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ÖN SÖZ 

Globalleşen günümüz dünyasında kanıtlanmış gerçek bilginin 

üretilmesi ve yayınlaması büyük önem arz etmektedir.  Üretilen 

bilimsel yayınların bilim insanlarına ulaştırılması bilimsel dergiler ve 

kitaplar vasıtasıyla olmaktadır. 

Sağlık Bilimlerinde Güncel Başlıklar II adlı kitabımızda; Konjenital 

kalp hastalıklarında hemşirelik bakımı, Veteriner hekimlikte alternatif 

tıbbi yaklaşımlar, Vücut sıvıları ve ödem çeşitleri, Vertebra eğrilikleri, 

Büyüme hormonu, Serbest radikallerin yaşlanma üzerine etkisi, son 

dönemdeki yaklaşım modelleri ve Diyabetüs mellitus ve Anti-diyabetik 

bitkiler gibi konularda genel bilgiler ve son dönemdeki yaklaşım 

modelleri anlatılmıştır. Kitap bölümleri sağlık bilimleri alanında çalışan 

bilim insanları için son derece önemli bilgileri derleyen bilimsel 

çalışmaların sonuçlarını içeren raporlardır. 

Bu kitap içeriğinden de anlaşılacağı gibi, Temel Tıp Bilimlerinde 

önemli bir boşluğu dolduracaktır. Her bölüm alanında tanınmış uzman 

kişiler tarafından yazılmıştır. Bu kitap multidisipliner alanlarda çalışan 

akademisyenler, alanında kendini geliştirmek isteyen bilim insanları ve 

öğrenciler tarafından kaynak oluşturacak niteliktedir. Kitabın yazılma 

sürecinde emeği geçen İKSAD Publishing House çalışanlarına ve kitap 

bölüm yazarlarımıza teşekkür ederiz.  

Prof. Dr. Yaşar GÖZ 

Doç. Dr. Özlem ORUNÇ KILINÇ 

Doç. Dr. Adnan AYAN 

Doç. Dr. Ali Bilgin YILMAZ  

Van - 2021 
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GİRİŞ 

Konjenital kalp hastalığı (KKH), büyük bir küresel sağlık sorununu 

temsil eden majör konjenital anomalilerin en yaygın nedenidir. Tüm 

majör konjenital anomalilerin yüzde yirmi sekizi kalp kusurlarından 

oluşur.(Dolk, Loane ve ark. 2011) Serbest radikallerin düzeylerindeki 

artışın birçok hastalığın etiyolojisinde rol aldığının gösterilmesi ile 

birlikte serbest radikallere karşı bilim dünyasında ilgi yoğunlaşmıştır. 

(Koçak, Gökhan ve ark. 2019) Dünyada mortalite ve morbiditenin 

önemli nedenlerinden biri kardiyovasküler hastalıklardır. Gelişmiş 

ülkelerde ölümlerin yarısına yakını kardiyovasküler sorunlardan 

kaynaklanmaktadır. (Bulduk, Aktaş ve ark. 2017) Hareketsiz yaşam 

obezite, hipertransiyon, kas zayıflığı, diyabet ve koroner arter hastalığı 

gibi sağlık problemlerinin oluşmasına neden olur. (Günbatar, Kaya ve 

ark. 2018) KKH'nin bildirilen doğum prevalansı, dünya çapındaki 

çalışmalar arasında büyük farklılıklar göstermektedir. 1000 canlı 

doğumda 8 tahmini genellikle en iyi tahmin olarak kabul 

edilir.(Bernier, Stefanescu ve ark. 2010)  Geçtiğimiz yüzyılda 

kardiyovasküler teşhis ve kardiyotorasik cerrahide büyük atılımlar elde 

edilmiştir. Bu da KKH'li yenidoğanların hayatta kalmasının artmasına 

yol açmıştır. Sonuç olarak, daha fazla KKH hastası yetişkinliğe 

ulaşarak tamamen yeni ve sürekli büyüyen bir hasta popülasyonu 

yaratmaktadır. Yetişkin doğuştan kalp hastalığı olan hastalar, KKH 

prevalansının 4/1000 olduğu tahmin edilmektedir.(Khairy, Ionescu-Ittu 

ve ark. 2010) Yetişkin doğuştan kalp hastaları genellikle uzun vadeli 

uzman tıbbi bakıma ihtiyaç duyar ve sağlıkla ilgili maliyetler 
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yüksektir.(Somerville 2001) Bu nedenle, KKH'nin bir sonucu olarak 

küresel sağlık yükü hızla artmaktadır. Dünya çapında KKH doğum 

prevalansı hakkında güvenilir bilgiye sahip olmak önemlidir, çünkü bu, 

etiyolojisine ilişkin daha iyi bir kavrayışa yol açabilir. Ayrıca, özel 

bakım daha iyi planlanabilir ve sağlanabilir.(Van Der Linde, Konings 

ve ark. 2011) 

SAĞLIKLI KALBİN YAPISI 

Normal kalp, kas dokusundan yapılmış güçlü, çalışkan bir pompadır. 

Bir kişinin yumruğu büyüklüğündedir. Kalbin dört odası vardır. Üstteki 

iki oda kulakçıklar ve alttaki ikisi karıncıklardır (Şekil 1). Odalar, 

septum adı verilen bir doku duvarı ile ayrılır. Kan, dört kalp kapakçığı 

yardımıyla odacıklardan pompalanır. Valfler, kanın yalnızca bir yönde 

akmasına izin vermek için açılır ve kapanır.(Association 2020)

 

Şekil 1. Kalbin yapısı(Görsürer 2021) 
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Dört kalp kapakçığı şunlardır: sağ kulakçık ve sağ karıncık arasında 

bulunan triküspit kapak; sağ ventrikül ile pulmoner arter arasındaki 

pulmoner (pulmonik) kapak; sol kulakçık ve sol karıncık arasındaki 

mitral kapak; ve aort kapağı, sol ventrikül ile aort arasında 

bulunur.(Association 2020) 

YAYGIN KALP KUSURLARI TÜRLERİ 

Konjenital kalp kusurları, kalbin veya büyük kan damarlarının anormal 

oluşumundan kaynaklanan yapısal sorunlardır. Pek çok ek anatomik 

varyasyonla birlikte en az 18 farklı konjenital kalp kusuru türü tanınır. 

Tanı ve tedavide (ameliyat ve kalp kateterizasyonu) son zamanlarda 

kaydedilen ilerlemeler, bir zamanlar umutsuz olduğu düşünülen 

kusurları bile düzeltmeyi mümkün kılmaktadır.(Association 2020)  

Fallot tetralojisi: Siyanotik doğuştan kalp hastalığının en yaygın 

şeklidir ve doğuştan kalp cerrahları tarafından başarıyla onarılan ilk 

hastalıklardan biridir. 1950'lerdeki ilk prosedürlerden bu yana, teşhis, 

perioperatif ve cerrahi tedavi ve postoperatif bakımdaki gelişmeler, 

fallot tetralojisi ile doğanların neredeyse tamamının artık yetişkinliğe 

kadar hayatta kalmayı bekleyebilecekleri şekilde olmuştur. Gerçekten 

de, birçok ülkede fallot tetralojisi olan yetişkinlerin sayısı çocuklardan 

fazladır. Sonuç olarak, şimdiye kadar öngörülemeyen tıbbi 

komplikasyonlardan, bakıcılar için eğitim ve bu hayatta kalan nüfus 

için kaynak tahsisi ile ilgili sorunlara kadar değişen yeni sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Doğuştan kalp hastalığı ile doğan tüm bebeklerin yaklaşık % 

3,5'i, 3600'de bir veya her 1000 canlı doğumda 0.28'e tekabül eden 

fallot tetralojisine sahiptir. Erkek ve kadınlar eşit olarak etkilenir. 3 
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konjenital kalp hastalıklarının çoğunda olduğu gibi kesin nedeni 

bilinmemektedir. Vakaların çoğu sporadik görünmektedir, ancak 

kardeşlerde nüks riski, etkilenen başka bir birinci derece akraba yoksa 

yaklaşık %3'tür. Sonuç olarak, etkilenen bebeklerde tipik olan yüksek 

sesli sistolik üfürüm, sağ ventrikül çıkış yolunun dinamik 

daralmasından kaynaklanır. Defektten akışın yönü ve büyüklüğü, sağ 

ventrikül çıkış yolunun tıkanmasının şiddetine bağlıdır. Sağ ventrikül 

çıkışında obstrüksiyon şiddetli ise veya atrezi varsa, düşük pulmoner 

kan akımı ile büyük bir sağdan sola şant ve doğumda müdahale 

gerektiren ciddi siyanoz mevcuttur.(Apitz, Webb ve ark. 2009) 

Aort kapak bozuklukları: Darlık, atrezi ve ilişkili sol ventrikül 

anormalliklerini içerir. Sol ventrikül genişleyebilir, hipoplastik olabilir 

veya daha sonraki gebeliklerde birinden diğerine evrim gösterebilir. 

Aksi takdirde normal bir sol ventrikül ortamında izole hafif aort kapak 

stenozu fetal yaşamda teşhis etmek zor olabilir. İpuçları, çıkan aortun 

ince bir şekilde genişlemesini, 2D görüntülemede kalınlaşmış aort 

kapağı yaprakçıklarını ve kapak boyunca renk akışının örtüşmesini ve 

doppler veya ince sağ ventrikül genişlemesi ile kapak boyunca yüksek 

akış hızlarını içerir. Bu bulgular erken ikinci trimester taramasında 

belirsiz olabilir ve özellikle tarama çalışmalarında gözden kaçabilir. 

Daha şiddetli stenoz, ark ile birlikte veya ark olmadan transvers arkta 

retrograd dolumun görülmesiyle birlikte distal ark boyunca değişen akış 

paternleri ile ilişkili olabilir. Değişen derecelerde aort kapak 

darlığı/atrezisi ve mitral kapak darlığı/atrezisi ile aort ark hipoplazisi ile 

hipoplastik sol ventrikülün kombinasyonu, hipoplastik sol kalp 
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sendromunu oluşturur. Bununla birlikte, birçok farklı lezyon 

kombinasyonu fizyolojiyi ve cerrahi seçenekleri 

paylaşabilir.(Vijayalakshmi, Rao ve ark. 2013) 

 

Şekil 2. Aort kapak stenozu (Erek 2021) 

Örneğin, bir displastik sol ventrikül ve aort kapağı yeterli görülse bile 

mitral kapak iki ventrikül onarımını engelleyebilir. Belirgin aort darlığı 

ve hipoplastik sol sendromun varyasyonları duktal bağımlı sistemik 

dolaşıma neden olur.(Vijayalakshmi, Rao ve ark. 2013) 

Patent duktus arteriyozus: Ductus arteriosus (DA), fetal hayatta sol 

subklavian arter orijininin hemen distalinde, ana ve sol pulmoner arterin 

inen aorta bileşkesini bağlayan vasküler bir yapıdır ve sağ ventrikül 

debisi için yüksek dirençten kaçınmak için önemli bir çıkış kanalı 

oluşturur. Doğumdan sonra kanal fonksiyonel olarak 12-18 saatte, 

anatomik olarak ise 2-3 haftada kapanır. Zamanında doğan bebeklerde 
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3 aydan ve prematüre bebeklerde 1 yıldan fazla açık kalırsa, bu zaman 

sınırlarının ötesinde spontan kapanma insidansı çok düşük olduğu için 

kalıcı olarak patent duktus arteriyozus (PDA) olarak 

adlandırılır. Pulmoner dolaşım sistemik dolaşıma göre daha düşük 

dirençli olduğu için doğum sonrası yaşamda artık kanın aortadan 

pulmoner artere şantını oluşturur. Pulmoner arterlerdeki ve kalbin sol 

tarafındaki ekstra kan hacminin uzun vadeli etkileri, miktarına ve bu 

yapıların anatomik ve fizyolojik durumlarına bağlıdır. İzole PDA'da 

şant hacmi küçük-orta düzeyde ise çocuklukta tespit 

edilemeyebilir.(Anilkumar 2013) 

Sistemik venöz anormallikleri: Sistemik venöz anomalilerdeki 

varyasyonlar fetal ekokardiyogramlarda kolayca tespit edilebilir. 

Genişlemiş bir koroner sinüs, sıklıkla ilişkili bir sol superior vena kava 

aramak için ipucudur. Bir Genişlemiş bir koroner sinüsün varlığı, 

pulmoner arterin solunda dördüncü bir damarın varlığı ile yüksek 

mediastinal veya trakeal görüntülerde kolaylıkla doğrulanabilir. Bu 

varyasyonun hemodinamik önemi olmamasına rağmen, sıklıkla sol kalp 

lezyonlarında ilişkili bir bulgu olarak not edilir. Mitral kapak ve ark 

dahil olmak üzere sol kalp yapılarının dikkatli bir şekilde gözden 

geçirilmesini sağlamalıdır ve rahim içi büyümeyi değerlendirmek için 

bir takip değerlendirmesini gerektirebilir. Sistemik venöz anomaliler 

izole olarak bulunabilir, ancak aynı zamanda heterotakside görüldüğü 

gibi sıklıkla daha karmaşık lezyonların bir parçasıdır. 

Atriyal septal defektler: Atriyal septumun kusurlarıdır. Patent 

foramen ovale, septum primum ve secundum'un üst üste geldiği ancak 
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kaynaşmadığı küçük bir interatriyal iletişimdir. Ostium secundum 

atriyal septal defekt, ostium secundum'un septum secundum tarafından 

eksik bir şekilde örtülmesi ile karakterizedir. Ostium primum atriyal 

septal defekt, septum primum ile atriyoventriküler endokardiyal 

yastıklar arasındaki tam olmayan füzyonun sonucudur. Bu 

malformasyon atriyoventriküler septal defektlerin spektrumuna girer. 

Sinüs venozus üst veya alt defektleri, üst veya alt vena kava'nın 

interatriyal septumu etkilemeden kaplaması ile karakterize edilir. 

Koroner sinüs defekti, koroner sinüs ile sol atriyum arasında 

fonksiyonel olarak interatriyal iletişime eşdeğer anormal bir 

iletişimdir.(Kucera 2021) 

Atriyal septum kusurları, 100.000 canlı doğumda tahmini insidansı 56 

olan, en yaygın üçüncü doğumsal kalp hastalığı türüdür.(Hoffman and 

Kaplan 2002) Klinik olarak sessiz kusurların ekokardiyografi ile daha 

iyi tanınmasıyla, son tahminler 100.000 canlı doğumda yaklaşık 

100'dür. (Caputo, Capozzi ve ark. 2005) Sekundum defekti olan 

hastaların yaklaşık %65-70'i, primum atriyal septal defekti olanların 

kabaca %50'si ve sinüs venoz defekti olanların %40-50'si kadındır. 

Atriyal septum ve komşu sistemik ve pulmoner damarların gelişimi 

bilgisi, interatriyal iletişimin sınıflandırılmasının temelini oluşturur. 

Atriyal septasyon, septum primum, septum secundum ve 

atriyoventriküler kanal septumunu içerir. Şekil 3, atriyal septasyonun 

temel unsurlarını göstermektedir.(Anderson, Brown ve ark. 2002, 

Mommersteeg, Soufan ve ark. 2006, Geva 2009, Geva, Martins ve ark. 

2014) 
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Şekil 3. Atriyal septasyonun temel unsurları 

A) Gebelikten 28 gün sonra, septum primum gelişmekte olan atriyumda 

ortaya çıkan ilk septum hilal şeklinde bir yapı olarak gelişir. Ön kenarı, 

mezenkimal başlık (kırmızı ile gösterilen) adı verilen bir mezenkimal 

hücre tabakası ile kaplıdır. Gelişmekte olan septum primum ile gelişen 

endokardiyal yastıklar arasındaki boşluğa foramen primum veya ostium 

primum denir. Septum Sekundum bir hilal şeklinde kas içe katlanması 

olan kulakçıklar kısa bir süre sonra septum primum'un sağında görünen 

duvardır. (B) 35. günde hem septum primum hem de septum secundum 

gelişmeye devam eder. Septum primum içindeki açıklıklara foramina 

secundi denir. (C) 60. günde, atriyal septum neredeyse tamamen oluşur 

ve foramina secundi, septum primum içinde birleşen fenestrasyonlar 

yoluyla kapanır. Foramen ovale hamilelik boyunca açık kalır. 

(CPV=ortak pulmoner ven. IVC=inferior vena kava. LA=sol atriyum. 

LV=sol ventrikül. LVV=sol venöz valf. RA=sağ kulakçık. RV=sağ 

karıncık. RVV=sağ venöz valf. SVC=üst vena kava).(Geva, Martins ve 

ark. 2014) 
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Sekundum atriyal septal defekt, genellikle septum primum içindeki bir 

veya birkaç kusura bağlı olarak fossa ovalis içindeki bir kusurdur. 

Sekundum defektlerinin çoğu vena kava, sağ pulmoner venler, koroner 

sinüs veya atriyoventriküler kapaklarla birleşmez. Patent foramen ovale 

dışında, sekundum atriyal septal defekt, atriyal seviye şantın en yaygın 

nedenidir. Sekundum defektlerinin boyutu birkaç milimetre ile 2-3 cm 

arasında değişir. Büyük kusurlar genellikle septum primum'un önemli 

eksikliği veya hatta tamamen yokluğu ile ilişkilidir.(Vijayalakshmi, 

Rao ve ark. 2013) 

Primum atriyal septal defekt, yaygın atriyoventriküler kanal 

defektlerinin (aynı zamanda atriyoventriküler septal defekt olarak da 

adlandırılır) çeşitli varyantlarından biridir ve fossa ovalisin ön-alt 

kenarı ile atriyoventriküler kapaklar arasında yer alan interatriyal bir 

bağlantıdır. Defekt, ventriküler septumun tepesine yapışan kapak 

dokusu ile tamamlanan iki farklı atriyoventriküler kapak halkasına 

sahip ortak bir atriyoventriküler delik ile karakterizedir. 

Atriyoventriküler doku, malformasyonun tam formunda ventriküler 

septal defekt bileşenini oluşturan boşluğu tıkar. Septal kusura ek olarak, 

bu anomalideki atriyoventriküler kapaklar, ön mitral yaprakçıkta bir 

yarık da dahil olmak üzere hemen hemen her zaman anormaldir. Diğer 

atriyal septal defekt tiplerinden farklı olarak, tam atriyoventriküler 

kanal defektinde olduğu gibi iletim ekseninin konumu ve seyri 

anormaldir. 

Sinüs venoz defekti, bir veya daha fazla sağ pulmoner venlerin ve kalp 

ucu arasında bir iletişimdir. Superior vena kava (vena kava tipi) veya 
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aşağı vena kava sağ atriyal birleşme üzerinde arka-alt atriyal duvar alt 

sinüs venosus kusurudur. Atriyal septal defektlerin yaklaşık %4-11'i 

sinüs venosus defektleridir. Defektin en yaygın yeri (yaklaşık %87) sağ 

üst pulmoner ven ile superior vena kava arasındadır ve bu iki damarı 

ayıran dokunun eksikliğinden kaynaklanır. Sağ üst pulmoner venin sol 

atriyal deliği, sol atriyum ile superior vena cava'nın kardiyak ucu 

arasındaki iletişimi sağlar. Daha az sıklıkla defekt, sağ alt ve orta 

pulmoner venlerin tutulumu olsun veya olmasın sağ atriyumun arka 

veya alt kısımlarını içerir.(Van Praagh, Carrera ve ark. 1994, Wessels, 

Anderson ve ark. 2000, Blom, Gittenberger-de Groot ve ark. 2001, 

Banka, Bacha ve ark. 2011) 

Fizik muayenede, izole sekundum atriyal septal defekti olan genç 

hastaların çoğu asiyanotiktir ve çok az semptom gösterebilir veya hiç 

olmayabilir. Prekordiyum palpasyon genellikle hiperdinamiktir. İkinci 

kalp sesi, solunum değişiklikleri olmaksızın karakteristik olarak geniş 

bir şekilde bölünmüştür. İkinci kalp sesinin karşılık gelen pulmoner 

arter basıncı, pulmoner hipertansiyon gösteren yüksek bir sesi. Sol üst 

sternal kenarda pulmoner alan üzerinde genellikle yumuşak sistolik 

ejeksiyon üfürüm duyulur. Sol alt sternum üzerinde diyastolik bir 

gürleme, triküspit kapaktan artan akışa karşılık gelir. Apeks üzerinde 

mitral yetersizliğin göstergesi olan bir holosistolik akım üfürüm, 

primum atriyal septal defekt veya mitral kapak prolapsusu şüphesini 

artırmalıdır. Belirtileri, sağ kalp yetmezliği nadirdir, ancak pulmoner 

hipertansiyon ile yetişkinlerde karşılaşılabilir. 
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Ventriküller arasındaki delik her zaman normal ventriküler septumun 

sınırları içinde olmadığı için, interventriküler iletişim daha iyi bir 

terimdir. Bununla birlikte, her şeyi kapsayan ve aynı zamanda basit bir 

tanım sağlamak zordur. Bunun nedeni kısmen ventriküller arasındaki 

deliğin sınırlarının ve dolayısıyla septal kusuru temsil etmek için 

seçilen eğri yüzeyin sınırlarının her zaman açık olmamasıdır. 

Tanımlanması en kolay kusurlar, ventriküler septumun kasları 

tarafından tüm kenarlarda sınırlanan kusurlardır. Bununla birlikte, sağ 

karıncıktan bakıldığında bu tür kas kusurları olan kalplerde bile, 

ventriküler septumun apikal ve çıkış bileşenleri arasında uyumsuzluk 

olduğunda ve bu nedenle bir arteriyel kapağın yaprakçıklarının bir 

dereceye kadar geçersiz kılınması durumunda, kusuru temsil etmek için 

seçilen düzlemin belirlenmesinde zorluk ortaya çıkabilir. Bu tür 

problemler, kusurun kendisinin kısmen fibröz sınırlara sahip olması ve 

yetersiz kas septumunun tepesinin, bir atriyoventriküler veya bir 

arteriyel kapağın ağzı tarafından geçersiz kılınması durumunda da 

ortaya çıkar. Valvar geçersiz kılma ayarındadır. Bu nedenle, geçersiz 

kılma valfi atriyoventriküler veya arteriyel olabilir ve her şeyi kapsayan 

bir tanım sağlayacaksak, öncelikle kusuru temsil eden kavisli yüzey ile 

ilgili bir karar verilmelidir. İki seçenek vardır. Birincisi ventriküler 

septumun uzun ekseninin bazal devamını defekt olarak almaktır.(Soto, 

Becker ve ark. 1980) Alternatif, üstteki kapağın açıklığı ve müsküler 

ventriküler septumun tepesi arasında uzanan boşluk konisine girişin sağ 

ventrikül sınırlarını tanımlamaktır. (Anderson, Becker ve ark. 1986) 

Klinik olarak en önemli olan, subvalvar uzay konisine girişin bu sağ 

ventriküler sınırıdır. Alan nadiren düzlemseldir ve en iyi şekilde eğri 
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bir yüzey olarak kabul edilir. Kavisli yüzeyin sınırları, cerrahın üstteki 

kapak deliğini morfolojik olarak sol ventriküle tünellemek için bir 

yama yerleştireceği yeri sağlar, böylece aksi takdirde uyumlu 

atriyoventriküler ve ventrikülo-arteriyel bağlantıları olan hastalarda 

septal bütünlüğü yeniden sağlar. Bu aynı zamanda cihazların perkütan 

olarak yerleştirildiği alandır. Embriyonik interventriküler iletişimin son 

kapanma yeri de bu kavisli yüzeydir.(Anderson, Spicer ve ark. 2014) 

Müsküler ventriküler septumun uzun ekseninin bazal devamı boyunca 

yer alan bir yama, herhangi bir üstteki kapağın yaprakçıklarını 

kesecektir. Dolayısıyla bu son lokus, cerrahi olarak veya bir cihazın 

perkütan yerleştirilmesiyle terapötik kapatma için seçilen bölge 

değildir. Tüm bu nedenlerle, genellikle ventriküler septal defekt olarak 

kabul edilen sağ ventrikül sınırıdır. Müsküler ventriküler septumun 

tepesini örten bir kapak ağzı olduğunda, bu alanın sınırları geometrik 

interventriküler iletişimi temsil etmez. Bu tutarsızlığa rağmen, 

interventriküler şant potansiyeli olan hastalar arasında var olan 

fenotipik varyasyonların tanınmasına izin veren, bu sağ ventrikül 

sınırının anatomisindeki varyasyonlardır. 
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Şekil 4. Ventriküler septal defekt 

Bu örneklerde gösterildiği gibi, atriyoventriküler iletim ekseninin 

konumu hakkında bilgi sağladığından ventriküler septal defektlerin 

sınırlarını belirlemek çok önemlidir. Şekil 4'te gösterildiği gibi A, eksen 

(kırmızı noktalar) triküspit kapak yoluyla yaklaşan cerrahın sağ el, 

diğer bir deyişle, perimembranöz ventriküler septal defekt arka-alt yüzü 

boyunca çalışacaktır. Müsküler bir kusur olarak Şekil 4'te gösterilen sağ 

ventrikül giriş yeri, açılır. Bunun tersine, B, iletim ekseni triküspit 

kapak yoluyla yaklaşan cerrahın sol el yanında yer almaktadır. Kırmızı 

yıldız, Koch üçgeninin (sarı çizgiler) tepesindeki atriyoventriküler 

düğümün yerini gösterir.(Geva, Martins ve ark. 2014) 

Kas ve perimembranöz defektler aynı kalp içinde bir arada 

bulunabilirken, kas defektlerinin kendileri birden fazla olabilir. 

Gerçekten de, teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi gereken çoklu kas 

kusurlarının en zor biçimleri, sözde "İsviçre peyniri" septumu ile temsil 

edilenlerdir. Bu kusurlar, neredeyse kesin olarak, septumun kendisinin 
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doğum öncesi gelişimi sırasında sıkıştırılamaması durumunu 

yansıtır.(Anderson, Spicer ve ark. 2014) 

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ ve BAKIMI 

Solunum sesleri sık değerlendirilir. Çocuğa göğsü ve karnı sıkan 

giysiler giydirilmez. Analjezi ve sedasyon sağlanır (Sternal yada 

trokotomi insizyonu olan çocuk derin soluk alıp veremeyecek). İstenen 

göğüs filmi çektirilir (pnömotoraks ve plevral efüzyonu 

değerlendirmek için). Akciğerlerde biriken intertisyal sıvının 

birikmesini önlemek için önerilen diüretikler uygulanır. Atelektaziyi 

önlemek için derin solunum, öksürme, yatak başının yükseltilmesi, 

erken mobilizasyon sağlanır. Oksijen saturasyonunu istenen düzeyde 

tutmak için gerekirse önerilen şekilde oksijen verilir. Sıvı volümünü 

değerlendirmek için, aldığı-çıkardığı takibi, kan basıncı izlenir. Göğüs 

tüpü ve pansuman aracılığı ile kayıpları izlenir (göğüs tüpü drenajı 

yaklaşık olarak postop ilk birkaç saat 2-3 cc/kg/st olur, sonra giderek 

azalmalıdır). Göğüs tüpü drenajında ani bir artış, taşikardi, düşük nabız 

basıncı ya da idrar miktarında azalma gibi kalp debisinde azalma 

açısından çocuk izlenir. Çocuk azalmış kardiak output belirtisi 

gösteriyorsa önerilen ilaç uygulanır. Sıvı infüzyonu uygun şekilde 

sürdürülür. Solunum ve nabızdaki ritim değişiklikleri kaydedilir.  

Kardiak ritim bozukluklarında gerektiğinde geçici eksternal pace maker 

kullanılır. Ca, Mg, K düzeyleri izlenir ve düşmesi durumunda önerilen 

replasman tedavisi uygulanır. Ailenin hastalığa uyum sağlamasına 

yardım edilmelidir. Ciddi kardiyolojik problemli çocuğu olan 

ebeveynler çeşitli derecelerde uyum sorunları yaşarlar. Hemşirelik 
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girişimlerinde, çocuk ve aile birlikte ele alınmalı, doğumdan itibaren 

fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimleri göz önünde bulundurularak 

hazırlanmalıdır.(Conk 2018) 

 Aşırı yağlı diyetle beslenme ve obezitenin kalp hastalılarının 

tetikleyicisi ve sorumlusu olduğu çok iyi bilinen bir gerçektir. 

