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ÖNSÖZ 

Değerli okuyucularımız; 

Sağlık bilimi, insan ve hayvan sağlığı ile ilgilenen uygulamalı 

bilim disiplinidir. Sağlık, vücudun işlevsel ve metabolik olarak 

maruz kaldığı fiziksel, zihinsel ve sosyal değişikliklere uyum 

sağlama yeteneğidir diğer ifadeyle fiziksel, zihinsel, sosyal ve 

ruhsal olarak tam bir iyilik halidir. Bu nedenle, sağlık bilimleri 

üzerindeki araştırma ve çalışmalar sağlık bilincini geliştirmesi 

yönünde önemli katkı sağlamaktadır. Bu kitabımızda, tarantula 

cubensıs ekstraktının reprodüktif kullanımı,   zerdeçal ve sağlık 

üzerine etkisi,   pasteurella multocida evcil hayvanlarda 

oluşturduğu hastalıklar ve korunma yolların incelenmesi, 

bacillus anthracis, antraks’ta aşılama ve anthraks aşıları 

hakkında bazı güncel çalışmalar nesnelerin interneti teknolojisi 

ve kullanım alanları, melatonin ve iskemi-reperfüzyon, 

hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalar alanında önemli bir 

konuların ele alındığı çalışmaların ayrı ayrı bölümlerde 

incelendiği “Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Araştırmalar 

” isimli yeni bir kitap ile karşınızdayız. 
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GİRİŞ 

Günümüzde tıp ve veteriner hekimliği, hastalıkların teşhis ve 

tedavisinde modern tedavi yöntemlerini kullanmaktadır. Son 

yıllarda ise sağlık otoriteleri tarafından tamamlayıcı ve alternatif 

tedavi metotları kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

alternatif metotlar içerisinde çok sayıda tedavi yöntemi 

bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de homeopatik tedavidir. 

(Yeşilada, 2002; Scanlan, 2012, Resmi Gazete, 2014). 

Homeopatik tedavide; hayvansal, bitkisel, mineral, tuz, asit, 

enzim ve sentetik maddeler kullanılmaktadır (Kızıl ve Atam, 

2016). Hayvansal kaynaklı maddeler içerisinde ise zehirler 

önemli bir yer tutar.  

Zehirler bitki, hayvan ve mikroorganizmalardan elde 

edilebilmektedir. Bu kaynaklardan elde edilen zehirlerden 

bazıları terapotik potansiyele sahiptir. Bu şekilde doğal 

kaynaklardan elde edilen ve tedavi edici özelliği olan maddelere 

farmazootikler adı verilmiştir (Kelle, 2006). 

Farmazootiklerin önemli bir kısmını oluşturan zehirler; yılan, 

örümcek, arı, akrep, kurbağa ve balık gibi çok sayıda hayvan 
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tarafından üretilen toksin karışımlarıdır. Hayvanlar bu 

zehirlerini savunma silahı olarak kullanırlar. Tehdit anında 

hayvan zehrini dişleri, iğneleri veya zıpkınları ile avına zerk 

ederler. Enjekte edilen bu zehirler, insanlarda veya hayvanlarda 

toksik etkilere yol açabildiği gibi bazen de doza bağlı olarak 

ölüme sebep olabilirler. Zehirler hayvanın türüne göre farklılık 

gösterir. Hatta aynı tür içerisinde bile çeşitli faktörlere 

(beslenme, cinsiyet, gebelik vb.) bağlı olarak kimyasal yapısında 

değişiklikler görülebilir. Zehirlerin yapıları genellikle peptit ve 

proteinlerden oluşur ve içerisinde bulunan aktif moleküller 

tedavi amacıyla kullanılabilir (Ekmekcioğlu, 2019). 

Zehirler, organizmadaki hücrelerin yapısını bozarak etki ederler. 

Zehirlerin içerisinde bulunan disülfit bakımından zengin 

peptitler belirli iyon kanalları ve reseptörlere karşı yüksek 

afiniteye sahiptirler. Bu moleküller ile etkileşime giren peptitler 

hücre fonksiyonunu değiştirirler. Böylece zehirdeki proteinler 

myositlerdeki kanalları bloke ederek kasların kontraksiyon ve 

relaksasyonunu engellerler. Alınan miktara göre zehir, insan 

veya hayvanlar için öldürücü olabilir. Bununla birlikte zehirler, 

hayvandan alındıktan sonra işlenerek daha düşük dozlarda insan 

veya hayvanlara verildiği zaman terapotik etkilere sahip 
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olmaktadır. Örneğin örümcek venomları tedavi edici dozlarda 

kullanıldığında kardiyovasküler bozukluklar, kronik ağrı, 

inflamasyon, sıtma ve erektil disfonsiyon gibi bozukluklarda 

sağaltım amacıyla kullanılabilmektedir (Saez ve ark. 2010, 

Ekmekcioğlu, 2019).  

Tıbbi bakımdan iyileştirici özellikleri olan zehirler homeopatik 

tedavide yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 

HOMEOPATİ 

Homeopati vücudun kendi kendini iyileştirecek yaşama 

enerjisinin uyarılmasıyla canlının kendi kendini tedavi ettiği bir 

yöntemdir. Yunanca homeo kelimesi benzer anlamına gelirken, 

pathos ise acı çekmek anlamında kullanılır. “Like cures likes” 

ilkesine dayanan bu tedavi yönteminde yüksek doz kullanılan 

maddeler ile oluşan belirtiler aynı maddenin düşük doz 

kullanılması ile tedavi edilir. Homeopati milattan önceki 

zamanlarda da hekimler tarafından kullanılıyordu. Ama 

homeopatiyi sistematize edilip tanınır hale getiren Alman 

Hekim, Eczacı ve Kimyacı Samuel Hahnemann’dır ve bu tedavi 

metodunun babası kabul edilir (Özyurtlu, 2004).  
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Dünyada ilk defa 1950 yılında, İngiltere, homeopatiyi yasal 

olarak tanımıştır (Özpek ve Altıntaş, 2019). Türkiye’de ise 2014 

yılında “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 

Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayınlanmış ve homeopati insan 

sağlığı için de resmi bir tedavi yöntemi haline gelmiştir (Resmi 

Gazete, 2014). 

HOMEOPATİNİN PRENSİPLERİ 

Homeopatinin ilk prensibi benzerlik kuralıdır. Bu kurala göre 

benzer benzeri tedavi eder. Yüksek dozda verilen bir madde 

hangi belirtileri oluşturuyorsa o madde düşük dozda verildiğinde 

o hastalığı iyileştirir. Günümüzde modern tıptaki aşı 

uygulamasını buna örnek gösterebiliriz. İkinci prensip yaşam 

gücüdür.  Her canlıda bir yaşam enerjisi vardır. Benzer ilaç 

verilmekle bu güç uyarılır ve hasta iyileşir. Üçüncü prensip tek 

ilaç kuralıdır. Bu kurala göre hastaya sadece tek bir ilaç verilir. 

Birden çok ilaç verilirse birbirlerinin etkilerini engellerler. 

Minimum doz kuralı ise homeopatinin son prensibidir. Bu 

kurala göre ilaç ne kadar sulandırılırsa etkisi de o kadar artar. 

Bundan dolayı yaşam enerjisini uyaracak maddenin en düşük 

dozu verilir. Böylece oluşması muhtemel yan etkilerden de hasta 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 9 

 

 

korunmuş olur (Canooğlu ve ark., 2010; Pekmezci ve Gültiken, 

2015). 

VETERİNER HEKİMLİĞİNDE HOMEOPATİ 

Samuel Hahnemann, Leipzig’de 1813 yılında hayvanlarda 

Homeopati kullanımı ile ilgili bir konferans vermiştir. Böylece 

ilk kez veteriner homeopatisinin tarihi gelişim süreci 

başlamıştır. Daha sonra Clemens Maria Franz Baron von 

Boenninghausen (1785 – 1864), homeopatik literatüre en büyük 

katkıda bulunan bilim adamlarından biri olmuştur. 

Boenninghausen’in konuya olan ilgisi, 1827'de doktorların 

kendisine iyileşme umudu vermediği pürülan tüberküloz 

hastalığından homeopatik bir tedavi sayesinde kurtulmasından 

kaynaklanmaktadır. Boenninghausen daha sonra hayvanlar 

üzerinde homeopatiyi kullandı ve onların hastalıklarını bu 

yöntemle tedavi etti. Evcil hayvanlarda ve çiftlik hayvanlarında 

200C isimli homeopatik maddeyi denedi ve veterinerlik 

homeopatisinin etkinliğini kanıtladı (Chavelikar ve ark., 2016). 
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HOMEOPATİK İLAÇLAR 

Ülkemizde Veteriner tıbbi ürünler hakkındaki yönetmelik 

24.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, 

reçeteye tabidir. Bu yönetmeliğe Homeopatik ürünler de 

dâhildir. Temmuz 2013 tarihi itibariyle toplam 17 homeopatik 

ürün Tarım bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Bu 

ürünlerin isimleri şunlardır: Belladonna homaccord, Cactus 

composıtum ad us vet, Coenzyme composıtum ad us vet, Dıscus 

composıtum ad us vet, echınacea composıtum ad us vet, 

Lachesıs composıtum n ad us vet, Mucosa composıtum ad us 

vet, Ovarıum composıtum ad us vet, Phosphor homaccord ad us 

vet, Traumeel composıtum ad us vet, Zeel ad us vet,  

Theranekron D6, Tarantula-logoplex, Revet Rv 4 Cardıo, Revet 

Rv 8 Ectoderm, Revet Rv 10 Epıspas, Revet Rv 20 Nympho ve 

Revet Rv 25 Traumato (Ünal ve Üşümüş, 2013, Kızıl ve Atam, 

2016). 

HOMEOPATİK İLAÇLARIN HAZIRLANMASI 

Homeopatik ilaçlar alkol, alkol+su veya tuzlu su kullanılarak 

hazırlanılır. Tablet veya globuli şeklinde olanlar ise süt şekeri ile 

hazırlanır. Sulandırma oranı potens olarak tanımlanır. 
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Sulandırma derecesi de büyük bir harf ve sayı ile belirtilir. 

Örneğin alkolle özü çıkarılan bir ana madde önce çözücü bir 

madde içinde eritilir. Desimal (D) potensler 1/10 oranında, 

sentizemal (C) potensler 1/100 oranında ve 

Quinquagiesmillesimal (Q) potensler 1/50.000 oranında 

sulandırılır. Bütün potenslerin hazırlanmasında ana maddeden 

bir birim alınırken çözücüden alınan miktar D sulandırmada 9 

birim, C sulandırmada 99 birim ve Q sulandırmada 49.999 birim 

çözücü alınır. Eğer homeopatik madde katı halde olan ise süt 

şekeri ile ezilerek hazırlanır. Hazırlanan bu ilaçların 1’den 6’ya 

kadar olanları düşük potens, 7’den 30’a kadar olanları orta 

potens, 30’dan 200’e kadar olanlar ise yüksek potense sahiptir. 

3C düzeyinde sulandırmadan sonra ilacın ana maddesi zehirli 

etkilerinden arınır. 12C düzeyinden sonra ise ilacın bir atomu 

dahi çözeltide bulunmaz (Özyurtlu 2004, Canooğlu ve ark. 

2010, Pekmezci ve Gültiken 2015). 

Aşağıda Veteriner hekimliğinde uzun süredir kullanılan 

homeopatik bir ilaç olan Tarantula cubensis eksraktından 

bahsedilecektir. Öncelikle de ilacın kaynağı olan Tarantula 

örümceği hakkında bilgi verilecektir. 
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TARANTULA CUBENSİS ÖRÜMCEĞİ 

Tarantula örümceği ismini İtalya’daki Taranto şehrinden alır. 

Tarantula Cubensis örümceğinin farklı isimleri bulunmaktadır. 

Mygale cubensis, Küba tarantula, Aranea pedula, tüylü örümcek 

ve kahverengi örümcek bu isimlerindendir. Güney Karolina, 

Teksas ve Küba'da bulunan büyük, koyu kahverengi ve zehirli 

bir örümcektir. Vücudu tüylerle kaplıdır. Tarantula cubensisin 

neden olduğu belirgin lokal ve sistemik semptomlar Materia 

Medica'da yazılıdır. Bu örümceğin ısırdığı yerin çevresinde 

giderek genişleyen kırmızı bir areola oluşur ve bunu bir şişlik 

izler. Sonraki günlerde sert ve ağrılı bir apse gelişir; açılır, 

içinden kanlı bir madde çıkar ve sonra geride büyük bir boşluk 

bırakır. Isırmadan sonraki ikinci veya üçüncü günde ateş başlar. 

Buna deliryum, anksiyete, huzursuzluk, baş ağrısı, susuzluk, 

terleme ve idrar retansiyonu eşlik eder. Daha sonra ülserler 

oluştukça ishal, bitkinlik ve intermittant ateş gelişir. Çoğu vaka 

3 ila 6 hafta içinde iyileşir. Ama ölümler de görülebilmektedir 

(Richardson-Boedler 2002, Yiğit 2003, Çaycı 2006; Akdağ 

2020). 
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Resim 1. Tarantula cubensis’in görüntüsü (Anonim 2021a) 

 

TARANTULA CUBENSİS EKSTRAKTI 

Bu ekstrakt homeopatik bir ilaç olup Tarantula cubensis 

örümceğinin zehirinden alkol ekstraksiyonu yoluyla 

hazırlanmaktadır. Bu ilaç “Theranekron” (Richter Pharma, 

Wels, Austria) ismi ile veteriner kliniklerinde bulunmakta olup 

veteriner hekimler tarafından birçok önemli hastalığın 

tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Tarantula cubensis 

venomunun etki mekanizması açık olmamakla birlikte immün 

sistemi uyardığı, yaşama gücünü harekete geçirdiği, proliferatif 

lezyonlarda inflamasyonu spontan olarak baskıladığı tahmin 

edilmektedir. Bu ilaç köpeklerde meme tümörünü sınırlandırır, 

sığırlarda tırnak lezyonlarını iyileştirir. Ayrıca çiftlik 
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hayvanlarının her türlü nekrotik, inflamatuvar ve proliferatif 

hastalıklarının tedavisinde başarılı sonuçlar vermektedir ( 

Akdağ 2020). 

