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GİRİŞ 

Ġnsan anne sütü ve emzirmenin beslenme, biliĢsel, duygusal ve 

immünolojik faydaları önemlidir ve iyi belgelenmiĢtir (Lawrence, 

1997). Anne sütü, spesifik patojenlere (virüsler, bakteriler ve 

parazitler) ve ayrıca ayrı klinik hastalıklara (örn. nekrotizan 

enterokolit, bakteremi, menenjit, solunum yolu hastalığı, ishal 

hastalığı ve orta kulak iltihabı) karĢı koruma sağlar (Lawrence ve 

Lawrence, 2004). Yenidoğan dönemi özellikle kritiktir çünkü 

doğumdan sonra immünolojik olarak olgunlaĢmamıĢ bebekler hemen 

çok sayıda mikroorganizmaya maruz kalırlar. Doğal olarak anne 

tarafından kolostrum ve süt ile bir koruma mekanizması geliĢtirilmiĢ 

ve sağlanmıĢtır. Anne sütünün faydaları, bebekleri bulaĢıcı 

hastalıkların morbidite ve mortalitesine karĢı korumada onu en önemli 

faktörlerden biri yapar (Palmeira ve Carneiro-Sampaio, 2016). 

1929'dan yayınlanan Hoefer ve Hardy'nin araĢtırma sonuçlarından bu 

yana (Hoefer ve Hardy, 1929), anne sütüyle beslenen çocukların, 

biberonla beslenen çocuklara göre hem geliĢmiĢ biliĢsel yetenek hem 

de akademik baĢarı açısından daha avantajlı olduklarını gösteren 

birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Nitekim bu çalıĢmalardan biri olan 

Horwood, Darlow ve Mogridge çalıĢmasında (2001) sekiz ay veya 

daha uzun süre anne sütü alan çocukların ortalama sözel IQ puanları 

anne sütü almayan çocuklar 10 puan ve ortalama performans IQ 

puanları 6 puan daha yüksek bulunmuĢtur. 

Anne sütü, bebekleri beslemek ve kendi bağıĢıklık sistemleri 

olgunlaĢırken onları hastalıklardan korumak için son derece karmaĢık 

ve oldukça değiĢken bir biyolojik sıvıdır. Ġnsan anne sütünün bileĢimi 
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birçok faktöre bağlı olarak değiĢir, bebeğin gereksinimlerine yaĢına ve 

diğer özelliklerine göre uyum sağlar (Andreas, Kampmann ve Le-

Doare, 2015). Bu nedenle, anne sütünün bileĢiminin, her anne 

tarafından bebeğinin gereksinimlerini tam olarak yansıtacak Ģekilde 

özel olarak Ģekillendirildiğine yaygın olarak inanılmaktadır (Lowe, 

2011). Anne sütünün bileĢenlerinin ve iĢlevlerinin birçok araĢtırmada 

ortaya konulmuĢ olması her çocuğun anne sütüne ulaĢmasının 

sağlanmasının önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Anne olmanın en temel yükümlülüklerinden biri olarak kabul edilen 

emzirme, tarih boyunca farklı uygulamalarla karĢımıza çıkmaktadır. 

Özellikle doğum sonrası annesiz kalan bebeklerin anne sütünden 

mahrum kalmaması için emzirme döneminde olan baĢka bir anneden 

süt temini veya emzirme asırlardır bilinen ve uygulanan bir gerçektir. 

Ġnsan süt paylaĢımına ait kurallar M.Ö. 1800 Hammurabi Kanunlarına 

kadar dayanmaktadır. Buna göre annesi tarafından emzirilmeyen 

bebekler akraba, arkadaĢ ya da yabancı bir kadın tarafından 

beslenmesi uygun bulunmuĢtur. Süt annenin fiziksel, akli ve duygusal 

özelliklerinin sütünden bebeğe geçeceği inanıĢı yaygındı. Bu yüzden 

Greko-Roman yazıtlarda detaylı süt anne seçme kriterleri 

bulunmaktadır.  Bunun yanında biberonla veya doğrudan bir keçinin 

veya koyunun memesinden besleme hatta Roma Ģehrinin kurucuları 

Romus ve Romulus örneğinde kurt memesinden emme gibi farklı 

seçenekler oldukça eski çözümler veya efsaneler olarak karĢımıza 

çıkarken tüm çözümler arasında en bilineni sütannelik kavramı 

olmuĢtur. Sütanne seçeneğinin, temelde annenin ölümü veya yetersiz 

süt üretimini yerine koymak üzere ortaya çıktığı tahmin edilse de 
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Hamurabi Kanunlarına kadar geriye giden bilinen birçok tarihi örnekte 

bu müessesenin isteğe bağlı bir uygulama ve sıklıkla aristokrat üst 

tabaka ailelerinde ve asil ailelerde kullanıldığı bilinmektedir (Moro, 

2018; GüneĢ, 2019). Orta çağ Avrupası’nda soylu veya varlıklı 

annelerin emzirmesinin hoĢ karĢılanmadığı ve bebeklerinin doğumu 

takiben bir sütanneye gönderildiği gözlenmiĢtir (Moro, 2018). 

SanayileĢme ile birlikte kadının iĢ gücüne katılımının artması ile 

birlikte orta sınıf anneler de süt anne tercih etmeye baĢlamıĢlardır 

(Stevens, Patrick ve Pickler 2009). 20. yüzyılda kültürel değiĢimler, 

ĢehirleĢme, teknolojik geliĢmeler ve reklam kampanyalarına bağlı 

olarak formül mamalar yaygınlaĢmıĢtır (Stevens, Patrick ve Pickler 

2009). Emzirmeye baĢlama oranlarının yüksek olduğu durumlarda bile 

hayatın ilk yılında yenidoğanların çoğu formül mama tüketmektedirler 

(Forde ve Miller, 2010). Bununla birlikte, formül mama ile 

beslenmeye bağlı doğal riskler vardır ve bu risklerin çoğu formül 

mama kaynaklı salmonella enfeksiyonları gibi anne sütü paylaĢımıyla 

iliĢkili risklere paralel ve karĢılaĢtırılabilir risklerdir (Gribble ve 

Hausman, 2012; Jourdan ve ark 2008). Kontamine formül 

mamalardaki Enterobacter sakazakii ve salmonella spp yenidoğanda 

enfeksiyona neden olabilmektedir. Formül mamaların bu enfeksiyon 

ajanları açısından taranması ve mamaların sıcak su ile hazırlanmasını 

önerilmektedir (WHO, 2016). Ancak, formül mama ile emzirmenin 

avantaj ve risklerinin karĢılaĢtırılması iyi bilinmektedir. Emzirmenin 

faydalarına yönelik artan bu farkındalık, son yıllarda emzirme 

istatistiklerinin artıĢı Ģeklinde yansımıĢtır (Gribble ve Hausman, 

2012).  
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DSÖ, yenidoğanın kendi anne sütünü alamadığı durumlarda yapay 

besin maddeleri yerine baĢka bir annenin sütünün verilmesini 

önermektedir. Anne sütü bankacılığı yoluyla ihtiyacı olan 

yenidoğanlara anne sütü sağlanabilir. Bu amaçlarla ortaya çıkmıĢ olan 

anne sütü bankaları teorik olarak; anne sütünü tıbbi tekniklerle 

toplayan belli ortamlarda muhafaza ederek ihtiyaç sahibi bebeklere 

dağıtan kurumlardır. Theodor Escherich tarafından emzirilen 

bebeklerin barsak florasının diğer besinlerle beslenen yeni 

doğanlardan farklı olduğunun gösterilmesinin ardından ilk insan sütü 

bankası 1909 da Viyana’da açıldı (Moro, 2018). 1980’ yılında Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ; WHO) ve BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Fonu 

(UNICEF) bebeğin kendi annesinin sütüne sahip olmasının mümkün 

olmadığı durumlarda, ilk alternatifin insan donör sütü olduğunu 

açıkladı. Kuzey Amerika’daki süt bankalarının standartlarını 

oluĢturmak için 1985 de Kuzey Amerika Ġnsan Süt Bankacılığı Birliği 

(HMBANA) kurulmuĢtur (Moro, 2018). Tüm bu çabalara rağmen 

AIDS in yaygınlaĢması ile süt bankacılığının popülaritesini kaybetmiĢ 

ve bazı süt bankaları kapanmıĢtır (Stevens, Patrick ve Pickler, 2009). 

Süt bankacılığı ile ilgili ilk kanun 1995 yılında Fransa’da çıkarılmıĢtır. 

2010 da Avrupa Süt Bankası Birliği (EMBA), Avrupa’da süt 

bankasını yaygınlaĢtırmak ve tüm Avrupa’daki süt bankalarının 

uluslararası iletiĢimini sağlamak amacıyla kurulmuĢtur. 2017 yılında 

Avrupa’da aktif olarak hizmet sunan 210 süt bankasının mevcut 

olduğu literatürden anlaĢılmaktadır. 2017 yılı itibari ile dünya 

genelinde 37 ülkede 500 kadar süt bankası mevcuttur (Moro, 2018). 

Ancak süt bankaların dağılımı uniform değildir ve hemen hemen hepsi 
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Avrupa ve Amerika’da bulunmaktadır. HIV enfekte ebeveynlerden 

doğan yetimlerin çok olduğu Afrika ya da Müslüman Asya 

ülkelerinde süt bankalarının sayısı azdır (Noraida, Nor Roshidah ve 

Van Rostenberghe, 2010).  

Süt bankalarının bulunduğu ülkelerde bile anne süt bankalarından 

yararlanma hususunda mevcut eriĢim sorunları önemli bir bariyer 

olduğu gibi eriĢim sağlansa dahi süt bankasından yararlanım ailelerin 

satın alma gücü ile sınırlı kalmaktadır (AAP, 2012). Bu yüzden halen 

aktif olan anne sütü bankalarının ne bölgesel ne de global ihtiyacı 

karĢılaması mümkün görünmemektedir. Internet kullanımının 

yaygınlaĢması anne sütü paylaĢımı yönünde çözümü parmak uçlarına 

getirmiĢ ve insan sütü paylaĢımını kolaylaĢtıran internet forumları 

ortaya çıkmıĢtır (Bloom, 2016). Özellikle preterm çocuklarına en 

iyisini sağlamak, kentli aileleri her zamankinden daha fazla süt anne 

aramaya zorlamaktadır. Ġnsan sütü paylaĢımını kolaylaĢtıran internet 

forumlarının ortaya çıkmasından sonra sağlık otoriteleri anne sütü 

paylaĢımının tehlikelerine dikkat çekmeye baĢlamıĢtır (Bloom, 2016). 

Ancak covid pandemisi sonrasında insanlarda geliĢen bulaĢıcı 

hastalıklara karĢı tedirginlik birbirlerini potansiyel bir risk olarak 

algılanmasına neden olmuĢtur (Bingfeng ve ark., 2020). Bu bilgiye 

dayalı olarak pandemi döneminde anne sütü paylaĢımının azalmıĢ 

olduğu öngörülebilir. 

Türk toplumlarına baktığımızda ise sütannelik gerçeği Göktürklere 

kadar dayanmaktadır. Sütanneler özellikle annesi ölmüĢ bebekleri 

beslemiĢlerdir. Süt kardeĢliğine o kadar önem verilmiĢtir ki, Hakan 
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öldüğünde çocukları hakanın çocukları küçük ise süt kardeĢi hakanın 

çocuklarını hem büyütüp hem çocuklar büyüyene kadar devlet 

yönetimine vekalet etmiĢlerdir. Osmanlı sarayında da “daye’ olarak 

isimlendirilen sütanneler eğer padiĢahın kendi annesi ölmüĢ ise onun 

yerini ikame etmiĢlerdir. Bununla birlikte kimden süt içerse çocuğun 

ahlâkının da ona benzeyeceğine olan inançtan dolayı süt annenin; iyi 

ahlâklı, iyi aileden, iyi soydan, iyi huylu ve temiz olmasına dikkat 

edilmiĢtir. Süt annenin mümkünse ailenin yakın akrabası veya 

komĢusu olmasının daha uygun olacağı kabul edilmiĢtir (Tekir, 2019). 

Ayrıca, Türk kültüründe “anne sütünün haram edilmesi” kavramı bir 

birey için ailesel bazda karĢılaĢabileceği en ağır sosyal aĢağılama 

olarak kabul görmüĢtür. Bu bilgi anne sütüne bir anlamda kutsallık 

verildiğine iĢaret etmektedir. 

Öte yandan, Osmanlıda, 19. yy. sonlarında çocuk ölümlerinin 

artmasından dolayı Süt Damlası Vakfı kurulmuĢtur. Vakıf, anne sütü 

ememeyen bebeklere anne sütü temin etmiĢtir. Süt veren annenin 

hangi bebeğe süt verdiğinin bilinmesi amaçlı olarak “Süt Damlası 

Vakfı” tüm süreci mutlaka kayıt altına almıĢtır (Çalbayram, 2017). 

Kuran’ı Kerim Nisa Suresi 23. ayetinde süt anne ve süt kardeĢlerle 

evlilik yasaklanmıĢtır. Bu nedenle, Müslüman toplumlarda süt bankası 

fikrinin makul görülmemesi doğal karĢılanmalıdır. Teorik olarak, 

hangi çocuğun hangi kadının sütünü içtiği kayıt altına alınmazsa 

kimin kiminle süt kardeĢi olduğu bilinemeyebilir ve hatta süt kardeĢler 

birbiriyle evlenebilir.  Bu tedirginlik giderilmesi için 19. yy. da 

kurulmuĢ Süt Damlası Vakfı’nın sıkı kayıt tuttuğu bilinmektedir. 

Benzer Ģekilde günümüzde hayatın her aĢamasına girmiĢ 
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dijitalizasyon ile süt anneliği müessesesinin kayıt altına alınması 

mümkün olabilir. 

 COVID-19 pandemisi, kamu hijyeni ve enfeksiyon bulaĢı (Bingfeng 

ve ark., 2020; Alzyood ve ark., 2020; Elgendy, El-Gendy ve 

Abdelrahi, 2020; Altaher ve ark., 2020) açısından bir milenyum olup, 

sebep olduğu farkındalığa bağlı olarak baĢta canlı kaynaklardan elde 

edilen ürünler olmak üzere birçok hizmette talep ve ihtiyaçlarda 

değiĢikliklere neden olacaktır. Pandemi, tüm dünyada “Birinin eti 

diğerinin zehridir” dönemini oluĢturdu. Bu yeni farkındalık ve 

algıların değiĢmesi daha önce reddedilen yeni tesis ve uygulamaları 

hayata geçirmek için bir fırsat olabilir. 

Amacımız, donör taramasının, donör anne sütü kullanımına bağlı 

riskleri nasıl azaltabileceğini göstermek ve donörlerin Anne Sütü 

Takip Sistemi (ASTS) veya Sağlıklı Süt Anne Sistemi (SSAS) 

tarafından izlenmesini önermektir. Bu sayede sağlık profesyonelleri ve 

aileler aldıkları risklere karĢı gözlerini kapalı tutmak zorunda 

kalmayacak, riskler azaltılmıĢ olacaktır. Daha fazla bebek anne sütü 

ile daha güvenli bir Ģekilde beslenecektir 

I- METODOLOJİ: 

 

Bu araĢtırmada amacımız, “Donörlerin taranması pastörize edilmemiĢ 

donör sütünün kullanımını güvenli kılar mı?” sorusuna yanıt arayıp 

donör taramasının donör anne sütü kullanımıyla iliĢkili riskleri nasıl 

azalttığını veya azaltabileceğini ortaya koymaktır. Bu amacımıza bağlı 

olarak, araĢtırmacıların ve ülkelerdeki regülatör kurum ya da 
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kuruluĢların dikkatlerini bu konuya çekerek daha fazla annenin ve 

daha fazla bebeğin güvenli bir Ģekilde baĢka annelerin sütlerinden 

faydalanmasını sağlayacak sistem oluĢturulmasına ıĢık tutacak veriler 

derlenmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda cevabına odaklandığımız araĢtırma sorumuz: “Yeni 

dünya düzeni ya da birçok araĢtırmacının tanımı ile yeni normal (new 

normal) olarak kabul edilen postcovid dönemde çocuk geliĢiminde 

önemli olan anne sütü konusunda paylaĢım yapılmalı mı?” idi. 

AraĢtırma sorumuza yanıt ararken ara yüz olarak google scholars 

kullanıldı. Sorgulamada 2020 ve sonrası makalelerin taranmasına özen 

gösterildi.  

II- BULGULAR: 

a. Yenidoğan beslenmesi  

 

Amerikan Pediatri Akademisi (The American Academy of Pediatrics; 

AAP), emzirme ve anne sütünün bebek beslenmesi için referans 

normatif standartlarda olduğunu tanımlamaktadır. Anne sütünün 

bulunmadığı durumlarda, preterm bebekler için pastörize donör 

sütünün kısa ve uzun dönem sağlık yararları gösterilmiĢtir ve bu 

bebekler için pastörize donör sütü önerilmiĢtir (AAP, 2012). WHO ve 

UNICEF birlikteliğinde hazırlanan Bebek ve Küçük Çocuk 

Beslenmesi için Küresel Strateji belgesinde (Global Strategy for Infant 

and Young Child Feeding), bebeğin kendi anne sütüne sahip 

olmasının mümkün olmadığı durumlarda, en iyi alternatif olarak; 

“sağlıklı bir süt anneden veya insan sütü bankasından anne sütü 
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temini” veya “anne sütü yerine geçen ürünler” tavsiye edilmiĢ olup 

tercihin kiĢisel koĢullara bağlı olarak yapılması önerilmiĢtir (WHO, 

2003). Buna paralel olarak, AAP Ġnsan sütünün kanıtlanmıĢ 

faydalarına bağlı olarak tüm erken doğmuĢ bebeklerin anne sütü 

almasını önermektedir (AAP, 2012). Pratik uygulamada da yüksek 

riskli prematüre bebekler için yoğun bakım ünitelerinde donör anne 

sütü kullanımının arttığı görülmektedir (AAP, 2016). Prematüre 

bebekler anne sütüyle beslendiklerinde, beslenme toleransında artıĢ 

yanında sepsis ve nekrotizan enterokolit insidansında azalma 

görülmektedir. Ayrıca uzun vadeli büyüme geriliği ve nörogeliĢimsel 

geriliğin anne sütüyle beslenen prematürelerde daha az oranda olduğu 

gösterilmiĢtir (AAP, 2012; Schanler, Shulman ve Lau, 1999; Narayan 

ve ark., 1984).  

b. Süt paylaĢımı riskleri  

 

Süt annelik kurgusu üzerinden insan sütünün paylaĢımının uzun bir 

geçmiĢi vardır (Bloom, 2016). Ancak, süt paylaĢımının önemli riskler 

taĢıdığı da bilinmektedir. Bebekler sulandırılmıĢ anne sütüne, hayvan 

sütü proteinlerine, bulaĢıcı hastalıklara, anne sütünde bulunabilecek 

reçeteli veya yasa dıĢı bazı ilaçlar gibi kimyasal bulaĢanlara ve 

çevresel toksinlere maruz kalma riskine maruz kalabilirler (Bloom, 

2016; Stefanidou, Maravelias ve Spiliopoulou, 1999). 

 

Annenin bazı özgün mikroorganizmalarla enfekte olması durumunda 

insan sütünde patojenler bulunabilir. Anne sütünde Hepatit B ve C 

virüsleri, Ġnsan Ġmmün Yetmezlik Virüsü (HIV), Sitomegalovirüs 

(CMV), Ġnsan T-Hücreli Lösemi Virüsleri (HTLV1 ve 2), Salmonella 
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ve Grup B Streptococcus gibi bakteriler bulunabilmektedir (Gribble ve 

Hausman, 2012; May 1999). Bunlar arasından özellikle Ġnsan T-hücre 

lenfotropik virüsü (HTLV-1) ile enfekte annelerin emziremeyeceği 

kabul edilmektedir. Diğer enfeksiyon ajanları ile enfekte annelerde 

emzirme konusunda tartıĢmalar ve öneriler mevcuttur. Ġnsan sütünde 

bulunan normal cilt florası bakterileri bebekler için patojenik olarak 

kabul edilmez. Bununla birlikte, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus spp ve Grup B 

Streptococcus gibi diğer birçok patojenik bakteri sağılmıĢ sütte 

bulunabilir (Gribble ve Hausman, 2012). 

 

Son döneme ait literatürde, enfekte annelerin anne sütünde (AAP, 

2020; Groß ve ark., 2020; Wu ve ark., 2020) SARS-CoV-2 nükleik 

asit saptanmıĢtır. Ancak COVID-19 'un anne sütü yoluyla bulaĢıp 

bulaĢmadığı (Groß ve ark., 2020; Wu ve ark., 2020; Lackey ve ark., 

2020; Bastug ve ark., 2020) yönünde net bir veri paylaĢılmamıĢtır. 

Sağlık konusunda uluslararası düzenleyici en üst kurum olan DSÖ'ye 

göre anne sütünün diğer solunum yolu viral enfeksiyonlarında olduğu 

gibi SARS-CoV-2'nin bulaĢmasında önemli bir rolü yoktur (WHO, 

2020). 

 

ABD Gıda ve Ġlaç Dairesi (FDA), Kanada Sağlık Bakanlığı (Health 

Canada) ve Fransa'daki Sağlık Ürünlerinin Hijyen Güvenliği Ajansı 

(AFSSAPS), kontamine olabilme riski nedeniyle kontrolsüz bir 

Ģekilde anneler arası paylaĢılan insan sütünün sağlıklı olmadığını 

belirtmektedir. Sütün sağılması ve saklanması sırasındaki kötü hijyen 

koĢulları nedeniyle süt kolaylıkla kontamine olabilmekte ve 
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mikroorganizmalar için adeta çoğalmalarını sağlayacak besiyeri 

görevi görebilmektedir. 

Vertikal viral bulaĢmanın insan sütü yoluyla gerçekleĢebileceği iyi 

bilinmektedir (Lackey ve ark., 2020). HIV pozitif bir anneden bebeğin 

anne sütüyle enfekte olma riski, yaĢamın ilk 2 yılında %10-20'dir. 

CMV seropozitif annelere bakıldığında, emzirilen bebeklerin %60-

70'inin CMV ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Bu risk erken 

doğmuĢ ve çok düĢük doğum ağırlıklı (1.500 g'dan az) bebeklerde 

daha yüksek bulunmuĢtur (Lackey ve ark., 2020). 

c. Bazı regülatör kurumların süt paylaĢımına yönelik tutumları

Ġnsan sütü paylaĢımını kolaylaĢtıran internet forumlarının ortaya 

çıkmasından sonra FDA, Health Canada ve AFSSAPS gibi sağlık 

yetkilileri, diğer annelerden anne sütü paylaĢılması hakkında 

tehlikelerin ve risklerin azaltılamaz olduğu için endiĢelerini dile 

getirmiĢlerdir (Gribble ve Hausman, 2012). 

Pastörize edilmemiĢ donör sütü ve diğer doğrudan, internet tabanlı 

veya gayri resmi insan sütü paylaĢımı biçimlerinin kullanımı kontrole 

tabi tutulamayacağından önerilmemektedir (AAP, 2012; Bloom, 

2016). 2013 yılı ġubat ayında Türkiye’de tartıĢmaya açılan konu 

temelde dini kaygılarla eleĢtiri görmüĢ ve süt anne ve buna bağlı süt 

bankacılığı çalıĢmaları ilerleyememiĢtir (Anadolu Ajansı, 2013). 
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d. Süt bankası anne sütüne olan ihtiyacı karĢılayabilir mi? 

 

Süt kardeĢliğinin toplumsal ve dini önemi bu banklara karĢı güven 

sorununu gibi kaygılar karar aĢamasında ön plana taĢınabilir (Noraida, 

Nor Roshidah ve Van Rostenberghe, 2010). 

 

Buna karĢın donör insan sütü sağlamak için az sayıda ülkede kurulmuĢ 

olan insan sütü bankalarının hedeflendiği kadar etkin çalıĢmadığı 

bilinmektedir. Yaygın olmayan ve yüksek maliyetli bir yapılanma 

olan insan sütü bankaları lehine yönlendirme yapılması ve mevcut 

ihtiyacın bu yolla karĢılamasının beklenmesi bugün için gerçekçi bir 

yaklaĢım olmaktan uzaktır. 

 

e. Donör sütüne karĢı olumsuz tutumun nedenleri. 

 

Anneler ve sütleri ile ilgili iyi tarihsel olarak açık bir Ģüphe mirası 

vardır. Farklı kültürlerde farklı dinamikler olması sağlık otoritelerinin 

bu konudaki net olmayan duruĢlarını açıklamaya yardımcı olabilir.  

Tüm kültürler, kendilerine özgün risk seçimlerine göre alınacak 

kararlara yön verebilmektedir. Genellikle tanımlanan riskler ve 

kültürel inançlar, düzenleyici kurumların mevcut politikalarında 

temsil edilir. Donör sütün güvenliğinin garanti edilmediği ülkelerde, 

sağlık çalıĢanlarının bazı düzenlemelere tabi olduğuna inanılan formül 

mamaları tercih etmeleri çok daha kolaydır. Bu davranıĢın bebeği 

olası enfeksiyonlardan koruması yanında doktorlar dahil sağlık 

çalıĢanlarını sorumluluktan kurtarması beklenebilir, bu nedenle bebek 

mamalarının kullanımının doğrudan veya dolaylı Ģekilde 

desteklenmesinin risk olarak değerlendirilmemesi doğal kabul 
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edilebilir. Formül mamalar anneler, iĢverenler ve bir bütün olarak 

toplum için sorunları çözüyor gözükmektedir (Gribble ve Hausman, 

2012). Literatür taramamızda vardığımız sonuçlar, anne sütü 

paylaĢımının önündeki kültürel hoĢnutsuzluk ve anne sütü 

paylaĢımına karĢı var olan algının kanıta dayalı olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

f. Süt anneliğini güvenli uygulamak veya kurumsallaĢtırmak

mümkün olabilir mi? 

Süt bağıĢçılarının taranması ve test edilmesi rejimi, süt alıcıları 

tarafından uygulanabilecek bir stratejidir. HIV prevalansının düĢük 

olduğu ülkelerde süt donörü testi HIV riskini kabul edilebilir bir 

düzeye indirebilir (Gribble ve Hausman, 2012). Sağlık otoriteleri 

kontrolsüz paylaĢılan insan sütünün bebekler için risk 

oluĢturabileceğini belirtmektedir. Donör insan sütü ısıtılarak HIV 

inaktive edilebilir. Süt bankalarında genellikle Holder pastörizasyon 

yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde süt 30 dakika boyunca 62,5 

derecede ısıtılmaktadır (Noraida, Nor Roshidah ve Van Rostenberghe, 

2010). Holder pastörizasyonun sütte bulunan tüm patojen bakterileri 

inaktive ettiği bilinmektedir (Tully, Jones ve Tully, 2001). Pastörize 

donör sütün kalite kontrolü önemlidir ve donör taraması, sütün 

toplanması, saklanması, pastörizasyonu ve dağıtımı gibi tüm aĢamalar 

uygun Ģekilde izlenmelidir. BağıĢçıların davranıĢları, biyokimyasal ve 

genetik tarama ve süt iĢleme, bu tanınan risklerin azaltılması için 

kritik öneme sahiptir. Tüm seviyelerin yüksek düzeyde titizlik ile test 

edilmesi gereklidir (Bloom, 2016; Stefanidou, Maravelias ve 

Spiliopoulou, 19). 
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g. Kontrolsüz süt paylaĢımı önlenebilir mi? 

 

Emzirmenin öneminin kabul edilmesi, kadınları kendi ihtiyaçlarını 

karĢılayamayacakları durumlarda baĢka kaynaklardan anne sütü 

aramaya yöneltmiĢ; internet asırlık çözümü parmak ucuna getirmiĢtir. 

Sütü birbirleriyle paylaĢmak insanlık tarihi kadar eski olduğu gibi 

internet ve/veya sosyal medya grupları üzerinden anne sütü 

paylaĢımın devam etmesinin engellemesi mümkün gözükmemektedir.  

Anne sütü kaynağı olarak süt bankaları sisteminin bulunduğu 

ülkelerde bile bu sistemin kullanımı maalesef eriĢilebilirlik ve satın 

alma gücü ile sınırlıdır. Bu sınırlamalar nedeniyle, bazı ebeveynler 

pastörize edilmemiĢ anne sütünü birbirleriyle değiĢtirmeyi tercih 

etmektedir (AAP, 2016). 

 

Düzenleyici kurumlar anne sütü paylaĢımının risklerini ortadan 

kaldırmak istiyorlarsa, insan sütü paylaĢıldığında olası enfeksiyon 

riskinin ve kontaminasyonun nasıl kontrol edileceğine dair sağduyulu 

bilgileri kültürel olarak uyarlamalı ve yaymalıdırlar. Sağlık 

profesyonelleri toplumun inanç ve değerlerine uygun eğitim, 

rehberlik, danıĢmanlık ve liderlik rolleriyle toplumsal eğitim ve 

farkındalık çalıĢmalarına öncülük yapabilecek önemli insan gücüdür 

(Kabasakal ve Bozkurt, 2019). 

Ayrıca, düzenleyici kurumlar, uygulamayı doğrudan yasaklamak 

yerine, anne sütünün paylaĢılmasının olası risklerinin nasıl azaltılacağı 

konusunda araĢtırma yapılmasını desteklemeli ve doğrulanmıĢ bilgi 

paylaĢmalıdır (Gribble ve Hausman, 2012). Sağlık otoriteleri ve 

profesyonelleri, anne sütünü paylaĢma risklerini nasıl yönetecekleri ve 
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en aza indirecekleri konusunda ebeveynlere rehberlik etmelidir. 

(Gribble ve Hausman, 2012; Kabasakal ve Bozkurt, 2019). Kültürel 

olarak uyarlanmıĢ kontrol mekanizmaları geliĢtirmeli ve kurmalıdır. 

Kabasakal ve Bozkurt çalıĢmalarında (2019) internet siteleri 

aracılığıyla herhangi bir resmi kayıt, cinsiyet ayrımı, hijyen ve diğer 

koĢulların denetlenemediği bir anne sütü bağıĢı ve satıĢının söz 

konusu olduğuna dikkat çekmiĢlerdir. Ġlgili kamu kurumlarınca 

konunun denetim altına alınmadığı takdirde toplumsal yönden 

“kontrolsüz anne sütü paylaĢımının” tehlikeli bir sorun oluĢturacağına 

değinilmiĢtir (Kabasakal ve Bozkurt, 2019). 

h. Süt annelerin taranması 

 

Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi için Küresel Strateji belgesinde, 

bebeğin kendi anne sütüne sahip olmasının mümkün olmadığı 

durumlarda sağlıklı bir süt anneden veya insan sütü bankasından anne 

sütü temini tavsiye edilmiĢ olup tercihin kiĢisel koĢullara bağlı olarak 

yapılması önerilmiĢtir (WHO, 2003). Yeterli anne sütü elde 

edilemediği durumlarda bebek beslenmesi için ideal olarak pastörize 

donör sütü kullanılmalıdır. Süt donörlerinin seçilmesi, taranması ve 

test edilmesi, süt anne arayıĢında olanlar tarafından tercih edilebilecek 

bir yöntemdir (Gribble ve Hausman, 2012). Bu imkanın arayıĢta olan 

bireylere sunulmasının kamu kurumlarının ve STK’ların 

sorumluluğunda olduğu düĢünülmektedir. 

 

Ġnsan sütü bağıĢçıları olan süt anneler, Ģu anda süt bankaları tarafından 

kullanılanlarla aynı Ģekilde belirlenmeli ve taranmalıdır (AAP, 2016). 
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Bloom (2016), retrospektif çalıĢmasında dikkatli öykü alınması 

sayesinde gönüllü donör adaylarının %29,7'sinin gerekçeli olarak 

sistem dıĢı tutulduklarını göstermiĢtir. Sadece tarama anketi ile dahi 

risk unsurlarının çoğunun ortadan kaldırılabileceği gösterilmiĢ olsa da 

donörlerin ve bağıĢlanan sütün laboratuvar testleri, donör süt 

tedarikinin güvenliğini sağlamak için en önemli husustur (Bloom, 

2016). 

 

Papachristou ve arkadaĢlarının çalıĢmasına (2020), 5 yıllık sürede 208 

donör sütünün mikrobiyolojik profilini çalıĢarak pre-pasteurize donör 

sütlerinin yaklaĢık %78’inde bir ya da daha fazla normal flora veya 

patojen olabilecek bakteri ürediğini göstermiĢtir. Bu çalıĢmada donör 

sütünün reddedilmesinde konjugaz negative stafilokok için 105 

koloni, enterokok türleri için 103 koloni eĢik değer olarak 

kullanılmıĢtır. Klebsiella, proteus, serratia, E-coli ve pseudomonas 

üremesi olan sütler koloni sayısından bağımsız olarak kullanılamaz 

olarak değerlendirilmiĢtir. Toplamda donör sütlerinin yaklaĢık 

%27’sinin patojenik mikroorganizma üremesine bağlı olarak 

kullanımlarının güvenli olmadığı tespit edilmiĢtir (Papachristou ve 

ark., 2020). Aynı çalıĢmada eğitimli çalıĢanların talimatlarına uygun 

olarak sağılan donör sütlerinde ya üreme olmadığı ya da koloni sayısı 

normal flora olarak kabul edilen eĢik değerin altında kaldığını 

saptanmıĢtır. Bu çalıĢma literatüre “kontrolsüz anne sütü 

paylaĢımının” doğurabileceği tehlikeleri göstermesi açısından çok 

değerli veriler katmıĢtır. 
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Literatürde saptanan çalıĢmalardan da anlaĢıldığı gibi donör sütünde 

mikrobiyolojik tarama yapılmasının özellikle yenidoğan yoğun bakım 

ünitesinde yatan düĢük doğum ağırlıklı bebekler için son derece 

önemli olduğu açıktır. Ayrıca, emziren herhangi bir annenin 

potansiyel donör olması için hijyen kuralları konusunda daha fazla 

bilgiye sahip olmasının sağlanması yanında sisteme uyum ve 

takiplerinin sağlanmasının gerekli olduğu ortadadır. 

 

i. Donör anne sütlerinin takibi için atılabilecek adımlar  

 

Potansiyel süt bağıĢçılarının taranması ve gereğince test edilmesi, 

insan sütü paylaĢıcılarına yönelik uygulanabilecek temel bir strateji 

olmalıdır. Yoğun bakım ünitesinde yatan bebekler için donör anne 

adaylarına test yapılmalı ve uygun ise bu kiĢilerin sütleri kabul 

edilmeli ve bu süreç sistem bazında kayıt altına alınmalıdır. Anne sütü 

donörleri için gerekli testler önceden belirlenmeli ve yapılması 

gereken testlere yönelik belirli aralıklarla yeniden değerlendirmeler 

yapılmalı, gerekli ise yeni testler ilave edilebilmelidir. 

 

Bebeklerini evde donör sütü ile beslemek isteyen anneler ise süt 

donöründen bazı testler talep edebilmelidir. Aile hekimleri bu konuda 

ebeveynlere rehberlik etmeli, donör seçimi ve test sonucunun 

değerlendirilmesi dahil ilgili tüm süreçler hakkında bilgi sahibi 

olmalıdır. Standart testler ve öykü alma formları ilgili sağlık otoriteleri 

tarafından oluĢturulmalıdır. 

 

Anne sütünün güvenli bir Ģekilde sağılması, saklanması ve taĢınması 

ile ilgili eğitimler zaten mevcut olup, hastane doğumlarında tüm 
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annelere verilmektedir. Ancak, doktorlar, hemĢireler, aileler ve 

bağıĢçılar olmak üzere tüm paydaĢlar için gerekli eğitimler 

planlanmalıdır. 

 

Anne sütü, bebeğin beslenmesi, büyümesi ve geliĢimine benzersiz 

yararlar sağladığından özellikle yüksek riskli erken doğmuĢ bebekler 

için çok önemlidir. Son çalıĢmalar, özellikle nekrotizan enterokolit 

oranlarının azalması baĢta olmak üzere, yenidoğan yoğun bakım 

ünitelerinde yatan yüksek riskli bebeklerde donör anne sütü 

kullanımının sağlığa faydalarını desteklemektedir (AAP, 2016). 

 

Sağlık otoriteleri, neonatologlar ve ilgili diğer sağlık hizmeti 

sağlayıcıları, mevcut uygulamaları görmezden gelmek yerine 

pastörize olmamıĢ sütün doğrudan veya gayri resmi paylaĢımına 

iliĢkin risk ve faydaların tam olarak açıklanmasına yönelik politikaları 

geliĢtirmeli ve savunmalıdır. Bakanlıklar gibi düzenleyici kurumlar, 

hastaneler ve/veya diğer sağlık kuruluĢlarında bebeklere verilen tüm 

anne sütünün hazırlama ve dağıtım için standartlar geliĢtirmeli ve 

uygulamaya koymalıdır (AAP, 2016). 

 

2013 yılında Türkiye’de Sağlık Bakanı tarafından baĢlatılan 

tartıĢmada “Anne Sütü Bankacılığı Projesi” baĢlığı altında donör anne 

sütlerinin takibi için bazı temel ilkeler belirlenmiĢtir. Bunlar Ģu Ģekilde 

kamuoyu ile paylaĢılmıĢtır (Anadolu Ajansı, 2013): 
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1- Bir süt annenin sadece bir tane süt çocuğu olacak.  

2- Anne kız çocuğu doğurmuş ve kız çocuğu emziriyorsa süt 

kardeşi kız, erkek doğurduysa ve erkek emziriyorsa süt kardeşi 

erkek olacak.  

3- Her iki tarafın da nüfus kütüklerine süt aile oluşumu işlenmiş 

olacak. 

4- Bir süt annenin sütü sadece bir bebeğe verilecek asla ikinci 

bir bebeğe verilmeyecek 

5- Bebeğe birden fazla süt annenin sütü verilmeyecek 

 

Belirlenen bu ilkeler Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde kurulan Süt 

Damlası Vakfı değerlerinin bir adım ileri götürülmesi ve dini 

kaygıların uzaklaĢtırılması için açıklanmıĢ olmasına, açıklama 

öncesinde Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı görüĢünün alındığı belirtilmesine 

rağmen bugüne kadar Türkiye’de “Anne Sütü Bankacılığı Projesi” 

karĢılık bulmamıĢtır. Ancak paylaĢılan bu ilkelerin temelde 

sosyokültürel ve inanç bağlamında unsurlar taĢıdığı görülmektedir. 

Bunun yanında tıbbi bakıĢ açısıyla bir ilkeler silsilesi üzerinden 

giderek anne sütü bankacılığı ve süt annelik bağlamında kılavuz 

hazırlanabilir. 

 

SONUÇ  

 

Bu çalıĢmada yola çıkıĢ amacımız, donör taramasının donör anne sütü 

kullanımıyla iliĢkili riskleri nasıl azaltılabileceğini anlamak olmuĢtur. 

Dikkatleri bu konuya çekerek anne ve bebeklerin güvenli bir Ģekilde 
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baĢka annelerin sütlerinden faydalanmasını sağlayacak sistem 

oluĢturulmasına yönelik öngörüler paylaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 

BaĢta yenidoğanlar olmak üzere bebek beslenmesi için altın standart 

anne sütüdür. Buna bağlı olarak biyolojik annesinden süt emme Ģansı 

olmayan veya bu imkanı ortadan kalkan yenidoğanlar için bir 

bankadan veya gönüllü donörden anne sütü temini önemli bir 

konudur. Bununla birlikte, bağıĢçıların sağlıklılık hali ile ilgili kontrol 

mekanizmasının olmayıĢı sağılmıĢ insan sütünün paylaĢımına dair 

uygulamaların güvenliğini sağlık açısından tehlikeye atmaktadır. 

 

ġu anda Türkiye'de pastörize donör süt kullanımı kamuya açık verilere 

göre mevcut değildir. Anne sütüne eriĢim imkanı olmayan bebeklerin 

beslenmesi için ideal olarak pastörize donör sütü kullanımı 

önerilmektedir. Bu nedenle düzenleyici kuruluĢların, süt donörlerinin 

seçilmesi, taranması ve gerekli testlerin yapılması konularında rol 

alması beklenmektedir. Bu durum süt anne arayıĢında olanların, süt 

vermek isteyen donör anne adaylarının veya donör anne sütü emen 

bebeklerin kayıt altında tutulabilmesi içinde önemlidir. 

 

Süt bankacılığının kültürel kabulü ya da otoriteler bakımından 

uygulamaya konması kolay olmayabilir. Süt kardeĢliğinin toplumsal 

ve dini yeri yanında bu bankalara karĢı doğabilecek güven sorunu 

özellikle çözülmesi gereken unsurlardır. 

 

Bu nedenle, literatür taramasından elde ettiğimiz veriler ve ulaĢtığımız 

bilgilere göre; 
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1- Türkiye’nin anne sütü bankacılığı hususunda 200 yıla yakın 

deneyiminin olduğu 

2- EndiĢelerin kültürel ve dini nedenlere dayandığı, 

3- Kültürel ve dini nedenlere dayanan kaygılarının 

giderilebilmesi için düzenli bir kayıt sisteminin oluĢturulması 

gerektiği, 

4- Donör taramasının nasıl yapılacağı ve hangi parametrelerin 

değerlendirmeye alınacağına yönelik kılavuzun hazırlanması 

gerektiği, 

5- Anne sütü bankacılığı nedeniyle doğacak maliyetinin geri 

ödeme kurumlarından karĢılanabilmesini sağlayacak 

düzenlemelere ihtiyaç olduğu, 

6- Anne sütü donörlerin ve anne sütü alıcılarının “Anne Sütü 

Takip Sistemi” veya “Sağlıklı Süt Anne Sistemi” gibi baĢlıklarla 

hazırlanacak bir yazılım üzerinden izlenmesi gerektiği 

anlaĢılmıĢtır. 

Bu hususlarda baĢta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, üniversiteler ve ilgili STK’lar ile 

çalıĢma yapılmasının uygun olacağı düĢünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Retinoblastoma (RB), primer retinal fotoreseptör hücrelerin nükleer 

katmanından kaynaklanan ve genetik olduğu bilinen bir tümördür. 

Hastalık ilk kez Petras Pawius tarafından 1597 yılında „‟Fungus 

haematodes‟‟ olarak tanımlanmış, 1926 yılında ise Verhoeff 

günümüzde de kullanılmaya devam edilen Retinoblastoma adını 

kullanmıştır (Yanik, Gunduz, Yavuz, Tacyildiz, & Unal, 2015). 

Retinoblastoma 13. kromozomunun q14 bandında yer alan RB1 tümör 

baskılayıcı geninde gerçekleşen bir mutasyon nedeniyle gelişir. 

Yaşamın ilk yıllarında meydana gelen kanser vakalarının %10-15'ini 

oluşturan ve çocukluk çağında en sık görülen malign göz içi 

tümörüdür (Noone AM). Retinoblastoma genellikle iki yaş altı 

çocuklarda lökokori şikayeti ile kendini gösterir. Hastalık ailesel ya da 

sporadik, bilateral (iki taraflı) ya da unilateral (tek taraflı) ve herediter 

(kalıtsal) ya da herediter olmayan (kalıtsal olmayan) olmak üzere 3 

farklı grupta kategorize edilir (Yanik et al., 2015). Etkilenen 

çocukların ailesinde retinoblastoma öyküsü varsa, vakalar ailesel (tüm 

retinoblastoma vakalarının % 6-10'u), aksi halde sporadik olarak kabul 

edilir. Sporadik retinoblastoma iki taraflı veya tek taraflı olabilir. 

Sporadik bilateral retinoblastomada (sporadik vakaların % 40'ı) ilk 

mutasyon, ebeveyn germ hücrelerinde embriyo oluşmadan önce 

gerçekleşir ve ikinci mutasyon, embriyo oluştuktan sonra ortaya çıkar. 

Bu sporadik vakaların bazıları muhtemelen bir ebeveynden miras 

kalan bir germ hücre mutasyonundan kaynaklanmaktadır ve 

dolayısıyla kalıtsal olarak sınıflandırılabilir. Sporadik tek taraflı 
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hastalıkta (sporadik vakaların % 60'ı), her iki RB1 allel mutasyonu, 

embriyo oluştuktan sonra gelişen retinanın somatik hücrelerinde 

ortaya çıkar ve kalıtsal olmayan retinoblastoma olarak adlandırılır 

(Azary et al., 2016).  

1. EPİDEMİYOLOJİSİ 

Retinoblastoma çocuklarda nadir görülen bir hastalıktır ve tüm 

kanserlerin yaklaşık %1'ini oluşturur (Akdeniz D., 2014). İnsidans 

yaşla azalır ve çoğu vakada 4 yaşından önce tanı konulur. Nadiren 

daha ileriki yaşlarda da tanı alan bireylere rastlanmaktadır. 

Muhtemelen bu kişilerde çocukluk çağında mevcut olan retinoma 

olarak adlandırılan tanımlanamamış küçük tümörler sonraki dönemde 

aktif hale geçerler.  Erkeklerde kızlardan daha sık görülür (1.5: 1). 

Hastalığın görülme sıklığının dünya genelinde 1: 15.000 - 20.000 

canlı doğum olduğu tahmin edilmektedir (Agnieszka Budny, 2018). 

Bu nedenle, daha yüksek doğum oranlarına ve nüfusa sahip olan 

ülkelerde, en fazla sayıda vaka gözlemlenmektedir. Retinoblastomanın 

en sık görülen bulguları, gözbebeği boyunca görülebilen beyaz bir 

refleks olan lökokoridir  (Şekil 1). Ayrıca bazı hastalarda şaşılık ve 

yanlış hizalanmış gözler de sık görülen belirtilerdendir. Bu belirteçler, 

retinoblastoma ile etkilenen çocukların erken tanısında büyük önem 

taşımaktadır. Bununla birlikte, bu belirtilerin farkındalığının düşük 

olduğu ve sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu durumlarda, 

retinoblastoma sıklıkla daha geç yaşta teşhis edilir. Bu durumda, 

hastalıkta en yaygın işaret, tümörün gözün yörüngeden çıkmasına 

neden olduğu proptosis olabilir. Retinoblastoma, bir veya iki gözü 
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etkileyebilir ve bazen de pineal, parasellar veya suprasellar bölgeleri 

etkileyen üç taraflı retinoblastoma olarak görülebilir (Dimaras & 

Corson, 2019). 

 

Şekil 1: Gözde Lökokori Görünümü 

2. ETYOLOJİSİ VE PATOGENEZİ 

 

Retinoblastoma, genetik faktörlerin hastalığın gelişimi üzerindeki 

etkisinin kanıtlandığı ilk kanserdir. Bu hastalığın patogenezi, tümör 

baskılayıcı genlerin karsinogenezdeki rolünün bir örneği haline 

gelmiştir ve RB1 geninin birçok kanserin oluşumunda etkisi olduğu 

bilinen hücre döngüsünde düzenleyici bir faktör olarak kilit rol 

oynadığını göstermiştir. Retinoblastoma, 13. kromozomda (13q14) yer 

alan ve retinoblastoma proteinini (pRB) kodlayan RB1 genindeki 

mutasyonla ilişkili bir kanserdir (Şekil 2). Bu bölgeyi etkileyen 

mutasyonlar bir ebeveynden kalıtılabilir, gametogenez sırasında 

ortaya çıkabilir veya sporadik olarak oluşabilir (Friend et al., 1986).  
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Şekil 2: RB1 Geninin Kromozomal Lokasyonu 

1971‟de Alfred Knudson hastalığın sporadik ve ailesel oluşumunu 

hesaba katarak, ünlü "çift vuruş" hipotezini önermiştir (Şekil 3). 

Hastalığın ortaya çıkması için, RB lokusunda bulunan her iki alelde de 

mutasyonların olması gerekir. Tümörlerin yaklaşık %40'ı germline 

hücrelerinde yer alan RB1 genindeki mutasyonların sonucunda oluşur 

ve bu nedenle de herediterdir. Ailesel vakalarda çocuklar, germlineda 

RB1 geninin hasarlı bir kopyasını miras alır, ikinci kopya ise 

normaldir. Retinoblastoma ancak, bir somatik mutasyon sonucunda 

retinoblastlardaki ikinci normal RB1 geni kaybolduğunda ortaya çıkar. 

Bu gibi durumlarda, 13q14 lokusunda en sık olarak silinen tek bir 

somatik mutasyon hastalığı geliştirmek için yeterlidir, bu nedenle 

ailesel geçişi otozomal dominant kalıtımdır. Ailesel vakalarda, 

monofokal ve tek taraflı tümörler oldukça yaygın olmasına rağmen, 

bilateral olarak bulunan sayısız tümörün varlığı ile karakterize edilir 

ve kalıtsal olmayan vakalardan daha erken yaşta gelişir (Kaliki et al., 

2013). Retinoblastomanın kalıtsal formu, otozomal dominant kalıtım 

yoluyla %90 penetrasyon gösterir. Çoğu tümör normalde sporadiktir 

ve somatik hücrelerde RB1 genindeki mutasyonların sonucudur. Tüm 

sporadik, kalıtsal olmayan tümörler monofokal olup tek taraflı 

görülür. Kalıtsal bir kanserden çok daha sonra ortaya çıkarlar.  
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Genom çağı öncesi dönemde çalışan Alfred Knudson, bilateral 

retinoblastomalı hastaların unilateral olanlara göre daha erken yaşta 

tanı aldıklarını belirtmiştir. Knudson yaptığı matematiksel analizler 

sonrası, unilateral retinoblastomanın gelişmesi için iki hız sınırlayıcı 

adıma ihtiyaç duyulduğunu, bilateral olgular için ise sadece tek bir hız 

sınırlayıcı adımın yeterli olduğunu öne sürdü (Knudson, 1971). Yıllar 

sonra, “retinoblastoma geni” olan RB1 klonlandı ve Knudson‟un bu 

tahminini doğruladı (Friend et al., 1986). Unilateral hastalarda 

genellikle bir retinal hücrede  her iki wild-type RB1 alleli kaybedilmiş 

ve böylece tek, unifokal bir tümör oluşmuştur. Aksine, tüm bilateral 

hastalar RB1 geninde zaten bir germline mutasyona sahiptir ve bu 

nedenle sadece tek bir ikinci vuruş her iki gözde de kanseri başlatmak 

için yeterlidir. Bu durum, bilateral hastalık oluşmadan germlinede 

mutasyona uğrayabilen düşük penetrasyonlu aleller ve mozaik 

mutasyonlar açısından biraz karmaşıktır. Düşük penetrasyonlu 

retinoblastomada tümör başlatma olasılığının azalmasının, 

retinoblastoma öncül hücrelerinde mutant germline alelinin rezidüel 

bir fonksiyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu, mutant RB1 

alellerinin, hücresel seviyede gerçekten resesif olmayabileceğini 

gösterir. Bu nedenle, unilateral vakaların yaklaşık %15'inin kalıtsal bir 

mutasyonu bulunmaktadır (Lohmann, Brandt, Hopping, Passarge, & 

Horsthemke, 1994). 
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Şekil 3: Knudson‟un Çift Vuruş Hipotezi 

3. RETİNOBLASTOMA’DA EVRELEME 

Retinoblastomanın tedavisi ve prognozu, hastalığın evresine bağlıdır. 