(Günbatar and Bayıroğlu 2015) Kısa süreli kalori kısıtlamalı diyetler 

kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olmaktadır.(Yaşar, 

Günbatar ve ark. 2017).  Günümüzde tıbbi bitkiler geleneksel tedavi 

yöntemlerinin en aktif unsurları olarak bilinmektedir. Bitkilerdeki 

flavonoidler, yağların zararlı bileşiklere dönüşmesini engelleyerek, 

kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterdiği bildirilmiştir.(Bulduk 

and Kılınç 2013)  

Tıbbi bitkiler daha az toksik ve daha ekonomik olması özellikleriyle 

sentetik ilaçlara alternatif olarak kullanılmaktadırlar. Evde bakım 

planları oluşturulurken tıbbi bitkiler üzerine daha çok araştırmaya 

ihtiyaç vardır. (Koçak and Şahin 2009) Ebeveynler taburculuk öncesi 

eğitilmelidir. İdeal taburculuk planı hasta kabulü ile başlar ve 

taburculuğa kadar devam eder. Taburculuk planı çocuğun sağlık 

durumundaki değişimi ve ebeveynlerin değerlendirmesini 

kapsamalıdır.(Conk 2018) 
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GİRİŞ 

Veteriner hekimlik, tıpkı beşeri hekimlik gibi, uzman hekimlerin eğitim 

ve tecrübeleri doğrultusunda koruma ve tedavi uygulamaları 

yapmalarını gerektiren bir meslektir. Beşeri tıp alanında olduğu gibi 

veteriner hekimlik alanında da hastaların durumuna göre alternatif 

uygulamalar kullanılmaktadır. Yapılan uygulamalar arasında; 

akupunktur, fitoterapi, fizyoterapi, hidroterapi, homeopati, ozon 

tedavisi gibi başlıklar vardır. Bu uygulamalara alternatif tıp 

uygulamaları olarak isimlendirilir. 

Türkiye'de ve dünyada yaygın olarak uygulanan ve başarısı kanıtlanmış 

alternatif uygulamalar birçok araştırmaya konu olmaktadır. Ayrıca 

yüksek lisans ve doktora tezlerinde incelenmiş, sonuçların olumlu 

olduğu görülmüştür. Bu gelişmeler sonucunda bu uygulamaların 

medikal tedavi ile birlikte kullanılmasının uygun olabileceği 

düşünülmektedir. 

Beşeri tıbbın içerisinde yer alan tıp kavramına farklı başlıklar eklenerek 

tanımlar çeşitlenmiştir. Hastalığın semptomlarının ortadan 

kaldırılmasını başarı olarak kabul eden ve hastalığın ortadan 

kaldırılmasına odaklanan fonksiyonel tıbbi yaklaşıma konvansiyonel 

tıp denir. Bütünsel tıp; İstenilen bir sağlık durumu için tüm fiziksel, 

duygusal, sosyal ve ruhsal boyutları dikkate alan bir yaklaşımı tanımlar. 

Geleneksel tıp, belki de en çok duyulan ve hatırlanan isim, dini 

inançlara, felsefeye, toplumsal deneyimlere dayalı tıbbi yaklaşım ve 

yöntemlerden oluşmaktadır. 
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Beşerî alanda alternatif tıp, hastanın iyi olması, bağışıklık sisteminin 

güçlendirilmesi, sağlık ekonomisi, tedavi güvenliği ve hasta tercihi gibi 

nedenlerle giderek yaygınlaşmaktadır. Mevcut tıbbın gözle görülür 

iyileşme sağlayamadığı kronik hastalıklarda daha çok tercih edilen bu 

uygulamalar, kronik hastalık oranının yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde 

artış göstermektedir. Kanıtlanmış geleneksel ürün ve teknikler, 

hazırlanan ilaçların terapötik etkinliği ve maliyet-geri dönüş oranı 

sorunları nedeniyle çekici hale gelmektedir (Alkin 2015). Veteriner 

hekimlikte bu alandaki hassas adımlar dikkat çekmektedir. Hayvan 

davranışı, hayvan psikolojisi, psikolojik fizyoloji, hayvan refahı 

yaklaşımları önem kazanmaktadır. Folklorik veterinerlik kültürü ve 

alternatif tıbbi yöntemlerin araştırıldığı çalışmalar artmaktadır (Birch 

1997, Sinmez 2011). 

Alternatif tıp uygulamaları, ister koruyucu ister tedavi amaçlı olsun, 

deneyim ve kültürel bilginin aktarılması yoluyla elde edilen bilgilerdir. 

Örneğin mikrocerrahide kopan uzuvların ve kesiklerin iyileşmesi için 

ameliyat sonrası dönemde sülük tedavisi uygulanmaktadır. Sülük 

salgısı damarları açarak iyileşme sürecini hızlandırır. Binlerce yıldır 

kullanılan sülük tedavisi, tıp otoriteleri tarafından uzun yıllar göz ardı 

edilmiş ancak günümüzde fitoterapi ve akupunktur gibi önemli 

tekniklerden biri olmayı başarmıştır.  

Başka bir örnek; halktan biri tarafından geliştirilen ısırgan otu, asma 

yaprağı, havlıcan, meyan kökü ve kekik bileşimi ile her türlü kanamayı 

milisaniyeler içinde durdurabilen bir müstahzar cerrahi operasyonlarda 

kullanılmaya başlandı. Bu bitkisel karışım; saniyenin kesirleri içinde ağ 
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oluşturarak fibrinojen ile etkileşir, eritrosit agregasyonunu sağlayarak 

doku onarımına olanak sağlayacak bir hemostaz sağlar ve tıpta bilinen 

yöntemlerden farklı olarak farklı bir kanama durdurma mekanizması ile 

çalışır. Bu mekanizma primer ve sekonder hemostaz sorunu olan 

bireylerde olduğu gibi normal hemostaz değerlerine sahip bireylerde de 

çalışır (Ibis 2008). 

Homeopatik ilaçlarla tedavi, öne çıkan bir başka örnektir. Bu ilaçların 

minerallerden ve bitkilerden üretilmeleri, çok seyreltik olmaları yan 

etkilerinin hemen hemen hiç olmamasını sağlar. Farklı ürün ve 

uygulamalardan oluşan çok sayıda tamamlayıcı tıbbi yaklaşım; onları 

benimseyen doktorlar tarafından; hayvanlarda ve insanlarda 

uygulanmaya devam etmektedir (Churchill 1999). 

Kemoterapinin bağışıklık sistemini çökerttiği bilinmektedir. Kanser 

hastasının bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse, savaşma gücü de o 

kadar güçlüdür. Bu gerçeklik nedeniyle birçok ülkede kanser 

hastalarına fitoterapi ve bağışıklık sistemini destekleyen tamamlayıcı 

tıbbi protokoller seçenek olarak sunulmaktadır (Akyürek 2016). 

Alternatif Tıp uygulamaları aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir. 

A. Fitoterapi 

Fitoterapi, şifalı bitkiler kullanılarak hastalıkları önlemek veya tedavi 

etmek için kullanılır. Bu terim ilk olarak Fransız doktor Henri Leclerc 

(1870-1955) tarafından La Presce Medical dergisinde kullanılmıştır 

(Faydaoğlu ve Sürceoğlu 2011). Bitkilerin tedavide kullanılabilmesi 

için güvenlik ve etkinlik yönünden araştırılması gerekir. Güvenilirliğin 
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amacı kontaminasyonu önlemek, üründe kullanılan etken madde 

miktarını hesaplamak yani belli bir standart sağlamaktır.  

Fitoterapötik olarak kullanılan birçok bitki vardır. Türkiye'de kullanılan 

adları olan bitkiler: yatıştırıcı ve antikonvülsif etkileri olan kedi otu, 

takke otu ve yulaf samanı; epilepsi kontrolünde kullanılmaktadır (Levy 

1950; Orey 1998). Isırgan otu, yüksek demir içeriği ile kansızlık 

tedavisinde faydalıdır. Anal kese iltihaplarında kompres olarak 

karahindiba veya civanperçemi çayı kullanılabilir. Tere ve maydanoz 

iştah açıcı ve detoks amaçlı kullanılabilir. Biberiye oral antiseptik 

olarak kullanılırken, kırlangıçotu katarakt ve kornea ülserlerinde göz 

yıkama olarak kullanılır. Kabızlıkta kuru erik; ballı pirinç suyu 

tüketiminin enteritte tedavi edici olduğu bildirilmektedir (Levy 1950). 

Deniz salyangozu ailesinden vinca rosea'dan elde edilen vinkristin; 

Lösemi ve kanser tedavilerinde başarıyla kullanılmaktadır (Stanway 

1982). Günümüzde sokak köpeklerinde önemli bir kısırlık sorunu olan 

Transnissibl Venereal Tümör (TVT) tedavisinde vinkristin başarıyla 

kullanılmaktadır (Özyurtlu ve ark. 2008). Bir kanser ilacı olarak Pasifik 

porsuk ağacından elde edilen “Toxol” aynı amaçla uygulanmaktadır 

(Boik 2001). 

Maydanozdaki metabolitlerden biri olan apigenin, tümör hücrelerinin 

çoğalmasını engeller. Soya fasulyesindeki genistein bir izoflavonoiddir 

ve tümör vaskülarizasyonunu önler (Boik 2001). Fesleğen (Ocimum 

sanctum) yapraklarından hazırlanan sıvı özü; sığırlarda subklinik 

mastitiste; Lizozimal enzimleri artırdığı, toplam bakteri sayısını 
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azalttığı ve bağışıklık hücrelerini aktive ettiği için tedavide alternatif bir 

yöntem olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (Mukherjee ve ark. 2005). 

Rahi et al. (2014), Ashwagandha olarak da bilinen Menekşe (Withania 

somnifera) ve sarımsak (Allium sativum) ekstraktının endometrit 

nedeniyle tekrarlayan vakalarda intrauterin uygulanmasının tedavinin 

başarılı olduğunu ve oranların antibiyotik tedavisine yakın olduğunu 

bildirmiştir. Nim ağacı yaprağı (Azadirachta indica) ve sarımsak 

ekstraktının endometrit tedavisinde 7 gün süreyle intrauterin 

kullanıldığı bir başka çalışmada fitoterapötik uygulamaların olguları 

tedavi ettiği ve antibiyotik tedavisi ile yakın gebelik oranlarının elde 

edildiği bildirilmiştir (Tomar ve ark. .2017). 

Yiğit ve Yaşar (2017) "Organik Hayvansal Üretimde Tedavide 

Alternatif Yöntemler: Bir Veteriner İncelemesi" başlıklı makalelerinde 

binlerce yıldır devam eden alternatif uygulama örneklerini bilim 

dünyasına sunmuştur. Eserlerinde; Antik Yunan'da birçok bitkinin 

(haşhaş, aloe, pelin, safran, susen çiçeği vb.) etkileri bilinmesine 

rağmen akıl dışı (dışkı, yavru, kunduz testisleri vb.) tedavi ve ilaç olarak 

kullanıldığını; Hamileliği sürdürmek (kürtajı önlemek) amacıyla 

kullanılan karışım (ardıç ağacı, mazı, servi külahı, beyaz şarap), 

karabiber, zencefil, safran, hurma ve şarap ile bilinmeyen hiltitin 

içilmesi tavsiye edilirken ( Hintçe ebherad denilen) ve süleymani şeker 

karışımı kullanılır; sümbül, turp tohumu, hardal, beyaz biber ve şarap 

karışımı idrar retansiyonu/yetersizliği durumunda burundan 

uygulandığı bildirilmiştir (Yiğit ve Yaşar 2017). 
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Kendi başına bir konu olan fitoterapi alanında yapılmış binlerce çalışma 

bulunmaktadır. Her kültürün kendine has bitkisel tedavisinin olduğu ve 

insan - hayvan sağlığında kullanılmaya devam edildiği ve ister 

metabolit içersin ister bitkinin tamamı olsun farklı etkileri araştırılmaya 

devam edilecektir. 

Başlı başına bir konu olan fitoterapi alanında yapılmış binlerce 

araştırma bulunmaktadır. Her kültürün kendine ait bir bitkisel tedavi 

uygulaması olduğu, insan ve hayvan sağlığında bu uygulamaların 

kullanım alanı bulmaya devam ettiği ayrıca içerdikleri metabolit ya da 

tüm bitki olsun farklı etkilerinin araştırılmaya devam ettiği 

görülmektedir.  

B. Akupunktur 

Akupunktur, doğu tıbbında binlerce yıldır insan ve veteriner tıbbında 

kullanılmaktadır. Batı ülkelerinde ise son 40 yıldır kullanılan bir 

uygulamadır. Özellikle 1974 yılında Uluslararası Veteriner Akupunktur 

Derneği'nin (IVAS) kurulmasından sonra veteriner hekimler tarafından 

kabul görmeye başlamış ve bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Genellikle akupunktur tedavisi ile ilişkili ağrı ve rahatsızlık yoktur veya 

minimaldir (Şekil 1). Aslında, akupunktur tedavisi ile ilişkili olarak 

genellikle aşılama veya deri altı enjeksiyondan çok daha az rahatsızlık 

vardır (Xie 2007, Hulea ve Cristina 2012). 
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Şekil 1: Bir köpeğe akupunktur uygulaması 

(http://www.shilohanimalhospital.com/acupuncture.html) 

Araştırmalar sonucunda üreme bozuklukları (ödem, eş kısırlığı, düşük 

gebelik oranı, iktidarsızlık ve penis felci, doğum güçlüğü) gibi 

durumlarda kullanılmak üzere; köpeklerde felç ve topallık; atlarda sırt 

ve kas ağrıları; tüm hayvanlarda resüsitasyon (acil müdahale, 

resüsitasyon) gibi olgularda akupunkturun veteriner hekimlikte 

kullanıldığı bildirilmiştir (Chan ve ark. 2001). 

Farklı hastalıklarda farklı hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar (Tablo 

1), akupunkturun veteriner hekimlikte alternatif bir tedavi yöntemi 

olarak kullanımına ilişkin olumlu sonuçlar göstermektedir. 
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Tablo 1: Veteriner Hekimlikte akupunktur kullanım yerleri (Hulea ve Cristina 2012). 

Etki Bölgesi Etki ettiği düşünülen hastalık ya da bozukluklar  

Gastro intestinal  Özofagus hipomotilitesi, gastrit, atoni, gastroenterit, 

kolit, megakolon, rektal prolapsus, kronik idiyopatik 

ishal veya kusma 

Solunum Rinit, sinüzit, larenjit, astım, kronik öksürük, burun 

kanaması, pnömoni; 

Nörolojik Trigeminal nevralji, periferik sinir felci, nistagmus, 

vestibüler sendrom, tortikolis, dejeneratif olmayan 

miyelopati, epilepsi, felç, sağırlık, koma; 

Kas-iskelet sistemi Kronik dejeneratif eklem hastalığı, intervertebral disk 

hastalığı, spondiloz, kalça displazisi, tendinit, 

burkulmalar, yamuk kasının kas spazmları, ağrı 

Üreme, Endokrin, 

Metabolik 

Yumurtalık kistleri, distosi, plasenta retansiyonu, uterus 

prolapsusu, mastitis, meme ödemi, hepatit, sarılık 

Bağışıklık sistemini 

baskılayıcı, Alerjik 

Doğal alerjenler 

Cilt Duyusal nöro-dermatit, alerjik dermatit 

Üriner sistem İnkontinans, sistit, idrar retansiyonu 

Tıbbi acil durumlar Kalp durması, solunum durması, 

Etkili olduğu iddia edilen bölgesel uygulamalarla ilgili çalışmalarda 

akupunktur uygulamasının etkisiz olduğunu gösteren sonuçlar da 

bulunmaktadır. 2015 yılında yapılan bir çalışmada palmar ağrı için tek 

seferlik akupunktur tedavisinin etkisiz olduğu bildirilmiştir (Robinson 

ve Manning, 2015). Sepsis üzerine yapılan bir çalışmada, nötrofil 

göçünü yeniden sağlamasına ve bakteri sayısını azaltmasına rağmen 

etkili bir uygulama olduğu belirtilmemiştir (Scognamillo-Szabó ve ark. 
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2004). Sonuç olarak akupunktur tedaviye destek olarak kullanıldığında 

başarılı gibi görünen bir uygulamadır. 

C. Homeopati 

Homeopati, Yunanca homoios (gibi) ve pathos (acı çekmek) 

kelimelerinden oluşan benzerlik ilkesine dayalı bir tedavi yöntemidir. 

"Similia similibus curantur" homeopatisi, "benzeri benzeri ile tedavi 

etmek" fikrinden yola çıkarak; Vücudun kendi kendini iyileştirme 

yollarını tetikleyerek hastalık etkisini ortadan kaldıran doğal bir tedavi 

yöntemidir. Homeopati Hipokrat ve Paracelsus'a kadar uzansa da Dr 

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843) tarafından 

"benzer şeyler benzerlerle tedavi edilebilir" ilkesiyle kurulmuştur (İlhan 

2018; Pekmezci ve Gültiken 2015). 

Homeopatide; Atropa belladonna, Arnica montana, Calendula 

officinalis gibi bitkisel kökenli; yılan, arı, köpek sütü, kan, kıkırdak 

dokusu, göbek bağı ve embriyo gibi hayvansal maddeler; irin, kuduz 

köpekten tükürük, uyuz, bel soğukluğu akıntısı, tüberküloz akıntısı-

kanser dokusu gibi hastalıklı doku; altın, arsenik, fosfor, çinko, 

kalsiyum gibi mineral maddeler; sülfürik asit, askorbik asit, sodyum-

kalsiyum-magnezyum-potasyum tuzları gibi kimyasal maddeler 

kullanılabilir. Homeopatik ilaç, ana bileşenin seyreltilmesiyle 

hazırlanır. Benzer şekilde hayvansal hammaddelerin üzerine uygun bir 

taşıyıcı dökülerek bir süre beklenir ve çözünen kısımlar ayrılarak tentür, 

toz veya ekstrakt gibi farmasötik bir ana madde elde edilir. Seyreltici 

olarak bazen su, alkol, gliserol veya bunların su karışımları bazen de 
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laktoz ve sakaroz gibi maddeler kullanılmaktadır (Pekmezci ve 

Gültiken 2015, Kızıl ve Atam 2016). 

Homeopatide ana bileşenin seyreltilmesi toksisiteyi ve yan etkileri 

azaltır; karıştırma, ezme ve çalkalama işlemleri maddenin iyileştirici 

etkilerini ortaya çıkarır hatta arttırır. Seyreltmeler “D potens (Decimal) 

seyreltme”, “C potens (Centimal) seyreltme” ve “Q potens 

(Quinquagiesmillesimal) seyreltme” olarak yapılabilmektedir. D potens 

(Decimal) seyreltme 1/10 olarak hazırlanır. Bu seyreltmede 1 damla ana 

madde 9 damla alkolde çalkalanarak sulandırılır. C potens (Centimal) 

seyreltme 1/100 olarak hazırlanır ve 1 damla ana madde 99 damla 

alkolde seyreltilir. Q potens (Quinquagiesmillesimal) seyreltmesi 

1/50000 oranında potansiyalize edilmiştir (Chatterjee 2003, Pekmezci 

ve Gültiken 2015). İnorganik maddelerde ise kuvvetlendirme çalkalama 

ile değil, toz haline getirme (karıştırma, kırma veya öğütme yoluyla 

hazırlama) ile sağlanır (Pekmezci ve Gültiken 2015, Kızıl ve Atam 

2016). 

Homeopati, dünyada en yaygın kullanılan ikinci tıbbi yöntemdir. 

Homeopatik ilaçların etkinliği üzerine yapılan çalışmalarda olumlu 

sonuç alınanlar bu ilaçların etkisinin plasebo etkisi olmadığını ortaya 

koymuştur (Gibson ve ark. 1980; Mellor 1989). Homeopatik ilaçlar 

faydalı görülse de, sakıncalı da olabilirler. Hastalıklar yerine 

semptomlar göz önüne alındığında asıl tedavi uygulanmaz. 

Homeopati, veteriner hekimlikte; alerjik olaylar, rahim, idrar yolları ve 

meme hastalıkları, kısırlık, bebek zarının tutulması, eklem-kas 

iltihapları ve ağrıları, düz kas spazmları, sarılık, karaciğer yağlanması, 
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ateş, kalp yetmezliği gibi birçok durumun tedavisine yardımcı olarak 

kullanılırlar. 

Aslan et al. (2000) ineklerin çalışmasında; Homeopatik Pulsatilla 

miniplex'in doğum sonrası doğurganlık üzerindeki etkisi araştırıldı. Bu 

çalışmada pulsatilla miniplex ile postpartum uterin regresyon sürecinin 

kısaldığı ve doğurganlık hızının arttığı sonucuna varılmıştır. Aslan ve 

arkadaşları (2004) ile Özyurtlu ve Alaçam'ın (2005) yalancı gebelik 

tedavisinde homeopatik ilaçlar kullandıkları çalışmasında; Yalancı 

gebeliklerin herhangi bir yan etki olmaksızın başarılı bir şekilde tedavi 

edildiği sonucuna varıldı. 

Gültiken ve Vural'ın (2007) çalışmasında, homeopatik bir ilaç olan 

Tarantula cubensis'in meme tümörlerinde primer sekonder tümör 

oluşumları üzerindeki etkinliği araştırılmış; Çalışma sonucunda 

homeopatik bir ilaç olan Theranekron'un yeni tümör oluşumunu 

engellemede bir ölçüde etkili olduğu gözlemlendi. Ayrıca Kaçar ve ark. 

(2007), Theranekron'un uterus involüsyonu ve vajinal akıntı üzerindeki 

etkilerini araştırdı; İlacın vajinal akıntının şiddetini azalttığı, uterus 

involüsyonunu hızlandırdığı ve retensiyo sekundinarumu önleyebildiği 

bildirilmiştir. 

D. Fizyoterapi  

Fizyoterapi, tümü vücudun etkilerini tedavi etmek, iyileştirmek ve 

profilaktik olarak tedavi etmek için kullanılan masaj, fiziksel egzersiz, 

sarma, ısı, elektrik gibi fiziksel faktörlerin etki mekanizmalarını 

inceleyen bilimdir. Fizyoterapi, tıbbi iyileşmede kullanılan en yaygın 
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tedavi yöntemlerinden biridir ve hastaların mümkün olan en kısa sürede 

normal yaşama dönmelerine yardımcı olur (Allain YM ve ark., 2007). 

Fizyoterapi, hastalık veya yaralanmayı tedavi etmek için masaj veya 

egzersizler gibi fiziksel ajanların veya araçların terapötik kullanımı 

olarak tanımlanır. Tıpta, insanda ve veterinerlikte son derece faydalı bir 

yardımcıdır. Amaç, hastalara hareketlilik/fonksiyon ve yaşam kalitesini 

geri kazandırmaktır. Bu, yaralı dokuları restore etmek, yaralı dokuların 

dengesini/kuvvetini iyileştirmek ve kardiyorespiratuar, nörolojik ve 

kas-iskelet sistemlerini stabilize etmek için iyileşme sürecini uyararak 

yapılır. 

Fizyoterapi, spor ve çalışan hayvanlarda performansı optimize etmede 

ve yaralanmaları önlemede de önemli bir rol oynar. Herhangi bir 

hayvan üzerinde yapılabilir, ancak küçük hayvan pratiğinde görülen 

vakaların çoğu köpeklerdedir. Fizyoterapi genellikle ameliyat sonucu 

oluşabilecek komplikasyonları düzeltmek için kullanılır; ancak erken 

ve uygun şekilde yapılırsa bu komplikasyonlar görülmeyecektir. 

Rehabilitasyon, hem sahiplerin hem de veteriner hekimlerin 

beklentilerini karşılamak için en yüksek standartta olmalıdır. Örneğin 

bir ameliyat sonrası fizyoterapi, doğru yürüyüş eğitimi sağlıklı 

yürüyüşe yardımcı olacaktır; bununla birlikte, fizyoterapi olmadan 

hayvan, farklı ve kendine özgü bir yürüyüş modeli benimseyebilir. 

Geleneksel olarak, fizyoterapi çok çeşitli uzmanlık dallarına ayrılmıştır. 

Veteriner hekimlikte şu bölümleri görebiliriz; Kas-iskelet, Solunum, 

Ortopedi, Nörolojik, Spor hekimliği, Yaşlı bakımı/geriatri, Gelişim 

sorunları. 
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Spesifik fizyoterapötik teknikler için dikkate alınması gereken birçok 

kontrendikasyon ve belirli koşullar vardır, bunlar şöyle sıralanabilir: 

Hamilelik, Kanser, Dolaşım sorunları, Miyopatiler, Davranış. 

Resim 1: Veteriner Fizyoterapi Tedavisinde Yer Alan Adımlar (Mahaseth ve 

Raghul, 2021) 

Veteriner fizyoterapisi, kas-iskelet sistemi ve nörolojik durumların 

değerlendirilmesi ve tedavisi; ayrıca doğru sorunları bulmak için 

nöromüsküler sistem ve anatomi analizini de içerir. Veteriner 

fizyoterapisi son 25 yıldır tanınmaktadır. Büyük ve küçük hayvanların 

tedavisinde veteriner hekimliği ile birlikte hayati bir role sahiptir. 

Fizyoterapide tedavi (Resim 2-5); ağrı giderme teknikleri, yumuşak 

doku ve eklem mobilizasyonları, egzersiz protokolleri, elektroterapi 

modaliteleri ve ev programlarını kapsar (Mahaseth ve Raghul, 2021). 
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Resim 2. Çapraz Bağların Bütünlüğünü Kontrol Etmek İçin Ön Çekmece Testi 

(Prydie ve Hewitt 2015). 

Resim 3. Çeşitli buz paketleri ve uygulamaları (Prydie ve Hewitt 2015). 
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Resim 4. EMS ünitesi: Her biri bir negatif ve bir pozitif terminalden ve iki kontak 

pedinden oluşan iki kanallı, pille çalışan bir kontrol ünitesinden oluşur (Prydie ve 

Hewitt 2015). 

Resim 5. Ağrılı bölgeye veya bölgeyi innerve eden periferik sinir köklerine 

elektrotlar yerleştirilir (Prydie ve Hewitt 2015). 
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E. Hidroterapi 

Hidroterapi, su kullanılarak uygulanan başka bir alternatif tedavi 

yöntemidir. Doğa incelendiğinde, hayvanların sadece susuzluklarını 

gidermek için değil içgüdüsel olarak bazı acıları tedavi etmek için de su 

kenarlarına geldikleri, bazılarının iyileşene kadar orada kaldığı 

görülmektedir. 

Antik çağda, Roma döneminde su önce hijyen, daha sonra tedavi amaçlı 

kullanılmıştır. Aslında insanlar dinlenmek için özel ve büyük binalar 

inşa etmişler ve sonraki dönemleri etkilemişlerdir (Guigardet V., 2009). 

Avrupa'da hidroterapinin bilimsel temelleri, 1877'de Viyana Tıp 

Fakültesi'nden Alman tıp doktoru W. Winternitz tarafından “Die 

hydrotherapie auf phisiologischer” başlıklı ilk makalesini yayınlayarak 

atıldı (Grecu et al. 2018). 

Hidroterapide suyun vücudu aşağıdaki şekillerde etkileyerek çalıştığı 

düşünülmektedir. Termal (yüksek veya düşük sıcaklık), mekanik 

(Arşimet ilkesine göre kaldırma kuvveti kullanımı, vücuda uygulanan 

basınç) ve son olarak kimyasal (kimyasal veya eklenecek gazlarla 

birlikte) (Down A., 2009).  

Veteriner hekimlikte hidroterapi giderek daha erişilebilir hale geliyor 

ve ihtiyacı artıyor. Kendi başına bir alan olmasına rağmen fizyoterapi 

ile birlikte uygulanmakta ve çalışılmaktadır. Hidroterapi, Hekim 

rehberliğinde özel olarak düzenlenmiş havuzlarda yapılır. Su seviyesi, 

koşu bandı hızı, sıcaklığın ihtiyaca göre ayarlanabildiği güvenli, ağrısız 

ve non-invaziv bir işlemdir. (Şekil 7 ve 8). 
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Resim 6: Koşu bandı havuzunda hidroterapi örneği (Prydie ve Hewitt 2015). 