 

Resim 2. Theranekron D6 (Anonim 2021b) 

 

Bu ekstraktın D2 ve D6 olmak üzere iki farklı çözeltisi 

bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada sap hastalığı bulunan 

inekler hem D2 hem de D6 ile tedavi edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmacılar çalışma neticesinde kontrol grubu ile theranekron 

çözeltileri verilen hayvanlar arasında anlamlı bir farklılık 

olduğunu ama D2 ve D6 arasında bu hastalığın tedavisi 

bakımından herhangi bir farklılık olmadığını ve ikisinin de 

tedavi ettiğini bildirmiştir (Lotfollahzadeh 2019).  
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Farmakolojik özellikleri 

Tarantula venomu içeren Theranekron'un dört tane önemli 

özelliği bulunmaktadır. Bunlardan ilki demarkasyondur.  Bu 

özellik sayesinde hastalıklı bölgede hücresel seviyede canlı ve 

ölü dokular birbirinden ayrılır ve patolojik doku kısmı vücuttan 

uzaklaştırılır.  Papillomlar, tümörler, her türlü proliferatif ve 

nektotik dokularda bu özelliğinden istifade edilir. İkinci özelliği 

rejenerasyondur. Bu biyotoksin, atılan ölü dokuların yerinde 

veya aralarda hızlı bir düzelme ve epitelizasyon ile hastalıklı 

bölgede canlanma ve iyileşme sağlar. Rejenerasyon 

özelliğinden; yaralar, ülserler, kronik yaralar, piyeten ve diğer 

ayak hastalıkları, şap, ektima ve çiçek lezyonları, doğum kanalı 

yaraları ile retensiyo secundinarumun tedavisinde faydalanılır. 

Theranekronun üçüncü özelliği rezorpsiyondur. Bu ekstrakt, 

dokularda meydana gelen her türlü ödem, şişlik, sıvı ve pürülan 

akıntının eliminasyonunu sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır. 

Rezorpsiyon özelliği her türlü ödem ve yangının tedavi 

edilmesini sağlar. Bu ekstraktın son özelliği ise antiflojistik 

etkili olmasıdır. Tarantula zehiri, şiddetli yangı oluşumuna 

engel olur ve dokuda oluşan semptomları iyileştirir (Çaycı 

2006). 
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Kullanım sahası 

Tarantula cubensis özütü; bütün hedef türlerde oluşan septik 

durumlarda (mikroorganizma ve toksin kaynaklı), deri yangısı, 

yangılı tırnak hastalıkları (panarisyum, ayak çürüğü), 

flegmonlar, ülserler, çıban, irinli lezyon ve purülan nekroze olan 

olgularda kullanılır. Ayrıca proliferatif ve nekrotik dokularda 

demarkasyon, rejenarasyon, antiflojistik ve resorbtif etki 

istendiğinde de kullanılabilir. Belirtilen bu endikasyonlar 

theranekronun kullanımı ile oluşan homeopatik tecrübeye 

dayanmaktadır. Yukarıdaki hastalıkların akut ve şiddetli 

vakalarında klinik olarak kanıtlanmış bir tedavi yapılması 

tavsiye edilir (Prospektüs 2013). 

Hedef türler ve Kullanım şekli 

Theranekron deri altı yolla kullanılır. Uygulama dozu sığır ve 

atta 5-10 ml, koyun ve keçide 3- 5 ml, domuzda 3- 6 ml, 

köpeklerde 0.5 -3 ml, kedilerde ise 0.2 -0.5 ml’dir. Doz haftalık 

aralıklarla tekrarlanabilir. Tedavinin süresi mevcut hastalık 

tablosuna bağlıdır (Prospektüs 2013).  
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Yan etkiler 

Nadiren enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar meydana 

gelebilir. Homeopatik maddeler ile yapılan sağaltım neticesinde 

hastada görülen semptomlarda geçici bir artış veya kötüleşme 

oluşabilir (Prospektüs 2013).  

TARANTULA CUBENSİS EKSTRAKTININ TEDAVİ 

KULLANIMI 

Mastitis, süt ineklerinde yaygın görülen bir hastalıktır.  Bu 

hastalık çoğunlukla mikroorganizmalar tarafından oluşturulur. 

Tedavisinde ise geleneksel olarak antibiyotik kullanılır. 

Antibiyotikler meme içi veya sistemik yolla uygulanır. Meme 

içi kullanımda inekler tam olarak iyileşemeyebilirler. Sistemik 

kullanımda ise uzun süre süt boşa dökülmektedir. Bundan dolayı 

araştırmacılar antibiyotiklere alternatif olarak Tarantula 

cubensis ekstraktını kullanmışlardır. Yaptıkları deneyde 60 baş 

inek kullanmışlar ve 33 hayvana Tarantula cubensis ekstraktı, 

27 hayvana ise antibiyotik uygulamışlardır. Deney sonucunda 

hem antibiyotik hem de ektrakt somatik hücre sayısını (SHS) 

anlamlı bir şekilde azaltmıştır. Antbiyotik ile Tarantula cubensis 

ekstraktı arasında iyileştirici etki bakımından herhangi bir fark 
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olmadığı rapor edilmiştir. Ayrıca araştırmacılar Tarantula 

cubensis ekstraktı ile yapılan tedavinin maliyetinin çok daha 

düşük olduğunu belirlemişler ve alternatif bir tedavi olarak 

uygulanabileceğini bildirmişlerdir (Akçay ve ark. 2014). 

Gürbulak ve ark. (2014) da subklinik ve klinik mastitisli 

ineklerde thranekron kullanmışlardır. Subkinik ineklerde 

tarantula venomu SHS’nı ve Kaliforniya mastitis testi (CMT) 

skorunu anlamlı bir şekilde azaltmıştır. Klinik mastitisli 

ineklerde de tarantula ekstraktı tek başına veya antibiyotik ile 

kombine bir şekilde kullanıldığında hem SHS ve hem de CMT 

skorunu azaltmıştır. theranekronun sütten arınma süresi 0 gün 

olduğu için antibiyotiklere göre kullanımı daha avantajlıdır. 

Retensiyo sekundinarum yavru zarlarının atılmamasıdır. 

Tedavisinde genellikle elle müdahale yapılır. Elle alınamamışsa 

PGF2 alfa veya oksitosin uygulanır. Uterus içerisine antibiyotik 

obletler bırakılır. Gürbulak ve ark. (2010) retensiyo tedavisinde 

theranekronu denemişlerdir. Araştırmacılar inekleri 3 gruba 

ayırmışlar ve 1. gruba theranekron, 2. gruba antibiyotik, 3. 

Gruba ise theranekron+antibiyotik kombinasyonunu 

uygulamışlardır. Araştırma neticesinde theranekron ile 

antibiyotik uygulanan grup arasında anlamlı bir fark 
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bulunamamıştır. Bununla birlikte theranekron+antibiyotiğin 

diğer tedavi gruplarına nazaran anlamlı bir şekilde yavru 

zarlarının atılmasını hızlandırdığı, uterusun involusyon 

zamanını kısalttığı ve doğumdan sonra ilk östrüsün daha erken 

bir zamanda görülmesini sağladığını araştırmacılar rapor 

etmişlerdir. Yine doğumdan sonra ilk tohumlamada gebe kalma 

oranları da 3. grupta daha yüksek olmuştur. Bu bulgulara 

dayanarak antibiyotikle theranekronun kombine edilerek 

kullanımının retensiyo ve metritis vakalarında alternatif olarak 

kullanılabileceği belirtilmiştir.  

Papillomatozis, Tarantula cubensis ekstraktının kullanıldığı 

hastalıklardan birisidir. Bu hastalık Bovine papilloma virüs 

tarafından oluşturulur. Zoonoz karakterli olan bu hastalık cerrahi 

olarak tedavi edilir. Bununla birlikte zaman içerisinde aşı, 

otohemoterapi, immunmodülatörler ve bitki ekstraktları ile de 

tedaviler yapılmıştır. Son yıllarda ise bu hastalığın tedavisinde 

Tarantula cubensis venomu kullanılmaktadır. İnekler üzerinde 

yapılan bir çalışmada meme papillomatozisinin tedavisinde 

levamizol ile theranekron karşılaştırılmıştır. Levamizol ile 

tedavi edilen ineklerin yarısı iyileşirken, Tarantula zehiri ile 

tedavi edilenlerin ise tamamı iyileşmiştir (Paksoy ve ark. 2015). 
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Babu ve ark. (2020) tarafından yapılan benzer bir çalışmada 

Tarantula cubensis toksininin etkinliği ivermektin ile 

karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda ivermektin 6 hayvandan 

3’ünü tedavi ederken Tarantula cubensis ekstraktı ineklerin 

tamamını iyileştirmiştir. 

Endometriosis, uterus mukozasının uterus dışında yerleşmesi ile 

karakterize bir hastalıktır (Selam 2005). Dolapçıoğlu ve ark. 

(2013) theranekronun endometriosis üzerindeki etkilerini 

araştırmışlardır. Araştırmacılar deneysel olarak ratlarda 

endometriosis oluşturmuşlardır. Endometriosis oluşumundan 

sonra medroksiprogesteron (MPA), löprolid (LA) ve 

theranekron ile ratları tedavi etmeye çalışmışlardır. Çalışma 

sonucunda theranekronun endometriosis odaklarını MPA ve 

LA’ya kıyasla daha fazla gerilettiği ve diğer gruplara oranla 

nüks ihtimalini daha fazla azalttığı bildirilmiştir. Bu sonuçlardan 

dolayı araştırmacılar endometriosis tedavisinde bu tarantula 

venomunun kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Hayvancılık 

işletmelerinde endometritis problemleri ve yetiştiricilik yönünde 

bilgilendirme seminerleri gerek endometritis probleminde katkı 

sağlayabilecek ve verimliliğin arttırılmasına katkı 

sağlayabilecektir (Aydemir, 2019).Ghasemi-dizgah ve ark. 
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(2017) kanserli hücre hatlarında theranekronun etkinliğini test 

etmişlerdir. Araştırmacılar sağlıklı hücre hattı ile 

kıyaslandığında MCF7 meme bezi kanseri hücre hattı üzerinde 

selektif bir şekilde tarantula venomunun daha toksik olduğu ve 

caspase-3 aracılığıyla kanserli hücrelerde apoptosisi başlattığını 

söylemişlerdir. Meme tümörleri köpeklerde önemli bir 

reprodüktif hastalıkltır. Bunlar kökenini memenin sekretorik 

epitelilleri, myoepiteller ve mezenkimal dokusundan alırlar. Dişi 

köpeklerde insidensi yüksektir. 3-4 yaşına kadar %4 oranında 

görülürken 4-8 yaşlarında %29 ve 8 yaşın üzerinde de %67 

oranında görülür. Tedavi çoğunlukla cerrahi olarak yapılırken 

radyoterapi ve kemoterapi ile de tedavi edilebilir. Meme 

tümörleri köpeklerde önemli bir reprodüktif hastalık olup en sık 

görülen tümör tipleri arasında 2. sıradadır. Malign tümörler 

arasında da ilk sırada yer alır ve görülme oranı 198/100.000’dir. 

Bu kanser tipi dişi köpeklerde 4 yaşına kadar %4 oranında 

görülürken, 4-8 yaşlarında %29 ve 8 yaşın üzerinde de %67 

oranında görülür. Tedavi çoğunlukla cerrahi olarak yapılırken 

radyoterapi ve kemoterapi ile de tedavi edilebilir (Gültiken ve 

Vural 2007, Baştan 2013, Aydoğan ve Halıgür 2019). Gültiken 

ve Vural (2007) ise meme tümörlü köpeklerde Tarantula 

cubensis ekstraktı kullanmışlardır. Yaptıkları çalışmalarında 
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preoperatif dönemde 1 hafta aralıkla 3 doz, post operatif 

dönemde ise 2 doz theranekron (3 ml/10 kg) uygulamışlardır. Bu 

ilaç etkisini 2. dozdan sonra göstermeye başlamış ve üçüncü doz 

ile de etki artmıştır. Uygulanan Tarantula zehiri benign 

tümörlerde regresyona ve sertleşmeye sebep olmuştur. Malign 

tümörlerde ise sadece sertleşme tespit edilmiştir. Deney sonunda 

köpeklerin memesindeki tümörler operasyon ile alınmıştır. 

Ancak lenf nodlarına dokunulmamıştır. Postoperatif dönemde 

hayvanlar bir yıl boyunca takip edilmiştir. Tarantula toksini 

verilenlerde nüks görülmezken kontrol grubundaki 6 köpekte 

yeni tümör oluşurken ikisinde de akciğer metastazı görülmüştür. 

Bu sonuçlar Tarantula cubensis ekstraktının meme tümörlerinde 

kullanılabileceğini, metastazı önlediğini ve operasyon öncesi 

tümörün benign ya da malign şeklinde tespitinin 

yapılabileceğini göstermiştir. Küçükaslan ve ark. (2017) bir 

tavşanda görülen meme tümörünü mastektomi yaparak aldıktan 

sonra theranekron kullanmışlardır. Araştırmacılar operasyon 

sonrası 6. ayda herhangi bir nüks görülmediğini sundukları vaka 

raporunda bildirmişlerdir. 

İneklerde uterus enfeksiyonları postpartum süreçte sık görülen 

patolojilerdendir. Etkenler genellikle E. coli, Arcanobacterium 
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pyogenes, gram (-) anaerıblar, Fusobacterium necrophorum ve 

Prevotella melaninogenicus gibi bakterileridir (Gürbulak ve 

Bademkıran 2012). Bu etkenlerin oluşturduğu metritislerin 

tedavisinde genellikle sistemik antibiyotik uygulanmaktadır. 

Ayrıca uterus içeriğinin boşaltılması için de PGF2 alfa 

kullanılmaktadır. Bunlara ilaveten uterusun savunma sistemini 

güçlendirmek için östrojen hormonu da kullanılmaktadır. 

Alternatif tedaviler arasında intrauterin antibiyotik kullanımı ilk 

sırada yer alır. Antiseptik ve dezenfektanlar da uterus için 

verilebilmektedir. Bunların yanında uterusun involusyon 

sürecini hızlandırmak ve yaralarını tedavi etmek için 

theranekron kullanılmaktadır. Bu sayede metritislerin görülme 

oranı azalır (Kaya ve ark. 2015).  Kaçar ve ark. (2007) inekler 

üzerinde yaptıkları bir çalışmalarında postpartum dönemde 

uygulanan Tarantula toksininin etkilerini incelemişlerdir. 

Çalışma bulgularına göre doğum sonrası birer hafta arayla 

uygulanan 3 doz Tarantula cubensis ekstraktının ineklerde 

retensiyo görülme oranını azalltığı tespit edilmiştir. Yine 

ekstraktın uygulandığı hayvanlarda uterusun daha hızlı invole 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca vaginal akıntının şiddetini de 

azaltmıştır. Keshavarz ve ark. (2016) klinik endometritisli 

inekler üzerinde yaptıkları bir çalışmada antibiyotik, PGF2 alfa 
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ve theranekronun tedavi etkinliğini karşılaştırmışlardır. Çalışma 

bulgularına bakıldığında Tarantula ekstraktı verilen grupta bariz 

bir şekilde polimorf nükleer lökositlerin sayısının ve serviksin 

açıklığının azaldığı tespit edilmiştir. Araştırmacılar sonuçta 

klinik endometritisin tedavisinde theranekron ve PGF2 alfa 

kullanımının yangıyı daha iyi azalttığını bildirmişlerdir. Bogdan 

ve ark. (2009) kronik endometritisli ineklerde yapmış oldukları 

bir çalışmada Lachesis compositum N ad us. vet. (Biologische 

Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, Germany) ve Mucosa 

compositum ad us. vet. (Biologische Heilmittel Heel GmbH, 

Baden-Baden, Germany) homeopatiklerini kullanmışlardır. 

