının 

artmasına ve beyinde toksik konsantrasyonların oluşmasına neden olur. 

 

Şekil 1. Fenilalanin hidroksilasyon sistemi (Blau, Van Spronsen ve 

ark., 2010) 

Fenilalanin'in fenilalanin hidroksilaz tarafından hidroksilasyonu 

sırasında moleküler oksijen (O2) ve demir (Fe+2) mevcut olduğunda, 

tetrahidrobiopterin (BH4) bir 4a-hidroksi-BH4 ara maddesine oksitlenir 

ve daha sonra karbinolamie-4a-dehidrataz (PCD) enzimleri ve 
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NADH'ye bağlı dihidropteridin redüktaz (DHPR) tarafından kinonoid 

(q) dihidrobiopterin yoluyla BH4 dönüşür. BH4, üç ek enzim GTP 

siklohidrolaz I (GTPCH), 6-piruvoil-tetrahidropterin sentaz (PTPS) ve 

sepiapterin redüktaz (SR) tarafından guanozin trifosfattan (GTP) 

sentezlenir. PCD, DHPR, GTPCH, PTPS ve SR'yi kodlayan genlerdeki 

mutasyonlar, BH4 eksikliği ile sonuçlanır. (Blau, Van Spronsen ve ark., 

2010) 

FAH'daki veya BH4'ün üretimi veya geri dönüşümündeki kusurlar, 

hiperfenilalaninemi ile sonuçlanabilir. Bozukluk ilk olarak 1934 

yılında, zihinsel engelli iki kardeşin idrarında yükselmiş fenilalanin 

metabolitlerini (fenilketonlar) tanımlayan ve böylece bozukluğa adını 

veren Følling tarafından keşfedildi. (Følling, 1934) FAH'daki kusur 

1953'te izole edildi (Jervis, 1953) ve fenilalanin kısıtlı bir diyetin de 

entelektüel sonuçları iyileştirdiği gösterildi. (Bickel, Gerrard ark., 

1953) 1962'de, kurumuş kan lekelerinde yüksek fenilalanin seviyelerini 

tespit etmek için Guthrie yöntemi geliştirildi, bu, bozukluğun 

yenidoğan taramasını, FKÜ 'nin erken teşhisini ve diyet yönetimini 

kolaylaştırdı ve böylece yüz binlerce zihinsel engelli vakasının 

önlenmesini sağladı. Yenidoğan topuk iğnesi ile yürütülen “Guthrie 

Testi” 1960'larda Kuzey Amerika ve Avrupa'da geniş çapta uygulandı. 

(Guthrie ve Susi, 1963) Bu test etkilenen bebeklerin doğumda 

tanımlanmasını sağladı. Ayrıca klasik ve hafif FKÜ'lü olanlar için 

%99.2 duyarlılığa ve %99.9 özgüllüğe (Hanley, Demshar ve ark., 1997) 

ve olumlu bir fayda-maliyet oranına sahip olduğu kanıtlandı. (Dhondt, 

Farriaux ve ark., 1991) 
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Fenilketonürinin Epidemiyolojisi  

Dünya çapında yenidoğanda fenilketonüri oluşumu 1:10.000–

30.000’dır. (Dijkstra, Van Vliet ve ark., 2021; Faulkner, Belles ve ark., 

1965; Rayadurg, Uttarwar ve ark., 2018; Tarbiat, Salimbahrami ve ark., 

2021; Torun, Yilmaz ve ark., 2016) Fenilketonüri prevalansı ülkeler 

arasında farklılık göstermektedir. Türkiye'de 1:4000, Avrupa'da 

1:10.000 ve Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan çocuklarda 10.000 

ila 15.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. (Camp, Parisi ve ark., 