Tümörün büyüklüğü, tümör orijininin yeri, subretinal sıvının derecesi, 

tümör tohumlarının varlığı ve patolojide yüksek riskli özelliklerin 

varlığı gibi belirleyici faktörler evrelemede kullanılır. Retinoblastoma 

evrelemesinde birden fazla evreleme sistemi kullanılmaktadır. 

İntraoküler retinoblastoma için, ilk sınıflandırma sistemi, 1960'larda 

Reese ve Ellsworth (R-E) tarafından eksternal ışın radyoterapisi 

sonrası gözü koruma şansını tahmin etmek için geliştirilmiştir.  1990'lı 

yıllarda intraoküler retinoblastoma için intravenöz kemoterapi 

uygulandığında, R-E sınıflandırma sistemi artık uygun olmadığından 

yeni bir Uluslararası Intraoküler Retinoblastoma Sınıflandırma (IIRC) 

şeması geliştirildi. Amerikan Kanser Komitesi (AJCC) tarafından 

2017 yılında retinoblastoma da dahil olmak üzere birçok kanser türleri 

için kullanılan bir başka sınıflandırma sistemi oluşturulmuştur. Bu 

sınıflandırma sistemine göre; kalıtsallık durumu da hastaların 

evrelemesinde bir kriter olarak değerlendirilmiştir (Soliman, Racher, 
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Zhang, MacDonald, & Gallie, 2017). Böylece; retinoblastoma kanser 

evrelemesinde kalıtsallık durumu değerlendirilen ilk kanser olmuştur. 

4. RETİNOBLASTOMADA TEDAVİ 

Retinoblastomalı hastalar için farklı tedavi türleri vardır. 

Retinoblastomalı çocuklarda tedavi kanser terapisinde uzman olan bir 

ekip tarafından planlanmış olmalıdır. Retinoblastomada pratikte  

kemoterapi, radyasyon tedavisi, kriyoterapi, termoterapi, cerrahi ve 

kök hücre kurtarma ile yüksek doz kemoterapi olmak üzere 6 tür 

standart tedavi uygulanır. Retinoblastoma, pediyatrik kanserler 

arasında en yüksek 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranına sahiptir. Bu 

oran şu anda yüksek gelirli ülkelerde %97-99'a ulaşmıştır (Fernandes, 

Pollock, & Rabito, 2018). Son yıllarda, intra-arteriyel, intravitreal ve 

daha yakın zamanda intrakameral enjeksiyonlar gibi yeni kemoterapi 

tekniklerinin doğrudan göze uygulanması retinoblastomanın 

konservatif tedavisini radikal bir şekilde değiştirmiştir. Bu gelişmeler 

sadece enükleasyon oranlarında azalmaya sebep olmayıp aynı 

zamanda hastalığın ilerlemesini durdurmuş, dış ışın radyoterapi 

uygulamalarından kaçış ile primer ve sekonder tümör oluşum oranını 

azaltmış ve sistemik kemoterapi endikasyonlarını önemli ölçüde 

azaltmıştır (Munier et al., 2019).  

5. RB1 GENİNİN MOLEKÜLER MEKANİZMASI 

Önemli genetik faktörlerin Rb gelişiminde rolü olduğu bilinmektedir. 

Rb gelişiminin, RB1 genindeki mutasyonlara bağlı olduğu 

düşünülmektedir. RB1 geninin mutasyonel inaktivasyonu, 
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retinoblastoma tümör oluşumunu başlatır. RB1 geninde genomik 

hasara gerçekte neyin sebep olduğu bilinmemekte; ancak 

retinoblastoma, çevreden bağımsız olarak tüm ırklarda sabit bir oranda 

ortaya çıkmaktadır. Kozmik ışınlar, X ışınları, DNA virüsleri, 

ultraviyole ışınlama ve sigara içme gibi birçok çevresel kuvvet DNA 

hasarına neden olur. Bu DNA hasarları; nokta mutasyonları, küçük ve 

büyük delesyonlar, RB1 ekspresyonunu durduran promotor 

metilasyonu ve nadiren de kromotripsis şeklinde olabilir (McEvoy et 

al., 2014). RB1 mutasyonlarının çoğu spesifik bir hasta veya aileye 

özgü „de novo‟ olarak ortaya çıkar.  

Bir „de novo‟ RB1 germline mutasyonu gebe kalmadan önce veya 

gebe kalmadan sonra ortaya çıkabilir. RB1'in gebelik öncesi 

mutasyonu, belki de hücre bölünmesi (mutasyon için bir fırsat) 

oogenezin aksine spermatogenez sırasında çok aktif olduğu için 

genellikle bu aşamada meydana gelir (Dryja, Morrow, & Rapaport, 

1997; Zhu et al., 1989). Paternal yaşın artışı genomik hatalarda artış 

sağlayacağından retinoblastoma riskini arttırmaktadır (Toriello, Meck, 

Professional, & Guidelines, 2008). Bu süreçte etkilenen çocuk her 

hücrede „de novo‟ RB1 mutasyonunu taşır, tipik olarak 4‒5 multifokal 

tümör ve bilateral retinoblastoma ile kendini gösterir. Aksine, RB1 

mutasyonu gebe kalmadan sonra yani embriyogenez sırasında ortaya 

çıkarsa, hücrelerin sadece bir kısmı RB1 mutasyonunu (yani 

mozaikliği) taşıyacaktır. 

Mozaizim, yalnızca retinoblastomalı birden fazla etkilenen çocuğa 

sahip bir ebeveyn, çocuklarda aynı mutant aleli göstermediğinde 
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ortaya çıkar. İkinci alel, ilk mutasyonda yer alan mekanizmalardan 

biri tarafından kaybedilir, ancak en yaygın olarak, wild-tip 

kromozomun kaybıyla mitotik ayrılmama veya mutant kromozomun 

duplikasyonu ve RB1 lokusu ve sentromer arasındaki mitotik 

rekombinasyon ya da RB1 lokusunda  heterozigozite kaybına (LOH) 

yol açan delesyon ya da gen dönüşümü gibi kromozomal mekanizma 

içeren işlemler ile kaybedilir (Yazici et al., 1996). LOH, 

retinoblastomadaki ikinci vuruşun yaklaşık %50-70'ini temsil eder. 

Tek taraflı RB'de, promotor bölgenin metilasyonu nedeniyle RB1 

geninin susturulması aynı zamanda iki vuruştan birinin bilinen diğer 

bir mekanizmasıdır (Jagadeesan, Khetan, & Mallipatna, 2016). 

Retinoblastoma tümörleri normal hücreden malign hücreye 

dönüşümde etkili mutajenik yolaklardan farklı bir yol izlemektedir. 

Örneğin, retinoblastoma oluşumlarının çoğu RB1 mutasyonundan 

kaynaklanırken, RB1 inaktivasyonuna ek olarak retinoblastoma 

tümörlerinde tekrarlayan genetik değişiklikler de meydana gelir. RB 

kromozomlarında en sık kazanılan minimal bölgelerin 1q32 (% 52), 

6p22 (% 44) ve 2p24 (% 30) olduğu ve 16q22 (% 14) bölgesinin ise 

en çok kaybolan bölge olduğu bilinmektedir. Bu kromozomal 

dengesizliklerin bazılarından sorumlu birkaç aday onkogen ve tümör 

baskılayıcı gen önerilmiştir; bunlar 1q32 bölgesindeki MDM4 ve 

KIF14, 6p22 bölgesindeki E2F3 ve DEK, 2p24 bölgesindeki MYCN 

ve DDX1, 16q22 bölgesindeki CDH11 ve RBL2 genleridir. 2p24-25 

bölgelerinde MYCN gen amplifikasyonu ve 16q22 bölgesinde CDH2 

kaybı, retinoblastoma gelişimini ve ilerlemesini etkilediği bildirilen 
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diğer aday genlerdir (Bowles et al., 2007). 1q31-32 bölgelerindeki 

kazanç bölgesinin kantitatif multipleks polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR) ile analizi ve bölgedeki genlerin nicelleştirilmesi, ikiden fazla 

büyüklük derecesinde artan bir ifadeye sahip olan bir aday onkogen 

olarak KIF14'ü (bir kinesin geni) ortaya çıkarmıştır (Corson, Huang, 

Tsao, & Gallie, 2005). Çalışmalar, ileri yaş tanı alan hastaların erken 

teşhis edilmiş hastalara kıyasla anlamlı derecede yüksek KIF14 

ekspresyonu olduğunu göstermiştir (Madhavan et al., 2007). 

Retinoblastomadaki bazı mikroRNA'ların farklı ekspresyon profilleri 

let-7b down- regülasyonu ile ilişkilidir (Huang et al., 2007). Ayrıca, 

tek nükleotid silinmesi ile BCOR genleri ve CREBBP genlerine 

ekleme, Rb ile ilişkili olabilir (Kooi et al., 2016). SYK protoonkogeni 

retinoblastomada aşırı eksprese edilerek malign hücre gelişimini 

tetiklemektedir. Bunların dışında, RB1 gen mutasyonu bulunmayan 

hastalarda etkili olabileceği belirtilmiş FGFR4, NQO1, ACADS 

CX3CR1, GBE1, KRT85 ve TYR gibi bazı aday genler de 

bulunmaktadır. Retinoik asit yolağı ile ilişkileri gösterilmiş bu gen 

mutasyonlarının retinoblastoma patogenezinde rol oynayan önemli bir 

moleküler mekanizma olduğu düşünülmektedir (Akdeniz et al., 2019). 

Son kanıtlar, p16INK4A'nın da RB progresyonundaki önemine işaret 

etmektedir. p16INK4A, hücre döngüsünün G1 fazındaki proliferatif 

hücreyi durdurabilen bir yaşlanma proteinidir. Retina hücrelerinde 

RB1 inaktivasyonu, proliferasyonda artışa neden olan proto-

onkogenleri (KIF14 ve E2F3 gibi) tetikleyerek genomik instabiliteye 

neden olur. Retina hücrelerinin anormal proliferasyonunun erken 

aşamalarında, p16INK4A aşırı eksprese edilir ve retinoma oluşumuna 
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neden olabilecek daha fazla proliferasyonu önler. Retinoma malign bir 

invaziv tümöre neden olmadan yaşam boyunca sakin kalabilir. Fakat 

bazı hücreler, p16INK4A'nın aktif olmaması ile senesens 

oluşumundan kaçar ve onkogenlerin genomik instabilite yoluyla 

aktivasyonu ile klonal olarak ilerlemeye devam eder. Bununla birlikte, 

klinik kanıtlar gözlem altında sabit ve değişmeden kalan nadir 

retinomanın bazen daha sonra belki de senesens başarısızlığı ile aktif, 

malign bir RB'ye ilerleyebileceğini kuvvetle ortaya koymaktadır 

(Dimaras et al., 2008). 

Özellikle hücre büyümesini durdurma ve ölüm gibi mekanizmalarla 

etki gösteren kanser tedavileri üzerine hücre kaderini düzenlemede 

önemli bir rol oynayan retinoblastoma (RB1) tümör baskılayıcı 

faktörü, terapilere verilen klinik tepkinin çok önemli bir belirleyicisi 

olarak ortaya çıkmıştır ve terapötik kararları desteklemek için de 

çekici bir aday gendir (Indovina, Pentimalli, Casini, Vocca, & 

Giordano, 2015). Bununla birlikte, RB1 geninden yararlanmak için 

birçok farklı hücresel yolakta görev alan çok karmaşık olan etki 

mekanizmalarını tam olarak anlamak gereklidir. RB1'in tümör 

baskılayıcı aktivitesi, transkripsiyon düzenleyicilerinin E2F ailesinin 

üyeleriyle bağlanması yoluyla G0/G1 fazından S fazına hücre döngüsü 

geçişini önleyerek hücre proliferasyonunu kısıtlama kabiliyetine 

dayanmaktadır. Özellikle, RB1 hipofosforile edilmiş formu, DNA 

sentezi ve hücre döngüsü progresyonu için kritik olan genlerin 

promotörlerinde baskıcı kompleksleri oluşturan heterodimerizasyon 

ortakları (DP'ler) ile birlikte E2F faktörlerinin işlem alanını bloke 
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eder. Tersine, başlangıçta mitojenik sinyallere cevap olarak siklin D-

sikline bağımlı kinaz (CDK) 4/6 komplekslerinin aracılık ettiği RB1 

fosforilasyonu, E2F transkripsiyon faktörlerini serbest bırakarak bu 

gibi hücre döngüsü sınırlama fonksiyonunu inhibe eder. Hücre siklusu 

girişi üzerine, farklı siklin-CDK komplekslerinin ardışık hareketini 

içeren RB1'in, fosforilasyona bağlı etkisiz hale getirilmesi işlemi 

hücrelerin döngü boyunca ilerlemesini sağlar (Indovina, Pentimalli, 

Conti, & Giordano, 2019). 

pRB, G1'den S fazına girişi teşvik ederek hücre döngüsü ilerlemesini 

düzenleyen bir proteindir. Çeşitli çalışmalar, Rb'nin apoptoz ve hücre 

döngüsü de dahil olmak üzere çeşitli hücresel yolaklarda rol 

oynadığını göstermiştir. pRB proteininin inaktivasyonu, çoğu 

kanserde meydana gelebilecek bir olaydır. Bu inaktivasyonun altında 

yatan mekanizmalar arasında RB1 geninin mutasyonu ile metilasyon, 

kromozomal delesyon veya INK4 ve K-Ras gibi upstream sinyal 

molekülü etkileşimleri yoluyla RB1 kaybı yer almaktadır (Weijts et 

al., 2018; Yazici H, 2019).  

Retinoblastomanın sağlam bir p53 yolundan kaçan ölüme dirençli 

hücrelerden kaynaklandığına inanılıyordu. Bununla birlikte, son 

zamanlarda yapılan bir çalışma, hatalı bir p53 yolunun 

retinoblastomanın ilerlemesinden sorumlu olabileceğini göstermiştir. 

Çalışma, p53 yolunun, MDMX ve MDM2'nin amplifikasyonuna bağlı 

olarak RB1 eksikliği olan hücrelerde inaktive olduğunu gösterdi. 

MDMX ve MDM2, p53'ün antagonistleri olarak görev yapan yapısal 

olarak ilgili proteinlerdir. Normal koşullar altında, MDM proteinleri 
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tarafından negatif regülasyon yoluyla, p53 protein seviyeleri düşük 

tutulur. MDM2, p53'ü bir ubikuitin molekülü (Ub) ile etiketleyen, 

böylece p53 bozulmasını teşvik eden bir enzimdir. MDMX ayrıca 

fiziksel olarak p53 ile etkileşime girer ve gen düzenleme aktivitesini 

inhibe eder. Çalışma ayrıca nutlin-3'ün (MDM2-p53 etkileşiminin bir 

inhibitörü) RB hücrelerini verimli şekilde öldürdüğünü göstermiştir. 

P53 tümör sürveyans yolunun önemli bir bileşeni p14'tür. RB 

aktivitesi kaybolduğunda, transkripsiyon faktörü E2F, p14'ün 

transkripsiyonunu aktive eder. p14 daha sonra, p53-aracılı apoptoza 

yol açan MDM2'yi inaktive eder ve hücre döngüsünden çıkar 

(Jagadeesan et al., 2016). 

Rb-E2F yolağı insan kanserlerinde çoğunlukla bozuktur. Bunun 

akciğer kanseri de dahil olmak üzere çoğu kanserin ilk vuruşu 

olduğuna inanılmaktadır. Rb-E2F yolağı, anjiyogenez ve metastazı 

etkileyen tümör ilerlemesini düzenlemektedir. Genellikle, Rb 

mutasyon veya delesyon yoluyla etkisiz hale getirilir ve E2F 

transkripsiyon faktörleri aktive olur, bu nedenle hemen hemen tüm 

tümörlerde çoğalmaya neden olur (Liu, Liu, & Chen, 2018). RB1 

eksikliği genomik stabiliteyi riske atar ve böylece hücrelerde DNA 

hasarına karşı içsel bir hassasiyete sebep olur (Dick, Goodrich, Sage, 

& Dyson, 2018). Bununla birlikte, RB1 fonksiyonunun tüm bu 

yönlerinin sitotoksik tedavilerde hücre sonucuna katkıda bulunması 

muhtemeldir (Pentimalli, Grelli, Di Daniele, Melino, & Amelio, 

2018). Ayrıca RB1 geninin, antitümoral tedaviler tarafından 
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tetiklenebilecek olan düzenlenmiş diğer hücre ölüm yolaklarında nasıl 

işlev gösterdiği henüz tam olarak değerlendirilmemiştir. 

6. RETİNOBLASTOMADA RİSK YÖNETİMİ VE GENETİK 

DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ 

Retinoblastomada yönetim stratejisi oldukça karmaşıktır ve 

oftalmolog, pediatrik onkolog, oküler patolog, moleküler genetik 

uzmanı, yardımcı sağlık uzmanları ve ebeveynleri içeren profesyonel 

bir ekip yaklaşımı gerektirir. Uzun süreli retinoblastoma yönetiminin 

temel taşı, tedavi planına sıkı sıkıya bağlı kalmaktır ve özellikle gen 

mutasyonu taşıyan hastalarda tekrarlama veya yeni tümör gelişiminin 

erken teşhisi için tedaviden sonra tekrarlanan aralıklarla dikkatli bir 

takip gereklidir. 

6.1. Retinoblastomada Ailesel Risk Aktarımı 

Retinoblastoma genetik kökeni bilinen ve sağkalım oranı yüksek bir 

hastalık olduğundan hasta bireylerin ilerde çocuklarını etkileyebilecek 

kalıtsal bir mutasyona sahip olup olmadıklarını öğrenmeleri büyük 

önem taşır. Herediter retinoblastomalı tüm aileler için RB1 gen 

mutasyon bilgisi, retinoblastomanın “gözle görülür özelliği” sayesinde 

erken tanı avantajı sağlar. Çocuk RB1 mutasyonunu taşıyorsa ve 

%100'e yakın bilateral tümör gelişim riski varsa, erken dönemde (37. 

haftadan itibaren) doğum yapılması ve doğumun ilk gününde tam 

retina muayenesi önerilmektedir. Böylece yenidoğan bebeğin 

retinasında tümörün erken tespiti sağlanarak hemen ve daha kolay bir 

şekilde tedavi edilmesine olanak sağlar. Eğer çocuğun probandı RB1 
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mutasyonu taşımıyorsa retinoblastoma gelişme riski genel 

popülasyonla aynıdır (<% 0.1) (Soliman et al., 2016). 

Aile hikayesi pozitif olan ya da her iki gözünde tümör bulunan 

hastanın çocuklarında retinoblastoma gelişme olasılığı üreme 

hücrelerinde mutasyon taşıdığı durum için %50‟dir. 1 yaşından önce 

tanı almış unilateral bir hastanın üreme hücresindeki mutasyon oranı 

%10-20‟dir. Çocuklarına hastalığı aktarma riski %7-10, 

kardeşlerindeki risk %3‟dür. Her sağlıklı çocuk doğduktan sonra ise 

bu risk oranları yavaş yavaş azalmaktadır (Agnieszka Budny, 2018). 

6.2. Retinoblastomada İkincil Tümör Riski 

RB1 geninde mutant bir alleli miras alan kişilerde, oküler olmayan, 

ikincil tümör insidansı da oldukça yüksektir. Kalıtsal retinoblastomalı 

kişilerin, genel popülasyona kıyasla, çeşitli yumuşak doku sarkomları, 

osteosarkom, melanom, beyin tümörü, meme kanseri, küçük hücreli 

akciğer kanseri ve mesane kanseri gibi ikincil kanserlere yakalanma 

riskleri artmaktadır (Marees et al., 2009). Kalıtsal mutasyon 

taşıyıcıları arasında, 40 yaşına kadar ikinci bir primer tümör geliştirme 

riski % 40 civarındadır. Ailesel retinoblastomalı hastalarda özellikle 

osteosarkom ve bazı yumuşak doku sarkomu gelişme riski daha 

yüksektir. Osteosarkom, radyoterapi sınırları içerisinde %70 olmak 

üzere retinoblastomalı hastaların yaklaşık %13'ünde görülür. Bu 

kanserlerin görülme sıklığı, retinoblastomayı tedavi etmek için 

kullanılan radyoterapi dozu ile güçlü bir şekilde ilişkilidir (Fletcher et 

al., 2004). 1 yaş öncesi tanı alan hastalarda radyoterapi tedavisi 

uygulandığı durumda ikincil kanserlerin görülme sıklığı ilk 10 yılda 
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yaklaşık %10, 30 yılda ise %30 şeklindedir (Shinohara, DeWees, & 

Perkins, 2014). Çoğu zaman, tümörlerin hem göz kapaklarında hem de 

pineal bez veya çevre boşluğuna yerleştiği üç taraflı (Trilateral) bir 

retinoblastoma gelişimi de görülür. Trilateral retinoblastoma aslında 

az farklılaşmış bir retinoblastoma tümörüne benzeyen bir 

nöroektodermal tümördür. Trilateral form genellikle 5 yaşına kadar 

veya gözdeki tümör teşhis edildikten sonraki 22 ay içinde görülür (de 

Jong et al., 2014). 

7. RETİNOBLASTOMADA GELECEK YÖNETİMİ  

Son yıllarda, Retinoblastoma üzerine yapılan araştırmalar tedavide 

birçok ilerlemeye yol açmıştır ve bu da daha yüksek kür oranlarına ve 

daha az yan etkiye neden olmuştur. Yine de, hala tüm çocuklar tedavi 

edilememekte ve uzun vadede ciddi yan etkilerle karşılaşmaktadırlar, 

bu nedenle daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Retinoblastoma 

hakkında araştırmalar birçok tıp merkezinde, üniversite hastanelerinde 

ve dünyadaki diğer kurumlarda yapılmaktadır. Retinoblastoma çok 

disiplinli bir yaklaşım gerektiren uzun bir süreçtir. Avrupa European 

Retinoblastoma Grubunun (EuRbG) yakın gelecekte etkili ve standart 

bir yönetim protokolü oluşturması muhtemeldir. Her ne kadar 

sağkalım son birkaç yılda artmış olsa da, tıbbi merkezlere erişim 

eksikliği, erken tıbbi yardım ihtiyacı, enükleasyona karşı kültürel 

direnç konusunda eğitim eksikliği ve genetik profil hakkındaki bilgi 

eksikliği hastalığa yaklaşımı ve tedavi protokollerinin oluşturulmasını 

kısıtlamaktadır. Geleceğe yönelik hedefler, tıbbi, sosyo-ekonomik ve 
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araştırma sınırları açısından iyi tasarlanmalı, uygulanmalı ve 

yayılmalıdır. 

7.1. Gen Terapisi 

Retina hücrelerinde belirli DNA değişikliklerinin nasıl kanser 

oluşumuna neden olduğunu bulmak için birçok araştırma 

yapılmaktadır. Muhtemelen hala uzak bir ihtimal gibi görülse de, bu 

anlayış bir gün gen terapileri uygulanarak, bu DNA değişikliklerini 

onarabilen veya önleyebilen çok spesifik tedavilere olanak 

tanıyacaktır. Retinoblastomanın iyi tanımlanmış genetik orijini ve 

küçük, erişilebilir ve görülebilir bir konumda bulunması, gen terapisi 

yaklaşımı için uygun koşullara sahip olmasına neden olmaktadır. 

Transdüksiyon genleri, lokal olarak salınacak terapötik ürünler veya 

tümör hücreleri içindeki işlevsiz onkojenik yolları hedefleyen ürünleri 

üretebilir (Munier et al., 2019). Örneğin, SYK onkogeninin 

retinoblastoma hücrelerinde aşırı aktif olduğu bulunduktan sonra bu 

genin ürettiği proteini hedef alan ilaçlar geliştirilmeye başlanmıştır. 

Ayrıca Retinoblastoma gelişiminde rol oynadığı bilinen MDM4 geni 

hakkındaki araştırmalar devam etmekte ve etkilerini engellemeye 

yönelik ilaçlar incelenmektedir.  

Retinoblastomada yapılan ilk gen terapisi, faz I klinik çalışması ile 

gerçekleşmiştir. Bu gen terapisinde Gansiklovir tarafından aktive 

edilen bir intihar geni olan herpes simpleks timidin kinazı taşıyan ve 

replikasyon eksikliği olan bir adenoviral vektörü (AdV-TK) 

kullanılmıştır. Çalışma, aktif vitröz tohumlaması nedeniyle 

enükleasyonla karşı karşıya olan sekiz retinoblastoma hastasını 
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içermekteydi. AdV-TK'nın tekrarlayan intravitreal enjeksiyonları ve 

buna eşlik eden intravenöz Gansiklovirin uygulanabilir ve güvenli 

olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, adenovirüs 5 vektörlerinin 

retina tümörlerine nüfuz etme, enfekte etme ve transdükte etme 

yeteneği ile adenovirüsler tarafından transdüksiyonu yapılan genlerin 

ekspresyonu sınırlı olduğundan aktif vitröz tohumlanması olan tüm 

gözler nihayetinde retina tümör ilerlemesi nedeni ile enükle edildi 

(Chevez-Barrios et al., 2005). Bu vektör üzerinde yapılan sonraki 

çalışmalarda, modifiye edilmiş bir adenovirüs 5 fiber geninin daha iyi 

hücre enfeksiyonu ve protein ekspresyonu sağladığı bulunmuştur 

(Mallam, Hurwitz, Mahoney, Chevez-Barrios, & Hurwitz, 2004).  

7.2. Yeni İlaçlar Veya İlaç Kombinasyonları 

Retinoblastomaya karşı artan yeni potansiyel hedefler arasında, mikro-

çevreyi (örneğin anjiyogenez veya glikolitik inhibitörleri) (Houston, 

Lampidis, & Murray, 2013) veya spesifik retinoblastoma yollarını 

(örneğin, SIK inhibitörlerini veya MDM2/MDMX-p53 etkileşimi) 

hedefleyen farklı terapötik stratejiler de yine düşünülmektedir 

(Pritchard, Dyer, & Guy, 2016). Alternatif olarak, kemoterapi, 

radyoterapi veya hipertermi dahil olmak üzere bilinen tedavi 

yöntemlerinin anti-tümör aktivitesini kuvvetlendiren yeni moleküller 

de klinik sonuçların iyileşmesine neden olabilir. Örneğin, kemo-

hiperterminin iyileştirilmesi, karboplatin ve ısı şoku protein 

inhibitörlerinin kombine uygulanmasından kaynaklanabilir. İlginçtir 

ki, HSP70 ve HSP90, ısı şoku protein inhibitörlerinin hipertermi 
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kuvvetlendirici moleküller olarak retinoblastoma hücrelerinde 

kullanılabileceği tanımlanmıştır (Jiang et al., 2008).   

7.3. Kişiselleştirilmiş Terapi Ve Sıvı Biyopsisi 

Kişiye özel tedavi stratejilerinin önü bireysel sıvı biyopsi 

uygulanmasını mümkün kılan intravitreal kemoterapi uygulamaları ile 

açılmıştır. Retinoblastomalı hastalarda tümör dokusu önceki yıllarda 

sadece gözün çıkartılması ile mümkündü ancak intravitreal 

kemoterapi ile invaziv olmayan bir yöntemle alınan cell-free DNA, 

eksozomlar ve proteinleri de içeren göz sıvısı aracılığıyla tümör 

biyopsisi yapılabilmektedir (Berry et al., 2017).  

Öte yandan, “omiks” teknolojisinin ortaya çıkmasının, metastaz ve 

nüks dahil tümör biyolojisi (MYCN ya da non-MYCN) ve ilerlemesinin 

(somatik kromozomal kopya sayısı değişiklikleri, epigenetik 

değişiklikler) altında yatan mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını 

sağlamasının yanı sıra yeni tanı ve tedavi uygulamaları da içermesi 

beklenmektedir (Golabchi et al., 2018; Munier et al., 2019). 
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GİRİŞ 

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) insan hayatı için ciddi tehdit 

olarak görülmekte olup küresel olarak ölümcül olan hastalıklar 

arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalar her yıl dünya genelindeki 

ölümlerin yaklaşık %29’unun KVH kökenli olduğunu göstermektedir. 

KVH nedeni ile 2004 yılında 17.1 milyon civarında insanın yaşamını 

yitirdiği, 2005 yılından bu yana oranın % 12,5 artış gösterdiği, 2013 

yılında dünya çapında üçüncü ölüm kaynağı olduğu ve 2015 yılında 

yaklaşık 17,9 milyon kişinin ölümüne yol açtığı bilinmektedir. Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) 2030 yılına kadar bu sayının küresel çapta 23.6 

milyon insana ulaşabileceğini öngörmektedir. Bu nedenle KVH dünya 

çapında bir problem olmakta ve bu hastalıkların ortaya çıkışı ile 

doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan tüm sistemler insan sağlığı 

açısından büyük önem taşımaktadır. Genetik, yaş ve cinsiyet gibi 

değiştirilemez etkenlerin dışında, yüksek tansiyon, diyabet, obezite ve 

yüksek kolesterol, kardiyovasküler hastalıklara yol açan ana faktörler 

olarak kabul edilmektedir (Gürsoy vd., 2011; Öngün Yılmaz, 2018; 

Wang vd., 2018; Hassan vd., 2019).  

Kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkışındaki temel etkenlerden 

hiperkolesterolemi gibi sistemik bozukluklar değiştirilebilir olması 

yönüyle, birinci basamak sağlık hizmetlerinde takip edilmektedir. 

Serum kolesterol düzeyleri ve KVH arasındaki ilişki, yapılan 

epidemiyolojik araştırmalar neticesinde doğrulanmış olup, bu 

hastalıkların ortaya çıkışında hiperkolesterolemi ve dislipideminin 

ciddi rol oynadığı bilinmektedir. Yüksek kolesterolü olan yani 
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hiperkolesterolemik bireylerde kalp krizi riskinin normal kan lipit 

profiline sahip bireylere oranla 3 kat daha yüksek olduğu, ayrıca 

koroner kalp hastalığının ana nedeninin hiperkolesterolemi olduğu 

çalışmalarla ortaya konmuştur (Ooi ve Liong, 2010; Kumar vd., 2012; 

Yoo ve Kim, 2016; Hassan vd., 2019).  

Günümüzde, kolesterol seviyesini etkili bir biçimde azaltan 

farmakolojik ajanlar mevcuttur. Ancak maliyet ve yan etkiler gibi 

çeşitli dezavantajları bulunması nedeni ile mümkünse ilaç tedavisine 

gerek duymaksızın; beslenme yönetimi, davranış değişikliği ve 

düzenli egzersiz yapma gibi alternatif yöntemlerle kan kolesterol 

seviyesinin düşürülmesi ideal olarak görülmektedir. Özellikle sağlıklı 

beslenme tedavinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Hiperkolesterolemi ve dolayısıyla KVH önlenmesi için; tüketilen 

doymuş yağ asitlerini ve kolesterol miktarını azaltan, ağırlık kaybına 

yol açan diyetlerin uygulanması önerilmektedir. Teorik olarak 

değerlendirildiğinde bu tip diyetlerin kan kolesterolünü azaltmak için 

etkili bir araç sunduğuna şüphe olmamasına rağmen, pratikte bu 

diyetlerin tüketiciler tarafından uzun vadede sürdürülebilirliğinin 

düşük olması nedeniyle, tedavide diyet stratejilerinin etkinliği kısıtlı 

kalabilmektedir (Pereira ve Gibson 2002; Kumar vd., 2012; Yoo ve 

Kim, 2016; Öngün Yılmaz 2018). Bu bağlamda serum kolesterol 

seviyesini düşürmek için, probiyotik tüketimi gibi alternatif doğal 

terapötik müdahalelere karşı olan ilgi her geçen gün artış 

göstermektedir (Yoo ve Kim, 2016; Bhat ve Bajaj, 2019). 



 
 63 

Yeterli miktarda tüketildiği zaman konak canlının sağlığı üzerine 

olumlu etkiler yapan canlı mikroorganizmalar şeklinde tanımlanan 

probiyotikler gerçekte çok eski tarihlerden itibaren insan diyetinin bir 

parçası olmakla birlikte 20. yüzyılda popüler hale gelmiştir. 

Probiyotikler bugün, başta bağırsak mikrobiyotasının modülasyonu 

aracılığı ile insan sağlığı üzerine olası faydaları nedeniyle fonksiyonel 

gıda ürünleri ve diyet takviyeleri şekline tüketilmektedir (Hill vd., 

2014; Puebla-Barragan ve Reid, 2019).  

1. KOLESTEROL METABOLİZMASI 

1.1. Kolesterolün Yapısı ve Vücutta Taşınması 

 

İnsanlarda safra asitleri, çeşitli steroid hormonlar ve D vitamininin 

öncüsü olan, aynı zamanda hücre zarının ve lipoproteinlerin yapısına 

katılan kolesterol molekülü, spesifik halka yapısına sahip bir 

zoosteroldur. Kolesterol vücuda iki ayrı kaynaktan gelmekte, hem de 

novo olarak başta karaciğer olmak üzere neredeyse tüm dokularda 

sentezlenmekte hem de diyetle dışardan alınmaktadır. Safranın ana 

bileşenlerinden biri olan bu molekül diğer lipitlerden farklı olarak 

enerji üretimi amacıyla karbondioksit ve suya kadar 

ayrıştırılamamakta, bir diğer ifade ile kolesterol molekülünün sterol 

halkası parçalanamamakta ve bu nedenle kolesterol vücuttan ya safra 

asitlerine dönüştürülerek ya da safra içerisine direkt salgılanarak 

uzaklaştırılmaktadır. Kolesterol yıkımının büyük bir kısmı safra asidi 

senteziyle olmaktadır. Yetişkin sağlıklı bir insanın kanında 130-200 

mg/dL (ortalama olarak 165 mg/dL) toplam plazma kolesterolü 

bulunmakta ve kolesterol dengesinin sağlanmasında karaciğer merkezi 
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rol oynamaktadır. Vücudun kolesterol düzeyi her iki kaynaktan da 

etkilenmekte, ayrıca besinlerle alınan kolesterol miktarı arttığında 

vücudun kolesterol üretimi azalmaktadır (Tok ve Aslım, 2007; Chen 

2011; Gürsoy vd., 2011; Kumar vd., 2012; Türkiye Endokrinoloji ve 

Metabolizma Derneği, 2020).  

Diyetle alınan ya da de novo sentezlenen serbest ve/veya ester 

kolesterol vücutta plazma lipoproteinleri olarak adlandırılan kompleks 

moleküller ile taşınmaktadır. Besinler aracılığı ile alınan kolesterolün 

ince bağırsaktan karaciğere taşınmasında görev alan lipoprotein çeşidi 

şilomikron olarak adlandırılmaktadır. Şilomikronlar; kolesterol, yağ 

asitleri ve trigliseridlerin birlikte bir protein tabakasıyla kaplanması 

sonucu oluşan, en düşük yoğunluklu ve en büyük olan lipoprotein 

çeşididir. Şilomikronlar dışında kolesterolün vücuttaki dolaşımında 

önemli rol oynayan çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL), düşük 

yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein 

(HDL) olarak adlandırılan lipoprotein çeşitleri de mevcuttur. Bunlar 

arasında trigliseritler açısından zengin olan VLDL, kolesterolün 

karaciğer kolesterol havuzundan alınarak, vücudun (safra 

metabolizması hariç) gereksinimlerinde kullanılmak üzere 

taşınmasında rol oynamaktadır. Lipoprotein lipaz enzimleri vasıtasıyla 

VLDL moleküllerindeki kolesterol ve trigliseritlerin birbirinden 

ayrılması sonucu ortaya çıkan LDL molekülü ise yüksek miktarda 

kolesterolü korumakta ve dokuların bu kolesterolü kullanmasına 

olanak sağlamaktadır. Vücutta LDL seviyelerindeki artış belli bir 

sınırın üzerine geçtiği zaman, dokulara taşınan kolesterol miktarı 

fazlalığından dolayı, LDL kolesterol, arter ve diğer kan damarlarının 
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duvarlarında kolesterol birikmesine aracılık edebilmekte ve bu 

nedenle konuşma dilinde kötü kolesterol olarak tabir edilmektedir. 

Çok az miktarda trigliserit ve kolesterol içeren HDL ise, LDL 

molekülünün tam tersine, kolesterol metabolize edici hücrelerin 

kullanamayacağı fazla kolesterolü toplayarak karaciğere taşımakta ve 

bu nedenle konuşma dilinde iyi kolesterol olarak tabir edilmektedir 

(Walker 1994; Gürsoy vd., 2011; Kumar vd., 2012). Cinsiyet, yaş, 

mevcut hastalıklar gibi faktörlere bağlı olarak kılavuz değerler 

arasında farklılıklar olmakla birlikte, yetişkin sağlıklı bir bireyde 

serum lipit profilinde LDL kolesterolün 130 mg/dL değerinden düşük 

olması kabul edilebilir olup, 100 mg/dL değerinden düşük olması 

idealdir. HDL kolesterol için ideal değer aralığı ise 40-60 mg/dL 

olarak verilmektedir. Kolesterol metabolizması üzerine yapılan 

araştırmalar toplam plazma kolesterol, trigliserit (TG), LDL kolesterol 

ve HDL kolesterol değerlerinin yanı sıra toplam kolesterol/HDL oranı 

gibi kritik öneme sahip değerlerin de hiperkolesterolemi seviyesini 

karakterize ettiğini göstermektedir (Öngün Yılmaz 2018; Hassan vd., 

2019; Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2020). 

1.2. Kardiyovasküler Hastalıklar ve Kolesterol 

 

Kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkışını tetikleyen en önemli 

problemlerden biri olan kolesterol metabolizması bozuklukları üzerine 

yapılan çalışmalar, bu hastalıkları taşıyan bireylerde görülen lipit 

profilinin trigliserit bakımından zengin lipoproteinlerin artışı ile 

karakterize, LDL kolesterol yüksekliği ve HDL kolesterol düşüklüğü 

olduğunu göstermektedir (Yoo ve Kim, 2016). Yapılan 
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epidemiyolojik çalışmalar LDL-kolesterolü KVH gelişimi için 

bağımsız bir öngörücü olarak tanımlamaktadır. Hiperkolesterolemi, 

özellikle LDL yüksekliği ile iskemik kalp hastalıkları ve birçok KVH 

için yaygın bir patolojik temel oluşturan dahası günümüzün en önemli 

hastalıklarından biri olan ateroskleroz (damar sertliği) arasında 

doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmalar, toplam 

kolesterol seviyesi ile koroner arter hastalığı kaynaklı ölümler 

arasında progresif bir ilişki olduğunu, ayrıca LDL kolesteroldeki her 

39 mg/dL’lik artışın KVH riskini yaklaşık %40 oranında yükselttiğini 

göstermiştir. Aynı zamanda HDL kolesterol düşüklüğünün de en az 

yüksek LDL kolesterol kadar önemli bir KVH risk faktörü olduğu 

ortaya konmuştur. Çalışmalar HDL kolesterolün de bağımsız bir KVH 

risk faktörü olduğunu ve kanda sadece 10 mg/L HDL kolesterol 

artışının % 2–3 oranında risk azalmasına yol açabileceğini 

göstermiştir (Tokgözoğlu, 2017; Öngün Yılmaz, 2018; Bhat ve Bajaj, 

2019; Hassan vd., 2019; Kızılırmak vd., 2020). KVH için temel 

faktörlerden biri olan hiperkolesterolemi, genetik ve yaş gibi 

faktörlerin aksine değiştirilebilir olması yönüyle, özellikle KVH riski 

olan bireylerde hastalıkların önlenmesi için birinci basamak sağlık 

hizmetlerinde takip edilmektedir. LDL kolesterolde %10-15 oranında 

düşüşün koroner arter hastalık insidansında %25-30 azalmaya neden 

olduğunu göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü, 40 yaşındaki erkeklerde 

serum kolesterolünde %10'luk azalmanın, 5 yıl içinde kalp hastalıkları 

insidansını % 50’ye kadar azaltabileceğini belirtmiştir. KHV riski olan 

bireylerde LDL kolesterolün 100 mg/dL değerinden, riski çok yüksek 
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olan bireylerde ise 70 mg/dL değerinden düşük olması istenmektedir 

(Öngün Yılmaz, 2018; Bhat ve Bajaj, 2019; Kızılırmak vd., 2020).  

1.3.  Kolesterol Değerlerinin Kontrol Altına Alınması 

 

Sağlık hizmetleri, bireylerde serum lipit profillerinin kılavuz değer 

aralıklarında olması için birinci basamakta beslenmemin 

düzenlenmesi, kilo kontrolü ve düzenli fiziksel aktivite gibi tedavi 

edici yaşam tarzı değişikliklerinin önemine vurgu yapmaktadır. 

Hastanın dururumun bağlı olarak ilaç tedavisi, tedavi edici yaşam tarzı 

değişiklikleri ile birlikte ya da sonrasında başlatılabilmektedir (Öngün 

Yılmaz, 2018).  

Günümüzde statinler, fibratlar veya niasin gibi hiperkolesterolemiyi 

tedavi eden çeşitli ilaçlar bulunmaktadır. Her ne kadar tedavi 

sonrasında istenilen hedef değerlere ulaşılan hasta sayısı oranının 

genel olarak aşırı yüksek olmadığı bilinmekte ise de, mevcut şartlarda 

hiperkolesteroleminin standart tedavisi statin grubu ilaçlarla 

gerçekleştirilmektedir. Verilen oranlarlar değişmekle birlikte 

araştırmalar, statin tedavisinde LDL kolesterolde istenilen düzeylere 

ulaşma oranının % 53’lerde olduğu göstermektedir. Aynı zamanda 

araştırmalar, hastaların %10-20’sinin bu ilaçları tolere edemediğini de 

vurgulamaktadır. Bu nedenle gerek hastalarda etkin olabilecek yeni 

ilaç arayışları gerekse alternatif tedavi yöntemleri üzerine yapılan 

çalışmalar günümüzde hız kesmeden devam etmektedir (Öngün 

Yılmaz, 2018; Kızılırmak vd., 2020; Romero-Luna vd., 2021).  
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İlaç ücretleri ve mevcut ilaçların yan etkileri dikkate alındığında 

tedavi edici yaşam tarzı değişikliklerine yönelim kaçınılmaz olarak 

artmaktadır. Bununla birlikte bu tip değişikliklerin yapılması, özellikle 

doymuş yağ asidi oranı azaltılmış etkili diyetlerin uygulanması uzun 

ve zahmetli bir süreçtir. Hastalar çoğu zaman bu değişikliklere uyum 

sağlamakta zorlanmakta ve daha zahmetsiz, uygulanabilir alternatif 

yöntem arayışına girmektedir. Bu aşamada, modern dünya insanının 

beslenmesinde kendine yer bulan probiyotikler, kolesterol 

metabolizması üzerine etkileri yönüyle de gündeme gelmektedir 

(Pereira ve Gibson, 2002; Kumar vd., 2012; Alp ve Ertürkmen, 2017).  

2. PROBİYOTİKLER 

2.1. Probiyotiklerin Kolesterol Metabolizması Üzerine Etkileri 

Potansiyel probiyotik mikroorganizmaların kolesterol düşürücü bir 

diğer ifade ile hipokolesterolemik etkileri üzerine yapılan çalışmalar 

özellikle son 20 yılda hız kazanmıştır. Bununla birlikte, probiyotik 

mikroorganizmaların kan lipit profili üzerinde etkili olabileceği fikri 

gerçekte bundan 50 yıl öncesine dayanmaktadır. Konu ile ilgili bilinen 

ilk çalışmalar, 1963 yılında Shaper ve arkadaşları, daha sonrasında ise 

1974 yılında Mann tarafından Samburu ve Maasai kabilelerinde 

yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Bu araştırmalarda vahşi tip 

Lactobacillus straini ile fermente edilmiş süt tüketiminin çok yüksek 

olduğu bireylerde kolesterol seviyelerinin düştüğü tespit edilmiştir. Bu 

tarihten itibaren, çeşitli Laktobasil ve Bifidobakteri türlerinin 

potansiyel hipokolesterolemik etkileri ile ilgili hem in vitro hem de in 

vivo araştırmalar yapılmakta; ancak çalışmaların sonuçları değişkenlik 

göstermekte ve çalışmalar sonucu elde edilen bulgulardan ortak bir 
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sonuca varılamamaktadır (Pereira ve Gibson, 2002; Gürsoy vd., 2011; 

Hassan vd., 2019).  

İnsan ve hayvan modelleri kullanılarak yapılan birçok çalışma, farklı 

kaynaklardan izole edilen LAB ve Bifidobakteri straininin serum 

kolesterol seviyelerinde önemli ölçüde değişikliğe yol açtığını ve 

KVH riskini azaltmada etkili olduklarını ortaya koymuş olasına 

rağmen, test edilen mikroorganizmalardan sonuç alamadığını bildiren 

çalışma sayısı da göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Bu nedenle de, 

probiyotiklerin kolesterol metabolizması üzerindeki etkileri 

konusunda bilim camiasında görüş ayrılıkları bulunmakta ve 

farmakolojik olmayan alternatif tedavi yöntemi olarak kullanımı 

tartışmalara yol açmaktadır (Pereira ve Gibson, 2002; Ooi ve Liong, 

2010; Wang vd., 2018; Bhat ve Bajaj, 2019).  

Probiyotik mikroorganizmaların kolesterol metabolizması üzerine 

etkilerine dair verilerin artışı eşliğinde yapılan değerlendirmeler, gerek 

in vitro gerekse in vivo çalışmalarda sonuç birliği elde edilememesinin 

pek çok sebebi olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar elde edilen 

çelişkili sonuçların en azından bir kısmının deney tasarımları ile ilgili 

olabileceğini öne sürmektedir. Etkinliği istatistiksel olarak kabul 

edilebilir düzeyde olan bir mikroorganizmanın aynı çalışma içerisinde 

bireyler üzerindeki etkisini değişken olması durumundan yola çıkarak, 

kişinin bireysel özelliklerinin önemi vurgulanmaktadır. Bu bağlamda 

özellikle, kolesterol seviyelerindeki değişimin yalnızca kullanılan 

mikroorganizma ve mikroorganizmanın intestinal sistemdeki miktarı 

gibi faktörlerden etkilenmediği, ürünü tüketen kişinin başlangıç serum 
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kolesterol düzeyi, yaşı, beslenme alışkanlıkları hatta ırkı gibi pek çok 

kişisel özelliğinin de söz konusu mikroorganizmaların kolesterol 

düşürücü aktivitesini etkilediği gerçeği üzerinde durulmaktadır. 

(Pereira ve Gibson, 2002; Ooi ve Liong, 2010; Wang vd., 2018).  

2.2.  Yapılan Çalışmalar 

Gerek ticarileştirilmiş probiyotiklerin, gerekse çeşitli kaynaklardan 

izole edilmiş potansiyel probiyotiklerin hipokolesterolemik etkilerini 

belirlemek için çeşitli hayvan modelleri kullanılarak gerçekleştirilmiş 

pek çok çalışma literatürde yer almaktadır. Bu çalışmalarda kullanılan 

hayvan modeli, uygulanan probiyotik dozu, uygulama yöntemi ve 

süresi gibi pek çok parametre çalışmaya göre değişiklik 

göstermektedir. Literatürde bulunan çalışmalardan bazıları aşağıda 

verilmiştir.  

Thakkar vd., (2020) iki probiyotik Lactobacillus fermentum suşunun, 

(PD2 ve PH5) hiperkolesterolemi tedavisinde terapötik ajan olarak 

kullanımını değerlendirmiştir. Hiperlipidemik wistar ratları üzerinde 

gerçekleştirilen çalışma sonucunda araştırmacılar, suşlardan bir 

tanesinin (PH5) serum kolesterol (%67.21), trigliserit (%66.21) ve 

LDL kolesterol düzeyini (%63.25) azaltarak serum lipid profilini 

önemli ölçüde etkilediğini bildirmişlerdir.  

Pediococcus, Lactobacillus ve Bifidobacteria içeren bir probiyotik 

kompleks ürününün kolesterol metabolizması üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi için tasarlanan başka bir çalışmada, araştırmacılar düşük, 

orta ve yüksek olmak üzere üç farklı dozda probiyotik uygulaması 

gerçekleştirmiş ve sonuçta düşük dozda dahi olsa probiyotik 
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takviyesinin HDL kolesterolü artırırken LDL kolesterolü anlamlı 

düzeyde düşürdüğünü bildirmişlerdir (Tsai vd., 2016).  