Kontrol gruplarındaki hayvanlar ise oksitetrasiklin ve PGF2 alfa 

ile tedavi edilmişlerdir. Kontrol grubuyla kıyaslandıklarında bu 

homeopatikler daha fazla hayvanı iyileştirmiştir. Araştırmacılar 

bu sonuçlara dayanarak klasik tedavi yerine homeopatiklerin 

kullanımını tavsiye etmişlerdir. 

İskemi-reperfüzyon hasarı kalp, böbrek, beyin, akciğer ve over 

gibi birçok doku ve organda farklı nedenlerle oluşmaktadır 

(Ergün 2017). Bu patoloji ovaryumda oluştuğu zaman 

Adneksiyal torsiyon olarak adlandırılır. Ovaryumlarda 

oluşmasının ana sebebi organın asıcı bağlarının anatomik 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 25 

 

 

yapısıdır. Ovaryumların büyük olması veya overde tümör gibi 

büyük kitlelerin bulunması, gebelik, ovulasyon indüksiyonu ve 

daha önceden over torsiyonu geçirmiş olmak da sebepler 

arasında sıralanabilir (Boynukalın ve ark. 2016). Over 

torsiyonunun tanısı ve sağaltımı genellikle cerrahi yolla yapılır. 

Nükseden over torsiyonunda ise tedavi yaklaşımı ooforopeksidir 

(Alkaş 2016). Birçok araştırmacı, over iskemi reperfüzyon 

hasarını önlemek için çok sayıda çalışma yapmıştır. Özellikle 

antioksidan aktiviteye sahip melatonin, ilopost, yeşil çay, 

resveratrol, tadalafil, rosmarinic asit, curcumin ve kafeik asit 

gibi birçok madde denenmiş ve bunların iskemi reperfüzyon 

hasarında oksidatif stresi azalttığı bildirilmiştir (Çelik ve ark. 

2002; Yuvanç ve ark. 2017; Ergün 2017; Kılıç ve ark.  2016; 

Ural ve ark. 2019; Ramalho ve ark. 2014; Avci ve ark. 2012; 

Parlakpınar ve ark. 2012). Kozlu ve ark. (2021), dişi ratlar 

üzerinde yaptıkları bir çalışmada Tarantula ekstraktının 

ovaryumlar üzerine olan etkilerini incelemişlerdir. 

Araştırmacılar, ratlara tek doz 0,3 mg/kg Tarantula toksini 

uygulamışlardır. Uygulama sonrası ratları sakrifiye edip 

ovaryumlarını incelemişlerdir. Tarantula cubensis ekstraktı 

verilen gruplarda glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enziminin 

azaldığını rapor etmişlerdir. Bununla birlikte iskemi-
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reperfüzyon (IR) grubu ile kıyaslandığında IR+theranekron 

grubunda atretik folliküllerin daha az görüldüğü, hiperemi ve 

kanamanın da daha az olduğunu söylemişlerdir. Bu durum 

Tarantula cubensis ekstraktının etkisini antioksidanlar yoluyla 

değil de daha farklı mekanizmalar aracılığıyla gösterdiği 

şeklinde yorumlanabilir. 

Dişi köpeklerde gebelik olmamasına rağmen annelik 

davranışlarının görülmesi yalancı gebelik olarak isimlendirilir. 

Bu hastalık sırasında ortaya çıkan davranışlar sahiplerini 

rahatsız eder. Ayrıca yalancı gebelik vakalarında mastitis ve 

meme hipertrofisi gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. 

Bundan dolayı bu hastalık veteriner hekimler tarafından cerrahi 

operasyon, steroid hormonlar ve dopamin agonistleri ile tedavi 

edilmektedir. Bu bozukluğun tedavisinde yeni bir strateji olarak 

homeopatik ilaçlar kullanılmaya başlamıştır (Özyurtlu 2004). 

Özyurtlu ve Alaçam (2005) köpeklerde yapmış oldukları bir 

çalışmada Thuja Occidentalis içeren Thuja D30 globuli adlı 

homeopatik ilacı, günde 3 defa 8 globuli dozunda oral yolla 

kullanmışlardır. Uygulama neticesinde tedavi grubundaki tüm 

köpeklerin hem davranışlarında hem de memelerinde tam bir 

iyileşme gözlemlemişlerdir. Ayrıca köpeklerde hiç bir yan etki 
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de oluşmamıştır. Araştırmacılar, yalancı gebeliğin tedavisinde 

klasik yöntemlere alternatif olarak homeopatik Thuja D30’un 

güvenli bir şekilde kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, veteriner hekimliğinde uzun süredir hastalıkların 

tedavisinde kullanılan standart ilaçlar yerlerini homeopatik 

ilaçlara bırakmaktadır. Çünkü bu ilaçlar ette ve sütte kalıntı 

bırakmaz. Böylece hayvanlar daha ekonomik bir şekilde tedavi 

edilebilir. Homeopatikler içerisinde ülkemizde en yaygın 

kullanılanı Tarantula cubensis ekstraktıdır. Bu maddenin, 

reprodüktif problemli hayvanlarda uygulanması hem hastalığı 

tedavi etmekte hem de reprodüktif parametreleri düzeltmektedir. 

Bununla birlikte akut vakalarda Theranekronun tek başına 

kullanılması önerilmez. Bazı çalışmalarda Tarantula cubensis 

ekstraktının klasik ilaçlarla birlikte kullanıldığı ve faydalı 

olduğu bildirilmiştir. Ancak homeopatinin özüne bakıldığında 

diğer ilaçlarla birlikte kullanılmaması tavsiye edilmektedir.  
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Giriş  

Zerdeçal, Zingiberaceae ailesinin bir üyesi ve çok yıllık bir otsu 

Curcuma longa bitkisinin rizomlarından elde edilen bir 

baharattır. Otsu bir bitkinin kurutulmuş bir köksapı olan 

zerdeçal, zencefil ile yakından ilişkilidir. Zerdeçal, zerdeçöp, 

safran kökü, sarıboya, zerdeçav, hint safranı ve turmerik gibi 

farklı isimlerle de adlandırılmaktadır. Hindistan ve Çin dahil 

olmak üzere dünyanın tropikal ve subtropikal bölgelerinde 

yaygın olarak yetiştirilmektedir (Eigner ve Scholz, 1999). 

 

 

Şekil 1. Zerdeçal bitkisine ait görünüm 
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Tıbbi aromatik bitkiler, bircok hastalığa karşı gerek önleyici 

gerekse tedavi edici etkilerinin belirlenmesiyle birlikte 

geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında giderek önem 

kazanmaya başlamıştır (Tekce ve ark., 2019; Gül, 2014; Gül ve 

Dinler, 2014; Göktaş ve Gıdık, 2019; Gıdık, 2020; Göktaş ve 

Gıdık, 2019). Özellikle Covid-19 pandemi sürecinde yüksek 

yoğun vakaların büyük bir oranda artış göstermesi ve global 

düzeyde kamusal sağlık hizmetlerini süreçlerini etkilemiştir 

(Uludağ ve Akgün, 2020). Bu nedenle, Covid 19 pandemisi 

döneminde insanlar immun sistemlerini güçlendirmek adına 

tıbbi aromatik bitkilere doğru yönelmiş ve yüksek antioksidan 

içeriği nedeniyle bunlardan birisi de zerdaçal’dır. Geleneksel 

tıpta önemli bir yere sahip ve Haldi olarak bitkinin topraktaki 

ana kökleri yumurta ve armut şeklinde, yan kökleri ise sarı renk 

pigmentlerini içeren yumru (rizom) şeklindedir (Şekil 1). 

Curcuma longa’nın Botanik Sınıflandırmadaki Yeri; 

 

ALEM  : Bitkiler Alemi 

SINIF  : Liliopsida (Tek çenekliler) 

ALT SINIF  : Commelinids 

TAKIM  : Zingiberales 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 41 

 

 

FAMİLYA  : Zingiberaceae 

CİNS   : Curcuma 

TÜR   :Curcuma longa  

 

Linnaeus tarafından Curcuma longa ve taksonomik konumu 

yukarıda belirtildiği gibi gösterilmektedir (Linnaeus, 1753; 

Leong-Škorničková ve ark., 2008). 

Zerdeçal tozu 4000 yıldan uzun zamandır baharat, gıda 

koruyucu, ilaç ve renklendirici malzeme olarak yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca, Güney Asya mutfakları dahil bir çok 

ülkenin yemeklerinde baharat olarak kullanılmaktadır. Sarı 

renginden dolayı bazen "Hint safranı" olarak da 

adlandırılmaktadır (Robbins, 1995), (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Zerdeçal rizom ve tozuna ait görünüm 
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Birçok Asya ülkesinde yetiştirilen zerdeçalın en büyük üreticisi 

Hindistan’dır ve aynı zamanda kendi zerdeçalının da en büyük 

kullanıcısı olarak ilk sırada yer almaktadır. Zerdeçal Hint 

kültürünün bir parçasıdır. Köri yemeklerinde; aynı zamanda 

birçok dini törende kozmetik, boya ve birçok geleneksel 

tedavide kullanılmaktadır (Naryana ve ark., 2000). 

Sentetik boyaların kullanımı sonucunda kanser vakalarının artış 

göstermesi ile doğal renklendiricilere ilgi artmaktadır.  

Antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olan bitkilerin 

bazılarında doğal renk verici özelliği de bulunmaktadır. Bu 

nedenle bu tür bitkilerin besin maddelerinde kullanımı daha da 

önem kazanmaktadır. Zerdeçalın da bu etkilere sahip olduğu 

bilinmektedir. Kurkumin kanıtlanmış doğal bir gıda katkı 

maddesidir, gıda endüstrisinde E100 olarak bilinir ve tereyağı, 

konserve balık, peynir, hardal, hamur işleri gibi bir çok besinde 

kullanılır. Zerdeçal yetişkinler için; toz içeren kapsül, sıvı özü 

ve tentür şeklinde kullanılmaktadır (Giordano ve Tommonaro, 

2019). 

Zerdeçal ile hazırlanan detoks içecekleri de Türkiye’de kullanım 

alanı bulmaktadır. Baharatlı limonata olarak bilinen içeceğin 

limon, kırmızıbiber ve zerdeçal içeriği ile metabolizma 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 43 

 

 

hızlandırıcı ve detoks ürünü olarak içilmesi tavsiye 

edilmektedir. Zerdaçal, doğrudan reaktif maddeleri 

temizleyerek ya da dolaylı olarak detoksifikasyonu artıran 

mekanizmaları teşvik ederek etki gösterebileceği bilinmektedir 

(Goud ve ark., 1993), (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Zerdeçal ile hazırlanan detoks içeceğine ait bir görünüm 

 

Taze zerdeçal serin ve kuru bir yerde birkaç hafta besin değerini 

koruyarak muhafaza edilebilir. Tüketiminde zeytinyağı, 

karabiber ve pul biberle ilavesi emilimini daha da artırmaktadır 

(Giordano ve Tommonaro, 2019). 
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Altın renkli mucize olarak bildirilen zerdeçal, geleneksel tıpta 

binlerce yıldır kullanılan önemli bir baharattır. Bu amaçla bir 

çok hastalığın tedavisinde etkin rolü bulunan zerdaçalın 

sağlıktaki etkilerinin incelenmesine yönelik eserin gelecekte 

yapılması düşünülen bilimsel ve sağlık alandaki çalışmalara 

katkı sağlayacağı kanaatindeyim.  

Etken Maddesi Kurkumin ve Besin Ögesi Profili 

Kurkumin 1815 yılında zerdeçalın aktif maddesi olarak 

tanımlanmıştır ve kimyasal yapısı 1870'de kristalizasyondan 

sonra belirlenmiştir. Kurkuminoidler olarak da adlandırılan 

zerdaçal, kurkumin (diferuloil metan), demetoksikurkumin, 

bisdemetoksikurkumin bileşenleri ihtiva etmektedir (Chainani-

Wu, 2003). 

 

Şekil 4. Kurkuminoidlerin kimyasal yapıları (Chainani-Wu, 2003). 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 45 

 

 

Genellikle besinlerde sarı renk verici olarak kullanılan zerdeçal 

kokusuz, ısıya dayanıklı, antioksidan bir bileşik olan 

tetrahidrokurkumin içermektedir. Zerdeçalın etken maddesi 

olan kurkumin, 184°C’de erime noktasına sahip, molekül 

formülü C2H20O6 ‘dır.  

Zerdeçal, %3-5 oranında kurkuminoid içerir. Kurkumin en 

önemli fraksiyondur ve zerdeçalın biyolojik aktivitelerinden 

sorumludur. Etanol ve asetonda çözünür, ancak suda çözünmez. 

Kurkumin çözeltide keto-enol olarak bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 5. Kurkuminin keto ve enol formu (Mishra ve Palanivelu, 2008). 

 

Molekül ağırlığı 368.38 olan kurkumin veya diferuloilmetan, 

birçok alanda incelenen birincil aktif polifenolik bileşiklerdir. 

Kurkuminin kimyasal adı 1,7-bis (4-hydroksi-3-methoksifenil)-

1,6-heptadien3,5-dion’dur (Mishra ve Palanivelu, 2008), (Şekil 

4, Şekil 5). 
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Kurkumin keto-enol ve diketo olmak üzere iki ana tautomerik 

form sergilemektedir. Kurkuminin enol formu çoğu çözücüde 

çözünür ve proteinlerle etkileşebilmesi polifenolik aktivitesini 

artırmaktadır.  

Kurkuminde bu kurkuminoid gruplarına ilaveten enerji içeriği, 

uçucu yağlar, şekerler, proteinler, posa ve reçineler de bulunur. 

Mikrobesin öğeleri olarak B12 hariç B grubu vitaminlerini, 

folat, K vitamini ve antioksidan olan E ve C vitaminlerini; 

mineral olarak ise kalsiyum, bakır, demir, selenyum, 

magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, sodyum ve çinko 

minerallerini de değişen miktarlarda bulundurmaktadır.  