2014; Hillert, Anikster ve ark., 2020; Kumar ve Abbas, 2021; Ramos-

Álvarez, Kapp ve ark., 2021) İki Avustralya çalışması, FKÜ 

insidansının 11.226'da 1 (Boneh, Francis ve ark., 2006) ve 8.900'de 1 

olduğunu bildirerek, diğer Kafkas popülasyonlarında bulunan 

rakamları yansıtmaktadır. (Scriver ve Kaufman, 2001) Bildirilen FKÜ 

insidansı Amerika Birleşik Devletleri'nde 13.500'de 1 ile 19.000 

yenidoğanda 1 arasında değişmektedir ve insidans Kafkasyalılar ve 

Yerli Amerikalılarda daha yüksek iken Hispanikler, Siyahlar ve 

Asyalılarda daha düşük olmak üzere etnik gruba göre değişiklik 

göstermektedir. (Weglage, Wiedermann ve ark., 2001) Erken 

tanımlanıp tedavi edilmediğinde kaçınılmaz son ağır zihinsel 

geriliktir. Hastalığın en sık görüldüğü ülkeler arasında ülkemizde 

bulunmaktadır. Yeni doğacak olan bebek sayısı göz önüne alındığında 

yılda ortalama 150-200 yeni fenilketonüri vakasının topluma katılacağı 

hesaplanır. Otozomal resesif gen ile geçiş gösteren bu hastalığın 

taşıyıcılık oranı ülkemizde yüksektir. Hastalığın ülkemizde sık 

görülmesinin nedeni her 100 kişiden dördünün hastalığı taşıması ve 
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akraba evliliklerinin yüksek oranlarda (her 4 evlilikten 

1’i) gerçekleşmesidir. (TC Sağlık Bakanlığı, 2021) 

Fenilketoniride Klinik Bulgular 

Kan fenilalanin düzeyinin artması yolaktaki bir sonraki enzim olan 

tirozin hidroksilazı bloke etmesi tirozinden sentezlenen melanin 

pigmentinin azalmasına neden olur. Bu hastaların cilt, saç ve iris rengi 

ebeveynlere göre daha açık renklidir. (Akal, 2019) Ayrıca uzun süre 

kan fenilalanin düzeyi yüksek olması hastalarda cilt, saç, ter ve idrarda 

küf kokusunun meydana gelmesine yol açar. (Banta-Wright, Kodadek 

ve ark., 2015) 

FAH enzim eksikliğiyle doğan bebeğin fizik muayenesi normal olup 

sağlıklı görünür. Tedavi edilmeyen fenilketonüri ilerleyici zihinsel 

bozulma ile ilişkili olup bir dizi ek semptomun eşlik ettiği egzamatöz 

döküntü, otizm, nöbetler ve motor eksiklikleri içerir. Gelişimsel 

sorunlar, anormal davranışlar ve psikiyatrik belirtiler, çocuk büyüdükçe 

belirgin hale gelir. (Blau, Van Spronsen ve ark., 2010) 

Fenilketonüride Sınıflandırma 

Fenilketonüri, hiperfenilalanineminin şiddetine göre sınıflandırılır. Kan 

fenilalanin konsantrasyonlarının normal aralığı 50-110 

µmol/L'dir. Tedaviye başlamadan önce kan fenilalanin konsantrasyonu 

120-600 µmol/L olan kişiler hafif hiperfenilalaninemi olarak 

sınıflandırılır iken 600-1200 µmol/L konsantrasyonları olanlar hafif 

fenilketonüri olarak sınıflandırılır (bazen 900-1200 µmol/L 

konsantrasyonlar için orta dereceli bir sınıflandırma dahil edilir) ve 
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1200 μmol/L üzerindeki konsantrasyonlar klasik fenilketonüriyi 

belirtir. (Linder, 2006) Sınıflandırma her zaman kolay değildir, çünkü 

fenilalanin konsantrasyonları, kan fenilalanininin en yüksek değerine 

ulaşmak için zamanı bulamamış olabileceği yenidoğan bebeklerde 

ölçülür. Sınıflandırma, her zaman kolay ve doğru bir şekilde 

ölçülemeyen diyet sırasında diyet fenilalanin toleransı temelinde de 

yapılabilir. Klasik fenilketonüride bu tolerans genellikle günde 250 

mg'dan fazla değildir, oysa hafif veya hatta orta derecede 

fenilketonüride fenilalanin toleransı günde 250 ila 400 mg arasında 

değişebilir. (Guttler, 1980) 

Fenilketonüride Tanı 

Fenilketonürinin hem görülme sıklığının yüksek olması hem de erken 

tanı konulduğunda tedavi edilebilirliği göz önüne alındığında 

günümüzde taranması tavsiye edilen hastalıkların başında yer alır. 