Resim 7: Havuzdaki bir köpekte hidroterapi tedavisi 

(www.animalhydrotherapyatblossoms.co.uk) 

F. Ozon tedavisi 

Ozon (O3) gazı, üç oksijen atomundan oluşan kararsız, kuvvetli 

oksitleyici, keskin, renksiz bir gazdır. Adı, "koklamak" anlamına gelen 

Yunanca "ozein" kelimesinden gelir. Ozon tıpta ilk kez 1932 yılında 

Fisch tarafından kullanılmıştır (Dıraçoğlu 2016). Ozon gazı virüs, 
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bakteri, mantar vb. mikroorganizmaların biyolojik zarlarının 

oksidasyonu nedeniyle uzun süredir dezenfektan olarak kullanılmak-

tadır (Uysal ve ark. 2015). Ozon gazının immünomodülatör, 

antimikrobiyal, antiinflamatuar, antihipoksik ve yara iyileştirici 

özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Ozonun hem hücresel hem 

de hümoral bağışıklık sistemlerini uyardığı, bağışıklığı sağlam 

hücrelerin artışını ve immünoglobulinlerin sentezini tetiklediği 

bulunmuştur (Remondino ve ark. 2018, Bozbas ve ark. 2016). 

Bu sayılan tedavi yöntemleri dışında beşeri hekimlikte alternatif tıp 

uygulamaları bazında başka başlıklar da dikkat çekmektedir. Ancak 

Veteriner Hekimliğinde ya karşılıkları tam olarak bulunamamış ya da 

pratikte yerini almamış olabilirler. Bu yöntemlere örnek olarak 

karşımıza; Sülük tedavisi, Apiterapi, Hipnoterapi, Osteopati, 

Proloterapi vb başlıklar çıkmaktadır. Farklı bir tedavi prosedürü olsa da 

hayvanlara müzik dinleterek tedavi etmek bir başlık altında 

incelenmese de verim artırmada ya da hayvanların standartlarını 

değiştirme Türkiye’de belli çiftliklerde kullanıldığı bilinmektedir.  

SONUÇ 

Alternatif ve tamamlayıcı tıp günümüz bilimsel yöntemleri ve bilgileri 

artık daha da iddialı hale gelmiştir. Bu bilgilerin uzun yıllar deneyimle 

elde edildiği, geliştirilen gözlem bilgileri olduğu unutulmamalıdır. 

Modern tıbbın kronik hastalıkları tedavi etmekte zorlanıyor olması 

alternatif yaklaşımları doğurmaktadır. Ancak yararlanırken bu 

yöntemleri endike hale getirecek bilimsel çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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Modern tıbba ve önerilerine güvenmeyen, ya da bu yöntemleri ve 

uygulamaları pahalı bularak farklı yollar arayan yaklaşımların artıyor 

olması, sağlık arayışlarını, alternatif ve tamamlayıcı yöntemlere 

yönlendirmeye devam edecektir. Bununla birlikte, alternatif ve 

tamamlayıcı tıbba ait yöntemler ise yasal mevzuatın yeterli olmayışı, 

izlenebilir standartların ve alanında uzman kişilerin eksikliği gibi 

nedenlerle tartışılmaya devam edilecektir. 
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GİRİŞ 

İnsan genel olarak tabiattaki tüm canlılarda olduğu gibi vücudun 

büyük bir kısmı sudan oluşmaktadır. Vücudumuzda yaşam için gerekli 

olan tüm biyokimyasal ve fizyolojik olayların devam edebilmesi için 

sıvı bir ortam şarttır. İnsan kütlesinin bebeklik döneminde yaklaşık 

%75’i su ve yaş ilerledikçe bu oran yetişkinlerde düşerek ortalama % 

60 kadardır. Buna rağmen su oranının beden ağırlığının yarıdan fazla 

olduğuna dikkat edilmelidir. Fakat vücuttaki yağ oranı arttıkça su 

oranı göreceli olarak düşmektedir (Şekil-1).  

 

Şekil-1: Vücut Sıvılarının Dağılımı. Yüzdeler 70 Kg Vücut Ağırlığına Göre 

Verilmiştir (Ağar. 2021) 
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1.HÜCRESEL DAĞILIM 

Vücudun içindeki sıvı dağılımı iki kısma ayırmak mümkündür. Bunlar 

hücre içi ve hücre dışı sıvıdır. Hücre içi sıvı tüm sıvının 2/3’ünü 

oluşturur. Hücre dışı sıvı ise tüm sıvının 1/3’ünü   oluşturur.  

Hücre içi sıvı hücreyi dış ortamdan ayıran zar ile hücre çekirdeği 

arasında kalan kısımda yer almaktadır. Sitoplazmada organellerin bir 

yerden bir yere taşınması madde alımı sevki ve atık ürünlerin 

uzaklaştırması gibi birçok olay sıvı ortamda gerçekleşir. Hücre içi sıvı 

miktarı çok stabil tutulmaya çalışılır. Hızlı değişimlere kolay bir 

şekilde uyum sağlayamazlar. Çoğu kimyasal reaksiyonlar ve taşıma 

işlemleri hücre içi sıvı ortamında meydana gelmektedir. Bu nedenden 

dolayı ozmalariteyi korumak ve bunu sürdürülmesini sağlamak 

önemlidir. Vücuda sıvı girişi ağız yoluyla, çıkışı ise böbreklerden 

idrar, bağırsaklardan dışkı, akciğerlerden solunum ve deriden 

buharlaşma ile olur (Şekil-2).  
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Şekil-2: Osmoz Olayı (https://www.msxlabs.org/forum/biyoloji/248812-osmoz-

gecisme-osmotik-basinc.html). 
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Hücre dışı sıvının ¾’ünü hücreler arası bölme (interstisyum), ¼’ünü 

plazma, lenf ve beyin omurilik sıvısı (BOS) oluşturur. İnterstisyum ve 

plazma arasında sıvı geçişleri temel olarak kılcal damar duvarında 

gerçekleşmektedir. Patolojik durumlarda hücre içi ve/veya hücreler 

arası bölmedeki sıvı miktarları değişebilmektedir (Brinkman. 2018).  

Vücut sıvısının kimyasal bileşimi ve hücre içi ve hücre dışı oranları 

oldukça değişkendir. Hücre dışı sıvı ve interstisyel sıvı bileşim olarak 

benzerdir. Ancak hücre dışı sıvılar da yüksek konsantrasyonlarda 

sodyum, klor, bikarbonat ve kalsiyum içerir. Hücre içi sıvı da ise 

potasyom, protein, fosfat ve magnezyum içerir (Shafiee. 2003, Metz. 

2018, Holliday. 1957).  Vücut sıvılarının içeriği ayrıca vücudun hangi 

bölümünün ve içinde bulunan organın işlevine bağlıdır. Örneğin; 

midede bulunan sıvı olan hidroklorik asit (HCI) pH’sı ortalama 1-1,5 

ve işlevi mideye alınan besinlerin parçalanmasını ve 

mikroorganizmaların üreyip kokuşmasını engellemektir. Öte yandan 

iç kulak yarım daire kanallarında yer alan sıvı başın sağa-sola öne-

arkaya ve aşağı-yukarı hareketlerinde dengeyi sağlamak gibi görevleri 

vardır.  

Sıvı yarı geçirgen zarları pasif olarak geçerek vücuttaki hücresel 

ortamlarda hareket ederler. Vücudumuzdaki sıvıların ozmolaritesi 

ortalama 280-295 mOsmol/L arasında değişkenlik gösterir. Fizyolojik 

kan plazma ozmolaritesi 286 mOsmol/L’dir. Fizyolojik değerdeki 

ozmolarite için izoozmotik/izoozmolar, daha düşüğü için 

hipoozmotik/hipoozmolar ve yüksekliği için ise 

hiperozmotik/hiperozmolar terimleri kullanılır. Bir çözeltinin hücre 
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zarının iki tarafı arasında ozmoz oluşturma kapasitesine tonisite denir. 

Tonisite çözeltinin ozmolaritesiye doğru orantılıdır. Fizyolojik 

değerleri ozmolariteye sahip sıvılara izotonik, daha düşük olanlara 

hipotonik ve daha yüksek olanlara hipertonik sıvılar denir(Şekil-3).  

 

Şekil-3: Solüsyon Çeşitleri ve Hücrenin Tepkisi (Ağar. 2021). 

 

Hücresel ozmotik konsantrasyon gradyanlarının devamı büyük ölçüde 

transmembran iyonik taşıma proteinlerinin aktif pompalanması 

yoluyla korunur. Sodyum potasyum pompası enerji harcayarak 3 

sodyumu hücre dışı sıvıya 2 potasyumu ise hücre içi sıvıya kazandırır.  

Bununla birlikte, iyonik bileşenlerde değişiklik olmaksızın sıvı 

hacmindeki hızlı değişiklikler, konsantrayon gradyanların değişmesine 

neden olur. Kan plazmasının ozmotik gradyanları, esas olarak çözünen 

maddelerin gastrointestinal sistemden emilmesi ve gastrointestinal 

sistem ve idrarla atık ürünlerin uzaklaştırılması ile korunur. İyonik 

bileşenlere ek olarak, ozmolariteyi oluşturmakta kısmen serumdaki 

albümin gibi proteinlerde görev alır. Göz önünde bulundurulması 
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gereken bir diğer önemli ozmotik olarak aktif bileşen ise glikozdur. 

Sıvı, hipoozmotik bölmelerden uzaklaşarak hiperozmotik bölmelere 

doğru hareket edecektir. Çünkü ozmozda su çözünmüş partiküllerin 

çok olduğu yerden az olduğu yere doğru ilerler.  

Tüm vücut sıvıları, katyon ve anyon dengesini gösteren sıfıra yakın 

bir iyonik net elektrik yüküne sahip olmalıdır. İyonik bileşenler, 

geçirgen zarların olmasına bağlı olarak sıvılar içinden seçici olarak 

yayılacaktır. Bir zar bir iyon için geçirgen değilse, bu nispeten daha 

yüksek konsantrasyon ozmolaritesine sahip bir gradyan yaratır. 

Çözünen gradyanlar, difüzyon gradyanlarına karşı bileşenleri düşük 

konsantrasyonlu alanlardan daha yüksek konsantrasyonlara taşımak 

için ATP şeklinde enerji harcayan membran proteinler tarafından 

fizyolojik olarak oluşturulabilir. Bu süreçler, suyu ozmotik olarak sıvı 

bölmelerine "çekmek" için hücresel bir ortam yaratır.  

Sıvıların ozmotik çekimine ek olarak, vücuttaki sıvı hareketi, 

oluşturulan ve korunan hidrostatik basınçlara dayanır. Bu en iyi, 

plazmadan kılcal zar boyunca dokunun interstisyel boşluklarına 

sıvının hareketinde kullanılır. Hidrostatik basınç, artan basınçların 

sıvıyı bir boşluktan dışarı çıkmaya zorladığı sıvı hareketi üzerindeki 

"itme" faktörüdür. Hidrostatik kuvvetlerin birleşik "itmesi" ve 

ozmotik kuvvetlerin "çekmesi" net bir sıvı hareketi yaratır. Bu, 

Starling denklemi kullanılarak matematiksel olarak açıklanmıştır:  
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Jv = Kfc ([Pc - Pi] - n [Op-Oi]) 

 

Jv: kılcal sıvı hareketinin net hızı olduğunda  

Kfc: bir kılcal filtrasyon sıvısı katsayısıdır  

Pc: kılcal hidrostatik basınçtır  

Pi: interstisyel hidrostatik basınçtır  

n: ozmotik yansıma katsayısıdır  

Op: plazma onkotik basıncıdır  

Oi: interstisyel onkotik basınçtır(Holliday. 1957). 

2.  BEYİN OMURİLİK SIVISI 

Beyin omurilik sıvısı iki aşamalı olarak koroid pleksus adı verilen bir 

grup hücre tarafından üretilir. Beyin omurilik sıvısı vücudumuzda 

yaklaşık olarak 150 ml kadardır. BOS beyin ve omuriliğin etrafında 

dolaşırken dış darbelerden gelen basıncı emer. Ayrıca kandan beyin 

dokusunun ihtiyacı olan malzemeleri kandan alır ve beyin dokusunun 

metabolizması sonrası oluşan artık ürünlerin uzaklaştırılmasını sağlar.  

Kanın plazması ve lenf sıvısıyla yakın ilişki içindedir. İlk başta kan 

plazmasının filtrelenmiş bir şekilde koroid pleksustaki damarlardan 

geçerek boş bir alana akar. Sıvının akışı ve yönünü belirleyen kılcal 

damarlardaki basınçtır. Gelen sıvı koroid pleksustaki damarların epitel 

hücreleri boyunca akar. Bu esnada hücrelerden sodyum başta olmak 

üzere klor ve potasyum iyonlarını çeker. Bu esnada hücrelerden gelen 

iyonlarla birlikte BOS’ta ozmotik basınç oluşmaya başlar. Bu süreç 



60 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR 2 

 

çok kontrollü bir şekilde işlemeye devam eder ve hücreler arasından 

BOS’a istenmeyen maddelerin geçişine izin verilmez. 

Beyin omurilik sıvısının iyon içeriği plazmanınkinden farklılık 

gösterir. Hücrelerden gelen iyon akımı bittikten sonra BOS’un 

sodyum ve klor oranı kan plazmasınınkinden daha yoğun olur. buna 

karşılık plazmadan daha az miktarda glikoz, kalsiyum, potasyum ve 

protein içerir. Koroid pleksuslarda B1 vitamini, büyüme faktörü, 

arjinin vazopressin ve beta-2 mikroglobülin sentezlenir. Salgılanan 

iyonlar ve sentezlenen hormonlar koordineli bir şekilde çalışır ve 

BOS’un salgılanmasının devamı için gereklidir. 

Kan basıncı ile beyin omurilik sıvısı arasında önemli bir ilişki 

bulunmaktadır. BOS’un ne kadar olacağı, salgılanacak hormon 

miktarı kan basıncıyla ilişkilidir. Örneğin BOS’ta oluşan ozmotik 

basınç artışı, BOS ile kan damarları arasında basınç farkı olur. 

Ozmotik basıncın etkisiyle BOS’dan Kan damarlarına suyun net 

difüzyonundaki artışından dolayı ve total BOS’un miktarında 

azalmaya neden olur. Otonom sinir sisteminin BOS’un üzerinde 

sempatik ve parasempatik sinirlerle salgısını arttırıp azaltabilirler. 

Sempatik sinirlerin aktiviteleri BOS’un miktarını arttırırken 

parasempatik aktiviteler BOS’un miktarında önemli azalmalara neden 

olurlar.  

Beyin omurilik sıvısının yapımından dört adet ventrikül sorumludur. 

Birinci ve ikinci ventriküller özellikle BOS’un büyük bir kısmından 

sorumludur. Beyin omurilik sıvısıyla ilgili birden fazla rahatsızlıklar 
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tanımlanmıştır. Bunların başında hidrosefali olarak adlandırılan 

hastalık gelmektedir. Travmalar, yaralanmalar, enfeksiyonlar veya 

doğuştan gelen anomaliler hidrosefalinin gelişmesine neden 

olabilirler. Hidrosefalide yürüyüş ve denge bozuklukları, düşme, idrar 

tutamama ve kusma gibi bazı sistemsel belirtiler görülür.  

Yenidoğanlarda ve bebeklerde hidrosefalinin geliştiği olgularda 

kafatası kemikleri yeterince sert olmadığı için BOS’un üretimi artar ve 

kafanın aşırı derecede şişmesine neden olur. MR ve BT gibi bazı 

tetkiklerle ventriküllerin büyümesi ölçülebilir. Hidrosefalinin şiddetini 

belirleyen biriken sıvı miktarının oranı ve beyin dokusuna verdiği 

hasarla alakalıdır. Genellikte şant adında bir cihazla tedavi edilmeye 

çalışılır. Ventriküller içindeki sıvı boşaltılarak BOS’un basıncı ve 

beyne vereceği zarar ekarte edilmeye çalışılır. 

Beyin omurilik sıvısının basıncının artmasına bağlı olarak idiopatik 

intrakraniyel yüksek tansiyon rahatsızlığı kendini gösterir. İdiopatik 

nedeni bilinmeyen, intrakranial ise beyin içi anlamına gelmektedir. Bu 

rahatsızlığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ama bir sebebinin de 

BOS basıncının artması durumu tetiklediği düşünülmektedir. 

Karbonikasiti parçalamakla görevli olan karbonik anhidraz enzim 

inhibitörleri ilaçlarıyla hastalık iyileştirilmeye çalışılır. Çünkü 

karbonik anhidraz enzimi, karbonikasiti karbondioksit ve suya 

parçalar. Önceden artmış olan BOS basıncının daha da artmasına 

sebep olur. bunun için kullanılan ilaç genellikle asetazolamiddir. 
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Beyin omurilik sıvısından numune almak bazı hastalıkların tanısını 

koymaya yardımcı olabilir. BOS’da bazen hastalıklara neden olan 

bakteri ve virüsler olabilir. Tanı için beyin omurilik sıvısının 

numunesi gerekebilir. Doktorun menenjit yada ansefalit tanısını 

koymasına yardımcı olur.  

Bunların dışında otoimmün bir hastalık olan multipl skleroz 

hastalığının tanısı için BOS numunesi alınabilir. Çünkü; Multipl 

skleroz hastalığı vücudun kendi bağışıklık hücrelerinin sinir sistemine 

hasar vermesi ile karakterize bir hastalıktır (Şekil-4). Bağışıklık 

hücreleri yüksek miktarda immünglobulin üretir. BOS’da 

immünglobulin miktarının yüksek olması doktoru tanıya 

götürebilmektedir. 

Beyin omurilik sıvısında başka bir hastalık olan Alzheimer 

hastalığının tanısı içinde gerekli olabilmektedir. Hastalığa ait protein 

türlerinin BOS’da olması doktoru tanıya götürebilmektedir.  

 

Şekil-4: Multipl Skleroz Hastalığı (https://recaiturkoglu.com/ms-hastaligi/). 
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3.  PATOLOJK DURUMLAR 

Bazı patolojik durumlar sıvı dengesinde anormalliklere neden olur. 

Sıvı dengesi anormallikleri ya sıvının aşırı yüklenmesi ya da etkili 

sıvının azalmasıdır. Sıvı yüklenmesi klinik olarak ödem olarak bilinir. 

Ödem en sık olarak ekstremitelerin yumuşak dokularında görülür; 

ancak herhangi bir dokuda ortaya çıkması mümkündür. Sıvı 

yükündeki azalmalara genellikle dehidrasyon olarak isimlendirilir. 

Ödem, uzuvların ve yüzün yumuşak dokularında şişme ve ardından 

cildin boyutunda ve sıkılığında bir artış olarak kendini gösterir. 

Periferik ödem, interstisyel boşluktaki basıncı artırarak azaltılabilir ve 

bir parmakla dokuya bastırılarak, ödemli ciltte geçici olarak bir gamze 

oluşturularak ölçülür. Benzer şekilde, kompresyon çorapları giymek, 

interstisyel hidrostatik basıncı artırarak sıvıyı kılcal damarlara geri 

zorlayarak periferik ödemi azaltabilir. 

Karaciğer hastalığı da ödemi tetikleyebilir. Bunun nedeni ozmotik 

olarak aktif proteinlerin üretilememesidir. Spesifik olarak, albümin 

üretiminde yetersizlik vardır. Albümin fizyolojik olarak öncelikle 

hücre dışı kanın plazmasında bulunur. Genellikle interstisyel alanda 

bulunmaz. Bu nedenle, vücut albüminindeki bir azalma, ozmotik 

basıncın kılcal damarlara “çekilmesini” doğrudan azaltır. Starling 

kuvvetlerine göre bu, sıvının ara boşluklara hareket etmesine neden 

olur(Harrell. 2017).  Ek olarak, aşırı sıvı yüklenmesi, intravenöz (IV) 

erişim yoluyla aşırı sıvı replasmanı ile iyatrojenik olarak ödem 

oluşabilir. 
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Ödem, böbrek sistemi yoluyla vücuttan sıvıyı uzaklaştırmak için 

diüretikler de dahil olmak üzere çeşitli ilaçlar kullanılarak 

semptomatik rahatlama için tedavi edilir. Diüretikler, kontraksiyon 

metabolik alkalozu uyarmayla yakından ilişkilidir. Böbreklerden 

sodyum ile birlikte yüksek miktarda sıvı idrar olarak vücuttan atılır. 

Plazma albümininin düşük olduğu durumlarda albümin eklenebilir. 

Yaşam tarzı değişiklikleri, sodyum alımını azaltmayı, sıvı alımını 

kısıtlamayı ve kompresyon çorabı (varis çorabı vs.)  giymeyi 

içerebilir. Bununla birlikte, altta yatan patolojiyi kardiyak, hepatik 

veya renal fonksiyonu iyileştirmek için hedeflemek, basitçe sıvıyı 

çıkararak, ozmotik bileşenleri değiştirerek veya diğer yaşam tarzı 

değişiklikleriyle semptomatik tedaviden daha iyi sonuçlar sunar. 

Dehidrasyon, büyük ölçüde vücudun metabolik ihtiyaçlarını 

karşılamak için yetersiz su alımından kaynaklanır. Ortalama bir 

yetişkinin günde 1500-2000 mL'lik zorunlu bir alım gereksinimi 

vardır. Bu değer aktivite ve metabolizmaya bağlı olarak artar. Normal 

sıvı kaybının birincil kaynakları arasında idrar, ter, solunum ve dışkı 

bulunur. Patolojik nedenler arasında diyare, kusma, enfeksiyon, 

diabetes mellitus ve diabetes insipidus'a ikincil artan idrara çıkma 

sayılabilir. Dehidrasyon klinik olarak idrar çıkışında azalma, baş 

dönmesi, yorgunluk, taşikardi, artan cilt şişkinliği ve şiddetli 

vakalarda yorgunluk veya kafa karışıklığı olarak kendini gösterir. 

Mümkün olduğu zaman oral sıvı replasmanı denenmelidir. Sıvı açığı, 
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dehidrasyon öncesi ağırlık ve dehidrasyon sonrası ağırlık bilindiğinde 

hesaplanabilir.  

Erkeklerde denklem şöyledir: 

Açık = 0,6 X kilogram cinsinden ağırlık X [1-(140/ölçülen Na)] 

Kadınlarda denklem şöyledir: 

Açık = 0,5 X kilogram cinsinden ağırlık X [1-(140/ölçülen Na)] 

Bu denklem, başlangıçtaki sıvı açığını belirlemede oldukça faydalıdır. 

Bununla birlikte, doğrulukta sınırlamaları vardır ve toplam sıvı 

kaybını %40'tan fazla eksik tahmin edebilir. Yukarıdaki denklem ilk 

sıvı resüsitasyonunda faydalı olsa da, daha doğru bir yaklaşım, 

standart değer olarak 290 mmol/kg kullanılarak sodyum yerine plazma 

ozmolaritesini kullanır. Pediyatrik hastalarda sıvı eksikliği, hastalık 

sonrası ile karşılaştırıldığında hastalık öncesi vücut ağırlığı kaybı ile 

doğrudan ilişkilidir. Bir litre su 1 kg ağırlığındadır. Bu nedenle, 

hastalık öncesi 9 kg ağırlığındaki 10 kg'lık bir çocukta 1 L sıvı açığı 

vardır. Acil durumlarda, kaybın yerine 30 mL/kg bolus hacmi 

kullanılır. Ancak obez hastalarda bu, serbest suyun aşırı 

doldurulmasına yol açar. Öyleyse, obez hastalarda bolus sıvı 

resüsitasyonunun ayarlanmış ideal vücut ağırlığına (AIBW) 

dayandırılması önerilir. Bu, ideal vücut ağırlığından (IBW) ve gerçek 

vücut ağırlığından (ABW) elde edilir. 

• AIBW = IBW + 0,4 (ABW - IBW) 
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İdeal vücut ağırlığı şu şekilde hesaplanır: 

• Erkekler: IBW = 5 fitin üzerindeki her inç için 50 kg + 2,3 kg  

• Kadınlar: IBW = 5 fitin üzerindeki her inç için 45,5 kg + 2,3 kg 

Bakım sıvısı da ağırlığa dayalı bir formül kullanılarak belirlenir. Sıvı 

şu oranda değiştirilmelidir: 

• 4 mL/kg/saat 1-10 kg için + 2 mL/kg/saat 10-20 kg için + 1 

mL/kg/saat 20 kg üzeri 

Başka bir deyişle, 55 kilogram ağırlığındaki bir hasta şunları 

gerektirir: 

• 40 mL/saat + 20 mL/saat + 35 mL = 95 mL/saat serbest su 

IV sıvı değiştirme seçenekleri arasında normal salin (%0,9 NaCl), 

yarım normal salin (%0,45 NaCl), normal salin veya yarım normal 

salin içinde %5 dekstroz ve Laktatlı Ringer solüsyonu bulunur. Yedek 

sıvıların seçimi hastaya özeldir ve laboratuvar değerlendirmesinin 

elektrolit durumuna bağlıdır(Cheuvront. 2013).  

Yanık hastaları, yaralarından büyük miktarda serbest su kaybına 

ikincil olarak sıvı replasmanında özel artışlar gerektirir. Yetişkinlerde 

ihtiyaç duyulan sıvı resüsitasyonu, Parkland formülü ve Brooke 

formülü kullanılarak hesaplanır.  

Modifiye edilmiş Brooke formülü: 
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• 2 mL/kg/% (yanan vücut yüzey alanı) 

Modifiye edilmiş Parkland formülü: 

• 4 mL/kg/% (yanan vücut yüzey alanı) 

Her iki formül içinde yanık anından ilk 24 saatlik sıvı ihtiyacını 

tahmini etmek ve ilk 8 saatte verilecek miktarın yarısı ile tahmin eder. 

Her iki formül de farklı değerler verirken, eşdeğer sonuçlar verir. 

Nihai sıvı ihtiyacı idrar çıkış hızına göre belirlenmelidir (Haberal. 

2010)  

Diyabetik ketoasidoz, vücudun enerji üretimi için glikozu 

kullanamaması sonucu ortaya çıkan diyabetes mellitusun bir 

komplikasyonudur. Glikoz, yüksek konsantrasyonlarda idrarla atılan 

ozmotik olarak aktif bir maddedir (Gul. 2021). Bu, idrar ve 

dehidrasyon yoluyla aşırı sıvı kaybına yol açar. Bu, ortalama olarak 6 

ila 9 L normal salin içeren büyük hacimli resüsitasyon gerektirir. 

Hiperosmolar hiperglisemik ketotik olmayan asidoz, keton üretimi 

olmaması dışında diyabetik ketoasidoza benzer bir 

hastalıktır(Günbatar. 2018). Benzer bir sıvı resüsitasyonu gerektirir. 

Hipernatreminin hızlı düzeltilmesiyle birlikte sıvı replasmanı yapılan 

hipernatremik hastalarda, serebral ödem gelişme riski artar. Bu, artan 

hücre içi ve hücre dışı sıvı yükleri ve beyin boşluğu içindeki artan 

basınç nedeniyle gelişir. Bu nörolojik defisitlere ve nihayetinde ölüme 

yol açar. Bu durum, sodyum seviyelerinin, sodyum normal bir aralığa 

gelene kadar günde maksimum 12 mEq/L'lik bir toplam değişim için 



68 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR 2 

 

saatte 2 ila 3 mEq/L'lik bir başlangıç hızında düşürüleceği şekilde, 

sıvıların yavaşça infüze edilmesiyle önlenebilir. 

Hiponatreminin hızlı düzeltilmesi santral pontin miyelinoliz 

sendromuna yol açabilir. Beyin hücreleri, amino asitler gibi organik 

ozmolleri hücre içi bölmeden hücre dışı bölmeye kaydırarak kronik 

hiponatremiye uyum sağlar. Bu, hücrelerin orijinal hacmini 

korumasını sağlar. Hiponatremi hızla düzeltildiğinde, beyin hücreleri 

büzülür ve kan-beyin bariyerinin sıkı bağlantıları bozulur, bu da hücre 

hasarına ve nöronların demiyelinizasyonuna yol açar (Perikal. 2018). 

Bu, felç, disfaji ve dizartri ile karakterize “kilitli sendrom” olarak 

bilinen duruma yol açabilir. Serum sodyumu, hiponatreminin 

nörolojik semptomları geçene veya plazma sodyum konsantrasyonu 

120 mEq/L'nin üzerine çıkana kadar saatte yaklaşık 1 ila 2 mEq/L 

artırılmalıdır. 

Kristalloid sıvı resüsitasyonu, serumun iyonik yükünü değiştirdiği için 

komplikasyonlara yol açmaktadır. Spesifik olarak, normal salin 

replasmanı boşluksuz hiperkloremik metabolik asidoza yol açabilir. 