 Kurkumin midenin asidik pH’sında oldukça kararlı olan 

lipofilik bir polifenoldür. Hayvan çalışmaları, kurkuminin hızla 

metabolize olduğunu, karaciğerde konjüge edilip dışkı ile 

atıldığını ve sonuçta sınırlı biyoyararlılığı olduğunu 

göstermektedir. Ancak daha çok in vitro ve hayvan 

çalışmalarının yapılması, insanlardaki etkinin hangi yönde 

olduğu, doz ve etki mekanizması hakkında sınırlı çalışmaların 

varlığı nedeniyle bitkiye dair hala bilinmeyenler mevcuttur.  
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Yaklaşık 2 çay kaşığı zerdeçal baharatı (4.4 g) toplam 0.14 g 

şeker ve 15.58 kkal enerji (3.91 kkal’ı yağ)içermektedir. 4 

gramlık zerdeçalda yaklaşık olarak 0.34 g protein ve 2.86 g 

karbonhidrat bulunmaktadır. Vitaminlerden en fazla folat (1.72 

µg/2 çay kaşığı) ve C vitamini (1.14 mg/2 çay kaşığı) 

içermektedir. Mineraller en fazla potasyum içermekte, 2 çay 

kaşığında 111.10 mg bulunmaktadır. 2 çay kaşığında 2.16 mg 

kolin bulunmaktadır. Bitkide omega 3 ve omega 6 yağ asitleri 

ise sırasıyla 0.02 g ve 0.07 g’dır. Gıdaların antioksidan 

kapasitesini gösteren değer olan oksijen radikali emme 

kapasitesi (ORAC) değeri, zerdeçalda 44.776'dır.   

Baharat olması nedeniyle gün içerisinde kullanımının sınırlı 

olması makro ve mikro besin öğelerinden yararlanım oranını 

ciddi şekilde azaltmaktadır. Bu durumu düzenli kullanılmaması 

da etkilemektedir (Joe ve ark., 2004; Giordano ve Tommonaro, 

2019). 

Günlük Önerilen Tüketim Miktarı ve Toksik Etkileri 

Çalışmalarda insanlarda günde 150 mg kurkumine eşdeğer olan 

yaklaşık 1-5 g zerdeçal kullanımının, hayvan çalışmalarında ise 

5 g/kg düzeylerine kadar alımının yan etki oluşturmadığını 
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saptanmıştır. Bir silme tatlı kaşığı zerdeçal yaklaşık olarak 30-

90 mg kurkumin içermektedir. JECFA ve EFSA raporlarına 

göre, günlük kurkumin alımının güvenli olarak alım düzeyi için 

(ADI) vücut ağırlığının 0-3 mg/kg olarak bildirilmiştir. Zerdeçal 

ve kurkumin önerilen dozları genel olarak günde 3’e bölünerek 

kullanımı önerilmektedir. Yaygın, terapötik kurkumin dozu 400 

ila 600 mgdır. Bu da 60 gr taze zerdeçal rizomu veya yaklaşık 

15 gr zerdeçal tozuna karşılık gelmektedir.  

Zerdeçal genel olarak sağlıklı bireylerde güvenilir olmasına 

rağmen, sürekli ve yüksek miktarlarda kullanılması mide 

bulantısı ve kusma, diyare ve ülser gibi çeşitli gastrointestinal 

sistem problemleri, kalp çarpıntısı, cildin sağlıklı yapısını 

kaybetmesi gibi sorunlarla, yüksek miktarlarda çeşitli bitkiler ve 

ilaçlarla birlikte kullanımı etkileşim sonucunda olumsuz 

sonuçlara yol açabileceği bildirilmektedir. 

Tıbbi tedavi nedeniyle coumadin (warfarin) veya aspirin gibi 

kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların veya operasyona girecek 

hastaların kanama gibi birçok sağlık sorununa yol açabilmesi 

nedeniyle zerdeçal kullanımı sakıncalıdır.  
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Bu nedenle riskli gruplar olan kronik metabolik hastalıklarda, 

safra kesesi taşı ve böbrek hastalığı bulunan hastalarda, düşük 

riski bakımından gebelerde ve emziren kadınlarda, güvenilir 

dozları belirli olmadığı için çocuklarda hekim onayı olmadan 

zerdeçal tüketilmemelidir.  

Vücutta Metabolize Oluşu ve Sağlık Üzerine Etkileri 

Kurkumin bağırsaklarda ve karaciğerde metabolize olan 

lipofilik bir moleküldür. Kurkumin, insan plazmasında durağan 

değildir. Emilimi azdır ve alınanın çoğu feçesle ve geri kalanı da 

idrarla atılmaktadır. Bağırsaklardan emilim sırasında 

biyotransformasyona uğradığı ve tetrahidrokurkumin ve 

hekzahidrokurkuminin glukuronidlerine dönüştüğü 

bilinmektedir. Karaciğerdeki transformasyonun öncelikle 

redüktazlar aracılığıyla dihidrokurkumin ve 

tetrahidrokurkumine dönüşmekte ve β-glukuronidaz tarafından 

dihidrokurkumin-glukuronid ve tetrahidrokurkumin-

glukuronide dönüşmektedir. Sıçanlarda yapılan bir çalışmada 

safra metabolitlerinin büyük çoğunluğunun tetrahidrokurkumin 

ve hekzahidrokurkuminin glukuronidlerinden oluştuğu 

görülmüştür. Ancak kurkumin metabolitlerinin kurkuminden 

daha az biyolojik aktiviteye sahip olduğu belirtilmektedir. 
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.Piperin (karabiberdeki bir alkaloid) ilavesi ile kurkuminin 

bioyararlılığının artırıldığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. 

Zerdeçalın en aktif olan ve toksik olmayan bileşeni kurkumin, 

bir polifenoldür. Kurkuminin antioksidan, antiinflamatuar, 

antikanserojenik, antimutajenik gibi etkileri sayesinde çeşitli 

kanserler, inflamasyon hastalıkları, antilipidemi, öğrenme ve 

sözel hafızada etkileri, parkinson hastalığı, gastrointestinal 

hastalıklar, alzheimer hastalığı gibi sağlık sorunlarında 

koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir. Ayrıca kan beyin 

bariyerini geçme özelliği de vardır.  

Antioksidan ve Antiinflamatuar Aktivitesi  

Kurkumin, hidroksil ve metoksi grupları nedeniyle 

antiinflamatuar ve antioksidan bir ajan olarak belirlenmiştir. 

Kurkumin, proinflamatuar interlökinlerin (IL-1, -2, -6, -8 ve -

12), sitokinlerin (tümör nekroz faktör-alfa (TNF-a), monosit 

kemoatraktan protein-1) aşağı regülasyona neden olarak negatif 

düzenlenmesini sağlar. Ayrıca kurkuminin indüklenebilir nitrik 

oksit sentaz (iNOS), siklooksijenaz-2 (COX-2), lipoksijenaz ve 

ksantin oksidaz aktivitesinin enzimlerini aşağı regüle ederek 
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inflamatuar yanıtı düzenlemekte ve böylece NF-kB 

aktivasyonunun baskılanmasına neden olduğu bildirilmektedir. 

Kurkuminin, çeşitli moleküler hedefler aracılığıyla inflamatuar 

hücre proliferasyonunu, metastazı ve anjiyogenezi inhibe ederek 

etkinliği göstermektedir. Büyük ölçekli çalışmalar, 

inflamasyonun sinyal yollarını değiştirdiğini göstermekte ve 

dolayısıyla inflamatuar biyobelirteçlerin, lipid peroksitlerin ve 

serbest radikallerin artışı ile ilişkili olduğu görülmektedir. Akut 

ve kronik inflamasyon; kardiyovasküler, nörodejeneratif ve 

metabolik hastalıklar, obezite, tip 2 diyabet ve bazı kanser türleri 

için önemli bir risk faktörüdür. Kurkuminin obezite, diyabet, 

kardiyovasküler hastalıklar, nörolojik hastalıklar ve inflamatuar 

bağırsak hastalığı (IBD) gibi çeşitli inflamatuar hastalıkların 

tedavisinde etkili olduğu da çeşitli çalışmalarca belirtilmektedir. 

Kurkumin, serbest radikal süpürücü aktivitesi sayesinde güçlü 

bir antioksidan etki gösterir. Kurkumin antioksidan etki gösterse 

de antioksidan kapasitesini arttırmak için kurkumin analogları 

üzerinde durulmuştur.  

Dolay ve arkadaşları kurkuminin sentetik şeker analoğunun 

daha güçlü bir antioksidan olduğunu göstermiştir. Kurkuminin 
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mikromolar konsantrasyonlarda tau peptit agregasyonunu ve 

amiloid- ß 'yi baskılarken, şeker-kurkumin konjugatının 

nanomolar seviyelerde bile bu agregasyonu baskılayıcı etki 

gösterdiği belirlenmiştir. 

Antilipidemik Aktivitesi  

In vitro, in vivo ve insan klinik çalışmalar, zerdeçal ve ilişkili 

biyoaktif bileşenlerden kurkuminin altta yatan mekanizmalar 

farklılık gösterse de CVD'ye karşı koruma sağlayabileceğini 

gösteren önemli kanıtlar; kurkuminin mitojenle aktive olan 

protein kinaz (MAPK), NF-κB ve nükleer faktör eritroid 2 gibi 

düzenleyici hücre sinyal yollarını içeren antioksidan ve 

antiinflamatuar etkilerine dayandırılmaktadır. Moleküler redoks 

sinyal yolakları, oksidatif stres ve inflamasyonla mücadele eder. 

KVH'lerin etiyolojisi ve patogenezi ile ilişkili oldukça iyi bilinen 

faktörler de bunlardır. Önceki çalışmalarda tip 2 DM 

hastalarında tartışıldığı gibi MetS'nin başlangıcı, kurkuminin 

hafifletmede etkili olduğu KVH gelişimi için başka bir risk 

faktörüdür. Kurkuminoidlerin hepsin hem sağlıklı bireylerde 

hem de KVH risk faktörlerine sahip bireylerde KVH'yi 

önlemede önemli ölçüde etkilidir. Bu sonuçları değerlendirmek 

için kullanılan biyobelirteçler; serum LDL kolesterol, TG ve 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 53 

 

 

CRP'deki azalmaları içerir. CVD ile ilişkili ateroskleroz, serum 

oksitlenmiş düşük yoğunluklu lipoproteinlerde (oxLDL) bir 

artış tarafından başlatılan kolesterol plaklarının birikmesi 

nedeniyle koroner arterlerin daralmasını veya sertleşmesini 

içerir. Kurkumin, hem insan karaciğer kanseri hücre dizisi 

HepG2'de hem de fare makrofajında düşük yoğunluklu 

lipoprotein (LDL) reseptörlerinin artan ekspresyonunu aktive 

eder, böylece ateroskleroza karşı korumada önemli bir adım olan 

LDL alımının artmasına katkıda bulunur. Apolipoprotein E 

etkilenmiş (ApoE–/–) fare modelinde kurkumin kullanımının 

ateroskleroz insidansını ve ilerlemesini engellediği saptanmıştır. 

Çoban ve arkadaşları, kurkuminin aort gen ekspresyonunda, 

özellikle aort endotel hücrelerine monosit yapışması ve aortik 

endoteline geçiş ile ilişkili olanlarda önemli değişiklikleri 

indüklemede etkili olduğunu bildirmiştir. Kurkumin ayrıca 

vasküler hücre yapışma molekülü-1 (VCAM-1) ve hücreler arası 

hücre yapışma molekülü-1'in (ICAM-1) in vitro ve in vivo 

ekspresyonunu da azaltmaktadır. VCAM-1 ve ICAM-1, 

aterosklerozun erken oluşumunda monositlerin aort endotel 

hücrelerine yapışmasında önemli rollere sahiptir ve her ikisi de 

NF-KB tarafından yukarı regüle edilir. Buna uygun olarak, 

kurkumin aort dokusunda NF-KB (IκB) ekspresyonunun 
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inhibitörünü arttırırken, aynı zamanda NF-KB aktivasyonunu ve 

tümör nekroz faktörü a'yı (TNF-α) azaltır. NF-KB'nin yukarı 

akış aracısı olan toll reseptör 4'ün (TLR4) ekspresyonunun 

kurkumin tarafından baskılandığı gösterilmiştir. NF-KB ile 

ilişkili inflamatuar sitokinlerin serum seviyeleri de ApoE–/– 

farelerde kurkumin tedavisi ile önemli ölçüde azalmıştır. Bu 

araştırmacılar, kurkuminin ateroprotektif kapasitesinin, 

aterosklerozun başlaması ve ilerlemesinde çok önemli bir adım 

olan oxLDL ile uyarılan köpük hücre gelişimini azaltma 

afinitesinden kaynaklandığını saptamışlardır. Kurkumin, hem 

oxLDL içselleştirmesini azaltarak hem de kolesterol akışını 

artırarak makrofajlarda hücre içi kolesterol birikimini baskılar. 

Ayrıca, moleküler çalışmalar, bu iki etkinin, proteazom 

aktivasyonu yoluyla çöpçü reseptör sınıf A (SR-A) 

ekspresyonunun aşağı regülasyonuna ve karaciğer X yoluyla 

adenosin trifosfat (ATP) bağlayıcı kaset taşıyıcı A1 (ABCA1) 

ekspresyonunun yukarı regülasyonuna düzenlemektedir. 

Zerdeçalın Hastalıklar ile İlişkisi 

Zerdeçal tıpta gastrointestinal hastalıklar, kanser türleri, cilt 

hastalıkları, anoreksiya, öksürük, diyabetik yaralar ve hepatik 

bozukluklar gibi çeşitli hastalıkların tedavisi için 
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kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar zerdeçalın etken maddesi 

olan kurkuminin tedavi edici etkisinin antioksidan ve 

antiinflamatuvar etkilere sahip olmasına dayandırılmaktadır. 

Vücutta serbest radikal oluşumlarına karşı kurkuminin savunma 

gücü immmünolojik yeteneği ile kanserojen etkisini minimuma 

indirmektedir. Çalışmalarla kurkuminin gastrointestinal sistem, 

kardiyovasküler sistem, karaciğer ve cilt sağlığı üzerinde 

antitümör etkisi kanıtlanmıştır.  

Curcumin, önemli biyolojik ve farmasötik etkileri olan köklü bir 

doğal moleküldür. Dispepsi ve helicobacter pylori enfeksiyonlu 

peptik ülser hastalarında, kurkuminin etkinliğinin araştırıldığı 

randomize kontrollü bir çalışmada, kurkumin grubunda %27.6, 

plasebo grubunda ise % 6.7 oranında dispepside iyileşme 

sağlanmıştır (p=0.042). H. pylori varlığının ise her iki grupta da 

aynı olduğu (%73.3), peptik ülser hastalarında standart 

antihelikobakter tedavisi üzerine kurkumin eklenmesinin 

güvenli olduğu sonucuna varılmıştır (Khonche ve ark., 2016). 

Zerdeçal ve Kanser İlişkisi 

Kanser, günümüzde giderek artış gösteren başlıca ölüm 

nedenlerinden biridir. Kurkuminin, kanserde yaygın olarak 
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kullanılan radyasyon veya kemoterapötik ajanların etkinliğini 

artırmada ve tedaviden kaynaklanan doku hasarını önlemede 

birçok kanser türünde etkili olduğunu gösteren çok fazla çalışma 

bulunmaktadır.  