(Çoşkun, 2004) Ayrıca fenilketonürinin oluşturacağı kalıcı hasarların 

önlenebilmesi için erken tanılanması ve tedavi edilmesi şarttır. 

(Demirkol, 2002) 

Tarama, asemptomatik hastaları subklinik dönemde tanılanmak için 

yapılan fizik muayene, laboratuar testleri ve radyolojik incelemeleri 

kapsar. Tanı amacıyla kullanılan test ile tarama için kullanılmakta olan 

test arasındaki farklılıklar iyi bilinmelidir. Tarama testi, sağlık 

açısından bir problemin varlığı hakkında sadece uyarır, hastalığın kesin 

tanısını belirtmez. Şüphelenilen sağlık probleminin varlığı 

anlayabilmek için kesin tanı koymaya yardımcı testlerin uygulanması 

gerekir. Bundan dolayı sadece tarama testinin sonucu değerlendirilerek 
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aileye genetik danışmanlık hizmeti verilmemeli, konvansiyonel 

laboratuar testlerle tanının doğrulanması beklenmelidir. 

(Çoşkun, 2004) 

Günümüzde kan örneklerinin değerlendirilmesi ve yüksek fenilalanin 

düzeyini belirlemek amacıyla Guthrie testi, kromatografik inceleme, 

fluorometrik inceleme, enzimatik inceleme ve tandem mass 

spektrometri (ardışık kütle spektrometri) laboratuvar uygulamaları 

kullanılmaktadır. Ailede FKÜ öyküsü olduğu durumlarda, 

amniyosentez veya koryon villüs örneklemesi yöntemleri ile prenatal 

tanı konulabilmektedir. (Müslümanoğlu, Naci ve ark., 2004) 

Fenilketonüri için duyarlı, basit uygulanan ve ucuz olan bir tarama testi 

Dr. Robert Guthrie tarafından geliştirdi. Bu test filtre kağıdında bulunan 

kurumuş kan örneklerinde hiperfenilalaninemiyi belirlemek için 

kullanılan bakteriyel inhibisyon analizine dayanan Guthrie testidir. 

(Wright ve Steiner, 2004) Bu testin tarama duyarlılığı >%90 olarak 

tanımlanmaktadır. Test 3 ile 14. günler arası uygulanırsa hasta bebekleri 

belirleme oranı %99.7’dir. (Zeybek, 2003) Tarama laboratuarında 

numuneler fenilalanini içermeyen kültür ortamlarında yaşayamayan 

Bacillus Subtilis içeren bir besi ortamına alınır. Besiyeri ortamına 

fenilalaninin analogu beta-2-tiyenilalanin eklenerek bakterilerin 

fenilalanini kullanması engellenir. Hiperfenilalanineminin mevcut 

olduğu durumlarda fazla fenilalanini basil kullanır böylece bebekten 

alınan kan örneğinin etrafında fenilalanin düzeyi ile orantılı üreme alanı 

gözlenir. (Çoşkun, 2004) 
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Avrupa ülkelerinin birçoğu ve ABD’de son zamanlarda kitlesel tarama 

amacıyla Tandem Mass Spektrometrisi tekniği yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Tandem Mass Spektrometri tekniğiyle Guthrie kağıdı 

üzerine alınan numunede yalnızca fenilketonüri değil, doğumda tanı 

konulması halinde bebeğin yaşamını ve zekasını kurtarabilecek 

aminoasidopatiler, galaktozemi, konjenital hipotiroidizm gibi birçok 

hastalık taranabilmektedir. Birkaç saate sonuç alınabilen bu test 

maliyetinin yüksek olmasından dolayı rutin tarama testi olarak 

kullanılmamaktadır. (Zeybek, 2003; Çoşkun, 2004) 

Ülkemizde yenidoğanlardan kan örneği, postnatal dönemde oral 

beslemenin başlaması ile ilk 48 saatten sonra Guthri kağıdını içeren 

özel formlara alınmaktadır. Yenidoğan doğum sonrası 48 saatten önce 

hastaneden taburcu edilir ise bebek yeterli düzeyde oral beslenmeyip 

vücuttaki kan FA düzeyinin yükselmesi için yeterli zaman 

geçmediğinden topuk kanı tekrar alınmalıdır. Ebeveynlere bir hafta 

içinde topuk kanının yeniden alınması gerektiği hakkında bilgi 

verilmelidir. (Törüner ve Büyükgönenç, 2013)  