Yarı normal salin, yakından izlenmezse iyonik bileşenleri seyrelterek 

hiponatremiye veya daha az sıklıkla hipokalemiye yol açabilir. Septik 

şok hastalarında abdominal kompartman sendromu muhtemelen aşırı 

sıvı yüklenmesine ve ardından sıvının kılcal damarlardan 

ekstravasküler alanlara sızmasına sekonder etki olarak yol açar. 

Kolloid sıvı resüsitasyonunun da riskleri vardır. Kullanılan iki ana 

kolloid, albümin ve hidroksietil nişastadır. Nörolojik hasarı içeren 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR 2 | 69 

 

spesifik vakalarda, %4'lük albümin, normal saline kıyasla daha yüksek 

bir ölüm oranına sahiptir. Bu nedenle, bu durumda albüminden 

kaçınılmalıdır. Hidroksietil nişasta, sepsis hastalarında kullanıldığında 

Laktatlı Ringer solüsyonu ile karşılaştırıldığında ölüm veya son 

dönem böbrek yetmezliği riskinde artış olduğu bulundu (Meyers. 

2009, Taylor. 2018).  

3.1. Pulmoner Ödem 

Pulmoner ödem, fazla sıvının akciğerin interstisyel dokularına şişmesi 

durumudur. Pulmoner kan damarlarında artan basıncın etkisiyle veya 

damar içinde bulunan proteinlerin azalması sonucu sıvının akciğer 

dokusunda birikmesine neden olur. Başka bir değişle ödemin akciğer 

dokusunda olması anlamına gelir. Semptomlar nefes darlığı ve göğüs 

ağrısını içerir. Ortopne veya supine pozisyonunda yatarken solunum 

bozukluğu, fazla sıvı tüm akciğere dağıldığından da mevcut olabilir. 

Akciğerlerdeki gaz değişimini tehlikeye attığından ve koşullar hızla 

dekompanse olabileceğinden, akciğer ödemi hayatı tehdit eder.  

Alveoller atmosferden alınan havanın içindeki gaz moleküllerinin 

vücuda kazanıldığı bölgedir. Normalde hava ile dolması gereken 

alveollerin pulmoner kapillerden sıvı çıkışının fazla olması ile birlikte 

içleri sıvıyla dolar. Gaz alışverişi sekteye uğrar. Sıvı ortamdan 

uzaklaştırılmadığı sürece atmosfer havasının alveollere girişinde 

sorunlar oluşur. Sonuçta dokulara giden kanın içindeki oksijen miktarı 

düşer ve ciddi solunum sıkıntılarının oluşmasına neden olur. Halk 
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arasında hastalığa “akciğerlerde su toplamış” adı verilir. Tedavi 

edilmediğinde ölümcül olabilmektedir. 

3.1.1.Pulmoner Ödemin Nedenleri 

Genel olarak pulmoner ödem kardiyojenik (kalple ilgili) ve 

kardiyojenik olmayan (kalp dışında) diye ayrılabilir. Pulmoner ödem, 

kalp ve böbrek yetmezliği ile ilişkilidir. Klasik olarak, kalp 

yetmezliği, sol atriyum ve sol ventrikülün kapasitesi ile pompalama 

verimliliğinin azalması yoluyla pulmoner ödeme neden olur. Bu, 

pulmoner damarlarda geri basınç oluşturarak damarlardaki basıncı 

artırır. Daha sonra pulmoner kılcal damarlardaki hidrostatik basınçlar 

artar, Starling denklemini izleyerek sıvıyı interstisyel akciğer 

boşluğuna "itme" gerçekleşir. Böbrek yetmezliği, sıvıların ve ozmotik 

bileşenlerin vücuttan uzaklaştırılamaması nedeniyle ödem oluşmasına 

neden olur. Net sonuç, dokulara artan ozmotik çekme ve kılcal 

damarlardan artan hidrostatik itmedir ile ödem oluşur (Wang. 2018). 

3.1.1.1.Kardiyojenik Kaynaklı Pulmoner Ödem 

Kardiyojenik pulmoner ödem zayıf kalp fonksiyonuyla özellikle sol 

artriyum ve sol ventrikül kapasitesiyle akciğer kan damarlarında kanın 

birikmesi ve oluşturduğu yüksek basınçtan kaynaklanmaktadır. Bunun 

dışında kalp kapak hastalıkları, ileri aritmiler, aort stenozu, 

arterioventriküler kapak yetmezlikleri ve kalp yetmezliği gibi 

durumlarda akciğerlerde kan göllenir ve pulmoner damarlardaki 

basınç artar.  



SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR 2 | 71 

 

3.1.1.2. Kardiyojenik Kaynaklı Olmayan Pulmoner Ödem  

Akut solunum sıkıntılı sendrom (ARDS), akciğer travmaları, ağır 

enfeksiyonlar, akciğer hasarı, uzun süreli sigara kullanımı, kokain 

kullanımı, radyasyon ve prematüre bebeklerde sürfaktan maddesinin 

eksikliğine bağlı gibi nedenlerden dolayı gelişebilmektedir. ARDS, 

alveollerde inflamasyon sonucu fazla sıvı birikmesi olur. bu durum 

pulmoner ödemi tetikler.  

Son Dönem Böbrek Yetmezliği (SDBY) tablosunda, böbrekler 

yeterince plazmayı filtre edemedikleri için kan basıncının artmasına 

ve bu sebepten dolayı akciğerlerde sıvı birikmesine neden olabilir.  

Beyin travması, şiddetli nöbetler ve beyin kanamaları gibi durumlar 

sonrası pulmoner ödem gelişebilir. Oluşan bu durum nörojenik 

akciğer ödemi olarak isimlendirilir. 

Göğüs travmalarında akciğer boşlukları hasar görür ve bütünlüğü 

bozulursa pnömotoraks gelişir. Plevral efüzyon olarak adlandırılan 

pariyetal ve visseral plevra arasında sıvı birikmesi gibi durumlarda da 

polmoner ödem gelişebilir. Hem pnömotoraks hemde plevral efüzyon 

da akciğerin etkilendiği tarafta pulmoner ödem gelişir. 

Üç bin metre yükseklikte oluşan atmosfer basıncının etkisiyle 

pulmoner ödem gelişebilir. Aşırı dozda eroin ve metadon gibi 

uyuşturucuların kullanımı nadirde olsa pulmoner ödeme neden 

olabilirler. Yine tedavide sıklıkla kullanılan aspirinin uzun süreli 
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kullanılması yaşlılarda ilaç zehirlenmesine yol açabilir. Bu durum 

pulmoner ödeme neden olabilir. 

Pulmoner ödeme neden olan nadir durumlar arasında pulmoner emboli 

bazı viral enfeksiyonlar ve transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı 

sayılabilir. 

3.1.3.Pulmoner Ödemin Teşhis Yöntemleri 

Pulmoner ödem için çeşitli teşhis yöntemleri vardır. Pulmoner ödem 

yeterli miktarda gelişirse göğüs röntgeni ile bunu görmek ve teşhis 

etmek mümkündür. Total pulmoner ödem gelişen hastaların akciğer 

filmleri normal akciğerlere göre daha beyaz görünmektedir. Grafikteki 

beyazlık akciğer dokusundaki sıvı miktarını temsil eder fakat 

pulmoner ödeme neden olan patolojik durumu açıklamaya yeterli 

değildir (Şekil-5). Alınacak iyi bir anamnez (geçirdiği hastalıklar ve 

şikayetler, belirtiler vs.), oskültasyon (akciğerleri dinlemek) ve kan 

tetkikleri ile pulmoner ödeme neden olan hastalık veya patolojik ajan 

(mikroorganizmalar) teşhis edilebilir. 

 

Şekil-5: Pulmoner Ödem (Sağda) (https://ahmetalpman.com/akciger-odeminin-tani-

ve-tedavisi/). 
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Pulmoner ödemde diğer bir teşhis yöntemi ise Plazma B Tipi 

Natriüretik Peptit (BNP) veya plazma N-Terminal pro-BNP ölçümleri 

bulunmaktadır. BNP, kalp odalarının fazla gerilmesinden dolayı 

kandaki seviyesi yükselen bir protein markörüdür. Plaza BNP değeri 

100 pg/ml’den, NT-pro-BNP 300 pg/ml’den yüksek olması 

kardiyojenik pulmoner ödem olarak değerlendirilir.  

Tam teşhis yada karmaşık durumlarda bir diğer uygulanan yöntem 

invaziv bir girişimdir. Pulmoner damarlara göğüs veya boyun 

damarlarından ilerletilen kateterlerle damar içi basıncı ölçerek 

kardiyak ve kardiyak olmayan pulmoner ödem invaziv yöntemlerle 

ölçülmüş olunur. Pulmoner arterdeki basınç 18 mmHg veya daha 

yüksek olursa bu kardiyojenik pulmoner ödemdir. Pulmoner arterdeki 

basın. 18 mmHg altında olması sebep olan durumun kalp kökenli 

olmadığını gösterir. 

3.1.4. Pulmoner Ödem Tedavisi 

Pulmoner ödemde ağır dispneler gelişebilmektedir. Solunum 

sıkıntısının hızla kaldırılması tedavide öncelikler arasında yer alır. 

Hatta pulmoner ödeme neden olan durum teşhis edilmeden önce 

dispnenin giderilmesi gereklidir. Hatta hasta solunumu vücuttaki 

dokulara giden oksijeni destekleyecek seviyede değilse oksijen 

tedavisi sağlanmalıdır. Solunumu düzelene kadar kan basıncıda 

ilaçlarla desteklenmelidir.  

Oksijen tedavisi pulmoner ödemde kardiyojenik ve kardiyojenik 

olmayan durumlar için tercih edilen ve kullanılan bir yöntemdir. Bu 
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yüzden aslında hastalığı tedavi etmek bir nevi pulmoner ödemi tedavi 

etmek anlamına gelmektedir.  

Akut solunum sıkıntılı sendrom (ARDS), hayati bir risk barındıran 

çok önemli bir durumdur. Hatta bu hastalar yoğun bakım servislerinde 

kontrol altında tutulurlar. Tedavileri semptomatik tedavi olur. Olan 

şikayetleri gidermeye veya azaltmaya yönelik bir tedavi olur.   

Kalp yetmezliği durumlarda, kalbin pompalayamadığı kanın pulmoner 

arterlerde birikmesi ve basıncın artmasıyla oluşan bir pulmoner ödem 

tablosudur. Bu gibi durumlarda kalbin çalışma gücünü arttıracak 

ilaçlar vermek ve kan basıncının yapacağı etkiyi azaltmak için sıvı 

miktarını azaltmak semptomların hafiflemesini sağlar. 

Böbrek yetmezliği durumlarında, filtrasyonun sekteye düşmesinden 

dolayı vücut su tutulumuna gider. Oluşan tabloda ekstraselüler sıvı 

miktarı artmaya ve vücudun her yerimde ödem oluşmaya başlayabilir. 

Ayrıca her yerde olacağı gibi pulmoner ödemde gelişme olasılığını 

arttırır. Tedavide diüretikler kullanılarak Na ile birlikte fazla sıvı 

böbreklerden atılmaya çalışılır. Pulmoner ödemin de çözülmesine 

yardımcı olur. bazı hastalarda hastanın diyalize bağlanmasına kadar 

gidilebilir. 

Aspirin gibi bazı ilaçlar özellikle yaşlılarda kanın viskozitesini 

azalttığı için kan basıncının artmasına buna bağlı olarak da pulmoner 

ödemin gelişmesine neden olabilmektedir. Anjiyotensin konverting 

enzim inhibitörü (ACEİ), sıklıkla hipertansiyonda kullanılan ve 

anjiyotensin I’in anjiyotensin II’ye dönüşmesini sağlayan enzimin 
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inhibe eden ilaçlardır. Anjiyotensin II periferik damarlarda 

vazokontrüksiyon yaparak kan basıncının artmasına neden olur. 

Bunun oluşmasını engellemek için bu grup ilaçlar kullanılarak artmış 

olan kan basıncının azaltılması hedeflenir. Periferik damarların 

genişlemesiyle kalbin iş yükü hafifletilir özellikle kardiyojenik 

pulmoner ödemin giderilmesi sağlanmaya çalışılır. 

Pulmoner ödem tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonların ortaya 

çıkmasına bazen ölümle sonuçlanmasına neden olabilir. Akciğerlerde 

sıvı toplanmasından dolayı dokuların ihtiyacı olan oksijen yeterince 

dokulara ulaşamaz. Özellikle beyin dokusu gibi oksijen açlığı olduğu 

zaman çok ciddi etkilenecek dokularda aksaklıklar çıkmaya başlar. 

Çoklu organ yetmezliğine götürebilen ve öldürebilen bir hastalıktır. 

Ama genellikle altta başka hastalıklarda bulunmaktadır.  
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GİRİŞ 

Omurga, kafatası ve göğüs kemikleriyle beraber iskelet sisteminin bir 

parçasını oluşturan ve vücudun ekseninde yer alan aktif bir sütundur. 

Vücudumuzun büyük oranda ağırlığını taşıyan ve bu ağırlığı pelvis 

yoluyla alt ekstremite kemiklerine taşır.  Baş, boyun ve gövdenin 

hareket etmesinde görev alır. Omurga aynı zamanda canalis 

vertebralis içinde omuriliği muhafaza ederek zarar görmesini engeller. 

1.COLUMNA VERTEBRALİS 

          1.1 Embriyolojik Gelişim 

İskelet sisteminin kökeni olan kıkırdak ve kemik dokular 

mezodermden oluşur. Embriyonik yaşamın ikinci haftası bitiminde 

oluşan chorda dorsalis (notochord) ve mezoderm ektoderm ve 

endoderm arasında oluşur. Columna vertebralis’in gelişimi üç 

aşamada meydana gelmektedir (Moore ve Persuade 1998; Petorak, 

1986). 

1.1.1. Prekartilaginöz (mezenkimal) evre:  

Sklerotomlardan gelişen mezenşim hücreleri üç ana bölgede bulunur; 

• Notochord çevresinde 

• Tubus neuralis çevresinde 

• Gövde çeperinde 

Embriyonun 4 haftalık olduğu sürede  frontal kesitte  sklerotomlar, 

notokord etrafında çift sıra  mezenkimal hücre birikimi şeklinde 
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görülürler. Her scleratom pars caudalis’te daha sık, pars rostralis’te 

daha gevşek dizilmiş hücreler olarak bulunur. Sık dizilmiş hücre 

katmanlarının bir kısmı merkeze hareket eder ve burada diskus 

intervertebralisi oluştururlar. Geriye kalanlarda   mezenkimal 

centrumu oluştururlar. 

 

Şekil 1: Erken dönem embriyoda paraksial mezodermin dermatom, myotom ve 

sclerotom’a farklılaşması. (Moore ve Persaud, 1998) 

 

Skleratomlar kendi bölümleriyle birleşir ve omur gövdesini oluşturur. 

Oluşan bu bölümler arasında kalan boşluklar primer kıkırdak dokusu 

ile çevrilir ve bu iki omur gövdesi arasında kalan boşluklar 

sklerotom'un üst kısmından ayrılan hücrelerle dolarak discus 

intervertebralis'leri meydana getirir. Omur gövdelerinin şekillendiği 

yerlerlerde chorda dorsalis’lerin kaybolmasına rağmen discus 

intervertebralis o bölgede kalarak nucleus pulposus'u oluşturur. 

(Petorak, 1984)  

1.1.2. Kartilaginöz Evre: 

Mezenkimal omurların her birinde 6. haftada kıkırdaklama merkezleri 

oluşur. Centrum’ların  her birinde  iki merkez birleşerek embriyonik 
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dönemin bitiminde centrum chondrificiens'i meydana getirir. Aynı 

zamanda arcus vertebralis'lerdeki merkezler hem birbirleri ile hemde 

centrum'la kaynaşır. Arcus  vertebralis'deki kıkırdaklama 

merkezlerinin uzantılarından processus spinosus ve processus 

transversus oluşur ve columna vertebralis oluşuncaya kadar  

kıkırdaklama devam eder. (Moore ve Persaud, 2002)  

1.1.3. Kemik Evre: 

Embriyonik dönemde kemikleşmeye başlayan tipik bir omurun 

kemikleşmesi,  20’ li yaşlara kadar devam eder. Centrum  

ossificationis primarium, ventral ve dorsal olarak bilinen iki yüze 

sahiptir. Primer  kemikleşme odakları birleşerek tek merkez halini alır. 

Embriyonik dönemin bitiminde, bir tane centrum'da, arcus 

vertebralis'in sağ ve sol yanlarında birer tane olmak üzere üç tane 

primer merkez oluşur. (Moore ve Persaud, 2002) 

 Yenidoğan omurunda kıkırdak yapıda birbirine bağlanmış üç kemik 

bölgesi vardır. Arcus vertebralis'i oluşturan kemik yarımları genellikle 

3-5 yıllar arasında birleşir.  Birleşme lumbal bölgede başlayıp 

yukarıya doğru devam eder. Medulla  spinalis büyüyüp genişledikçe, 

arcus vertebralis'ler de şekillenmeye devam eder. Arcus vertebralisler 

3-6 yaşlarda centrum ile birleştiğinde, burada ki eklem yapılar 

kaybolur ve beş tane centrum ossificationis secundarium oluşur:  

• Bir tanesi processus spinosus'un ucunda,  

• İki tanesi processus transversusların uç kısmında, 
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• Corpus vertebrae'nin üst ve alt kısımlarında iki tane epiphysis 

anulare bulunur. (Moore ve Persaud 2002) 

Kemik kütleden oluşan corpus vertebrae, iki anüler epifize sahiptir. 

Corpus vertebrae centrum, arcus vertebralis'e ait yapılar ile fovea 

costalis'leri içerir. Omurun geri kalan kısmı ile sekonder merkezler 

yaklaşık 25 yaş civarında tamamen birleşir. (Moore ve Persaud, 2002)  

2. OMURGANIN (COLUMNA VERTEBRALİS) ANATOMİK 

YAPISI 

33 omurun (vertebranın) üst üste dizilimiyle oluşan columna 

vertebralis hareketli bir sütundur. Ancak bu sayı 32 veya 34 arasında 

değişim gösterebilir. Bu sayı erkeklerde artabileceği gibi kadınlarda 

ise sayının azalması şeklinde görülebilir. Omurganın 1/4'ünü omur 

gövdeleri arasını dolduran diskler yani discus intervertebralis'ler 

oluşturur. (Arıncı ve Elhan, 2001)  

Sağlıklı erişkin insanda, omurga uzunluğu 70-76 cm arası olabilir. Bu 

uzunluk sağlıklı bir erkekte 72 cm iken kadınlarda bu uzuluk 7-10 cm 

daha az olabileceği bildirilmektedir. (Netter ve ark., 1987)                                                 

Columna vertebralis başın, göğüs bölgesinin, karın boşluğunun ve bu 

vücut bölümlerinde yer alan iç organların ağırlığını taşımak ve güçlü 

bir destek sağlamak gibi önemli görevleri vardır. Bunun yanı sıra  

önemli bir görevi de vertebraların dizilimiyle oluşan  canalis 

vertebralis, medulla spinalis'e güçlü bir koruma alanı  oluşturmaktır. 

(Kuran, 1993)  
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Yetişkinlerde omurga beş bölüme ayrılır. Üstten alta  doğru; 7 servikal 

(boyun), 12 torakal (göğüs), 5 lumbal (bel), 5 sakral ve 4 koksigeal 

(kuyruk sokumu) vertebralardan oluşur.  Sakral vertebraların 

birleşmesiyle sacrum,  koksigeal vertebraların birleşmesiyle de 

coccygis oluşur. Yeni doğanlarda ve çocuklarda ise sakral ve 

koksigeal vertebraların henüz birleşmemiş olduğu görülür. (Dere, 

1996).  

 

 

Şekil 2:  Vertebra çeşitlerinin konumu ( Anonim. 2001) 

 Bu omurga sayıları hayvan türlerine göre farklılık gösterir; atta 51-57, 

sığırda 49-51, domuzda 51-53, koyun-keçide 47-51, köpekte 50-53 

arasında değişen omurların birbiri ardına dizilmesi ile oluşmuş 

kemiksel bir sütundur. Bu kemiklerden yine sayıları türlere göre 3 ile 

5 arasında değişen sakral omurların birleşmesiyle tek bir kemik olan 

sakrum oluşmuştur. Geri kalan tüm omurlar eklemler ile birbirlerine 

bağlanmıştır. (Dursun, 2008) 
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Omurganın beş bölümünü oluşturan omurlar arasında büyüklük ve 

şekil bakımından birtakım farklılıklar olmakla beraber, ortak 

özellikleri birbirlerine benzerliği oldukça fazladır. Bu benzerlik en 

fazla yeni doğanlarda görülür. Gelişme ve büyüme süresince gittikçe 

artan ağırlık, hareket, gövdenin şeklinde meydana gelen değişimler ve 

omurgaların farklı bölgelerini saran kasların etkileri, omurganın 

tamamında aynı olmadığından her bir omurda şekil farklılıkları ortaya 

çıkmasına sebebiyet verir. 1. ve 2. boyun omurları başın  hareketli 

olması sebebiyle diğer omurlara nazaran daha fazla farklılaşmışlardır 

ve sırasıyla C1 ‘’atlas ‘’ ve  C2 ‘’axis’’  olarak adlandırılır. (Arıncı ve 

Elhan, 2006 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: İnsan omurgasının farklı açılardan görünümü (Tekelioğlu. 1992) 
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  2.1.Tipik Bir Vertebra’nın Yapısı 

Omurgayı şekillendiren vertebraların birtakım ortak özellikleri vardır 

ve her bir omur iki temel yapıdan oluşur:  

1) Ön tarafında yer alan spongioz kemik yapısındaki omur gövdesi 

(corpus vertebrae),  

2) Arka tarafta bulunan omur kavsi (arcus vertebrae), pedikül, 

lamina, processus transversus, processus articularis'ler ile 

processus spinosus'u taşır. (Odar, 1984)  

Vertebra, dışta kompakt, içte ise trabeküler bir oluşumdur. Kompakt 

kısmı, korpusun merkezine doğru beslenmeyi sağlayan damarların 

geçtiği foramen nutricium'lar ile delinmiştir. Kompakt tabaka arkus 

vertebrasında ve prosesus'larda oldukça kalındır. (Zileli, 1997)  

Corpus vertebrae, bir vertebranın ağırlığını taşıyan bölgedir. Üst ve alt 

vertebra korpuslarına intervertebral disk ve ligamentlerle bağlanır. 

Columna vertebralis’de aşağı doğru inildikçe corpus vertebraların 

ölçüleri ağırlık miktarının artışına bağlı büyüme görülür. (Drake ve 

ark., 2007) 
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Şekil 4: Tipik bir vertebra görünümü (Akgül, 2010) 

Corpus vertebrae, küçük bir silindir şeklindedir. Birbirine komşu olan 

corpus vertebra'ların  üst ve alt yüzlerinin bağlanmasını sağlayan 

discus intervertebralis'lerdir. Gövdenin arka yüzü transvers yönde 

konkav görünümdedir. Corpus vertebrae'nin yapısını oluşturan 

substantia spongiosa ve compacta'nın yapısı cismin fonksiyonuna göre 

şekillenmiş olup bölme ve lamellerle desteklenmiştir. Bundan dolayı 

bu yüzler düz bir yapıda değildir. Üzerinde küçük çukur ve delikler 

bulunur. Bu deliklerden besleyici damarlar geçer. Burada yer alan 

büyük deliğe foramen (for.) venae basivertebralis adı verilir. Burasıda 

vena basivertebralis’in geçtiği deliktir. (Arıncı ve Elhan, 2001; Odar, 

1984) 

Arcus vertebrae,  corpus vertebrae'nin ventral ve dorsal yüzlerinin 

birleştiği kısımların her iki tarafından başlar. Corpus vertebrae'nin 

arka yüzü ile arkada arcus vertebrae sınırlandırmasıyla büyük bir delik 

oluşur ve foramen vertebrale diye adlandırılır. İçine medulla spinalis'i 
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yerleşir. Arcus vertebrae'nın corpus vertebrae ile kaynaştığı yerine 

pediculus arcus vertebrae denir. Pediculus’un üst ve alt kısımlarının 

her iki tarafında incisura (inc.) vertebralis superior ve inferior denilen 

iki çentik bulunur. Alt ve üst çentiğin biraraya gelmesiyle for. 

intervertebrale oluşur ve içinden spinal sinirler geçer. (Dere, 1996; 

Odar, 1984; Arıncı ve Elhan,2001)   

Arcus vertebrae iki taraflı pediculus ile kök kısmını meydana getirir. 

Arkaya doğru iki taraflı laminayla ilerlerken  en arkada processus 

spinosus ile biter. Vertebral kolonun düzen ve hareketlerini kontrol 

altında tutan kaslar için bir nevi kaldıraç görevi üstlenirler. (Soames, 

1995)  

Arcus vertebrae'nın yanlara doğru sağ ve solunda processus 

transversus olarak adlandırılan çıkıntılar vardır. Şekilleri ve 

uzunlukları değişiklik gösteren processus transversus'ların ön 

yüzlerinde fovea costalis transversalis adı verilen torakal ilk 10 

omurda kaburgaların tuberculum costae'sıyla eklem yapan yerler 

bulunur. (Odar, 1984; Arıncı ve Elhan, 2001) 

     2.2. Cervical Vertebraların Özellikleri 

Omurganın ilk bölümü olan boyun omurları 7 tanedir ve en küçük 

yapıya sahptir. Boyun iskelet yapısını oluşturan vertebrae cervicalis’in 

1. 2. Ve 7.si atipik, diğerleri tipik özelliktedir. Atipik omurlardan C1 

atlas, C2 axis, ve C7 vertebra prominens şeklinde adlandırılır. Diğer 

dört tanesi birbirine benzer yapıdadır. Üçüncü, dördüncü ve beşinci 

servikal’ler hemen hemen özdeştirler; altıncı olan cervikal vertebra 
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genel özellikleri bakımından aynı yapıda olmasına rağmen kendisini 

diğerlerinden farklı özelliklere sahiptir. Boyun omurlarının gövde 

kısımları diğer bölge omur gövdelerinden daha küçüktür. Gövdeleri,  

ovalimsi dikdörtgen şeklinde olup transvers yönden bakıldığın da  

daha uzundur.Cisimleri dört köşe, basık silindire benzer iken Foramen 

vertebrale'si üçgensi bir görünüm verir. Processus spinosus’ları 

oldukça kısadır, 2 ve 5. vertebra'nın spinal çıkıntıları ikiye ayrılmıştır. 

Processus transversus pek gelişmemiştir. (Soames, 1995)   

 

Şekil 5: Vertebrae cervicales (Soames.1995) 

 

For. vertebrale geniş yapıda ve üçgen şeklindedir. Proc. spinosus daha 

kısadır ve uçları çatallıdır. Üst ve alt eklem çıkıntılarıda diğerlerine 

göre kısadır. Proc. transversus'larında delik bulunur ve boyun 

omurlarının ayırt edilmesinde önemli bir noktadır. For. 

transversarium’dan arteria ve vena vertebralis geçer. 6. boyun 

omurundaki tuberculum anterius'a, hemen önünde bulunan arteria 
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carotis communis ( Nabız alınan arterlerden biri ) olduğu için buraya 

tuberculum caroticum da denilir. For. transversarium’un dış tarafında 

ve transvers çıkıntının üst yüzünde sulcus nervi spinalis denilen bir 

oluk bulunur ve buradan spinal sinirler geçer. (Arıncı ve Elhan, 2001)  

2.2.1. C1 (Atlas)  

Cervikal vertebraların birincisi olan Atlas corpus vertebrae ve 

processus spinosus’a sahip değildir. Bu yüzden C2 (axis) ile eklem 

yapması ile  dens axis, atlas'ın korpusu yerine geçer. Atlas'ta eklem 

yüzlerinin oluştuğu kısım massa lateralis atlantis denir. Üstteki eklem 

yüzü  facies articularis superior'a kafayla birleştiği yer olan condylus 

occipitalis yerleşir. Öndeki geçitten dens axis, arkadakinden ise 

medulla spinalis geçer. Massa lateralis'lerin uç bölgesinde yer alan 

processus transversus'larda ise tuberculum anterius ve posterius'lar 

birleşmiş olarak görülür. (Güvençer ve ark., 2001)  

 Proc. transversus'lar arası uzaklık, erkekte 74-90 mm iken kadında 

65-75 mm kadardır. Bu uzaklık ölçümünün sonucu cinsiyet 

belirlemede kullanılır. (Zileli, 1997)   

2.2.2. C2 Axis (Epistropheus)   

Cervical vertebraların ikincisi olan axis, corpus vertebrası üzerinde 

bulunan dens axis (processus odontoideus), atlasın arcus anterior'u ile 

lig. transversum atlantis arasına yerleşir. Axis de yer alan pedikül, 

lamina ve proc. spinosus, diğer servikal omurlar ile kıyaslandığında  

daha kalın bir yapıya sahiptir. (Zileli, 1997)   
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2.2.3. C7 Vertebra prominens  

Vertebra prominens torakal omurlara benzerliğiyle dikkat çeker. 