Kanser hücreleri; proliferasyon, apoptoz ve anjiyogenezi içeren 

düzensiz sinyal yollarıyla karakterize edilmektedir. Bu da 

kurkuminin tek başına veya diğer ilaçlarla kombinasyon halinde 

kullanılmasının etkili bir antikanser etmen olması bakımından 

umut vericidir. Bazı kanserlerin gelişiminde rol oynayan farklı 

sinyal yollarını ve moleküler hedefleri etkilemektedir. Birçok 

çalışmanın sonucu inflamatuar yolaklardaki bozukluğun kanser 

gelişiminde anahtar bir rol oynadığını göstermektedir. 

İnflamasyon süreci, sitokinler, ROS, siklooksijenaz (COX-2), 

nükleer faktör κB (NF-κB), protein kinazlar B (AKT), aktivatör 

protein 1 (AP1) sinyal dahil olmak üzere transkripsiyon 

faktörleri gibi proinflamatuar moleküllerin artan üretimini 

indükler. Transkripsiyon 3'ün (STAT3) aktivatörü, kanserin 

başlamasına ve gelişmesine neden olur. 

Nükleer faktör κB, sitokinler interlökin (IL)-1, IL-2 ve 

interferon-y (IFNy) gibi farklı proteinlerin ekspresyonunu 

modüle eden bir proinflamatuar transkripsiyon faktörüdür- 
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kanser ilerlemesi ile bağlantılı inflamasyon ve çoklu hücre 

sinyal yollarında yer alır. Fosforillenmiş NF-KB, DNA'ya 

bağlanır ve apoptozu bloke eden ve hücresel proliferasyonu ve 

anjiyogenezi başlatan onkogenlerin transkripsiyonunu başlatır. 

Kurkumin, immünomodülatör yeteneğini, birkaç immün 

mediatör ile etkileşime girerek, dolayısıyla antikanser özelliğini 

kullanarak gösterir. Kurkumin, I kappa B kinaz (IκB) tarafından 

fosforilasyonu inhibe ederek ve NF-KB p65 alt biriminin 

nükleer translokasyonunu engelleyerek NF-KB aktivitesini 

bastırmaktadır. 

Benzer şekilde, antiapoptotik, mitojenik ve pro-anjiyojenik 

genlerle ilişkili olduğu bilinen transkripsiyonel faktör AP-1 

(Aktivatör Protein-1), kurkumin tarafından regüle edilir. 

Yapılan çalışamalarla da kurkuminin farklı in vitro modellerde 

AP-1 ve NF-κB faktörlerinin inhibisyonu yoluyla antikanser 

özellikleri gösterdiği bildirilmektedir. 

STAT ailesinin bir üyesi olan STAT3, onkogenleri düzenleyen 

çeşitli sinyal yollarının yanı sıra proinflamatuar sitokinlerin ve 

büyüme faktörlerinin transdüksiyonunu modüle eden ortak bir 

hedef olarak tanımlanmaktadır. Bu faktör, hücrenin büyümesine 

ve hayatta kalmasına katkıda bulunur, Bcl-2 ve Bcl-xL gibi anti-
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apoptotik proteinlerin ekspresyonunu arttırır, böylece apoptozu 

bloke eder. IL-6 gibi çeşitli faktörlerin yanı sıra EGFR, PDGF, 

lösemi inhibitör faktör (LIF), onkostatin M ve siliyer nörotrofik 

faktör (CNTF) sitokin ailesinin STAT3 aktivatörleri olduğu 

bildirilmektedir. Ayrıca, STAT3' ün hem doğrudan hem de 

dolaylı olarak IL-6'nın inhibisyonu yoluyla çeşitli tümörlerde 

kurkuminin moleküler bir hedefi olduğu bildirilmektedir. 

Transkripsiyonel faktörlere ek olarak, tümör nekroz faktörü alfa 

(TNF-α) ve interlökinler gibi proinflamatuar sitokinler, hem 

inflamatuar süreçte hem de kanser hastalığında dikkate değer bir 

role sahiptir. Tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α), NF-κB'yi 

aktive eder, ardından inflamatuar genler (5-LOX, COX-2), 

inflamatuar sitokinler, hücrelere etkiyen moleküller ve 

indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) eksprese edilir. TNF-

α'nın transkripsiyonu ve dolayısıyla inflamatuar genlerin 

ekspresyonu kurkumin tarafından bloke edildiği 

bildirilmektedir. 

NF-κB ve AP-1 transkripsiyonel faktörleri ayrıca protein 

kinazlar (IκB kinazlar, MAPK'ler ve ERK1/2) tarafından 

düzenlenir, bu nedenle modülasyonları kanser kontrolü ve 

önlenmesinde bir stratejidir. Kurkuminin apoptotik aktiviteyi 
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indükleyen protein kinazları inhibe etme kabiliyetine dair çeşitli 

çalışmalar bulunmaktadır. Kurkuminin immünomodülatör 

özelliği sadece moleküler hedeflere değil, aynı zamanda 

makrofajlar, dendritik hücreler ve hem T hem de B lenfositleri 

üzerinde etkisi bulunmaktadır. 

Lösemi, kan hücrelerinin anormal proliferasyonu ile karakterize 

kan veya kemik iliği ile ilgili bir kanserdir. Kurkuminin, insan 

miyeloid ML-1a hücrelerinde IκBa fosforilasyonunu ve 

bozunmasını baskılayarak TNF-α ile indüklenen nükleer 

translokasyonu ve NF-κB'nin DNA bağlanmasını baskıladığı 

saptanmıştır. Ayrıca, kurkumin, B hücreli kronik lenfositik 

lösemide (CLL-B) STAT3, AKT, NF-KB ve X'e bağlı apoptoz 

proteini inhibitörünün (XIAP) aşağı regülasyonu yoluyla 

apoptoz göstermekte, proapoptotik protein BIM'i de yukarı 

regüle etmektedir. 

Wilms tümör 1 (WT1) geni hem onkogen hem de tümör 

baskılayıcı olarak görev yapar. Farklı kanser hücrelerinin 

çoğalmasında ve canlılığında rol oynar. Birçok lösemik hücre 

hattında ve akut miyeloid lösemili hastalarda yüksek oranda 

eksprese edildiği belirlenmiştir. Kurkumin, WT1'i yüksek 

düzeyde (mRNA ve protein) eksprese eden K562 hücre hattında 
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hücre proliferasyonunu ve klonojenisiteyi (zamana ve doza bağlı 

olarak) WT1 proteininin inhibisyonu yoluyla inhibe eder. Ayrıca 

G2/M fazında hücre döngüsü durmasına neden olmaktadır. 

Kurkumin tarafından uygulanan WT1 ekspresyon inhibisyonu, 

hasta lösemik hücrelerinde de saptanmıştır. Başka bir çalışma, 

kurkuminin hem transkripsiyonel hem de translasyonel 

seviyelerde WT1 gen ekspresyonunu azalttığını göstermektedir. 

Kurkuminin kolon kanseri hücre hattı üzerine apoptotik 

etkisinin araştırıldığı bir çalışmada kurkumin gruplarında 

kontrol grubuna kıyasla hücre canlılığı ve çoğalmasında belirgin 

bir azalma olduğunu ve doz ve zamana bağlı olarak apoptotik 

oranının arttığını bulunmuştur. 

Randomize kontrollü çalışmada metastatik kolorektal kanser 

tanısı alan 18 yaş üstü 28 hastaya FOLFOX (folinik asit / 5-

florourasil / oksaliplatin kemoterapi) veya CUFOX (2 g oral 

kurkumin) verilmiş, FOLFOX/CUFOX alımı ile yaşam kalitesi 

ve nörotoksisite karşılaştırılmıştır. Günlük oral kurkuminin 

FOLFOX kemoterapisine eklenmesi güvenli ve tolere 

edilebeceği bildirilmiştir. Her iki grup için de benzer yan etkiler 

gözlenmiştir. Gruplar arasında yaşam kalitesi (P = 0.248) veya 

nörotoksisite (P = 0.223) arasında anlamlı fark bulunmamıştır.  
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Sonuç olarak; kurkumin, metastatik kolorektal kanserli 

hastalarda FOLFOX kemoterapisine güvenli ve tolere edilebilir 

bir yardımcı olabileceği bildirilmektedir. 

Zerdeçal ve Obezite ile Diyabet İlişkisi 

Obezite prevalansı ve buna bağlı metabolik bozukluklar; 

şehirleşme, besin sanayinin gelişmesi, yüksek kalorili ve 

besleyici değeri düşük besin seçimlerinin artması ve sedanter 

yaşam tarzları ile güçlü şekilde ilişkilidir. Ayrıca düşük dereceli 

kronik inflamasyon obezite ile ilişkili olmakla beraber, insülin 

direnci ve diyabet gelişimine de katkıda bulunmaktadır. 

Obeziteyi metabolik hastalıklara bağlayan başlıca patojenetik 

faktörler arasında dolaşımdaki serbest yağ asitlerinin yüksek 

seviyeleri, endoplazmik retikulum (ER) stresi, değişen adipokin 

seviyeleri, azalmış adiponektin ve/veya artan monosit 

kemotaktik protein gibi infiltre makrofaj türevi sitokinler 

bulunur. Ayrıca insülin direncinin uyarılmasının önemli bir 

bileşeni oksidatif strestir. Bu durum ER stresinin, mitokondriyal 

disfonksiyonun ve/veya proinflamatuar sinyal yolunun bir 

parçasının bir sonucu olabilir. 
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Yüksek yağlı diyet ile beslenen insülin direnci mevcut farelerde, 

kanıtlanmış patojenik faktörleri engellemeyi hedefleyen birçok 

müdahale, insülin duyarlılığında iyileşmeyi ve bazı durumlarda 

kilo alımına karşı direnci sağlamıştır. Bu müdahaleler arasında 

kurkumin gibi polifenoller bazı faydalar göstermiştir. Kurkumin 

de dahil olmak üzere polifenollerin, fruktozla beslenen farelerde 

hepatosteatoz ve insülin direncini iyileştirdiği saptanmıştır. 

Bununla birlikte, kurkumin uygulaması ile yüksek yağlı diyette 

azalan adipogenez ve/veya yağ kütlesinin gözlemlenmesi ve 

adiposit proliferasyonunu ve farklılaşmanın kurkumin 

tarafından inhibe edildiğini gösteren çalışmalar ışığında, ilgili 

bir etken olarak adipoz dokusunda artmış katabolizma olduğunu 

düşündürmektedir. Kurkuminin obez farelerde beyaz yağ 

dokusunu azaltıp kahverengi yağ dokusunu artırdığı da 

saptanmıştır. Bu durum kurkumin takviyesini azaltılmış yağ 

kütlesi birikimine bağlayan başka bir mekanizma olarak artan 

enerji harcamasını göstermektedir. Çeşitli in vivo fare 

çalışmaları, yüksek yağlı diyet alımında ve ayrıca genetik 

obezitede antiinflamatuar etkiler de göstermektedir. Diğer in 

vivo çalışmalar kurkuminin yanı sıra diğer polifenollerin Nrf2-

Keap1 antioksidan tepkisini aktive ettiği saptanmıştır. Bunun 

nedeni, Keap1'de sistein kalıntıları ile reaksiyona giren reaktif 
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bir alıcının varlığı olabilir. Bu sülfhidril reaktivitesi, kurkuminin 

saptanan diğer birçok etkisini açıklayabilmektedir. Özellikle 

hücre kültürü çalışmalarında belirgin özgünlük eksikliğini 

açıklayabilir. 

İnsanlarda yapılan birkaç çalışma, kurkuminin, transkripsiyon 

faktörleri gibi çok çeşitli biyomoleküllerle etkileşimleri 

nedeniyle, antiinflamatuar faktörler arasındaki dengeyi farklı 

mekanizmalar yoluyla (hücresel reseptörler, büyüme faktörleri, 

enzimler, sitokinler ve kemokinler) yeniden dengeleyerek 

obezite ve ile ilişkili hastalıklarda inflamasyonu azalttığını 

göstermiştir. Ayrıca bazı çalışmalar kurkuminin metabolik 

senromlu (MetS) aşırı kilolu kişilerde diyet ve yaşam tarzı 

müdahalesinin neden olduğu kilo kaybını artırabileceğini öne 

sürmüştür. Bununla birlikte, kurkumin kullanımındaki ana 

problemin zayıf biyoyararlanımı olduğu düşünülmelidir. 

Kurkuminin biyoyararlanımını artırmak için, miseller, 

lipozomlar, fosfolipid kompleksleri, nanoyapılı lipid taşıyıcılar 

ve biyopolimer nanoparçacıklar dahil olmak üzere farklı dağıtım 

sistemleri ve ayrıca piper türlerinden ekstrakte edilen biyoaktif 

bir alkaloid olan piperin eklenmesi geliştirilmiştir. Piperin, 
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kurkumin dahil olmak üzere çeşitli besinsel bileşenlerin 

biyoyararlılığını arttırmaktadır. 

Yağ dokusunda bulunan inflamasyon, obezite ile ilgili çeşitli 

patolojilerin gelişiminde rol oynar. Kurkumin takviyesi obez ve 

aşırı kilolu deneklerin plazmasında inflamatuar sitokin üretimini 

önemli ölçüde azaltmakta ve adiponektin düzeyini artırmaktadır. 

Ayrıca, kurkumin, yağ dokusundaki transkripsiyon faktörleri 

(NF-kB, NLP3), sinyal yolları ve diğer karmaşık düzenleyici 

sistemler dahil olmak üzere birçok moleküler hedefi 

düzenleyebilir ve bu da kronik düşük dereceli inflamasyonun 

baskılanması/zayıflaması ile sonuçlanır. Ayrıca, Glukogan like 

peptid-1 (GLP-1) ve Glukogan like peptid-2 (GLP-2),  inkretin 

ailesi içerisinde yer alan hormon, Curcumin, glukagon benzeri 

peptit-1 sekresyonunun uyarılması yoluyla glikoz toleransını 

geliştirdiği bildirilmektedir (Kato ve ark., 2017; Bayraktar ve 

Kotan, 2021a; Bayraktar ve Kotan, 2021b). 

Yapılan bir çalışma kurkumin takviyesinin vücut ağırlığı ve BKİ 

üzerinde önemli bir etkisi olduğunu, ancak bel çevresi üzerinde 

etkisi olmadığı saptanmıştır. Bununla birlikte, kurkuminin bel 

çevresi üzerindeki etkisi, fazla kilolu denekler üzerinde yapılan, 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 65 

 

 

1000 mg /dl kurkumin ve 8 haftalık süre kullanan çalışmalarda 

gösterilmiştir. 

Diyabetik ensefalopatinin altında yatan mekanizmaların 

vasküler amilin birikimi, oksidatif ve nitratif stres, inflamasyon, 

hiperglisemik ortam, endoplazmik retikulum (ER) stresi, otofaji 

kusurları ve immünreseptörler ile ilişkili olduğuna inanılıyordu. 