Ülkemiz'de fenilketonüri tarama programı 1987 yılında başlamış olup 

1993’ten itibaren ülke çapında yaygın olarak uygulanmıştır. (TC Sağlık 

Bakanlığı, 2021) 

Fenilketonüride tedavi yönetimi 

Doğuştan metabolizma bozukluklarının diğer bozuklukları gibi klasik 

FKÜ'nin başarılı tedavisi, hekimler, hemşireler ile diğer sağlık 

çalışanları, özellikle hastalar ve ebeveynleri dahil olmak üzere bir ekip 
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çalışması gerektirir. Ebeveynler, çocuklarının günlük besin alımını 

sürekli olarak denetlemeli ve değerlendirmelidir. (Gunduz, Arslan ve 

ark., 2015) 

Gelişmekte olan ülkelerde FKÜ tedavisinde karşılaşılan en büyük 

sorun, sınırlı sayıda deneyimli klinik, geniş aileler, ebeveynlerin 

bilgisizliği, finansal kısıtlamalar, ebeveynlerin düşük risk algıları, 

yaşamdaki zorluklar ve düşük proteinli ürünlerin tedariği nedeniyle 

diyete uyum eksikliğidir. (Gunduz, Arslan ve ark., 2015) 

Erken teşhis edildiğinde, klasik FKÜ, düşük fenilalanin seviyelerini ve 

yeterli tirozin alımını korumaya odaklanan yaşam boyu diyet tedavisi 

ile tedavi edilebilir. (Ramos-Álvarez, Kapp ve ark., 2021) Yumurta, et, 

kümes hayvanları, balık, ekmek ve makarna gibi fenilalanini yüksek 

gıdalar büyük ölçüde elimine edilir. (Ashe, Kelso ve ark., 2019) Bu 

diyet müdahaleleri genellikle yüksek fenilalanin seviyeleri nedeniyle en 

şiddetli bilişsel bozulmayı önlemede etkilidir. Bununla birlikte, FKÜ 

için diyet tedavisi selenyum, bakır, magnezyum ve çinko eksiklikleri 

ile ilişkilendirilmiştir. (Ramos-Álvarez, Kapp ve ark., 2021) FKÜ'nün 

yönetimi karmaşıktır ve diyete uyumsuzluk, özellikle sosyal sorunlar 

nedeniyle, genellikle ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde 

artar. Düşük fenilalanin diyetinin yanı sıra, FKÜ için umut verici ilaçlar 

geliştirilmektedir. BH4'ün sentetik bir formu olan oral sapropterin 

dihidroklorür (KUVAN), bazı FKÜ hastalarında fenilalanin düzeylerini 

düşürmeye yardımcı olabilir. Hangi FKÜ hastalarının BH4'e yanıt 

verdiğini tahmin etmek henüz mümkün değil, ancak bu belirlemeyi 

yapmak için 30 günlük bir deneme yapılabilir. Sapropterin 
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dihidroklorür tedavisi bazı FKÜ hastalarında beyin fonksiyonlarını 

iyileştirir. (Christ, Moffitt ve ark., 2013) 

Diyet tedavisi zihinsel engelliliği önlemede etkili olduğunu gösterse de, 

bunun için diyet tavsiyelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekir. (Blau, 

Van Spronsen ve ark., 2010) Son çalışmalar, bu kısıtlayıcı diyete 

uymanın zor olduğunu ve bağlılık oranlarının önceden varsayıldığından 

daha düşük olabileceğini göstermektedir. (Ford, O’Driscoll ve ark., 

2018; MacDonald, Gokmen–Ozel ve ark., 2010) Bitkisel ilaçlar daha az 

toksik ve daha ekonomik olması özellikleriyle sentetik ilaçlara 

alternatif olarak kullanılmaktadırlar. (Koçak ve ark., 2009) FKÜ'li 

uygun bireyler için sapropterin dihidroklorür ile ilaç tedavisi, bazı 

bireylerin diyetlerini serbestleştirmelerine izin verebilir ve bu nedenle 

FKÜ için önemli bir tedavi seçeneğini temsil eder. (Chen, Rose ve ark., 

2021) 