Processus spinosus'u belirgin şekilde diğer servikal omurlar ile 

kıyaslandığında daha uzundur ve ucu çatalsızdır. Canlıda processus 

spinosus’u palpe edilebilen tek vertebra C7‘ye aittir. Torakal 

omurlardan farkı processus transversus'larında for. transversarium 

denilen deliklerin bulunmasıdır. (Odar, 1984; Zileli, 1997)  

Cervikal omur deliklerinden a. vertebralis ve v. vertebralis geçer, 

C7’den ise sadece v. vertebralis geçer. Sonuç itibariyle 7. boyun 

omurundaki for. transversarium diğerlerine nazaran daha dardır. 

(Arıncı ve Elhan, 2001) 

 2.3. Vertebrae thoracicae’ nın Özellikleri 

Göğüs bölgesinde 12 adet omur vardır. Boyun omurlarına göre 

gövdeleri daha büyüktür ve birinci göğüs omurundan on ikinci göğüs 

omuruna doğru inildikçe omurga üzerine düşen yük arttığından dolayı 

gövdeler büyür. Bu bölge vertebralarını diğer bölgelerdeki 

vertebralardan ayırı tutan en önemli özellik gövdelerinin yan yüzünde 

ve pediküllerin hemen önünde kaburgalar (costae) ile eklem yaptıkları 

küçük eklem yüzleri bulunmasıdır. Her göğüs omurunda eklemin 

yaptığı kaburgaya göre eklem yüzleri yarım, tam ya da bir tam bir de 

yarım olarak bulunur. Buna göre eklem yüzlerinin tam olanlarına 

fovea costalis, yarım olanlarına fovea costalis superior veya fovea 

costalis inferior denilir. Son iki göğüs omuru hariç tüm göğüs 

omurları proc. transversus’larının ön yüzleri ile de kaburgaların 
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tuberculum costae denilen çıkıntıları ile eklem yaparlar. Bu eklem 

yüzlerine ise fovea costalis processus transversi denilir. (Gray, 2000) 

 

Şekil 6: Vertebrae thoracicae (Gray. 2000) 

 2.4.  Vertebra lumbales’in Özellikleri 

5 adet bel omuru vardır. Diğer tüm hareketli omurlara göre daha 

büyüktürler. For. transversarium’larının bulunmamasıyla boyun 

omurlarından, fovea costalis’lerinin bulunmamasıyla da göğüs 

omurlarından ayrılırlar. Taşıdıkları kuvvetin fazlalığı nedeniyle çok 

kalın olan bu kemiklerde genellikle iki karakteristik çıkıntı ile 

karşılaşılır. Proc. articularis superior’ların arka kısmındaki çıkıntıya 

processus mamillaris olarak adlandırılır. Proc. transversus’un arka 

tarafında yer alan çıkıntıya da processus accessorius denilir. 
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BOS’daki patolojik bir durumun olup olmadığını teşhis etmek 

amacıyla uygun pozisyon verilerek L3-4 arasında subarochnoid aralığa 

girilir ve sıvı alınır. Bu işleme lumbal ponksiyon denir. 

 

Şekil 7: Lumbal ponksiyon uygulama yeri (Otman. 1998) 

2.5. Vertebrae Sacrales’in Özellikleri 

5 adet vertebranın kaynaşmasıyla oluşan büyük, üçgen şeklindeki bir 

kemiktir. Bu omurların kaynaşma yerleri ön taraftan bakıldığında 

belirgin olarak görülür, bu kaynaşma yerlerine linea transversa denilir. 

Pelvis’in arka duvarının büyük bir kısmını oluşturur. Yukarıda son bel 

omuru, aşağıda os coccygis, yanlarda ise os coxae ile eklem yapar. Os 

ilium ile sacrum’un eklem yaptığı yüzeylere her iki kemikte de facies 

auricularis denilir. Linea arcuata, sakrumda da silik bir kemik kenar 

şeklinde orta hatta kadar aynı isimle devam eder. Son lumbal omurla 

gerçekleşen eklemin (art. lumbosacralis) orta hatta en öndeki 

noktasına promontorium denilir. Son iki segmente arkadan 

baktığımızda kemiğin daha inceldiğini hatta bir açıklık olduğunu 
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görürüz, bu açıklığa hiatus sacralis denilir (Beyin Omurilik Sıvısı-

BOS örneğinin alındığı yerlerden biridir, sakral ponksiyon). 

 

 
Şekil 8: Sacrum (Güvencer. 2001) 

2.6. Vertebrae Coccygis’in Özellikleri 

Omurganın en alt kısmında bulunan 4 veya 5 omurun kaynaşmasıyla 

oluşan coccygis tabanı ile sacrumun alt ucuyla üçgen şeklinde bir 

kemiktir. Coccygis omurganın son segmenti olup, 

hareketsizdir. Kuyruk sokumu pelvis içindeki organları alttan 

destekleyen kasların bağlanma noktası olduğu için önemi 

büyüktür.(Gray, 2000)  

Hayvanlarda kuyruk omurları, kuyruğun kemiksel temelini oluşturur. 

İlk iki üç tanesi normal bir omur özelliği gösterse de daha sonrakiler 

çoğu özelliklerini kaybederler. Kuyruk omurga sayıları hayvanlar 

arasında değişiklik gösterir.  
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2.7. Columna vertebralis’in eklemleri ve bağları 

  Vertebralar arasındaki eklemleri dört başlık altında inceleyebiliriz:  

  Symphysis (discus intervertebralis) eklemler; corpus 

vertebrae’lar arasında yer alır. 

   sinoviyal eklemler (zigapofizeal eklemler); processus 

articularis’ler arasında yer alır 

  Atlas ile axis arasındaki eklemler  

  Atlas ile os occipitale arasındaki eklemler (Moore ve Dalley 

2007)  

Benzer özelliklere sahip iki vertebra arasında 6 tane eklem bulunur. 

İki tane üstte, iki tane altta olmak üzere 4 tane sinoviyal eklem ve bir 

tanesi altta diğeri üstte olmak üzere iki tane symphysis grubu eklem 

bulunmaktadır. (Drake ve ark., 2007)  

İki vertebra arasındaki hareket her ne kadar kısıtlı olsa da  columna 

vertebralis’in oldukça geniş bir hareket açıklığına sahipdir. Columna 

vertebralis’te yapılması muhtemel hareketler fleksiyon, ekstansiyon, 

rotasyon, lateral fleksiyon ve sirkümdüksiyon hareketlerdir. (Drake ve 

ark., 2007)  

    2.7.1. Discus intervertebralis  

Komşu vertebra korpusları arasında oluşan symphysis eklem, vertebra 

korpusu üzerinde bulunan hiyalin kıkırdak tabakası ile bu tabakalar 

arasına yerleşen discus intervertebralis’ten oluşur. (Drake ve ark., 

2007) 
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Discus intervertebralis’in çevresinde, merkezde bulunan nucleus 

pulposus’u sarmalayan anulus fibrosus vardır. Anulus fibrosus’ta 

lameller şeklinde hizalanmış geniş fibrokartilaginöz yapıdaki kuşağı 

andıran kollajen yapıda bir dış halka ile sarar. Liflerin bu şekilde 

hizalanması vertebralar arasındaki rotasyon hareketini sınırlandırır. 

(Drake ve ark., 2007) 

Nucleus pulposus, discus intervertebralis’in merkezi kütlesini 

oluşturur. Fibröz liflerden daha çok kıkırdak içermesinden dolayı 

oldukça elastik bir yapıya sahiptir. Nucleus pulposus tam merkez yer 

almayıp daha çok arkaya doğru bir yerleşim gösterir. İçeriğine 

bakıldığında yüksek oranda su vardır. Yeni doğanlarda su miktarı 

maksimumdur, zaman geçip yaşın ilerlemesiyle birlikte miktarı azalır. 

Columna vertebralis’in hareketleri esnasında yumuşak kıvamı yarı-

sıvı bir top gibi davranır. Üzerine gelen güçlü bir baskı da yassılaşır 

ve incelir. Nucleus pulposus’un kan damarlarından yoksun bir yapıdır. 

Bu yüzden beslenmesini anulus fibrosus'un ve corpus vertebrae'nın 

çevresindeki kan damarlarından difüzyon yoluyla sağlar. (Moore ve 

Dalley, 2007) 

 C1 (Atlas) ve C2 (Axis) vertebralar arasında discus intervertebralis 

bulunmaz. Omurganın   en alttaki fonksiyonel olarak  bulunan disk L5 

ile S1 arasında  yer alır. Disklerin kalınlığı omurga bölgelerine göre 

değişkenlik gösterir. En kalın olan diskler lumbal bölgede, en ince 

olan diskler ise üst torakal bölgede yer bulurlar. (Moore ve Dalley, 

2007)  
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2.7.2. Articulationes zygapophysiales  

Birbirine komşu vertebraların processus articularis superior ile 

inferior’ları arasında şekillenen sinoviyal eklemlere articulationes 

zygapophysiales adı verilir. Bir tane capsula articularis’i vardır ve bu 

eklem yüzü kenarlarına tutunur. Cervikal bölgede bulunanlar daha 

ince ve oldukça gevşektir. (Drake RL. ve ark., 2007)  

Articulationes zygapophysiales’ler, vertebralar arasında meydana 

gelen kayma hareketlerine izin verirler. Vertebralarda bulunan eklem 

yüzlerinin şekli ve pozisyonu nasıl bir hareketin yapılabileceğini 

gösterir. Yapılacak hareketin ne derece geniş olmasını belirleyen 

diskin kalınlığı ile vertebra gövdesi arasındaki orandır. (Moore ve 

Dalley, 2007)  

Articulatio unkovertebralis (luschka) ve ligamentleri, servikal bölge 

vertebralarından (C3, C4, C5,C6) üst yüzeylerinin lateral kenarlarında 

şekillen processus uncinatus adı verilen çıkıntılar yapar. Bunlar 

üstündeki vertebra ile eklem yaparak küçük uncovertebral sinoviyal 

eklemleri oluşturur. Uncovertebral eklemler spur’ların (kemikte 

oluşan patolojik sivri çıkıntılar) sıklıkla oluştuğu yerlerdir ve bunların 

oluşumuna bağlı boyun ağrıları görülebilir. (Drake RL. ve ark. 2007) 

  2.7.3. Kraniyovertebral eklemler 

Articulatio atlantooccipitalis, atlas (C1 vertebra) ile os occipitale 

arasında yer alan eklemlerdir. Bu eklemler atlas'ın massa lateralis'leri 

ile os occipitale’nin condylus occipitalis'leri arasında oluşur. 
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Articulatio atlantooccipitalisler başın öne ve arkaya doğru eğilme 

hareketi yapabilmesini sağlar (başımızla yaptığımız onaylama 

haraketi). 

Articulatio atlantoaxialis, atlas ile axis (C1 ve C2 vertebra) arasında 

yer alan eklemlerdir. Üç tane art. atlantoaxialis vardır:  

• İki tane art. atlantoaxialis lateralis   

• Bir tane art. atlantoaxialis mediana  

Bu üç eklemde yapılabilecek hareket  rotasyon hareketidir. Başın bir 

taraftan diğer tarafa tam bir dönme yapamasa da rotasyon hareketine 

izin verirler.  

 

Şekil 9:Atlas ve Axis’in eklemleri ve bağlarının  görünümü (Putz. 2000) 

 

 Ligamentum longitudinale posterius ile ligamentum longitudinale 

anterius ‘tur. Lig. Longitudinale posterius  daha dar ve daha zayıf bir 

bağdır. C2’den os sacrum’a kadar uzanırlar. Columna vertebralis'in 
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hiperfleksiyonunun oluşmamasında yardımcı olarak görev alır. Ayrıca 

disklerin posterior protrüzyonuna (disk hernisi) önlemeye çalışır. 

Ağrının iletilmesin de de sinir uçları yönünden son derece zengindir  

Bir başka bağ olan Ligamentum transversum atlantis, atlasın massa 

lateralis'lerinin iç yüzleri arasında uzanan oldukça güçlü bir bağdır. 

(Moore ve Dalley, 2007) 

Vertebral sütun, tüm gövde kasları ile ilişkilidir. Fonksiyonel açıdan 

vertebral sütunun hareketini sağlayan kaslar fonksiyonlarına 

bakımından 5 gruba ayrılmaktadır. (Şar, 2002) 

3. OMURGA HAREKETLERİ 

Omurga belli bir düzen içinde bazı kurallara bağlı olarak hareket eder. 

Omurganın belli başlı hareketleri; fleksiyon, ekstansiyon, lateral 

fleksiyon ve rotasyondur. Yapılan bu hareketler, kasların kinetik 

aktivitesi ile yerçekimi kuvvetlerinin etkili kaslar üzerine etkisiyle 

oluşur.  
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Şekil 10: Omurga hareketleri (Otman, 1995) 

Fleksiyonun 50-60 derecelik olan kısmı lomber omurga sayesinde 

gerçekleştirilir. Fleksiyon hareketinin yapılması her fonksiyonel 

ünitede farklı farklı derecelerde meydana gelir. Kalçandan yapılan 

eklem fleksiyonu veya diğer bir adlandırma pelvik rotasyona ek olarak 

25 derecelik fleksiyon yapılabilmektedir. Rotasyon hareketi yapıldığı 

yer ise torasik ve lumbasakral bölgelerdir. Gövde rotasyonu 

fonksiyonel olarak yapılan hareketlerdendirve bu hareket için pelvisin 

hareketi gereklidir. Gövde rotasyonu 10-18 derece olup,  bunu 

yaptıran kaslar oblik abdominal kaslar ve transversospinal kaslardır. 

Lateral fleksiyonun ise normal değeri 30-35 derecedir ve burada 

harekete katılan kasları şöyle sıralayabiliriz; abdominal kaslar, erektör 

spinalar, spinotransversal ve transversospinal kaslardır. (Odar. 1984) 
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4. OMURGA EĞRİLİKLERİ 

Omurganın vücuttaki dizilimi düz bir kolon şeklinde olmayıp S şeklini 

andırır. Normal görünümde olan ve sagittal planda oluşan bu eğrilikler 

şöyledir; servical lordoz, torakal kifoz, lumbal lordoz, sakral kifoz. Bu 

eğriliklerden torakal bölge ve sakral bölgedeki kifoz fötüste’de 

görüldüğünden primer eğrilik olarak adlandırılırken, boyun ve bel 

bölgesindekiler (servikal ve lumbal lordoz) doğumdan sonra 

şekillendiği için sekonder eğrilik olarak adlandırılır.  Yeni doğanda 

şekli daha tam olmayan omurga düz ya da hafif öne eğik şekildedir. 

Normal thoracal kifoz ve lombal lordoz derecelerinin sınırları oldukça 

geniştir. Sonuçta bu eğrilikler birbiriyle yakın ilişkilidir. Bebeklerde 

yürümeye başlamadan önce henüz gelişimi tamamlanmamış olan bu 

eğrilikler yürümeye başlanmasıyla beraber beldeki çukurlukta 

gelişmeye başlar. Sırt bölgesinden başlayan öne doğru eğiklik ile de 

vücut dengesi kurulmaya başlanır. Çocuklar yürümeye başladıkları 

zaman beldeki lordoz tam anlamıyla gelişmediği için çocuklar genelde 

arkaya doğru düşebilirler. Omurga eğrilikleri gövde kasları geliştikçe 

normal şeklini alır. (Otman ve ark., 1995) 
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Şekil 11: Omurga  eğriliklerinin  doğal  gelişimi; fetüste, doğum esnasında ve 

yetişkinde vertebral kolon eğrilikleri (Tekelioğlu, 1992) 

 

 

Şekil 12: Omurganın doğal eğrilikleri (Verlag, 2007) 
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Spinal kolonda patolojik olarak kabul edilen üç ana eğrilik vardır. 

Bunlar; kifoz, lordoz ve skolyoz’dur. (Ozan, 2004; Snell, 1997) 

Hipokrat tarafından tarihte ilk kez kifoz ve skolyoz terimleri 

kullanılmıştır. Daha sonra Hipokrat ile aynı düşünceyi kabul eden 

Galen, Hipokrat’ın spinal deformitelerin tümünü tanımlamak için 

skolyoz terimini kullanarak anlattığını belirtmiştir. Galen, (MÖ.131-

201) Yunancada creeped  (eğri) terimi ile ilk kez anlatmak istediği  

kifoz, lordoz ve skolyoz terimlerini açıklamıştır. Gallen  tedavide 

Hipokrat’ın hastalara uyguladığı ve anlattığı yöntemleri takip etmiştir. 

Yaptığı çalışmalar, spinal deformiteleri anlama ve onları tedavi 

etmede tarihte ilk bilimsel veriler olarak geçmiştir. (Vasiliadis ve ark., 

2009) 

5. POSTÜR 

Omurganın belli bir hizalama ile statik düzen içinde dik duruşuna 

“postür” denir. Omurga sadece onu oluşturan omurlar ile değil bunlara 

destek veren bağlar, kapsüller ve kaslar gibi yumuşak dokular ile dik 

durur. Postürün devam ettirilmesinde az bir çaba ile vücutta 

maksimum yeterlilik sağlanmalıdır. Sağlıklı bir postür için statik 

vertebral kolon, sakrum ve pelvisin bir bütün halinde hareket ettiği 

kemik dokular üzerinde dengede tutulmakla beraber belli bir açıyla 

desteklenmelidir. Bundan dolayı sağlıklı bir postürde ligamanlardan 

sağlanan desteği oldukça fazla, musküler destek ise daha az tutulmaya 

çalışılır. Omurganın hizalanmasıyla oluşan postür düzeni, vücut 

sağlığı ve görünümü için oldukça önemlidir. (Pacelli, 1994) 
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Postür, inaktif postür ve aktif postür şeklinde iki ayrı başlık da 

incelenebilir. Bunlardan birincisi vücudun dinlenim durumuna 

geçtiğinde ve uyuduğunda aldığı duruş pozisyonu inaktif postürdür. 

İkincisi ise vücut dik duruş sergilediğinde veya harekete geçtiğinde 

ortaya çıkan duruş pozisyonu olan aktif postürdür. Bu duruşların 

sürekliliğini sağlamak için birçok kasın beraber uyum halinde 

çalışması gereklidir. (Otman ve ark., 1995) 

Dinamik ve statik postür için kesinlikle olması gereken kas kuvveti, 

kişinin fiziki kuvvetine göre değişebildiği gibi postürün aldığı şekle 

göre de değişir. Statik postür, kasların eklemleri sabit bir şekilde 

tutabilmesi için izometrik kasılması ile yer çekimine karşı vücudu 

koruyan postürü tanımlar. (Ergen, 1986; Muratlı, 1987) 

Dinamik postür ise yapılabilen herhangi bir hareketin oluşumu 

sonucunda değişen çevre koşullarına uyum gösteren aktif postürün 

çeşitidir. Postürü olumlu veya olumsuz yönde etkileyen birtakım 

faktörler vardır. Bunlar ırk, kalıtım, cinsiyet, beslenme, uyku, 

mevsimler, sosyo-ekonomik durum, yorgunluk, meslek ve uğraşlar, 

zaman modası, psikolojik durum, hijyen, egzersiz yapma, duygu 

durum değişiklikleri, kırıklar, yumuşak doku deformasyonu, eklemin 

deformasyonu gibi aktivitelerin gelişimi kas ve postural sağlığını 

önemli ölçüde etkileyen unsurlardır. Davranışlarımız ve postürümüz iç 

dünyamızı yansıtmaktadır (Otman ve ark., 1995) 
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Kasların görevini tam olarak yerine getiremeyecek kadar güçsüz 

kalması ve bu kasların boylarında oluşabilecek kısalmalar sonucunda 

vücut simetrisinde meydana gelebilecek bozulmalar birçok sağlık 

sorunlarını beraberinde getirir. (Sakallıoğlu ve ark., 1998) 

 

Şekil 13: Arkadan ve yandan postür 

Posterior, anterior, lateral pozisyonlarda vücut bölümlerinin hayali 

çizgi veya çekül hattı etrafında karşılatırılması aracılığı ile ideal postür 

tespit edilebilir. Vücudun dengede kabul edildiği çizgi bu yöntemle 

belirlenmektedir. Postürün dinamik ve statik postür, simetrik ve 
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asimetrik duruş, ideal postür, ideal ayakta duruş postürü, ideal oturma 

postürü, hatalı postür adlı çeşitleri vardır. (Adak ve ark., 1999) 

 6.OMURGADA POSTÜR BOZUKLUKLARI 

Postür bozukluğu, kas ve iskelet sistemi ait problemleri olan 

hastalarda normal olmayan anatomik ilişkiler sonucu ile ortaya çıkan 

bu durumdur. (Bannister, 1986; Kendall ve ark., 1993) 

 Postür bozukluğu, özellikle fizik tedavi gerektiren hafif, orta ve ileri 

seviyelerde  bir hastalık olabildiği gibi cerrahi tedavi de 

gerektirebilecek durularıda vardır. Özellikle çocukluk süresinde 

görülen bu sıkıntı ileri yaşlarda çözüm bulunmasını zorlaştırabilir. 

Ortaya çıkabilecek problemler, gerilim, ağrı, sertlikler ile kendini 

gösterir. Buda duruş bozukluğunun habercisi olabilir. Özellikle 

çocukluk yıllarında karşılaşılan bu durumun teşhis ve tedavisi yaş 

ilerledikçe zorlaşmakla beraber bu durum vücudun hareketlerinde 

sınırlama yaratabilir. (Özer ve Baltacı, 2008) 

 



108 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR 2 

 

 

Şekil 14. Omurganın postür bozuklukları (Kınacı, 2018) 

Kas zayıflığı vücut duruşlarının oldukça kötü olmasına ve fiziksel 

deformasyonların ortaya çıkmasının ana nedenidir. (Bongdonovic ve 

ark., 2009) 

6.1. Kifozis (kambur):  

Torakal eğriliğin anormal artışıyla oluşum gösteren bir durumdur. 

Torakal bölge dahilinde columna vertebralis'in arkaya doğru aşırı 

derecede eğilmesi söz konusudur.  Fizyolojik kifoz açısı normalde 

geniş sınırlar içermektedir. Fizyolojik kifozu belirleyen açılar normal 

sınırın üstünde olması veya normal sınırlarda lordoz olan bölgelerde 

5º veya daha fazla posterior fiksasyonu açıkça ifade ediyorsa kifoz 

deformitesi olduğu bildirilir. Fizyolojik kifozun ortalama derecesi 20º-

40º olarak bildirilmektedir. Fakat yaşa bağlı olarak artış olabileceği 

ifade edilmektedir. Yetişkin bir insana ait omurga sagittal düzlemde 
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normal bir eğrilik gösterir. Ancak kas tonusu ve vücut kütlesi bu 

eğrilikler üzerinde etkin rol oynar. Ağır işlerde çalışanlar için iş öncesi 

ve sonrası duruşlar da farklılıklar görülür. Kas tonusu yaşın 

ilerlemesiyle birlikte azalırken aynı şekilde boy uzunluğu da azalır.  

Bu durumda omurganın yükü önden arkaya doğru artış gösterir. Kifoz 

da görülen bu artış arka elemanlardaki dengenin bozulmasıyla 

meydana gelir. Postural kifoz,  konjenital kifoz, paralitik kifoz, 

Scherumann kifozu, meningomyelosele bağlı olarak meydana gelen 

kifoz, posttravmatik kifoz, inflamatuvar hastalıklardan kaynaklı kifoz, 

iatrojenik kifoz, yetersiz füzyon sonucu oluşan kifoz, radyasyon 

sonrası gelişen kifoz, gelişimsel kifoz, neoplazik kifoz, metabolik 

kifoz,  gibi birçok sebebe göre değişkenlik gösteren  kifoz türleri  

vardır. (Günerbüyük, 2008)   

6.2. Lordozis: 

Sakroiliak eklemlerde pelvis'in öne doğru rotasyonu ile ortaya çıkan 

bir durumdur (sacrum'un üst kısmı öne-aşağıya doğru eğilir). Bu 

durum lumbal eğrilikte anormal bir artışa sebep olur ve columna 

vertebralis öne doğru daha çok bombelik gösterir. Kalçanın dışarı 

doğru görünümü, lordozis görülen kişilerde görülmeyen kişilere göre 

daha fazla olmakla beraber, kavis ile bel arasında “C” şeklinin 

oluştuğu oldukça dikkat çeker (Scheer, 2013).  

Lumbal lordoz hamile kadınlarda artar, boyun ve bel bölgesindeki 

eğrilikler daha sonradan basınç ve kasların çekme kuvveti sonucu ile 

ortaya çıkar. 
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Şekil 15: Lordoz deformitesi (Kınacı, 2018) 

6.3. Skalyoz: 

Columna vertebralis’in fizyolojik olmayan ve en sık görülen bir kavis 

bozukluğudur. Columna vertebralis’in torakal, lumbal, torakolumbal 

birleşmede, frontal, sagittal ve aksial düzlemde bulunan 10° ve bu 

derecenin üzerinde seyretmesi halinde ortaya koyulan üç boyutlu 

bozukluğudur. %70-80’ninin nedeni belli değildir. (Snell, 1997; Ozan, 

2004; Korkmaz ve ark. , 2015) 

Skalyoz; vertebraların frontal düzlem, sagittal eksendeki lateral 

fleksiyonu ile horizontal düzlem, vertikal eksendeki rotasyonuyla 

kendini gösteren bir bozukluktur. Skolyoz fonksiyonel olabildiği gibi 

yapısal da olabilir. Columna vertebralis’deki bu lateral sapmalar, 

vücudun bir bölümünde oluşan bu bozukluğu kompanse etmek üzere 

gelişmiş veya alışkanlıklara bağlı olarak oluşmaya başlamış ise buna 
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fonksiyonel skolyoz denir. Eğrilik değişimi rijit değildir ve aktif veya 

pasif olan hareketlerle düzeltilmesi mümkündür. Bunun yanı sıra 

yapısal skolyozda ise oluşan vertebral eğriliğin olduğu kısımda kas, 

kemik, sinir ve bağ dokularda yapısal bozukluklar gelişmiştir. 

Omurganın, koronal plandaki eğrilikleri (skalyoz) ile sagittal plandaki 

eğriliklerinin aşırılıkları patolojiktir. (M. Yıldırım, 2018) 
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GİRİŞ 

Vücudumuzu oluşturan en küçük yapı olan hücre, içinde bulunduğu 

doku ve organlar ile iletişim kurmak için dolaşım sistemini kullanır. 

Hayati derecede önemli olan bu iletişimin gerçekleşmesi için gerekli 

olan madde kandır. Kan, hareket yeteneğini kalbin pompalama 

özelliği sayesinde elde eder ve bu hareket, organizmanın canlılığını 

sürdürebilmesi için süreklilik arz etmelidir.  (Özden, 1993; Van De 

Graaf, 2001; Standring, 2008) 

1.KALP 

Kanın vücutta dolaşımını gerçekleştirmesi için pompa görevini 

üstlenen kalp, bu sistemin en önemli bileşenidir. Kalp, yaşam için 

gerekli olan besin maddelerini ve oksijeni kan aracılığıyla ileten, 

güçlü kaslardan oluşmuş koni şeklinde bir organdır. Sistolik ve 

diastolik hareketler sayesinde elde ettiği pompalama işlevi ile kan 

dolaşımını sağlamak, kalbin en önemli görevidir. (Van De Graaf, 

2001; Yıldırım, 2004; Baysoy, 2009; Eken, 2014) 

1.1. Kalbin Pozisyonu ve Şekli 

Büyüklüğü yaklaşık yumruk kadar olan kalbin dışı, pericardium 

olarak ifade edilen ve görevi kalbi korumak olan bir zar ile kaplıdır. 

Kalp, akciğerler arasında, mediastinumda bulunur. Kalbin vücuttaki 

konumu, 5. ve 6. interkostal aralık seviyesindedir. (Elfatımı, 2018; 

Filipoiu, 2014) 
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Şekil 1: Kalbin Pozisyonu ve Tabakaları (Morton. 2015) 

1.2. Kalbin Dış Yüzü 

Kalbin “apex cordis” denilen bir tepesi, “basis cordis” denilen bir 

tabanı vardır. Kalbin “apex cordis”ini ventriküller, “basis cordis”ini 

ise kalbe ulaşan giriş-çıkış damarları ve atriumlar oluştururlar.  