Wang çalışmasında diyabetli beyinde tümör nekroz faktörü-α 

(TNF-α), NF-k B, siklooksijenaz-2 (Cox-2) ve interlökin-6 dahil 

olmak üzere inflamatuar yanıtla ilgili proteinlerin önemli ölçüde 

arttığını saptamıştır. Memelilerde, NF-κB ailesinin p65 (RelA), 

RelB, c-Rel, p50/p105 (NF-KB1) ve p52/p100 (NF-B2) dahil 

olmak üzere beş farklı üyesi vardır. NF-κB p65, NF-κB ailesinin 

en yaygın ve en çok değerlendirilen üyesidir. Aktive edilmiş NF-

KB p65 proteini serebral korteks, hipokampus ve hipotalamusta 

saptanmıştır. 

Zerdaçal ve Beyin, Beyin Hastalıkları İlişkisi 

Zerdeçal, Beyin kaynaklı nötrofik faktör (BDNF) hormon 

düzeylerini yükseltmektedir. Beyin fonksiyonlarında 

bozulmanın azaltılarak hafızanın güçlendirilmesinde rolü 

bulunmaktadır (Franco-Robles ve ark., 2014). 
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Şekil 6. Zerdaçal ve Beyin, Beyin Hastalıkları İlişkisi ilave edilmesini 

istiyorum. 

Diğer yandan ilginç bir şekilde, hayvan çalışmaları, kurkuminin 

beyindeki BDNF seviyelerini artırabileceğini bulmuştur. Bunu 

etkisi sayesinde birçok beyin hastalığını ve yaşa bağlı beyin 

fonksiyonlarındaki azalmaları geciktirmede hatta tersine 

çevirmede etkili olduğu bildirilmektedir (Farkhondeh ve ark., 

2020), (Şekil 6) 

Kurkumin ve analogu A13'ün diyabet kaynaklı beyin 

hasarlarında oksidatif stres ve inflamasyonu hafifletme 
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yeteneğinin araştırıldığı bir çalışmada; kontrol grubu, diabetes 

mellitus grubu, kurkumin ile tedavi edilen diabetes mellitus 

grubu, yüksek doz A13 ile ilişkili diabetes mellitus grubu, düşük 

doz A13 ile tedavi edilen diabetes mellitus grubu olmak üzere 

60 erkek Sprague-Dawley sıçanı 5 gruba ayrılmıştır. Nükleer 

faktör kappa-B (NF-KB p65) yolunun aktivasyonu, RT-qPCR, 

ümmunohistokimyasal (IHC) boyama ve Western blot ile 

saptanmış; oksidatif stres, biyokimyasal tespit kiti ile tespit 

edilip, beyin dokusu kesitleri hematoksilen-eozin (HE) boyama 

ve Miyelin boyama ile boyanmıştır. Sonuç olarak RT-qPCR, 

IHC boyaması ve Western blot, kurkumin ve A13 tedavisinin 

NF-KB p65 yolunu engelleyebileceği, kurkumin ve A13 

diyabetik sıçanların beynindeki süperoksit dismutaz aktivitesini 

arttırıp ve malondialdehit seviyesini azaltmıştır. Ayrıca, HE 

boyaması ve Miyelin boyaması, diyabetik sıçanlarda beynin 

histolojik lezyonlarının kurkumin ve A13 tarafından önemli 

ölçüde iyileştirilebileceğini göstermiştir. Bu sayede kurkumin; 

diyabetik ensefalopatide inflamasyon ve oksidatif stres yollarını 

düzenleyerek beyindeki hasarları hafifletebilecek yeni bir 

potansiyel terapötik ajan olabilir. 
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Yapılan bir çalışmada, fruktoza bağlı insülin direncinde 

farelerde 15, 30, 60 mg/kg dozlarında zerdeçal tüketiminin 

insülin reseptör aktivitesini artırdığı saptanmış ve insülin 

reseptörlerinin deaktivasyonundan sorumlu olan protein tirozin 

fosfataz 1B'nin (PTP1B) ekspresyonunu baskılayarak bu etkinin 

gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Çalışma kapsamında 4 hafta 

süresince fruktoz içeriği yüksek bir diyete günlük 15-60 mg 

dozunda zerdeçal takviyesinin insülin reseptörlerinin sayısını ve 

IRS 1 fosforilasyonunu artırdığı, insülinin metabolik ve 

mitojenik yolaklarının aktivitesini uyardığı saptanmıştır.  

Zerdeçal ve İnflamasyon İlişkisi 

İnflamasyon süreçleri hücre büyümesini ve apoptozu kontrol 

eder. Zerdeçalın etken bileşeni olan kurkumin güvenli kullanımı 

ile antioksidan ve antiinflamatuar aktiviteleri sayesinde bazı 

hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için faydalı bulunmaktadır. 

Kurkuminin çok sayıda inflamatuar moleküler hedefle 

etkileşime giren oldukça pleiotropik bir molekül olduğu 

gösterilmiştir. İn vitro ve in vivo çalışmalar, özellikle klinik 

araştırmalar, kurkuminin inflamatuar bağırsak hastalığı, artrit, 

pankreatit ve kanserler gibi birçok kronik hastalıkta potansiyel 

bir terapötik ajan olabileceğini göstermektedir. 
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Çeşitli araştırmalar, kronik oksidatif stresin kronik inflamasyona 

yol açabileceğini ve bunun da kardiyovasküler hastalıklar, 

nörolojik hastalıklar, akciğer hastalıkları, diyabet ve kanserler 

dahil olmak üzere birçok kronik hastalığa neden olabileceğini 

göstermiştir. Oksidatif stres, reaktif oksijen türlerinin (serbest 

radikaller ve reaktif metabolitler) üretimi ile koruyucu 

mekanizmalar tarafından ortadan kaldırılmaları ve antioksidan 

savunmalar arasındaki dengenin bozulması olarak tanımlanır. 

Bu dengesizlik, önemli biyomoleküllerin ve hücrelerin zarar 

görmesine ve ayrıca organizmalar üzerindeki potansiyel etkilere 

neden olur. ROS, inflamatuar yanıtın merkezinde yer alan NF-

κB ve TNF-α yolaklarının hem yukarısında hem de aşağısında 

merkezi bir rol oynar.  

İnflamatuar barsak hastalığı (İBH), oksidatif ve nitrozatif stres, 

lökosit infiltrasyonu ve proinflamatuar sitokinlerin up-

regülasyonu ile karakterize kronik, tekrarlayan bir inflamasyon 

hastalığıdır. NF-KB, iltihaplanma için ayrılmaz olan sitokinlerin 

ve kemokinlerin üretiminde yer alan çok sayıda İBH tedavisi 

için kilit bir hedeftir. 

Ciddi yan etkileri olmaksızın antiinflamatuar olarak etkinliği 

açısından IBD hastalarında kurkuminin potansiyelini değerlen-



70 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

 

dirmek için birçok çalışma yapılmıştır. McCann ve arkadaşları, 

farklı zerdeçal özütlerinin, uygun olmayan epitel hücre 

taşınımını (SLC22A4, 503F) azaltarak ve antiinflamatuar 

sitokin gen promotör aktivitesini (IL-10, -1082A) artırarak IBD 

ile ilişkili SLC22A4 ve IL-10 varyantlarına fayda 

sağlayabileceğini belirtmiştir.  

Beloqui ve arkadaşları, pH'a duyarlı polimerik nanopartiküller 

kullanarak yerel bir kurkumin iletimi tasarlayıp nötrofil 

infiltrasyonunu ve TNF-α salgısını önemli ölçüde azalttığını 

saptamıştır. Kurkumin, TNF'nin ve diğer proinflamatuar 

biyobelirteçlerin oral olarak biyoyararlı bir blokeri olarak kabul 

edilir. Yaşları 43-77 olan 25 pankreatik kanser hastalasında 8 g 

kapsül formda oral kurkumin takviyesinin kurkuminin biyolojik 

aktivitesi ve güvenliği, NF-κB ve COX-2'nin aşağı regülasyonu 

ile değerlendirilmiş ve sonuçta kurkuminin pankreas kanserinde 

yeterince etkili olduğu belirtilmiştir. Oral kurkuminin (500 mg) 

piperin (5 mg) ile birlikte pankreatitli hastalarda ağrı ve oksidatif 

stres belirteçleri üzerindeki klinik etkinliğini araştırmak için 

başka bir pilot çalışma yapılmıştır. Bu oral uygulama 

prosedürünün, kırmızı kan hücresindeki malondialdehit (MDA) 

ve glutatyon (GSH) düzeylerinin düşürülmesini takiben 
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pankreatitli hastalarda lipid peroksidasyonunu baskılayabil-

diğini göstermiştir. İlaç tedavisi alan 5 ülseratif kolit ve 5 

Chron’s hastasında yapılan bir araştırmada 60 gün süreyle artan 

dozlarla kurkumin takviyesinin etkileri araştırılmıştır. Ülseratif 

kolitli hastalarda önemli iyileşmeler gözlenmiş, ilaç dozları 

azaltılmış ve bir hastanın kortikosteroid tedavisi sonlandırılmış-

tır. Chron’s hastalarında ise daha az kolon hareketi ve diyare, 

azalan abdominal ağrı ve kramp mevcuttur. Başlangıçtaki 

düzeye göre tüm hastaların inflamatuar göstergelerinde normal 

değerlere yaklaşım söz konusudur (Beloqui ve ark., 2014). 

Zerdeçal ve Kardiyovasküler Hastalıkların İlişkisi 

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH), dünya çapında ölümlerin 

önde gelen nedenlerinden biridir ve moleküler mekanizmalar 

bulunmaya, moleküler hedefi tetikleyen yeni ilaçlar 

tasarlanmaya çalışılmaktadır. Çok sayıda araştırma, kurkuminin 

oksidatif stres, inflamasyon, apoptoz ve proliferasyonda yer alan 

çoklu sinyal yollarını modüle etmedeki faydalı etkisini 

göstermiştir. Kurkuminin kardiyovasküler hastalıklara karşı 

kardiyovasküler koruyucu etkileri çeşitli çalışmalarda 

belirtilmiştir. Kurkumin ateroskleroz, kardiyak hipertrofi, 

kardiyak fibroz, kalp yetmezliği, miyokard infarktüsü ve iskemi 
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gibi KVH'leri iyileştirebilir. Kurkuminin kardiyoprotektif 

etkilerinin altında yatan potansiyel moleküler mekanizma, 

AMPK, Nrf2, JAK/STAT, NF-κB, PI3k/Akt, MAPK, Notch, 

mTOR, PPAR'lar ve araşidonik sinyal yolları üzerindeki 

modülatör etkileridir. Ayrıca kurkumin, bazı reseptörleri modüle 

ederek kardiyoprotektif etkiler de göstermektedir. AMP ile 

aktive olan protein kinaz (AMPK), hücresel enerji 

homeostazının ana düzenleyicisi olarak kilit rol oynar. Katalitik 

α, β ve γ düzenleyici alt birimlerinden oluşan heterotrimerik bir 

komplekstir. AMPK, tükenmiş hücresel ATP kaynakları (düşük 

glikoz, hipoksi, iskemi ve ısı şoku) tarafından aktive edilir. 

AMPK, hücresel hedeflerini doğrudan fosforile eder, bu da yağ 

asitlerinin oksidasyonu ve otofajisinin pozitif regülasyonu ile 

sonuçlanır ve glukoneogenez, lipid ve protein sentezi dahil 

olmak üzere ATP'yi emen biyosentetik süreçleri inhibe eder. 

AMPK, NAD+' a bağlı deasetilaz SIRT1 tip III' ün aktivitesini 

artırabilir ve akış aşağı SIRT1 hedeflerini modüle edebilir. 

SIRT1, karaciğer X reseptörlerini (LXR'ler) pozitif olarak 

düzenler. LXR'ler, iki izoformu olan, ligandlar tarafından aktive 

edilen transkripsiyon faktörleridir. Kolesterol homeostazının 
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önemli bir düzenleyicisi olan ABCA1 promotöründe, LXRa için 

bağlanma bölgeleri mevcuttur. 

Makrofajlarda kolesterol akışının azalmasını takiben kolesterol 

homeostazının bozulması, köpük hücre oluşumunu ve 

ateroskleroz gelişimini destekler. Lin ve arkadaşları kurkuminin, 

AMPK/SIRT1/LXRa sinyali yoluyla makrofaj köpük 

hücrelerinde kolesterol dışa akışının modülasyonu yoluyla anti-

aterosklerotik etkilere sahip olduğunu açıklamıştır. Kurkumin, 

AMPK yolunu etkiler ve AMPK, karşılığında LXRα’ yı 

etkinleştiren SIRT1'i etkinleştirip aktif LXR α geliştirilmiş 

ABCA1 ifadesi; kolesterol akışını kolaylaştırmıştır. THP-1 

makrofajlarından türetilen köpük hücrelerde lipid agregasyonu 

azalmıştır. Bir çalışmada THP1 insan makrofajlarında 

kurkuminin ters kolesterol taşınmasını kolaylaştırdığı 

saptanmıştır. Kurkumin, AMPK fosforilasyonunun yanı sıra 

LXR al-mRNA ve protein ekspresyonuna neden olur. 

Kurkumin, ATP bağlayıcı kaset (ABC) taşıyıcıları ABCA1 ve 

ABCG1 gibi kolesterolün taşınması ve metabolizmasında yer 

alan genlerin mRNA ekspresyonunu ve AMPK / LXRa'yı aktive 

ederek sterol yanıt elemanı bağlayıcı protein 1c (SREBP1c) 

mRNA ekspresyonunu yukarı regüle eder. 
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AMPK yolu hiperlipideminin düzenlenmesinde de önemli rol 

oynamaktadır. Aktive edilmiş AMPK, enerji kullanımı, 

geliştirilmiş mitokondriyal biyogenez ve hücre apoptozunu 

inhibe ederek miyokardiyumu korur. Kurkumi endotel 

hücrelerinde, ayrılmayan protein 2'yi düzenler ve aşırı ATP 

üretimini engelleyerek AMPK yolunu aktive eder. Zhang ve 

arkadaşları kurkumin yüklü nanopartiküllerin H9C2 

hücrelerinde palmitat kaynaklı kardiyomiyosit hasarını azaltıp 

azaltamayacağını araştırmış; kurkumin yüklü nanopartiküllerin, 

kardiyomiyositlerde palmitat kaynaklı oksidatif stresi azalttığı 

ve kardiyomiyositleri AMPK yolu aktivasyonu yoluyla 

apoptozdan koruduğu sonucuna ulaşmıştır. Altta yatan 

mekanizma, rapamisin kompleksi-1(mTORC1)/p-p70 

ribozomal protein S6 kinaz (p70S6K) sinyal yolunun hedefidir. 

Kurkumin nanoparçacıkları, p-AMPK'nin yükselmesini ve 

normal seviyelerine ulaşmasını indükleyerek p‑mTORC1 ve 

p‑p70S6K'yı baskılamıştır. 