Kim vd. (2017) tarafından yapılan bir çalışmada ise 3 Bifidobacterium 

(B. longum, B. lactis ve B. breve) ve 2 Lactobacillus (L. reuteri ve 

Lactobacillus plantarum) türüne ait 5 suş ile hazırlanan probiyotik 

karışımının kolesterol düşürücü etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, 

sekiz hafta süre ile düşük (1,65*10
9
 kob/kg), orta (5,5*10

9 
kob/kg) ve 

yüksek (1,65*10
10

 kob/kg) dozlarlarda probiyotik uygulaması 

simvastatin tedavisi ile karşılaştırmıştır. Çalışma sonucunda 

probiyotik takviyesi ile beslenen hiperkolesterolemik ratların serum 

total kolesterol, triaçilgliserol ve LDL kolesterol düzeylerinde önemli 

azalmalar bulunmuştur. Araştırmacılar hayvanların HDL kolesterol 

seviyesinde artış gözlemlediklerini ve histopatojik analizler sonucunda 

probiyotik tüketiminin lipid birikimini önemli ölçüde azalttığını 

bildirmiş ve elde ettikleri sonuçlar doğrultusunda hazırlamış oldukları 

probiyotik karışımının hiperkolesterolemi tedavisinde terapötik ajan 

olarak kullanılma potansiyelinin bulunduğunu ifade etmiştir.  

Bebek dışkısından izole edilmiş, safra asitlerine toleranslı ve BSH 

aktivitesine sahip L. plantarum straininin kolesterol üzerindeki etkisini 

değerlendiren bir çalışmada ise; hiperkolesterolemik fareler 14 gün 

boyunca, günlük 4*10
8
 CFU/mL dozda ilgili starain ile beslenmiştir. 

Çalışma sonucunda kontrole kıyasla hiperkolesterolemik farelerin 

toplam serum kolesterolünde (% 7) ve trigliseritlerinde (% 10) önemli 

bir azalma görüldüğü bildirilmiştir (Nguyen vd., 2017).  



 
72 Teori, Araştırma, Uygulamalar  

Temel Tıp Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar 

L. plantarum ve Bacillus coagulans'ın hiperkolesterolemik sıçanlarda 

serum lipid profili ve kolesterol parametreleri üzerine etkilerinin 

belirlendiği bir diğer çalışmada ise, probiyotik verilen grupların 

serumlarında trigliserit, total kolesterol, LDL, VLDL ve aterojenik 

indeks düzeylerinin anlamlı derecede düşük olduğu, ayrıca serum 

ALT ve AST, değerlerinin önemli ölçüde azaldığı bildirilmiştir 

(Aminlari vd., 2019). 

Probiyotik mikroorganizmaların kolesterol metabolizması üzerine 

etkileri yalnızca deney hayvanları ile araştırılmamakta, insan 

müdahale çalışmaları da sıklıkla yapılmaktadır. Literatür bazında 

inceleme yapıldığında probiyotikler ile gerçekleştirilen pek çok klinik 

çalışmaya ulaşmak mümkündür. Yapılan çalışmalara bazı örnekler 

aşağıda verilmiştir. 

Wang vd., (2019) Bifidobacterium bifidum TMC3115 suşunun 

kolesterol parametrelerine etkisini 47 katılımcı üzerinde test etmiştir. 

Çalışma için hafif hiperglisemisi olan 45 ila 75 yaş aralığında 47 

katılımcıya 3 hafta süre ile, günde bir kez, oral yoldan 3*10
10

 

CFU/mL probiyotik verilmiştir. Çalışma sonucunda araştırmacılar, 

müdahaleden sonra test edilen deneklerin plazma toplam kolesterol ve 

LDL kolesterol seviyelerinde önemli ölçüde azalma olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Bir başka çalışmada insandan izole edilen Lactobacillus. acidophilus 

L1 suşu ilave edilerek hazırlanmış yoğurdun hiperkolesterolemik 

bireylerde serum kolesterolü değerleri üzerindeki etkisi iki farklı 

şekilde tasarlanan çalışma ile araştırılmıştır. Tek kör planlanan birinci 
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çalışmada, denekler 3 hafta süre ile her gün, günde bir kez, 200 g L. 

acidophilus L1 içeren yoğurt tüketmişlerdir. Süre sonunda deneklerin 

serum kolesterol değerlerinde anlamlı bir azalma (% 2.4) 

gözlemlendiği bildirilmiştir. Çift kör, plasebo kontrollü, çapraz geçişli 

olarak planlanan ikinci çalışmada ise denekler 4 hafta süre ile her gün, 

günde bir kez, 200 g L. acidophilus L1 içeren yoğurt tüketmişler, 

ardından iki haftalık bir ara verdikten sonra ikinci kez dört haftalık 

tüketim sürecini tekrar etmişlerdir. Çalışma sonunda ilk dört haftalık 

periyodun sonunda serum kolesterol konsantrasyonlarında anlamlı bir 

azalma olduğu (% 3.2) ancak ikinci dört haftalık periyot sonunda ilk 

periyot sonuçlarının değişmediği bildirilmiştir. Sonuç olarak 

araştırmacılar; serum kolesterol konsantrasyonundaki her %1'lik 

düşüş, koroner kalp hastalığı riskinde tahmini olarak %2-3 oranında 

bir azalma ile ilişkili olduğundan, uygun L. acidophilus suşu ile 

hazırlanan yoğurt ürününün düzenli tüketimi ile koroner kalp hastalığı 

riskini %6 ila %10 oranında azaltılabileceğini öne sürmüşlerdir 

(Anderson ve Gilliland 1999). 

Costabile vd., (2017) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise in 

vitro analizler ile BSH aktivitesi tespit edilen bir L. plantarum 

suşunun kolesterol düşürme kapasitesi 49 normal veya hafif 

hiperkolesterolemik yetişkin birey üzerinde değerlendirilmiştir. 

Randomize, çift kör, paralel ve plasebo kontrollü olarak tasarlanan 

çalışmada, katılımcılara günde iki kez 2*10
9
 CFU dozda probiyotik 

verilmiş ve 6 haftadan itibaren katılımcıların total kolesterol 

değerlerinde, 12 hafta sonunda ise LDL kolesterol değerlerinde 

dikkate değer bir azalma gözlemlenmiştir. Çalışma sonunda elde 
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ettikleri veriler ışığında araştırmacılar, söz konusu L. plantarum 

suşunun KVH riskini azaltmak için mevcut tedavilere alternatif veya 

ek olarak kullanılabilecek, iyi tolere edilen, doğal bir probiyotik 

olduğunu bildirmişlerdir.  

Özellikle yakın dönemlerde probiyotiklerin hipokolesterolemik 

etkileri araştırılırken probiyotiklerin tek başlarına verildiği 

çalışmaların yanı sıra, çeşitli prebiyotiklerle ya da diğer nutrasötikler 

ile birlikte verildiği çalışma sayısında da ciddi bir artış olduğu 

dikkatleri çekmektedir. 

Guerrero-Bonmatty vd. (2021) tarafından 3 L. plantarum suşu ve 

kırmızı mayalı pirinç ile hazırlanan probiyotik ürününün etkinliğini 

değerlendirmek amacıyla, 39 yetişkin hasta ile 12 haftalık randomize, 

çift kör, plasebo kontrollü bir klinik çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaya toplam kolesterolü 200 mg/dL üzerinde olan ve statin 

kullanmamış veya intolerans nedeniyle statin tedavisini yakın 

zamanda bırakmış hastalar dâhil edilmiş olup, 12 hafta süre ile 

deneklere hazırlanan aktif ürün veya plesabo tükettirilmiştir. Çalışma 

sonucunda araştırmacılar plesabo grubuna kıyasla hazırlanan ürünü 

tüketen bireylerin toplam kolesterol ve LDL kolesterol değerlerinde 

anlamlı bir düşüş olduğunu ve ürünün herhangi bir yan etkisinin 

bulunmadığını bildirmişlerdir. Bir başka çalışmada Bifidobacterium 

longum BB536, kırmızı maya pirinci özütü, niasin ve koenzim Q10 

içeren bir nutrasötik kombinasyonun etkinliğini ve güvenliğini 

değerlendirmek için yapılmıştır. 12 haftalık randomize, paralel, çift 

kör, plasebo kontrollü olarak tasarlanan çalışmada LDL kolesterol 
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değerleri 130-200 mg/dL arasında olan düşük KVH riski taşıyan 33 

kişi iki gruba ayrılmış ve bir grup plesabo, diğer gruba ise hazırlanan 

nutrasötik verilmiştir. Araştırmacılar 12 haftanın sonunda nutrasötik 

kullanan bireylerde total kolesterol (%16.7), LDL kolesterol (%25.7), 

non-HDL kolesterol (%24) değerlerinin azaldığını, trigliserit ve HDL 

kolesterol değerlerinin ise değişmediğini bildirmişlerdir (Ruscia vd., 

2019).  

Literatür verilerindeki artış ve mevcut görüş ayrılıkları araştırmacıları 

meta analizlere de yönlendirmiştir. Sınırlı sayıda olmakla birlikte 

yapılan meta analizlerin sonuçları pozitif yönde olup, çeşitli 

probiyotiklerin (L. acidophilus + B. lactis, VSL#3 ve L. plantarum) 

serum kolesterolünde ciddi bir azalmaya yol açtığının göstermekte ve 

probiyotiklerin kolesterol seviyelerinin kontrolünde dolayısıyla da 

KVH tedavisinde kullanılma ihtimallerini güçlendirmektedir. Bu 

bağlamda araştırmacıların bir kısmı, statinler ile karşılaştırmalı 

çalışmalar yapıldıktan sonra gelecekte probiyotiklerin KVH 

tedavisinde daha etkin rol oynayabileceğini ve birinci basamak sağlık 

hizmetlerinde statinler ile birlikte veya tek başına kullanabileceğini 

öngörmektedir (Wang vd., 2018; Puebla-Barragan ve Reid, 2019).    

2.3. Kolesterol Düşürücü Etki Mekanizmaları 

Probiyotik mikroorganizmaların serum kolesterol seviyesinin nasıl 

düşürdüğüne dair kabul görmüş net bir hipotez olmamakla birlikte, 

çeşitli mekanizmalar öne sürülmüştür. Bu mekanizmaların başında 

probiyotiklerde bulunan safra tuzu hidrolaz (BSH) enzimi aracılığıyla 

safra tuzlarının dekonjugasyonu ve kolesterolün probiyotikler 
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tarafından asimilasyonu yoluyla kolesterol seviyesinin düşürülmesi 

gelmektedir. Diğer olası mekanizmalar arasında ise, kolesterolün 

dekonjuge safra ile birlikte çökeltilmesi, kolesterolün probiyotik 

mikroorganizmanın hücre duvarlarına veya hücre zarlarına büyüme 

sırasında dahil edilmesi, kolesterolün koprostanole dönüştürülmesi, 

hidroksi metil glutaril coA redüktaz üretimi aracılığı ile kolesterolün 

düşürülmesi, EPS üretimi aracılığı ile kolesterolün düşürülmesi ve 

prebiyotiklerin varlığında probiyotikler tarafından fermantasyonla kısa 

zincirli yağ asitlerinin üretimi aracılığı ile kolesterol giderimi yer 

almaktadır. Daha az çalışılmış olmakla birlikte, probiyotiklerin 

hipokolesterolemik etki mekanizmasının aydınlatılması için, 

probiyotik tüketimi sonrasında kolesterol biyosentezinde yer alan bazı 

anahtar genlerin regülasyonu, Niemann-Pick C1-benzeri 1 (NPC1L1) 

reseptör ekspresyonunu düzenleyen karaciğer X reseptörlerinin 

(LXR') uyarılması, kolesterol sentezinin hız sınırlama basamağını ve 

toplam lipit profilini düşürmede yer alan bazı temel genlerin 

regülasyonunu katalizleyen 3-hidroksi-3-metil-glutaril-CoA (HMG-

CoA) redüktazın inhibisyonu üzerine yapılan çeşitli çalışmalar da 

bulunmaktadır (Ooi ve Liong, 2010; Kumar vd., 2012; Alp ve 

Ertürkmen, 2017; Bhat ve Bajaj, 2019). 

2.3.1. BSH Aktivitesi ve Safra Tuzlarının Dekonjugasyonu  

Safra asitleri karaciğerde çok basamaklı bir yolla sentezlenen 

sterollerdir ve kolik asit (KA), kenodeoksikolik asit (KDKA), 

deoksikolik asit ve litokolik asit olmak üzere 4 farklı formda 

bulunabilmektedir. İlkin sentezlenen kolik asit ve kenodeoksikolik asit 

birincil safra asitleri olarak isimlendirilmektedir. Safra asitleri 
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karaciğeri terk etmeden önce glisin veya taurin ile konjuge 

edilmektedir. Fizyolojik pH'da, neredeyse tamamen iyonize olan ve 

karışık misellerden lipitleri çözündürülmesini sağlayan amfipatik 

özellikteki bu konjuge bileşiklerin neredeyse tamamı gastrointestinal 

kanalda sodyum ve potasyum katyonlarıyla birleşerek safra tuzlarını 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda safra tuzları kolesterolün metabolik son 

ürünü olup, vücuttan kolesterol atılımının da en önemli yolu olarak 

kabul edilmektedir. Bununla birlikte bağırsağa gelen safra asitlerinin 

ve safra tuzlarının bir kısmı enterohepatik dolaşım adı verilen bir 

işlemle normal koşullar altında korunmaktadır. Konjuge ve konjuge 

olmayan safra asitleri tüm bağırsak boyunca pasif difüzyonla ve 

terminal ileumda aktif taşıma ile emilip, aktif olarak kana 

verilmektedir. Sonuçta karaciğere geri dönen bileşikler yeniden glisin 

ve taurinle konjuge edilmekte ve safraya salınmaktadır (Üçok vd., 

2010; Kumar vd., 2012). BSH aktivitesine sahip probiyotikler ise, 

sahip oldukları safra tuzu hidrolaz enzimi aracılığıyla, safra tuzlarını 

daha az çözünür özellikte olan serbest safra asitlerine 

dönüştürmektedir. Serbest safra tuzları emülsifikasyona ve dolayısıyla 

bağırsakta lipitlerin emilimine neden olmak için daha az etkilidir. 

Dahası serbest safra asitleri bağırsak lümeninden daha az miktarlarda 

emilmekte, dolayısı ile dışkıyla birlikte daha fazla atılmaktadır. Bu 

durum atılan safra asitlerinin yerine yenisinin sentezi için karaciğerde 

bulunan kolesterol havuzundan daha fazla kolesterol çekilmesiyle 

sonuçlanmaktadır. Hayvan ve insan modelleri ile yapılan pek çok 

çalışma, probiyotiklerin kolesterol düşürme potansiyelinin BSH 

aktivitesi ile safra tuzlarının dekonjugasyonundan kaynaklandığını 
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desteklemektedir (Kumar vd., 2012; Alp ve Ertürkmen, 2017; Bhat ve 

Bajaj, 2019)  

2.3.2. Kolesterol Asimilasyonu  

Serum kolesterol seviyesinin düşürülmesi ile ilgili olarak öne sürülen 

ve pek çok araştırmacı tarafından kabul gören mekanizmalardan bir 

diğeri ise kolesterolün söz konusu mikroorganizmalar tarafından 

asimilasyonudur. Laktobasiller (Gilliland vd., 1985) ve 

Bifidobakteriler (Tahri vd., 1995) ile yapılan in vitro deneyler, bazı 

suşların safra asitleri varlığında kolesterolü asimile etme kabiliyetine 

sahip olduğunu göstermiştir. Asimilasyon yoluyla kolesterol giderimi 

mekanizmasının aydınlatılması için yapılan çalışmalar arttıkça, 

kolesterol asimilasyon yeteneğinin straine bağlı olarak değişkenlik 

gösterdiği, bunun yanı sıra kolesterol asimilasyon yeteneği ile safra 

tuzlarının varlığı ve konsantrasyonu arasındaki ilişki ile ilgili olarak 

da kesin bir şey söylemenin mevcut bilgiler ışığında mümkün 

olmadığı görülmüştür. Probiyotik mikroorganizmaların kolesterol 

asimilasyonu yeteneğine dair yapılan in vitro ve in vivo çalışmaların 

sonuçları, çalışmalarda kullanılan strainlere bağlı olarak değişkenlik 

gösterebilmektedir. (Pereira ve Gibson 2002; Ooi ve Liong, 2010; 

Gürsoy vd., 2011).  

2.3.3. Diğer Mekanizmalar  

Probiyotik mikroorganizmaların kolesterol seviyesinin nasıl 

düşürdüğüne dair yapılan çalışmaların sayısı arttıkça, araştırmacılar 

tarafından farklı mekanizmalar aracılığı ile kolesterol giderimi üzerine 

BSH aktivitesi ve kolesterol asimilasyonu haricinde çeşitli hipotezler 
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ileri sürülmüştür. Yapılan çalışmalar, büyüme ortamına ilave edilen 

kolesterolün probiyotik mikroorganizmaların hücre duvarı ya da hücre 

zar yapısına dâhil edilebildiğini ortaya çıkarmıştır (Usman ve Hosono 

1999; Kimoto vd., 2002).  

Çeşitli çalışmalarda, Lactobacillus suşlarının dekonjugasyon kabiliyeti 

ile kolesterolün misellerden organizmaların hücresel zarlarına 

asimilasyonu ve kolesterolün kolik asit varlığında birlikte çökelmesi 

arasında güçlü bir korelasyon olduğu bildirilmiştir (Bhat ve Bajaj, 

2019).  

L. acidophilus ve B. bifidum strainlerinde kolesterol asimilasyon

mekanizmasını incelediği bir başka çalışmada ise kültür ortamında 

kolesterol gideriminin bakteriyel alımdan kaynaklanmadığı, asidik bir 

ortamda (pH 5.5’den düşük) kolesterolün dekonjüge safra tuzları ile 

birlikte çökeltme ile ortamdan uzaklaştırıldığı sonucuna varmıştır. 

Ancak araştırmacılar pH 7'ye ayarlandığında çökelen kolesterol 

yeniden çözüldüğünü, bu nedenle kolesterolün in vitro olarak 

dekonjüge edilmiş safra asitleri ile birlikte çökelmesi mekanizmasının 

ince bağırsağın pH'ı 6.0'dan yüksek olduğu için in vivo şartlarda 

gerçekleşmesinin muhtemel olmadığını bildirmişlerdir (Klaver ve Van 

der Meer 1993).  

Ekzopolisakkarit (EPS) üretim yeteneği olan ve olmayan iki 

Lactobacillus lactis subsp. cremoris suşunun kolesterolü bağlama 

yeteneklerinin kıyaslandığı bir başka çalışmada EPS üreten suşun, 

diğer suşa kıyasla daha fazla kolesterolü bağlayabildiğinin tespit 

edilmesi üzerine ,ekzopolisakkaritlerin diyetle alınan lifli gıdalar gibi 
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etki gösterdiği, dolayısı ile kolesterolün üretilen EPS'ye bağlanarak 

dışkı ile yüksek miktarlarda atıldığı hipotezi ileri sürülmüştür 

(Nakajima vd.,1992).  

Dışkı ile kolesterolün atılımı için öne sürülen bir diğer mekanizma da 

kolesterolün koprostanol'e dönüştürülerek atılımıdır. Koprostanol gibi 

metabolitler kolesterole oranla daha az çözünür özellikte 

olduklarından dolayı bağırsaklardan emilimleri düşüktür ve dışkı ile 

atılmaktadır ve bu durum kolesterolün bağırsak emiliminde bir 

azalmaya yol açmaktadır (Bhat ve Bajaj, 2019).   

Yapılan çeşitli çalışmalar bağırsak lümeninde, kolesterolün 

çözünmeyen bir bileşik olan 5β-koprostanol ve az miktarda da 

koprostanona dönüştürülebildiğini açığa çıkarmıştır. Chiang vd., 

(2008) ve Lye vd., (2010) çalışmalarında kolesterol dehidrojenaz / 

izomeraz ve kolesterol redüktaz gibi çeşitli enzimler aracılığı ile 

kolesterolün koprostanole dönüşümünü açıklamışlardır.  

Probiyotik tüketiminin kolesterol metabolizması üzerine etkilerinin 

moleküler düzeyde araştırıldığı çalışmalar neticesinde, probiyotiklerin 

LXR reseptörlerine bağlanmak sureti ile karaciğer ve bağırsakta 

kolesterol emiliminden sorumlu bir transmembran protein olan 

NPC1L1 proteinini aşağı yönde regüle ettikleri de bilinmektedir. 

Yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda çeşitli standart probiyotik 

kültürlerin (Lactobacillus rhamnosus GG, L. acidophilus ATCC 4356) 

ve bazı izolatların (L. plantarum, Lactobacillus vaginalis, 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis) LXR genlerini yukarı yönde, 

dolayısıyla NPC1L1 genlerini aşağı yönde regüle edebildiği ve bu 
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sayede kolesterol emilimini düşürdüğü bildirilmiştir (Romero-Luna 

vd., 2021).  

Probiyotik mikroorganizmaların kolesterol metabolizması üzerine 

etkilerini açıklamaya yönelik yapılan in vitro çalışmalar sırasında 

yalnızca gelişmekte olan organizmaların değil, söz konusu probiyotik 

organizmalara ait çeşitli metabolitlerin de hipokolesterolemik etkiye 

sahip olabileceği belirlenmiştir. L. acidophilus ATCC 43121 kültürü 

ile yapılan çalışmalar sırasında kültüre ait hücresiz süpernatantın 

(CFS), sıvı besiyerine (MRS-THIO broth) ilave edilen kolesterol 

içeriğini belirli hücre dışı bileşenler (ekstraselüler maddeler) 

aracılığıyla, doza bağlı olarak düşürebildiği gözlemlenmiştir. Elde 

edilen bu sonuç üzerine hücresiz süpernatantda safra tuzu hidrolaz 

aktivitesi araştırılmıştır ve mevcut BSH aktivitesi inaktive edilerek 

çalışma tekrarlanmıştır. Sonuç olarak CFS’nin hipokolesterolemik 

aktivite orijinal seviyesinin %80'e kadar korunduğu gözlemlenmiş ve 

kolesterol azalmasının sadece BSH aktivitesine değil, aynı zamanda 

CFS'de bulunan diğer faktörlere de bağlı olarak da görüldüğü 

bildirilmiştir. Dahası CaCo-2 hücreleri ile yapılan çalışmalar 

sonucunda söz konusu ekstarselüler maddelerin, kolesterol emilimi 

mekanizması ile ilişkili olan Niemann-Pick C1 benzeri 1 geninin 

ekspresyonunu modüle ettiği de bulunmuştur. Bununla birlikte, söz 

konusu etkiye neden olan bu bileşenler tanımlanmamıştır (Romero-

Luna vd., 2021).  
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SONUÇ  

Probiyotikler, gastrointestinal sistemde bulaşıcı hastalıklara karşı 

doğal direncin artması ve sindirimin iyileştirilmesi, kanserin 

baskılanması, serum kolesterol seviyesinin düşürülmesi, laktoz 

intoleransında iyileşme gibi sağlık üzerine olası olumlu etkilerinin 

keşfiyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Tüm bu olası yararlar 

arasından, probiyotiklerin kolesterol metabolizması üzerindeki 

etkilerine dair ciddi bir ilgi söz konusudur ve insanlarda ki potansiyel 

hipokolesterolemik aktivitelerine odaklanmış çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Ancak, probiyotiklerin kolesterol metabolizması 

üzerine etkileri ile ilgili olan veriler arasındaki tutarsızlıklar 

bulunmaktadır. Söz konusu tutarsızlıkların probiyotik 

mikroorganizmanın cins, tür ve suşlarında ki farklardan kaynaklanıyor 

olabileceği düşünülmektedir. Benzer şekilde bireysel farklılıkların da 

sonuçlar üzerindeki etkisi göz ardı edilmemesi gereken faktörler 

arasında değerlendirilmektedir. Sonuç olarak probiyotiklerin 

hipokolesterolemik mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamış 

olmakla birlikte probiyotiklerin kolesterol ve safra tuzu metabolizması 

ile yakından bağlantılı olduğu pek çok bilim insanı tarafından kabul 

gören bir gerçektir.  
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GİRİŞ 

Develer (Camelus dromedaries, tek hörgüçlü) Arabistan ve Sahra 

Afrika 'daki kuru ve yarı kurak bölgelerin pastoralistler toplulukları 

için çok önemlidir. İklimin diğer hayvanların üretim verimliliğini 

olumsuz etkilediği kuru bölgelerdeki Bedeviler için develer, ana süt ve 

et kaynaklarıdır (Abrhaley ve Leta, 2018). Deve sütü, benzersiz 

özelliği nedeniyle dünya çapında önem kazanmaktadır (Lucey ve ark., 

2001). Deve sütleri, Bedevi kültürü tarafından ilk olarak tüketilmeye 

başlayan bu kültürlerde başlangıçta geçim kaynağı olarak kullanılan 

ancak daha sonra içilerek tüketilmeye başlanan ve nesilden nesile 

devam ederek günümüze gelen önemli temel sütlerden biridir. 

Bedeviler için hayati bir süt kaynağı olarak kabul edilen deve sütü, 

kuru dönemlerde bile sığırlara kıyasla daha uzun süre süt üretebilirler 

(Bekele ve ark., 2019). Dünyada yaklaşık 2,7 milyon litre taze süt 

üreten 28,5 milyon deve vardır. Deve sütü düşük yağ, protein, katı 

yüzdesi ve laktoz içerirken mineral, C vitamini, insülin aktivite 

seviyeleri, tuz ve koruyucu protein içerirken (laktoferrin, lizozim ve 

immünoglobulinler) yüksektir (El-Agamy, 2017; Ho ve ark., 2019). 

Suudi Arabistan, dünya deve sütü üretimi listesinde Somali'den sonra 

ikinci sırayı almaktadır (Al-Haj ve Al-Kanhal, 2010). Taze deve sütü 

Hindistan, Suudi Arabistan ve bazı Afrika ülkelerinde de popüler bir 

içeçektir (Al-Haj ve Al-Kanhal, 2010). Çoğu Bedevi ailesinin, keçi 

sütü ile fazla deve sütü bir araya getirilmesi yaygın bir uygulamadır ve 

yerel olarak “oggtt” olarak bilinen kuru fermente bir ürüne 

dönüştürülür (Mehaia, 1993). Tek hörgüçlü develer yaşadıkları kurak 
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ve yarı kurak iklim bölgelerinin zorlu ortamlarına rağmen önemli 

miktarlarda süt üretebilirler (El Khasmi ve Faye, 2019). 

Anavatanı Kuzey Amerika olarak bilinmesine rağmen Amerika ve 

Asya kıtalarının birbirinden ayrıldığı zamanlarda Asya ve Afrika’ya 

getirilmiş olabileceği sanılmaktadır. Tek hörgüçlü Camelus 

dromedarius “Afrika devesi”, çift hörgüçlü Camelus bactrianus ise 

“Asya devesi” olarak tanınmaktadır. Deve sütü dünyada tüketimi çok 

sınırlı olmasına rağmen daha çok Somali, Pakistan, Etiyopya ve 

Kenya gibi ülkelerde tüketilmektedir. Sudan'daki deve nüfusunun 

Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı'na göre 3.724 milyon baş olduğu 

tahmin edilmektedir (Moarf, 2004; Anonymous-2, 2017). Develer 

insanlığa yün, deri, et, süt, yük taşımacılığı gibi önemli ekonomik 

faydaların yanısıra, deve güreşleri ve deve yarışları gibi faaliyetlerle 

de sosyal amaçlı yararlar sağlamaktadır (Bulca ve ark., 2020). Deve 

sütü çevre dostu olarak ifade edilen bir süttür. Çünkü develer çok fazla 

yeşil ot tüketmedikleri için dünyayı daha fazla yeşil bırakmakta ve 

çevreye daha az metan gazı salmaktadır. Deve yetiştiriciliği 

günümüzde çok sınırlı bölgelerde yapılıyor olmasına rağmen daha çok 

Aydın, Antalya, Burdur ve Denizli yörelerinde yapılmaktadır. Son 

yıllarda modern çiftliklerde deve yetiştiriciliğinin yapıldığı 

bilinmektedir. Bu hayvanlar su ve yemin azlığından etkilenmeyen, 

sıcak ve kurak iklimlerde yaşamaya dayanıklı olan hayvanlardır. Bu 

nedenle devenin hem sütü hem de eti beslenmede oldukça önemli bir 

yer tutmaktadır.  Deve sütünün çoğu, taze veya ekşi durumda 

tüketilmektedir (Gürsoy, 2010).  Bazı ülkelerde çiğ deve sütünden 

yapılan shubat adı verilen bir fermente süt içeceği olduğu 
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bilinmektedir. Ağaçtan yapılmış bir kaba ya da deriden yapılmış bir 

tuluma ferment konur. Taze deve sütü buraya boşaltılarak, tulum 

bağlanır ya da kapatılır. Süt, takibi 24 saat içerisinde fermente olur. 

Bu ferment kımız gibi belirli periyotlar ile çalkalanmaz. Ancak servis 

yapılmadan önce karıştırılır (Gökçer ve Üstün, 2001). 

DEVE SÜTÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

1. Deve Sütünün Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri  

 

Deve sütünün diğer çiftlik hayvanlarından elde edilen muadillerine 

göre fermente ürünlere dönüştürülmesi teknik olarak daha zordur. 

Sığır kimozini ile karşılaştırıldığında, rekombinant deve kimozini yedi 

kat daha yüksek süt pıhtılaşma aktivitesi (C)/ proteolitik aktivite (P) 

oranına sahiptir. Bu, yüzey yükündeki değişikliklere, deve kimozini 

hareketliliğine ve gelişmiş substrat bağlanmasına bağlandı (Langholm 

Jensen ve ark., 2013). 

Genellikle, develer yüksek tuz oranına sahip bitkileri yemeyi tercih 

ettikleri için sütleri tatlı, tuzlu veya acı olabilir. Bu sütün titre 

edilebilir asitlik oranı inek, koyun, keçi ve manda sütlerinden düşük 

iken insan sütünden yüksektir. Deve sütünün özgül ağırlığı inek ve 

keçi sütüne yakın iken, toplam katı madde içeriği ise inek sütüne 

yakındır (Yagil, 1982). 

Kazein ve serum proteinleri, deve sütünün iki temel proteinidir. 

Toplam süt proteininin %80’ini (w/w) kazein, %20’sini (w/w) ise 

serum proteinleri oluşturmaktadır. Ayrıca bu süt, primat ve ruminant 

hayvanların sütlerinde mevcut olmayan asidik bir yapıya sahip serum 
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proteini daha içermektedir. Süt proteinleri beslenmede gerekli olan 

aminoasitleri yeterli kalitede ve miktarda içermektedir. Kurak iklim 

bölgelerinde yaşayan insanlar için deve sütü, önemli bir protein 

kaynağıdır. Laktoferrin, immunoglobulinler, laktoperoksidaz ve 

lizozim serum proteinler olup deve sütünde oldukça yüksek oranda 

bulunurlar (El Sayed ve ark., 1992). Deve sütü serum proteinleri 

içerisinde 12,5 kDa ağırlığında potansiyel proteaz inhibitörü etkisine 

sahip olan asidik yapıda bir protein daha bulunmuştur.  Bu protein 

yüksek miktarda doğal koruyucu etken içermekte olup, çiğ deve 

sütüne uzun raf ömrü özelliğini sağladığı tahmin edilmektedir (El 

Agamy, 1983).  

Deve sütü inek sütünde bulunan tüm esansiyel besin elementlerini 

içerir, kolaylıkla katılaşmaz ve sindirimi ise inek sütüne göre daha 

kolaydır. Kolesterol seviyesi düşüktür. İnek, koyun, keçi ve manda 

sütleriyle karşılaştırıldığında sağlık açısından önem arz eden esansiyel 

çoklu doymamış yağ asitlerini (PUFA) 9 kat daha fazla ancak kısa 

zincirli yağ asidini ise 6-8 kat daha az içerdiği görülmektedir (Shuiep 

ve ark., 2008).  

İnek sütüne oranla yüksek miktarda Vit A, Vit B1, Vit B2, pantotenik 

asit ve folik asit içermektedir. Ayrıca deve sütündeki vitamin C oranı 

insan sütünden 6 kat, inek sütünden ise 30 kat daha fazladır. Çöl 

bölgelerinde meyve ve sebzelerin yetersiz olduğundan, deve sütü 

burada yaşayan insanlar için tek Vit C kaynağıdır (Haddadin ve ark 

2008).  
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Sütlerde bulunan kazein kollodial partikül ve misel formundaki 

kalsiyum fosfata bağlanır. Miseller farklı hayvan türlerindeki sütlere 

göre farklılık arz ederler. Deve sütü en geniş çapa (380 nm) sahip 

miselleri içerirken en küçük çaplı miseller inek sütünde (150 nm) ve 

koyun sütünde (180 nm) tespit edilmiştir. Kazein konsantrasyonu ile 

misel çapları arasında negatif bir korelasyon bulunmaktadır. Sütteki 

rennetin pıhtılaşma süresi misel büyüklüğüne göre değişir ve bu 

özellikten faydalanılarak küçük ve orta çaplı miseller için ortalama 

pıhtılaşma süreleri belirlenir. Bu özelliklerden dolayı deve sütü peynir 

üretimi için en az uygunluğa sahip olan bir süttür. Çok kısa hidroliz 

olma süresine (12 s) sahip olmasına rağmen uygun yapıda bir pıhtı 

oluşmamaktadır. Bu nedenle deve sütünden peynir yapılırken diğer 

sütlerle de karıştırılması gerekmektedir. Ayrıca deve sütünde laktik 

asit fermantasyonuyla istenilen kalitede pıhtı oluşmamaktadır. Deve 

sütü içermiş olduğu dayanıklı serum proteinlerden dolayı 71-74°C’de 

20-30 dak. ısıl işlemlere inek sütüne oranla oldukça dayanıklıdır 

(Farah 1986; Farah ve Bachmann, 1987; Attaie ve Richter, 2000). 

Yüksek miktarda Beta-kazein (β-CN) nedeniyle deve sütü, insan 

sütüne benzerdir ve ayrıca sığır sütüne kıyasla daha iyi 

sindirilebilirliğe ve daha düşük bebeklerin alerjik insidansına sahiptir. 

β-CN, peptik enzimler tarafından α-CN' den daha fazla parçalanabilir 

(Kumar ve ark., 2016; Berhe ve diğerleri, 2018; Ho ve diğerleri, 

2019). Serum proteinleri ısıya dayanıklı, lisozim, laktoferrin ve 

immünoglobulin G oranları diğer sütlere kıyasla daha fazladır. Deve 

sütü içerisinde gelişen asitlik olayları inek sütüne göre daha yavaş 

seyrettiği için oda sıcaklığında uzun süre bozulmadan kalabilir. Deve 
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sütü ile yapılan bir çalışmada (Gnan ve Sheriha, 1986); protein %3.5-

4.5, laktoz %3.4-5.6, yağ %3.07-5.50, kül %0.7-0.95 ve toplam asitlik 

(l.a cinsinden) %12.1-15.0 olarak belirlenmiştir. Yine çiğ deve sütü 

üzerinde yapılan başka bir çalışmada (Khan Iqbal, 2001);  özgül 

ağırlık 1.014-1.017, pH: 6.57-6.97, asitlik (l.a cinsinden) %0.12-0.20, 

toplam kuru madde %7.76-12.13, yağsız kuru madde %5.56-8.29, 

protein %1.8-3.2, yağ %1.8 -5.0, kazein %0.78-2.76, laktoz %2.9-

4.12, kül %0.85-1.00 ve klorür ise %0.20-0.28 oranlarında olduğu 

tespit edilmiştir.  

Yaş ve ırka bağlı olarak, develerin çöl şartlarında günlük olarak 3-40 

litre arasında süt verdikleri ve laktasyon süresinin ise 9-18 ay arasında 

değiştiği belirtilmektedir (Bulca ve ark., 2020). Bu dönemler arasında 

yapılan çalışmada (Khaskheli ve ark., 2005) deve sütünün yağ  %2.9-

5.5, protein %2.5- 4.5, laktoz %2.9 -5.8, kül % 0.35-0.95, su % 86.3-

88.5 ve yağsız kuru madde miktarlarının % 8.9-14.3 arasında değiştiği 

tespit edildi. Özgül ağırlık miktarının ise ortalama olarak 1.030 olduğu 

görüldü.  

Deve sütü kazein yapısı, inek sütünün kazein yapısından farklıdır. 

İnek sütünün β-laktoglobulin içerdiği ancak insan sütü ve deve 

sütünün ise bu maddeyi içermediği bilinmektedir. İnek sütünün 

içerisinde bulunan β-laktoglobulin alerjen bir özelliğe sahiptir. Düşük 

düzeylerde β-kazein içermesi ve β-laktoglobulin içermemesi nedeniyle 

deve sütü çok az miktarlarda alerjik özellik göstermektedir. Bu 

özelliği nedeniyle inek sütü alerjisi olan çocuklarda protein kaynağı 
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olarak kullanılabilmesi açısından oldukça önemli olan bir kaynaktır 

(Yurdakul ve Öner, 2012; Ong ve ark., 2015).  

Deve sütünün diğer bir özelliği ise çocukları alerjik reaksiyonlardan 

koruyan ve gıda intoleranslarını sınırlayabilen özel antialerjik faktörü 

içeren immunoglobulinlere, lizozim ve laktoferrin gibi bileşenlere 

yüksek oranda sahip olmasıdır. Söz konusu olan bu faktörler insan 

sütündeki yapıya benzer niteliktedir (El Hatmi ve ark., 2007). 

Tek hörgüçlü deve sütü Na, K, Ca, Cl, P, I, Cu, Zn, Mg ve düşük 

miktarlarda demir gibi mineralleri içerirken, aynı zamanda doymamış 

yağ asidi kaynağından da zengindir (El Khasmi ve Faye, 2019; Izadi 

ve diğerleri, 2019). Özellikle Ca ve P kemik gelişimi için çok önemli 

olan minerallerdendir. Bu minerallerin sindirilebilirliği sütün besinsel 

değeri açısından da önemlidir. Kalsiyum kazeini bağlayarak sütün 

sindirilebilmesini ve dolayısıyla biyoyararlılığını büyük oranda 

etkilemektedir. Deve sütü yukarıda belirtilen tüm bu mineral 

maddeleri yüksek oranda içermektedir (Al-Wabel, 2008).   

Farklı hayvan türlerinden elde dilen sütlerdeki yağın bileşimi ve yağa 

özgü olan bazı özellikler (kremalaşma oranı, renk, viskozite, 

iletkenlik, ayrılma oranı, emülsiyon stabilitesi) sütün içerisinde 

bulunan aglütinin konsantrasyonu, yağ dağılım oranı ve kriyoglobulin 

miktarı ile ilgilidir. Deve sütü inek sütü ile kıyaslandığında hem 

aglütinin konsantrasyonu ve hem de kriyoglobulin miktarının deve 

sütünde az olmasından dolayı kremalaşma oranının da daha az olduğu 

belirlenmiştir. Deve sütünün bu özelliğinden dolayı hem peynir hem 

de tereyağı teknolojisinde kullanılmasının uygun olamayacağı 
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bildirilmektedir (Farah, 1987; Fox, 2003).  Deve sütü ve inek 

sütünden karşılaştırılmalı olarak yapılan taze yumuşak beyaz peynir 

olan Domiati peynirindeki randımanın inek sütünden yapılandan daha 

az olduğu bildirilmektedir (Mohamed ve ark., 1999). Yapılan bir 

başka çalışmada (Farrah ve Ruegg, 1989); inek sütünden yapılan 

tereyağı ile deve sütünden yapılan tereyağı karşılaştırılmış ve deve 

sütü tereyağının Reichert-Meissel, Polenska ve sabunlaşma değerleri 

düşük fakat erime derecesi, kırılma indisi ve iyot değerinin ise daha 

yüksek olduğu ifade edilmektedir. 

Deve sütünde bulunan kısa zincirli yağ asitleri (C4-C12)  miktarı diğer 

türlere daha düşük seviyelerdedir.  C16:1 (palmitoleik asit) miktarı 

diğer hayvan türlerine göre daha fazla oranda bulunmaktadır. Deve 

sütünün yağı, diğer hayvan türlerine göre yüksek oranda doymamış 

yağ asitlerini içermektedir. Bu durum süt yağına mumumsu bir doku 

kazandırmaktadır (Hagras ve ark., 1987). 

2. Deve Sütünün Mikrobiyolojik Özellikleri 

 

Bakteriyel kirleticilere (laktoperoksidaz, laktoferrin, 

immünoglobulinler) karşı engelleyici özelliklere sahip yüksek protein 

içeriği ve lizozim, inek sütüne kıyasla daha fazladır (El Khasmi ve 

Faye, 2019; Konuspayeva ve diğerleri, 2008). Bununla birlikte, çiğ ve 

fermente deve sütü ürünlerinin mikrobiyota bileşimi endişeleri 

beraberinde getirmiştir. Sadece süt ürünleriyle ilişkili Lactococcus 

lactis, Lactobacillus türleri ve Enterococcus faecium gibi laktik asit 

bakterilerinin (LAB) tipik suşlarını değil aynı zamanda Streptococcus 

agalactiae ve Staphylococcus aureus gibi patojenler ve kötü hijyen 
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üretim koşullarının göstergesi olan çeşitli Enterobakteriler’i içerdiği 

bildirilmiştir (Abera ve ark., 2016; Berhe ve ark., 2019; Ismailia ve 

ark., 2019; Jans ve ark., 2012; Khedid ve ark., 2009; Zhao ve ark., 

2020). 

Deve sütünün sağlığı geliştirici özelliklere sahip olduğu bildirilmiştir 

(Agrawal ve diğerleri, 2007; El Khasmi ve Faye, 2019; Kumar ve 

diğerleri, 2016). Deve sütünün içerisinde sahip olduğu laktoferrinden 

dolayı antibakteriyel, antiviral ve antitümöral özelliklerine sahiptir. 

Ancak bu konuda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. El Sayed ve 

ark. (1992) tarafından yapılan bir çalışmada; deve sütünden elde 

edilen lizozim (LZ), laktoferrin (LF), laktoperoksidaz (LP) ve 

immunoglobulin A’nın Lactococcus lactis subsp. cremoris, E.coli, 

Staph. Aureus, Salmonella typhimurium ve rotavirus üzerine etkili 

olup-olmadığı araştırıldı. Sonuç olarak deve sütünde bulunan 

laktoperoksidaz (LP)’nin gram pozitif (+) mikroorganizmalara karşı 

bakteriostatik ve gram negatif (-) mikroorganizmalara karşı ise 

bakterisidal bir etki gösterdiği tespit edildi. İnek ve deve sütündeki 

laktoferrinin (LF) ise antibakteriyel özelliklerinin ise benzer olduğu 

bulundu. Deve sütünde bulunan immunoglobulin A’nın ise bakterilere 

karşı etkinliğinin az ancak rotaviruslara karşı ise etkinliğinin yüksek 

olduğu tespit edildi. Deve sütünde bulunan laktoperoksidaz (LP)’ın ise 

rotaviruslara karşı herhangi bir etkinliğinin olmadığı görüldü (Maurad 

ve Meriem, 2008). 

Deve sütünün mikrobiyolojik kalitesinin araştırıldığı bir çalışmada (El 

Ziney ve Al Turki, 2007); toplam mezofilik aerob bakteri sayısı 5.0 
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log10kob/g, psikotrof bakteri sayısı 3.8 log10kob/g, Enterobacteriaceae 

sayısı 2.7 log10kob/g, maya ve küf sayısı 1.9 log10kob/g düzeyinde 

bulunmuştur. Sonuç olarak incelenen 33 adet çiğ deve sütü örneğinin 

%24’de Salmonella, %70’de Staph. aureus, %45.5’de koliform ve 

%12’de ise fekal koliform grubu bakterilere rastlanıldığı ve deve 

sütünün çiğ olarak tüketilmesinin halk sağlığı açısından potansiyel bir 

tehlike olabileceği ifade edilmektedir. 

Berhe ve ark. (2019), Etiyopya geleneksel fermente deve sütü olan 

Dhanaan'ın güvenliğini ve bakteri profilini, 16S rRNA gen amplikon 

dizilemesinin metagenomik bir yaklaşımıyla değerlendiren bir çalışma 

yapmıştır. Fermente deve sütünde büyük oranlarda istenmeyen 

mikroorganizmaların sürekli varlığını bildirdiler ve üretim 

uygulamalarında gelişmiş ve daha güvenli bir üretim sistemine geçişi 

kolaylaştırmak için starter kültürlerin kullanılması çağrısında 

bulundular. Deve sütü mikrobiyotasının izolasyonunu değerlendiren 

az sayıda çalışmada ve özellikle Fas'ta, izolasyon çabaları hacim 

olarak sınırlandırılmıştır ve izolatlar sadece fenotipik karakterizasyon 

kullanılarak tanımlanmıştır (Benkerroum ve diğerleri, 2003; Khedid 

ve diğerleri, 2009). Bu nedenle, Fas'ta (ve Akdeniz bölgesinin başka 

yerlerinde) üretilen çiğ deve sütünde doğru tür düzeyinde 

kompozisyon veya potansiyel starter kültürlerin varlığı büyük ölçüde 

bilinmemektedir. 

Başlangıç kültürlerinin seçiminde bir başlangıç noktası olarak hizmet 

edebilecek Fas çiğ deve sütü örneklerinin bakteri türü düzeyindeki 

bileşimi hakkında ayrıntılı bir rapor sunmayı amaçlayan bir çalışmada 
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(Kadri ve ark., 2021) yeni toplanmış dört çiğ deve sütü örneğindeki 

bakteri topluluğunun bileşimi, 16S rRNA gen amplikon dizilimi ile 

birleştirilmiş izolasyonu içeren büyük ölçekli bir test uygulanarak 

analiz edilmiş. On adet büyütme ortamı ve inkübasyon koşulları 

kombinasyonu kullanılarak dört çiğ deve sütü örneğinden toplam 806 

izolat elde edilmiştir. MALDI-TOF kütle spektrometrisi kullanılarak 

sonraki izolat dereplikasyonu ve protein kodlaması ve 16S rRNA 

genlerinin dizi analizi yoluyla temsili izolatların tanımlanması, 

yerleşik ve yeni süt laktik asit bakterilerinin yanı sıra kötü hijyenik 

koşulların ve psikrotrofik göstergeler olarak kabul edilen bakterilerin 

varlığını ortaya çıkarmıştır.  

Ultrasound uygulamasının bazı süt kaynaklı mikroorganizmalar 

üzerine etkisinin incelendiği çalışmada (Dhahir ve ark., 2020) deve 

sütünde patojenik bakteri E. coli O157:H7 ve S. Typhimurium'un 

inaktivasyonu, ultrason işlemi (900 W, 20 kHz, %100 güç seviyesi) 

kullanılarak araştırılmıştır ve biyolüminesansla dönüştürülmüş 

bakterilerin (E. coli O157: H7 ve S. Typhimurium) canlılığını 

değerlendirmek için standart plaka sayısı (SPC) agar yöntemi ve in 

vivo görüntüleme sistemi (IVIS) kullanılmıştır. Deve sütünün sürekli 

ultrasonla işlemine tabi tutulması, S. Typhimurium ve E. coli O157: 

H7'de önemli düzeyde (P<0.05) azalma oladuğu belirtilmiştir. 

Deve kolostrum ve sütü üzerinde yapılan bir çalışmada (El Agamy, 

1983);  Rotavirusa karşı spesifik antikor varlığı tespit edilmiştir. Anti-

rota virüs aktivitesi kolostrumda IgG kaynaklı iken, sütte SlgA 

(sekretuar IgA) kaynaklı olduğu gözlemlenmiştir. Çiğ deve sütü insan 
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rotavirüsüne karşı güçlü bir inhibitördür. SlgA’nın yüksek titresi, bir 

savunma faktörü olarak deve meme bezlerinin yüksek derişimde IgA 

sentezleyebildiğini göstermektedir. Bu bulgular deve çobanları 

tarafından ishal tedavisinde tekrar deve sütü kullanıldığını 

açıklayabilmektedir. 

DEVE SÜTÜNÜN SAĞLIĞA İLİŞKİN FAYDALARI 

Deve sütü, olağanüstü tıbbi özellikleri ile geniş çapta kabul görmüştür. 

Kanser dahil birçok hastalığa karşı tedavi edici potansiyeli olduğu 

bilinmektedir. Deve sütü, içinde gelişmiş fonksiyonel gıda değerleri 

bulunan besleyici bir ikamedir (Alebie ve ark., 2017). Ayrıca 

bağışıklık sistemini iyileştirmede önemli bir rol oynayan tıbbi 

özelliklere de sahiptir. Başlıca protein içeriği laktoferrin, 

peptidoglikan, antikorlar, immünoglobulinler ve majör bozukluklara 

karşı değerli bir etkiye sahip enzimlerden (lizozim ve laktoperoksidaz) 

oluşur. Günlük deve sütü tüketimi, bağışıklık sistemimizin savunma 

mekanizmasını iyileştirebilir. Diğer geviş getirenlerin sütüyle 

karşılaştırıldığında deve sütü, düşük kötü yağ (yani kolesterol) ve 

şeker değerleriyle birlikte içerdiği tüm bu hayati bileşenlerle üstündür. 

Aynı zamanda insan sağlığı üzerinde de olumlu bir etkisi olan yüksek 

miktarda C vitamini ve insülin içerir (Sharma et al., 2021). 

İnsan sağlığına son derece faydalı olan deve sütünün Asya ve 

Afrika’da yararlı etkilerinden dolayı kullanıldığı bilinmektedir. Bu 

kıtalardaki ülkelerde deve sütü sadece bir gıda olarak değil, aynı 

zamanda ilaç gibi de tüketilmektedir (Bulca ve Koç, 2020). Literatür 

verilerinin doğrultusunda deve sütünün antimikrobiyal (Kumar ve 
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ark., 2016b; Abusheliabi ve ark., 2017; Al-Haj ve ark.,2018;), antiviral 

(Hara ve ark. 2002), antioksidan (Ayyash ve ark., 2018), 

antikanserojen (Beckman ve ark., 2007; Korish, 2014Uversky ve ark., 

2017; Al-Fakharany ve ark., 2018; Ayyash ve ark., 2018), antidiabetik 

(Saygılı ve Karagözlü, 2017; Abdel-Salam ve Al-Damegh,2018; 

Ayyash ve ark., 2018; Mudgil ve ark.,2018) ve antiobezite (Mudgil ve 

ark., 2018) etkilere sahip olduğu çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir. 