Kalbin ağırlığı erkeklerde ortalama 250-390 gr, kadınlarda ise 200-

280 gr arasında değişir. Boyutları itibariyle, yetişkin bir insanı ele 

aldığımızda kalp, yaklaşık 12x9x6 cm’dir. (Topal, 2005; Filipoiu, 

2014) 

Kalbin 4 yüzü vardır. Ön-tepe kısmına bakan, dairesel ve konveks 

yüzüne facies sternocostalis (facies anterior) denilir. Facies 

anterior’un sağ üst kısmını atrium dextrum, diğer kısmını da 

ventriküller oluşturur. 
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Kalbin arka bölümünün, alt tarafına bakan düz yüzüne ise facies 

diaphragmatica (facies inferior) denilir. Facies inferior’un 

çoğunluğunu ventriculus sinister oluşturur. 

Kalbin her iki tarafta akciğerlere bakan sağ yan taraf yüzüne facies 

pulmonalis dextra, sol yan tarafa bakan yüzüne ise facies pulmonalis 

sinistra denir. (Karaca, 2002; Filipoiu, 2014; Dilek, 2015) 

Kalbin 4 kenarı vardır. Kalbin sağ kenarına ‘margo acutus’ denilir ve 

bu kenar sağ atrium tarafından oluşturulur. Sol ventrikülün 

oluşturduğu sol kenar ise dairesel biçimde ve künt görünümde olduğu 

için ‘margo obtusus’ şeklinde isimlendirilir. Margo acutus ve margo 

obtusus, kendilerini saran mediastinal plevra ile ve akciğerler ile yan 

yanadır.  

Kalbin tepe bölümünün büyük çoğunluğu, atrium sinistrum tarafından 

oluşturulur. Bu tarafın sağ ucuna Vena cava superior ulaşır. 

Kalbin alt tarafının apexe yakın kısmını ventriculus sinister, diğer 

bölümünü ise ventriculus dexter oluşturur. (Sarsılmaz, 2000; Filipoiu, 

2014; Dilek, 2015) 

Kalp, atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dexter ve 

ventriculus sinister adı verilen 4 ayrı boşluktan oluşmaktadır. Bu 

boşlukları birbirinden ayıran kısımların dış duvara tutunduğu yerlerde 

oluklar bulunur. Bu oluklardan üst tarafta bulunan atriumlar ile alt 

tarafta bulunan ventrikülleri birbirinden ayıran oluğa, sulcus 

coranarius denir.  

 



120 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR 2 

 

Sulcus coranarius, sinus coranarius ve kalbin çalışması için gerekli 

olan damarlarla beraber bulunur.   

Sulcus interventricularis anterior olarak adlandırılan öndeki oluk ise 

ventrikülleri birbirinden ayırır, kalbin facies sternocostalis yüzünde 

bulunur ve kalbin sol kenarına daha yakındır.  

Sulcus atrioventricularis posterior oluğu ise kalbin arka bölümünde 

bulunur ve bu oluk kalbin sağ kenarına daha yakındır. (Karaca, 2002; 

Baysoy, 2009; Berdajs, 2011; Dilek, 2015) 

1.3.Kalbin Katmanları 

Kalp, dıştan içe doğru epicardium, myocardium ve endocardium adı 

verilen katmanlara sahiptir. Myocardium, belirtilen bu üç katman 

arasında, söz konusu kalp duvarının esas kitlesini oluşturan ve kalbin 

çalışmasına destek olan en aktif katmandır. 

1.3.1. Epicard (epicardium-dış tabaka): 

 

Myocardiumun üzerini kaplayan, kalbin dışını saran, ince ve 

ayrılabilen bir tabakadır. Kalbi saran pericardiumun visseral 

yaprağından ibarettir.  

1.3.2. Myocard (myocardium-orta tabaka): 

Kalbin en kalın ve ortadaki kas tabakasıdır. Myocard, yapısı gereği 

çizgili ve çizgisiz kaslara benzer. İstem dışı çalışan myocardın, 

spontan-ritmik kasılma ve impuls üretme-iletme kabiliyeti vardır. 
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Myocard beslenmesi, koroner damarlardan ayrılan kollar tarafından 

gerçekleştirilir. 

1.3.3. Endocard (endocardium-iç tabaka): 

Endocard, kalpteki boşlukların her bir girinti ve çıkıntısını örter ve 

damarların intiması ile devam eder. Endocardiumun iç yüzünün düz 

ve kaygan olması nedeniyle, sürtünmeyi azalttığından, kanın 

akışkanlığı artar. (Berdajs, 2011; Filipoiu, 2014; Dilek, 2015) 

Pericardium (Pericard): 

Pericard, kalbin dış yüzünü içine alan fibröz bir torbadır. Pericardium, 

dışta fibröz perikard (pericardium fibrosum) ve içte seröz perikard 

(pericardium serosum) tabakalarından oluşur.  

Fibröz perikard, kalbi tamamen sarar. Sert bağ dokudan yapılmış 

pericardiumun dış kısmı olarak bilinen fibröz pericard, kalbin ani 

olarak genişlemesini engeller. 

Seröz pericard, kalbe temas eden pericardiumun iç kısmıdır.  Kalp 

tabanındaki büyük damarların çevresini saran seröz pericardiumun iki 

yaprağı vardır. Bu yapraklardan dış yaprağa lamina parietalis 

(parietal), iç yaprağa ise lamina visceralis (visseral) denir. Parietal ve 

visseral yapraklar, perikart boşluğu (cavitas pericardialis) ile 

çevrelenmiştir. Bu boşlukta yer alan sıvıya perikardiyal sıvı (liquor 

pericardii) denir. Perikardiyal sıvı, kalbin çalışması sırasında 

kayganlığı sağlar. (Standring, 2008; Baysoy, 2009; Dilek, 2015) 
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1.3. Kalbin İç Yüzü 

Kalbin iç yüzünde 3 tane bölme bulunur. Bu bölmeler; septum 

interatriale (interatrial bölme), septum interventriculare 

(interventriküler bölme) ve septum atrioventriculare (atrioventriküler 

bölme)’dir. Septumlar sayesinde kalb 4 boşluğa ayrılır. Üst kısımda 

yer alan boşluklara ‘sağ ve sol kulakçık (atrium dextrum – atrium 

sinistrum)’, alt kısımda yer alan boşluklara ise ‘sağ ve sol karıncık 

(ventriculus dexter – ventriculus sinister)’ denir. Sağ taraftaki bölüm 

venöz (kirli) kan, sol taraftaki bölüm ise arteriyel (temiz) kan içerir. 

(Çakmak, 2007; Standring, 2008; Dilek, 2015) 

1.4.1. Atrium Dextrum 

Sağ atrium, hem kalpten hem de tüm vücuttan gönderilen oksijence 

fakir kanın, yer aldığı üst boşluklardan sağ tarafta olan kısımdır. Sağ 

atriumun üst duvarına vena cava superior, alt duvarına ise vena cava 

inferior açılır. Sağ atriumun sağ ventriküle bağlantısını gerçekleştiren 

deliğe ostium atrioventriculare dextrum (sağ atrioventriküler delik) 

denir. Ostium atrioventriculare dextrumda anulus fibrosus dexter 

denilen halkasal yapı bulunmaktadır. Bu bölgede, kanın ventriculus 

dexterden atrium dextere geri gitmesini engelleyen valva tricuspidalis 

(valva atrioventricularis dextra- triküspid kapak- üçüz kapak) olarak 

bilinen kapak bulunur.  

Valva tricuspidalis; cuspis anterior, cuspis posterior ve cuspis septalis 

olarak adlandırılan, simetrik olmayan, üçgen şekilli üç adet 

kapakçıktan oluşmaktadır. Bu kapakçıklar sayesinde ventriculus 
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dextere geçen kanın atrium dextere geri dönüşü engellenir. (Standring, 

2008; Eken, 2014; Dilek, 2015; Koyun ve Gümrükçüoğlu, 2016) 

1.4.2. Ventriculus Dexter 

Venöz kanı akciğerlere pompalayan, sağ atriumun ön-alt kısmında yer 

alan boşluktur. Sağ ventrikülün, kanı akciğerlere temizlenmek üzere 

pompalaması nedeniyle duvarı kalındır. Sağ ventrikül sol ventrikül ile 

birlikte kasılırken, sağ ventriküldeki oksijen açısından fakir olan kan, 

akciğer atardamarı (arteria pulmonalis) vasıtasıyla akciğerlere 

gönderilir. Akciğer atardamarının ağız kısmında üç tane ‘yarım ay 

şeklinde kapakçık (semilunar)’ yer alır. Bu kapakçıklar, valvula 

semilunaris dextra (sağ semilunar kapakçık), valvula semilunaris 

sinistra (sol semilunar kapakçık) ve valvula semilunaris anterior (ön 

semilunar kapakçık)’dur. Bu üç kapakçık, akciğerlere temizlenmek 

üzere gönderilen venöz kanın sağ ventriküle dönüşünü engeller. 

(Faletra, 2008; Standring, 2008; Filipoiu, 2014; Dilek, 2015) 

1.4.3. Atrium Sinistrum 

Kalbin sol-arka tarafında, ventriculus sinisterin üstünde yer alan 

atrium sinistrum, oval görünümlü ve ince duvar yapısına sahiptir. 

Arka kısmında özefagus, yukarı kısmında ise sol ana bronş ile 

komşudur. Sol atriyumun sağ atriyuma oranla, diyastolik basıncı daha 

yüksek ve kanlanması daha fazla olan sol ventriküle karşı çalışması 

sebebiyle duvarı daha kalındır. Sol ventrikül kasılması sırasında 

pulmoner venlerden gelen temiz kanın depolanmasını sağlar. 
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Akciğerlerden gelen arterial kan ise, akciğer toplardamarları (vena 

pulmonales) eşliğinde sol atriuma geçer.  

Sol atrium ile sol ventrikül arasında yer alan, ostium atrioventriculare 

sinistrum (sol atrioventriküler delik) isimli delik, kanın sol ventriküle 

geçebilmesini sağlar. Sol atrioventriküler delikte yer alan ikili 

kapakçığa valva atrioventricularis sinistra (valva mitralis-valva 

bicuspidalis) denilir. Sol ventriküle giden kanın tekrar sol atriuma geri 

dönüşünü önleyen mitral kapak, cuspis anterior (anterior kapakçık) ve 

cuspis posterior (posterior kapakçık) isimli kapakçıklardan 

oluşmuştur. (Faletra, 2008; Berdajs, 2011; Dilek, 2015; Kaya, 2018) 

1.4.4. Ventriculus Sinister 

Kalbin sol-arka tarafında, atrium sinistrumun altında yer alan 

ventriculus sinister, temizlenmiş kanı vücudun bütün dokularına 

gönderen boşluktur. Bütün dokulara temiz kanı iletmesi nedeniyle, 

ventriculus sinisterin duvarları diğer boşluklara oranla daha kalındır. 

Sol atriumdan temizlenmiş olarak gelen kan, mitral kapağın 

açılmasıyla sol ventriküle iletilir ve daha sonra buradan da sol 

ventrikül temiz kanı, ana atardamar (aort) aracılığı ile tüm vücuda 

iletir. Vücuda gönderilen kanın, tekrar sol ventriküle geri dönüşünü 

önlemesi amacıyla aort ağzında da üç tane ‘yarım ay şeklinde 

kapakçık (aorta semilunaris)’ bulunur. (Van De Graaf, 2001; Eken, 

2014; Dilek, 2015) 
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Şekil 2: Kalbin Kısımları (Elfatımı. 2018) 

 

 

Şekil 3: Kalbin İçten Görünümü (Baysoy. 2009) 
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1.5. Kalbin Uyarı ve İletim Sistemi 

Kendi ritmik uyarılarını üretip miyokard kasının kasılmasını sağlayan 

kalp, ürettiği bu ritmik kendine özel uyarıları hızlı bir biçimde organın 

bütününe iletir. 

Uyarı oluşumunu ve bu uyarıların iletim hızını kontrol eden sisteme 

Otonom sinir sistemi (OSS) denir. Otonom sinir sistemi iki kısımdan 

ibarettir, bunlar Sempatik ve Parasempatik sinir sistemi olarak 

adlandırılır. Kalp kasının tamamına dağılan Sempatik sinirler özellikle 

ventrikül kasında yoğunlaşmıştır. Parasempatik sinirler ise SA 

(Sinoatriyal) ve AV (Atriyoventriküler) düğümlerde dağılım gösterir. 

SA düğümün uyarı hızını bu sistemler değiştirir. 

Kalbin olağan uyarısı, sağ atriyumdaki SA düğümde gerçekleşir. 

Gerçekleşen bu uyarı, atriyumların kasılmasına neden olur ve üçüz 

kapak olarak bilinen triküspid kapağın arka tarafındaki 

atriyoventriküler (AV) düğüme kadar iletilir. Devam eden uyarının 

hızı AV düğümde ilerlediği esnada azalır. Daha sonra hızı yavaşlayan 

uyarı, his demetinin sağ ve sol dallarına aktarılır ve oradan da purkinje 

liflerine, son olarak miyokard hücrelerine ulaşır bunun sonucunda 

kasılma gerçekleşir. Her kalp atışında bu elektriksel ileti tekrarlanır. 

SA düğüm işlevsiz kalırsa veya çıkan uyarılar herhangi bir nedenle 

AV düğüme iletilemezse, kasılma işleminin devamlılığının sağlanması 

için his demeti ve purkinje lifleri devreye girerler ve yeni bir uyarı 

meydana getirirler. (Van De Graaf, 2001; Hazar ve Koç, 2003; 

Baysoy, 2009; Elfatımı, 2018; Asiltürk, 2019) 
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Şekil 4: Kalbin Uyarı ve İleti Sistemi (Asiltürk. 2019) 

2. EKOKARDİYOGRAFİ 

Kardiyoloji alanında yapılan değerlendirmelerin son yıllarda başlıca 

aktörlerinden biri olan ekokardiyografi, kalbin anatomik, fizyolojik ve 

hemodinamik fonksiyonları ile ilgili detaylı bilgi aktaran bir tetkiktir. 

Bu tetkik, teknik olarak ultrasound yöntemine dayanır. (Oh ve ark., 

2009; Dilek, 2015; Kaya, 2018) 

Ekokardiyografinin diğer yöntemlere olan üstünlükleri şunlardır; 

kolayca erişilebilir olması, invaziv olmaması, tekrarlanabilir ve ağrısız 

olması, tanı ve teşhisin zaman maliyeti açısından avantajlı olması, 

intravenöz tekniğiyle gerçekleştirilen ve sağlık açısından risk 

içerebilen kontrastların kullanımına gerek olmaması, yoğun bakım, 

ameliyathane gibi alanlarda kolaylıkla uygulanabilmesi. 
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Ekokardiyografi sayesinde kalp boşluklarının hacimleri, kapak 

fonksiyonları, ventriküler sistolik ve diyastolik disfonksiyonlar, 

ventrikül duvar kalınlığı ve pulmoner hipertansiyon ile ilgili veri elde 

edilir. (Torun, 2018; İleri, 2020) 

2.1. Ekokardiyografinin Tarihçesi 

Kalbe ait bölümlerin ultrason ile ilk görüntülemesini, 1954 yılında 

Edler ve Hertz gerçekleştirmiştir. Yansıtılmış ultrason yöntemiyle 

(Reflected ultrasound), kalp duvarı hareketlerinin kaydına ait 

‘Ultrasound Cardiography- Echocardiography’ isimli çalışmalarını 

yayınlamışlardır. (Karadaş, 2011; Dilek, 2015) 

2.2. Ekokardiyografik Görüntüleme Kesitleri 

Anatomik incelemelerde olduğu gibi ekokardiyografi görüntüleri de 

bölünebilir. Sıklıkla kullanılan bölünme kesitleri; sagittal, koronal ve 

transvers kesitlerdir. 

1. Sagittal kesit (uzun eksen, longitudinal): Kalbi sağ ve sol olarak 

iki parçaya ayıran vertikal bir kesittir. 

2. Koronal kesit (frontal): Kalbi ön ve arka taraf olmak üzere iki 

parçaya ayıran vertikal bir kesittir.  

3. Transvers kesit (kısa eksen): Zemine paralel bir kesittir, kalbi 

süperior ve inferior olarak iki ayrı bölüme ayırır. (Karadaş, 

2011) 

 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR 2 | 129 

 

Şekil 5: Ekokardiyografik Görüntüleme Kesitleri (Karadaş. 2011) 

2.3. Ekokardiyografik Muayene Tetkikleri 

Ekokardiyografik muayene tetkiki; B-mod (2-D), M-mod ve Doppler 

ekokardiyografi teşhis metotlarından oluşur. 

2.3.1. Brightness Mod-İki Boyutlu (B-Mod/2-D) 

Ekokardiyografi 

İki boyutlu ekokardiyografi, bir dakikada 0 ile 50 aralığında veya daha 

fazla sayıda görüntü vererek, kalbe ait büyük yapıları değişik gri renk 

basamakları ile nitelendirip anatomik olarak ortaya koyan muayene 

yöntemidir.  Böylece kalbin tüm yapı ve fonksiyonları sinamatografik 

olarak algılanmış olur. Bu görüntüleme çeşidine “real time” 

görüntüleme adı verilir.  

İki boyutlu ekokardiyografi ile; atrioventriküler kapaklar, aorta ve 

pulmoner kapaklar, kalbin iç yapısı, atrium ile ventrikül duvarları ve 

boşlukları, sol ventrikül sistol ve diastol sonu volümleri 
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gözlemlenebilir. Bu iki boyutlu ekokaryografik görüntüleme yöntemi, 

Doppler ve renkli akım Doppler görüntülemelerinin temelini 

oluşturur. (Bacaksız, 2009; Şimşek, 2012; Dilek, 2015; Sulaiman, 

2021) 

2.3.2. Motion Mod (M-Mod) Ekokardiyografi 

M-mod ekokardiyografi, kalbin kasılmasından gevşemesine kadar 

geçen süre boyunca odacık ve duvar kalınlıklarına ilişkin bilgi veren 

tetkik yöntemidir. Kardiyak yapıların hareketleri hakkında detaylı 

bilgi vermesi sebebi ile, 2-D ekokardiyografiyi tamamlamaktadır. 

M-mod, kalp hastalıklarının teşhisini ortaya çıkarmak için kullanılan 

ilk görüntüleme tekniğidir. Yaygın olarak tek başına kullanılmazlar. 

Bunun nedeni, yalnızca bir ultrasonik dalga kullanarak kalbin sadece 

bir aks mesafesinin kaydı yapılabilmesidir. (Bacaksız, 2009; Erken, 

2013; Kaya, 2018; Sulaiman, 2021) 

2.3.3. Doppler Ekokardiyografi   

Kalp ve büyük damarlardaki kan akımının hızını ve yönünü tespit 

etme yöntemine doppler ekokardiyografi denir. Tespit edilen kan akım 

hızları, farklı hemodinamik bilgilerin yorumlanmasında kullanılır. 

Nabızlı (Pulsed wave Doppler) ve devamlı akım (Continuous wave 

Doppler) formları sıklıkla kullanılan doppler ekokardiyografi 

yöntemlerindendir. Her iki yöntem, Doppler inceleme için gerekli 

olmakla birlikte birbirlerini tamamlayıcı veriler sunmaktadır. 
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Pek çok kardiovaskuler lezyon, kan akım hızında ve yönünde 

olağandışı durumlara neden olur. Bu durum kan akışında türbülansa 

neden olduğu için, Doppler ekokardiyografi ile iki boyutlu 

ekokardiyografi verileri birlikte değerlendirilir. Bu ortak 

değerlendirme sonucunda özgün bilgiler elde edilir. (Çağlıyan, 2009; 

Erken, 2013; Dilek, 2015; Sulaiman, 2021) 
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GİRİŞ 

Kalp hastalıkları dahil birçok hastalığın tetikleyicisi ve sorumlusu 

olduğu çok iyi bilinen (Günbatar ve Bayıroğlu, 2015), obezite insülin 

direnci ve serum büyüme hormonu konsatrasyonundaki azalmada 

dahil olmak üzere bir çok endokrin ve metabolik anormallikler ile 

ilişkilidir (Münzer ve ark., 2011). GH ve IGF-I'in glikoz homeostazı 

üzerinde zıt etkileri vardır, bunlar insülin duyarlılığını azaltmak (esas 

olarak karaciğerde etki eder), ve dokulara özellikle kaslara glikoz 

girişini düşürmektir. Obezite hiperinsülinemi, hipo-adiponektinemi, 

hiper-leptinemi, azalmış serum grelin ve artmış serbest yağ asidi 

(FFA) seviyelerini indükleyerek, hipofizden GH sekresyonunu inhibe 

eder (Savastano ve ark., 2014). Bu nedenle, visseral obezite, alkolsüz 

karaciğer hastalığı ve tip 2 diabetes mellitus gibi insülin direnci ile 

ilişkili hastalıklar, düşük GH sekresyonu ile ilişkilidir (Savastano ve 

ark., 2014). Aşırı kalori alımı durumunda gelişebilecek insülin 

direncini arttırabileceğinden, obezite ile ortaya çıkan GH 

sekresyonundaki azalma insülin direncinin artmasını önlemek için 

organizmanın geliştirdiği bir düzenleme mekanizması olabilir 

(Savastano ve ark., 2014). Bununla birlikte, GH sekresyonundaki 

azalma, lipolizi azaltarak yağ birikimini daha da artırabilir ve bu 

nedenle obezite oluşumunun artmasına neden olabilir. Buna nedenle 

karın bölgesinde yağ birikmesi (truncal adipozite) erişkin GH eksikliği 

(GHD) sendromunun en önemli klinik bulgularından biridir (Molitch 

ve ark., 2011). 
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1. Büyüme Hormonu (GH) 

Çocukluk döneminde büyümenin düzenlemesinden sorumlu olan, 

somatotropin olarak da bilinen insan büyüme hormonu (HGH), ön 

hipofiz bezi içindeki somatotropik hücreler tarafından üretilen 191 

amino asit tek zincirli bir polipeptittir. GH vücudun diğer bazal 

metabolik fonksiyonlarının çoğunun düzenlenmesinden de sorumlu 

olup ve akut faz stres reaktansı olarakta çalışmaktadır (Baltaci, vd  

2019; Vanderkuur ve ark., 1997). Etkilerini GH reseptörüne 

bağlanarak doğrudan veya GH etkilerinin en önemli aracı olan insülin 

benzeri büyüme faktörü I (IGF-I) üretimini sağlayarak gösterir. 

Büyüme hormonunun çocuklarda ve ergenlerde öncelikli etkisi 

uzunlamasına büyümeyi sağlamak olup, yetişkinlerde ise yaşam 

boyunca çeşitli önemli metabolik fonksiyonların oluşması üzerine 

önemli role sahiptir. GH'nin büyüme üzerindeki etkisi ilk yıllardan 

ergenliğe kadar, sürmüş olup 5 cm / yıl normal büyüme hızına neden 

olurlar. GH’ nun uzunlamasına büyüme üzerindeki etkileri hepatik 

veya lokal (kondrositler) IGF-I üretimine bağlıdır, ancak GH'nin 

büyüme plakası kondrositleri üzerinde IGF'den bağımsız bir 

mekanizma ile etki etme olasılığıda bulunmaktadır (Isakson ve ark., 

1982; Parker ve ark., 2007). Ergenliğe doğru GH sekresyonunun ve 

buna bağlı IGF-I artışının sonucu olarak, büyüme hızı 10-12 cm / 

yıldakadar artar. Bu değişikliğin nedenleri, seks steroidlerinin 

hipotalamik–hipofiz ekseni üzerindeki etkilerinden 

kaynaklanmaktadır; seks steroidleri bu etkisini, somatostatin 

sekresyonunu olumsuz yönde etkileyen ve hipotalamik GHRH 
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salınımını kolaylaştıran katekolamin yolaklarına etki ederek gösterir 

(Devesa ve ark., 1992). Bununla birlikte, bu artan büyüme hızı kısa bir 

süre sonra seks steroidlerinin ergenlik sona erdiğinde epifiz füzyonuna 

yol açması sonrası sona erer.   

1.1.Büyüme Hormonunun Hücresel özelliği 

İnsan büyüme hormonu, (HGH) asidofilik, somatotrofik hücrelerde 

beynin ön hipofizinden üretilir. Üretimi, stres, egzersiz, beslenme, 

uyku ve büyüme hormonunun kendisine yanıt olarak çeşitli geri 

bildirim mekanizmaları aracılığıyla düzenlenir. Büyüme hormonunun 

salgısını kontrol eden düzenleme faktörleri arasında, hipotalamusta 

üretilen büyüme hormonu salgılayan hormon (GHRH), vücuttaki 

çeşitli dokularda üretilen somatostatin ve gastrointestinal sistemde 

üretilen ghrelin gelmektedir. GHRH, HGH üretimini ve salınımını 

indükleyecek şekilde işlev görür. Somatostatin, GHRH salınımını ve 

GHRH uyaranına karşı HGH salınımını inhibe eder ve hipoglisemide 

artar. Ghrelin, açlık durumunda mide tarafından üretilen bir 

hormondur. İşlevsel olarak, ghrelin organizmayı hipoglisemiye karşı 

korur. İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 HGH salınımını, hem direk 

somatotrofik HGH salınımını inhibe ederek, hem de dolaylı olarak 

somatostatin salınımını sinerjistik olarak artırarak, inhibe eder.  

HGH’nin hipotalamusa negatif geri bildirimi ile, GHRH üretimi 

azalır. HGH seviyeleri çocuklukta artarak, ergenlik döneminde en 

yüksek seviyelerine ulaşmakta ve daha sonra yaş ile beraber seviyesi 

azalmaktadır (Binder ve ark., 2009; Al Aboud ve ark., 2020; Han ve 

ark., 1996) 
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1.2. Büyüme Hormonu Fonksiyonu 

GH'nin direk ve endirek olmak üzere iki etki mekanizması 

bulunmaktadır. GH' nin vücut üzerindeki direk etkisi, bir yanıtı 

oluşturmak için hedef hücrelere bağlanma etkisidir. Dolaylı etkisi ise, 

insülin benzeri büyüme faktörü-1'in aracılığıyla, hepatositlerin yüzey 

reseptörlerine yüksek miktarda HGH bağlanmasıdır. Aktive edildikten 

sonra, Janus aktive edici tirozinkinazlar (JAKS) 1 ve 2, aktive 

edildikten sonra, gizli sitoplazmik transkripsiyon faktörlerine STAT1, 

STAT3 ve STAT5' in bağlanacak ve dolaşıma salınmak üzere insülin 

benzeri büyüme faktörü-1 üretmek üzere artan gen transkripsiyonunu 

ve metabolizmasını indükleyen çekirdeğe taşınacaktır. İnsülin benzeri 

büyüme faktörü-1 daha sonra periferik dokuların büyümesi ve 

metabolizması üzerine olan etkileri ortaya çıkacaktır. HGH'nin etkileri 

hem HGH, hem de insülin benzeri büyüme faktörü-1'in aracılığıyla 

ortaya çıkmaktadır. 

1.3.Büyüme Hormonunun Büyümeye Etkisi 

GH, vücuttaki hemen hemen her doku ve organda büyümeye neden 

olur. Bununla birlikte, özellikle ergenlik döneminde kıkırdak ve kemik 

üzerindeki büyümeyi sağlayıcı etkisi bulunmaktadır. Replikasyonu 

arttırmak için kondrositler ve osteoblastlar sinyaller alır ve böylece 

GH'nin hücre dışı sinyal düzenlenmiş kinazlar 1 ve 2 hücresel sinyal 

yollarını belirleyen mitojenle aktive olan protein (MAP) kinazlarının 

aktivasyonu yoluyla büyüme sağlanır. Bu hücre içi sinyal basamağı 

fosforilasyon aktivasyonu, gen transkripsiyonunun artması ile hücresel 
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büyümenin ve gen replikasyonunun artmasına neden olan protein 

aktivasyon basamağının oluşmasına neden olur. İnsülin benzeri 

büyüme faktörü-1(IGF-1), hücre yüzeyinde bulunan IGF-1 

reseptörüne bağlanarak tirozinkinaz aracılığı ile hücre içi sinyal 

yolunu aktive edip hücre içinde metabolizma, anabolizma ve hücresel 

replikasyon ve bölünmeye yol açan çeşitli proteinleri fosforile eder. 