Parodi ve arkadaşları kurkuminin aort duvar hücrelerinde AP-1 

ve NF-κB'nin DNA bağlama aktivitelerini azaltarak MMP-9'un 

baskılanması yoluyla deneysel aort anevrizmasının gelişimini 

engellediğini göstermiştir. Ayrıca kurkumin, NF-kB 
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aktivasyonunu inhibe etmekte ve IL-1b ve IL-6 genlerinin NF-

kB ile indüklenen ekspresyonunu zayıflatmaktadır. IL-1b ve IL-

6, AP-1 aktivasyonunu ve MMPs gen ekspresyonunu uyarabilir 

ve anevrizmal büyümeyi indükleyebilir. 

Kurkuminin tip 2 diyabetlilerde aterojenik riski azaltmadaki 

rolünün araştırıldığı 6 aylık klinik bir çalışmada hastalar için 

ateroskleroz açısından önemli lan nabız dalga hızı ve bazı 

metabolik parametreler takip edilmiştir. Diyabet grubuna 

(n=107) günde 2 kez 750 mg kurkumin verilmiş ve bu grupta 

nabız dalga hızı, insülin direnci (IR), trigliserit, ürik asit ve 

abdominal obezitenin (yağ oranı) kontrol grubundan önemli 

derecede düşük saptanmıştır. 

Zerdeçal ve Cilt Hastalıkları İlişkisi 

Curcuma longa'dan izole edilen fito-bileşen p-hidroksisinnamik 

asidin (HCA), in vitro olarak protein kinaz C (PKC) teta 

(PKCƟ) yolunu modüle ettiği ve T hücresi aktivasyonunun 

inhibisyonuna yol açtığı gösterilmiştir. Hayvanlar üzerinde 

yapılan bir çalışmada, HCA 'nın oral yoldan verilmesi, hem 

kulak dokularında hem de in vitro olarak keratinositler 

tarafından proinflamatuar sitokinlerin üretiminde bir azalmaya 
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neden olarak, farelerde dermo-epidermal kalınlaşma ve 

inflamasyon gibi deride atopik dermatit (AD) belirtilerini 

iyileştirmiştir. 

Klinik olarak, C. longa içeren bir bitkisel özütlü krem, 

egzamadan etkilenen hastalarda günlük olarak uygulanan 

eritem, kabuklanma, kalınlaşma ve kaşıntıyı hafifletmiştir. 

Ancak çalışmanın tasarımı (karşılaştırmasız çalışma, kontrol 

grubunun olmaması, bırakma oranının yüksek olması, zerdeçal 

ve diğer krem bileşenlerinin etkilerinin ayırt edilememesi) 

sonuçların önemini tartışılır kılmaktadır. AD tedavisinde 

kurkuminin potansiyel rolünü belirlemek için daha fazla 

randomize, karşılaştırmalı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Kurkumin bazlı kremlerin topikal uygulamasından sonra 

kontakt dermatit ve kontakt ürtiker bildirilmiştir. Bir kez daha, 

atopik dermatitten etkilenenler gibi oldukça reaktif hastalarda 

sürveyans önerilir. 

Kurkumin, aktive edilmiş makrofajlar tarafından aşırı TNF-α 

üretimini baskılayabilir. Kurkuminin, kovalent ve kovalent 

olmayan etkileşimler yoluyla TNF-'nin reseptör bağlama 

bölgelerine doğrudan bağlandığı ve NF-kB'nin müteakip 
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TNF'ye bağlı aktivasyonunu bloke ettiği gösterilmiştir. 

Kurkuminin metilasyonu yoluyla bir TNF-α promotörünü inhibe 

edebildiği ve TNF-α üretiminin indüklenmesinden sorumlu olan 

lipopolisakkarit (LPS) sinyalini, bazı reseptörlerin (TLR'ler) 2 

ve 4 üzerinde etki ederek bozabildiği de gözlemlenmiştir. Ayrıca 

kurkumin, bir serin/treonin spesifik protein kinaz olan fosforilaz 

kinazın (PhK) rekabetçi olmayan bir inhibitörüdür.  

Tedavi edilmemiş aktif sedef hastalığından etkilenen 

hastalardan, topikal tedavi gören sedef hastalığını çözen 

hastalardan ve sedef hastalığı olmayan insanlardan alınan deri 

numunelerindeki PhK seviyelerinin, sedef hastalığının aktivitesi 

ile doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. Yapılan bir çalışmada, 

diğer geleneksel topikal tedavinin yanı sıra kurkumin %1 alkollü 

jel ile tedavi edilen plak numunelerinde düşük PhK seviyeleri, 

azalmış keratinosit transferrin reseptörü (TRR) ekspresyonu, 

parakeratozun şiddeti ve epidermal CD8+ T hücrelerinin 

yoğunluğu ile ilişkilendirilmiştir.  

Bu sonuçlar doğrultusunda, kurkumin gibi PhK aktivitesini 

inhibe edebilen ajanların, sedef hastalığının topikal tedavisinde 

kullanılabilineceği bildirilmektedir. 
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Zerdeçal ve Gastrointestinal Sistem Hastalıkları İlişkisi 

Zerdeçal, gastrointestinal sistem rahatsızlıklarında en çok tercih 

edilen bitkisel ürünlerdendir. Aktif bileşeni kurkuminin 

antioksidan etkiye sahip olması sayesinde bağırsak lümenini 

koruyucu rolü bulunmaktadır. 

Gastrointestinal sistemdeki diğer organlardan daha yüksek 

biyoyararlanımı nedeniyle, kurkuminin terapötik potansiyeli, 

inflamatuar bağırsak hastalığı, kolorektal kanser ve hepatik 

fibroz dahil olmak üzere çeşitli hastalıklarda araştırılmıştır. Son 

yıllarda kurkumin, farmakolojik etkileri ve antiinflamatuar, 

antioksidan, antitümör ve antiproliferatif özellikleri nedeniyle 

daha fazla ilgi görmektedir. Ayrıca nörolojik hastalıklarda, 

nöroprotektif bir ajan olarak hareket ederek faydalı etkileri ile 

de bilinmektedir. Kurkumin aktivitesi, inflamatuar yanıtların 

düzenlenmesinde önemli rol oynayan interlökin-1 (IL-1) ve 

tümör nekroz faktör alfa (TNF-a) olmak üzere iki ana sitokinin 

baskılanmasında rol oynamaktadır. 

Kurkuminin midede zayıf suda çözünürlüğü, çözünmesi ve 

maruziyet süresi, peptik ülser hastalığının ve insanlarda oral, 

özofagus ve mide kanserleri dahil neoplastik değişikliklerin 
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tedavisinde pratik faydasını sınırlar. Bununla birlikte, 

kurkuminin terapötik etkisi, metabolitleri tarafından 

uygulanabildiği bildirilmektedir.  

Yakın zamanda Chen ve ark, sağlıklı gönüllülerde oral 

kurkumin uygulamasından sonra plazma kurkuminin 0.1 

ng/ml'lik saptama sınırının altında olduğunu göstermiştir. 

Sadece kurkumin metaboliti, kurkumin glukuronid, kurkumin 

uygulamasından 30 dakika sonra tespit edilmiş ve 2.7 saat içinde 

maksimum konsantrasyona ulaşması glukuronid konjugatını 

oluşturan kurkuminin hızlı metabolizmaya sahip olduğunu 

gösterdiği bildirilmiştir. Bu çalışma ile birlikte antioksidatif 

genler olan NRF2, HO-1 ve NQO1'in gen ekspresyonunun 

arttığını ve histon deasetilaz HDAC1, HADAC2, HADAC3 ve 

HADFAC4 için epigenetik genlerin kurkumin glukuronid 

tarafından baskılandığı saptanmıştır. Kanda ana kurkumin 

olmamasına rağmen, kurkumin glukuronidin antioksidan ve 

epigenetik modülatör etkilerinin bu bitkisel tıbbi ürünün 

potansiyel genel sağlık yararlı etkisini açıklayabileceği 

sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, in vivo kurkumin etkilerinin 

çoğunun kurkumin bileşiğinin absorpsiyondan sonra sistemik 
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etkilerinden ziyade lokal ve doğrudan etkilerinden 

kaynaklanabileceği bildirilmiştir (Cheng ve ark., 2019). 

İnsanlarda antioksidan ve epigenetik gen ekspresyonunu 

düzenleyen kurkuminin farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile 

desteklenen bu sonuç, temel araştırmacılar ve klinisyenler 

araştırmaları için ilgi çekici hale gelmektedir. 

Khonche ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmalarında 

peptik ülser (PÜ) hastalarında H. pylori enfeksiyonunun ve 

dispepsinin tedavisinde kurkumin ile yardımcı tedavinin 

etkinliğini değerlendirdiği randomize çift kör plasebo kontrollü 

çalışmasında PÜ hastalarına H. pylori tedavisinde üçlü tedaviye 

(klaritromisin (500 mg), amoksisilin (1000 mg) ve pantoprazol 

(40 mg)) ek olarak kurkumin (500 mg /gün) veya plasebo 

verilmiştir. Dispepsi şiddeti Hong Kong Dispepsi İndeksiyle 

(HKDI) değerlendirilmiştir. H. pylori enfeksiyonunun düzelmiş 

olması, tedavinin bitiminden 4 hafta sonra üre nefes testi (UBT) 

ile belirlenmiştir. Dispepsi semptomlarında kurkumin ile 

yardımcı tedavinin daha fazla iyileşme sağladığı görülmüştür (p 

= 0.042), (kurkumin % 2.6, plasebo % 6.7). H. Pylori için eşit 

oranda etki gösterdiği (%73.3) ve H. pylori enfeksiyonunun 
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ortadan kaldırılması üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna 

varılmıştır (Khonche ve ark., 2016). 

SONUÇ 

Altın renkli bir mücize olarak bildirilen zerdeçal, Antioksidan 

ve antiinflamatuar etkisinin yanı sıra hücre sinyal yolaklarındaki 

inhibisyonuna ve hücresel enzimlerde, anjiyogenez ile hücre 

adezyonundaki etkileri sayesinde kanser, diyabet ve insülin 

direnci, kardiyovasküler hastalıklar, cilt hastalıkları, parkinson, 

alzheimer, inflamasyon ve gastrointestinal sistem bir çok 

hastalıkta profilaktik ve terapotik etkisi bulunmaktadır.  

Zerdeçal, güvenilir, düşük maliyet ve kanıtlanmış etkinliği ile 

hastalıklarda gelecek vaat eden doğal fonksiyonel bir besindir. 

Ancak, doğal olması tamamen güvenilir olduğunu gösterme-

mektedir.  

İçeriğindeki bileşikler, vücutta ilaçlar gibi hareket edebilmesi 

nedeniyle diğer moleküller ile birlikte veya yüksek dozlarda 

alındığında zararlı yan etkileri görülebilmektedir. Gebeler, 

emzikliler, küçük çocuklar ve sporcular gibi farklı gruplardaki 
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etkisi tam olarak kanıtlanmadığı için daha fazla in vivo ve in 

vitro çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.  

Zerdaçal, birçok hastalık için olumlu etkileri bildirimesine 

rağmen tüketimi konusunda diyetisyen ve alanında uzman 

kişilerin tavsiyeleri doğrultusunda kullanılması uygun olacaktır. 
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GİRİŞ 

Kanıta dayalı uygulama, hemşirelere belirli bir popülasyona 

kaliteli sağlık hizmeti sunmak için eleştirel olarak 

değerlendirilen ve bilimsel olarak kanıtlanmış çıktıları kullanma 

yöntemidir. Genel maliyetleri ve sağlık sonuçlarındaki 

değişkenliği azaltırken, hastaların sağlık ve güvenliğini 

iyileştirmek için mevcut en güncel araştırmaları kullanan bir 

sağlık hizmeti yaklaşımıdır. En son tıbbi literatürdeki en iyi 

uygulamaları klinik deneyim ve tedavi altındaki hastaların 

değerleri ve tercihleriyle birleştiren uygulamalı problem 

çözmedir (Maid ve ark., 2011). 

Kanıta dayalı uygulama, lisans ve lisansüstü hemşirelik 

eğitiminin temelidir ve hemşirelik disiplininin teori ile 

uygulama arasındaki boşluğu en aza indirmesinin bir yoludur. 

Tarihsel olarak 1990 yıllardan başlamış olmasına rağmen 

modern hemşirelik uygulamalarında yakın zamanda yaygın bir 

entegrasyon bulmuş olsa da kökleri hemşirelik tarihinin 

derinlerine kadar uzanmaktadır. Kanıta dayalı uygulamalar, 

hemşirelerin hemşirelik en iyi uygulama kılavuzlarından 

yararlanmak, uygulanabilir araştırma kanıtlarını gözden 

geçirilmesi ve uygulama ve teknolojik gelişmelerden 



96 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

 

yararlanarak hemşireliğin bilgili ve bilinçli bir disiplin olarak 

ilerleyebilmesinde önem arz etmektedir (Mackey ve 

Bassendowski, 2017). 

Kanıta dayalı uygulama ilkeleri, hemşire uygulayıcıların mevcut 

geniş literatürün kalitesini ve tutarlılığını değerlendirmelerine ve 

hastalara sağlık bakımıyla ilgili karar vermede daha etkili bir 

şekilde yardımcı olmaktadır. Diğer yandan gerçekleştirilen 

çalışma türlerinin geçerliliğini anlaşılması ve belirli bir 

çalışmanın belirli bir tedaviyi gerekçelendirmedeki gücünü 

anlama ve uygulayıcının hastalara bakma becerisini 

geliştirilmesini sağlamaktadır (Kania-Lachance ve ark., 2006). 

Uluslararası Hemşireler Konseyi'ne (ICN, 2012) göre, kanıta 

dayalı uygulama, hemşirelik disiplininin teori ile uygulama 

arasındaki boşluğu en aza indirmesinin bir yoludur. Ayrıca 

hemşirelik eğitimcilerinin temel bilgileri lisans ve lisansüstü 

hemşirelik öğrencilerine yaymaları için önemli bir yoldur. Bu 

çalışmada, son literatürler ışığında hemşirelikte kanıta dayalı 

uygulamaların incelenmesine yönelik bilgiler içermektedir. 
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2. Kanıt  

2.1. Tanımı 

Genel olarak kanıt ‘bilinmeyen ya da doğruluğu şüpheli bir 

şeyin doğruluğunun saptanması, var olan inanç veya gerçekler’ 

olarak tanımlanırken Türk Dil Kurumu ‘bir şeyin doğruluğu 

konusunda kanaat verici belge, delil’ olarak tanımlamaktadır 

(Bayın ve Akbulut, 2012; Türk Dil Kurumu [TDK]). 