Deve sütünün diyabet hastalığının neden olmuş olduğu böbrek 

bozukluklarına karşı koruyucu bir etkisinin olduğu bilinmektedir. 

Diyabet hastalığında insülin ve glikoz dengesi oldukça önemlidir 

(Saygılı ve Karagözlü, 2017). Deve sütünde insülin miktarı yüksek 

seviyelerde olduğu için deve sütü de şeker hastalığında potansiyel bir 

doğal çözüm yolu olarak görülmektedir. Deve sütünde bulunan insülin 

nanopartiküller (lipit vezikülleri) içerisine hapsedilmiş konumda 

bulunmakta ve bu durum onun mide asiditesinden korunmasını 

sağlamaktadır. Bundan dolayı insülin genel dolaşıma katılmakta ve 

böylece antidiyabetik özellik gösterebilmektedir (Ajamaluddin ve ark., 

2012). Yapılan bir çalışmada (Agrawal ve ark., 2007); Rajasthan 

(Hindistan) kuzeybatısında ikamet eden ve diyetlerinde düzenli olarak 

deve sütü tüketen Raica toplumunda diabetes mellitus yaygınlığının 

sıfır olduğu ifade edilmektedir.  Yapılan başka bir çalışmada (Shabo 

ve ark., 2005; Korish ve ark., 2015); içermiş oldukları yüksek 

oranlardaki protein ve diğer organik bileşiklerden ve antimikrobiyal 

özellikte olmalarından dolayı bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu 

etkiler gösterdikleri tespit edilmiştir.  
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Keçi ve inek sütünde bulunmayan veya çok az seviyelerde bulunan 

bazı proteinlerin deve sütünde bulunması nedeniyle kemiklerin ve 

organ sistemlerinin düzgün bir şekilde büyümesine ve gelişmesine 

destek olarak deve sütü tercih edilmektedir.  İçerisinde bulunan demir 

miktarının yüksek olması nedeniyle anemi durumlarında önemli 

derecede yardımcı olabilecek bir içecektir (Kappeler, 1998). Sahip 

olduğu fiziko-kimyasal özelliklerinden dolayı nörolojik sistem 

üzerinde güçlü etkiler yaptığı ve bazı otoimmun sistem hastalıkları 

üzerinde olumlu yönde etkiler oluşturduğu ve otizm tedavisinde 

başarıyla kullanılabileceği belirtilmektedir. Yapılan bir araştırmada, 

farklı yaş grupları sahip deve sütü tüketen otizm hastalarının 40 günün 

sonunda sakinleştikleri ve kendilerine zarar verme olasılıklarının 

azaldığı ifade edilmektedir (Shabo ve Yagil, 2005). 

 Habib ve ark., (2013) tarafından yapılan bir çalışmada laktoferrin’in 

(79.5 veya 75.3 kDa) antioksidan kapasitesi ve kolon kanseri hücre 

hattının proliferasyonunu inhibe etme yeteneği tespit edilmiştir. 

Özellikle Mısır’da günümüzde Hepatitis C virusuyla (HCV) enfekte 

hastalar ile kanser hastalarının tedavisinde geleneksel tıp yöntemi 

olarak kullanılmaktadır (El Agamy, 1989). Deve sütünün karsinojenik 

bir kimyasal TCDD (2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin=en güçlü 

Cyp1a1 indükleyicisi) ile muamele edilen Hepa 1c1c7 hücrelerinde 

Cyp1a1 gene ekspresyonunu mRNA ve protein düzeyinde engellediği 

ifade edilmektedir (Korashy ve ark., 2012a). Deve sütünün HepG2 

(hepatosellüler karsinoma, insan) ve MCF7 (meme adenokarsinoma, 

insan) hücre hatlarının intrinsik ve ekstrinsik apoptotik yolaklar 

karşısında hayatta kalma ve proliferasyon yeteneklerini inhibe ettiği 
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belirtilmektedir (Korashy ve ark., 2012b). Günümüzde dahi inek 

sütüne allerjisi olanlar için alternatif bir süt olarak önemini 

korumaktadır. Ayrıca hipertansiyon, ödem, sarılık, Crohn, multipl 

skleroz, tüberküloz, astım ve Malta humması gibi birçok hastalıkların 

tedavilerinde de kullanılmaktadır (Shabo ve ark., 2005). Ancak bu 

konuda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Süt içerisinde bulunan 

laktoperoksidazı monomerik bir protein olup molekül ağırlığı 88 

kDa’dur. Laktoperoksidaz gram negatif bakteriler üzerine bakterisidal 

aktivite göstererek konakçının immun olmayan savunma sistemine 

katkı sağlar. Sütteki temel görevi memeyi mikrobiyal enfeksiyonlara 

karşı korumaktır (El Agamy ve ark 1996). 

DEVE SÜTÜNÜN RİSKLERİ 

Deve sütü alışkanlıklara bağlı olarak genellikle çiğ tüketilmektedir. 

Hem pastörizasyon hem de sterilizasyon gibi ısıl işlemler serum 

proteinlerinin denatürasyonuna neden olduğu için deve sütüne ısıl 

işlem uygulanmamaktadır. Bu nedenle teknolojiye uygun bir süt 

değildir (Farrah ve Ruegg, 1989). Ancak bu nedenle içerisinde hem 

patojen hem de saprofit bakterileri, virüsleri ve hatta parazitleri içerme 

ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle çiğ olarak tüketilmesi tavsiye 

edilmemektedir.   Deve sütünün Ortadoğu solunum sendromuna 

(MERS) neden olan virüsü içerdiğinin tespit edildiği bir çalışmada (El 

Hatmi ve ark., 2007); özellikle bu sütün immünolojik, bakterisidal ve 

viral öldürücü özelliklere sahip olduğu düşünülen birkaç "koruyucu 

protein" içerdiği belirtilmektedir. Bu proteinlerin en belirginleri olarak 
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ise laktoferrin, PP3 ve peptidoglikan tanıma proteini (PGRP), IgG2 ve 

IgG3 olduğu ifade edilmektedir 

Taze sağılmış bu sütün “dalk humra (hemorajik virüs hastalığı)”, 

brucella ve özellikle küçük çocuklarda tüberküloz hastalığına neden 

olduğu bildirilmektedir. Özellikle “alk humra” hastalığı Suudi 

Arabistan, Ürdün, Mısır ve Sudan ve gibi develerin yaygın olarak 

yetiştirildiği yerlerde görülmektedir. Bu virüs ile bulaşma olduktan 

sonra 39,5-40°C’ye varan bir ateş, bağırsaklarda kanama olması gibi 

ciddi semptomlara neden olmakta ve sonuçta ölüm görülebilmektedir 

(Anonymus, 2017).  

SONUÇ 

Deve sütü, diğer sütlerle karşılaştırıldığında ülkemizde üretim 

bakımından az olarak bulunan ancak içermiş olduğu aminoasitler, 

proteinler, yağ asitleri, mineraller ve vitaminlerden dolayı özellikle 

dünyanın kurak topraklarında yaşayan insanlar için önemli bir protein 

kaynağıdır. Ayrıca antikanserojen, antidiyabetik, antioksidan, 

antimikrobiyal ve hepatoprotektif etkilere de sahiptir. Ancak yine 

sahip olduğu bazı fiziko-kimyasal özelliklerinden dolayı teknolojiye 

giremeyen bir süt türüdür. Bunun dışında gerek sahip olduğu bazı 

kimyasal parametrelerden gerekse lezzetinin beğeniliyor olmasından 

dolayı inek sütüne alternatif olarak tercih edilen bir süt çeşididir. 

Yapılan literatür taramaları neticesinde deve sütü ile ilgili yayınların 

sınırlı sayıda olması sebebiyle bu konu üzerinde çalışılması gerektiği 

ve bu sütten üretilebilecek yeni ürünlerin geliştirilmesi için yeni 

çalışmalar yapılması zaruriyetinin doğduğu sonucuna varılabilir. 



 
 107 

Genellikle çiğ olarak tüketilmesinin de halk sağlığı açısından önemli 

bir problem olduğu da göz ardı edilmemelidir.   
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GİRİŞ 

2019 yılının sonlarına doğru Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin’in 

Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmeye 

başlamış ardından Ocak 2020’de daha önce insanlarda tespit 

edilmemiş olan yeni bir koronavirüs (2019- nCoV) tanımlanmıştır. 

İleriki zamanda bu yeni koronavirüs olan 2019-nCoV hastalığının adı 

tüm dünyada COVID-19 olarak kabul edilmiş olup virüs SARS CoV 

ailesine olan benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak 

isimlendirilmiştir. DSÖ, COVID-19 salgınını Ocak 2020 tarihinde 

“Uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu” olarak 

sınıflandırmıştır. İlk salgının görüldüğü Çin dışında dünyada 113 

ülkede de COVID-19 vakalarının görülmesi, virüsün hızlı yayılımı ve 

şiddeti nedeniyle Mart 2020 tarihinde küresel salgın (pandemi) olarak 

tanımlamıştır. Türkiye’de COVID-19 ile ilgili vakalar Ocak 2020 

tarihinde başlamış ve T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu 

ilk toplantısı yapılmış ve ardından alınacak önlemler Mart 2020 

açıklanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2020). 

Türkiye’de virüsün epidemiyolojik dağılımı incelendiğinde; tüm 

illerde virüsün dolaşımda olduğu ve belirlenen kurallara 

uyulmadığında hızla yayıldığı görülmektedir. Uluslararası 

epidemiyolojik literatür çalışmaları incelendiğinde, SARS-CoV-2 

enfeksiyonunun asemptomatik viral çoğalma ile soğuk algınlığını 

taklit eden hafif enfeksiyona ya da ağır influenza benzeri enfeksiyona 

ve hatta viral pnömoniye neden olduğu belirtilmiştir (Wu ve 

McGoogan 2020, Lu ve diğerleri 2020, Chen ve diğerleri 2020). 
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COVID-19’a bağlı ölümler incelendiğinde ağırlıklı olarak yaşlı nüfus 

ve en az eşlik eden bir kronik hastalığı olanlarda görülmesine rağmen 

zamanla sağlıklı genç ve orta yaşlı nüfusta da görülmeye başlanmıştır 

(Wang ve diğerleri 2020, Fan ve diğerleri 2020). 

Sadece ülkemizle sınırlı olmayan tüm dünyada da COVID-19 

pandemisi süresince gebelik, doğum eylemi, emzirme gibi anne ve 

bebek sağlığı ile ilgili fizyolojik süreçler de hızla devam etmektedir. 

Sadece pandemi döneminde değil kadın sağlığı için her zaman hayati 

önemi olan gebelik, doğum eylemi, emzirme gibi anne bebek sağlığını 

etkileyen durumların mümkün olduğunca düzeltilmesi gerekmektedir. 

Fakat pandemi sürecinde tüm ebeveynler ve ebeveyn adayları 

bebekleri ve kendi sağlıkları konusunda oldukça endişe yaşamışlardır 

(Hazar ve Gökay 2020). 

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) 

veri ve raporlarına göre COVID-19 pandemisi görülmeye başlamadan 

önce, her yıl 2.8 milyon gebe kadın ve yenidoğan önlenebilir 

nedenlerden dolayı hayatlarını kaybetmektedir. UNICEF, gebelik 

süresince, doğum sırasında ve doğum sonrasında görülen 

komplikasyonları önlemek ya da en aza indirmek ve tedavi etmek için, 

her anne ve yenidoğan bebeğin ulaşacağı, uygun ilaç ve ekipmanı 

sağlanmış ve gerekli tüm eğitimleri almış sağlık çalışanlarının 

sayısının artırılması için ivedilikle yatırım yapılması gerektiği çağrısı 

her yıl yinelenmektedir. UNICEF ve DSÖ’den elde edilen veriler 

incelendiğinde; COVID-19 pandemisinin ilan edildiği tarihten itibaren 

dokuz ay içerisinde, dünyada en fazla doğum olması beklenen ülkeler: 
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başta 20.1 milyonla Hindistan onun hemen ardından 13.5 milyonla 

Çin, Çin’in ardından 6.4 milyonla Nijerya, 5 milyonla Pakistan ve 4 

milyonla Endonezya gelmektedir.  Bu ülkelere incelendiğinde çoğu 

COVID-19 pandemisinden de önce yüksek anne- bebek ölüm 

oranlarına sahip olması nedeniyle COVID-19 pandemisi koşulları ile 

daha da artacağını öngörülmektedir (www.unicef.org, www.who.int/). 

1. ANNE SÜTÜNÜN BAĞIŞIKLIK SAĞLAYICI ve 

ANTİVİRAL ÖZELLİKLERİ  

Doğumdan sonraki ilk altı ay boyunca bebeğin fizyolojik ve 

psikososyal gelişimini tek başına karşılayan tek besin anne sütüdür. 

Ayrıca emzirme anne ve bebek arasındaki bağlanmanın güçlü bir 

şekilde kurulmasında da önemlidir. Bebeğe altı ay sadece anne sütü 

verilmesi, ikinci altıncı aydan sonra ek gıdalara geçilmesi ile birlikte 

anne sütü verilmesine de devam etmesi ve bebeğin emmeyi bırakana 

kadar sürdürülmesi; bebeğe sayısız yarar sağlayacaktır (Hanson, 

1999). 

Anne sütünün içeriği incelendiğinde; anne sütünün koruyucu 

bileşenleri iki grupta incelenebilir. Bunlardan birincisi hücresel 

bileşenler ikincisi ise humoral bileşenler olarak tanımlanmaktadır. 

Anne sütü içerisinde yer alan canlı lökositler anne sütünde doğal 

olarak bulunurlar ve yoğunlukları ilk aylardan sonra giderek 

azalmaktadır. İlk üç gün salgılanan kolostrum incelendiğinde 

mililitrede bir milyon hücre bulunmaktadır. Genel olarak anne sütü 

incelendiğinde özellikle T lenfositleri çoğunlukta olduğu görülmekte 

aynı zamanda B lenfositleri de bolca bulunmaktadır. Anne sütünün 

http://www.unicef.org/
http://www.who.int/
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içerisinde bütün immunglobulin grupları bulunmakla birlikte başlıca 

immunglobulin, salgısal IgA’dır. Salgısal IgA görevi mukozal 

bağışıklığı sağlamaktır ve patojen mikroorganizmalara karşı vücut 

savunmada önemli bir rol üstlenir. Salgısal IgA özellikle ilk üç gün 

üretilen kolostrumda çok yüksek düzeyde bulunur. Emzirmenin 

devam ettiği süreç boyunca salgısal IgA varlığını her zaman 

korumaktadır. Aynı zamanda salgısal IgA’nın diğer bir görevi 

solunum yolu ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı pasif olarak doğal 

bağışıklık sağlamasıdır. Literatür araştırmalarında anne sütünün üst 

solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı başvuruların yarısı oranında, 

ishale bağlı enfeksiyonların ise dörtte bir oranında azalttığı 

bulunmuştur (Lawrence ve Lawrence 2016, Gökçay ve Keskindemirci 

2019). 

Anne sütü içeriğindeki bir diğer önemli bileşen lipitlerdir. Lipitler 

doğal bağışıklığın oluşmasında oldukça önemli bileşenlerdir. Özellikle 

doymamış yağ asitleri inaktif iken, en iyi antiviral lipitlerdir. (Alpkent 

ve Kubat, 2003). Anne sütü içerisindeki bir diğer önemli bileşen olan 

oligosakkaritler bağırsak reseptöründeki yapılara ve glikoz dizisine 

benzer bir hal alarak hastalık yapıcı mikroorganizmaları kendine 

bağlayarak enfeksiyon ve hastalık oluşmasını önlemede yardımcı rol 

oynamaktadır.  (Newburg ve Street, 1997). Anne sütü içerinde 

bulunan musinin ise glikoprotein yapıda olması ve bebeklerde 

gastroenterite yol açan rotavirüsü yakalayıp çoğalmasını önleyerek ve 

ayrıca virüslere tutunarak virüslerin çoğalmasını engelleyerek 

koruyucu etki bir sağlamaktadır. (Yolken ve diğerleri 1992). 
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2. COVID-19 Sürecinde Anne Sütü ve Emzirme 

DSÖ; emzirmenin bebek ve çocukların sağlıklı olması, yaşam 

süresinin uzaması, beslenmesi, sağlıklı gelişimi için son derece önemli 

olduğunu ifade etmektedir. DSÖ, bebek yaşamın ilk altı ayı için 

mutlaka anne sütü almasını, ilk altı ayın ardından iki yıl boyunca ve 

bebek isteği sürece uygun tamamlayıcı beslenme ile emzirmenin 

sürdürülmesini önermektedir. “Academy for Breastfeeding Medicine 

(ABM)” akademisinin yayınladığı bildiri ve DSÖ’nün tavsiyelerine 

bakıldığında COVID-19 pandemisinde genel yaklaşım anne sütü 

verilmesi yönündedir. Anne sütünün alınmasının klinik olarak 

olumsuz bir etkisine rastlanmadığı yapılan çalışmalarında 

gösterilmesiyle birlikte; SARS ve MERS enfeksiyonlarında da 

emzirmeye devam edilmesini önerilmektedir 

(www.pregnancy.cochrane.org). Anne sütü içerisinde bulunan 

antikorların infulenza enfeksiyonlarında da annenin cerrahi maskeyle, 

el hijyeni gibi genel hijyen kurallarına dikkat ederek emzirmesinin 

bebekte viral yük olasılığının azalmasını sağladığını göstermiştir. 

Aynı zamanda Human Immunodeficiency Virüsü (HIV) pozitif 

annelerin de anne sütü ile beslenmenin en az iki yıl devam 

ettirilmesini tavsiye etmektedir (www. health.ny.gov). 

COVID-19 pandemisi ve enfeksiyon bulguları varlığında emzirme 

döneminde yapılması gerekenler güncel raporlar, bilimsel kaynaklar 

ve araştırmalar ışığında; COVID-19 pozitif tanısı alan annelerin 

COVID-19 etkeninin intrauterin dönemde plesantal yolla veya 

doğumda geçebilir mi? sorusu araştırıldığında DSÖ, COVID-19 

pozitif tanısı alan gebenin virüsü gebelik döneminde fetüse veya 

http://www.pregnancy.cochrane.org/
https://www/
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doğum esnasında bebeğe geçip geçmediği konusunda henüz elimizde 

yeterli bilimsel çalışma bulunmamaktadır. COVID-19 etkeni vücut 

sıvılarından izole edilebilir olmasına karşın bulaş yolunun ihale 

(damlacık) yoluyla olması aynı zamanda COVID-19 sonucu oluşan 

antikorların anne sütüne geçerek koruyucu rol oynadığı 

düşünülmektedir (www.who.int). DSÖ ve Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) yakın temas ve erken emzirmenin bebeğin 

sağlıklı gelişmesine sağlayacağı yararlardan dolayı emzirmenin 

desteklenmesini tavsiye etmektedir. Bu nedenle COVID-19 

pandemisinde bebeğin emzirilmesi için yapmamız gereken, emzirme 

ve anne sütü verilmesi konusunda ailenin ve annenin bilgilendirilmesi 

ve bu konuda destek olunmasıdır (CDC) 2020, www.who.int). 

COVID-19 pozitif tanısı alan ya da temaslı olduğu düşünülen anne 

bebeğe dokunmadan önce ve sonra eller mutlaka sabun ve suyla iyice 

yıkanmalı, sabun ve suyun bulunmadığı ortamlarda ise alkol bazlı bir 

el dezenfektanı ile belirlenen kurallar doğrultusunda kullanması 

anneye anlatılmalıdır. Ele takılan aksesuarlar (yüzük, bilezik vb.) el 

hijyenin daha etkin olması için kullanılmaması tavsiye edilmelidir. 

Anne bebeğini beslemeye başlamadan önce mutlaka cerrahi maske 

kullanmalıdır. Cerrahi maske nemlenince mutlaka değiştirilmesi 

gerektiği, yeniden kullanılmayıp yerine yenisinin takılması gerektiği, 

maskenin ön yüzüne dokunmadan çıkartılıp atılması gibi maske 

kullanım kuralları anneye mutlaka anlatılmalıdır.  Ayrıca cerrahi 

maske dışında ev yapımı olarak nitelendirilen maskelerin koruyuculu 

ilgili kanıtlanmış bir çalışma bildirilmemiştir. 

http://www.who.int/
http://www.who.int/
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Kullanılan yüzeyler düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte 

edilmelidir. Bebeğin bulunduğu ortam sürekli havalandırılmalıdır. 

Kıyafetler yüksek derecede yıkanmalıdır. DSÖ annenin cerrahi 

maskeye ulaşma imkânı yoksa bile yine de emzirmeye devam etmesi 

yönünde öneride bulunmaktadır. Fakat annenin bu koşullarda 

emzirmesi çok mümkün görünmüyorsa temiz bir ortamda sağdığı anne 

sütünü bebeğe vermesini önermektedir. Bunun için de anneye 

göğüslerini nasıl elle sağacağı öğretilmeli gerekliliğinde göğüs 

pompasının anneye özel olması sağlanmalıdır. Süt sağımdan önce ve 

sonra el hijyeni kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Annenin emzirirken 

öksürmesi ya da hapşırması halinde emzirmeye ara vermesi, ellerin 

mutlaka su ve sabunla yıkanması ve ardından memelerin su ve sabun 

dışında hiçbir yıkama maddesi ile yıkamaması gerektiği anneye 

anlatılmalıdır. Sağılan sütü mümkünse annenin bebeğe vermesi eğer 

mümkün değilse enfekte olmadığı bilinen bir kişi tarafından bebeğe 

verilmesi sağlanmalıdır.  

Emzirme veya süt sağmanın hiç mümkün olamayacağı durumlarda ise 

kültürel ve sosyal farklılıklar gözetilerek ailenin uygun görmesi 

koşulu ile süt bankasından anne sütü temini veya sütanne tarafından 

emzirilmesi tercih edilebilir. DSÖ, anne kendini ne zaman iyi 

hissederse o zaman emzirmeye başlamasını önermektedir. Bu konuda 

gereken destek ve bilgilendirme anneye mutlaka verilmelidir. DSÖ, 

bebek altı aydan daha küçük ise anne ile bebeğin ayrılmaması 

gerektiğini, doğumdan sonra en kısa sürede yakın temasın başlatılması 

ve ilk altı ay sadece anne sütü almasını, bebek altı aydan büyük ise 

sağlıklı ve güvenli ek gıda ile beslenmeye devam ederken bebek 
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istediği sürece anne sütüne devam etmesi tavsiye etmektedir (WHO 

2020).  

DSÖ, COVID-19’dan şüphelenilen veya COVID-19 tanısı alan 

bebeklerin anneleri ile sürekli bir arada kalmasını aynı zamanda ten-

tene temas ve kanguru bakımı yapmasını da tavsiye etmektedir (Şekil 

1). 

SONUÇ 

Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 

pandemisinde emzirmenin mutlaka devam ettirilmesi ve kesintiye 

uğratılmaması anne bebek sağlığı için son derece önemlidir. 

Belirlenen önlemler ve kurallar göz önünde bulundurularak bebek en 

etkili bir şekilde anne sütünü almaya devam etmesi sağlanmalıdır. 

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki COVID-19 etkeni anne sütünden 

bebeğe geçemeyecek büyüklükte bir büyüklüğe sahip olması 

nedeniyle bebek için hayati önem taşıyan anne sütü bu süreçte 

belirlenen tüm kurallara riayet edilerek devam ettirilmelidir. Bugüne 

kadar yapılmış anne sütü içeriği değerlendirme çalışmaları 

incelendiğinde anne sütünde COVID-19 mikroorganizmalarına 

rastlanmadığı görülmüştür. Bu nedenle COVID-19’un anne sütü ile 

bebeğe geçme riski son derece düşük olduğu söylenebilir.  COVID-19 

etkeninin anne sütüne geçişi ile ilgili şu ana kesin bilimsel bilgiler 

olmamakla birlikte COVID-19 anne sütüne geçişi ile ilgili kanıt 

temelli daha çok deneysel çalışmaların sayısının artmasına ihtiyaç 

vardır 
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 (WHO, 2020) 

Şekil 1: COVID-19 Pandemisinde Anne Sütü ile Beslenme ve DSÖ tavsiyeleri 
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GĠRĠġ 

Diyabetes mellitus (DM), özellikle son yıllarda tüm dünyada çok hızlı 

artış göstermesiyle dikkat çeken kronik bir hastalıktır. Uluslararası 

Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından açıklanan verilere göre 2015 

yılında diyabetli hasta sayısı 415 milyona yükseldiği ve bu değerin 

2040 yılında %10 artacağı öngürülmektedir (IDF, 2015). Son otuz 

yılda DM‟li hasta sayısının ikiye katlandığı tahmin edilmektedir. 

Hastalığın bu derece hızlı yayılması bu hastalığı tehlikeli hale 

sokmasının yanında  tedavisini de maliyetli hale getirmiştir (Shaw ve 

ark., 2010).  

DM‟nin temelinde genetik ve immün sistemden kaynaklanan sorunlar 

vardır. Bunun yanında diyabetin halk sağlığı sorunlarından öncelikli 

sıralamada yer alması ve hızlı artışındaki en önemli nedenlerin 

başında endüstriyel ürünler, yüksek enerjili, yağlı, şekerli veya 

bunların kombinasyonlarından oluşan yiyeceklerin yaşamı 

sürdürmede temel gıdalar önceliğinde tercih edilmesi gibi beslenme 

sorunlarının yanında hareketsiz yaşam tarzı da gösterilebilir (Reyes ve 

ark., 2017).  

Bu hastalığın temelinde insülin hormonunun sentez, salınım ve 

reseptöre bağlanmasında veya insülin direncinden kaynaklanan artış 

nedeniyle kan glukoz seviyesinin yükselmesi yatmaktadır (Akkati ve 

ark., 2011). Tip 1, tip 2 ve gestasyonel diyabet olarak sırasıyla 

çocukları, yetişkinleri ve hamile kadınları hedef alan üç ana diyabet 

tipi mevcuttur (Kharroubi ve Darwish, 2015). 
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Tedavisi henüz tam anlamıyla mümkün olmasa da diyabetin sağlıklı 

diyet ve egzersizlerle kan şeker seviyesini kontrol edilmesi 

sağlanmaktadır. Bu sayede uzun süreli diyabetin neden olduğu 

komplikasyonlar aza indirgenmiş olur. Diyabetin neden olduğu başlıca 

komplikasyonlar; böbreklerde böbrek yetmezliği, sinirlerde nöropati 

(sinirlerin kademeli olarak zarar görmesi), ayaklarda ülserler, 

enfeksiyonlar ve kangren, kardiyovasküler sistemde arterlerin 

sertleşmesi, kalp hastalığı ve felç sayılabilir (Philippe and Raccah, 

2009). 

Çok eski geçmişe dayanan fitoterapi özellikle son yıllarda sentetik 

ilaçların ciddi yan etkilerinden kaynaklanan sorunların ortadan 

kaldırılmak istenmesi ve bu ilaçların pahalı olması, sağlığın 

korunması, zinde kalmak, uzun tedavi gerektiren veya tedavi 

olasılığının az olduğu hastalıklarda başka çare arayışına gidilmesi ya 

da doğal ilaçların daha az zararlı olduğu düsüncesi bu tedavi şeklini 

popüler kılmıştır (Şahin, 2017).  

Dünyanın pek çok yerinde diyabetin tedavisinde geleneksel yöntemler 

kullanılmaktadır. Geleneksel tedavide kullanılan bitkilerin bir kısmı 

bilimsel çevrelerce dikkate alınmaktadır. Aynı zamanda Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) tarafından da onaylanmaktadır (WHO, 1980). 

Günümüzde diyabette tedavi amacıyla veya tedaviye destek amaçlı 

yaklaşık 400‟den fazla bitkinin kullanıldığı bilinmektedir (Aslan, 

2010). Ayrıca diyabette tedavi ve destek amacıyla tıbbi bitkilerin 

hipoglisemik etkileri üzerinde bilimsel çalısmalar da yapılmaktadır. 

Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda bazı bitkilerin kan şekerini 
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düzenleyerek veya yüksek kan şekerinin normale dönmesini 

sağlayarak etki gösterirken bazıları da diyabetin neden olduğu 

komplikasyonları azaltarak veya önleyerek etki göstermektedir (Eliş 

Yıldız ve ark, 2019, 2021).  

1. DĠYABETES MELLĠTUS (DM)  

Şeker hastalığı olarak da adlandırılan DM, tüm toplumlarda yaygın 

olarak görülen metabolik bir hastalıktır (Mandrup-Poulsen, 1998). 

DM, genetik, immun yapı veya çevresel koşulların neden olduğu, 

pankreasta beta hücrelerinden salgılanan insülin hormonunun 

salınamaması veya yetersiz salınımı veya insülinin yapısal 

bozuklukları sonucunda oluşan, karbonhidrat, yağ ve protein 

metabolizmasında bozukluklara neden olan, kronik, hiperglisemik ve 

metabolik bir hastalıktır (Başkal, 2003; WHO, 1999). 

Diyabetin en belirgin semptomları; poliüri, polidipsi, kilo kaybı, bazen 

polifaji ve bulanık görmeden oluşur. Büyüme bozukluğu ve bazı 

enfeksiyonlara karşı savunmasızlık da kronik hiperglisemiye eşlik 

edebilir. Diğer belirtiler arasında, sinirlilik, çoğu zaman çok yorgun 

hissetme, çok kuru cilt, iyileşmesi yavaş yaralar, enfeksiyon sıklığında 

artış sayılabilir (Paari and Pari, 2019). 

Amerikan Diyabet Derneği tarafından diyabet sınıflandırılmıştır 

(ADA, 2012).  Bu sınıflandırmaya göre etyoloji türüne bağlı olarak 

DM; 
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*Tip 1 diyabetes mellitus (T1DM) veya İnsüline bağımlı diabetes 

mellitus 

*Tip 2 diyabetes mellitus (T2DM) veya İnsüline bağımlı olmayan 

diabetes mellitus 

*Gestasyonel diyabet  mellitus (GDM) 

*Diğer tip diyabet 

Şeklinde sınıflandırılmaktadır (ADA, 2012). 

*Tip 1 diyabetes mellitus (T1DM):  Özellikle çocukluk ve genç 

yaşlarda görülen Tip 1 diyabetes mellitus (T1DM) pankreasın 

Langerhans adacıklarında β-hücrelerinin çeşitli hücresel 

mekanizmalarla yıkımıyla sonuçlanan otoimmun bir hastalıktır. 

Sonuçta beta hücrelerinin mutlak yıkımı söz konusudur ve insülin 

salınımı ya yoktur ya da çok düşüktür. T1DM'nin başlangıcı 

doğumdan itibaren kademeli olarak artış göstererek 4-6 yaşları ile 10-

14 yaşlarında zirve yapar (Felner ve ark., 2005). Bu diyabette bazal 

durumda bile ketozise yatkınlık söz konusudur. Ayrıca, yaşamı 

sürdürmek için ekzojen insüline ihtiyaç duyulmaktadır (Egro, 2013). 

T1DM, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bulaşıcı veya toksik 

çevresel olasılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. T1DM‟un 2 alt 

tipi mevcuttur. Bunlardan çoğunlukla otoimmun kaynaklı olan Tip 1A 

ve idiyopatik gelişebilen Tip 1B tipidir (Daneman, 2006). Tip1A‟lı 

hastalar özellikle Pankreatik B hücre antijenlerine karşı güçlü bir 

otoimmün tepki geliştirmeye genetik olarak yatkındırlar. Bu hastalar 
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ayrıca Graves hastalığı, Hashimoto tiroiditi, Addison hastalığı, 

vitiligo, çölyak hastalığı, otoimmün hepatit, miyastenia gravis ve 

pernisiyöz anemi gibi diğer otoimmün hastalıklara da yatkındır (ADA, 

2014). 

Tip 1A tam olarak aydınlatılamayan genetik ve çevresel faktörlerin 

etkilesimi sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Tip 1A‟nın sebepleri 

altında yatan nedenlerin başında Pankreas ile ilgili altta yatan bir 

genetik kusur sonucu pankreasta beta hücresi replikasyonu veya 

işlevinin yerine getirilemeyişi bir kişiyi beta hücresi yetmezliği 

gelişimine yatkın hale getirebilir. Ek olarak, Bu diyabet doku 

uygunluk kompleksi (MHC) ile ilişkili olması yanında spesifik HLA 

genlerinin diyabetojenik bir virüse duyarlılığı artırması veya 

organizmanın savunma sistemindeki hücrelerinin β hücrelerini yıkıma 

uğratması esasına dayana bir durum söz konusudur.  

*Tip 2 diyabetes mellitus (T2DM): Özellikle orta yaşın üzerinde sık 

rastlanmaktadır. Bütün DM‟lilerin yaklaşık % 90-95‟ini 

oluşturmaktadır (Albright, 1997). Bu tip diyabette pankreatik beta 

hücreleri insülini üretir ancak organizma tarafından insülinin doğru 

kullanamadığı durumlarda görülür. Glukoz dokulara giremez ve 

dolaşımda yüksek kan glukoz konsantrasyonlarına yol açar (Albright, 

1997).  

T2DM iki şekilde ortaya çıkar. İlki insülin direnci olarak da 

adlandırılan insülinin dokuları etkileme yeteneğindeki azalmadır. 

İkincisi ise pankreasın insülin direncini dengelemek için pankreatik 
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beta hücrelerinin fonksiyonlarını yerine getirememeleridir (Sapra ve 

Bhandari, 2021).  

Her iki tip DM için genetik faktörler kritik öneme sahiptir. İnsan 

genomu daha fazla araştırıldıkça, DM için risk oluşturan farklı gen 

lokuslar bulunmuştur. Polimorfizmler, majör histo-uyumluluk 

kompleksi (MHC) ve insan lökosit antijeni (HLA) özellikle T1DM 

riskini etkilediği bilinmektedir (Nolte and Karam, 2001). 

*Gestasyonel diyabet mellitus (GDM): Gebelikte en sık görülen 

problemlerin başında gelmektedir. Gestasyonel diyabetli bir kadında 

gebelik öncesinde diyabet yoktur gebelikle birlikte ortaya çıkar. 

Sebebi tam olarak açıklanamamış nedenlerle gebelikte pankreas 

hücreleri yeterli insülin salgılayamaz ve gebelik süresi boyunca kan 

glukoz miktarı artar. Bu durum genellikle gebelik bitiminde normale 

döner.  

GDM‟un neden geliştiği hala bilinmemekle beraber, HLA 

antijenlerinin, özellikle HLA DR2, 3 ve 4'ün rol oynayabileceği, aşırı 

proinsülinin beta hücre stresini indükleyerek gestasyonel diyabete 

neden olduğu düşünülmektedir. Bahsedilen nedenlerin yanında, 

progesteron, kortizol, prolaktin, insan plasental laktojeni ve östrojen 

gibi hormonların yüksek miktarda salınımı beta hücre fonksiyonunu 

ve periferik insülin duyarlılığını etkileyebileceği de düşünülmektedir 

(Kühl, 1998). 

Glikoz toleransının bozulması özellikle 2. ve 3. Trimesterde ortaya 

çıkmaktadır. Anne için GDM preeklampsi, sezaryen doğum ve 

gelecekte tip 2 diyabet riskini artırır. Fetüs veya yenidoğanda ise daha 
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yüksek prenatal ölüm oranları, doğum travması, hiperbilirubinemi ve 

neonatal hipoglisemi ile ilişkilidir (Başkal, 2005; Sermer ve ark., 

1995).  

*Diğer tip diyabet: 

a. ß hücrelerinde genetik problemler 

b. İnsülin etkisinde genetik problemler 

c. Ekzokrin pankreas hastalıkları 

  -Kistik fibroz 

    -Kalıtsal hemokromatoz 

  -Pankreas kanseri 

  -kronik pankreatit 

d. hormonal sendromlar 

  - Feokromositoma 

   -akromegali 

   -Cushing sendromu 

e. İlaçlar ve kimyasal maddeler 

    - fenitoin 

    -glukokortikoidler 

   -östrojen 

f. Enfeksiyonlar 
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g. İmmun sistemle bağlantılı  DM (Kühl, 1998; Holman ve 

ark., 2008). 

Tablo 1. Diyabetes Mellitusun (DM) Sınıflandırılması (ADA, 2012). 

II.TĠP 1 DĠYABETES MELLUTUS (T1DM) 

             A. Otoimmün 

             B. İdiyopatik 

II. TĠP 2 DĠYABETES MELLĠTUS (T2DM) 

III. DĠĞER TĠP DĠYABETES MELLĠTUS 

              A. β-hücre fonksiyonunun genetik hataları 

              B. İnsülin etkisinde genetik hatalar 

              C. Ekzokrin pankreas hastalıkları 

              D. Endokrinopatiler 

              E. İlaç ya da kimyasal maddeler 

              F. İnfeksiyonlar 

             G. İmmün kökenli nadir görülen diyabet formları 

             H. Diyabetle birlikte olan diğer genetik sendromlar 

IV. GESTASYONEL DĠYABETES MELLĠTUS (GDM) 

 

2. DĠYABETES MELLĠTUSUN TARĠHÇESĠ 

Yunanca bir kelime olan diabetes mellitus, sifon (akıp gitmek) 

anlamına gelen “diabetes” ve bal kadar tatlı anlamına gelen “mellitus” 

kelimelerinden türemiştir. Tarih gözden geçirildiğinde diyabet 

teriminin ilk olarak Memphis'li Apollonius tarafından MÖ 250 ila 300 

yıllarında kullanıldığı görülmektedir. Antik Yunan, Hint ve Mısır 
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uygarlıkları idrarın tatlı doğasını keşfetmişler ve böylece Diabetes 

Mellitus kelimesi ortaya çıkmıştır (Sapra ve Bhandari, 2021). 

Yedinci yüzyılda Mısırlılar, Hintliler ve Çinlilerce diyabet hastalarının 

idrarının bal gibi tatlı olduğu keşfedilmiştir. 1674 yılında İngiliz 

Doktor Thomas Willis DM‟li hastaların idrarlarında glukozu bilimsel 

olarak göstermiştir (Başkal, 2003). 1860‟larda pankreasın hormon 

salgılayan Langerhans adacıklarıyla bağlantılı olduğu bulunmuştur. 

Claud Bernard 1875 yılında DM‟nin hormonal mekanizmasını 

açıklamıştır. 1889'da Mering ve Minkowski, diyabette etkili organın 

pankreas olduğunu açığa kavuşturmuştur. Banting, Best ve Collip, 

1921'de ineklerden pankreasından insülin hormonunu izole etmiş ve 

bu sayede 1922'de DM için tedavi bulunmasını sağlamıştır (Sapra ve 

Bhandari, 2021).  

 

3. DĠYABET MELLĠTUSUN TANI VE TEDAVĠSĠ 

Küresel olarak her 11 yetişkinden 1'inin DM‟den müzdarip olduğu ve 

bu oranın da yaklaşık %90'ının T2DM'ye sahip kişilerden oluştuğu 

bildirilmiştir (Felner ve ark, 2005).  

DM tanısı konulurken birçok kriter göz önünde bulundurulur. T1DM 

tanısında açlık glikoz değeri 126 mg/dL'den yüksek, rastgele glikoz 

değeri 200 mg/dL'nin üzerinde veya hemoglobin A1C (HbA1C) 

%6.5'i aşması durumu dikkate alınır (Sapra ve Bhandari, 2021).  

T2DM'nin teşhisi için açlık glikoz seviyeleri ve HbA1c testi 

önemlidir. Sınırdaysa, açlık glikoz seviyesinin yanında oral glikoz 

tolerans testinin (OGTT) değerlendirilmesi de bir seçenektir. 
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Genellikle T2DM'den önce gelen prediyabet, 100 ila 125 mg/dL'lik bir 

açlık kan şekeri seviyesi veya 2 saatlik bir OGTT sonrası glikoz 

seviyesi 140 ila 200 mg/dL ile kendini gösterir (ADA, 2012) 

Amerikan Diyabet Derneği'ne (ADA) göre, diyabet teşhisi 

aşağıdakilerden herhangi biri yoluyla yapılır:  

1. HbA1c seviyesi %6.5 veya daha yüksekse;  

2. Açlık plazma glukoz seviyesi 126 mg/dL (7.0 mmol/L) veya 

daha yüksekse;  

3. 75 g OGTT sırasında iki saatlik plazma glukoz düzeyi 11,1 

mmol/L veya 200 mg/dL veya daha yüksekse;  

4. Hiperglisemi (poliüri, polidipsi, polifaji, kilo kaybı) veya 

spontan seçilmiş bir hastada 11,1 mmol/L veya 200 mg/dL 

veya daha yüksek plazma glukozu (ADA, 2012)  

 

Gestasyonel diyabet tanısı için ise, tüm hamilelerde 24-28. gebelik 

haftaları arasında 1 saatlik açlık glukoz yükleme testi yapılır. Kan 

şekeri seviyeleri 140mg/dL'nin üzerindeyse, tanıyı doğrulamak için 

hastalara 3 saatlik açlık glikoz yükleme testi yapılır. Pozitif 3 saatlik 

OGTT testi ile sırasıyla bir saatlik, iki saatlik ve 3 saatlik açlık plazma 

glukoz konsantrasyonu için 180, 155 ve 140 mg/dL'ye eşit veya daha 

yüksek olmasıdır (Karagiannis ve ark., 2010). 

Diyabetin fizyolojisi ve tedavisi karmaşıktır bu nedenle DM‟de 

öncelikli yapılması gereken kan glukoz miktarını kontrol altına 

almaktır.  Bu nedenle hastalık dönemini başarılı atlatmak için çok 

sayıda müdahale ihtiyaç duyulabilir. Genel olarak hastalar, diyetlerini 
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(karbonhidrat ve genel kalori kısıtlaması) yönetebilir, düzenli egzersiz 

yapabilir (haftada 150 dakikadan fazla) ve bağımsız olarak glikozu 

izleyebilirlerse hastalığı kontrol etmede daha iyi sonuç alırlar. 

İstenmeyen komplikasyonları önlemek için genellikle DM‟li hastalar 

yaşamları süresince kontrolü ve tedaviyi devam ettirmeleri 

gerekmektedir. İdeal olarak, glikoz seviyeleri 90 ila 130 mg/dL'de ve 

HbA1c'yi %7'nin altında tutulmalıdır (Umpierre ve ark., 2011). 

T1DM, esas olarak insülin yokluğundan kaynaklanan bir hastalık 

olduğundan, günlük enjeksiyonlar veya bir insülin pompası yoluyla 

insülinin verilmesi tedavinin temel dayanağıdır. Son yıllarda insülini 

inhalasyon şeklinde verilmesine yönelik preparatlar kullanılmaya 

başlanmıştır (Çorakçı, 2003). Ayrıca, pankreasta Langerhans 

adacıklarına hücre transplantasyonunun yapılması ve kök hücre tedavi 

yöntemlerinin kullanılmasına yönelik çalışma yapılmaktadır (Madsen 

2005) 

T2DM'de özellikle başlangıçta diyet ve egzersizle tedavi planlanabilir. 

Ayrıca,  insülin duyarlılığını hedef alan veya pankreas tarafından 

insülin salgılanmasını arttırabilen ilaçlar da kullanılmaktadır. Yaşam 

standartlarının düzenlenmesine rağmen tam sağaltım sağlanamamış 

hastalarda oral yolla bu amaçla kullanılan farklı ilaçlar tercih 

edilebilir.  Biguanidler (metformin), sülfonil üreler, meglitinidler, 

alfa-glukosidaz inhibitörleri, tiazolidindionlar, glukagon benzeri-

peptid-1 agonisti, dipeptidil peptidaz IV inhibitörleri (DPP-4), 

amilinomimetikler ve sodyum-glukoz taşıyıcı-2 kullanılan ilaçlardır. 

Bahsedilen tedavi yollarına rağmen yetersiz glukoz yönetimine sahip 
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T2DM‟li hastalarda insülin uygulaması da gerekli olabilir (Jarald ve 

ark, 2008). 

Diyabetik ketoasidoz, hipoglisemi, ateroskleroz, diyabetik Nöropati, 

infeksiyonlar, depresyon ve diyabetik ayak yaraları diyabette en sık 

görülen komplikasyonlardır (Bennet ve Knowler, 2008). Bu 

komplikasyonların oluşmasını veya ilerlemesini önlemek amacıyla 

düzenli taramalar gereklidir. Örneğin, diyabetik retinopatiyi 

değerlendirmek için kalifiye tıbbi personel tarafından düzenli 

diyabetik retina muayeneleri yapılmalıdır. Ampütasyon riski taşıyan 

nöropatili hastaların belirlenmesi amacıyla monofilament testi ile 

nörolojik muayene yapılmalıdır (Sapra ve Bhandari, 2021). 

4.BĠTKĠLERĠN DĠYABETES MELLĠTUSUN TEDAVĠSĠNDE 

KULLANIMI 

Her dönem hemen hemen her kültürde bitkiler mükemmel bir ilaç 

kaynağı olarak tercih edilmiştir. Özellikle son yıllarda doğal ilaçlara 

yönelik artan kamu ilgisi ve farkındalıkla gerek akademik 

araştırmacıların gerekse ilaç endüstrisinin tıbbi bitkilerle daha fazla 

ilgilenmeye yöneltmiştir. Bu durumun nedenlerinin başında T1DM 

tedavisinde insülin kullanımının zorunlu olması, T2DM tedavisinde 

kullanılan ilaçların organlarda ciddi toksik etkilerinin olması 

nedeniyle yeni ve yan etkileri daha az ilaçların keşfedilme ihtiyacı 

doğurmuştur (Orhan ve Aslan 2010). Bitkilerin bu amaçla tercih 

edilmesinin nedenlerinin başında doğal ürünlerin biyolojik sistemle 
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daha uyumlu olması, daha az yan etkiye sahip olduğu düşüncesi ve 

uygun maliyetli olması sayılabilir (Paari ve Pari, 2019).  

Etnobotanik bilgiler, yaklaşık 800 bitkinin antidiyabetik potansiyele 

sahip olduğunu bildirmektedir (Paari ve Pari, 2019). Diyabete karşı 

kullanılan bitkiler tohumlarından yaprağına farklı bölgelerinin çeşitli 

yöntemlerle hazırlanmasıyla kullanılmaktadırlar (Arıtuluk ve Ezer, 

2012). 

Diyabetin tedavisinde veya komplikasyonlarını azaltmak amacıyla 

yapılan çalışmalardan bir kısmı derlenmiştir. Bu amaçla yaptığımız 

çalışmalardan; streptozotosin (STZ) ile deneysel yolla diyabet 

oluşturulan ratlara oral yolla tarçın ekstraktı uygulamasının diyabetik 

ratlarda kan glukoz değerinde azalmayı sağladığı tespit edilmiştir (Eliş 

Yıldız ve ark., 2019). Yaptığımız benzer bir çalışmada fesleğen 

(Ocimum sanctum) uygulamasının, streptozotocin (STZ) ile deneysel 

diyabet oluşturulan ratların böbrek dokusunda sitokin genlerinde 

oluşan polimorfizmlerin diyabetli hastalarda komplikasyon 

gelişiminde önemli rol oynadıkları gösterilen tümör nekrozis faktör 

alfa (TNF-α) ve interlökin 1β (IL-1β) üzerine meydana getirdiği 

değişikler araştırılmış ve diyabetin böbrek dokusuna neden olduğu 

komplikasyonlar üzerinde pozitif etkilere sahip olduğu görülmüştür 

(Eliş Yıldız ve ark., 2021). 

Diyabet üzerine bitkisel uygulamaların olumlu etkilere sahip olduğunu 

gösteren diğer çalışmalardan bazıları şöyledir; ayva (Cydonia 

oblonga)‟nın yapraklarından, pırasa (Allium porrum)‟nın soğanından, 
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yer elması (Helianthus tuberosus L.)‟nın yumrularından deneysel yolla 

diyabet oluşturulan sıçanlara 250 ve 500 mg/kg oranında 5 gün 

süreyle oral yolla uygulanmış, diyabet oluşturulan grupta kan glukoz 

değerlerinde azalmayı sağladığı bildirilmiştir (Aslan ve ark., 2010). 

Orhan ve ark., (2011) katran ardıcı (Juniperus oxycedrus ssp.)‟nın 

meyvesi ve yaprak ekstreleri ile yaptıkları çalışmada STZ ile 

indüklenen diyabetik sıçanlara 500 ve 1000  mg/kg dozlarında 

uygulanmasıyla bu bitkinin meyve ve yaprak ekstrelerinin diyabetik 

ratlarda kan şekeri düzeylerini düşürmesinin yanında hem karaciğer 

hem de böbrek dokularındaki lipid peroksidasyon düzeylerini de 

düzenlediğini bildirmişlerdir. Altın otu, mantuva (helichrysum 

plicatum DC. subsp.plikatum), bamya (Hibiscus esculentus L.), sarı 

kantaron otu (St. John‟s Wort), adi ceviz (Juglans regia L.), nar 

(Punica granatum L.), ışkın (Rheum ribes), gilaburu (Viburnum 

opulus L.,), kartopu (Viburnum lantana L.,), kara ısırgan (Urtica 

pilulifera), diken ardıç (Juniperus oxycedrus subsp.), ısırgan otu 

(Urtica dioica) gibi ülkemizde yetişen birçok bitki, kök, yaprak veya 

rizomlarıyla yapılan çalışmalarda bu bitkilerin deneysel yolla diyabet 

oluşturulan hayvanlarda yüksek kan glukoz düzeylerini düşürdüğü ve 

antioksidan özellikler gösterdikleri bildirilmiştir (Aslan ve ark., 2007; 

Aslan ve ark., 2003a; 2003b; Bnouham ve ark., 2003; Can ve ark., 

2011; Kavalali ve ark., 2002;  Orhan ve ark., 2011; Özbek ve ark., 

2004).  