Ayrıca, hücre apoptozunu inhibe ederek, hücrelerin ömrünü uzatır. 

GH’nin doku büyümesini sağlamak ve vücutta hiperglisemik ortam 

oluşmasında önemli etkileri bulunmaktadır. 

1.4. Büyüme Hormonunun Klinik Önemi 

GH, ergenlik döneminde büyümeyi düzenlemede son derece 

önemlidir. Bu nedenle, HGH'nin organizmadaki seviyelerinde 

meydana gelen düzensizlikler önemli sağlık sorunlarına neden olur. 

GH hipersekresyonu gigantizm veya akromegaliye neden olurken, GH 

eksikliği çocuklarda büyüme yetersizliğine, yetişkinlerde ise GH 

eksikliği sendromuna neden olmaktadır. Akromegali tipik olarak 

yetişkinlerde, GH’ nun hipofiz edenomunu nedeniyle, epifiz büyüme 

plakalarının kapanmasından sonra salgılanması sonucu oluşan bir 

durumdur. Bu nedenle, kemik büyümesi öncelikle kafatası, alt çene, 

göğüs kemiği, eller ve ayaklar gibi düz kemiklerde görülür. Hastalık 

bir hipofiz kitlesine bağlı olduğundan, ikincil üreme bozuklukları ve 

görsel semptomlarla birlikte hipopitüitarizm de gelişebilir. Kemik 

büyümesine ek olarak, daha sonraki dönemlerde, biventriküler 

konsantrikhipertrofi ve ardından kalp yetmezliği ile sonuçlanan 

miyokart büyümesi görülebilmektedir. GH’ nun insülin üzerindeki 
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etkisinden dolayı, glikoz, lipid metabolizması, tip 2 diabetes mellitus, 

hiperlipidemi gibi hastalıların oluşumu ile yakında ilişkilidir. GH’ 

yetersizliği tedavisi, hipfiz adenomu cerrahisi ve radyasyon 

tedavisinin yanı sıra GH'nin ikincil etkilerinin semptomatik olarak 

hafifletilmesinden oluşur. 

1.4.1.Büyüme Hormonu Fazlalığı Devlik (Gigantism) 

Bu hastalık, hipofiz adenomu hariç, uzun kemik epifizinin 

kapanmasından önce gelişmesi nedeniyle akromegaliye çok 

benzemektedir. Bu nedenle, tibia, fibula, femur, humerus, radius ve 

ulna gibi uzun kemiklerde kemik büyümesi meydana gelir. Epifiz 

kapanması erişkinlikten önce gerçekleştiğinden, genellikle çocuklarda 

görülen bir hastalıktır. Organ ve metabolik etkileri akromegaliye 

benzemektedir. 

1.4.2. Büyüme Hormonu Eksikliği 

Çocuklarda idiyopatik GH eksikliği yaygın olarak görülmektedir. 

Erişkinlerde görülen, GH eksikliği tipik olarak hipopitüiter eksiklikler 

sonucu görülür. Genel olarak GH eksikliğine neden olan bir hipofiz 

adenomuna, çoğunlukla bir prolaktinoma neden olmaktadır. Bunun 

yanında, bireye uygulanan radyasyon ve cerrahi tedavilerde GH 

hormonu eksikliğine neden olabilir. Çocukluk döneminde görülen GH 

eksikliği, tüm iskelet yapılarının büyümesinde azalma ile ilişkili olup 

cüceliğe yol açar. Yetişkin döneminde görülen GH eksikliği ise, 

iskelet kasında azalma ve visseral yağ doku kütlesinde artmaya, ayrıca 

kemik yoğunluğu ve şekillenmesinde azalmaya ve osteoporoza neden 
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olur. Bu kişilerde dislipidemi ve insülin direnci yaygındır, bu da 

ikincil olarak kardiyovasküler disfonksiyona, depresif duygu duruma, 

artan kaygıya ve enerji eksikliğine yol açar. (Gehmert ve ark., 2008; 

Merimee ve ark., 1969; Hartman ve ark., 1993). 

2. Büyüme Hormonunun Metabolik Etkisi 

HGH’nin metabolizma üzerindeki öncelikli etkisi, insülin benzeri 

büyüme faktörü-1'in üretimi üzerindeki etkisi ile periferik hücreler 

üzerindeki etkisinini arttırıp, metabolizmayı düzenlemektir. Hücre içi 

sinyal aktivasyonu, organ dokularının bazal metabolik fonksiyonları 

üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Genel olarak, hücreler artan 

amino asit alımı, protein sentezi ve proteinlerin katabolizmasındaki 

azalma ile anabolik bir protein evresine girer. İşlenmiş yağlar 

adipositlerde oksidasyon ve trigliseritlerin parçalanması uyarılarak 

tüketilir.  GH, insülinin periferik dokularda glikoz alımını uyarma 

özelliğini inhibe ederek ve karaciğerde artmış bir glukoneogenez 

oranına neden olarak hiperglisemik durumun oluşmasını sağlar (Ayuk 

ve ark., 2006; Lanes ve ark., 1982). 

2.1.Büyüme Hormonunun Kas Kütlesi Üzerine Etksi  

GH yetersizliği olan hastaların yapılan tedavisinde GH'nin kas kütlesi 

üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür. Büyüme hormonu eksikliği 

(GHD)'li erişkin hastalarda azalmış iskelet kası kütlesi ve kas kuvveti 

bildirilmiş olup (Sartorio ve ark., 1995), GH ile replasman tedavisi 

yapılmıştır (Jorgensen ve ark., 1996). Başka bir çalışmada kronik bir 

hGH fazlalığı olan akromegalide işlevsel olarak gelişmemiş iskelet 
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kasları olduğu tesbit edilmiştir. (Nagulesparen ve ark.,1976). GH 

transgenik fareler ile yapılan bir çalışmada, büyüme hormonunun kas 

ağırlığını arttırmada vücut ağırlığına göre daha az etkili olduğu ve kas 

kuvvetinin, kas ağırlığı ile orantılı olarak artmadığı belirtilmiştir 

(Wolf ve ark.,1995). Çocukluk çağında büyüme hormonu eksikliği 

(GHD) olan hastalarda kas kasılma kapasitesinin ve yoğunluğunun 

normallaere göre zayıf olduğu gösterilmiştir (Bottinelli ve ark., 1997). 

Obez ve normal kilolu sağlıklı kadınlarda, GH uygulamasının protein 

oksidasyonunu engelleyebileceği ve protein miktarını arttırabileceği 

gösterilmiştir (Buijs ve ark., 2002). 

2.2. Kalp ve Akciğer Fonksiyonlarına Etkileri 

Çocukluk çağında başlayan GHD olan hastaların bir çoğunda 

hastasının akciğer hacminde bozulmalar olduğu, hem çocukluk çağı 

hem de erişkinlik başlangıçlı GHD hastalarında azalmış maksimal 

ekspiratuar basınç olduğu bildirilmiştir (Merola ve ark., 1996). GHD 

olan erişkinlerinde oksijen alımı (VO2max) ve egzersiz kapasitesi 

(Nass ve ark., 1995) rHGH ile yapılan tedavi sonrası ventilasyon 

fonksiyonu ile birlikte iyileştiği gösterilmiştir (Merola ve ark., 1996). 

Kistikfibrozlu çocuklarda GH tedavisi, kas, kardiyovasküler ve 

pulmoner kapasite üzerindeki olumlu etkileri ile egzersiz toleransını 

arttırmak için kullanılır (Hutler ve ark., 2002). GHD hastalarının GH 

ile tedavi edilmesi ile, kalp kası kütlesi ve maksimal kalp debisinin 

arttığı bildirilirken (Cittadini ve ark., 1994), akromegalik hastalarda 

yüksek olan hGH seviyelerindeki azalma ile, kardiyak fonksiyon da 

iyileşme olduğu gösterilmiştir (Merola ve ark., 1993). Hem GH 
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eksikliği hem de GH fazlalığı pulmoner ve kardiyak fonksiyon 

bozuklukları ile ilişkilidir. 

2.3. Büyüme Hormonu ve Karaciğer 

Karaciğer, GH’nunun etkilerinin görüldüğü önemli bir yerdir. Gh'nu 

hepatik trigliserit sekresyonunda önemli bir role sahiptir. Hepatik 

dejenerasyona yol açan steatoz GH uygulaması ile 

düzeltilebilmektedir. GHD olan hastalarda karaciğer fonksiyon 

bozukluğu prevalansının yüksek olduğu bildirilmiştir (Nishizava ve 

ark., 2012). GH replasman tedavisinin, serum karaciğer enzim 

konsantrasyonlarını önemli ölçüde azalttığı ve karaciğerdeki histolojik 

anormalliklerini iyileştirdiği bildirilmiştir (Nishizava ve ark., 2012). 

Karaciğer kendi rejenerasyon faktörü olan hepatosit büyüme 

faktörünü (HGF), hem ekstrahepatik hem de intrahepatik yollarla 

üretir. (Matsumoto ve Nakamura, 1992; Fausto ve ark., 2006) HGF 

birçok organ ve hastalıkta pozitif rejeneratif ve koruyucu etkiye 

sahiptir ( Mizuno ve Nakamura, 2007; Nakamura ve Mizuno, 2010) 

GH ile tedavi edilen hipofizektomize sıçanlarda, 

Parsiyelhepatektomiden üç saat sonra HGF mRNA düzeyleri artmış ve 

beş saat sonra en üst seviyeye ulaştığı bildirilirken, GH tedavisi 

uygulanmayan hipofizektomize sıçanlarda, hepatektomiyi takip eden 

ilk 5 saat içinde karaciğerdeki HGF mRNA seviyelerinin  değişmediği 

bildirilmiştir. GH ile tedavi edilen sıçanların karaciğerindeki DNA 

sentezi, 18 saat sonra en yüksek seviyeye yükselmiştir (Ekberg ve 

ark., 1992). GH hormonunun karaciğerde önemli metabolik işlevlerde 
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etkili role sahip olmasınının yanı sıra, karaciğerin yüksek derecede 

yenilenme kabiliyetinede önemli katkıları bulunmaktadır. 

2.4.Büyüme Hormonu ve Kardiyovaskiler Sistem  

GH, fetal gelişim sırasında doğrudan miyokard büyümesi ve kalp 

fonksiyonu üzerine etkileri bulunmaktadır ( Sacca ve ark., 1994) GH 

spesifik kontraktil proteinler ve kardiyomiyosit hipertrofisi için 

mRNA ekspresyonunu indükler. GH kalbin kasılma kuvvetini arttırır ( 

Sacca ve ark., 1994). GH protein kalsiyum duyarlılığını ve kalsiyum 

kullanılabilirliğini artırarak ve miyokardın daha düşük enerji ile 

çalışmasını sağlayıp, fetal dönemde kalbin çok fazla enerji 

harcamadan çalışmasını sağlar. Bununla birlikte, GH fazlalığı olan 

akromegalide V3 izoformunun sık görülmesi nedeni ile miyokard 

yetmezliği görülebilir. GH-IGF-1 ekseni amino asit alımını, protein 

sentezini, ve kaslara özgü gen ekspresyonunu artırarak kardiyak 

metabolizmayı düzenlemektedir. GH, kalpteki kollajen birikim hızını 

(Li ve ark., 1997; Cittadini ve ark., 1998) arttırırken, GH kaynaklı 

IGF-1, kardiyomiyositlerin apoptozunu azaltarak miyokardın trofik 

durumunu düzenleyerek miyosit kaybını önler. (Li ve ark., 1997; Ren, 

2002). Büyüme hormonu eksik olan çocuklarda kontrollere kıyasla, 

kardiyak atrofi, sol ventrikül kütlesinde ve duvar kalınlığında belirgin 

bir azalma olduğu görülmüştür. (Longobardi ve ark., 1998; Valcavi ve 

ark., 1995). Ayrıca, bu tür hastaların düşük ejeksiyon fraksiyonuna, 

düşük kalp debisine ve yüksek periferikvasküler direncine sahip 

oldukları bildirilmiştir (Longobardi ve ark., 1998; Valcavi ve ark., 

1995; Cuneo ve ark., 1991). Büyüme hormonu replasman çalışmaları 
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ile GH tedavisi sonrası sol ventrikül kütlesinde artış kardiyak 

performansta, diyastolik dolumda ve sistolik fonksiyonda iyileşme 

olduğu gösterilmiştir (Longobardi ve ark., 1998; Valcavi ve ark., 

1995; Cuneo ve ark., 1991; Maison ve Chanson, 2003). Organizmada 

NO’ in arteriyel düz kas hücrelerini gevşetici, damar gerilimini, 

trombosit yapışmasını azaltıcı, düz kas hücrelerinin çoğalmasını ve 

göçünü inhibe edici ve arteroskleroz gelişiminde rol oynayan düşük 

yoğunluklu lipoprotein (LDL-kolesterolü) (Koçak ve ark., 2020) 

düşürücü etkisi bulunmaktadır. GH-IGF-1 ekseni vasküler sistemde, 

lipitlerin, proteinlerin ve nükleik asitlerin yapısında değişiklik meydana 

getirebilen nitrik oksit (NO) ( Koçak ve ark., 2019) sistemini aktive 

ederek endotel bağımlı olmayan aktiviteleri düzenler ( Capaldo ve 

ark., 2001; Napolive ark., 2002). 

GH'nunun anjiyogenez üzerinde önemli bir rol oynadığı ve vasküler 

büyümeyi ve işlevi düzenlemeye katkıda bulunduğu bildirilmektedir. 

Büyüme hormonu reseptörünün (GHR), birçok farklı kan damarında, 

(Sharara ve Neiman ,1994; Temmim ve ark., 2000) ve kültürlenmiş 

endotel hücrelerinde bulunduğu ve GH'nunun endotel hücre 

proliferasyonunu uyardığı gösterilmiştir (Rymaszewskive ark., 1991; 

Struman ve ark., 1996). GH ile tedavi edilen yaşlı sıçanlarda serebral 

kortikal arteriollerin sayısı artmıştır (Sonntag ve ark., 1997). Bir başka 

çalışmada yetişkin GHD hastalarının derisinde, GH ile tedavi 

edildikten sonra azalan kılcal yoğunluğun ve geçirgenliğin düzeldiği 

gösterilmiştir. GH, diğer anjiyojenik ajanlar ile birlikte (IGF-I, NO) 

vasküler etkilere sahiptir. GH, endotel hücreleri tarafından üretilir ve 



148 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR 2 

endotel hücrelerinin çoğalmasını, göçünü, hayatta kalmasını ve kılcal 

oluşumunu otokrin bir şekilde uyarır (Brunet-Dunand ve ark.,2009). 

Gh'nin anjiyogenez üzerindeki etkisini gösteren diğer önemli faktör, 

kan damarlarının genişlemesini, geçirgenliğini, yeni damarların 

oluşması ve büyümesini engelleyen vazoinhibinlere olan lokal 

proteolizdir.  

2.5. Büyüme Hormonu ve Adipoz Doku  

GH’ nunun lipaz aktivitesini arttırarak lipolizi uyarma etkisinden 

dolayı (Johansen ve ark., 2003) , GHD olan çocuk ve yetişkinlerde 

visseral yağ kütlesinde artış görülmektedir ( Moller ve Jorgensen, 

2009; Beshyah ve ark., 1995). Yapılan çalışma ile GH replasman 

tedavisinin uygulanmasının bu artmış adipoziteyi azalttığı 

bildirilmiştir (Moller ve Jorgensen, 2009; Beshyah ve ark., 1995) bu 

nedenle GHD ile artan yağ kütlesi arasında ilişki bulunmaktadır. GH 

sekresyonu ilerleyen yaş ile birlikte azaldığından, yaşlı insanlarda 

görülen yağ depolarındaki artış GH sekrasyonundaki azalma ile ilişkili 

olabilir (Berryman ve ark., 2013). 

2.6. Büyüme Hormonu ve Böbrek  

GH’nu böbrek fonksiyonunu ve böbrek büyümesini etkilemektedir. 

GH’nu, IGF-1 aracılığıyla GHD hastalarda ve normal sağlıklı 

erişkinlerde glomerüler filtrasyon hızını (GFR) ve renal plazma akışını 

(RPF) arttırır. Salınımında büyüme hormonunun önemli etkisi olan 

IGF-I, tek taraflı nefrektomi veya iskemik böbrek dejenerasyonundan 

sonra böbrek hipertrofisinde düzenliyici rol oynar ( Hirschberg ve 
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Kopple, 1989) IGF sisteminin düzensizliği ile böbrek hastalıkları 

arasında ilişki bulunmaktadır. Organizmada IGF aktivitesinin arttığı 

durumlarda diyabetik nefropati ve polikistik böbrek oluşumu, kronik 

böbrek yetmezliğinde ise IGF direnci olduğu bildirilmiştir (Basch ve 

Hale, 2015). Yapılan çalışma ile büyüme yetersizliğine neden olan, 

kronik böbrek hastalığı olan çocukların, GH ile güvenli bir şekilde 

tedavi edilebileceği gösterilmiştir (Müller- Wiefel ve ark., 2010). 

GH’nu sodyum retansiyonunu ve plazma bikarbonat 

konsantrasyonunu arttırarak metabolik asidozun tedavisinde etkili rol 

oynamaktadır (Sicuru ve ark., 1998). 

SONUÇ  

Büyüme hormonunun gerek büyüme, gerekse yetişkin çağdaki önemli 

metabolik etkileri göz önünde bulundurulduğunda, sağlık durumunun 

değerlendirilmesi aşamasında bakılacak parametreler arasına 

eklenmesi, büyüme hormonunun eksikliği veya fazlalığı olması 

durumunda oluşabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi veya erken 

tedavisinin yapılması açısından önemli olacağı kanaatindeyim.  
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GİRİŞ 

Oksijen canlı organizmalar için en önemli ve gerekli elementtir. Fakat 

hücrelerde oksidatif hasara neden olabilir. Yaşam için gerekli olan en 

önemli biyolojik moleküller olan DNA (Deoksiribo Nükleik Asit), 

RNA (Ribo Nükleik Asid), protein enzimleri ve doymamış lipidlerin 

tümü oksidatif hasardan etkilenebilir (Sivanandham, 2011). Bu 

hasarın sonucu diyabet, kardiyovasküler ve kanser gibi birçok 

hastalığa neden olur (Engwa, 2018; Sarangarajan ve ark., 2017). Bu 

hastalıklar oksijenin etkisi ile oluşan serbest radikaller olarak 

adlandırılan bir veya birden fazla eşleşmemiş elektronun organizmada 

yaptığı değişimlerin sonucudur (Wang ve ark., 2021), Bu yapılar 

reaktif oksijen türleri (ROS), reaktif nitrojen türleri (RNS) olan azot 

ve oksijen yapılı oksidan maddeleri içerebilirler (Del Río, 2015; 

Karabulut ve Güvay, 2016). Canlı organizmada bu türlerin aşırı 

şekilde oluşumunu önleyen denge mekanizması bulunmaktadır. Fakat 

birçok faktöre bağlı olarak serbest radikallerin ve oluşan türlerin 

temizlenmesinde bu dengenin bozulması, birçok hastalığın nedeni 

olarak görülen oksidatif strese neden olur (Singh ve ark., 2004). 

Oluşan oksidatif stres yaşlanma, nörodejenaratif bozukluklar, 

kardiovasküler hastalıkların nedenlerinden bir olarak sunulmaktadır 

(Dai, 2017; Islam, 2016; Tarafdar ve Pula, 2018).  

Yaşlanma sürecini yavaşlatma (anti-aging) arzusu geçmişten 

günümüze kadar bilim adamlarının ilgisini çekmiş ve yüzlerce teorinin 

konusu olmuştur (Viña ve ark., 2007; Yaşar ve ark., 2017). Yaşlanma, 

içsel karmaşıklığına rağmen biyolojik hiyerarşinin çeşitli 
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seviyelerinde meydana gelen bozukluklarla karakterize edilir. Bilim 

adamlarının yaşlanmayı tanımlarken, zamanla vücut fonksiyonlarının 

aşamalı bir şekilde hem patolojik hem de anatomik bozulması olarak 

tanımlar(Costa ve ark., 2016). Bu fonksiyonel değişikliklerin sonucu 

kan basıncı, solunum sisteminin bozulması, görme kaybı, 

doğurganlığın azalması ve diğer risk faktörleri ile birlikte mortalite 

oranının artığı süreci kapsamaktadır (Goldberger ve ark., 2002). 

Kapsayıcı olarak tanımlanırsa, yaşlılık, vücudun kendi kendini 

organize eden mekanizmaların bozulması ve çevreye uyum sağlama 

yeteneğinin azalması olarak tanımlanabilir (Costa ve ark., 2016; Vasto 

ve ark., 2010). Yaşlanmanın serbest radikallerle ilişkisi günümüzde 

hala tartışma konusudur. Serbest radikal reaksiyonlarının yaşlanma 

üzerinde etkili olduğu varsayılmaktadır. Araştırmacıların verilerine 

göre serbest radikal inhibitörü ile desteklenmiş beslenme düzeninin 

ortalama yaşam süresini 5 yıl veya daha fazla uzatabileceğini 

göstermiştir (Harman, 1992). Bu bölümün ana amacı yaşlanmanın 

okasidatif strese bağlı gelişebileceğini ve temel nedenlerden biri 

olduğu göstermektir. 

2. Reaktif Oksijen Türleri ve Reaktif Nitrojen Türleri 

Reaktif oksijen türleri (ROS), bağımsız olarak var olabilen en az bir 

oksijen atomuna ve bir veya daha fazla eşleşmemiş elektrona sahip 

moleküllerdir. Süperoksit anyon radikalleri, hidroksil radikalleri, 

hidroperoksil radikalleri ve singlet oksijen gibi serbest oksijen 

radikalleri ile serbest nitrojen radikalleri bu kategoriye girer (El-

Beltagi ve Mohamed, 2013). Aerobik solunum ve hücresel hemostazın 
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bütünlüğünü bozan zararlı etkiye bağlı gelişen inflamatuvar yanıtlar 

(Gül ve Üren, 2021) gibi hücre fonksiyonları sırasında normal 

ayarlarda hepatositlerde ve makrofajlarda ROS üretilir. Reaktif 

oksijen türlerinin çoğu sinyal molekülleridir (Sies ve Jones, 2020). 

Ayrıca, doğal yaşlanma sürecine yardımcı olan hücre farklılaşmasını 

ve ölümünü teşvik ederler (Su ve ark., 2005). Ayrıca kas 

kasılmalarında, bakterisidal ve bakteriyostatik aktivitenin 

belirlenmesinde rol oynarlar (Alfadda ve Sallam, 2012; Zhang ve ark., 

2013). Aşırı serbest radikal oluşumu ile birlikte organizmada 

moleküler ve hücresel düzeyde hasara neden olur. Bu mekanizma 

reaktif oksijen türlerinin, proteinlerde lipidlerde (peroksidasyon), 

karbonhidratlarda ve nükleotidlerde kimyasal ve DNA yapısındaki 

değişikliklerle zararlı sonuçlar üretir (Phaniendra ve ark., 2015). 

ROS, hem endojen hem de eksojen olarak gelişir. Her iki durumda 

oluşan biyokimyasal reaksiyonlar hücrenin zarlarına ve diğer 

kısımlarına zarar verebilen yeni reaktif moleküllerin üretilmesi ile 

sonuçlanır. Bunlar insan vücudu için çok önemli olan diğer 

kimyasalları oksitleme yeteneğine sahiptirler (Lushchak, 2014). 

Bileşiklerin her biri benzersiz bir reaksiyon ve seçici özelliktedir. 

Süperoksit (O2
-), oksijen radikali (02), hidroksil (OH), alkoksi radikal 

(RO), peroksil radikali (ROO), nitrik oksit (azot monoksit) (NO) ve 

azot dioksit (NO2) radikallere örnektir (Halliwell, 2003). Bu 

radikallerden en reaktif olanı hidroksil radikalidir. Bu bileşik 

radikaller arasında en zararlı olanıdır. Bu radikal organizmada 

hücrenin fonksiyonel yapılarına zarar vererek mutasyona uğratır ve 
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birçok hastalığın gelişimine yol açabilir (Sen ve ark., 2010). Radikal 

olmayan türler arasında bazıları hidrojen peroksit (H2O2), hipokloröz 

asit (HOCl), ozon (O3), singlet oksijen (1O2), nitröz asit (HNO2), 

nitrosil katyon (NO+), dinitrojen trioksit (N2O3), nitronyum (nitril) 

katyonu (NO2
+), organik peroksitler (ROOH), aldehitler (HCOR) ve 

peroksinitrit (ONOOH). Bu türler serbest radikal değildirler ancak 

organizmalarda serbest radikal reaksiyonlara yol açabilirler(Ferrari ve 

ark., 2011; Genestra, 2007; Karabulut ve Gülay, 2016; Kohen ve 

Nyska, 2002; Pham-Huy ve ark., 2008). 

2.1. Reaktif oksijen türleri (ROS 

Tablo 1. Radikaller 

    Süperoksit O2 •– 

    Hidroksil OH • 

Alkoksil radikali              RO 

Peroksil Radikal   ROO • 

Tablo 2. Radikal olmayan türler 

 Hidrojen peroksit              H2O2 

Tekli oksijen                 1O2 

 Ozon              O3 

 Organik peroksit              ROOH 

 Hipokloröz asit              HOCl  
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2.2. Reaktif nitrojen türleri (RNS) 

Tablo 3. Radikaller 

              Nitrik oksit                      - 

Nitrojen dioksit                      NO2 

 

Tablo 4. Radikal olmayan türler 

               Peroksi nitrit                                 ONOO 

               Nitrosil katyon                                - 

               Nitroksil anyonu                                - 

               Dinitrojen trioksit                          K2O3 

               Dinitrojen tetraoksit                       K2O4 

               Azotlu asit                                             HNO2 

               Peroksinitröz asit                              ONOOH 

               Nitril klorür                                        NO2 

2.3. Organizmada serbest radikallerin oluşumu 

Reaktif moleküller endojen ve eksojen olarak iki şekilde üretilebilir. 

Her iki durum kritik öneme sahiptir. Çünkü vücuttaki reaktif molekül 

miktarında artışa neden olur ve organizma tarafından bir indirgenme 

zorunluluğunu gerektirir. Aerobik bir organizmada, alınan oksijenin 

%90'ı, hayatta kalmak için gerekli olan normal bir fizyolojik süreç 
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olan suya dönüştürülür. Oksijenin kalan %10'u hidrojen peroksite 

veya bir süperoksit anyon radikaline dönüştürülür (Castroviejo ve ark., 

2001; Lushchak, 2014). Serbest radikallerin endojen üretimi, solunum 

ve metabolizma gibi normal fizyolojik aktivitelerle bağlantılıdır. Buna 

prostaglandin üretimi ve sitokrom P450 süreçleri de dâhildir. 

Endoplazmik retikulum, plazma ve nükleer membranlardaki elektron 

taşıma yolu, reaktif bileşiklerin çoğunu üretir (Blake ve ark., 1987; 

Tegeli ve ark., 2014). Aldehitleri, amino asitleri veya karbonhidratları 

oksitleyebilen bir tür enzim olan oksidaz, bir başka önemli ROS 

üreticidir (Catalá, 2009; Klaudia Jomova ve ark., 2010; Schwab ve 

ark., 2008). Radikal oluşumunda metal iyonları ile bağlantılıdır. 

Proteinlerin çoğu metal iyonları içermektedir. En aktif metal iyonları 

demir ve bakırdır (K Jomova ve ark., 2012; Valko ve ark., 2016). 

Demir iyonu, moleküler oksijeni süperoksit radikallerine 

dönüştürebilir. Bakır iyonları süperoksit radikalleri tarafından 

indirgenebilir. Bakır iyonu yeni formunu oluşturur. Oluşan bu yeni 

iyon hidroksil peroksitle reaksiyona girerek en reaksiyonel olan OH 

radikalinin oluşumuna neden olur. Bu zararlı moleküllerin çoğunun 

sentezini tetikleyen eksojen faktörler, endojen serbest radikal 

kaynakları kadar önemlidir. Sigara, radyasyon, ozon, ilaçlar, 

pestisitler, çevresel kirleticiler ve daha birçokları eksojen kaynaklı 

radikallerin oluşumuna neden olur (Aseervatham ve ark., 2013; Parsa, 

2012; Valavanidis ve ark., 2009). Ayrıca hastalık ve tedavi sürecinde 

serbest radikallerin üretilmesine katkıda bulunabilir.  
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Sağlık ve insan vücudu üzerindeki zararlı etkilerinin yanı sıra, reaktif 

moleküller, virüsleri yok edebilen bağışıklık hücrelerinin oluşumunu, 

habis hücreleri hedefleme kapasitesi ve kan akışını yönetme yeteneği 

de dahil olmak üzere bir dizi iyi tepkimelerde yer alır (Halliwell, 

2011; Nishikawa, 2008).  