FAH stabil olmadığı için FKÜ için enzim replasman tedavisi mümkün 

olmamıştır. FDA yakın zamanda FKÜ için bir enzim ikame tedavisini 

onayladı. Bu yaklaşımda, FKÜ hastasına fenilalanin düzeylerini 

düşürebilen bir "ikame" enzimi verilir. Pegvaliase olarak adlandırılan 

bu ikame enzimi fenilalanini parçalar. Pegvaliase, N-hidroksisüksinimit 

(NHS)- metoksipolietilen glikole (PEG) rekombinant fenilalanin 

amonyum liyazın (rAvPAL) konjuge edilmesiyle elde edilen ve FA’yı 

metabolize eden bir enzimdir. Pegvaliase yalnızca kontrolsüz 

fenilalanin seviyelerine sahip yetişkin hastalar için onaylanmıştır. 

Pegvaliazın daha az katı bir diyet rejimine izin verip vermeyeceği veya 

bilişsel bozulmayı önlemede veya tersine çevirmede uzun vadeli fayda 
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sağlayıp sağlamadığı henüz belli değildir. (Ramos-Álvarez, Kapp ve 

ark., 2021) 

Metabolik hastalıkların tedavisi geleneksel olarak, genetik bozukluğun 

kendisinden ziyade beslenme ve/veya metabolik ortamın, örneğin 

replasman enzim tedavisinin tedavisine dayanmıştır. Gen terapisindeki 

hızlı gelişmeler ve güvenliği bir gün mümkün olabilir. (Chandler ve 

Venditti, 2016)  2018 itibariyle, 1. aşama, FKÜ için gen tedavisi 

denemeleri planlama aşamasındadır. (Ramos-Álvarez, Kapp ve ark., 

2021) 

Fenilketonürili Çocuk ve Ailesine Hemşirelik Yaklaşımları 

Hemşirelerin sağlık ve hastalık dönemlerinde çocuğun en üst düzeyde 

büyüme ve gelişmesinin sağlanmasında oldukça büyük rolü vardır. 

Çocuğa bakım veren aileler çocuk sağlığı hemşireliğinin temel odak 

noktasıdır. Bu yüzden çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde 

ailelerin bakım, tedavi ve beslenme konularında desteklenmesi oldukça 

önemlidir. (Törüner ve Büyükgönenç, 2013) 

Çocuğun bakımına, tedavisine ve diyetine uyum sağlayabilmesi için 

hemşirelerin gözlem yapma, dinleme, özetleme, geri bildirim verme 

gibi iletişim tekniklerini etkili bir şekilde kullanması önemlidir. Etkili 

ve doğru hemşirelik bakımının uygulanması FKÜ’lü çocuklarda 

gelişebilecek büyüme-gelişme geriliği, mental ve bedensel engellilikler 

önlenebilmektedir. (Törüner ve Büyükgönenç, 2017; Özcan, 2006) 

Ailelerin baş etmesi gereken durumlar, çocuğun bakım ve tedavine 

yönelik ebeveynlerin devamlı olarak çaba göstermesi, özel 
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rehabilitasyon gerektiren hastalarda özel bakım ve tedavi 

hizmetlerinden faydalanmaları ve diyet tedavisi alan hastalar için ömür 

boyu diyete uymak zorunda olmalarıdır. (Mahmoudi-Gharaei, 

Mostafavi Alirezaei ve ark.,2011) Ailelerin gereksinimlerinin 

karşılanması, stres ile baş etme becerileri geliştirebilmesi açısından 

önemlidir. Aile üyelerinin hastalık, tedavi ve bakım süreçlerinde 

göstermiş olduğu tepkilerin değerlendirilmesi ve psikolojik destek 

sistemleri kullanılarak başa çıkma becerileri geliştirmesine katkıda 

bulunma hemşirelerin sorumluluğundadır. (Törüner ve Büyükgönenç, 

2013) 

Çocuğa tanı konulduğu dönemde aileler inkar etme, öfkelenme, 

düşmanlık, korkma, utanma, üzülme ve benlik saygısında azalma gibi 

tepkiler gösterebilir. Bu dönemde ailelere danışmanlık danışmanlık 

hizmeti sunulmalı ve aileler sosyal destek sistemlerine 

yönlendirilmelidir. (Sams ve Lindsay-Keenan, 2013) 