Bu çalışmaların yanında tüm dünya tarafından hem mutfaklarda 

baharat olarak kullanılan hem de medikal amaçlı kullanılan bitkilerden 



 
 147 

tarçın, çörek otu, zencefil, karadut ve kimyon ile yapılan 

çalışmalardan bazıları şunlardır; Lauraceae (Defnegiller) 

familyasından Cinnamomum cinsine ait tarçının (Cinnamomum sp.) 

zengin içeriği sayesinde hem in-vivo hem de in-vitro çalışmalarda 

insülin sinyal yolağının etkinliğinin arttırarak, insülin aracılı glukoz 

kullanımını arttırdığı ve insülin benzeri etki göstererek işlev yaptığı 

bildirilmiştir (Ulbricht ve ark., 2011; Leach ve Kumar, 2012). 

Avrupa, Afrika, ve Asya „da  doğal olarak yetişen çörek otunun 

(Nigella sativa L.) tohumları ve tohumlarından elde edilen yağı uzun 

yıllardan beri medikal amaçlı kullanılmaktadır (Demirezer ve ark., 

2011). Çörek otuyla ilgili olarak yapılan bir çalışmada 2 g çörek otu 

tohumu 1 yıl süreyle verilmiş ve çalışmanın sonunda açlık kan glukoz 

seviyesi ve HbA1c düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüşün 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, çörek otu uygulanan grupta çalışma nın 

sonunda başlangıca göre insülin direncinin daha düşük olduğu ve β-

hücre aktivitesinde artış olduğu bildirilmiştir (Kaatabi ve ark., 2015). 

Bamosa ve ark., 2010 yaptıkları çalışmada 12 hafta süreyle 1, 2 ve 3 

g/gün çörek otu uygulanmış ve 12 hafta sonunda kan glukoz 

değerlerinde ve HbA1c düzeylerinde azalma saptanmıştır (Bamosa ve 

ark., 2010). Yapılan başka bir çalışmada çörek otu tohumlarının 

etanollü ekstresinin pankreatik beta hücre kültürü, iskelet kas hücreleri 

ve yağ hücreleri üzerindeki antidiyabetik etkileri incelenmiş ve 

sonuçta antihiperglisemik aktivitesi saptanmıştır (Benhaddou-

Andaloussi ve ark., 2008). Farelere 6 hafta boyunca 2 g/kg/gün 

uygulanan çörek otu uygulaması ile metforminin 300 mg/kg gün dozu 
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uygulaması glikoz toleransını metforminin etkisi kadar etkili bir 

şekilde iyileştirdiği görülmüştür (Meddah ve ark., 2009). 

Zingiberiaceae ailesinin bir üyesi olan zencefil (Zingiber officinale), 

baharat olarak kullanımının yanısıra medikal amaçlı da 

kullanılmaktadır (Senwal ve ark., 2015). 88 adet DM hastasının dahil 

edildiği bir çalışmada 3 g/gün zencefilin 8 hafta süreyle tüketimi 

sağlanmış ve çalışma sonunda açlık kan glukoz düzeylerinin önemli 

oranda azaldığı; buna karşın plasebo alanlarda %21 oranında arttığı 

belirtilmiştir. Aynı çalışmada, zencefil tüketen grupta HbA1c 

düzeylerinin plasebo grubuna göre anlamlı olarak azaldığı da 

saptanmıştır (Mozaffari-Khosravi ve ark.,2014). Başka bir çalışmada 

günlük 1600 mg zencefil tüketimi sağlanan DM‟li hastalarda 12 hafta 

sonunda kan glukoz seviyelerinde olumlu düşüşler saptamışlardır 

(Arablou ve ark.,2014).  

Moraceae familyasına ait karadut (Morus nigra L.) Dogu Akdeniz 

bölgesinde diyabet tedavisinde kullanılan bitkiler arasındadır 

(Demirezer, 2011). Bu bitkinin yapraklarının ve kabuğunun 500 

mg/kg tek bir oral dozunun alloksanla indüklenen diyabetik farelerde 

kan şekerini düşürdüğü gözlenmistir (Hosseinzadeh ve Sadeghi,1999).  

Anavatanı Mısır olan ve Akdeniz ülkeleri ile Türkiye‟nin Orta 

Anadolu bölgesinde de yetiştirilen bir bitki olan kimyonun (Cuminum 

cyminum L.) diyabette son derece etkili olduğu bildirilmiştir. Bu 

konuda yapılan bir çalışmada alloksanla diyabet oluşturulan farelere 6 

hafta boyunca 0.25 g/kg kimyon uygulamasının kan glukoz 
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seviyelerini anlamlı derecede azalttığı bildirilmiştir. Kimyon 

takviyesini, diyabette kullanılan glibenclamide‟den daha etkili olduğu 

belirtilmiştir (Dhandapani ve ark., 2002). 

5. SONUÇ 

Pankreasın β hücrelerinden yetersiz insülin salınımı ya da dokuların 

insüline karsı direnç göstermesi sonucu ortaya çıkan DM, 

karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmalarını etkileyen kronik bir 

hastalıktır. Bu hastalığın günümüzde tedavisi tam anlamıyla 

gerçekleştirilememektedir. Mevcut tedavi yöntemleri de başka 

organlara zarar vermektedir. Tedavinin tam anlamıyla 

gerçekleştirilememesi ve uzun süreli kimyasal içerikli ilaçlara maruz 

kalma düşüncesi DM‟li hastaları başka arayışlara sürüklemiştir. 

Bitkilerin kimyasal ilaçlarla karşılaştırıldığında vereceği zararların 

daha az olduğu inancı ve yaşam boyu tedavi ile uğraşılma durumu 

düşünüldüğünde bitkilerin daha ekonomik olması insanları bitkisel 

tedavilere teşvik etmektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki 

geleneksel olarak diyabet tedavisinde kullanılan bitkilerin çoğu 

diyabetten korunma ve kontrol etmede etkili olmaktadır. Bazı bitkiler 

de diyabetin komplikasyonlarını önlemede etkilidir. 

Bitkiler ilerleyen yıllarda gerek besin yoluyla grekse modern tıpta 

kullanılabilecek özellikte bir ilaç molekülü olarak diyabetin 

tedavisinde rol alabilirler. Ancak son yıllarda bitkisel tedavilere ilgi 

artsa da bitkilerin DM tedavisinde kullanılması amacıyla yeterli 

düzeyde değildir. Bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi için bitkilerle 
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yeterli ve kontrollü klinik çalışmalar yapılmış olmasının yanında 

kullanılacak dozun, kullanım şeklinin, yan etkilerinin, uzun süreli 

kullanıma ilişkin verilerin, diğer ilaç, bitki ve besinlerle etkileşiminin 

ve doz aşımının netlik kazanması gerekmektedir. Bu amaçla bitkisel 

ürünlerin konvensiyonel tıpta tedavi amacıyla kullanımının 

sağlanması ve devamlılığı için standardizasyon şarttır.  Bu konuyla 

ilgili son yıllarda bilimsel çalışmalar artmıştır. 
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GĠRĠġ 

Bakır, canlı hücrelerde çok sayıda biyolojik süreçte yer alan önemli 

bir eser elementtir. İnsan proteomunun analizi, 12'si bakır taşıyıcı, 

yaklaşık yarısı enzim ve biri (Antioksidan 1 Bakır Şaperon, ATOX1) 

bir transkripsiyon faktörü olan 54 bakır bağlayıcı protein tanımladı 

(Blockhuys, S. ve ark. 2017) Bakır bağlayıcı proteinler, mitokondriyal 

solunum, antioksidan savunma, hücre dışı matris çapraz bağlama, 

pigmentasyon ve nörotransmitter gibi önemli biyolojik süreçlerde yer 

alan sitokrom oksidaz, bakır-çinko-süperoksit dismutaz, lisil oksidaz, 

tirozinaz ve dopamin-beta-monooksijenazı içerir. (Kim, B.E ve 

ark.2008 ). Bakır homeostazının genetik bozukluklarında yer alan 

enzimlere özellikle vurgu yaparak, bakır gerektiren enzimlerin doğru 

bir listesi için (Horn ve ark. 2019). Vücuttaki bakırın çoğunluğu 

karaciğer, böbrekler, kalp ve beyin gibi metabolik aktivitesi yüksek 

organlarda bulunur; toplam bakırın yaklaşık %5'i serumdadır ve bunun 

%95'e kadarı seruloplazmine (Cp) bağlıdır. Bağlanmamış bakır, DNA, 

protein ve lipid hasarına yol açan yüksek oranda reaktif hidroksil 

radikallerinin oluşumunu katalize ederek güçlü bir oksidan gibi 

davranır (Uriu-Aamms ve ark., 2005). Bu nedenle, hücre bakır 

konsantrasyonu, ince bağırsak emilim, boşaltım ve biyo-[kompleks 

homeostatik mekanizmaları ile düzenlenmektedir gereken Kaplan ve 

ark., 2016).. Gastrointestinal kanalda emildikten sonra bakır, 

çoğunlukla Cp'ye bağlandığı kana ulaşır. Hücre zarı üzerinde 

bulunan bakır taşıyıcı, ana bakır proteinidir; hücre içinde çeşitli 

metallokaperonlar bakırı alır ve belirli yerlere iletir. ATPase bakır 

taşıyan alfa ( ATP7A ) ve ATPase bakır taşıyan beta ( ATP7B ), 
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bakırın salgı yoluna taşınması ve hücreden fazla bakırın dışarı akışı 

için gerekli olan bakır homeostazında rol alır ve bakır homeostazını 

korur, çeşitli hastalıkların patogenezi ile ilişkilendirilmiştir (Brewer ve 

ark., 2003). Sonuç olarak, sürekli artan sayıda in vitro ve in vivo 

çalışmalar, bakır içeren mekanizmaların farklı patolojiler için 

potansiyel bir terapötik hedefi temsil edebileceğini düşündürmektedir 

(Badmann ve ark., 2015; (Vairove ark., 2019).  

1. Ġnsan Vücudunda Bakır Metabolizması 
 

İnsan vücudu için bakırın kaynağı diyettir. Cu için önerilen ortalama 

günlük alım miktarı 1 mg'dır. Deniz ürünleri, çikolata, fındık, mantar, 

kırmızı şarap, yapraklı yeşillikler, baklagiller ve tam tahıllı tahıl 

ürünlerinde çok fazla bakır bulunur. İnce bağırsağın proksimal 

kısmında emilir. Bakır emme onun amino asitlerin bağlanmasını 

kolaylaştırır (Cys, His, Asp, Met, Tyr, Giy, ve Thr), hem de organik 

asitler ile ligandlar şeklinde bulunması (glukonik, laktik, sitrik, ve 

sirke) (Kim ve ark., 2019). Pektin, inülin ve fruktro-oligosakkaritler 

gibi bazı prebiyotiklerin bakır emilimini olumlu yönde etkilediği 

belgelenmiştir. Bakır emilimi demir, çinko, kalsiyum, molibden, 

fosfor ve C vitamini tarafından azaltılır (Ding ve ark., 

2011).. Gıdalardaki bakırın çoğu oksitlenmiş Cu 

formundadır.
2+

 ve sindirim sistemi tarafından etkin bir şekilde 

emilmesi için Cu 
+'
 ya indirgenmelidir . Bu sürece dahil olan 

proteinler , bakır iyonlarını azaltabilen sitokrom b (558) redüktaz 

(Dctyb) Fe 
3+

 /Cu 
2+

 , Steap 2 (transmembran epitelyal prostat 6) ve 

Cybrd1'dir (sitokrom b redüktaz 1) [ 20 ]. Büyük bir olasılıkla, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7730516/#B20-ijms-21-09259
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Cu 
+
 iyonu mide bağırsak [lümeninden bakır emme sorumlu bir apikal 

bakır taşıyıcı olarak hizmet etmek için önerilmiştir bakır taşıyıcı 1 

(CTR-1'in) ile enterosit nakledilir 21 bir membran taşıyıcı taşıyan 

bakır,] kan dolaşımından enterosit içine ve hücre içi bakır taşıyıcı 

olarak (Weiss ve ark., 2013). CTR1, iki değerlikli bakırı taşıyamadığı 

için, tüketilen Cu (II)'nin bir kısmı muhtemelen hücreler tarafından iki 

değerlikli metal taşıyıcı 1 (DMT1) yoluyla emilir (Tiasto ve ark., 

2010). Endositoz, anyon değişimi ve sodyuma bağımlı amino asit 

taşınması dahil olmak üzere alternatif bakır absorpsiyon yolları da 

önerilmiştir (Janssenve ark., 2018; (Bamosa ve ark., 2010; Das ve 

ark., 1995). 

2. Bakırın Tedavideki Yeri 

Bir şelatör, yapısı nedeniyle belirli bir atomu/iyonu kararlı bir 

kompleks halka benzeri yapı oluşumu ile seçici olarak bağlayabilen 

kimyasal bir bileşiktir. Metal şelatlama ajanları besin takviyesi olarak, 

radyofarmasötiklerin tasarımında, temizlik kimyasalları, kozmetikler, 

plastikler, gübreler, su ürünleri yetiştiriciliğinde büyüme takviyeleri 

için katkı maddeleri olarak ve topraktan ve vücuttan toksik metalleri 

uzaklaştırmak için kullanılır (şelasyon tedavisi (Mohr ve ark., 2019). 

Birkaç bakır şelatlama maddesinin ayrıntılı bir biyokimyasal 

açıklaması için okuyucu, daha önce yayınlanmış bir incelemeye 

yönlendirilir (Weiss ve ark. 2018). Bakır aşırı yük toksisitesi ve klinik 

olarak önemli bakır eksikliği nadirdir ve çoğunlukla Wilson hastalığı 

(bakır aşırı yüklenmesi) ve Menkes hastalığı (bakır eksikliği) gibi 

bakır taşınmasının genetik kusurları ile ilişkilidir. Öte yandan bakır, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7730516/#B21-ijms-21-09259
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redoks biyokimyasında önemli bir katalitik kofaktördür. Sonuç olarak, 

eşleşmemiş dağılımına yol açan bakır dishomeostazı, diyabet, 

nörolojik bozukluklar ve kanser dahil olmak üzere çeşitli 

bozukluklarla ilişkilendirilmiştir (Li ve ark., 2016). Farklı şelatlama 

ilaçlarının bakır seviyelerini farklı mekanizmalarla modüle ettiği 

gösterilmiştir; özellikle penisilamin, trientin ve dimer kapto süksinik 

asit, idrarla atılan kompleksler oluştururken, tetra tiyomolibdat bakır 

biliyer atılımı teşvik eder. Ek olarak, Wilson hastalığı için idame 

tedavisi olarak çinko tuzlarının verilmesi önerilmiştir; çinko, bakırı 

şelatlayan, emilimini önleyen ve dışkıyla atılmasına izin veren 

metallotiyoneini indükleyerek gastrointestinal bakır alımına müdahale 

eder. Wilson hastalığında ve kanser hastalarında trientin gibi bakır 

şelatlayıcı ilaçların kullanımı güvenli kabul edilmiştir ( Czlonkowska 

ve ark., 2017). bununla birlikte, her bir terapötik endikasyon için 

spesifik risk-fayda oranı, ek randomize klinik çalışmalarla dikkatli bir 

şekilde değerlendirilmelidir. 

Bakır metabolizmasının genetik hastalıkları da dahil olmak üzere, 

patolojinin başlangıcında bakır dengesizliğinin anahtar rol oynadığı 

hastalıkların tedavisi için değerlendirilen ana farklı şelasyon tedavisi 

yaklaşımlarına genel bir bakış sağlamaktır. örneğin Wilson hastalıkları 

(Krishnan ve ark., 2018). Alzheimer ve Parkinson hastalıkları gibi 

nörodejeneratif hastalıklar (14), idiyopatik pulmoner fibroz (15) 

diyabet (16) ve farklı kanser türleri (17). 

 

 



 
 163 

3. Wilson Hastalığı 

 

Wilson hastalığı (Hedre ve ark., 2019; Farzaei ve ark., 2018). Menkes 

hastalığı (Tremmel ve ark., 2010). ve oksipital horn sendromu 

(Lichtmannegger  ve ark., 2016). bakır taşıyan ATPazların 

deregülasyonu ile ilişkili insan genetik bozukluklarıdır. Serum bakır 

ve seruloplazmin düzeylerinin düşmesine neden olur (Schachter ve 

ark., 2019). Menkes hastalığı için mevcut tedavi esas olarak bakır-

histidin'in parenteral uygulamasına dayanmaktadır, vücutta aşırı 

bakıra yol açar ve karaciğer yetmezliği, titreme ve diğer nörolojik 

semptomları içeren bir dizi klinik belirti ile karakterize edilir. Bu 

nedenle, artan bakır düzeylerini yönetmek için Wilson hastalığı 

hastaları, D-penisilamin, trientin hidroklorür ve tetratiyomolibdat 

dahil olmak üzere farklı şelatlama ajanları ile tedavi edilmiştir (23). 

Wilson hastalığı için bakır şelatlama tedavisinin amacı, dokularda 

biriken bakırı uzaklaştırmak (bakır giderme aşaması) ve yeniden 

birikmeyi önlemektir (bakım aşaması). 1956'da tanıtılan , 

dimetillenmiş bir sistein olan D-penisilamin (DPA), doku bakır 

depolarını harekete geçirir ve fazla bakırın idrarla etkin bir şekilde 

atılmasını destekler, ancak bakır dengesindeki bu düzelmeyi nörolojik 

semptomlarda iyileşmeler izlemez. Bunun yerine, beyin bakır 

düzeyindeki varsayılan artış nedeniyle hastaların nörolojik 

semptomlarının kötüleşmesinden DPA tedavisi sorumlu 

olabilir. Çinko tuzları, bağırsak bakır şelatlayıcı peptid 

metallotiyoneinin sentezini indükleyerek bağırsak diyet bakır 
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emilimini azaltır. Bakır bu nedenle enterositler içinde tutulur ve 

nihayetinde dışkıyla atılır (Atwood ve ark., 1999).  

4. Alzheimer hastalığı 

Alzheimer hastalığı (AH), ilerleyici hafıza kaybı, dil güçlükleri, 

oryantasyon bozukluğu ile birlikte senil plaklar ve nörofibriler 

yumaklar gibi tanınabilir patolojik belirteçler ile karakterize en yaygın 

demans formudur (Keep ve ark., 2019). Moleküler bir bakış açısından 

AD, beyinde biriken β-amiloid proteinin hücre dışı birikintileri ile 

karakterizedir ve sonuçta nöronal kayba yol açar  (Sensi ve ark., 

2018). Plaklarda β-amiloidin yoğunlaşması neokortikal dokudaki 

yüksek konsantrasyonlarda Cu(II) ve Zn(II) ile bağlantılıdır, bu 

nedenle AD'nin başlangıcında metal dengesizliğinin bir rolü olduğunu 

düşündürür (50-53). Ayrıca, β-amiloid bağlandığı ve Cu (I), Cu (II) 'H 

oluşumu ile moleküler oksijene elektron transferini indükleyen 

azaltır 2 O 2 apoptotik hücre ölümüne yol açar. AD hastalarının beyin 

omurilik sıvısındaki bakır seviyeleri kontrollere göre 2,2 kat daha 

yüksektir; ayrıca beyinde ve beyin omurilik sıvısında artan 

seruloplazmin seviyeleri de gözlenmiştir. Bu proteine bağlı bakırda 

karşılık gelen bir azalma ile serbest bakır havuzundaki bir artıştan 

kaynaklanmaktadır (Baheri ve ark., 2017). AD'nin bir transgenik fare 

modeli üzerinde gerçekleştirilen ölüm sonrası analiz, metal şelatlama 

maddelerinin β-amiloid protein fazlalığını azaltabildiğini göstermiştir 

(Squitti ve ark., 2016). D-penisilamin ve iyonofor PBT2  kullanan AD 

hastaları üzerinde klinik deneyler yapılmıştır bununla birlikte, bakır 

şelatlayıcı ajanların mı yoksa metal protein zayıflatıcı bileşiklerin mi 
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(Miotto ve ark., 2014). AD hastalarında potansiyel bir terapötik 

çözümü temsil edip edemeyeceği hala tartışma konusudur (Bjorklund 

ve ark., 2018). 

5. Parkinson hastalığı 
 

Parkinson hastalığı (PD), 65 yaş üstü nüfusun yaklaşık %2-3'ünü 

etkileyen en yaygın nörodejeneratif bozukluklar arasındadır. PD'nin 

başlıca özelliği, bradikinezi, kas sertliği, titreme ve diğer motor 

olmayan semptomların karakteristik semptomlarına yol açan, 

genellikle Lewy cisimcikleri olarak adlandırılan α-sinüklein 

kümelerinin eşlik ettiği, substantia nigra'da tipik dopamin üreten 

nöronal kayıp ile temsil edilir. . α-sinüklein proteinine bakır 

bağlanması, PD gelişiminde önemli bir olaydır, protein fibrilasyonunu 

tetikler ve oksidatif stresi artırır(Bjorklund ve ark., 2018). Ayrıca, PD 

hastalarında bakırın seruloplazmine bağlanması azalır, bu da oksidatif 

stres ve nörodejenerasyon ile ilişkili olarak serbest bakır düzeylerinde 

bir artışa yol açar. Bu nedenle, bakır homeostaz değişikliği PD'de rol 

oynar ancak bunun hastalığın birincil nedeni mi yoksa ikincil bir 

sonucu mu olduğu tartışmalıdır. Ayrıca, bazı çalışmalar bakır 

seviyesinin düşürülmesi gerektiğini öne sürerken, diğer çalışmalar 

bunun tersini gösterdiğinden, PD tezahürünü hafifletmek için bakır 

içeriğini modüle etme olasılığı konusunda bir fikir birliğine 

varılamamıştır. Tosato ve ark. tarafından yakın zamanda gözden 

geçirilen , hem bakır taşıyıcılarını düzenleyen hem de bakır 

bileşiklerini yöneten veya şelasyon tedavisi ile bakır düzensizliğini 

“zayıflatıcı” beyin bakır düzeylerini artırma yönünde çeşitli 
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yaklaşımlar test edilmiştir (Qiu ve ark., 2017).Bakıra ek olarak, Fe, Zn 

ve Mn dahil olmak üzere PD'de diğer metaller deregüle edilir. Buna 

göre, demir şelatörleri (Ajsuvakova ve ark., 2019). dahil olmak 

üzere PD tedavisi [ 70 ] için çok çeşitli bileşikler 

önerilmiştir . Örneğin, deferipron, düşük moleküler ağırlığı ve kan-

beyin bariyerini geçme yeteneği nedeniyle , sistemik demir ile ilgili 

hastalıkların ve PD dahil nörolojik patolojilerin tedavisinde, yaygın 

olarak kullanılmaktadır . Farklı çalışmalar demir değil, aynı zamanda, 

bakır, alüminyum ve çinko [sadece kenetlenmesi için, deferipronun 

yeteneğini gösterdi, serbest radikal katalitik aktivitesinin azaltılması 

(Tsang ve ark., 2019).Ayrıca, çok işlevli demir/bakır şelatlayıcı 

ajanlar, klinik translasyonları henüz ilerlememiş olsa bile 

değerlendirilmiştir (Khan ve ark., 2002). 

6. Ġdiyopatik Pulmoner Fibrozis 

İdiyopatik pulmoner fibrozis (İPF), genellikle 50 ile 80 yaş arasındaki 

insanları etkileyen ve akciğerlerde fibrozisin giderek birikerek akciğer 

fonksiyonlarında bozulmaya yol açtığı bir kronik akciğer hastalığı 

şeklidir. Klinik belirtilerin ve semptomların geniş heterojenliği, tedavi 

seyrinde ve yanıtta yüksek değişkenliğe yol açar. IPF patogenezinin 

kesin mekanizması henüz açıklığa kavuşturulmamıştır; tip I kollajenin 

kovalent çapraz bağlanmasında rol oynayan bakıra bağımlı bir enzim 

grubu olan lisil oksidazlar dahil olmak üzere farklı biyolojik ve 

moleküler faktörler söz konusu olabilir. Özellikle LOXL2, pro-

fibrotik olan ve IPF akciğer biyopsilerinde yüksek oranda eksprese 

edilen potansiyel bir terapötik hedefi temsil edebilir 2003'te yapılan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7037088/#B70-ijms-21-01069
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bir çalışma (Voli ve ark., 2019).TM uygulamasının serum 

seruloplazmininde bir azalmayı indüklediğini ve bunun bir fare 

bleomisin ile indüklenen IPF modelinde akciğer fibrozunda karşılık 

gelen bir azalmaya yol açtığını ve yanıt vermeyen IPF hastaları 

üzerinde bir klinik denemenin yolunu açtığını gösterdi. TM'nin, bakıra 

bağımlı lisil oksidazların ekspresyonu üzerinde hareket ederek 

kolajen-I ekspresyonunu ve birikimini azaltarak IPF üzerindeki 

faydalı etkisini uyguladığı kanıtlanmıştır (Wehbe ve ark., 2017). 

7. Diabetes Mellitus Hastalığı 
 

Diabetes mellitus (DM), esas olarak hiperglisemik bir durum ile 

karakterize edilen, insülin sekresyonu veya etkisinde bir kusur ile 

karakterize heterojen metabolik hastalıklar grubudur. Üç ana diyabet 

türü vardır: tip I, tip II ve gestasyonel diyabet (Foretz ve ark., 2019). 

DM hastaları, sağlıklı bireylere kıyasla plazma veya serumda daha 

yüksek bakır seviyelerine sahiptir (Repis ve ark., 2014).Gelişimi ve 

DM ilerlemesi oksidatif stres [bir artış ile ilişkilendirilmiştir ve bir çok 

metal dengesizlik (Fang ve ark., 2019).bakır dahil. Cu(I) ve Cu(II) 

arasındaki geçiş, reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimine ve bunun 

sonucunda lipidlerin peroksidasyonuna, hücre ölümüne yol açan DNA 

hasarına yol açar. Bu nedenle, bakır şelatörleri kullanılarak bakır 

homeostazının sürdürülmesi, diyabet tedavisi için bir stratejiyi temsil 

edebilir (Wang ve ark., 2015).Bir dizi klinik öncesi ve klinik çalışma, 

trientinin kalp yetmezliği gibi diyabetin bazı klinik ve patolojik 

sonuçlarını azaltmadaki potansiyelini göstermiştir. Şelatlama 

yeteneklerine sahip başka bir varsayılan terapötik bileşik, diyabetle 
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ilişkili vasküler riski azaltan tip II diyabet tedavisi için birinci 

basamak bir ilaç olan metformindir. Metformin, bakır için daha 

yüksek bir afinite [sahip olan, farklı geçiş metallerinin bir dizi 

bağlanan. Özellikle, metforminin mitokondriyal bakır ile etkileşimi, 

mitokondriyal solunum zinciri kompleksi 1'in inhibisyonu yoluyla 

hücresel enerji metabolizmasının değişmesine neden olur, ilacın 

varsayılan bir etki mekanizması olarak öne sürülmüştür. TM ile 

tedavinin, tip II diyabet C57BL/KsJ-db/db'nin fare modelinde insülin 

direncinde önemli bir azalmayı teşvik ettiği tarif edilmiştir. DM için 

bakır şelatlayıcı ajanların kullanıldığı iki klinik çalışma, hem katarakt 

cerrahisi sonrası maküler ödem hem de diyabetik retinopati üzerindeki 

trientin tedavisinin etkilerini değerlendiren klinik çalışmalarda 

göstermiştir. DM için bakır şelasyon tedavisinin faydası hakkında 

kesin sonuçlar sağlamak için ek çalışmalara ihtiyaç vardır (Ishida ve 

ark., 2013). 

8. Sonuçlar 

 

Wilson hastalığındaki bakır dengesizliği iyi araştırılmış ve morbiditeyi 

önemli ölçüde azaltan birincil terapötik araç olarak bakır şelasyon 

tedavisinin tanıtılmasına yol açarak Wilson hastalığını tedavi edilebilir 

bir hastalık haline getirmiştir. Mevcut çabalar, toksik yan etkileri 

azaltmak, kan-beyin bariyerini geçme yeteneğini geliştirmek ve 

hastanın uyumunu iyileştirmek için yeni şelatlayıcı bileşiklerin ve 

formülasyonların değerlendirilmesine odaklanmıştır. Wilson 

hastalığında gözlenen bakır metabolizmasının genetik kusurlarına ek 

olarak, birden fazla mekanizma yoluyla sistemik veya dokuya özgü bir 
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bakır artışı durumu meydana gelebilir. Bakır homeostazının 

düzensizliği, geniş bir nörolojik, fibrotik pulmoner ve vasküler 

hastalık yelpazesinde ve ayrıca farklı kanser türlerinde 

gözlenmiştir. Bu koşullarda, bakır şelasyonu ideal olarak bakır 

homeostazının hassas modülasyonu ile iyonik dengeyi geri 

getirebilmelidir. Ne yazık ki, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları 

dahil olmak üzere nörodejeneratif hastalıkları düzenleyen karmaşık 

mekanizmalar ve bu beyin patolojilerinde bakır dengesizliği 

tarafından spesifik olarak düzensizleştirilen mekanizmaların kesin rolü 

veya sonuçları hakkındaki sınırlı mevcut bilgi, bakır kullanımının 

küçük bir başarısına yol açmıştır. Bu hastalıkların tedavisi için 

şelatlayıcı maddeler. Benzer şekilde, kanserde bakır homeostazının 

kuralsızlaştırılmasının etkisi, tümör gelişimini, ilerlemesini, 

anjiyogenezi, tümör mikro-ortamının yeniden şekillenmesini ve 

metastazı kapsayan çok yönlü görünmektedir. Bakır şelatlama 

tedavisinin, esas olarak anjiyogenezin bozulması ve migrasyonun 

bozulması yoluyla antitümör etkileri olduğu kanıtlanmıştır. 
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GİRİŞ 

Genler, insandan kalıtılan çoğu özelliğin ve niteliklerinin ortak 

faktörüdür. İnsan genetiğinin incelenmesi, insan doğası hakkındaki 

soruları yanıtlayabilir, hastalıkları ve etkili tedavinin geliştirilmesine 

yardımcı olabilir ve insan yaşamının genetiğini anlamamıza yardımcı 

olabilir. Bu kitap bölümü, insan genetiğinin beslenme ile olan 

ilişkisini açıklamaktadır. Unutulmamalıdır ki beslenmeden alınan 

verim birçok faktörün toplam etkisiyle ilişkilidir. 

1. BESLENMENİN ÖNEMİ  

 

Büyüme ve gelişmenin sağlanması, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın 

korunması gibi durumlar için besinlerin kullanılması; beslenme olarak 

adlandırılmaktadır (Baysal, 2015).  Sağlık ise; Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından “insanın fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik 

halinde olması” olarak tanımlanmaktadır (Baysal vd. 2020). Bu iki 

kavramı bir araya getiren diyetetik bilimi de hastalıklardan korunmada 

veya hastalıkların tedavisinde sunulması gereken beslenme planını 

temel almaktadır (Merdol, 2016). 

Sağlık durumunu çevresel faktörler başta olmak üzere yaşam tarzı, 

kalıtım ve sağlık hizmetleri gibi birçok faktör etkilemektedir (Aytaç  

ve Kurtdaş, 2015). Çevresel etmenler de beslenme başta olmak üzere 

birçok etkeni içerisinde barındırır ve bazı durumlarda kalıtımı 

oluşturan genleri dahi etkileyebilmektedir (Baysal vd. 2020). 

Optimal beslenmeyi sağlamak için besin ögelerinin belirli oranlarda 

dengeli ve yeterli şekilde alınması gerekmektedir. Diyetle alımdaki 
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besin ögesi oranları birbirlerinin emilimini, metabolizmasını ve 

gereksinimini büyük ölçüde etkilemektedir. Ayrıca tüketilen besinler 

sadece besin ögelerini içermemekte aynı zamanda sağlığın korunması, 

geliştirilmesi ve diyete bağlı kronik hastalıkların önlenmesinde görev 

alan biyoaktif bileşenleri de içermektedir (Yücecan, 2008). 

Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı değişkenleri; 

kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar, kanser ve nörolojik 

hastalıklar gibi kronik hastalıkların gelişimini etkileyebilmektedir 

(Santos, 2021). Beslenme yetersizliğinin ve dengesizliğinin bir sonucu 

olarak görülebilen hastalıklardan en önemlileri ise; enfeksiyon 

hastalıkları, arteriosklerotik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, 

şişmanlık, diş çürükleri ve karaciğer hastalıklarıdır (Baysal vd. 2020). 

Ancak unutulmamalıdır ki Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımında 

gördüğümüz gibi sağlıklı olmak yalnızca hastalık ve sakatlık halinin 

olmaması demek değildir (Aytaç ve Kurtdaş, 2015). Tıbbi beslenme 

tedavisi de yalnızca sağlık sonuçlarını iyileştirmeye ve sağlık bakım 

maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda 

yaşam kalitesini de artırmaktadır (Martin, Kushner, Iles ve 

Montgomery, 2021). 

1.1. Hastalık ve Beslenme İlişkisi  

 

Beslenme ve hastalık ilişkisini daha yakından inceleyen bir çalışmada 

COVID-19 ve beslenme etkisi araştırılmıştır. Bir besin ögesinin veya 

bir diyet tipinin hastalığın önlenmesi veya tedavisine tek başına bir 

etkisi olduğu kanıtlanamamıştır. Ancak yetersiz ve dengesiz 

beslenmede immün sistem fonksiyonlarının olumsuz etkilendiği ve 
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enfeksiyonlara duyarlılığın arttığı bilinen bir gerçektir. Bu sebeple 

yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, vitamin ve mineral 

gereksinimlerinin karşılanması; COVID-19 gibi özellikle immün 

sistemin önem taşıdığı hastalıklarda elzemdir. Direkt olarak COVID-

19’a kesin tedavi sunulmasını sağlayamasa da C ve D vitaminleri, 

selenyum ve çinko mineralleri, probiyotikler, omega- 3 ve biyoaktif 

bileşikler gibi immün sistem fonksiyonlarında yararı olduğu bilinen bu 

gıda bileşenlerinin diyetlerde yeterli miktarlarda alınması 

gerekmektedir (Kuru ve Üstün 2021). 

Sinir sistemi hastalıkları incelendiğinde hastalık sürecinin ve 

ilerleyişinin de beslenme durumu ile yakından ilişkili olduğu 

görülmüştür. Cansu Memiç İnan’ın 2021 yılında yaptığı bir çalışmada 

sinir sistemi üzerinde olumlu etkisi olan besin ögeleri incelenmiştir. C 

ve E vitamini ve selenyum minerali gibi bazı besin ögeleri antioksidan 

etkileri sayesinde oksidatif hasarı önleyebilmektedir. Çinko minerali; 

nörotransmitter içeriğini ve reseptör aktivitesini etkileyerek bilişsel 

gelişimi düzenlemekte ve sağlıklı beyin fonksiyonu sağlamaktadır. B 

grubu vitaminleri ise demans, hafıza ve bilişsel sorunlardan 

korunmada yardımcı olabilmektedir. EPA ve DHA gibi omega-3 

kaynaklarına yönelmek, omega-6/omega-3 oranını 5:1-10:1 aralığında 

tutmak, kaliteli protein kaynağı olarak geçen hayvansal kaynaklı 

proteinlere diyette yer vermek, yeterli ve dengeli bir diyet planı 

oluşturmak olumlu etkiler yaratmaktadır (İnan, 2021). 

Kanser hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisinin hastalık öncesinde, 

sırasında ve sonrasında sürdürülmesi sağlığın düzelmesi ve tedaviye 
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yanıtta büyük önem taşımaktadır. Beslenme tedavisi; malnutrisyona 

engel olmayı, hastalığın yan etkilerini azaltmayı, yaşam kalitesini 

büyük ölçüde artırmayı hedeflemektedir. 

İmmün sistemin zayıfladığı dönemlerde hijyene özellikle dikkat 

edilmektedir. Böyle durumlarda hastanın nötropenik diyet uygulaması 

gerekebilmektedir. Nötropenik diyette; çiğ veya iyi pişmemiş et 

ürünleri ve yumurta, çiğ veya az pişmiş sebzeler, çiğ veya kurutulmuş 

meyveler ve pastörize edilmemiş meyve suları, açık tuz, pastörize 

edilmemiş süt ürünleri, açıkta satılan ve küflü peynirler, açıkta satılan 

ekmek ve pastane ürünleri, kısır gibi pişmeden hazırlanan tahıllı salata 

türleri, musluk suları ve açık satılan içecekler, pişmeden hazırlanan 

tatlılar, ambalajsız çikolatalar, pastörize edilmemiş bal ve reçeller, 

pişirme sonrası ilave edilen baharatlar ve acılı baharatlar, 

kuruyemişler, çiğ tohum ürünleri, zeytin ve pastörize edilmemiş 

tereyeğı yasaklı besinler arasındadır (Baş, 2018). 

Kalıtsal metabolizma hastalıklarında diyetin ana ilkelerinde merkezi 

sinir sisteminin korunması, vücudun normal fiziksel gelişiminin 

sürdürülmesi, biyokimyasal parametrelerin normal değerlerde 

tutulması ve gerekli besin ögelerinin yeterli düzeyde sağlanması 

hedeflenmektedir. Bu ilkelerin sağlanabilmesi için geliştirilen kalıtsal 

metabolik hastalıklarda beslenme piramidi Şekil 1.’de verilmiştir 

(Köksal ve Özel, 2019).  
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Şekil 1. Kalıtsal metabolik hastalıklarda beslenme piramidi 

2. NÜTRİSYONEL GENOMİK 

Nütrigenomik ya da nütrisyonel genomik; beslenme ve sağlık 

durumunun, besinlerin genlerle ilişkisinin nasıl olduğunu araştıran, 

klinik beslenme uygulamaları, biyoinformatik, moleküler biyoloji, 

genomik, epidemiyoloji ve moleküler tıp bilimlerini bir araya getiren, 

beslenmenin gen ekspresyonu üzerindeki rolünü ortaya çıkarma 

eğilimindeki gelişmekte olan bir alandır (Neeha ve Kinth, 2013). 

Nütrigenetik ise belirli bir bireyin genetik yapısının, çeşitli diyet besin 

maddelerine tepkisini nasıl koordine ettiğini tanımlayan, ayrıca 

insanların aynı besine neden ve nasıl farklı tepki verdiğini araştıran bir 

tanımdır. Amerika Beslenme ve Diyetetik Akademisi başkanlığını 

yapmış olan Klinik Beslenme Uzm. Donna Martin bu alan için 
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“Nütrisyonel Genomik Çağı, sağlık ve beslenmede benzersiz katkılar 

sağlayacak bir konumdadır.” şeklinde vurgulamıştır (Martin, 2018).  

Gen-diyet etkileşimlerini sağlık sonuçlarıyla ilişkilendiren mevcut 

kanıtlar olduğu ayrıca birçok genetik varyantın belirli besinlerin 

metabolizmasını etkilediği bilinmektedir (Coşkun, 2007).  

2.1. Laktoz İntöleransı’nın Temeli ve Mekanizması  

 

İnsanlarda süt laktozunun sindirilmesi, laktaz-florizin hidrolaz (LCT) 

adı verilen bir β-galaktosidaz enzimi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bazı insanlarda (insanlığın yaklaşık üçte ikisi) bu enzimin seviyeleri, 

sütten kesme fazından sonra (laktaz kalıcılığı (LNP) olarak bilinen bir 

özellik) büyük ölçüde düşerken, diğer bazı bireyler yaşam boyu 

yüksek LCT seviyelerini koruyabilir (laktaz kalıcılığı (LP)), böylece 

yetişkinlik döneminde sütü sindirebilir durumdadır (Anguita-Ruiz, vd. 

2020). Laktaz üretim devamlılığı, yetişkin yaşamı boyunca laktaz 

enziminin üretiminin devam etmesini sağlayan otozomal dominant bir 

özelliktir. Laktaz üretim devamlılığının olmaması, insanlar ve 

aslında tüm memeliler için atalardan kalma bir durumdur 

(Swallow, 2003). Evrimsel süreçte erginliğe erişen bireylerin süt 

tüketimi yoktur. Taze süt kaynağı olmadığı için laktaz kalıcılığının 

seçici bir avantaj sağlaması olası değildir. Yani laktazın üretilmemesi 

doğaldır. Laktaz üretiminin devamlılığı yalnızca sütçülük uygulayan 

kültürlerde ortaya çıkmış bir mutasyon sayesinde olmaktadır. Yani 

mutasyon var ise bireyler laktoza karşı intölerans durumunda değildir 

(Kretchmer, 1927, Simoons, 1970). 
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Konjenital laktaz eksikliği (CLD), doğumdan birkaç gün sonra 

emzirmenin başlamasıyla başlayan sulu ishal, meteorizm ve yetersiz 

beslenme gibi semptomları olan nadir görülen şiddetli otozomal 

resesif bir hastalıktır. Bu bozukluk için tanımlanan en yaygın durum 

LPH geninin kodlama bölgesindeki yanlış anlamlı mutasyonlar veya 

erken durdurma kodonlarıdır (Diekmann, vd. 2015). LCT geni, laktaz 

yapmak için talimatlar sağlar. MCM6 genindeki spesifik DNA dizisi, 

LCT geninin açık veya kapalı olup olmadığını kontrol etmeye 

yardımcı olur. Dolayısıyla laktoz intöleransı LCT geni ve MCM6 geni 

ilişkilidir. 

 

            

Görsel 1. LCT Proteini endoplazmik retikulumda üç boyutlu yapısına kavuşur ve 

hücrede özellikle villusların ucunda lokalizedir (solda). LCT Proteininin üç boyutlu 

yapısı (sağda) 
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Laktoz intöleransına uygun beslenme olarak laktozu diyette 

sınırlamanın doğru olduğu bilinmektedir. Ancak bireyler hangi 

gıdaların laktoz içerdiğine hâkim olmadığı sürece semptomlar 

gözlemlenmeye devam edecektir. Laktoz içerdiği bilinen; inek sütü, 

yoğurt, taze beyaz peynir (1 gün depolanan), olgunlaştırılmış beyaz 

peynir (90 gün depolanan), peynir altı suyu (beyaz peynir), ekşi 

krema, dondurma, çok tahıllı ekmek, aromalı enerji içeceği, salata 

sosu, vanilyalı puding, balık kroket, çikolata bar gibi yiyeceklerin 

tüketimi konusunda daha dikkatli davranılmalıdır (Dermirgül ve 

Demirgül, 2019). 

2.2.  Fenilketonüri 

Fenilketonüri, ağırlıklı olarak fenilalanin hidroksilaz (PAH) genindeki 

mutasyonların neden olduğu doğuştan gelen bir metabolizma 

hastalığıdır. PAH, fenilalanini (Phe) tirozine (Tyr) dönüştürmek için 

kofaktör tetrahidrobiopterin (BH4) gerektiren bir hepatik enzimdir 

(Görsel 2.). PAH genindeki mutasyonlar, Phe'nin katabolik yolunu 

etkileyen katalitik aktivitenin azalmasına yol açmaktadır. PAH veya 

onun kofaktörü BH4'teki bir eksiklik, toksik etkileri tedavi edilmezse 

ciddi ve geri dönüşü olmayan zihinsel engelliliğe neden olabilen aşırı 

fenilalanin birikimine neden olmaktadır (Scriver ve Kaufman, 2001).  

Tedavi edilmeyen PKU ile ilişkili diğer klinik özellikler arasında 

otistik davranışlar, motor bozukluklar, egzamatöz döküntü ve nöbetler 

yer alabilmektedir. Davranış bozukluklarının yanı sıra psikiyatrik 

rahatsızlıklar da yaşla birlikte belirgin hale geldiği vakalar söz 

konusudur (Blau vd. 2010). 
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Görsel 2. PAH, BH4 ve BH2 aracılı fenilalanin’in tirozine dönüşümü 

Tanı yenidoğan tarama programları aracılığıyla konur ve tüm vakalar 

BH4 yanıtı açısından daha fazla taranmaktadır. PKU tüm etnik 

gruplarda tanımlanmıştır ve insidansı dünya çapında büyük farklılıklar 

göstermektedir. Shoraka ve arkadaşlarının 2020 yılında PKU ile 

ilişkili yapmış olduğu meta-analiz çalışmasında 1964-2017 yılları 

arasında literatürde yer alan 119.152.905 vaka ile toplam 53 çalışma 

analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre en yüksek prevalans 

(%38.13) Türkiye'de, en düşük (%0.3) Tayland'da olduğu 

yayınlanmıştır. Havuzlanmış yaygınlık tahmini için meta-analize 

toplam 46 çalışma ile hastalığın dünya çapındaki genel prevalansı 

100.000 yenidoğanda 6.002'dir (%95 güven aralığı, %5.07-6.93). 

PKU gibi bazı metabolik hastalıklarda uygulanan tek tedavi yöntemi; 

beslenme tedavisidir. Toksik besin ögesinin diyetten çıkarıldığı veya 

miktarının azaltıldığı bir diyet tedavisi izlenmektedir. Fenilalanin 

hidroksilaz enziminin etkilenmesiyle ortaya çıkan fenilketonüri 

hastalığında da fenilalanin amino asidi diyette sınırlanır. Bu hastalığa 
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sahip bebeklerin beslenmesinde; birçok dünya firması tarafından 

üretilen hastalığa özel mamalar kullanılmaktadır. 

Beslenme tedavisi; kan fenilalanin düzeyinden etkilenerek 

oluşabilecek beyin harabiyetinin önüne geçmeyi ve normal büyümeyi 

sağlamayı hedefler. PKU hastalığının tipi, hastanın yaşı, boyu, kilosu 

ve kan fenilalanin düzeyine göre toleransı farklıdır. Her bireye bu 

kişisel farklılıklar dikkate alınarak fenilalanin, protein, enerji, vitamin 

ve mineral gereksinmesini karşılayacak bir beslenme planı 

oluşturulmaktadır. Günlük verilecek fenilalanin miktarının bebeklerde 

6-8 öğüne, çocuklarda ise 3-4 öğüne dağıtılması sağlanmaktadır. Bu 

tedavi süreci ömür boyu sürmektedir ve bu süreçte yer alacak 

diyetisyen, doktor, hasta ve ebeveynlerin her birinin katkısını 

gerektirmektedir. Diyetisyen ve doktor tarafından hasta ve ailesine; 

hastalık ve tedavi süreci, hastalığa özel karışımlar, düşük proteinli 

ürünler ve fenilalanin içeriğine göre hazırlanmış değişim listeleri 

hakkında eğitim verilmesi gerekmektedir.  

2.3.  Obezite ve Genetik 

 

Aşırı kilo ve obezite, sağlık açısından risk oluşturan anormal veya 

aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır. 25'in üzerinde bir vücut 

kitle indeksi (BMI) fazla kilolu ve 30'un üzerinde ise obez olarak 

kabul edilmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, WHO, 2021). En yaygın 

görülen beslenme ilişkili sendromlardan biridir. Ayrıca bazı insülin 

direnci ve hiperinsülin, hipertansiyon, bozulmuş glikoz toleransı 

(BGT, prediyabet) ve insülin bağımsız diabetes mellitus durumları 

obeziteye yol açabilmektedir. Bozulan mekanizmalar sonucunda 
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ortaya çıkan obezite durumu kanser gibi birçok ciddi hastalıklara 

neden olmaktadır.  

Obezitenin genetik yatkınlık gösterdiği bilinmektedir fakat obez 

hastaların büyük bir çoğunluğu non-mendeliyen kalıtım 

göstermektedir. Obezin kalıtılabilirlik özelliği çoğunlukla, ikiz 

çalışmaları ve evlatlık-aile çalışmalarıyla araştırılmaktadır. Yapılan 

çalışmalara göre tek ve ayrı yumurta ikizlerinin vücut kitle endeksi 

varyasyonlarında %70 düzeyinde genetik yatkınlık göstererek, 

genetiğin obezitede önemli olduğu görülmüştür (Bouchard, 2001).  

Katzmarzyk ve arkadaşlarının Kanada popülasyonunda yaptığı 

obezite-popülasyon genetiği çalışmasında 15245 kişilik bir çalışma 

grubunda, ailesel yatkınlığın 5 kat daha obez olma ihtimalini arttırdığı 

görülmüştür. 

Obezitenin genetik ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada insan ve 

farelerdeki homolog genlerde; aynı metabolik yolakta etkili genlerin 

benzer mutasyonlara sahip olduğu saptanmıştır. Bu genler aynı besin 

alım regülasyon yolağındaki genlerdir. Leptin ve reseptörü, 

proopiomelanokortin (POMC) melanokortin-4 reseptörü (MC4R) ve 

prokonvertaz 1 (PCSK1) genlerinin önemli olduğu bilinmektedir. 

Monofaktöriyel obeziteye leptin, leptin reseptörü ve POMC genindeki 

mutasyonlar sebep olmaktadır (O’Rahilly, 2002). 

Leptin; kemik kütlesi, immün sistem hücrelerinin aktivasyonu, belirli 

hormonların dengesi, glikoz ilişkili insülin sağlanmasının tetiklenmesi 

ve yağ depolanması gibi fizyolojik durumlarda doğrudan rol 

almaktadır. Normal çalışmayan leptin ve leptinin bağlandığı leptin 
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reseptörü; hormonların, yağ depolama metabolizmasının ve enerji 

homeostasisinin dengesini bozmaktadır.  

POMC, γ-, β-, α-melanosit uyarıcı hormon (MSH), 

adrenokortikotropin hormonu (ACTH), lipotropin ve endorfinler γ-, β- 

peptitlerini üretmek için prohormon konvertaz (PCSK1) yoluyla 

parçalanan 241 amino asitli bir polipeptittir. Bu peptitler, değişen 

afinite ve özgüllük ile beş farklı melanokortin reseptörünü (MCR) 

uyarmaktadır. Kortizol salgısı, adrenal bezde MC2R aracılığıyla 

düzenlenirken, MC1R cilt pigmentasyonunu, MC3R ve MC4R ise 

vücut ağırlığını düzenlemektedir. Yapılan çalışmalarda özellikle 

MC4R ve POMC mutasyonlarının vücut ağırlığının kontrolünde 

dengesizliğe yol açtığı kanıtlanmıştır (Bierbermann vd. 2012). 

PCSK1 özellikle hormon ve diğer protein öncülerinin işlenmesinde 

yer almaktadır. Substratlar arasında POMC, renin, enkefalin, dinorfin, 

somatostatin, insülin ve AGRP bulunur. Obezite ve genetik ile ilgili 

yapılan çalışmalarda PCSK1’deki mutasyonların ve/veya SNP’lerin 

obeziteye monogenik olarak etki ettiği bildirilmiştir (PhilippeJ vd., 

2015, Benzinou vd. 2008, Nead vd. 2015). 