2.3. Oksidatif stres 

Serbest radikallerin oluşumu organizmanın fizyolojik reaksiyonlarının 

bir gereksinimi olarak gelişen doğal bir olaydır. Vücut dengesini 

korumak için bu radikallerin fazlalığı her organizma tarafından etkisiz 

hale getirilerek normal işlev için sağlıklı bir seviyenin korunması 

sağlanır. Süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksit ve katalaz 

(CAT) gibi antioksidanlar, oluşan serbest radikalleri temizleyebilir ve 

onları stabil moleküllere dönüştürebilir (Ali ve ark., 2020; Cervellati 

ve ark., 2014; Kozat ve ark., 2007). Aşırı üretilen serbest radikalleri 

temizlemek için bu moleküllerin yetersiz kalması sonucu 

oksidan/antioksidan dengenin bozulmasına neden olur. Bu durum 

oksidatif stres olarak tanımlanan ve vücuttaki birçok fizyolojik süreci 

bozabilen durumu ortaya çıkarır. Oksidatif stres akut ve kronik olarak 

iki türde gelişebilir. Akut gelişen durum vücudun geçirmiş olduğu 

hastalıklar ve kullanılan ilaçlara bağlı olabilir. Bu durum reaktif 

moleküllerin geçici bir süre ile aşırı çoğalmasına neden olsa da 

vücutta kalıcı hasarlara neden olmaz. Sürekli olarak gelişen ve 

kronikleşen oksidatif stres durumunda ise organizmada dengeyi 

sağlayan antioksidan molekülleri ROS türlerini yeterli düzeyde 

temizleyemezler. Bu da hücre içindeki fonksiyonel bileşenlerin 
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mekanizmalarının değişmesine veya işlevini tam olarak yerine 

getirememesine neden olur. Bunun sonucunda solunum, dolaşım, 

sindirim sistemi ve nörodejeneratif hastalıkların oluşumuna neden 

olur. Ayrıca bu bölümde tartışılan yaşlanma sürecine de etki eder 

(Gokdemir ve ark., 2021; Lushchak, 2014; Nandi ve ark., 2019; 

Rahman ve ark., 2012). 

3. Antioksidanlar 

Fizyolojik süreçlerin bir gereği olarak gelişen oksidanların zararlarına 

karşı savunma hatları mevcuttur. Bunlardan birincisi vücudun kendi iç 

mekanizmasından kaynaklı olan süperoksit dismutaz, katalaz, 

glutatyon, E ve vitaminleri gibi antioksidan maddelere dayanır. 

İkincisi de dışardan aldığımız gıdalarla oksidan maddelerin zararları 

engellenir. Bunlar organizmanın işlevini sürdürmek ve hücresel hasarı 

engellemek veya geciktirmek için hayati öneme sahiptirler (Balasaheb 

Nimse & Pal, 2015; Suleman ve ark., 2019). Antioksidanlar enzimatik 

ve enzimatik olmayanlar olarak iki gruba ayrılır. Bu enzimler farklı 

hücre kompartımanlarını etkiledikleri için birbirlerini tamamlayıcı 

rolleri vardır. Vücudumuz enzimatik olmayan antioksidanlardan 

yoksundur. Organizma bunları üretemez. Bu nedenle eksojen olarak 

vitamin, mineraller ve doğal olarak bitkilerden elde edilir (Santos ve 

ark., 2018; Bulduk ve kılınçalp kılınç, 2018).  

Kalıtsal faktörlerin yaşam süresi üzerinde önemli bir etkisi olmasına 

rağmen, çevresel etkiler de eşit derecede önemlidir; beslenme en 

büyük etkiye sahiptir. Yaşlanma ve diğer faktörlere bağlı olarak 
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gelişen kronik oksidatif stres ve organizmanın antioksidan savunma 

sistemimin yetersiz kalması antioksidanlarda zengin gıdalarla 

beslenmenin önemini artırmaktır (Liu ve ark., 2018; Petruk ve ark., 

2018). Meyveler, sebzeler, içecekler, çay, kahve, baharatlar, 

kuruyemişler ve tahıl ürünleri dâhil olmak üzere çeşitli gıdalarda 

bulunabilir (Arshad ve ark., 2014). Bu fenolik kimyasallar, vitaminler 

ve flavonoidler (Žilić, 2016) kardiyovasküler hastalıkları, diyabeti ve 

çeşitli diğer hastalıkları önlemeye yardımcı olur ( Bulduk ve Kılınçalp 

Kılıç, 2013; Bulduk ve ark., 2020; Mirończuk-Chodakowska ve ark., 

2018).  

4. Serbest Radikallerin Yaşlanma Üzerindeki Rolü  

Vücudumuzun neden yaşlandığı ile ilgili bilim adamları tarafından 

birçok teori öne sürülmüştür. Fakat bu teorilerin gerçekte 

organizmanın neden yaşlandığına dair uygulanabilir kanıtı 

bulunamamıştır. En güncel yaklaşım yaşlanma sürecini moleküler 

düzeyde incelemek için serbest radikal yaşlanma teorisidir (Pomatto & 

Davies, 2018; Warraich ve ark., 2020). 

Serbest Radikal Yaşlanma Teorisi, ilk olarak Denham Harman 

tarafından öne sürülmüş (Harman, 1956) ve araştırmacıların ilgisini 

çekmiştir. Harmanın teorisine göre kararsız ve reaktif oksijen türleri 

ortamda temizlenmezse organizmada DNA, lipitlere ve proteinlere 

zarar verebileceği hipotezini öne sürmüştür. Harmana göre zararlı 

reaktif türlerin ortamdan temizlenmesi hücre hasarını önleyebileceğini 

böylelikle yaşlanma sürecini yavaşlatacağını savunmuştur. Bu fikir 
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doğrultusunda yapılan araştırmalarda mitokondriyal bazı 

antioksidanların vücuttan uzaklaştırıldığında sağlık ve yaşam süresini 

olumsuz yönde etkilediğini bulmuşlardır (Pomatto ve Davies, 2018; 

Sohal ve Orr, 2012). Ancak yapılan farklı çalışmalarda antioksidan 

enzimlerinin aşırı artırılması etkili olamadığını bildirmişlerdir 

(Warraich ve ark., 2020; Yang ve Hekimi, 2010). Serbest radikal 

teorisinin en çok etkilendiği organ deridir. Organizmadaki organlar ile 

karşılaştırıldığında daha yüksek ROS yükünün olduğudur. Çünkü deri 

ultraviyole ışınlara ve çevresel diğer faktörlere maruz kalması 

yaşlanmayı daha hızlı tetikleyebilir (Ferri ve ark., 2019; Warraich ve 

ark., 2020). ROS’un, hücrenin metabolik işlevi, genotipi ve koruyucu 

sistemlerin etkisi ile değişir ve oluşan yan ürünler hücresel hasara 

neden olur. Bu da yaşlanma sürecine katkıda bulunur (Carocho ve 

ark., 2019). 

5. SONUÇ 

Yaşlanma, ölüm ve hastalık oranının en yüksek olduğu ve dünya 

çapında gittikçe artan küresel bir sorundur. Yaşlanma doğal olan ve 

zamana bağlı olarak gelişen bir durumdur. Fakat daha sağlıklı ve 

yaşam kalitesini artıran bir sürece dönüştürülebilir. Bu nedenle serbest 

radikal üretimini tetikleyen çevresel faktörleri düzenlemek, 

vücudumuzun oksidan/antioksidan dengesini korumak için 

antioksidanlarca zengin beslenme şeklini tercih etmemiz sağlıklı 

yaşlanma sürecini korumaya katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak 

yaşlanma sürecini durduramayız fakat yaşlılığa bağlı olarak gelişen 

hastalıkları ve ölüm oranlarını azaltarak daha sağlıklı yaşam süresini 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR 2 | 169 

 

uzatabiliriz. Serbest radikallerin ve antioksidanlarının yaşlanma 

üzerine etkisini moleküler düzeyde ve kanıta dayalı uygulanabilir 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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GİRİŞ 

Diyabetüs mellitüs (DM), metabolizmanın genetik veya patolojik 

faktörlere bağlı olarak gelişen morbidite ve mortalite oranı yüksek 

olan kronik ve bulaşıcı olmayan küresel bir sağlık sorunudur. 

Diyabetüs mellitüs, pankreas hücrelerindeki defektlere ve insülin 

sekresyonunun yetersizliği sonucu oluşan her iki patolojik durumun 

kombinasyonu ile oluşan ve lipid, karbonhidrat, yağ 

metabolizmasında yaptığı değişiklikler sonucu hiperglisemiye neden 

olan bir hastalıktır (Keşim ve ark., 2021; Mudau ve ark., 2022; Yılmaz 

karabulutlu ve Üren, 2018; Ozdek ve ark., 2019). Hiperglisemiye uzun 

süre maruz kalan organizmada diyabetik nefropati, retinopati ve 

nöropati gibi spesifik hastalıklar oluşabilir (Fernandes ve ark., 2019). 

DM,’ye çevresel faktörler, obezite ve sedanter yaşam neden olabilir 

(Günbatar ve ark., 2018). Bu hastalık her yaştan bireyleri etkileyen ve 

yaşam kalitesini azaltan bir hastalıktır (Bulduk., 2021). 

Küresel bir sağlık sorunu haline gelen diyabet, dünya sağlık örgütünün 

tahminlerine göre yakın zamanda çeyrek milyar insanın bu hastalığa 

yakalanabileceğini varsaymaktadır (Chan, 2016). Türkiye’de 

TURDEP (Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi)’in yaptığı araştırmada 

DM sıklığı ve bozulmuş glikoz toleransının yüzdesi diğer gelişmekte 

olan ülkeler ile kıyaslandığında DM açısında ülkemizin yüksek 

prevelansa sahip olduğunu vurgulamışlardır (Yılmaz ve ark., 2018). 

Dünya sağlık örgütü (DSÖ), dünya nüfusunun yaklaşık %80’nin 

sağlık sorunlarını tedavi etmek amacı ile bitkisel kaynaklı ilaçları 
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kullandığını rapor etmiştir. DSÖ’ye göre, dünya genelinde 

herbaryumlarda yaklaşık olarak 300.000 bitkinin kayıtlı olduğu ve 

bunun yaklaşık olarak 20.000’nin tıbbi tedavi amaçlı olarak 

kullanıldığını bildirmiştir. Günümüzde kimyasal ve sentetik ilaçların 

yan etkilerinin olması ve uzun süren tedavilerin maliyetinin yüksek 

olması, çevre ile ilgili faktörler ve bazı kronik hastalıkların 

tedavisinde yaşanan başarısızlıklar, insanları alternatif tedavi yollarını 

aramaya sevk etmiştir. Bu nedenle tıbbi bitkiler doğal yolla elde 

edilen ekonomik ve yan etkileri sentetik ilaçlara göre daha az olduğu 

düşüncesi ile insanlar tarafından tercih edilen bir tedavi yöntemidir 

(Kong ve ark., 2003; Nur Durmuş ve Şahin, 2016; Sağlam ve ark., 

2015). 

Diyabetin henüz kanıtlanmış bir tedavi yönteminin olamaması 

araştırmacıları bitkisel kaynaklı yeni ilaç moleküllerinin geliştirmesine 

yönelik çalışmalara yöneltmiştir (Aslan ve Orhan, 2010). Bu amaçla 

dünya genelinde geleneksel halk tıbbında yükselen kan glikoz 

düzeyinin düşürülmesi için kullanılan bitkiler araştırma kapsamına 

alınmış ve dünya sağlık örgütü tarafından desteklenmiştir (Brison, 

2017; Palombo, 2006). 

Anadolu’da diyabetin tedavisi veya oluşturduğu komplikasyonları 

önlemek için fitoterapötik ajan olarak kullanılan tıbbi bitkiler insanlar 

tarafından kullanılmaktadır (Sarikaya ve ark., 2010). Bu bölümde 

geleneksel olarak kullanılan tıbbi bitkilerin kullanımı ve yapılan 

bilimsel araştırmaların sonuçları hakkında olacaktır.  
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2. Diyabetüs Mellitüs (DM)  

2.1. DM tanımı ve sınıflandırılması 

DM, yüksek kan şekeri ile sonuçlanan anormal glikoz düzeyleri ile 

karakterize bir grup metabolik bozukluk olarak tanımlanır. Gelişmiş 

ülkelerin yaklaşık olarak %10’unu etkileyen kronik bir hastalıktır. Her 

geçen gün prevalansı artan hastalığın küresel yaygınlığının 2030 

yıllarında artacağı tahmin edilmektedir. DM’nin tek başına bir hastalık 

olmadığı genetik ve çevresel faktörlerinde etkili olduğu 

bildirilmektedir (Raffel ve Goodarzi, 2014). Başka bir deyiş ile 

diyabetüs mellitus anormal açlık veya tokluk hiperglisemisi ve bunun 

protein ve yağ metabolizmasında bozulmayı içeren metabolik 

sonuçları ile karakterize bir sendrom olarak tanımlanır. Bu sendrom 

insülin yetersizliği veya etkisizliğinden kaynaklanabilir. Bu da 

hiperglisemi sonucu poliüri, polidipsi ve kilo kaybı gibi klinik 

tabloların ortaya çıkmasına neden olur (Sperling ve ark., 2014). 

Etiyolojiye göre diyabetes mellitüs Tip1 diyabetüs mellitüs (T1DM) 

ve TİP 2 (T2DM) diyabetüs mellitüs olarak iki kısma ayrılır. T1DM, 

mutlak insülin yetmezliği ile sonuçlanan otoimmün hücrelerin 

kaybından kaynaklanırken, T2DM, insülin direnci ortamında göreceli 

bir insülin eksikliğinden kaynaklanır (Care ve ark, 2021; Ekim ve ark., 

2000; Kazi ve Blonde, 2001; Keşim ve ark., 2021). Bununla birlikte, 

obezitenin inflamasyonu tetiklediği ve insülin direncini artırdığı buna 

bağlı hastalıkları tetiklediği (Günbatar, 2015), ayrıca yaş grubu ve bu 

hastalığın gelişimindeki farklı klinik durumlar çeşitlilik 
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gösterdiğinden bazı bireylerin tanı anında T1DM veya T2DM olduğu 

kesin olarak tanımlanamayabilir. T2DM'de hücre ölümü veya işlev 

bozukluğu için farklı mekanizmaları karakterize etmek oldukça 

zordur. İnsülin direnci veya hücre işlev bozukluğu T2DM'ye neden 

olur. Dünya genelinde bilimsel araştırma grupları, tedavi yaklaşımı 

geliştirmek amacıyla, artık T1DM ve T2DM olarak sınıflandırılan 

diyabet gruplarını daha net bir şekilde tanımlamak için klinik, 

patofizyolojik ve genetik faktörleri üzerinde yoğunlaşmışlardır (Care 

ve ark., 2021). 

Dünya sağlık örgütünün 2019’da diyabet hastalığını sınıflandırmış ve 

önerilen klinik diyabet tiplerini listelenmiştir (Adler ve ark., 2021). 

Tablo 1. DSÖ diyabet sınıflandırması (Adler ve ark., 2021). 

Diyabet türü Kısa açıklama Sınıflama  

Tip 1 diyabet β-hücre yıkımı (çoğunlukla immün aracılı) 

ve mutlak insülin eksikliği; çocukluk ve 

erken yetişkinlik döneminde en sık görülür. 

Tip 1 alt 

sınıfları 

kaldırıldı 

Tip 2 diyabet En yaygın tip, çeşitli derecelerde β-hücre 

disfonksiyonu ve insülin direnci; genellikle 

aşırı kilo ve obezite ile ilişkilidir. 

Tip 2 alt 

sınıfları 

kaldırıldı 

Hibrit diyabet 

formları 

Yeni tip diyabet 

Erişkinlerde yavaş 

gelişen, immün 

aracılı diyabet 

Erişkinlerde yavaş gelişen tip 1'e benzer, 

ancak daha sıklıkla metabolik sendromun, 

tek bir GAD otoantikorunun özelliklerine 

sahiptir ve daha büyük β-hücre 

fonksiyonunu korur 

değişti 

Ketoza eğilimli tip 2 

diyabet 

Ketozis ve insülin eksikliği ile kendini 

gösterir. Ancak daha sonra insülin 

gerektirmez; yaygın ketozis atakları olur. 

Değişiklik 

yok 
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monogenik diyabet 

β-hücre 

fonksiyonunun 

monojenik kusurları 

İnsülin etkisinde 

monogenik kusurlar 

Spesifik gen mutasyonlarının neden olduğu, 

bazıları yenidoğan döneminde, bazıları ise 

erken erişkinlik döneminde ortaya çıkan 

farklı tedavi gerektiren çeşitli klinik 

belirtilere sahiptir. Spesifik gen 

mutasyonlarının neden olduğu; obezite 

olmadan şiddetli insülin direnci özelliklerine 

sahiptir; β-hücreleri insülin direncini telafi 

etmediğinde diyabet gelişir. 

Spesifik 

genetik 

kusurlar 

için 

güncelleniş  

Ekzokrin pankreas 

hastalıkları 

Pankreası etkileyen çeşitli durumlar 

hiperglisemiye (travma, tümör, iltihaplanma 

vb.) 

Değişiklik 

yok 

Endokrin 

bozuklukları 

İnsülin antagonistleri olan hormonların aşırı 

salgılandığı hastalıklarda ortaya çıkar. 

Değişiklik 

yok 

İlaç veya kimyasal 

kaynaklı 

Bazı ilaçlar ve kimyasallar insülin 

sekresyonunu veya etkisini bozar, bazıları 

ise β-hücrelerini yok edebilir. 

Değişiklik 

yok 

Enfeksiyona bağlı 

diyabet 

Bazı virüsler doğrudan β-hücre yıkımı ile 

ilişkilendirilmiştir. 

Değişiklik 

yok 

İmmün aracılı 

diyabetin yaygın 

olmayan spesifik 

formları 

Nadir immün aracılı hastalıklarla ilişkili Değişiklik 

yok 

Bazen diyabetle 

ilişkili diğer genetik 

sendromlar 

Birçok genetik bozukluk ve kromozomal 

anormallikler diyabet riskini artırır 

Değişiklik 

yok 

sınıflandırılmamış 

diyabet 

Açıkça diğer kategorilere uymayan diyabeti 

tanımlamak için kullanılır. Bu kategori, 

özellikle teşhis zamanına yakın, net bir 

teşhis kategorisi olmadığında geçici olarak 

kullanılmalıdır. 

Yeni tip 

diyabet 

Hamilelikte şeker 

hastalığı 

İlk kez hamilelik sırasında teşhis edilen tip 1 

veya tip 2 diyabet 

Değişiklik 

yok 

Gestasyonel diyabet Gebelikte diyabet için tanısal eşiklerin 

altında hiperglisemi 

2013 tanı 

kriterlerine 

göre 

tanımlandı 
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2.4. Diyabetin Komplikasyonları 

DM kaynaklı oluşan komplikasyonları iki ana başlık halinde ifade 

edilebilir. Bunlar akut ve kronik komplikasyonlardır. 

1. Akut komplikasyonlar 

-Diyabetik Ketoasidoz 

-Hiperosmolar non-ketotik koma 

-Hipoglisemi 

2. Kronik komplikasyonlar 

- Diyabetik Retinopati 

- Diyabetik Nefropati 

- Koroner arter hastalığı 

- Serebro-vasküler hastalık 

- Periferik arter hastalığı 

- Diyabetik Nöropati 

- Otonom nöropati 

- Asimetrik mononöropati 

- Radikulopati 

- İnfeksiyonlar 
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- Dermopatiler 

- Depresyon 

- Diyabetik ayak yaraları(Adler ve ark., 2021; Haspolat ve ark., 

2019). 

3. Diyabetüs Mellitüs Tedavisinde Kullanılan Bitkiler  

3.1. Allium sativum L. (Sarımsak) 

Liliaceae familyasına ait olan bitki, orta Asya ve Anadolu da 

yetişmektedir. Türkçe sarımsak, İngilizce de garlic olarak adlandırılır. 

Sarımsağın içindeki aktif bileşenler olan Allisin, S- allil sistein 

sülfoksit karaciğerde oluşan biyotranformasyonu artırarak, insülin 

salgılayan beta hücrelerini koruyucu etkisinin olduğu bildirilmiştir 

(Eidi ve ark., 2006; Modak ve ark., 2007). 

 

Şekil 1. Allium sativum L (Sarımsak) (Salgado ve ark., 2011). 

3.2. Allium cepa L.(Soğan) 

Liliaceae familyasına ait olan bitki, sıcak ve ılıman ilkimi olan 

bölgelerde yetişir. Dünyanın birçok yerinde yaygın olarak yetiştirilen 
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kültür bitkisidir. Türkiye de soğan İngilizcede oninon olarak 

adlandırılır. Diyabet üzerine etki mekanizması içeriğinde bulunan 

flavonoidler ve diallildisülfit oksit (allisin)’ten kaynaklı olabileceği 

bildirilmiştir. Bunlar glutatyon peroksidaz ve insülin salınımı artırır. 

Flavonoidlerin insülin metabolizması üzerinde dengeleyici bir rolü 

vardır (Bulduk ve Kılınçalp Kılınç., 2013). Allium cepa'da bulunan 

önemli bir flavonoid olan kersetin, güçlü bir antioksidan aktiviteye 

sahip olduğundan normoglisemiyi iyileştirir ve oksidatif stresi azaltır 

(Akash ve ark., 2014; Yeh ve ark., 2003). 

 

Şekil 2. Allium cepa L.(Soğan) (Salgado ve ark., 2011). 

3.3. Urtica dioica L. (Isırgan otu) 

Urtica dioica, diyabette kan şekeri kontrolü üzerinde faydalı etkileri 

olan tıbbi bir bitki olarak uzun zamandır kullanılmaktadır. Isırgan otu 

Urtica türünden Urticaceae familyasının bir üyesidir. Asya'da diyabet 

tedavisinde sıklıkla kullanılan geleneksel halk ilaçlarından biridir. Kan 
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şekerini düşürücü etkisi İbn Sina'nın eski metinlerinde belgelenmiştir 

(Farzami ve ark., 2003). Isırgan otu içeriğinde bulunan antioksidan 

maddeler arasında polifenoller, flavonoidler, lektinler ve sterollerin 

kan şekeri düzeylerini ve iltihabı azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca, 

diyabetin oksidatif stresle ilişkili bir hastalık olduğu kabul 

edildiğinden, diyabetin önlenmesi ve tedavisinde antioksidanların 

terapötik bir strateji olarak kullanılması uygun bir seçenektir 

(Keshvari ve ark., 2020; Rahmati ve ark., 2021). 

 

Şekil 3. Urtica dioica L. (Isırgan otu) (Asgarpanah, 2012). 

3.4. Cinnamomum zeylanicum (Tarçın) 

Diyabet hastalığı için en değerli baharatlardan biri tarçındır. Olası 

anti-diyabetik aktivitesinden sorumlu olan ana bileşikler 

cinnamaaldehit ve cinnamatanin B1'dir. Birçok in vitro çalışma, tarçın 

özütünün, karbonhidrat metabolizması enzimlerinin (pankreatik 
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amilaz ve -glukosidaz) aktivitesini inhibe ederek, yemek sonrası 

bağırsak glikoz emilimini azaltmak, membran translokasyonu ile 

hücresel glikoz alımını uyarmak da dahil olmak üzere diyabetik tedavi 

için birçok faydalı özelliğe sahip olduğunu göstermiştir. Tarçın glikoz 

metabolizmasını ve glikojen sentezini uyarır, glikoneojenezi inhibe 

eder ve insülin üretimini uyarır. Ayrıca, in vivo çalışmalar diyabetle 

ilişkili kilo kaybını önleyebildiğini, açlık kan şekeri düzeylerini, LDL 

ve HbA1c'yi düşürebildiğini, HDL'yi ve dolaşımdaki insülin 

düzeylerini yükseltebildiğini, diyabetik nöropati ve nefropatiyi 

iyileştirebildiğini göstermektedir (Husain ve ark., 2018; Medagama, 

2015; Ranasinghe ve ark., 2013; Viuda-Martos ve ark., 2011).   

 

Şekil 5. Cinnamomum zeylanicum (Tarçın) (Husain ve ark., 2018). 
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3.5. Rheum ribes (Uçkun) 

Rheum ribes (Polygonaceae), Doğu ve Güney Anadolu, Kuzey Irak ve 

Kuzeybatı İran'a özgü, tarım alanlarından uzak yüksek rakımlarda 

yetişen otsu bir bitkidir (Ghafouri ve ark., 2020; Shafaghat ve ark., 

2014). kuersetin, likopen ve glikozitlerinin yanı sıra emodin, aloe-

emodin, rhein, antrakinon türevleri bu bitkide bulunan biyoaktif 

fenolik bileşiklerdir. Diğer bileşenleri arasında diantronlar, stilbenler, 

uçucu yağlar, organik asitler ve vitaminler bulunur. Yapılan 

araştırmalarda, Rheum türünün antioksidan ve antihiperglisemik 

özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Bitkinin sulu özütü, alloksan 

kaynaklı diyabetli farelerde hiperglisemiyi önemli ölçüde azalttığını 

bulmuşlardır. Başka bir çalışmada Rheum bitkisin içeriğinde bulunan 

antioksidan bileşiklerin oksidatif stresi azalttığı ve diyabetik 

nöropatiye karşı koruyucu etkinliğinin olduğunu bildirmişlerdir. 

Rheum ribes takviyesi, diyabetik problemlerin önlenmesi ve tedavisi 

için iyi bir alternatif tedavi yöntemi olarak kabul edilebilir; yine de bu 

konuda bilimsel yayınların olmaması nedeniyle daha fazla araştırmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır (Ghafouri ve ark., 2020). 

 

Şekil 6. Rheum ribes (Uçkun) (Web 1, 2021). 
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3.7. Trigonella foenum-graecum L. (Çemen) 

Trigonella foenum-graecum L. tohumları (çemen otu), Fabaceae 

familyasına ait bir bitkidir. Dünyanın birçok yerinde diyabet 

tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaçtır (Hamza ve ark., 2012). 

bitkinin tıbbi kısmı tohumlarıdır. Yapılan araştırmalarda çemen 

tohumlarının ve yapraklarının, alloksan veya streptozotosin tarafından 

oluşturulan diyabetik sıçanlarda hipoglisemik özellikler sergilediği 

gösterilmiştir. Hipokolestrolemik etkiye sahip olduğu diyabetik 

ratlardaki çalışmalarda bildirilmiştir (Belguith-Hadriche ve ark., 2010; 

Vats ve ark., 2004). çemen tohumunun T2DM hastalarında plazma 

glukozunu ve hemoglobin A1C'yi (HbA1c) azaltabildiği 

belgelenmiştir (Tavakoly ve ark., 2018). 

 

Şekil 7. Trigonella foenum-graecum L. (Çemen otu) (Basu ve Srichamroen, 2010). 
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4. SONUÇ 

Diyabet tedavisinde geleneksel olarak kullanılan bitkilerin hastalığa 

karşı proflaktik, tedavi edici ve kan şeker düzeyini kontrol etmek 

amacı ile halk tarafından alternatif tedavi yöntemi olarak 

kullanılmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalarda bu bitkilerin 

antidiyabetik etkili olduğu ve hastalığa bağlı komplikasyonları 

hafiflettiği vurgulanmıştır. Yapılan çalışmalar her ne kadar umut 

verici olsa da sadece deney hayvanlarında ve laboratuvar ortamında 

denenmiştir. İnsanlar üzerinde çalışmaların yapılamaması bu bitkilerin 

güvenli bir şekilde kullanımı için terapötik ve toksik dozları 

bilinmediğinden daha detaylı klinik çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ayrıca bu bitkilerin antidiyabetik ilaçlarla beraber 

alımının besin ve ilaç etkileşimine girerek ilacın etkisini attırabilir 

veya azaltabilir. Bu da toksik etkiler oluşturabileceği unutulmamalıdır. 

Günümüzde sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler nedeni ile tıbbi 

bitkilerden elde edilen aktif bileşenlerin izolasyonu ve 

standardizasyonun yapılması, bu etken maddelerin çeşitli hastalıkların 

tedavisinde yaygın olarak kullanılacağı öngörülmektedir. 
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