FKÜ, diyabet, çölyak hastalığı, gıda alerjileri, kistik fibroz ve diğer 

kalıtsal metabolik hastalıklar gibi diyetle ilgili hastalıkların, hem 

hastalarda hem de ailelerinde artan anksiyete ve depresyon riskini 

arttırdığı ve hane içinde yaşam kalitesinin düşmesine ve yaşam 

biçiminde değişikliklere neden olduğu bildirilmiştir. (Cummings, 

Knibb ve ark., 2010) Bazı araştırmalar, bakım verenlerin yaşam 

kalitesini etkileyen faktörler olarak stres, belirsiz bir gelecek korkusu, 

sosyal bozulma, mesleki ve ekonomik sorunlar ve izolasyon gibi 

konulara işaret etmektedir. (Courts, Newton ve ark., 2005) Hareketsiz 

yaşam bir çok sağlık problemlerinin oluşmasına neden olmaktadır. 
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(Günbatar ve ark., 2018) Çocuğun tuvalet, banyo, beslenme, kıyafet 

değiştirme, seyahat gibi günlük aktiviteleri için anneye bağımlılığı ve 

fenilalanin içeriği düşük bir diyet hazırlanması, çocuğa bakmak için 

harcanan zamanı artırmakta bunu sonucu olarak FKÜ'lü çocuğu olan 

ailelerin yaşamları ve çocuğun bakım kalitesi etkilenmektedir. 

(Gunduz, Arslan ve ark., 2015) Hastanın sosyodemografik ve hastalığa 

ilişkin özellikleri hastalık yönetimini zorlaştırmaktadır. (Üren ve ark., 

2018) 

Çocuğun davranış ve iletişim sorunları annelerin temel kaygılarıdır. 

Hastalığın süresi ve çocuğun durumunun istikrarsızlığı, çocuğun 

davranışları konusunda toplum ve hatta diğer aile üyeleri tarafından 

yeterince kabul görmemesi, sosyal desteğin düşük olması, maddi 

sıkıntılar, izolasyon ve anne-babanın çocuğun gelişimi konusunda 

bilinçsiz olması stres miktarını etkileyen en önemli faktörlerdir. (Estes, 

Munson ve ark., 2009) Aileye sunulacak eğitimlerle çocuğun bakımına 

yönelik yaşadıkları stres düzeyi azalabilmektedir. (Sams ve Lindsay-

Keenan, 2013; Özcan, 2006; Gunduz, Arslan ve ark., 2015)  

Aileler yardım için başka kişilere bağımlı bir hale gelebilir. Ailenin 

Hemşireler, ailelerin FKÜ’lü çocuğun beslenmesiyle ilgili 

bilgilendirmek ve beslenmesinde aktif rol almasını sağlamak için açık, 

basit, sade ve yalın bir dil kullanarak bilgi vermeli ve 

cesaretlendirmelidir. (Sams ve Lindsay-Keenan, 2013; Özcan, 2006; 

Gunduz, Arslan ve ark., 2015) Ayrıca danışmanlık hizmeti alabileceği 

kamu kuruluşlar, dernekler ve tedavi merkezleri ailelerin ihtiyaç 

duyduğu diğer konuları oluşturmaktadır. Ailenin deneyimlerini 
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paylaşacağı diğer ailelerle tanışması baş etme becerisini 

geliştirebilmektedir. (Törüner ve Büyükgönenç, 2013; Sams ve 

Lindsay-Keenan, 2013) 

Aileler çocuğun güçlü ve güçsüz yönlerini kabul etmesi ve çocuğa 

yönelik gerçekçi beklentiler geliştirmesini sağlamak için 

desteklenmelidir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapılıp ekip 

çalışması oluşturulmalı ve ailenin hastalıkla ilgili yaşadığı güçlükler 

belirlenerek aile merkezli bakım felsefesi uygulanmalıdır. Hem hastaya 

hem de ailedeki diğer bireylere bütüncül bakım verilmeli, biyolojik, 

psikolojik ve sosyal açıdan destek olunmalıdır. (Törüner ve 

Büyükgönenç, 2013) 
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