Fazla kiloluluk veya obezite görülen durumlarda zayıflama sürecinde 

protein kayıpları olabilmektedir. Bu kaybı en aza indirmek için ise 

yavaş, uzun süreli ve egzersizle desteklenen bir zayıflama programı 

oluşturulmaktadır. Zayıflama hızı haftada 0.5-1.0 kg aralığında 

tutulduğunda dinlenme metabolik hızındaki düşüş de minimum da 

tutulmuş olmaktadır. Zayıflama programı beslenme eğitimi verilerek 

davranışta değişikliği hedeflemektedir. Fazla kilolu veya obez 
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bireylerin diyetlerinde protein oranını %20-25 oranına çıkarmak daha 

iyi bir sonuç almayı sağlayabilmektedir. Bunun nedeni ise proteinden 

zengin diyetin glisemik yükünün düşük olmasıyla insülin duyarlılığını 

artırarak tokluk duygusunu geliştirebilmektir. Saf karbonhidratlar 

yerine posadan zengin (25g), kompleks karbonhidratları içeren bir 

diyet düzeni gerekmektedir. Kurubaklagil ve tam tahıl ürünleri gibi 

glisemik indeks ve yükü düşük besinler tercih edilmektedir (Baysal 

vd. 2020). 

Ancak 2021 yılında gerçekleştirilen ve 392 obez katılımcıyı içeren bir 

araştırma çalışmasında klasik yaşam tarzı değişikliklerinin zorlu 

obezite mücadelesinde yetersiz kalabildiği vurgulanmaktadır.  Daha 

fazla genetik varyantın tanımlanması ve yaşam tarzı ile etkileşimlerini 

anlamak; tıbbi beslenme tedavisi geliştirmede ve sonuçların 

iyileşmesinde önem taşıyacaktır (Aoun vd. 2021). 

2.4. İnsülin Direnci  

 

Genetik sebepli insülin direnci yalnızca insülin reseptörleriyle ilişkili 

değil aynı zamanda insülin reseptör substrat 1 (IRS-1, Görsel 3.A), 

adrenerjik ß3 reseptör (ADRB3, Görsel 3.B) ve glikoz taşıyıcı tip 4 

(GLUT-4, Görsel 3.C) genlerinde polimorfizm ve/veya mutasyon 

olması insülin direncini tetiklemektedir (Wondmkun, 2020). Bazı tip 2 

diabetes mellitus (TD2M) vakalarında bu GLUT-4 geninin farklı 

ekspresyonlarda olduğu, insülin direncine yol açtığı bu yüzden TD2M 

ve dolayısıyla obezite ile sonuçlandığı bildirilmiştir (Mueckler ve 

Thorens, 2013).  

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/genetic-divergence
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378111921006326
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IRS-1, insülin reseptörü tirozin kinazın bir substratıdır ve insülin ile 

uyarılan sinyal iletim yolunda merkezi bir role sahip olduğu 

bilinmektedir (Kovacs vd. 2003).  

Görsel 3. A. IRS-1 B. ADRB3 C. GLUT-4 proteinlerinin üç boyutlu yapıları 

ß-adrenerjik reseptörler üç tipe ayrılmıştır: ß-1, ß-2 ve ß-3. ß 1 kalpte, 

ß 2 solunum sisteminde ve ß 3 yağ dokularında baskındır. Bracale ve 

arkadaşlarının 2007 yılında yapmış oldukları bir çalışmada ß 3 

polimorfizminin, yalnızca obez erkek deneklerde insülin direnci ile 

önemli ölçüde ilişkili olduğu bulunmuştur. Wu J. ve arkadaşlarının 

2011 yılında yapmış olduğu bir çalışmada, adipoz dokuda lipolizis ve 

yağ homeostasizinde etkin rol oynadığı kanıtlanmıştır.  

GLUT4, insülinle uyarılan glikozun kas ve yağ dokusuna alınmasını 

kolaylaştırmaktadır. İnsülin reseptörü tarafından başlatılan 

fosforilasyon olaylarının, küçük GTPazlar, bağlama kompleksleri ve 

A.  

 

B. 

  

C. 

 



 
 191 

vezikül füzyon sistemi dahil olmak üzere temel GLUT4 proteinleri bu 

iletişime aracılık etmektedir. Glikoz alımındaki problemlerin, tip 2 

diabetes mellitus gelişiminde erken bir adımı temsil ettiği 

bilinmektedir (Leto ve Saltiel, 2012). 

Dolayısıyla IRS-1, ADRB3, GLUT-4 genleri direkt olarak insülinle 

ilişkili olduğundan, bu genlerdeki SNP ve mutasyonlar insülin 

mekanizmasının bozulmasına, insülin direncine yol açmaktadır. 

İnsülin direncinin tedavisinde en uygun yaklaşım sağlıklı beslenme ve 

düzenli fiziksel aktivitenin yaşam biçimi haline getirilmesidir. Farklı 

beslenme yaklaşımları ile insülin direncinin olumlu veya olumsuz 

etkilendiği durumlar görülmektedir. Örneğin diyetteki yağ oranı 

artırılıp kalori azaltıldığında insülinin direncinin arttığını gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır (Ulu ve Yüksel, 2015) 

Türkiye Diyetisyenler Derneği tarafından glisemik kontrol üzerine 

olumlu etkilerinin olduğu düşünülen polifenoller ve posa üzerine 

yapılan bir çalışmada insülin direncine olan etki mekanizmaları 

incelenmiştir. Polifenollerin emilimi oldukça düşüktür ve diyetle 

alımda %90-95 oranında polifenol emilmeden kolona geçmektedir. 

Burada mikrobiyotadaki yararlı bakteri popülasyonunu artırarak 

endotoksemiyi ve inflamatuar sitokinleri azaltmakta, glukoz 

toleransını geliştirerek koruyucu bir etki sağlayabileceği 

belirtilmektedir.  

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/161691
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Polifenol içerikleri yüksek olan yeşilçay, siyah çay ve kahve içecekleri 

incelendiğinde farklı mekanizmalardan olumlu sonuçlarla 

karşılaşılmıştır.  

Polifenol düzeyi yüksek olan kakao da açlık insülin düzeylerini ve 

glukoz tüketimi sonrası insülin salınımını azaltmaktadır. İnsülin 

direncini olumlu yönde etkilemektedir.  

Üzüm polifenolleri üzerine yapılan çalışmalarda insülin direncine 

yönelik gözlenen olumlu etkilere karşın salt üzüm tüketimindeki 

etkilere dair bir çalışma gözlenmemiştir.  

Polifenol içeriklerinin yanı sıra posadan da zengin olan kırmızı 

meyveler incelendiğinde kan glukoz düzeyleri ve gastrik boşalma 

üzerine olumlu etkiler sağlayarak insülin direnci kontrolüne yardımcı 

olabileceği düşünülmüştür.  

Posa; farklı mekanizmalar izleyerek kan şekeri ve glisemik kontrole 

etki sağlayabilmektedir. Bu nedenle bireylerin diyetlerine tam tahıl 

ürünlerini kabul edilebilir posa miktarı sınırları içerisinde dahil etmesi 

önerilmektedir (Rakıcıoğlu ve Çetiner, 2018). 

2.5. Apolipoprotein E ve Beslenme İlişkisi  

 

Kanda bulunan lipoproteinlerin içinde önemli role sahip 

apolipoproteinlerden olan apolipoprotein E (APOE), merkezi sinir 

sistemindeki lipid transportu ve kolesterol homeostazından sorumlu 

ana proteindir. APOE’nin E2, E3 ve E4 olarak isimlendirilmiş, 3 farklı 

alleli vardır. APOE'nin hem glikoz hem de lipit substratlarının serebral 
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metabolizmasındaki rolü için yeni bir yaklaşımlar söz konusudur. 

Demans riskini ve diyet ilişkisini anlamak için, in vitro ve in vivo fare 

modelleri, bu mekanizmaları daha dikkatli incelemenin yolları olarak 

kullanılmaktadır. APOE genotipinin diyet ve diyet takviyelerine 

verilen bilişsel ve nörolojik tepkileri etkilediği üzerine kanıtlar 

artmaktadır (Farmer vd. 2019). Ayrıca Rodrigez P ve arkadaşlarının 

2002 yılında yapmış oldukları bir çalışmada insülin direncinin ve 

APOE polimorfizmlerinin ilişkili olduğu bildirilmiştir. 

APOE4 alleli (alan-etkileşimleri, lipit bağlanmasına daha fazla afinite 

ve kendi kendine kümelenme) endozomal tıkanıklığı, hücre yüzeyinin 

diğer proteinlerle kümelenmesini ve dolaşımdaki daha büyük lipit 

içeren partiküllerle birleşmeyi tetiklemektedir. Bu biyokimyasal 

özellikler, hücresel enerji tercihlerindeki, kolesterol taşınımındaki, 

bağışıklık tepkisindeki ve Aβ metabolizmasındaki değişikliklerle 

ilişkilidir. Yaşlanma, cinsiyet, diyet, fiziksel aktivite ve genetik ile 

karmaşık etkileşim, APOE4 taşıyıcılarını yaşlanma ile ilişkili 

hastalıklara yatkın hale getirmektedir (Yassine ve Caleb, 2020). 

Özellikle APOE4 alleli için yapılan bir çalışmada ApoE4 taşıyıcıları 

için ketojenik seçenekli düşük glisemik indeksli bir diyet, belirli 

Akdeniz tarzı yiyecek seçenekleri ve kuersetin, resveratrol, D3, K2 ve 

B vitaminleri ve lithium gibi besin takviyesinden oluşan bir panel 

dahil olmak üzere beslenme yaklaşımında başarı elde edildiği 

bildirilmiştir (Norwitz vd. 2021).  
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2.6.  Folat Mekanizması ve Beslenme İlişkisi  

 

B vitamin türevi olan folat insanların canlılık faaliyetlerinin 

devamlılığı için büyük öneme sahiptir. Çünkü organizmanın tek 

karbon transfer reaksiyonlarına katılmaktadır ve hayati önem taşıyan 

pürin-pirimidin biyosentezi, serin, glisin ve metionin üretimi gibi 

reaksiyonları katalizlemektedir (Görsel 4.). 

Folat eksikliği; diyetle yetersiz alımı, absorpsiyon sorunlarının yanı 

sıra folat antagonisti ilaçlar veya folatın metabolizmasıyla ilgili 

doğumsal bozukluklara bağlı olarak da gerçekleşebilir. Folat 

eksikliğine yol açan ana faktörlerden biri metilentetrahidrofolat 

eksikliğidir. 

Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) enzimi 

metilentetrahidrofolatın, homosistein remetilasyonunda metiyonine 

kullanılan folatın birincil dolaşım formu olan 5-metiltetrahidrofolata 

dönüşümünü katalize ederek folat ve homosistein metabolizmasında 

merkezi bir rol oynayan, vitamin-B12 bağlı metionin sentaz enziminin 

koenzimidir (İşbilen ve Büyükkılınç, 2020). 
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Görsel 4. MTHFR ve Folat Mekanizması 

MTHFR enzimini kodlayan genin tek nükleotid değişimi (SNP) 

beslenme ve hastalıkla ilgili iyi bilinen bir SNP’dir. MTHFR geninde 

iki protein formuna yol açan ortak bir polimorfizm vardır: normal 

işlev gören yabanıl tip (Sitozin) ve önemli ölçüde azaltılmış aktiviteye 

sahip termal kararsız tip (Timin). Yabani tip genin (Sitozin-Sitozin) 

iki kopyasına veya her birinin bir kopyasına (Sitozin-Timin) sahip 

kişilerin normal folat metabolizmasına sahip olduğu görülmektedir. 

Kararsız versiyonun (Timin-Timin) iki kopyası ve düşük folatı 

olanlar, homosistein biriktirir ve daha az metiyonin içerir, bu da 

vasküler hastalık ve erken bilişsel gerileme riskini arttırmaktadır 

(Schneider vd.1998). Ayrıca MTHFR gen polimorfizmlerinin beden 

kitle endeksi, obezite ve yağsız kütle ile ilişkili olduğu bilinmektedir 

(Liu vd. 2008). 
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Folat eksikliğinden kaynaklanabilecek nöral tüp defekti, anemi, 

kanser, kardiyovasküler, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar gibi 

durumların önüne geçebilmek adına diyetle alıma dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Folattan zengin besinler arasında maya ekstraktı, 

karaciğer, böbrek, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve turunçgiller 

bulunmaktadır. Süt litresinde yaklaşık 20-50 μg folat içermekte ve 

günlük folat gereksinimine önemli bir katkı sağlamaktadır. 

Mikroorganizmalardan bazıları da folat üretme yeteneğine sahiptir. 

Bazı fermente süt ürünlerinin, özellikle yoğurdun oldukça yüksek 

folat içeriğine sahip olduğu belirtilmektedir. Yoğurt litresinde 110 

μg’a kadar folat bulundurmaktadır. Bu yüksek folat içeriğinin de 

yoğurttaki probiyotik laktik asit bakterilerinden kaynaklandağı 

belirtilmektedir (Yüksekdağ ve Zeydanlı, 2013). 

3. NÜTRİSYONEL GENOMİK VE GELECEK  

 

İnsan vücudu, birçok faktörün etkisiyle oluşan ve yaşam boyu değişip 

gelişebilen bir yapıdır. Bu oluşumda büyük rol oynayan genetik 

yapının ve gelişimde en çok rol oynayan etmenlerden biri olan 

beslenmenin incelenmesi sayesinde insan yaşamında kalitenin 

artırılması adına birçok gelişme sağlanabilecektir. 

İnsan yaşamı için yönlendirici olan genetik materyalin ve hücresel 

mekanizmanın, yaşamın her alanına etki ettiğini düşünecek olursak; 

nütrisyonel genomik alanı kişiselleştirilmiş tıp gibi, çok yakın bir 

zamanda büyük önem kazanacak ve sağlıklı beslenme alanını 

doğrudan etkileyecektir. Bu sebeple beslenme uzmanlarının ve 
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diyetisyenlerin, genetik alanında çalışan uzmanlarla birlikte iş birliği 

içinde “daha iyi beslenme” perspektifinde birleşmesi gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Sağlık alanındaki araştırma çalışmaları diğer pozitif bilim 

çalışmalarında da olduğu gibi, yoğunlukla model organizmalarda (in 

vivo) ve laboratuvarda (in vitro) deneyler yapılmaktadır. Hızla gelişen 

teknoloji sayesinde in vivo çalışmalardan önce in vitro çalışmalar 

önemli ön bilgiler sunmakla beraber çalışmaların doğru 

hedeflenmesine yol göstermekte ve deneysel maliyetlerin azalmasını 

sağlamaktadır. Biyoinformatik çağının başlamasıyla beraber bu 

önemli iki yönteme bir yenisi eklenmiştir. Bu yeni eklenen yöntem in 

silico olarak literatürde yer bulmuştur. In silico terimi bilgisayar 

teknolojilerinde yaygın olarak kullanılan yarı iletken bir madde olan 

silisyumdan köken almaktadır. In silico teknikler daha önceden elde 

edilmiş deneysel verilerin, istatistiksel hesaplamalar ve bilgisayar 

algoritmaları sayesinde yorumlanması ve yeni çıkarımlar yapılmasını 

destekler. In silico teknikler sayesinde in vitro hatta in vivo 

çalışmaların planlanması ve maliyetin en aza indirgenmesi 

hedeflenmektedir. 

Özellikle ilaç geliştirme çalışmalarında sıklıkla kullanılan bilgisayar 

modellemeleri in silico çalışmalar adı altında yapılmaktadır. 

Bilgisayar destekli ilaç tasarımı (Computer-aided drug design, CADD) 

teknikleri yeni ilaç adaylarının üretilmesinde ve ilaç keşfinde yalnızca 

etkin maliyet sağlamakla kalmadığı aynı zamanda daha hızlı sonuçlar 

elde edilmesinde de önemli rol oynadığı bilinmektedir. Hedef odaklı 

ilaç etken maddesinin tasarlanması için hedef proteinin üç boyutlu 

yapısı, hücresel mekanizması ve proteinin organizmadaki dinamiği 
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gibi bilgiler ardından; potansiyel etken maddenin hedef proteinle 

kenetlenmesi, çalışma mekanizmasındaki değişiklik ve organizmadaki 

dinamiği önemli rol oynamaktadır. Hedef molekülün üç boyutlu 

yapısının çözümlenmesi için kullanılan önemli in silico yöntemlerden 

biri homoloji modelleme yöntemidir. Kitap bölümümüz homoloji 

modelleme yönteminin tarihçesinden, homoloji modelleme için 

kullanılan programlardan, modelleri değerlendirme parametrelerinden, 

modellerin analizlerini yapan programlardan ve literatürdeki 

örneklerden bahsetmektedir. 

1. HOMOLOJİ MODELLEME 

 

Proteinin birincil dizisini ve diğer proteinlerle yapısal benzerliklerden 

elde edilen ön bilgileri kullanarak protein üç boyutlu yapılarını 

oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir (Hameduh vd., 2020).  

1.1. Tarihçe 

 

X-ışını kristalografisinin kullanımı, ardından nükleer manyetik 

rezonans (NMR) ve daha sonra kriyo-elektron mikroskobu (kriyo-

EM) çalışmaları protein üç boyutlu yapılarının oluşturulmasında temel 

olmuştur (Muhammed vd. 2019). Biyoinformatiğin ve homoloji 

modellemenin başladığı tarih kesin olarak bilinmese de 1951 yılında 

Pauling ve Corey’in proteinlerin ikincil yapılarının tahmini için 

geliştirdikleri yaklaşım çalışmaları, modellemenin temeli olarak kabul 

edilmektedir. Homoloji modelleme bilgisayarla moleküler grafiklerin 

ilk çizildiği yıl olan 1966 yılında Scientific American dergisinde 
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yayınlanan bir makale ile başladığı bazı araştırmacılar tarafından 

kabul edilebilir bir durumdur (Oettinger, 1966, Polat vd. 2009).  

Protein Yapısı Tahmininin Kritik Değerlendirmesi (CASP), 1994'ten 

beri her iki yılda bir gerçekleşen protein yapısı tahmini için kurulmuş 

bir toplantı serisidir (Moult vd. 1995). CASP, araştırma gruplarına 

yapı tahmin yöntemlerini nesnel olarak test etme fırsatı ve yazılım 

kullanıcılarına protein yapı modellemesinde en son teknolojinin 

bağımsız bir değerlendirmesini sunmaktadır. Dünyanın her yerinden 

100'den fazla araştırma grubu düzenli olarak CASP'a katılmaktadır. 

Bu toplantılarda tüm grupların çalışmaları sunulmaktadır ve ayrıntılı 

bir şekilde irdelenmektedir. İrdelenen bu çalışmalara 

değerlendirmeler, öneriler ve geliştirmek için yeni çalışmaların 

tasarlanması konusunda destekler sunulmaktadır. Homoloji 

modellemenin tarihsel gelişimi Görsel 1.’de verilmiştir. 

 

Görsel 1. Kolektif ve yapay zeka alanlarındaki gelişmeler dikkate alınarak homoloji 

modellemedeki önemli gelişmelerin tarihsel zaman çizelgesi. CASP: Protein Yapısı 

Tahmininin Kritik Değerlendirmesi. GPU: Grafik İşlem Birimi. TPU: Tensör İşleme 

Birimi (Hameduh ve ark., 2020). 
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Son yıllarda yazılımcıların homoloji modelleme alanına yönelmesiyle 

makine öğrenimi (MÖ) algoritmaları kullanarak bu alanda devrim 

yaratılmıştır. MÖ, bilgisayarlara açıkça programlanmadan öğrenme 

yeteneği veren bilgisayar biliminin bir alt alanıdır. Son tanımlara göre, 

bir veri kümesine dayalı olarak akıllı tahminler gerçekleştiren geniş 

bir algoritma yelpazesine atıfta bulunan bir şemsiye terimdir. Kısaca 

MÖ, yeni veriler üzerinde tahminler yapmak ve verilerden belirli 

özellikleri çıkarmak için kullanılan çok çeşitli algoritmalar 

içermektedir. Başka bir deyişle, veri seti, bir sistemin yeni çıktılarını 

tahmin etmek için sistemin bilinmeyen bağımlılıklarını tahmin etmek 

için kullanılmaktadır (Kourou vd. 2015). 

1.2. Homoloji Modellemenin Temeli 

 

X ışını kristalografisi ve Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi 

(NMR) gibi yöntemlerden elde edilen veriler proteinlerin üç boyutlu 

modellerinin tahmin edilebilmesi için temel olarak kullanılmaktadır. 

Üç boyutlu yapıdaki amino asit konfigürasyonunu, protein kompleks 

yapısını çözümlemede atomik çözünürlüğe en iyi ulaşan yöntem X 

ışını kristalografisidir. Bilgisayar teknolojisinin ve laboratuvar 

imkanlarının gelişimi birçok olanak sağlamıştır. Molekül bağlı protein 

ya da saf protein örneklerin hazırlanması, verilerin toplanması, 

verilerin işlenme stratejileri için geliştirilen yöntemlerin kullanılması, 

algoritmalar ve metot adımlarının kullanılması; ilk protein yapısı 

olarak miyoglobin ve hemoglobin proteini tanımlanmıştır. 

Günümüzde halen aynı basamaklar izlenmektedir. Bir proteinin ya da 

protein kompleksinin kristal yapısının çıkarılmasında ön koşul, bu 
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yapının kristalleşebilme özelliğidir (Perutz, 1997, Dickerson, 2005). 

Birçok proteinin X ışını kristalografisi yöntemiyle üç boyutlu modeli 

deneysel olarak kanıtlansa bile kristalleşebilme özelliği az olan 

proteinler için alternatif yöntemlerle bu çözümleme yapılmaktadır 

(Smyth vd. 2000).  

Deneysel olarak bir molekülün üç boyutlu yapısının analizi için 

kullanılan NMR, alternatif yöntemlerden biridir. Bu yöntem 70 

kilodalton (kDa)’dan daha küçük moleküllerin tanımlanmasında 

kullanılan bu yöntemin temeli atom/kütle numarası tek sayı olan 

atomların çekirdeklerinin dış manyetik alan etkisi altındayken uygun 

radyo frekansıyla bir foton ile uyarılıp rezonans durumuna gelmesi 

ilkesine dayanmaktadır. NMR kimyasal bağlarının niteliği ve 

atomların bağlanma şekilleri gibi yapısal özelliklerin bilgisini 

araştırmacıya sunmaktadır (Snyder vd. 2005). 

Homoloji modelle yönteminin iki temele dayanmaktadır: birincisi, 

amino asitlerin birincil dizisi, diğeri ise amino asitlerin birincil 

dizisine göre doğruluğu kanıtlanmış korunmuş bölgeleri içeren üç 

boyutlu yapılardır. Bu iki temel basit ve doğrudan bir sonuç 

oluşturacak gibi görünse de öyle değildir. Protein katlanması ve üç 

boyutlu yapı oluşturma kuralları keskin kararlar olan bir durum 

değildir. Bununla birlikte, homoloji modellemenin kullanılması, 

birincil ve üç boyutlu yapılar arasındaki boşluğu doldurabilecek 

tekniklerden biridir. Böylece, terapötik hedeflerin ve protein 

fonksiyonunun incelenmesi (örneğin katalitik enzimler ve 

substratları), proteinlerin hücredeki yapısal rollerinin anlaşılması (bazı 



 
210 Teori, Araştırma, Uygulamalar  

Temel Tıp Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar 

proteinler hücrede yapı taşı görevi görür) ve protein etkileşimlerinin 

çözümlenmesi (antikor bağlanması) gibi birçok sonucun elde 

edilmesine olanak sağlamaktadır (Muhammed vd. 2019, Read vd. 

2007). Ayrıca, homoloji modelleme çalışmalarının sinyal yolaklarında 

yer alan moleküler etkileşimleri, hastalıkla ilgili mutajenez 

çalışmaları, bir proteinde mutasyon sebebiyle değişime uğramış amino 

asit özelliklerinin etkisi açısından ve hastalık mekanizmaları hakkında 

sayısız soruya cevap verebileceği düşünülmektedir (Hameduh vd. 

2020). Bir diğer önemli konu ise protein protein etkileşimleri, 

bakteriyel ve viral proteinlerin modellenmesi ve mutasyon sonucu 

değişen yapıların analizlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi 

homoloji modellemenin etkin olarak kullanıldığı alanlardır (Tok ve 

Tatar, 2017). 

Bir proteinin homoloji modeli hedef proteinin aminoasit dizisinin 

seçilmesinden hedef modelin oluşturulmasına kadar 7 adımda 

gerçekleştirilmektedir (Görsel 2.).  

 

 

Görsel 2. Homoloji modeli oluşturmanın 7 temel adımı (Hameduh vd., 2020). 
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1. Şablonun Seçilmesi: sekans-sekans çakıştırılması göz önüne 

alınarak şablon seçilmektedir. Evrensel Protein Veri Tabanı 

(Worldwide Protein Data Bank, wwPDB) kullanılarak üç 

boyutlu modeli bilinen proteinlerin sekansı ile hedef proteinin 

sekansı çakıştırıldığı adımdır. 

2. Şablon doğrulaması ve optimizasyon: seçilen şablonun 

omurga yapısının kontrol edilmesi ve diğer şablonlarla 

karşılaştırıldığı adımdır. 

3. Üç boyutlu yapının oluşturulması: hedef sekansa göre 1.3. 

Homoloji Modelleme Programları bölümünde anlatılacak 

programlarla modelleme işlemlerinin yapıldığı adımdır. 

4. Döngü modelleme (loop modelling): Spesifik olarak 

katlanmayan bölgelerin ve/veya farklı katlanmaların 

olabileceği bölgelerin incelendiği ve düzeltildiği adımdır. 

5. Yan zincirlerin eklenmesi: spesifik olarak yan zincirlerin 

eklendiği ya da modelde eklenmiş yan zincirlerin 

değerlendirildiği ve düzeltildiği adımdır. Bu adım her model 

için uygulanmayabilir, şablonlara uygun olan modellerde bu 

otomatik olarak düzeltilmiştir. 

6. Model optimizasyonu: Değerlendirmeler ve düzeltmeler 

sonucunda özellikle Monte Carlo yöntemi ve moleküler 

dinamik çalışmaların yapıldığı, oluşturulan homoloji 

modelinin en uygun enerjide değerlendirildiği adımdır. Model 

optimizasyonu özellikle kenetleme çalışmalarında 

kullanılmalıdır. 
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7. Model güncelleme ve validasyon: Bu adım bütün puanlama 

çalışmalarının ve değerlendirmelerin tamamlandığı, düşük 

enerjili ve uygun konformasyonun kararlaştırıldığı adımdır. 

 

1.3. Homoloji Modelleme Programları 

 

Bazı homoloji modelleme programları aynı zamanda görselleştirme 

programı olarak işlev görürken bazı programlar sadece modeli 

oluşturmaktadır. Yoğun olarak tercih edilen programlar şunlardır; 

MODELLER, Swiss-Model, I-TASSER, Phyre-Phyre2, Rosetta, 

DNASTAR ve AlphaFold gibi. 

Bu programlar temelde aynı veri tabanlarını kullansalar bile algoritma 

farklılıklarından dolayı, döngü modelleme, yan zincirlerin eklenmesi 

ve model optimizasyonu adımlarında farklılık göstermektedir. 

Kullanılan bu programlar tam otomatik kullanıcı dostu (user friendly) 

ya da yönlendirilebilirdir. Tam otomatik programlar verilen hedef 

sekansa göre birden çok homoloji modeli oluştururmakta (Swiss-

Model) ve oluşturdukları her bir model için ayrı ayrı bütün 

puanlamaları sunmaktadır. Kullanıcılar, oluşturulan modellerde 

referanslara ve çalışmalarına uygun olan homoloji modelleri seçerek, 

ileri analizleri gerçekleştirmektedir. Bu ileri analizler moleküler 

dinamik çalışmaları gibi çalışmalardır. 

1.4. Homoloji Modellerinin Görselleştirilmesi ve Analizleri 

 

Homoloji modellerinin görselleştirilmesi için birçok program vardır. 

Genellikle homoloji modelleme programını yapan yazılımcılar 

görselleştirici olarak farklı program yazılımları sunmaktadır. Örneğin 
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Swiss Model homoloji modelleme programı yazılımcıları, SwissPDB 

Viewer görselleştirme yazılımını sunmuştur. Gelişen teknolojiyle artık 

program üreticileri hem homoloji modelleme programını hem de 

görselleştirme yazılımını birlikte sunmaktadır (DNASTAR, PyMOL). 

Bazı yazılımcılar ise sadece görselleştirme yazılımları üzerine 

çalışmaktadır (VMD, UCSF Chimera). 

Görselleştirme yazılımları; proteinlerin üç boyutlu yapılarını farklı 

görselleştirme özelliklerine (hidrofobik yüzey, elekstrostatik yüzey, 

atomik gösterim, nokta-çubuk gösterimi), atomlar/amino asitler 

arasındaki uzaklıkların hesaplama özelliğine, yüzey alanı ölçümü, 

global ya da bölgesel hacim ölçümü özelliklerine sahiptir. 

Homoloji modelleri farklı uzantılara sahip olabilir (.pdb,.cvs,.mol vb.). 

Ancak bu modeller temelde x-y-z koordinat sistemindeki noktaları, 

atomların büyüklük bilgilerini ve aminoasitlerin fiziko-kimyasal 

özelliklerini içerdikleri için görselleştirme yazılımlarına yeterli veriyi 

sunmaktadır. 

1.5.  Örnek Çalışmalar 

 

Shahlaei ve arkadaşlarının 2011 yılında yaptığı bir çalışmada 

Kemokin Reseptör Tip 5 (CCR5) proteini sığır rhodopsin proteinin X-

ışını kristal yapısı temel alınarak MODELLER programı ile 

modellinmiş, Procheck yazılımı ile görselleştirilmiş ve GROMACS4 

programı ile moleküler dinamik çalışmaları yapılmıştır (Görsel 3.).   

Bu çalışmada bazı inhibitörlerin CCR5’e bağlanma bölgeleri 

araştırılmıştır. Ayrıca sonuçlar İnsan İmmünyetmezlik Virüsü’nün 
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(HIV) CCR5’ bağlanması ile ilgili mekanizma hakkında bilgi 

vermektedir. 

 

 

Görsel 3. Solda CCR5 proteinin homoloji modeli hidrofobik yüzey alanı ile 

görselleştirilmiş ve sağda bağlanma kavite bölgesine ligand 21 isimli kopleks ile 

kenetlenmiş görüntüsü 

Solo ve Maria’nın 2021 yılında yaptığı çalışmada SARS-CoV-2 Delta 

varyantının spike (S) proteinin üç boyutlu yapısı homoloji modelleme 

çalışması Swiss-Model programı kullanılarak oluşturulmuş ardından 

Autodock Vina ve MOE programlarıyla potansiyel inhibitörlerle 

moleküler dinamik çalışması gerçekleştirilmiştir (Görsel 4.). 
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Görsel 4. a. SARS-CoV-2'nin Delta varyantının S proteini, b. SARS-CoV-2'nin 

Delta Plus varyantının S proteini. 

 

Pal ve arkadaşlarının 2021 yılında yaptığı çalışmada potansiyel 

antikanser ajanının G-protein bağlı reseptör 120 (GPRC120) proteini 

üzerine olan etkisi homoloji modelleme ve kenetleme çalışmalarıyla 

incelenmiştir. Potansiyel antikanser ajanının in-silico ve in-vitro 

çalışmaları birbirleriyle uyumludur (Görsel 5.).  
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Görsel 5. a. Hedef proteinin homoloji modeli. b. Potansiyel antikanser ilacının etki 

ettiği bölge ve bu bölgenin elektrostatik analiz görüntüsü 

 

Bu tip in-silico ve in-vitro çalışmaların birlikte yapılması laboratuvar 

deneysel verileri ile bilgisayar çalışma sonuçlarının birbirlerini 

doğruladığı gösterilmektedir. 

Piplani ve arkadaşlarının 2021 yılında Nature Scientific Reports’da 

yayınladıkları bir çalışmada SARS-CoV-2’nin ACE2 reseptörlerine 

tam bağlanma bölgesi homoloji modelleme çalışması ile 

görselleştirilmiş biyoinformatik araçlarla afinite testi ile analizleri 

yapılmıştır (Görsel 6.). 
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Görsel 6. ACE2 ve S proteinin homoloji modelleri. ACE2 reseptörünün virüs S 

proteini ile etkileştiği bölge mavi ile, Virüs S proteinin ACE2 reseptörü ile 

etkileştiği bölge yeşil ile boyanmıştır. 

2. HOMOLOJİ MODELLEMENİN GELECEĞİ 

 

Cyro-EM yönteminin gelişmesi ve bu yöntem sayesinde atomik 

çözünürlüğü arttırılmış protein komplekslerinin, virüs partiküllerinin 

ve hücre altı organel yapılarının analizleri, homoloji modelleme için 

kullanılan veri tabanlarını geliştirmektedir. Veri tabanlarının güncel 

tutulması ve algoritmaların sürekli iyileştirilmesi, homoloji 

modellerinin doğruluğunu arttırmaktadır. 

Doğruluğu arttırılmış homoloji modellerinin oluşturulması, moleküler 

mekanizmaların anlaşılmasının, yeni ilaç etken maddelerinin 

geliştirilmesinin ve aşı çalışmalarının önünü açacaktır. 
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GĠRĠġ 

Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (EKMO), ciddi kardiyo-

solunum yetmezliği olan kritik hastalarda bakım standardıdır (Shekar, 

Gregory ve Fraser, 2016). Kalp cerrahisi, kalp nakli ve şiddetli 

pulmoner yetmezlik dahil olmak üzere çeşitli klinik durumlar için 

kullanılmaktadır (Mousavi, Levcovich ve Mojtahedzadeh, 2011; 

Wolfson, 2003). Destekleyici bir terapi olarak EKMO tek başına altta 

yatan hastalık sürecini iyileştirmemektedir, ancak klinisyene hastanın 

yaşamını sürdürmesinde yardımcı olmaktadır ve böylece 

antimikrobiyaller veya immünosupresanlar gibi altta yatan patolojiyi 

tedavi eden ilaçların etkili olması için zaman tanımaktadır. 

EKMO'dayken komplikasyonların en aza indirilmesini sağlamak da 

önemlidir. Bu optimal farmakoterapinin, EKMO'daki hastalar için 

sonuçları iyileştirmede çok önemli bir rolü vardır (Fraser ve ark, 

2012). 

EKMO ilk olarak 1972'de solunum yetmezliği olan yetişkin bir hasta 

için kullanılmıştır (Hill ve ark, 1972). 1975 yılında yenidoğan bir 

hastada başarılı EKMO rapor edilmiştir (Bartlett ve ark, 1976). 

EKMO'nun klinik kullanımı, 2009'daki H1N1 influenza 

pandemisinden bu yana hızla artmıştır (April, 2009). Ayrıca, 

Konvansiyonel Ventilatör veya EKMO Şiddetli Yetişkin Solunum 

Yetmezliği (CESAR) klinik çalışmasında EKMO'nun yararı 

önerilmiştir. Bu çalışma, şiddetli, ancak potansiyel olarak geri 

dönüşümlü solunum yetmezliği olan yetişkin hastaları (18-65 yaş) 

içermektedir. EKMO ile tedavi edilen hastalar, konvansiyonel 
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ventilasyon yönetimi alan hastalara kıyasla ağır sakatlık olmadan 6 

aylık sağkalım oranı daha yüksek bulunmuştur. Ancak EKMO, hasta 

ile ilgili (örn. ekstremite iskemisi ve kanama) veya devre ile ilgili 

(örn. trombüs oluşumu, pompa arızası ve oksijenatör arızası) riskler 

dahil olmak üzere önemli risklerle ilişkilendirilmiştir (Peek ve ark, 

2009).  

EKMO destekli hastalarda antimikrobiyallerin dozlanması için şu 

anda herhangi bir kılavuz bulunmamaktadır. Yeterli antimikrobiyal 

tedaviye başlama zamanlamasının çok önemli olduğu  ve bu ilaçların 

kritik hastalarda yetersiz dozda verilmesinin sonuçlarının ölümcül 

olabileceği göz önüne alındığında, EKMO hasta popülasyonunda 

antimikrobiyallerin uygun şekilde dozlanması çok önemlidir. EKMO 

alan hasta sayısı arttığından, eşzamanlı ilaçların etkili dozları önemli 

bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle, bu bölümde, EKMO ile tedavi 

edilen yetişkin hastalarda  antimikrobiyal ajanların 

farmakokinetiklerindeki değişiklikleri ve farmakokinetik profillerini 

değiştirebilecek faktörlere değinilecektir (Kumar ve ark, 2006). 

1. EKMO Sırasında Genel Farmakokinetik DeğiĢiklikler 

Hastalar EKMO aldığında, EKMO cihazının kendisi, ilaç özellikleri, 

patolojik değişiklikler ve hasta özellikleri ile etkileşimler yoluyla ilaç 

farmakokinetiğinde oldukça önemli değişiklikler meydana 

gelebilmektedir (Hahn, Choi ve Chang, 2017).  

 EKMO devresi ile ilaçların fizyokimyasal özellikleri arasındaki 

etkileşimin bir sonucu olarak ilaç farmakokinetiği değişmektedir. 

EKMO devreleri geniş yüzey alanlarına sahiptir. İlaçların bir devreye 
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bağlanması, sekestrasyon olarak adlandırılmaktadır ve plazmadaki ilaç 

konsantrasyonunu azaltmaktadır. İlaçlar zamanla bu yüzeylere 

bağlanma potansiyeline sahiptir, bu da dağılma hacminde (Vd) bir 

artışa ve ardından serum konsantrasyonlarında ve klirensinde (CL) 

azalmaya neden olabilmektedir (Shekar, Fraser, Smith ve Roberts, 

2012). 

İlaç sekestrasyonu, oksijenatörün tasarımı, kanal boru sistemi, bireysel 

ilaç özellikleri ve hazırlama çözeltisinin bileşimi dahil olmak üzere 

çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Tüm ilaçlar aynı bağlanma 

eğilimine sahip olmadığından etkileşime girebilmektedir. Lipofilik 

ilaçlar, devrenin organik bileşenlerinde daha yüksek çözünürlüğü 

nedeniyle, hidrofilik ilaçlara kıyasla daha büyük bir ilaç sekestrasyonu 

eğilimi göstermektedir (Shekar, Roberts, ve ark, 2012; Wildschut, 

Ahsman, Allegaert, Mathot ve Tibboel, 2010).  

Proteine bağlanma, devre içindeki ilaç sekestrasyonunun bir başka 

önemli etkenidir. Bir ex vivo çalışma, kapalı EKMO devrelerinde 

değişen derecelerde protein bağlanmasına sahip ilaçların kaybını 

karşılaştırmıştır. Protein bağlanması yüksek ilaçların, benzer 

lipofiliteye rağmen daha yüksek kayıplara sahip olduğu bulunmuştur. 

Örneğin, hem siprofloksasin hem de tiyopenton 2.3'lük bir logP'ye 

sahiptir, ancak siprofloksasin %20-40 proteine, tiyopenton ise %80 

proteine bağlanmaktadır. Ortalama kayıplar sırasıyla %4 ve %88’dir.  

Doğrusal bir regresyon modelinde, hem logP hem de proteine 

bağlanma, devredeki ilaç kaybının oldukça önemli öngörücüleridir 

(Ha ve Sieg, 2017). 
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Devre hazırlama, hastanın etkin dolaşım hacmini artırarak ilaç 

farmakokinetiği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. 

Faktörler hazırlama sıvısının tipini, eklenen elektrolitleri, pH'ı ve 

sıcaklığı içermektedir. Bu faktörler devre içindeki sekestrasyon 

derecesini etkileyebilmektedir; ancak bu etkileşimleri karakterize 

etmek için sınırlı veri mevcuttur. Farklı hazırlama sıvılarının ilaç 

farmakokinetiği üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceği açık değildir. 

Çeşitli ilaçların sirküle edildiği kristaloid veya tam kan ile hazırlanmış 

ex vivo EKMO devreleri karşılaştırılmıştır (Lawson, Mulla, Upton ve 

Firmin, 2001).  Kristaloid ile hazırlanmış devrelerde ampisilinin 

%72'si, fosfenitoinin %17.6'sı ve fentanilin %87'si kaybedilmiştir. 

Kanla beslemeli devrelerde ise ampisilinin %15'i, fosfenitoinin %31'i 

ve fentanilin %100'ü kaybedilmiştir. Değerlendirilen diğer ilaçlar, çok 

çeşitli kayıplar sergilemiştir. Bu farklılıklar terapötik başarısızlığa 

veya toksisiteye yol açabileceğinden potansiyel sonuçları anlamak 

önemlidir (Mehta, Halwick, Dodson, Thompson ve Arnold, 2007). 

Devrenin kullanım süresi ve tipi ilaç kaybının derecesini 

etkileyebilmektedir (Wagner, Pasko, Phillips, Waldvogel ve Annich, 

2013). Biri yeni, diğeri klinik olarak bir hasta tarafından kullanılan 

EKMO devrelerinde çeşitli ilaçların kayıpları incelenmiştir. 

Fenobarbitalin, kullanılan devre ile karşılaştırıldığında yeni devrede 

gözlenen kayıpların daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Vankomisin, 

gentamisin ve fenitoin dahil olmak üzere incelenen diğer ilaçlar da 

benzer paternler göstermiştir (Dagan ve ark, 1993). 
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Kritik hastalıkların patolojik özellikleri de EKMO sırasında 

farmakokinetik özellikleri değiştirebilmektedir. Kapiler penetrasyon, 

sıvı geçişleri ve retansiyonu, ilaçların pH'ı ve plazma proteinlerine 

bağlanması değişebilmektedir ve bunların tümü Vd'nin artmasına 

neden olabilmektedir (Roberts ve ark, 2014). EKMO hastalarında 

<%30 sıklıkta meydana gelen böbrek fonksiyon bozukluğu yaygındır. 

Böbrek fonksiyon bozukluğu, böbrek tarafından atılan ilaçlara 

maruziyetin artmasına neden olmaktadır (Paden, Conrad, Rycus ve 

Thiagarajan, 2013). Ayrıca, hemodilüsyon ve renal replasman tedavisi 

(RRT) ilaç farmakokinetiğini etkilemektedir. Hemodilüsyonun etkisi, 

dağılımı plazma ile sınırlı olan ve muhtemelen kullanım süresiyle ters 

orantılı olan ilaçlar için önemlidir (Buck, 2003).  

EKMO kullanımı sırasında RRT alan hastalarda farmakokinetik 

değişikliklerinin tahmin edilmesi, RRT için kullanılan modalite 

tipindeki değişkenlik nedeniyle karmaşık olabilmektedir. Ayrıca, hem 

RRT'nin hem de EKMO'nun ilaçların farmakokinetiği üzerindeki 

etkisine ilişkin sınırlı veri vardır. Mevcut çalışmalar, terapötik ilaç 

izlemenin önemini öne süren önemli değişkenlik göstermiştir. 

2. YetiĢkin Kritik Hastalarda Antimikrobiyallerin 

Farmakokinetiği 

Son yıllarda EKMO’da antimikrobiyallerin farmakokinetiği araştıran 

çalışmalar artmaktadır. Bununla birlikte, çoğu çalışma yalnızca 

EKMO değişkenlerini açıklamak için tasarlanmış ve güçlendirilmiştir. 

Tablo 1, eşzamanlı EKMO alan hastalarda antimikrobiyallerin  

farmakokinetiğini araştıran son çalışmaları özetlemektedir. 
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Tablo 1. YetiĢkin EKMO Hastalarda Farmakokinetik DeğiĢikliklerinin Özeti 

İlaç  Çalışma Doz Önerisi 

Meropenem (Shekar ve ark, 2014) 

(Hanberg ve ark, 

2018) 

 

 CL, Vd, t1/2 benzer 

bulunmuştur. 8 saatte bir 1 g iv 

çoğu hasta için yeterlidir. 

Piperasilin-tazobaktam (Donadello ve ark, 

2015) 

(Kühn ve ark, 2020) 

Bulgularda değişkenlik 

olmasına rağmen, veriler 

EKMO hastaları için artan bir 

piperasilin/tazobaktam 

dozunun gerekli olabileceğini 

düşündürmektedir. 

Vankomisin (Wu, Shen, Hsu, Ko 

ve Wu, 2016) 

(Jung, Lee ve Kim, 

2020) 

Benzer CL, Vd, t1/2 benzer 

bulunmuştur. Spesifik bir 

öneride bulunulmamıştır. 

Amikasin (Gélisse ve ark, 2016) 

(Touchard ve ark, 

2018) 

Benzer Cmaks, Cmin ve EAA 

> 25 mg/kg iv yükleme dozu 

önerilmiştir. 

 

Linezolid (De Rosa ve ark, 

2013) 

MİK > 1 mg/L olan S. 

aureus'lu hastalar için: 

Uzun süreli veya sürekli 

infüzyonu düşünülmelidir. 

Artan doz veya kombinasyon 

tedavisini düşünülmelidir. 

Teikoplanin  (Wi ve ark, 2017) Vd azalmış CL benzerdir. 
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(Chen ve ark, 2020) Spesifik bir öneri 

yapılmamıştır. 

Seftazidim (Kühn ve ark, 2020) 

 

Tüm hastalar  4xMİK hedefine 

ulaşmıştır.  Spesifik bir öneri 

yapılmamıştır. 

Kaspofungin (Wang ve ark, 2020) CL, Vd, t1/2 benzer 

bulunmuştur.  

Spesifik bir öneride 

bulunulmamıştır. 

Lipozomal Amfoterisin 

B 

(Zhao, Seelhammer, 

Barreto ve Wilson, 

2020) 

Vd ve CL artmış Cmaks 

azalmıştır. 

Standart dozun 2 katı 

gerekebilir. 

İsavukonazol (Zhao ve ark, 2020) Vd ve CL artmış Cmaks 

azalmıştır. 

Standart dozun 2 katı 

gerekebilir. 

Vorikonazol (Cies ve ark, 2020) 

(Van Daele, Bekkers, 

ve ark, 2021) 

(Mathieu ve ark, 

2021) 

 

 

Ex vivo çalışmada önemli 

kayıplar (%44-51) 

bildirilmiştir. 

Bir vaka raporunda 

vorikonazol vadi seviyeleri 

düşük bulunmuştur. Terapötik 

ilaç izlemi gereklidir. 

Artırılmış yükleme ve idame 

dozu gerekebilir. 

 

Posakonazol (Van Daele, 

Brüggemann, ve ark, 

2021) 

EKMO, posakonazol 

maruziyetini etkilememiştir. 

Bununla birlikte, bazı vadi 
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seviyeleri tedavi için alt sınırın 

altında bulunmuştur. 

Doz ayarlaması gerekli 

görünmemektedir, ancak 

terapötik ilaç izlemi tavsiye 

edilmektedir. 

Oseltamivir (Mulla ve ark, 2013) Benzer Cmaks ve EAA 

bulunmuştur. Bozulmuş enteral 

absorpsiyon olmadıkça, çoğu 

EKMO hastasında doz 

ayarlaması gerekli değildir. 

 

 

G:gram, CL: Klirens, Vd: Dağılma hacmi, t1/2 :Yarı ömür, Cmaks: 

Maksimum konsantrasyon, EAA: Eğri altında kalan alan, Iv: 

Intravenöz, MİK: Minimum İnhibitör Konsantrasyon, Mg: Miligram,  

Kg: Kilogram 

2.1 Meropenem 

Meropenem üzerine yapılan çalışmalar, EKMO ve EKMO almayan 

hastalar arasında benzer Vd (N = 2), benzer CL (N = 2) ve benzer yarı 

ömür (t1/2) (N = 1) bulmuştur (Donadello ve ark, 2015; Shekar ve ark, 

2014). 

EKMO ve EKMO almayan hastaların benzer bir oranı (~ %50-60) bir 

çalışmada farmakodinamik hedefine [≥ %50 T > 4 ×Minimum 

İnhibitör Konsantrasyon (MİK) (MİK: 2 μg/ml)] ulaşmıştır 

(Donadello ve ark, 2015). Kuhn ve ark, yaptıkları çalışmada  standart 

doz (3 g/gün) sürekli infüzyonlarla neredeyse tüm hastalar 
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farmakodinamik hedefine [4 × MİK (MİK ≤ 2 μg/mL)] ulaşmıştır 

(Kühn ve ark, 2020). Bir ex vivo çalışmada, 24 saatte devrede önemli 

bir kayıp rapor edilmesine rağmen, meropenem konsantrasyonları bir 

EKMO devresinde 120 dakika boyunca stabil bulunmuştur (Shekar, 

Roberts, ve ark, 2012). Kanıtlar, meropenem için farmakokinetik 

parametrelerinin EKMO ve EKMO olmayan kritik hastalarda benzer 

olduğunu göstermektedir. Çoğu hasta için 2 g'lık bir yükleme dozu ve 

ardından her 8 saatte bir 1 g intravenöz (iv) idame dozu 

önerilmektedir. Klinisyenler için, dirençli organizmaları tedavi 

ederken veya artmış kreatinin klirensi olan hastalarda doz artışı (örn. 

her 8 saatte bir 2 g iv) veya sürekli infüzyonları (3-6 g/gün) 

önerilmektedir (Duceppe ve ark, 2021). 

2.2. Piperasilin-Tazobaktam 

Bir çalışma, EKMO almayan kontrollere kıyasla EKMO hastalarında 

benzer Vd, CL ve t1/2 bulmuştur (Donadello ve ark, 2015).   Başka bir 

çalışma, EKMO'lu hastaların daha büyük bir oranının (%48,4), 

EKMO almayan kontrollere (%13) kıyasla 4 x MİK (MİK: ≤ 8 mg/L) 

hedefine ulaşmadığını bulmuştur (Kühn ve ark, 2020). Benzer bir 

pozolojiye sahip kontrol grubu olmayan bir çalışma,  %93.7'si için 

minimum konsantrasyon (Cmin ) > MİK (MİK: 16 mg/L) başarısını 

bildirmiştir (Bouglé ve ark, 2019). Son olarak, bir ex vivo çalışma 

piperasilin konsantrasyonlarında devre ile ilgili bir azalma olmadığını 

bildirdirmiştir (Leven ve ark, 2017). Bulgularda değişkenlik olmasına 

rağmen, veriler EKMO hastaları için artan bir piperasilin/tazobaktam 
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dozunun gerekli olabileceğini düşündürmektedir. Uzatılmış veya 

sürekli infüzyonların kullanımı da düşünülmelidir. 

2.3. Vankomisin 

Yapılan çalışmalar genel olarak EKMO alan hastalarda EKMO 

almayan hastalara kıyasla benzer CL ve Vd bildirmiştir (Mahmoud ve 

ark, 2020; Moore ve ark, 2016). Yang ve ark, EKMO grubunda hedef 

konsantrasyonlara (10-20 μg/mL) ulaşan hastaların oranının azaldığını 

bildirmiştir (Yang, Wu ve Wu, 2018) . Bir çalışma, her 8 saatte bir 

600-700 mg iv rejimleri olan EKMO hastaları için hedefe ulaşma 

olasılığının ((hedef  Eğri altında kalan alan (EAA 0-24)/MİK oranı ≥ 

400 μgsaat/mL)) yüksek olduğunu bildirmiştir (Liu ve ark, 2020). 

Mevcut kanıtlar, EKMO alan ve EKMO almayan kritik hastalarda Vd 

ve CL'nin benzer olduğunu ve her iki popülasyonda da benzer dozların 

kullanılabileceğini göstermektedir.  

2.4. Amikasin 

Gelisse ve ark, EKMO almayan kontrollere kıyasla EKMO alan 

hastalar için benzer Cmaks, Cmin ve EAA bildirmiştir (Gélisse ve ark, 

2016). Başka bir çalışma, EKMO almayan veya sürekli venö-venöz 

hemodiyafiltrasyon (SVVHDF) almayan kontrollere kıyasla SVVHDF 

alan EKMO hastaları için Vd'de bir artış ve CL'de bir azalma 

bildirmiştir (Ruiz-Ramos ve ark, 2018).  

Kontrol grubu olmayan iki çalışma, 20-25 mg/kg'lık bir amikasin 

yükleme dozundan sonra EKMO alan hastalarının önemli oranlarında 
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(%39-66.6) yetersiz Cmaks düzeyi (<60-80 mg/L) bildirmiştir (Bouglé 

ve ark, 2019; Touchard ve ark, 2018). 

Mevcut kanıtlara dayanarak, ampirik doz daha büyük bir Vd’yi hesaba 

katmalıdır. Bazı araştırmacılar > 25 mg/kg iv yükleme dozu önermiştir 

(Gélisse ve ark, 2016). Azalmış klirens olasılığı göz önüne 

alındığında, idame doz terapötik ilaç izlemi tarafından 

yönlendirilmelidir. 

2.5. Linezolid 

Yapılan bir çalışmada EKMO almayan kontrollere kıyasla EKMO 

hastalarında benzer serum linezolid konsantrasyonları bulunmuştur, 

ancak EKMO hastalarının daha büyük bir kısmı (%34.8) 1.6–3×MİK 

(MİK: 4 mg/L) hedeflenen konsantrasyonlara ulaşmamıştır. Bir vaka 

serisi, normal linezolid dozu (günde iki kez 600 mg iv) ile MİK ≤ 1 

mg/L için tüm hastalar (N = 3) için tatmin edici bir EAA 0-24/MİK 

oranı (≥ 80) bildirmiştir (De Rosa ve ark, 2013). Son olarak, bir ex 

vivo çalışmada önemli bir sekestrasyon bildirilmemiştir (Shekar ve 

ark, 2015). Mevcut kanıtlara dayanarak, EKMO hastalarında linezolid 

için artan doz gerekebilmektedir. 

2.6.Teikoplanin 

Yapılan bir çalışma, EKMO'lu aynı hastalara kıyasla EKMO almayan 

hastalarda benzer bir CL ve azalmış bir merkezi Vd ve kompartmanlar 

arası klirens bildirmiştir (Wi ve ark, 2017). Başka bir çalışma, hemen 

hemen hepsinde (%90.9) supraterapötik seviyelere (Cmin > 15 mg/L) 

sahip olduğu ve  tüm EKMO hastalarında 10 mg/L'lik bir Cmin’e 
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ulaşıldığını bildirmiştir (Chen ve ark, 2020). Mevcut kanıtlarla ilgili 

yüksek derecede belirsizlik göz önüne alındığında, EKMO hastaları 

için herhangi bir doz önerisi formüle edilememiştir. 

2.7. Seftazidim 

Kuhn ve ark., tarafından yapılan kontrollü çalışmada, EKMO alan ve 

EKMO almayan hastalarda medyan serum konsantrasyonlarında 

hiçbir fark olmadığı bulunmuştur ve hastaların tümü farmakodinamik 

hedefe [4 × MİK (MİK ≤ 2 mg/L)] ulaşmıştır (Kühn ve ark, 2020). 

Kontrol grubu olmayan bir çalışma, tüm terapötik ilaç izlemi (N=3) 

için hedeflenen konsantrasyonlara [4 × MİK ve Cmin > MİK (MİK: 8 

mg/L)] ulaşıldığını bildirmiştir (Bouglé ve ark, 2019). Son olarak, bir 

ex vivo çalışma, seftazidim konsantrasyonlarında devre ile ilişkili bir 

azalma olmadığını bildirmiştir (Leven ve ark, 2017). Mevcut kanıtlara 

dayanarak, benzer seftazidim dozlarının EKMO ve EKMO almayan 

kritik hastalarda kullanılabileceği önerilmektedir. Çoğu hasta için her 

8 saatte bir 2 g iv pozoloji önerilmektedir. Dirençli organizmaları 

tedavi ederken veya artmış kreatinin klirensi olan hastalarda 2 g'lık bir 

yükleme dozunu takiben 6 g/gün'lük sürekli bir infüzyon 

önerilmektedir (Duceppe ve ark, 2021). 

2.8. Kaspofungin 

Kaspofungin üzerine bir prospektif gözlemsel çalışma, EKMO 

hastalarında EKMO almayan kontrollere kıyasla benzer Vd, CL ve t1/2 

bulmuştur (Wang ve ark, 2020). İlginç bir şekilde, bir ex vivo 

çalışmada 24 saatte önemli bir kaspofungin kaybı (%43) 
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gözlemlenmiştir ve bu potansiyel sekestrasyon hakkında şüpheler 

uyandırmıştır (Shekar ve ark, 2015). Mevcut kanıtlara göre, EKMO 

hastaları için olağan doz (70 mg iv x 1 sonra 50 mg iv günlük) yeterli 

olmaktadır. Potansiyel sekestrasyonla ilgili belirsiz veriler göz önüne 

alındığında, klinisyenler tarafından artırılmış bir idame dozu (günlük 

70 mg iv) önerilmektedir. 

2.9.Lipozomal Amfoterisin B 

Bir vaka raporuna göre lipozomal amfoterisin B’nin maksimum 

konsantrasyonu azalmış Vd ve CL’i artmıştır (Zhao ve ark, 2020). 

Araştırmacılar standart dozun 2 katını önermiştir. 

2.10. Ġsovukanzaol 

Bir vaka raporuna göre isovukanazolun maksimum konsantrasyonu 

azalmış Vd ve CL’i artmıştır (Zhao ve ark, 2020). Araştırmacılar 

standart dozun 2 katını önermiştir. 

2.11. Vorikonazol 

Ex vivo bir çalışmada %44-51 arasında değişen önemli kayıplar 

bildirilmiştir (Cies ve ark, 2020). Yapılan bir vaka raporunda ise ek 

yükleme dozları ve doz artışlarına rağmen EKMO'nun 

başlatılmasından sonra vorikonazol vadi seviyeleri kalıcı olarak düşük 

bulunmuştur (<1 µg/mL). 

Çalışmada terapötik vadi seviyeleri elde etmek için vorikonazol 

dozunun günde üç kez 6.5 mg/kg'a çıkarılması gerekmiştir. EKMO 

tedavisi görürken uzun bir süre (en az 9 gün) için terapötik 

vorikonazol seviyelerine ulaşılamamasının, hastanın ölümcül sonucu 
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üzerinde önemli bir katkıda bulunan faktör olduğuna inanılmaktadır. 

EKMO uygulanan hastalarda standart dozlama ile vorikonazolün 

terapötik vadi seviyeleri garanti edilememektedir ve çok daha yüksek 

dozlar gerekli olabilmektedir. 

2.12. Posakonazol 

6 kritik hematoloji hastasında yapılan farmakokinetik çalışmada 

posakonazol maruziyeti minimal düzeyde etkilenmiştir (Van Daele, 

Brüggemann, ve ark, 2021). Bununla birlikte bazı vadi seviyeleri 

hedef konsantrasyonun altında kalmıştır. Terapötik ilaç izlemi 

önerilmektedir. 

2.13. Oseltamivir 

Yapılan bir çalışmada, EKMO ve sürekli venö-venöz hemodiyalizli 

(SVVHD) hastalarda tek başına SVVHD'li hastalara kıyasla 

oseltamivir/oseltamivir karboksilat için Cmaks ve EAA'nın yanı sıra 

artan Vd bulmuştur (Eyler ve ark, 2012). Bir çalışma, EKMO hastaları 

için, önceki çalışmaların EKMO almayan kritik hastalardan elde 

edilen verilerle karşılaştırıldığında benzer bir Vd bildirmiştir (Mulla 

ve ark, 2013). Son olarak, Lemaitre ve ark, çalışmalarından elde 

edilen verileri sağlıklı gönüllülerden elde edilen önceki verilerle 

karşılaştırdığında biraz artan bir Cmaks ve EAA bulmuştur. (Lemaitre 

ve ark, 2012). Düşük kanıt kalitesi göz önüne alındığında, herhangi bir 

doz önerisi formüle edilememiştir. 
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SONUÇ 

EKMO tedavisi sırasında antimikrobiyallerin farmakokinetik ve 

farmakodinamiği hakkında sınırlı çalışma mevcuttur. Hasta özellikleri, 

kullanılan cihazlar ve eşlik eden tedaviler hakkında önemli bilgiler 

genellikle çalışmalarda rapor edilmemektedir ve bu da yorumlamayı 

ve karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır.  

EKMO, vankomisin gibi bazı antimikrobiyallerin  farmakokinetik ve 

farmakodinamiğini değiştirmiyor gibi görünse de; vorikanazol, 

linezolid, amikasin ve piperasilin/tazobaktam gibi diğer ilaçlarla 

düşük doz maruziyeti konusunda endişeler vardır. Yeterli 

antimikrobiyal dozunun çok önemli olduğu göz önüne alındığında, 

EKMO alan hastalarda antimikrobiyaller için ampirik dozlama 

kılavuzlarını daha iyi oluşturmak için daha geniş, iyi tasarlanmış 

popülasyon farmakokinetik çalışmalarına acilen ihtiyaç vardır. 

Tedavinin bireyselleştirilmesi için terapötik ilaç izlemi önerilmektedir. 
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GĠRĠġ 

Bu bölümde Behçet Hastalığının tarihsel gelişimi, epidemiyolojisi, 

immünopatogenezi ve klinik bulguları ile tanı ve tedavi yöntemlerine 

değinilmiştir.  

1. BEHÇET HASTALIĞI 

Behçet hastalığı (BH); multisistemik tutulum gösteren, progresif, 

kronik bir vaskülittir ve etyopatogenezi tam olarak 

aydınlatılamamıştır. (Yazici vd., 2018– Seyahi, 2019). 

1.1. Hastalığın Tarihsel GeliĢimi 

Behçet hastalığı ilk olarak Hipokrat tarafından milattan önce 

5.yüzyılda tanımlanmıştır. Hulusi Behçet ise 21, 7 ve 3 yıl boyunca 

takip ettiği üç hastada ağız ve genital bölgede aftöz lezyonlar, gözde 

bazı tutulumlar gözlemlemiş ve bunun yeni bir hastalık olduğunu 

düşünmüştür. 1937 yılında bu bulgularını „Dermatologische 

Wochenschrift‟ isimli dergide yayınlamıştır. Prof. Mischner 1947‟de 

Uluslararası Cenevre Tıp Kongresi‟nde Morbus Behçet olarak 

adlandırılmasına ve bu şekilde tıp literatürüne girmesine yol açmıştır. 

Daha sonra Uluslararası Behçet hastalığı Çalışma Grubu (UBHÇG) 

tanı kriterlerini oluşturmuşlardır (Tan ve Poole, 2016; Dilsen, 1996). 

(Resim 1)  
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Resim 1: Prof.Dr. Hulusi BEHÇET (http://www.hulusibehcet.net) 

 

1.2. Epidemiyoloji 

Behçet hastalığı en sık tarihi İpek Yolu olarak bilinen, Akdeniz‟den 

Uzakdoğu‟ya kadar uzanan coğrafyada görülür. Türkiye diğer 

endemik bölgelerle kıyaslandığında en yüksek prevalansa sahiptir 

(837/10000). Muhtemelen gelişmiş hastalık tanıma ve raporlama 

nedeniyle dünyanın tüm bölgelerinde yaygınlık oranları artmaktadır 

(American Behcet‟s Disease, 2021; de Chambrun vd., 2012) (Şekil 1). 
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ġekil 1: BH‟nın dağılımı (14) 

 

Behçet hastalığının sıklıkla başlangıç yaşı 20-40 yaş olmasına rağmen 

her yaş grubunda görülebilir. Hastalığın görülme sıklığı erkeklerde 

kadınlara göre 3/2 oranında daha fazladır. Erkeklerde oküler, vasküler, 

nörolojik ve pulmoner tutulum, püstüler lezyonlar daha sık görülüp, 

şiddetli seyrederken; kadınlarda eritema nodozum, genital ülser ve 

artralji daha sık görülmektedir (American Behcet‟s Disease, 2021; 

Khairallah vd., 2012). 

1.3. Ġmmünopatogenez 

Genetik yatkınlığa sahip hastalar için “çevresel tetikleyici” hipotezi 

geliştirilmiştir. Buna göre çevresel tetikleyici etkisini, bağışıklık 

sistemi üzerinden göstermektedir. Bakteri veya virüsler gibi tetikleyici 

unsurların HLA-B51 moleküllerine karşı yüksek bir afinitesinin 

olabileceği değerlendirilmektedir. HLA-B51 sıklığı, normal 

popülasyonda %20 oranında iken Behçet hastalarında bu oran %54-76 
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olarak bulunmuştur. HLA-B51 kötü prognoz nedenidir ve hastalık 

şiddeti ile korelasyon gösterir. Bazı çalışmalarda HLA-B27 eklem 

tutulumu, HLA-B12 mukokutanöz tutulum, HLA-B5-DR7 oküler 

tutulum ile ilişkili bulunmuştur (Deuter vd., 2008; Gul, ve Ohno, 

2012). 

Tümör nekrozis faktör (TNF) proenflamatuar bir sitokindir. 

Enflamatuar bir hastalık olan BH ile TNF geni promotor bölgesindeki 

alleler arasında bağlantı gösterilmiştir. TNFβ2 alleli Behçet 

hastalarında daha sık görülüp, göz tutulumunda kötü prognostik faktör 

olarak kabul edilmiştir.  

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda BH gelişiminde tetikleyici 

enfeksiyöz ajanlar olarak kabul edilen mikroorganizmalar Herpes 

Simpleks Virüsü tip 1 (HSV-1), hepatit A, B, C, E virüsleri, 

parvovirüs B19, Streptococcus pyogenes (S.pyogenes), S.sanguis, 

S.faecalis, S.salivarus, Helicobacter pylori (H.pylori), Borrelia 

burgdorferi ve mikobakterilerdir. Streptokok hastalardan en sık izole 

edilen mikroorganizmadır. BH patogenezinde viral ve bakteriyel 

enfeksiyonların direkt rol almadığı ancak antijenlerin etkisi ile oluşan 

immün disregülasyonun hastalık oluşumunda etkili olduğu 

düşünülmektedir (de Chambrun vd., Ayaslioğlu vd., 2004). 

BH bazı otoinflamatuar hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Eldeki 

verilere göre BH'nın ayrıca otoimmünite özelliklerine de sahip olduğu 

bildirilmiştir. Sahip olduğu özelliklerden dolayı BH, diğer otoimmün 

hastalıklara benzer şekilde sınıf I MHC (HLA-B51) ile ilişkilidir. 

Otoimmün hastalıklarda inflamatuar süreçlerin temel sebebinin, 
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adaptif bağışıklık sisteminin aktivasyonu olduğu kabul edilmektedir. 

Th1 ve Th17 hücreleri BH patogenezinde önemli rol oynamaktadır. 

Son araştırmalara göre BH immünopatogenezi kapsamlı bir şekilde 

incelenmiş, çeşitli immün hücreler ve sitokinlerin patogenezde yer 

aldığı bulunmuştur (Park vd., 2014; Zhou vd., 2012). 

Yapılan bazı araştırmalarda otoantijenlerin BH gelişiminde anahtar rol 

oynadığına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Söz konusu 

otoantijenlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

Isı şoku proteini, 

60 kDa ve HSP70 kDa proteinleri, 

S antijeni, 

İnterfotoreseptör retinoid bağlayıcı protein, 

A-tropomiyosin, 

aβ-kristalin (13,18,20–22). 

Isı şok proteinleri; enfeksiyon, sıcak, soğuk, ultraviyole B (UVB), 

hipoksi ve travma gibi stres koşullarında sentezlenen ve ortaya çıkan 

atıkları temizlemede görev alan intraselüler proteinlerdir. Behçet 

hastalarında başlangıçta streptokokal IŞP‟ye karşı ortaya çıkan immün 

yanıtın, zamanla kendi IŞP‟sine yönelebileceği ve otoimmün 

mekanizmayı başlatmak suretiyle BH‟deki patolojik değişiklikleri 

başlatabileceği düşünülmektedir (Mahesh vd., 2005; Birtas-Atesoglu 

vd., 2008). 

İmmün sistemin BH başlangıcı ve seyrinde önemli bir rol aldığı 

düşünülmektedir. Hücresel immün cevapta yardımcı T hücreleri 

arasındaki dengenin Th1 yönüne kaydığı; Th1 sitokinlerin artmış 
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enflamatuar yanıttan sorumlu olduğu varsayılmaktadır. Th1- ve Th17 

aracılı immün yanıtlarla ilişkili sitokinlerin, gerek BH‟nda gerekse 

sağlıklı kontrollerde S antijeni veya İnterfotoreseptör Retinoid 

Bağlayıcı Protein ile uyarılan periferik kan mononükleer hücreleri 

tarafından üretildiği gösterilmiştir. BH‟da S antijenine özgü T 

hücreleri tarafından üretilen IL-6 seviyeleri ile İnterfotoreseptör 

Retinoid Bağlayıcı Proteine özgü T hücreleri tarafından üretilen IL-6, 

IFN-y ve IL-17 seviyelerinin sağlıklı kontrollerden önemli ölçüde 

daha yüksek olduğu saptanmıştır ( Adamus ve Chan, 2002;  Zhao vd., 

2008). (Sekil 2) 

 

 

ġekil 2: BH Patogenezinde Doğuştan İmmün Hücrelerin (Innate 

Immune Cells) Rolü (Tong vd., 2019) 

Doğal Öldürücü (NK) hücreleri, doğuştan gelen bağışıklığın temel 

ögesidir. Enfekte hücrelerde ve tümör hücrelerinde sitotoksik rol 

oynamanın yanında, sitokin salgılayarak dendritik hücreler ve T 

hücrelerinin de aralarında yer aldığı diğer bağışıklık hücrelerinin 

işlevini de düzenlemektedir. Sağlıklı bireyde, NK hücre yüzeyi 
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inhibitör reseptörleri vücudu NK hücrelerinden korumak için inhibitör 

sinyalleri iletmektedir. Patojen enfeksiyonu, iltihaplanma, tümör 

gelişimi veya yaralanması durumunda, NK hücre yüzeyinde kendi 

MHC sınıf I moleküllerinin ekspresyonu aşağı regüle edilmekte, 

bunun sonucunda inhibitör sinyal oluşumunda azalma ardından da NK 

hücrelerinin aktivasyonu gerçekleşmektedir (Tian vd., 2012; Cooper 

vd., 2001). 

Otoimmün hastalıklarda NK hücrelerinin sıklığı azalmakta ve 

sitotoksisite özellikleri bozulmaktadır. Bu durum NK hücrelerinin 

otoimmüniteyi kontrol etmede koruyucu bir rol oynadığı savını 

desteklemektedir. Yapılan incelemelerde Behçet hastalarının periferik 

kanındaki NK hücresi sayısının önemli ölçüde azaldığı ve bunun 

hastalık aktivitesi ile ilgili bir değişiklik olarak kabul edildiği 

bildirilmiştir. Bunun yanında sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında, 

Behçet‟lilerin periferik kanında CD56brightCD16- ve 

CD56dimCD16+ NK hücrelerinin de azaldığı gösterilmiştir (31,32).  

NK hücreleri ayrıca salgıladıkları sitokinlere göre NK1, NK2, NK17, 

NKreg ve NK22 hücrelerine ayrılmaktadır. Yakın zamanda yürütülen 

çalışmalarda NK hücrelerinin BH‟nda Th1 baskınlığının önemli bir 

unsuru olarak işlev gördüğü bildirilmiştir. Sağlıklı bireylerle 

karşılaştırıldığında BH‟nda NK2, NK17 ve IL-10 üreten hücrelerin 

oranları düşük bulunmuştur. IFN-y'nin inhibe edici etkisi nedeniyle, 

NK1 hücrelerinin baskın işlevi artmıştır. IFN-y'nin artan miktarı NK2, 

NK17 ve NKreg hücrelerini inhibe edebilmektedir. NK hücrelerinin 

NK2 polarizasyonu yoluyla BH remisyonunda aktif bir rol oynadığı 
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ileri sürülmüştür. NK hücreleri, BH‟nda remisyonu kontrol etmek için 

NK2 hücrelerinin aracılık ettiği Thl yanıtını düzenlediği bildirilmiştir 

(Cosan, vd., 2017; Kucuksezer vd., 2015) (Şekil 3). 

 

 

ġekil 3: NK Hücrelerin İşlev Mekanizması (French ve Yokoyama, 2003) 

 

Nötrofiller bulaşıcı hastalıklara karşı ilk savunma hattıdır. Doğuştan 

gelen bağışıklık tepkisinde rolleri çok önemlidir. Nötrofiller, 

zararlıları yok ederken konakçı hücrelere ve dokulara da zarar 

verebilir. Oluşan doku hasarı, iltihaplanmanın ana 

tetikleyicilerindendir ve bağışıklık tepkisini başlatmaktadır. Hücre 

yüzeyi antijenlerinden CD10, CD14 ve CD16, nötrofillerde eksprese 

edilir ve nötrofil fonksiyonu ile ilişkilidir. BH‟da nötrofiller, HLA-

B*51 ile ilişkili olabilen yüksek intrinsik aktivasyon sergilemekte ve 

genellikle perivasküler infiltrasyonda rol oynamaktadır. Hiperaktif 
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nötrofil kemotaksisi, fagositozu ve süperoksit üretimini 

artırabilmektedir. Reaktif oksijen türlerinin üretimi, nötrofillerin 

normal bir özelliğidir. Nötrofil aracılı oksidatif stres anormalliklerinin, 

BH patogenezinde önemli rol oynadığı, hastalık aktivitesinin ve 

şiddetinin izlemesinde yararlı bir belirteç olabileceği kaydedilmiştir. 

BH histopatolojisinde, nötrofil ve lenfositlerin damarlardan sızdığını 

ve bunun vasküler endotelyal disfonksiyonla sonuçlandığını 

göstermiştir. Tüm Behçet hastalarının yaklaşık %25'inde tromboz 

görülmektedir (Deuter vd., 2008; Eksioglu-Demiralp vd., 2001) (Şekil 

4). 

 

 

ġekil 4: BH da tromboinflamasyonun şematik gösterimi (Batu, 2020) 

Behçet hastalığı patogenezinde endotel hücrelerinden immünolojik ve 

enflamatuar uyarılar ile salınan NO rol oynadığı düşünülmektedir. NO 

düzeyi BH‟de dolaşımda, sinovial sıvıda, üveitlilerde aköz humörde 

normal popülasyondan yüksek bulunmuştur. Behçet hastalığında 

trombozun temel nedeni endotel hücre disfonksiyonudur. Endotel 
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aktivasyonuna bağlı olarak Von Willebrand faktör, trombomodulin ve 

E-selektin düzeyleri yüksek tespit edilmiştir. Faktör V Leiden ve 

protrombin gen mutasyonları bazı venöz trombozu ve retinal 

vazooklüziv hastalığı olan hastalarda artmış olarak bulunmuştur 

(Yazici vd., 2004; Eksioglu-Demiralp vd., 2001).  

Th1 Hücreleri ve Sitokinler 

Th1 immün yanıtı, BH patogenezinde önemli bir rol oynar. Aktif 

hastalarda IL-2, IL-12, IL-18 ve IFN-y gibi artan Thl sitokin seviyeleri 

bildirilmiştir (Aridogan vd., 2003). 

Th17 Hücreleri ve Sitokinler 

Th17 hücreleri otoimmün hastalıklar sürecinde merkezi konumdadır. 

Mevcut kanıtlar, Th17 hücrelerinin inflamasyonu ve otoimmün 

hastalıkları düzenlediğini göstermektedir. IL-6, TGF-β, IL-21 ve IL-

23 gibi sitokinler, Th0 hücrelerinin Th17 hücrelerine farklılaşmasını 

desteklemektedir. Th17 hücreleri daha sonra inflamasyonu ve 

otoimmüniteyi düzenlemek için IL-17A, IL-17F, IL-21, IL-22 ve IL-

23 gibi sitokinler üretmektedir (Singh vd., 2014).  

Th22 Hücreleri ve Sitokinler 

Th22 hücreleri , Th1, Th2 ve Th17 alt tiplerinden farklı olan CD4 + 

efektör T hücrelerinin bir alt kümesidir . Aktive edilmiş saf CD4+T 

hücreleri, IL-6 ve TNF-a varlığında Th22 hücrelerine 

farklılaşmaktadır. Th22 hücreleri esas olarak IL-22 ve TNF-a 

salgılamakta ve kemokin reseptörleri CCR4, CCR6 ve CCR10'u 

eksprese etmektedir (Duhen vd., 2009).  
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Treg Hücreleri ve Sitokinler 

Treg'ler, bağışıklık toleransını kontrol etmede önemli role sahip olan 

CD4+T hücrelerinin alt dizisidir. Treg hücreleri çok çeşitli immün 

hücrelerin aktivasyonunu ve çoğalmasını baskılayabilen CD25, GITR 

ve CTLA-4 dahil olmak üzere yüzey ve hücre içi belirteçleri yüksek 

oranda eksprese etmektedir. Treg hücreleri, IL-10, IL-35 ve TGF-β 

gibi immünosupresif sitokinleri eksprese edebilmektedir (Guo ve 

Zhou, 2015; Liv d., 2015). 

Proinflamatuar Sitokinler 

IL-1, IL-6 ve TNF-α, BH patogenzinin başlıca proinflamatuar 

sitokinleridir. Bunların, uzun süredir hastaların oküler sıvısında 

bulunduğu bilinmektedir ve hastalığın başlıca inflamatuar mediatörleri 

olduklarına inanılmaktadır (Wakefield ve Lloyd; 1992).  

Antiinflamatuar Sitokinler 

IL-37, otoimmün ve inflamatuar hastalıklarda bir anti-inflamatuar 

sitokin olarak tanımlanmış olup üretimi, IL-1, IL-6 ve TNF-a gibi 

proinflamatuar uyaranlar tarafından aktive edilmektedir. Son 

araştırmalar, anormal IL-37 ekspresyonunun BH dahil olmak üzere 

otoimmün hastalıkların gelişim ve patogenezi ile negatif ilişkisini 

göstermiştir (Xu vd., 2015; Nold vd., 2010). 

IL-27; p28 ve EBI3 alt birimlerinden oluşan bir heterodimerik 

sitokindir ve IL-12, IL-23 ve IL-35 ile IL-12 sitokin ailesine aittir. 

Esas olarak aktive edilmiş antijen sunan hücreler tarafından 

üretilmektedir. Aktif BP'li hastalarda IL-27 ekspresyonunun normal 
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kontrollere göre daha düşük olduğu bildirilmiştir (Akdis vd., 2016; 

Wang vd., 2014). (Şekil 5) 

 

 

ġekil 5: Patogenezde T hücreleri ve sitokinler (Tong vd., 2019) 

 

2. KLĠNĠK BELĠRTĠLER 

2.1. Mukokutanöz tutulum 

Mukokutanöz lezyonlar BH için en yaygın ve genellikle en erken 

belirti veren klinik antitelerdir. Her iki cinsiyeti de eşit olarak 

etkilemektedir. Oral/genital ülserler, papülopüstüler ve nodüler 

lezyonlar gibi çeşitli deri ve mukoza lezyonlarını kapsamaktadır. 

Hastaların yaklaşık üçte biri, diğer organ tutulumu yokluğunda 

mukokutanöz belirtilerle başvurmaktadır. Mukokutanöz bulgulardaki 

artış, majör organ tutulumunun gelişiminin bir göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Oral ülserler genellikle uzun süreli hastalık belirtisi 

olarak hastaların yaklaşık %95'inde tespit edilebilir. Minor oral 

ülserasyonlar dudaklarda, diş etlerinde ve dilde lokalizedir ve 3-4 gün 
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içinde iz bırakmadan kaybolmaktadır. Yorgunluk, stres, histaminden 

zengin yiyecekler oral ülserler gelişimi için potansiyel tetikleyici 

faktörlerdir. Kadınlarda menstrüasyon sırasında oral ülserlerin 

alevlenmesi bildirilmiştir. Skrotum veya majör ve minör labial 

bölgelerinde genital ülser gelişimi hastalarının %80-90'ı tarafından 

bildirilmektedir ve BH‟nın en patognomonik bulgusudur. Bu lezyonlar 

sıklıkla 10-30 gün içinde skar oluşumu ile iyileşmektedir. Genital 

ülserler, oral ülserlerden farklı olarak hastalığın başlangıcından 

sonraki ilk yıllarda gelişme, hastalığın sonraki seyri sırasında 

kaybolma eğilimindedir. Yüzde, göğsün üst kısmında, boyunda ve 

ekstremitelerde akne benzeri veya papülopüstüler lezyonlar hastaların 

yaklaşık %85'inde bulunabilir. Bunlar da 2-3 gün içinde skar 

bırakmaksızın kendiliğinden iyileşmektedir. Ülserlerin aksine, 

papülopüstüler lezyonlar 50 yaşından sonra sık görülmektedir (Yazici 

vd., 2018; Seyahi, 2019; Volle vd., 2017; Alpsoy, 2016) (Şekil 6).  

 

ġekil 6: Mukokutanöz tutulum (Esatoglu vd., 2017). 
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2.2. Eklem Tutulumu 

Artiküler belirtiler her iki cinsiyetteki hastalarının yaklaşık %50-80'ini 

etkilemektedir. Eklem semptomları genellikle alt ekstremiteleri tutar, 

rekürren, asimetrik, mono veya oligoartrit ya da artralji ile tazındadır. 

En sık tutulan eklemler diz ve bileklerdir. Eklem tutulumu kendi 

kendini sınırlama eğilimindedir. Sıklıkla 2-4 hafta içinde 

kendiliğinden düzelmektedir. Tipik olarak hiçbir deformite veya 

erozyon bırakmamaktadır (Seyahi, 2019; Yurdakul vd., 1983). 

2.3. Oküler Tutulum 

BH‟da oküler tutulum, erkeklerde daha yüksek olmak üzere 

hastalarının yaklaşık yarısında ve tanıdan sonraki ilk iki yılda 

bildirilmiştir. En sık görülen göz bulgusu, alevlenme ve remisyon ile 

karakterize granülomatöz olmayan posterior veya panüveittir. İzole ön 

üveit daha nadir olarak bildirilir ve daha sık olarak kadınları 

etkilemektedir. Retinal vaskülit, vakaların yaklaşık %50'sinde üveit ile 

birlikte bulunmaktadır. Oküler tutulumunun en yaygın 

komplikasyonları katarakt, glokom ve phthisis bulbidir. Görme 

keskinliği kaybı görülebilir (Tugal-Tutkun, 2013; Tugal-Tutkun, 

2004). (Şekil 7) 
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ġekil 7: BH‟nda Oküler Tutulum (Mohammadpour, 2019). 

2.4. Damar Tutulumu 

Vasküler belirtiler BH‟nın önemli bir klinik özelliğidir. Hastalarının 

yaklaşık %40 kadarını etkilemekte ve genellikle erken hastalık 

belirtileri olarak ortaya çıkmaktadır. Değişken damarlı vaskülit olarak 

sınıflandırılmaktadır. Kendine özgü ve atipik histolojik ve klinik 

özellikleri mevcuttur. Diğer sistemik vaskülitlerden farklı olarak her 

ebattaki arter ve venlerin aynı anda tutulumu görülmektedir ve 

anevrizma oluşumu için eğilim mevcuttur. Yüzeysel ve derin ven 

trombozu en sık görülen vasküler belirtilerdir. Arteriyel tutulum, 

BH‟na özgü bir vasküler özellik olarak kabul edilmektedir (Emmi vd., 

2019; Becatti vd., 2019). 

2.5. Nörolojik Tutulum 

Hastaların yaklaşık %5'inde nörolojik tutulum mevcuttur. Nörolojik 

tutulumların yaklaşık %80-90'ını parankimal nörolojik belirtiler temsil 

etmektedir. Diğerlerinin aksine, parankimal nörolojik tutulumlar 
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genellikle daha geç ortaya çıkmaktadır. Parankimal tutulum esas 

olarak beyin sapı ve bazal gangliyonları içermektedir. Omurilik, 

serebral korteks ve serebellum genellikle korunmuştur. En yaygın 

semptomlar şiddetli baş ağrısı, kraniyal sinir felci, dizartri, ataksi ve 

hemiparezidir. Nörolojik semptom ve bulgular her zaman nöro-Behçet 

ile ilişkili değildir tedavinin yan etkileri ile ilişkili de olabilir. 

Manyetik rezonans görüntüleme ayırıcı tanı için anahtar bir 

muayenedir. Bu muayenede büyük ve yaygın lezyonlar ve izole beyin 

sapı atrofisi izlenmesi spesifiktir (Kidd vd., 1999; Noel vd., 2014).  

2.4. Gastrointestinal Tutulum 

Hastaların sadece %5'ini etkilemektedir. Gastrointestinal belirtiler 

genellikle oral ülserlerin başlangıcından 5-10 yıl sonra başlamaktadır. 

Belirtiler hafif olabileceği gibi hemoraji veya perforasyon gibi acil 

komplikasyonlar da ortaya çıkabilir. Lezyonlar esas olarak terminal ile 

çekal bölgeyi tutmaktadır (Ideguchi vd., 2014; Hatemi vd., 2018). 

3. TANI 

Behçet hastalığı multisistemik bir hastalıktır. Patognomonik 

laboratuvar bulgusu yoktur. Tanı klinik kriterler kullanılarak 

konmaktadır çünkü hastalığa özgü laboratuvar ve histopatolojik 

bulgular yoktur. Tanıda en çok yararlanılan kriterler; 1990 yılında 

Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu tarafından belirlenmiş 

olan tanı kriterleridir (Tablo 1). Bu kriterlerin duyarlılığı %91, 

özgüllüğü %96 olarak bulunmuştur. Tanı için tekrarlayan oral afta ek 

olarak belirtilen kriterlerden en az ikisinin varlığı gerekmektedir (8).  
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Tablo 1. Behçet Hastalığında Uluslararası Çalışma Grubu Kriterleri* 

Oral aft 

Bir yıl içerisinde en az 3 defa tekrarlayan, hekim ya da 

hasta tarafından tespit edilen minör, majör ya da 

herpetiform aftöz lezyonlar 

Genital 

ülserasyon 

Hekim ya da hasta tarafından gözlenen aftöz ülser ya da 

sikatris 

Göz lezyonları 

Anterior üveit, posterior üveit veya biyomikroskopik 

muayenede vitreusda hücre veya hekimin saptadığı retinal 

vaskülit 

Deri lezyonları 

Hekim ya da hastanın tanımladığı eritema nodozum, 

hekimin saptadığı psödofolikülit veya püstüler lezyonlar 

veya steroid tedavisinde olmayan erişkin hastalarda 

akneiform nodüller 

Pozitif paterji 

testi 
24-48 saatte hekimin gözlediği 

 

4. TEDAVĠ 

Mukokütanöz lezyonlarda çoğu zaman sistemik tedaviye ek olarak; 

topikal kortikosteroidler, antienflamatuarlar, lokal anestezikler, 

antiseptikler, antimikrobiyal ajanlar kullanılır. Kortikosteroidler; 

enflamasyonu baskılayarak ağrının şiddetini azaltır ve iyileşmeyi 

hızlandırırlar. Klorheksidin, antiseptik olarak gargara şeklinde 

kullanılır. Oral hijyeni düzeltir, yara iyileşmesi ve ağrının azalmasında 

etkilidir. Topikal sükralfat; Ülsere dokularda bir bariyer oluşturur. 

Yara iyileşmesini hızlandırır. 

Geleneksel tedavi seçenekleri glukokortikoid ve immünosupresif 

ajanlardır. 

4.1. Kortikosteroidler 

Güçlü antienflamatuar etkileri nedeni ile birçok semptomun 

tedavisinde kullanılırlar. Daha çok mukokütanöz bulgular, akut üveit 
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ve nörolojik tutulumda tercih edilmektedir. Yan etkileri nedeniyle 

sadece atak dönemlerinde kullanımları önerilmektedir.  

4.2. KolĢisin:  

Etkisini nötrofil kemotaksisini inhibe ederek gösterir. Özellikle artritin 

tedavisinde etkilidir. Yan etkileri; gastrointestinal sistem yakınmaları, 

halsizlik, alopesi, oligospermi, azospermi, amenore, dismenore olarak 

sıralanmaktadır. Ek olrak 3 haftada bir uygulanan 1.2 MÜ benzatin 

penisilinin tek başına kolşisin kullanımından daha etkili olduğu 

gösterilmiştir. 

4.3. Dapson 

Nötrofil kemotaksisini engelleyerek etki gösterir. En belirgin yan 

etkileri; hemolitik anemi, methemoglobulinemidir. 

4.4. Talidomid 

TNF-alfa inhibisyonu yapan antienflamatuar ve immunmodülatör bir 

ilaçtır. Kutanöz lezyonlarda tercih edilir. Kabızlık, baş ağrısı, 

nörolojik yan etkiler ve teratojenite önemli yan etkileridir. 

4.5. Azatiopürin 

Hücresel ve hümoral immüniteyi baskılayarak immünsupresif ve 

antienflamatuar etkinlik gösterir. Göz tutulumunda oldukça etkili 

bulunmuştur. Yan etkileri; kemik iliği supresyonu, fırsatçı 

enfeksiyonlar, hepatotoksisite, sterilitedir. 
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4.6. Siklosporin 

Kalsinörin ve IL-2 inhibisyonu ile T lenfositleri baskılar. Göz 

tutulumu, büyük damar tutulumu, mukokütanöz belirtiler üzerine 

etkilidir. Yan etkileri; nefrotoksisite, nörotoksiste, hipertansiyon, 

gingival hiperplazi, hirsutizmdir. 

4.7. Siklofosfamid 

Hızlı etkili alkilleyici bir ajandır. Büyük damar, göz ve nörolojik 

tutulumda tercih edilir. Myelosupresyon, pulmoner fibrozis, 

nefrotoksisite, hemorajik sistit, infertilite, malignite gelişimi, alopesi 

gibi ciddi yan etkileri vardır.  

4.8. Ġnterferon-alfa 

İmmunmodülatör, antiproliferatif, antiviral, ve antitümöral etkinliği 

olan ilacın üveit ve mukokütanöz bulgularda iyileşme sağladığı 

gösterilmiştir. Bulantı, kusma, ishal, kilo kaybı, karaciğer 

fonksiyonlarında yükselme, depresyon ve psikoz gibi yanetkileri 

vardır. 

Metotreksat: Mukokutanöz belirtilerde ve nörolojik tutulumda 

ketkilidir. Başlıca yan etkileri myelosupresyon, hepatotoksisite, 

gastrointestinal sistem bulguları, teratojenitedir. 

4.9. TNF-α blokerleri 

TNF-α antagonistleri olan infliksimab, etanersept, adalimumab hızlı 

ve etkili bulunmuştur. Bilateral posterior üveitte infliksimab, oral aft, 
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genital ülser, papülopüstüler lezyonlar, eritema nodozum ve artrit 

varlığında etanersept etkilidir. Yan etkileri başlıca; otoimmun 

reaksiyon, hipersenstivite reaksiyonları, enfeksiyonlar, 

lenfoproliferatif hastalıklara yatkınlıktır (67,68). TNF-α antagonistleri, 

farklı etki mekanizmalarına göre monoklonal antikor (infliximab, 

adalimumab ve golimumab) ve çözünür reseptör (etanercept) 

sınıflarına ayrılmaktadır. Anti-TNF tedavisinin remisyonu 

indüklemede ve sürdürmede hızla etkili olduğu bildirilmiştir (Yamada 

vd., 2010). 

Daha yakın zamanlarda yürütülen bazı çalışmalar; IL-1 blokerleri 

(anakinra ve canakinumab), bir IL-6 blokeri (tocilizumab), bir IL-17 

blokeri (secukinumab) gibi interlökinleri ve reseptörlerini hedef alan 

ajanların kullanımını bildirmiştir. IL-12/IL-23'ü hedefleyen 

monoklonal antikor (ustekinumab) (Esatoglu ve Hatemi, 2019; 

Mirouse vd., 2017). 

Yakın tarihli bir faz 2 çalışmasında, bir oral fosfodiesteraz 4 inhibitörü 

olan apremilast'ın oral ülserleri inhibe etmede çok etkili olduğu 

bulunmuştur (Yazici vd., 2018; Yazici vd., 2012; Verity vd., 1999). 

BP'nin tedavisi için, son çalışmalar apremilast, anakinra ve 

ustekinumabın dirençli mukokutanöz tutulumun tedavisinde etkili 

olduğunu göstermiştir. Bir dizi vakadan elde edilen yeni veriler, ana 

organlarda dirençli hastalığın tedavisinde TNF-a inhibitörlerinin 

etkinliğini ve güvenliğini doğrulamıştır. Dirençli oküler hastalık için, 

uzun süreli bir takip çalışması da IFN-a'nın etkinliğini ve güvenliğini 

doğrulanmıştır. IL-1 inhibitörleri ve tocilizumab, dirençli oküler 
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tutulumu olan hastalar için alternatifler gibi görünmektedir (Alibaz-

Oner vd., 2018) (Şekil 8) 

 

ġekil 8. BH‟nda tedavi 

 

Kötü prognostik faktörler; erkek cinsiyet, sistemik bir bulgu ile erken 

başlangıç ve HLA-B51 pozitifliği olarak sayılabilir. Göz tutulumu, 

tromboflebit, artrit ve nörolojik sekeller morbiditeden sıklıkla sorumlu 

olan durumlardır. En önemli mortalite sebebi pulmoner arter 

anevrizması iken diğer ölüm nedenleri; santral sinir sistemi tutulumu 

ve gastrointestinal tutulum olarak sıralanmaktadır. 20 yıllık mortalite 

oranı %9.8 „dir. 
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GİRİŞ 

Kisspeptin, hipotalamik-hipofiz-gonadal eksenin işlevinde kritik rolü 

olan düzenleyici bir nöropeptiddir. Bu peptidin keşfi insan üremesinin 

nöroendokrin düzenlenmesine ilişkin mevcut anlayışta devrim 

yaratmıştır (Lee ve arkadaşları, 1999). 

Kisspeptin, hipotalamik nöronlar tarafından GnRH salınımını uyaran, 

hipofiz gonadotropinlerinin (LH ve FSH) ve cinsiyet steroidlerinin 

salgılanmasına yol açan bir G-protein-bağlı reseptöre 

(GPR54/KISS1R) bağlanan KISS1 geninin bir ürünüdür. Kisspeptin, 

hipotalamusta, üçüncü ventrikülün rostral periventriküler bölgesinde 

(RP3V) ve arkuat çekirdekte (ARC) bulunan iki ana nöron topluluğu 

tarafından üretilir. Bu nöronlar, hipotalamusta gonadotropin salgılatıcı 

hormon (GnRH) nöronlarını (kispeptin reseptörü, Kiss1r aracılığıyla 

hareket eden) harekete geçirir ve GnRH salgılanmasını uyarır. 

Gonadal seks steroidleri, RP3V'deki kisspeptin nöronlarını uyarır, 

ancak sırasıyla pozitif ve negatif geri bildirimin altında yatan 

mekanizma olan ARC'deki kisspeptin nöronlarını inhibe eder. ARC 

Kisspeptin nöronları GnRH uyarı üreticisi olarak hareket etmektedir 

(Harter, Kavanagh, ve Smith, 2018; Kotani ve diğerleri, 2001; Muir ve 

diğerleri, 2001; Ohtaki ve diğerleri, 2001). 

1. KİSSPEPTİN NÖRONLARININ KEŞFİ VE DAĞILIMI 

İlk olarak 1996 yılında Lee ve arkadaşları Kisspeptinleri kodlayan gen 

olan KISS1’i insan malign melanom hücre dizilerinden izole etti ve 

metastaz baskılayıcı olarak tanımlandı. Bu gen Hershey'de (PA, ABD) 

keşfedildiği için adını kasabada üretilen ünlü çikolata 'Kisses'ten 
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almıştır. 1999 yılında, bir G proteinine bağlı reseptör (GPR54) 

keşfedildi ( Lee ve diğerleri, 1996). Galanin reseptör ailesinin bir 

üyesi olmasına rağmen, bu reseptör galanin ile spesifik bağlanma 

göstermedi ( Lee ve diğerleri, 1996). 2001'de bağımsız gruplar, 

Kisspeptinin GPR54'ün doğal bir ligandı olduğunu ve bunun 

sonucunda da Kisspeptin reseptörü (KISS1R) olarak anıldığını 

duyurdu (Kotani ve diğerleri, 2001; Muir ve diğerleri, 2001; Ohtaki ve 

diğerleri, 2001). 

Kisspeptin'in 54 amino asitlik bir peptit olduğu düşünülürken, 

farelerde 52 amino asit olarak bulundu (Ohtaki ve diğerleri, 2001; 

Terao ve diğerleri, 2004). Kisspeptinin işlevine ilişkin ilk gözlem, 

metastaz inhibitörü olarak hareket ettiği ve bu nedenle başlangıçta 

'metastin' olarak bilindiği melanom hücre dizilerinde meydana geldi ( 

Lee ve diğerleri, 1996). İnsanlarda, Kisspeptinin plasenta içindeki 

hücre topluluklarında ve daha sonra testislerde, yumurtalıklarda, 

pankreasta ve ince bağırsakta üretildiği bulundu (Kotani ve diğerleri, 

2001; Muir ve diğerleri, 2001; Ohtaki ve diğerleri, 2001). Kisspeptin 

kemirgen hipotalamusunda, özellikle ağırlıklı olarak arkuat çekirdekte 

(ARC) ve periventriküler çekirdeğe (PEN) uzanan anteroventral 

periventriküler çekirdekte (AVPV) bulunan nöronlarda da keşfedildi 

ve haritalandı. İnsanlarda, Kisspeptin nöronları infundibular çekirdek 

ve preoptik alanda (POA) bulunur (Rometo, Krajewski, Voytko, ve 

Rance, 2007). 
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2. KİSSPEPTİN RESEPTÖRÜ 

Kisspeptin, 1q32'de yer alan KISS1 geninin (gen ID:3814) nöropeptid 

ürünüdür (de Roux, 2006; West, Vojta, Welch, ve Weissman, 1998). 

Kisspeptinin üreme eksenindeki öneminin keşfedilmesinin ardından, 

Kisspeptin reseptörü GPR54, o zamandan beri KISS1R olarak bilinir 

hale geldi. Galanin veya galanin benzeri peptidi bağlamasa da,galanin 

reseptör ailesininkine (%40 özdeşlik) yakın bir amino asit dizisine 

sahiptir (Gottsch ve diğerleri, 2009; Harter ve diğerleri, 2018). Kiss1 

reseptörü kemirgen hipotalamusunda ağırlıklı olarak POA'da eksprese 

edilir,  özellikle gonadotropin salgılayan hormon (GnRH) nöronlarının 

çoğunda. KISS1R birçok beyin (pons, orta beyin, talamus, 

hipotalamus, hipokampus, amigdala, korteks, ön korteks ve striatum) 

ve periferik (karaciğer, pankreas, yağ doku ve bağırsak) dokuda ifade 

edilir (Herbison, de Tassigny, Doran, ve Colledge, 2010; Irwig ve 

diğerleri., 2004; Lee ve diğerleri, 1999). Özellikle yüksek ekspresyonu 

olan alanlar, KISS1/KISS1R sisteminin endokrin ve üreme 

fonksiyonunu daha da güçlendiren plasenta, hipofiz bezi, pankreas, 

gonadotroplar, testisler, yumurtalıklar ve omuriliktir. (Kotani ve 

diğerleri, 2001; Manfredi-Lozano, Roa, ve Tena-Sempere, 2018; 

Mead, Maguire, Kuc, ve Davenport, 2007; Votsi ve diğerleri, 2008). 

KISS1 geni, 138 amino asit ön prohormonu kodlar. Ön prohormon 

endoplazmik retikuluma gönderilir ve daha sonra 13, 14 ve 54 amino 

asit uzunluğunda bir dizi peptit halinde bölünür. Bu nöropeptidler aynı 

c-terminaline sahiptir ve biyolojik olarak aktiftir (Kotani ve diğerleri, 

2001). 
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KISS1R Kisspeptini bağladıktan sonra, fosfolipaz C'yi aktive eder ve 

ikincil hücre içi habercileri, inositoltrifosfat ve diasilgliserolü alır, 

bunlar da Kisspeptin'in işlevine aracılık etmek için kalsiyum 

salınımına ve protein kinaz C aktivasyonuna neden olur (Constantin, 

Caligioni, Stojilkovic, ve Wray, 2009; X. Liu, Lee, ve Herbison, 2008; 

Muir ve diğerleri, 2001). 

3. KİSSPEPTİN SİNYALLEMESİNİN FONKSİYONEL 

NÖROANATOMİSİ 

GnRH nöronları insanlarda hipotalamusun preoptik alanından 

infundibular nükleusa (diğer türlerde arkuatnükleusa homolog) kadar 

uzanırken, kemirgenlerde GnRH nöronları ağırlıklı olarak preoptik 

alanda bulunur. GnRH aksonları, bu çekirdeklerden ortanca eminense 

uzanır, burada GnRH koordineli ve pulsatil bir şekilde portal dolaşıma 

salgılanır. Benzer şekilde, Kisspeptin nöronları, insan 

hipotalamusundaki rostral preoptik alanda ve infundibular çekirdekte 

bulunur (Lehman, Robinson, Karsch, ve Silverman, 1986; Schwanzel-

Fukuda ve Pfaff, 1989; Tena-Sempere, 2009). 

Kisspeptin nöronları, insanlar dahil tüm türlerde infundibular/arkuat 

çekirdekte bulunurken, rostral yerleşimli olmaları türe özgüdür. 

Kemirgenlerde, rostral yerleşim anteroventral periventriküler 

çekirdekte (AVPV) ve periventriküler çekirdekte (PeN), üçüncü 

ventrikülün (RP3V) rostral periventriküler bölgesi olarak bilinen 

kısmında bulunur. Buna karşılık, insanlar ve geviş getiren hayvanlar 

bu iyi tanımlanmış RP3V yerleşiminden yoksundur ve preoptik bölge 

içinde daha fazla dağınık Kisspeptin hücre gövdelerine sahiptir 
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(Clarkson ve Herbison, 2006; Harter ve diğerleri, 2018; Pompolo, 

Pereira, Estrada, ve Clarke, 2006). 

Kisspeptin aksonları, GnRH'nin nörosalgılama bölgesi olan insan 

infundibular sapında yoğun perikapiller pleksuslar oluşturur. 

Kisspeptin ve GnRH aksonları arasındaki akso-somatik, akso-

dendritik ve akso-aksonal temaslar bazı hayvan türlerinde de 

infundibular sapta gösterilmiştir (Hrabovszky ve diğerleri, 2010). 

GnRH nöronları KISS1R mRNA'sını ifade eder. Bu bulgular, 

Kisspeptinin GnRH'nin nörosekresyonuna doğrudan dahil olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte, insanlarda ve bugüne kadar 

incelenen diğer türlerde, tüm GnRH nöronları, kisspeptin nöron 

temasları almaz ve bu temasların insidansı düşük görünmektedir, bu 

da, Kisspeptin ve diğer nöropeptidler tarafından GnRH sekresyonunun 

ince bir şekilde düzenlendiğini düşündürmektedir. (Harter ve diğerleri, 

2018; Hrabovszky ve diğerleri, 2010; Irwig ve diğerleri, 2004; Smith 

ve diğerleri, 2008). 

KISS1 nöronları, cinsiyet farklılaşmasının erken dönemlerinde 

organize olur. Daha sonra ergenlik döneminde de karmaşık 

nöroanatomik modifikasyona uğrarlar (Roa, Navarro, ve Tena-

Sempere, 2011). 

4. KİSSPEPTİN VE YOL ARKADAŞLARI 

Kisspeptin, nörokinin B ve dynorphin'in hipotalamusta dağılımı 

sıklıkla birlikte görülür. Kisspeptin ve nörokinin B nöronlarının 

haritalanması, menopoz sonrası kadınların infundibular çekirdeğinde 

benzerdir ve insan infundibular çekirdeğinde nörokinin B ve 
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dynorphin eksprese eden bir kisspeptin nöron alt grubunun 

tanımlanmasına yol açmıştır. Kisspeptin, nörokinin B ve dynorphin 

eksprese eden bu benzersiz bölge, türler arasında korunur ve koyun ve 

kemirgenlerde hipotalamik kavisli çekirdekte bulunur, ancak 

Neurokinin B ve dynorphin, preoptik alan/RP3V'deki kisspeptin 

popülasyonunda yoktur. Üç nöropeptidin tümünü birlikte eksprese 

eden bu infundibular (insan)/arkuat (kemirgen ve geviş getiren) 

çekirdek nöronlarına KNDy nöronları denir (Cheng, Coolen, 

Padmanabhan, Goodman, ve Lehman, 2010; Goodman ve diğerleri, 

2007; Hrabovszky ve diğerleri, 2010). 

Ayrıca sıçanlarda ve koyunlardaki KNDy nöronları glutamat taşıyıcı-2 

ile birlikte yerleşik olur ve glutamat, yumurtlama öncesi GnRH 

dalgalanmasına neden olan östrojenin pozitif geri bildirimine aracılık 

etmede rol oynar. KNDy hücrelerinin glutamat reseptörlerini ifade 

edip etmediği henüz belirlenmemiştir. Preoptik alandaki/RP3V'deki 

Kisspeptin nöronları KNDy nöronları değildir, ancak fare AVPV'sinde 

tirozinhidroksilazı (dopamin sentezinde anahtar düzenleyici adım) 

birlikte eksprese ederler. Nöropeptitlerin bu farklı ifadesi, hipotalamus 

içindeki karmaşık sinyalleşmeyi ve iki kisspeptin popülasyonunun 

farklı işlevlerini yansıtır (Clarkson ve diğerleri, 2014; Oakley, Clifton, 

ve Steiner, 2009; Pompolo, Pereira, Scott, Fujiyma, ve Clarke, 2003; 

Tena-Sempere, 2010). 

İnfundibular/arkuat çekirdeğin KNDy nöronları, hem GnRH 

salgılayan nöronların hücre gövdeleri hem de nörosekretuar 

terminaller üzerinde hareket ederek GnRH'nin aktivitesini etkiler 
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(Ciofi, Leroy, ve Tramu, 2006; Krajewski ve diğerleri, 2005). KNDy 

nöronları, insanlarda GnRH hücre gövdeleri ve dendritlerle doğrudan 

temas kurar. Koyun ve sıçanda arkuat çekirdek içindeki karşılıklı 

olarak birbirine bağlı bir KNDy hücre ağının KNDy hücreleri diğer 

KNDy hücrelerinin nöroaktivitesini kontrol ederek koordineli ve 

pulsatil GnRH salgısı üretmek için sinerjistik olarak hareket eder. Bu, 

KNDy hücreleri içindeki nörokinin B reseptörleri ve kapa opioid 

peptit reseptörünün (dynorphin reseptörü) ekspresyonu ile desteklenir, 

ancak ağırlıklı olarak GnRH nöronları ile birlikte lokalize olan 

kisspeptin reseptörü ile desteklenmez. Bu, nörokinin B'nin uyarıcı 

rolünün ve dynorphin'in inhibe edici etkisinin, Kisspeptinin pulsatil 

salınımını otosinaptik olarak koordine ettiğini ve bunun da sırayla 

GnRH ve LH'nin pulsatil sekresyonunu uyardığını gösterir (Ciofi ve 

diğerleri, 2006; Dahl, Amstalden, Coolen, Fitzgerald, ve Lehman, 

2009; Krajewski ve diğerleri, 2005). 

Kisspeptin, LH sekresyonu üzerinde östrojen aracılı negatif ve pozitif 

geri bildirimde çok önemli bir rol oynar. Menstrüel siklusun foliküler 

fazının başlangıcında LH sekresyonu hakkında negatif geri besleme 

vardır. Daha sonra foliküler fazın sonunda olumlu geribildirime 

dönüşür. Östrojenin negatif geri beslemesi, infundibular çekirdekte 

kisspeptin tarafından sağlanır. Bununla birlikte östrojen, KNDy 

nöronlarından kisspeptin ve nörokinin B salınımını baskılayarak 

negatif geri bildirime aracılık eder. Bu da GnRH nöronlarına uyarıcı 

girdiyi azaltır. Östrojen, LH artışını indüklemek ve yumurtlamayı 

tetiklemek için geç foliküler fazda negatiften pozitife döner. Bazı 

çalışmalar KNDy nöronlarının etkisinin negatif geribildirime benzer 
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olduğunu gösterse de, bu pozitif geribildirim mekanizması hala 

belirsizdir (Skorupskaite, George, ve Anderson, 2014). 

Kisspeptin aracılı GnRH stimülasyonu seks steroidine bağlıdır. 

Östrojen ve progesteron, hem AVPV çekirdeğinde hem de 

arkuat/infundibular çekirdekte kisspeptin aktivitesini cinsiyet steroid 

reseptörleri aracılığıyla modüle eder. Kisspeptin nöronları hem negatif 

hem de pozitif seks steroidi geribildirimine aracılık etmelerinin yanı 

sıra, türe özgü farklı alt grupların, aşağıda daha ayrıntılı olarak 

açıklanan bu iki kritik düzenleyici işlevde de rol oynar. 

Kemirgenlerde, AVPV ve kavisli çekirdek, sırasıyla pozitif ve negatif 

seks steroidi geribildirimine yanıt verirken, insanlarda, infundibular 

çekirdek tek başına seks steroid sinyalini iletir. Bu nedenle, insanlarda 

iki geri bildirim yolunun daha az belirgin anatomik farklılaşması olsa 

da, iki işleve farklı nöronların aracılık etmesi muhtemeldir (Roa ve 

diğerleri, 2011; Wang, Burger, Greenwald-Yarnell, Myers, ve 

Moenter, 2018; Skorupskaite, George, ve Anderson, 2014). 

Hem pozitif hem de negatif geri bildirim mekanizmaları, östrojen 

reseptörü α (ER α) sinyal yolu aracılığıyla meydana gelir. GnRH 

nöronlarının ER α 'dan yoksun olduğu bilinmektedir. Bu, bazı ara 

yolların eksik bağlantı olarak hizmet ettiğini ve östrojenin etkilerini 

GnRH nöronlarına ilettiğini gösterir. Daha fazla araştırma, bu yoldaki 

eksik bağlantının KISS1 nöronları olduğunu gösterdi (Roa ve 

diğerleri, 2011; Wang, Burger, Greenwald-Yarnell, Myers, ve 

Moenter, 2018).  
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5. KİSSPEPTİN NÖRONLARI CİNSEL DİMORFİZM 

GÖSTERİR.  

Kisspeptin, gonadotropin sekresyonunun önemli bir düzenleyicisi 

olarak görev yapan bir nöromodülatördür. Hem erkeklerde hem de 

kadınlarda rol oynar. 

İnsanlarda kisspeptin cinsel dimorfizm gösterir. Erkek ve dişilerde 

kisspeptin liflerinin ve hücre gövdelerinin dağılımı, ekspresyonu ve 

sayısında farklılıklar vardır. Kadınlarda hipotalamusun infundibular 

çekirdeğinde ve periventriküler bölgede erkeklerden daha fazla lifi 

vardır (Ciofi ve diğerleri, 2006; Clarkson ve Herbison, 2006; 

Hrabovszky ve diğerleri, 2010). 

Kisspeptin, kadınlarda foliküler gelişim, oosit oluşumu, yumurtlama, 

yumurtalık steroidogenezi, embriyo implantasyonu ve plasenta dahil 

olmak üzere çeşitli biyolojik olayları düzenler. Erkeklerde ise 

spermatogenez, spermatozoa fonksiyonu, motilite ve testiküler 

steroidogenezde önemli bir rol oynar. Kisspeptin, hem 

yumurtalıklarda hem de testislerde steroidogenezde yer alır. 

Kisspeptin, yumurtlamaya yardımcı olduğu ve oosit gelişiminde 

önemli bir rol oynadığı için hipotalamustan yumurtalığa kadar tüm 

üreme ekseni boyunca etkilidir. Ayrıca östrojenin LH üzerindeki 

pozitif ve negatif geri bildirim mekanizmalarından da sorumludur 

(Ciofi ve diğerleri, 2006; Clarkson ve Herbison, 2006; Hrabovszky ve 

diğerleri, 2010). 
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6. KİSSPEPTİNİN DİŞİ ÜREME SİSTEMİNDEKİ 

HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ 

Keşfedilmesinden bu yana, GnRH'nin hipotalamik salgılanması, 

üreme fonksiyonunu başlatan ve kontrol eden anahtar yol olarak 

sağlam bir şekilde biliniyor. 

Kisspeptin, hipotalamik-hipofiz-gonadal eksen üzerindeki etkisi ile 

insanların üreme döngüsünde hayati bir role sahip olan bir hormondur. 

Hipotalamusta yer alan üçüncü ventrikülün kavisli çekirdeği ve 

periventriküler çekirdeği bu nöropeptidin üretiminde yer alır. 

Kisspeptin, reseptörü KISS1R (kisspeptin 1 reseptörü) aracılığıyla 

gonadotropin salgılatıcı hormon üretimini uyarır. Olumlu ve olumsuz 

geri bildirim mekanizmaları, bu karmaşık dengeyi seks steroidleri 

aracılığıyla düzenler (Harter ve diğerleri, 2018).  

Kisspeptinler dişi üreme sisteminde ergenliğin başlaması, cinsel 

örüntüler, arzular, kadınlarda yumurta gelişimi, geri bildirim 

mekanizmaları, hamilelik ve emzirme gibi konularda da rol oynar. 

Kisspeptin düzensizliğinin polikistik over sendromu ve kısırlık gibi 

bozukluklarda patolojik rolü vardır. KISS1 genindeki mutasyonlar, 

mutasyonların doğasına bağlı olarak erken ergenliğe veya 

hipogonadotropik hipogonadizme de sebep olan etmenlerden biridir. 

Kisspeptin seviyeleri ayrıca preeklemsi, intrauterin büyüme 

kısıtlaması gibi hamilelikle ilgili birkaç komplikasyonun 

tanımlanmasına yardımcı olur ve bir düşük belirteci olarak hareket 

eder. Kisspeptinin üreme ekseni üzerindeki etkilerinin geniş olması 

nedeniyle tanısal bir belirteç olarak geliştirilmesi, hipogonadizm ve 
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PKOS gibi hastalıkların tedavisi ve infertilite sorunlarının çözülmesi 

için araştırmalar yapılmaktadır (Padda ve diğerleri, 2021; Liu ve 

diğerleri, 2021; Tanf, Ding ve Zhu, 2019). 

7. KİSSPEPTİNLER VE PKOS 

Hipotalamik kisspeptin nöronları, üreme fonksiyonunun kilit merkezi 

olarak hizmet eder. Bu nöronlar, üreme eksenini kontrol etmek için 

GnRH nöronlarından GnRH salınımını modüle eden kisspeptin 

salınımını nihai olarak etkileyen çok sayıda düzenleyici faktörün 

etkisinde kalır. Kisspeptin ergenliğin başlamasının, gonadotropin 

aracılı seks hormonu salgılanmasının ve doğurganlığın kontrolünün 

çok önemli bir düzenleyicisidir (Skorupskaite ve diğerleri, 2014). 

Hem KISS1 hem de GPR54 genlerindeki inaktive edici ve aktive edici 

mutasyonlar, hipogonadotropik hipogonadizm ve erken ergenlik 

sebebi olabilir. Kisspeptinin rolünün anlaşılması, infertilite 

tedavilerinde biyobelirteç olarak kullanımına ve kontrollü over 

hiperstimülasyonunda kullanımına yol açabilir (Trevisan ve diğerleri, 

2018). 

KISS1R genindeki mutasyonlar, insanlarda olumsuz üreme sonuçları 

göstermiştir. Bu etki, kisspeptin yolunda yer alan mutasyonların 

infertilite sorunlarına yol açabileceği gerçeğiyle de desteklenmektedir 

(Hu, Zhao, Chang, Yu, ve Qiao, 2017). Kisspeptin ve reseptörünün 

vücuttaki fizyolojik rolü dışında, polikistikover sendromu gibi 

patolojik durumlar ile ilişkili infertilite sorunları ile de ilgilidir 

(Chanson ve Maiter, 2019). 
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PKOS patogenezi hala belirsiz olsa da, hipotalamik-hipofiz-gonadal 

eksendeki bozukluğun PKOS gelişiminde ana suçlu olduğundan 

şüphelenilmektedir. KISS1 geni tarafından kodlanan bir hipotalamik 

peptit olan Kisspeptin, PKOS gelişiminde potansiyel olarak rol 

oynayabilecek bir etkendir (Witchel ve Tena-Sempere, 2013). 

Hipotalamik KISS1 nöronları, hipotalamik-hipofiz-gonadal eksendeki 

gonadal steroid düzenlediğinden, PKOS deneklerinde hipotalamik 

Kiss1 mRNA seviyeleri anormaldir. Yine, yumurtalık Kisspeptin 

değişiklikleri, PKOS'un yumurtalık fenotipine katkıda bulunabilir 

(Brown, Wilkinson, Imran, Caraty, ve Wilkinson, 2012). 

Genel olarak, Kisspeptin seviyeleri PKOS hastalarında daha yüksektir, 

bu da aşırı aktif bir KISS1 sisteminin hipotalamik-hipofiz-gonadal 

ekseni aşırı aktivitesine neden olarak düzensiz adet döngülerine ve 

aşırı androjen salınımına yol açtığı hipotezini destekler. Bununla 

birlikte, hayvan çalışmalarından elde edilen bulgular, Kisspeptin 

düzeylerinin PKOS'un tüm alt tiplerinde artmadığını göstermektedir. 

Yüksek LH seviyeleri ve normal vücut ağırlığı ile karakterize edilen 

PKOS alt tiplerinde kisspeptin seviyesi yükselir (Araujo ve diğerleri, 

2020; Tang, Ding, ve Zhu, 2019). Ayrıca, Nörokinin3 reseptörü 

antagonizmi, hipotalamusta GnRH pulsatilitesini azaltarak LH 

sekresyonunda bir azalmaya yol açar ve polikistik over sendromlu 

(GnRH pulsatilitesinin sıklıkla arttığı) kadınlarda androjen 

seviyelerini azaltır (Hunjan & Abbara, 2019).  

Erken yaşamın kritik dönemlerinde aşırı androjene maruz kalan PKOS 

hayvan modellerinde hipotalamik KISS1 ekspresyonu azalır. Ayrıca, 
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PKOS hastalarında, yumurtalıklardaki patolojik durumlarla ilişkisini 

yansıtabilecek yüksek plazma Kisspeptin seviyeleri bildirilmiştir. 

Bununla birlikte, KISS1 ekspresyonunun azalmasından bağımsız 

olarak, doğum öncesi ve/veya doğum sonrası androjenize hayvan 

modellerinde GnRH nöron aktivitesi ve LH salgılanması artar 

(Kauffman ve diğerleri, 2007; Nakamura ve diğerleri, 2016). 

Son yıllarda plazma/serum kisspeptin seviyesi ile PKOS varlığı 

arasındaki ilişkiyi araştırmaya katkıda bulunan çalışmalar yapılmıştır. 

Daha önce in vivo/vitro bulgulara göre PKOS'lu kadınlarda kisspeptin 

düzeyinin daha yüksek olması biyolojik olarak makuldü (Panidis ve 

diğerleri, 2006). Beklendiği gibi farklı çalışmalarda oligomenore 

olan/olmayan hastaların heterojen yapısından dolayı, kisspeptin ve LH 

sekresyonu arasındaki ilişki net değildir (De Bond, Li, Millar, 

Clarke,ve Smith, 2013; Xie, Jonak, Kauffman, ve Coss, 2015). 

Aslında, farklı PKOS fenotipleri, çeşitli metabolik özelliklerle 

karakterizedir ve bu da Kisspeptin seviyesinin tüm alt tiplerde 

artmama ihtimalini gösterir. Normal kisspeptin seviyelerine sahip bir 

PKOS fenotipinin yüksek bir oranda olması, tüm örneklerde ölçülen 

kisspeptin konsantrasyonunu potansiyel olarak bozar, bu da bazı 

çalışmalarda bildirilen olumsuz bulguları kısmen açıklayabilir. 

Bununla birlikte, bazı kemirgen çalışmaları ikna edici kanıtlar sağlasa 

da, mevcut çalışmaların hiçbiri PKOS hastalarının her bir alt tipinde 

özel olarak kisspeptin seviyesini değerlendirmemiştir (Albalawi, 

Daghestani, Daghestani, Eldali, ve Warsy, 2018; Araujo ve diğerleri, 

2020; Brown ve diğerleri, 2012; Tang ve diğerleri, 2019). Aslında 

hipotalamik aşırı aktivitenin yanı sıra, hipofiz ve yumurtalık 
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disfonksiyonu gibi diğer bazı faktörler de PKOS gelişimine katkıda 

bulunabilir (Albalawi ve diğerleri 2018; Araujo ve diğerleri 2020; Hu 

ve diğerleri, 2017; Tang ve diğerleri, 2019).  

Kisspeptin'in periferik infüzyonu hipotalamik amenore ve 

anovülasyonu olan bireylerde gonadotropin salınımını uyarır. Bu 

nedenle, Kisspeptin ve agonistleri/antagonistleri, hem düşük hem de 

yüksek GnRH pulsatilitesi ile karakterize olan üreme bozuklukları için 

potansiyel bir tedavi sağlayabilir (Jayasena ve diğerleri, 2014). 

İnsanlara farklı izoformlarda, yollarda ve dozlarda uygulandığında, 

kisspeptin LH salgılanmasını ve LH salınım frekansını güçlü bir 

şekilde uyarır (Araujo ve diğerleri, 2020; J. Liu ve diğerleri, 2021; 

Tang ve diğerleri, 2019; Trevisan ve diğerleri, 2018).  

SONUÇ 

Kisspeptin, hipotalamik-hipofiz-gonadal eksenin görevlerini yerine 

getirmesinde kilit rolü olan bir nöropeptiddir. Kisspeptinler polikistik 

over sendromu gibi patolojik durumlar ile de ilgilidir. 

Kisspeptin dozajı ve formları olarak, eksojen kisspeptinin 

uygulanmasında hangi endikasyonların dikkate alınacağı hala net 

değildir ve halen tartışmalıdır. Bununla birlikte, önemine rağmen, 

Kisspeptinin herhangi bir tanısal veya terapötik kullanımı araştırma 

aşamasındadır ve umut verici olasılıkları keşfetmek için daha fazla 

deneysel çalışma ve klinik denemeyi gereklidir. 
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GİRİŞ 

Fizyoterapi, tarihi milattan önce (MÖ) 460’lı yıllara dayanan, 

ülkemizde de son 50 yılı aşkın süredir icra edilen ve fizyoterapistler 

tarafından gerçekleştirilen uygulamalarla; bireyin fiziksel sağlığının 

korunması, geliştirilmesi ve yeniden restorasyonunun sağlanmasını 

amaçlayan; geniş, teorik ve klinik bilgi ile uygulamalar içeren, 

multidisipliner bir bilim dalıdır (Bakewell, 1997; Can, 2016).  

Fizyoterapi bilimi, sağlıklı ve sedanterlerde, sporcularda, yaşlılıkla 

birlikte ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesinde, birçok hastalık 

ve yaralanmalarda, terminal dönem (palyatif bakım) hastaların bakım 

sürecinde bireyin yaşam kalitesini ve fiziksel fonksiyonunu en üst 

düzeye çıkarmak amacıyla pek çok farklı egzersiz reçetesi ve fiziksel 

aktivite önerilerini planlar ve uygular (Günday vd., 2021). 

Tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan fizyoterapi biliminde ilk 

uygulamalar, MÖ önce Hipokrat, daha sonra ise Galen tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu bilim insanları masaj, manuel terapi teknikleri 

ve hidroterapiyi fizyoterapide hastaları iyileştirmek için kullanarak 

tarihe geçmişlerdir (Bakewell, 1997). 18.yüzyılda ortopedi biliminin 

gelişmesiyle de sağlığı geliştirmek, iyilik halinin devam ettirilmesi 

amacıyla masaj ve bazı jimnastik hareketler kullanılmaya 

başlanmıştır. 1940’lı yıllara kadar fizyoterapi biliminde gelişmeler 

hızla artmış, fizyoterapistler genel olarak egzersiz, masaj ve traksiyon 

gibi uygulamalarla tedavilerini gerçekleştirmişlerdir. 1940’lı yıllardan 
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sonra ise kas kuvvetlendirme için yeni ve özel teknikler geliştirmeye 

başlamışlardır (Can, 2016).  

Gelişen teknoloji ile birlikte birçok alanda olduğu gibi fizyoterapi 

biliminde de birtakım gelişmeler yaşanmış; daha etkin, faydalı ve 

verimli rehabilitasyon yöntemleri ortaya konmaya çalışılmıştır 

(Dedeoğlu, 2019). Bu gelişmelerden birisi de kan akımı kısıtlamalı 

egzersiz (KAKE) eğitimi olup, son yıllarda bilim dünyasının konuya 

yönelik ilgisinde artışlar yaşanmıştır (Slysz vd., 2016; Hughes vd., 

2017; Scott vd., 2015). 1966 yılında Japon bir doktor tarafından ilk 

kez gündeme getirilen KAKE, egzersiz toleransı düşük olan yaşlı 

bireylerde kas kütlesini arttırmak amacıyla kullanılmış, bu nedenle 

günümüzde kasta hipertrofiyi sağlamak amacıyla alternatif bir 

kuvvetlendirme egzersizi olarak kullanılabileceği öngörülmüştür 

(Loenneke vd., 2012).KAKE; hedef kasın proksimalinden kan 

akımının turnike, manşon veya elastik bandaj gibi eksternal basınçla 

kısıtlanması yöntemine dayanan bir egzersiz protokolüdür (Abe vd., 

2010). Bilimsel araştırmalar, KAKE eğitiminin kas gücünü, lokalize 

dayanıklılık ve kardiyo-respiratuar enduransı arttırdığını göstermiştir 

(Fujita vd., 2008; Laurentino vd., 2012; Abe vd., 2010; Takarada vd., 

2002; Takarada vd., 2000). Bazı çalışmalar düşük yoğunlukta yapılan 

KAKE’ nin de yüksek yoğunluklu dirençli egzersiz yaklaşımları kadar 

kasta gelişme sağladığını bildirirken, bazıları aksini ortaya koymuştur 

(Scott vd., 2016;Grønfeldt vd., 2020; Aşçısı vd., 2017; Rolf vd., 

2020;). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gr%C3%B8nfeldt+BM&cauthor_id=32031709
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Bu yazıda, son yıllarda kullanımı popüler hale gelen ve bilim dünyası 

tarafından da ilgiyle takip edilen KAKE eğitiminin özelliklerinden 

bahsedilmiştir.  Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yaygın olmasa 

da kası kuvvetlendirmek amacıyla kullanılmaya başlayan KAKE, 

kuvvetlendirme egzersizlerinin bir çeşididir. Ülkemizde etkinliğini 

ortaya koyan sınırlı sayıda bilimsel araştırma, tez ve derlemeler yer 

almaktadır. Bu nedenle KAKE hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek, 

klinik ve saha uygulamalarındaki kullanımlarını, sonuçlarını ortaya 

koymak ve literatüre güncel bilgiler aktarmak amaçlanmaktadır.  

Kan Akımı Kısıtlamalı Egzersiz 

KAKE, ilk olarak 1966 yılında Japon hekim Yoshiaki Sato tarafından 

egzersiz toleransı düşük yaşlı bireylerde kasta kuvvet artışını 

sağlamak amacıyla, ilgili kasın proksimalinden venöz kanın turnike, 

manşon ve elastik bandaj gibi eksternal kuvvetlerle kısıtlanarak 

egzersizlerin gerçekleştirildiği bir tedavi yöntemi olarak literatüre 

girmiştir (Loenneke vd., 2012; Abe vd., 2010).  

Basınç, distaldeki ekstremite sisteminin kapiller yataklarında kan 

birikmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır (AmericanCollege of 

Sports Medicine, 2009). Bu basınç şiddeti araştırmacılar tarafından 

eksternal ekipmanlarla verilmekte olup, arterial oksijen basıncının 

%40 ile %80’ nini kısıtlayacak kadar yapılması önerilmektedir 

(Patterson vd., 2017) Basınç uygulaması Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Kısıtlayıcı basınç çok düşük ise kasın tepkilerinde önemli düzeyde 

artışlar gerçekleşmeyebilir. Buna karşılık yüksek basınç altında veya 

orta şiddetteki basınçta gerçekleştirilen KAKE uygulamalarının 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=American+College+of+Sports+Medicine%5BCorporate+Author%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=American+College+of+Sports+Medicine%5BCorporate+Author%5D
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sonuçları arasında eşdeğer kazanımlar olduğu görülmüştür. Bu 

nedenle özellikle yüksek basınç uygulaması ile gerçekleştirilen 

eğitimlerin vasküler bozukluğu olan bireyler için endişe yaratabileceği 

vurgulanmıştır (Scott vd., 2015). 

 

 

Şekil 1: Kan Akımı Kısıtlamalı Egzersiz Yaklaşımlarında Basınç 

Uygulanması
2
 

Araştırmalarda önceleri venöz akışı kısıtlamak amacıyla güvenirliliği 

bilinen ve basınç ayarının otomatik ve standart olarak ayarlandığı 

Kaatsu cihazı kullanılmışken, kalabalık gruplardaki kullanım 

dezavantajı ve cihazın pahalı olması sebebiyle alternatif pratik aletler 

geliştirilmiştir. Wilson tarafından Kaatsu cihazına alternatif olarak 

basit ve kullanımı kolay aletlerle venöz akış kısıtlanmış ve uygulanan 

basınç şiddetini uygun dozda ayarlayabilmek için basınç skalası 

                                                            
2URL-1: https://www.fizyodemi.com/blog/kan-akimi-kisitlama-p-981 E.T: 

14.09.2021 

https://www.fizyodemi.com/blog/kan-akimi-kisitlama-p-981
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kullanılmıştır. Basınç şiddeti 7/10 puan olduğunda venöz hattın 

kapandığı, arterin ise açık kaldığı ultrason çalışmalarıyla da 

desteklenmiştir ve bu basınç skalası ile egzersizler aletlerle birlikte 

uygulanmaya başlanmıştır (Loenneke ve Pujol, 2009; Wilson vd., 

2013). Basınç skalasında 10; maksimum baskıyı temsil ederken, 

eğitim süresince uygulanacak basınç hissinin 7-8 olarak ayarlanması 

gerektiği vurgulanmıştır (Wilson vd., 2013). 

Normalde bir kasın kuvvetini arttırmak ve kasta hipertrofi elde etmek 

için 1 maksimum tekrarın en az % 65 ve üzerindeki yoğunlukta 3 set 

şeklinde, 6-12 tekrar yapılması tavsiye edilmektedir. Egzersiz 

yoğunluğu bu yoğunluğun daha altında ise, yeterli oranda Tip 2 

liflerinin ateşlenmesinin sağlanamayacağı, dolayısıyla da kasta 

hipertorfi ve kas kuvvet artışı elde edilemeyeceği ileri sürülmektedir 

(AmericanCollege of Sports MedicinePositionStand, 2009). KAKE 

eğitimi ile ilgili standart bir öneri bulunmamakla birlikte, KAKE’ nin 

nadir de olsa deri altında kanama ve muhtemelen uygun olmayan 

yüksek şiddetteki turnike uygulamasına bağlı uyuşukluk gibi zararlı 

yan etkilerinin de olabileceği rapor edilmiştir (Nakajima vd., 2011; 

Nakajimavd, 2006). Bir çalışmada KAKE’ nin haftada 1-3 kez, 5-50 

dakika arasında uygulandığında, %80 oranında etkisinin istenilen 

seviyede ve tatmin edici olduğu belirtilmiştir (Nakajimavd, 2006). 

KAKE ile elde edilebilecek en büyük etkilerin haftada 2-3 gün 

gerçekleştirilen egzersiz eğitimlerinde olduğu gözlemlenmiştir 

(Loenneke vd., 2012b). Ayrıca ciddi bir yan etkisinin olmadığı, 

düşük yüzdelerde venöz tıkanıklık, pulmoner emboli ve 
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rhabdomyolysis (oranlar<0.05) gibi yan etkiler görülebileceği de ifade 

edilmiştir. Bu nedenle çeşitli fiziksel problemi veya hastalığı olan 

bireylerde, sağlıklı yaşamın devam ettirilmesi için sağlıklı kişilerde ve 

atletlerde de KAKE’ nin performansın geliştirilmesinde güvenli ve 

umut verici bir yöntem olduğu vurgulanmaktadır (Nakajima vd., 

2006).  

Kan Akımı Egzersiz Uygulamaları ve Etki Mekanizması  

KAKE eğitiminde adaptif değişiklikleri destekleyen fizyolojik 

mekanizmalar tam olarak anlaşılmamış olsa da, bu eğitim şekli ile 

yüksek mekanik yüklenmelere ihtiyaç duymadan kas kuvvetinin 

arttırılması hedeflenmektedir (Scott vd., 2015). KAKE eğitiminin 

sağladığı hipertrofiyi açıklayan mekanizmalardan birisi egzersiz 

eğitimi sonrası oluşan laktik asidin kasın çevresinde korunmasıdır 

(Suga vd., 2011). Bunun yanı sıra KAKE’ de eksternal basınçla venöz 

dolaşım kısıtlandığı için oksijensiz ortamda metabolik birikim, yüksek 

eşik özellikli Tip 2 kas liflerinin aktivasyon sayısını arttırmaktadır. 

Kas liflerindeki bu uyarı artışı sayesinde protein sentezi ve kas 

hücrelerinin büyümesinde olumlu etkiler yaratılabileceği 

düşünülmektedir (Loenneke vd., 2011). Loenneke ve ark. KAKE 

egzersizi ile ilişkili güç, hipertrofi ve dayanıklılık gibi 

adaptasyonların, önemli metabolit birikim ve sistemik hormonal yanıt 

ile gerçekleşebileceğini ifade etmiştir. (Loenneke vd., 2012). 

KAKE eğitiminin Büyüme Hormonu (BH) ve İnsülin benzeri büyüme 

faktörü 1 gibi anabolik hormonlarda artış gerçekleştirmesine paralel 



 
 313 

olarak kaslarda hipertrofiyi sağlaması bir diğer mekanizma olarak 

belirtilmektedir (Takano vd., 2005; Takarada vd., 2004). Yapılan bir 

çalışmada KAKE eğitimi sonrası BH’ nin başlangıç ölçümünden 

yaklaşık 290 kat daha fazla artmış olduğu, bu artışın tipik olarak 

gerçekleştirilen dirençli egzersiz eğitiminde görülen artıştan daha 

yüksek olduğu gösterilmiştir (Takarada vd., 2000). Bu sonuca göre 

kasta hipertrofi gelişimini sağlamak için uygulanan KAKE’ nin klasik 

dirençli egzersizler kadar etkili olduğu söylenebilir. 

KAKE eğitiminin etkinliğini belirleyen başka hususlar da vardır. Bu 

hususlar uygulama sırasında eksternal basınç vermek amacıyla 

kullanılan manşetin genişliği, uygulanan basıncın şiddeti, süresi olarak 

belirtilebilir. Her ne kadar uygulanan manşet basınçlarının şiddeti 

arteriyal oklüzyon (nispi basınç) basıncının %40 ila %90’ nına karşılık 

geldiği belirtilse de manşetin genişliği de mutlak basıncı etkileyebilir 

(Garber vd., 2011; Hughes vd., 2017). Genellikle egzersiz sonrası iyi 

bir yanıt elde etmek için mümkün olan en düşük basıncı kullanmak 

kabul edilebilir basınç seviyesi olarak ifade edilebilir. Ayrıca eğitimi 

gerçekleştiren bireyin algısal olarak da daha az stresli olması avantajlı 

bir durumdur ve egzersizin terapatik sürecine katkı sağlar, tedavi 

sürecini hızlandırır (Vanwye vd., 2017). 

KAKE’ nin etki mekanizması ile ilgili ileride gerçekleştirilecek 

kapsamlı çalışmalar ile söz konusu adaptif değişikliklerin daha iyi ve 

ayrıntılı bir şekilde ortaya konabileceği kanısındayız. 
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Fizyoterapi Biliminde Kan Akımı Kısıtlamalı Egzersiz 

Uygulamaları 

Kuvvetlendirme egzersizleri, kasın dirençle kuvvetini ve 

dayanıklılığını arttırmak amacıyla yapılan bir egzersiz türüdür (Ardıç, 

2014). Kas kuvvetini arttırmak için uygulanan direnç egzersiz ilkeleri 

60 yıl önce Delorme ve Waktins tarafından tanımlandığından beri 

neredeyse değişikliğe uğramadan klinikteki varlığını devam ettirmiştir 

(DeLorme ve Waktins, 1948). Bu ilkeler; yorulana kadar az sayıda 

tekrar yapmak, egzersizler arasında toparlanma için yeterli 

dinlenmeye izin vermek ve kuvvet oluşturma yeteneği arttıkça direnci 

arttırmak olarak bilinmektedir (DeLorme ve Waktins, 1948; 

AmericanCollege of Sports Medicine, 2002; Winnett ve Carpinelli, 

2001). Kuvvetlendirme egzersizleri serbest ağırlıklar, ağırlık 

makineleri (istasyonlar), elastik bantlar gibi ekipmanlarla 

gerçekleştirilmektedir (Ardıç, 2014). 

Geleneksel olarak kuvvetlendirme egzersizleri, atletik performansı 

geliştirmek için sağlıklı genç yetişkinler tarafından kullanılmıştır. 

Ayrıca toplumun fiziksel aktiviteye teşviki için de oldukça önemli 

olduğu ve sağlık üzerine potansiyel yararları hakkında bilgiler ortaya 

konmuştur (Winnett vd., 2001). Eğer kasta, hacim ve kuvvet artışı 

elde etmek isteniyorsa dirençli egzersizler önerilmektedir. Birçok 

araştırmacı 1 maksimum tekrarın %60-80’ni arasında gerçekleştirilen 

kuvvetlendirme egzersizleri ile kas kuvveti, hacim ve nöral 

adaptasyonda artışlar elde edilebileceğini bildirmiştir 
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(AmericanCollege of Sports Medicine, 2002; Fleck ve Kreamer, 1997; 

Folland ve Williams, 2007; Sale, 1988). 

1 maksimum tekrar; belirlenen eklemin tam eklem hareket açıklığı 

içerisinde, bireyin sadece bir defada kaldırabileceği maksimum ağırlık 

miktarı olarak tanımlanmıştır (Ardıç, 2014). Klasik kuvvetlendirme 

programlarında 1 maksimum tekrarın %20’lik oranının hipertrofi 

gelişimine etkisinin çok düşük olduğu bilinmektedir, ancak bazı 

çalışmalar 1 maksimum tekrarın %20’lik kısmında orta düzeyde 

KAKE eğitimi ile gerçekleştirildiğinde; kasta önemli derecede 

hipertrofi sağlandığı görülmüştür (Loenneke ve Pujol, 2009; 

Nakajima, 2006; Takarada ve Ishii, 2002). Çalışmalarda hipoksik 

ortamda egzersizlerin etkilerinin arttığı düşüncesiyle egzersizlerin; 

normal şartlarda kasta hipertrofi için 1 maksimum tekrarın %60-

85’inde eğitim gerçekleştirilirken, KAKE eğitimi ile hipertrofinin 1 

maksimum tekrarın %20-40’ında yapılması ile de sağlanabileceği 

belirtilmektedir (Patterson vd. ,2017; Patterson vd., 2019).  

Özellikle yaşlı kişilerde, koroner kalp hastalıkları, diyabetes mellitus 

veya kas-iskelet sistemi bozuklukları gibi komorbiditeler nedeniyle 

yüksek yoğunluklu direnç eğitimi çoğu zaman mümkün değildir 

(Hofman vd., 1996; Gheno vd., 2012; Papa, 2017). Bu nedenle düşük 

yüklerin, dolayısıyla eklemler ve kemikler için azaltılmış mekanik 

stres avantajı sağlaması, maksimuma yakın yükleri kaldıramayan veya 

klinik rehabilitasyonda olduğu gibi yüksek yüklerin kontra endike 

olabileceği popülasyonlar için KAKE’ nin özellikle ilgi çekici 

olabileceği belirtilmiştir (Loenneke vd., 2012b) 
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Literatür incelendiğinde KAKE’ nin, serebrovasküler olaylar, 

ortopedik ve travmatolojik bozukluklar, obezite, kalp-damar ve 

nöromuskuler hastalıklar, diyabet, hipertansiyon ve solunum problemi 

gibi birçok hastalıklarda tedavide etkin olarak kullanıldığı 

görülmektedir (Nakajima vd., 2006). Gerçekleştirilen çalışmalar, 

sistematik ve meta analizlerinden elde edilen sonuçlar, KAKE’ nin kas 

kuvvetinde artış elde edilmesinde klinikte uygulanabilecek güvenli bir 

yöntem olduğu yönündedir.  

KAKE eğitiminin etkinliğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen 

sistematik bir inceleme ve meta analizinde 400 katılımcının olduğu 47 

çalışmanın sonuçları incelenmiş ve dinamik egzersiz eğitimine 

KAKE’ nin eklenmesinin hem kas gücü hem de kas boyutundaki artışı 

desteklemede etkili olduğu bildirilmiştir (Slysz vd., 2016). Bir 

çalışmada yüksek kas gerginliği gerektiren egzersizleri güvenli bir 

şekilde tolere edemeyen veya istemli kas aktivasyonu üretemeyen 

kişiler için KAKE’ nin ek bir rehabilitasyon seçeneği, tolere edilebilir, 

etkili bir araç olduğu gösterilmiştir. Kas iskelet sistemi 

rehabilitasyonunda KAKE’ nin etkinliğinin incelendiği 20 çalışmanın 

sonuçları sistematik olarak incelendiğinde düşük yoğunlukla 

gerçekleştirilen KAKE eğitiminin daha etkili ve tolere edilebilir 

olduğu belirtilmiştir (Hughes vd., 2017).  

Akkoç’un 22 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği bir çalışmada 

katılımcılar kan akımı kısıtlamalı (n=11) ve klasik hipertrofi (n=11) 

egzersiz grubuna ayrılmıştır. Çalışma sonucunda kan akışı 

sınırlandırılarak yapılan düşük şiddetteki kuvvet eğitiminin, kas 



 
 317 

kuvvetini ve kalınlığını arttırdığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına 

göre KAKE; klasik hipertrofi sağlayan yüksek yoğunlukta 

gerçekleştirilen egzersizler ile benzer sonuçlar vermiştir. Kasta 

hipertrofi elde etmek için alternatif olarak KAKE’ nin 

kullanılabileceği tavsiye edilmiştir (Akkoç ve Gözübüyük, 2019). 

Benzer şekilde düşük yoğunluklu gerçekleştirilen KAKE’ nin, 

geleneksel olarak gerçekleştirilen düşük yoğunluklu direnç 

egzersizinden daha etkili olabileceği, alternatif olarak düşük 

yoğunluklu gerçekleştirilen KAKE’ nin yüksek güç kazanımları 

ortaya çıkaran yoğun dirençli egzersizlere geçişe daha erken 

ulaşılmasına katkı sağlayabileceği belirtilmiştir (Kilgas vd., 2019). 

Sporcular ve yaşlılar ile gerçekleştirilen çalışma sonuçları da 

literatürde yer almaktadır. Buna göre sporculardaki etkinliğini 

araştıran bir sistematik derlemede de mevcut kanıtlar, KAKE ile 

düşük ağırlıklı direnç eğitiminin, normalde hafif ağırlık eğitimden 

fayda göremeyecek iyi eğitimli sporcularda da kas hipertrofisini ve 

gücünü arttırabileceğini düşündürmektedir. Sağlıklı sporcular için 

normal yüksek ağırlık eğitimi ile birlikte gerçekleştirilen düşük 

yoğunluklu KAKE eğitimi, kas gelişimi için ek bir uyaran 

sağlayabilir. Düşük yoğunluk altında gerçekleştirilen KAKE’ nin 

sporcularda, yüksek ağırlıklı egzersiz eğitimini desteklemek amacıyla 

kullanılabileceği belirtilmiştir (Scott vd., 2016).  

Ortalama yaş aralığı 75,6 yıl ve hareket kısıtlılığı olan 36 yaşlı ile 

gerçekleştirilen bir çalışmada katılımcılar rastgele yüksek yoğunluklu 

egzersiz, KAKE ve kontrol grubu olarak 3’ e ayrılmıştır. 6 haftanın 
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sonunda yüksek yoğunluklu egzersiz grubundaki kas kuvveti ve kasın 

kesit alanındaki artışlar KAKE’ ye göre daha belirgin olduğu; ancak 

12. haftanın sonunda KAKE ve yüksek yoğunluklu egzersiz grubunda 

elde edilen kazanımların birbirine yakın olduğu bulunmuştur. Çalışma 

sonucunda yaşlı bireylerde yüksek yoğunluklu egzersiz ile KAKE’ nin 

birlikte kombine edilerek verilebileceği önerilmiştir (Aşçısı vd., 

2017).  Yüksek yoğunluklu egzersiz ve KAKE’ nin etkinliğini 

karşılaştıran sistematik bir derlemede de benzer sonuçlar bulunmuş, 

kazanımların eşit oranda olduğu belirtilmiştir (Grønfeldt vd., 2020). 

Aksine Rolf’ un diz osteoartritli hastalarda gerçekleştirdiği ve düşük 

yoğunluklu KAKE’ nin etkinliğinin araştırıldığı çalışmada, KAKE’ 

nin yüksek yoğunluklu dirençli egzersizler kadar etkin olmadığı 

ancak, rehabilitasyon programı içerisinde diğer fizyoterapi 

uygulamalarıyla birlikte kullanılabileceği önerilmiştir (Rolf vd., 

2020). 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yeni bir yöntem olarak kendine 

yer edinmiş KAKE’ nin etkinliğini ortaya koyan çalışmalar ülkemizde 

sınırlı sayıda gerçekleştirilmiştir. Bilim dünyasındaki çalışmalar her 

ne kadar KAKE’ nin özellikle riskli gruplar için kas kuvveti elde 

edebilmek için güvenle kullanılabileceği ve yüksek yoğunlukta 

gerçekleştirilen dirençli egzersizler kadar etkin olduğunu gösterse de 

çok az sayıda çalışmalar aksi sonuçları ortaya koymuştur. İleride 

gerçekleştirilecek kanıt düzeyi yüksek çalışmalar ile bu çelişkilerin 

ortadan kalkabileceği düşüncesindeyiz. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gr%C3%B8nfeldt+BM&cauthor_id=32031709
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Fizyoterapistlerin kontrolünde bireye özgü düzenlenen düşük 

yoğunluklu KAKE egzersizleri klinikte rahatlıkla ve güvenle 

kullanılabilir. 

 KAKE uygulamaları klinik ve ev ortamında fizyoterapist 

tavsiyesi ve önerisiyle hastalar tarafından tolere edilebilir ve 

gerçekleştirilebilir. 

 Yüksek yoğunluklu egzersizler ile sağlanan kas kuvveti 

artışları düşük yoğunlukta gerçekleştirilen KAKE ile de 

gerçekleştirilebilir. Bu yüzden klinikte alternatif 

kuvvetlendirme egzersizleri olarak kullanılabilir. 

 Özellikle post operatif süreçte yüksek yoğunluklu egzersizlere 

geçiş döneminden önce, yaralanmış doku ve çevresinde fazla 

stres oluşturmadan kaslarda kuvvetlendirme eğitimlerine 

başlamak için KAKE tercih edilebilir. 

 Kırılgan popülasyon olarak adlandırılan yaşlı ve kronik 

hastalığa sahip popülasyonda yüksek yoğunluklu direnç 

egzersizlerini tolere edebilme durumu oldukça zayıftır. Bu 

sebeple geriatrik rehabilitasyonda kasta kuvvet artışı sağlamak 

amacıyla KAKE tavsiye edilebilir. 

 Sporcu eğitiminde ve spor yaralanmaları sonrası 

rehabilitasyonda KAKE eğitimleri ile kasta kuvvet ve hacim 

artışı sağlanabilir. 
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 Yukarıda belirtilen hasta evreninin dışında sağlıklı 

popülasyonda da kasta kuvvet gelişimini sağlamak ve sağlıklı 

bir vücuda sahip olmak amacıyla KAKE önerilebilir. 

Genel olarak KAKE eğitimi, yüksek kas gerilimi egzersizlerini 

güvenli bir şekilde tolere edemeyen veya istemli kas aktivasyonu 

üretemeyen bireyler için fizyolojik adaptasyonlar elde edebilmek için 

klinik bir modalite olarak görülebilir. Bu nedenle KAKE eğitiminin 

özellikle dezavantajlı grup olarak ifade edilen ve daha kırılgan olduğu 

belirtilen bireylerde kas kuvvetini arttırmak amacıyla uygulanabilir ve 

güvenli bir yöntem olduğu söylenebilir.  

Yapılan çalışmalarda KAKE’ nin kas kuvveti ve kasta hipertrofi elde 

etmek için kas kuvvetlendirme egzersizlerine alternatif bir yöntem 

olarak kullanılabileceği görülmektedir. Bu nedenle fizyoterapi 

biliminde fizyoterapistler tarafından hastaya özel düzenlenen bireysel 

program dahilinde alternatif kuvvetlendirme egzersizi olarak tercih 

edilebilir. Ancak kapsamlı olarak gerçekleştirilecek olan çalışmalarla 

uygulama süresi, sıklığı basınç şiddeti, manşon kalınlığı gibi kendine 

özgü parametrelerle ilgili geçerli ilkelerin belirlenmesi için ek 

çalışmalara ihtiyaç vardır. Böylece KAKE eğitiminin, etki 

mekanizmasının net bir şekilde açıklanarak, klinikte daha fazla 

kullanılacağı ve literatürde daha fazla yer edineceği kanısındayız. 
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