Sağlıkta ise kanıt ‘sağlık bakım sisteminde bulunan karar 

vericilerin ulaşabildiği uygulamanın bilimle değerlendirilme-

sine dayanan bilgi’ olarak tanımlanır (Şenyuva, 2016). 

2.2 Kanıta Dayalı Uygulama  

Kanıta dayalı uygulama (KDU) genel anlamda saptanan sorun 

odaklı en kaliteli araştırma kanıtlarının kişisel deneyim ve 

değerlerle sentez edilmesi sonucu ortaya çıkan bir problem 

çözme ve karar verme sürecidir (Boström ve ark., 2013; Melnyk 

ve ark., 2012; White, 1997).  

 

Bu süreç yedi basamaktan oluşmaktadır (Melnyk ve ark., 2010): 

 

1. Sorgulamak, araştırmak 

2. Cevabı olan soru ortaya koymak 
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3. Literatür taramak 

4. Taranan yazın doğrultusunda elde edilen kanıtların derece, 

geçerlilik ve kullanılabilirliğini analiz etmek 

5. Kanıtları kişisel deneyim ve değerlerle sentez etmek 

6. KDU kararını vermek, gerçekleştirmek ve uygulamayı 

değerlendirmek 

7. KDU ile ulaşılan sonucu duyurmak 

Sağlık bakımı alanında oldukça sorgulanan, tartışılan, araştırılan 

bir konu olan KDU en kaliteli sağlık bakımına en az maliyetle 

ulaşan, bakım vericinin ve bakım alanın deneyim ve değerlerinin 

en iyi kanıtlarla sentezini gerçekleştiren bir problem çözme 

yaklaşımıdır (Wallis, 2012; Melnyk ve ark., 2012; Atman 2011).  

KDU sağlık bakım girişimlerinde alınan kararların deneyimler 

veya kişisel düşüncelere göre değil, kanıta dayalı olması 

gerektiğini vurgulamakta; düzeyi yüksek çıktıları ile bakım 

vericinin uzmanlığının ve hastanın bireysel değerlerinin 

birleştirilmesini esas almaktadır (Yılmaz ve Gürler, 2017). 

2.3. Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulama 

Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalar alışılmış geleneksel 

girişimler ya da meslek üyelerinin ‘her zaman yaptığımız gibi’ 
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ifadesi doğrultusunda değil araştırma ve bilgiyi esas alan kaliteli 

bakımın gerçekleştirilmesini sağlar (Atman, 2011). Kanıta 

dayalı uygulamaların hemşirelikte en iyi kanıtlar, klinik 

deneyim, hastanın değerleri ve tercihleri olmak üzere üç bileşeni 

vardır (Şekil: 1) (Seçginli, 2014).  Bu doğrultuda hemşirelikte 

KDU bakım girişimlerinde bilimsel çalışma çıktılarından elde 

edilen en uygun ve düzeyi yüksek kanıtları hemşirenin kişisel 

deneyimi, hasta beklentisi ve tercihleri doğrultusunda 

sentezleyerek bakımın gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmak-

tadır (Schafer ve Welton, 2018; Kocaman, 2017; Cullum ve ark., 

2013). 

 

Şekil 1. Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulama Bileşenleri (Seçginli, 2014). 

Hemşirelikte KDU 
Bileşenleri

Hastanın Değerleri ve 
Tercihleri

Hemşirenin 
Deneyimi

En İyi Kanıtlar
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Etkin ve verimli bir sağlık bakımı sağlamanın ve bireylere zarar 

verilmesini önlemenin bakım verici kurum, birey ve bakım alan 

birey tarafından kabul edilen kanıt temelli uygulamalarla 

mümkün olduğu belirtilmektedir (Akbayrak ve Bağçıvan, 2010). 

Bundan dolayı tüm sağlık profesyonellerinin bireylere en kaliteli 

bakımı vermek için girişimlerini üst düzey kanıtlara 

dayandırması gerekliliği artmaktadır (Bayın ve Akbulut, 2012). 

Bunun yanında bilimsel bilginin artması ve bu bilgiye 

ulaşılabilirliğin kolaylaşması, değişen toplumun sağlık bakım 

tercihinin de değişmesi, sahada çalışan lisans düzeyi hemşire 

oranın artması, kanıt temelli bakımın bakım maliyetini azaltması 

gibi sebepler kanıta dayalı uygulamaların hemşirelik alanında da 

hızla gelişmesini zorunlu kılmıştır (Güneş, 2017; Öztürk ve  

ark., 2015).  

Hemşirelik uygulamalarında kanıt hemşirenin bakım maliyetini 

azaltarak, bakım etkinliğini artırarak, bakım vericiler için rehber 

oluşturarak, hemşirenin uygulamalarını doğru yönde 

değiştirerek, geliştirerek, uygulama çıktılarının kontrolünü 

kolaylaştırarak hemşirelik mesleğini daha güvenilir kılacak, 

hemşirelik disiplinini geliştirecektir (Güneş, 2017; Şenyuva, 

2016). Ancak kanıta dayalı uygulamalara yönelik birçok çalışma 
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rağmen çalışma sonuçları klinik uygulamasına yansıtılamamak-

tadır. Günümüzde maddi kâr getiren çalışma sonuçlarının 

klinikte kullanılması daha olasıdır (Melnyk, 2012). 

Hemşirelik girişimlerinin kanıt temelli olması; 

• Hemşirelerin önemli, doğru, uygulanabilir kanıtlar 

doğrultusunda bütüncül olarak etkin bakım sunması  

• Hemşirelerin kanıta dayalı veriler doğrultusunda 

çalışması, 

• Klinik problemlerini ortadan kaldırmak, 

• Güncel girişim uygulamak, 

• Hemşirelik bakımında ortak bir dil oluşturmak, 

• Hemşirenin karar verici rolünü kullanması, 

• Bakımda hataların en az seviyeye inmesi veya hiç 

hata yapılmaması, 

• Hemşire doyumunun artması, 

• Tam ve en etkin bir sağlık bakım hizmetine ulaşmak 

yönünden önemlidir (Akbayrak ve Bağçıvan, 2010). 
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2.4. Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar ile İlgili 

Modeller 

Modeller hemşirenin uyguladığı bakımın düzenli ve etkin bir 

şekilde gerçekleşmesi açısından klinikte hemşirelik 

uygulamaları için rehberlik etmekte, bakımda ortak bir dil 

oluşturmaktadır (Özkan ve Öztürk, 2013). Kanıt temelli 

hemşireliğin gerçekleştirilmesine yönelik yapılan yazın 

taramasında bu doğrultuda geliştirilmiş  

• Bilginin Dönüşümünde Yıldız Modeli 

• IOWA Modeli 

• Johns Hopkins Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulaması 

Modeli 

• Sağlık Hizmetlerinde Araştırmaların Uygulamaya 

Geçirilmesine İlişkin Eylem Geliştirme (Promoting 

Action Research Implementation in Health Services- 

PARIHS) Kavramsal Çerçevesi 

• Stetler Modeli 

• Yakın İş Birliği ile Gelişen Araştırma ve Klinik 

Uygulama-YİDİAKUM (The Advancing Research & 

Clinical Practice through Close Collaboration-ARCC) 
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Modeli başlıklı altı model olduğu görülmüştür (Schaffer 

ve ark., 2012).  

KDU modelleri KDU aşamasının örgütsel olarak 

düzenlenmesini, uygulamaların sistematik bir şekilde 

gerçekleştirilmesini, kanıt temelli uygulamaların hemşireler 

tarafından kullanımının kolaylaştırılmasını, bakımda harcanan 

zaman ve maliyetin azalmasını sağlamaktadır.  

Bu modellerin devamlı olarak gelişmesi için daha çeşitli 

çalışmalarda kullanılması gerekmektedir (Dossey ve Keegan, 

2013). 

2.5. Hemşirelikte Kanıt Düzeyleri 

Hemşirelikte kanıt düzeylerinin saptanması amacıyla Joanna 

Briggs Enstitüsü’nün kabul ettiği Şekil: 2’deki kanıt düzeyi 

sınıflandırılması Şekil: 3’teki kanıt derecelendirmesi 

kullanılmaktadır. 
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Tablo 1. Hemşirelikte kanıt düzeyi sınıflamaları Joanna Briggs Enstitüsü 

kanıt düzeyi sınıflaması (Seçginli, 2014; Joanna Briggs, 2003) 

Düzey Kanıt tipi 

I Randomize kontrollü çalışmaların (RKÇ) 

kullanıldığı sistematik inceleme kanıtları 

II En az bir ve güzel hazırlanmış RKÇ’den ortaya 

çıkarılan kanıt 

III.a Randomize olmayan kontrollü araştırmalardan 

ortaya çıkarılan kanıt 

III.b Birden çok merkezin/grubun yaptığı kohort veya 

vaka-kontrol araştırmalarından ortaya çıkarılan 

kanıt  

III.c Girişimli/girişimsiz çoklu zaman serilerinden 

ortaya çıkarılan kanıt, kontrolsüz deneysel 

araştırmaların çıktıları 

V Klinik tecrübelerden kaynaklı, saygın gücün 

fikirleri, tanımlayıcı araştırmalar veya uzman 

komite raporları 

 

Tablo 2. Joanna Briggs Enstitüsü kanıt derecelendirmesi (Mangram ve ark., 

1999) 

 

 

 

Sınıf A Güçlü kanıtlarla desteklenmektedir. 

Sınıf B Orta dereceli kanıtlarla desteklenmektedir. 

Sınıf C Kanıtlarla desteklenmemektedir. 
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2.6. En İyi Kanıt 

Günümüzde her alanda olduğu sağlık alanında da ortaya atılan 

ve kullanılabilir oldukça fazla veri ve bilgi bulunmaktadır. 

Bilimsel çalışma çıktıları dünya çapında kanıt için en önemli 

veri olarak görülmektedir. Ancak dijital ortamın kolay 

ulaşılabilir, denetimi olmayan ve herkesin görebileceği 

kaynaklar sunması sağlık uygulamaları için tehdit edici hale 

gelmiştir. Ancak KDU kanıt olarak kabul edilen bilginin ve bu 

bilgi/kanıtın uygulanış biçimine göre değişir. Bilimsel 

çalışmaların çıktıları klinik uygulamalara direkt yansıtılamaz. 

Ortaya koyulan her çıktı girişimlere yansıtılmadan önce farklı 

çalışmaların bulgularıyla karşılaştırılmalıdır (Ayhan, Kocaman 

ve Bektaş, 2015).  

Son zamanlarda tüm yayın türlerinde sayı olarak artış 

görülmektedir. Kanıt seviyesi yüksek yayınlar ve kanıt seviyesi 

düşük yayınlar karşılaştırıldığında kanıt seviyeleri düşük 

yayınların fazla olduğu görülmektedir. Kanıta dayalı 

uygulamaların gelişmesi için sadece bir yayın türünün değil tüm 

yayın türlerinin büyümesi önemli ve gereklidir. Basamak 

basamak gelişen kanıta dayalı uygulamaların yüksek kalitede 

olması için daha fazla maddi, teknik ve insan desteği 
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gerekliliğine ek olarak alt düzeydeki çalışmalardan çıkarılmış 

sonuçlarında değerlendirilmesi, kullanılması önemlidir (Hung 

ve ark., 2015). 

2.7. Hemşirelikte Kanıt Temelli Uygulamaları 

Gerçekleştirme Önündeki Engeller 

Bireylere verilen bakımın kalitesini artırmak ve bakımın 

sonuçlarını iyileştirmek için kanıta dayalı hemşirelik 

girişimlerinin uygulamalara yansıtılması gerekmektedir.  

Kanıta dayalı uygulamaların kullanımını artırmak için 

yayınlanan rehberlerin, kılavuzların artmasına rağmen bu durum 

zaman gerektiren bir süreçtir. Hemşireler bu kaynaklara 

ulaşmada, kaynakları anlamada ve kanıt temelli uygulamaları 

kullanımına karar vermede hala sorun yaşamaktadır (Bayın, 

2012; Bayık ve Ardahan, 2011; Brown ve ark.,  2010). 

Hemşirelerin yeni uygulamaları denemeye istekli olmamaları; 

araştırma okumak için yeterli zamanının olmadığını ifade 

etmesi, araştırmaların analizini yapacak yeterli donanımda 

olmaması ya da araştırmanın anlaşılır bir dil ile aktarılmamış 

olması, araştırma konularının girişimler ile alakalı olmaması, 

araştırmada fazla ve gereksiz bilgilere değinilmesi, araştırma 
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sonuçlarının toplandığı bir birimin olmaması, kaynaklara 

ulaşımın mali destek gerektirmesi durumları da kanıta dayalı 

uygulamaların gerçekleştirilmesi önünde birer engel olmaktadır.  

Bir ekibin parçası olarak çalışan hemşirelerin araştırma 

yapabilmesi ve bulgu ortaya koyabilmesi için yöneticilerin, 

eğitimcilerin desteklerinin önemli ölçüde gerekliliği fakat bunun 

gerçekleşmemesi de bir engel olarak ortaya çıkmaktadır (Bayın, 

2012; Bayık ve Ardahan, 2011; Brown ve ark., 2010). 

Demir ve arkadaşlarının (2012) çalışmasında kanıta dayalı 

uygulamaların gerçekleştirilmesinde hemşirelerin kendinde 

değişim gücünü görmemelerini, uygulamaların gerçekleştiril-

mesi için uygun imkanların olmamasını ve ekibin bir parçası 

olan doktorların hemşireler ile iş birliği yapmamasını ilk üç 

engel olarak ortaya koyulmuştur. Bu çalışmada hemşireler kanıt 

temelli uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için yönetim 

tarafından desteklenmeyi ve bu konuda eğitimler verilmesini 

önermiştir (Demir ve ark., 2012).  

Shifaza, Evans ve Bradley (2014)’de hemşirelerin %83,3’ünün 

araştırmaların analiz çıktılarını anlamadıklarını, %80,3’ü ilgili 

literatürün karmaşık olduğunu ve %56,6’sı çalışma kanıtlarına 

güvenip güvenmemekte kararsız olduklarını belirtmiştir. Bu 



108 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

 

çalışmaya göre hemşireler kanıta dayalı uygulama ortamını 

başlatmak için kendilerini yeterli görmemekte ve yeterli yetkiye 

sahip olmadıklarını düşünmektedirler (Shifaza ve ark., 2014).  

Kanıt düzeyi düşük veya temeli olmayan bilgilerin yayılması 

hemşirelerin girişimlerinde doğru bilgiye ulaşımı 

kısıtlamaktadır. Bu doğrultuda hemşireler kullanacağı bilginin 

doğruluğunu ve kanıt durumunu değerlendirebilmelidir 

(Karagözoğlu, 2017). Hemşirelik mesleğini geliştirmek 

amacıyla hemşireler en iyi kılavuzlara ulaşabilmeli, kanıtlanmış 

uygulamaları değerlendirebilmeli ve kanıt temelli uygulamaları 

gerçekleştirebilmek için tüm imkanlardan yararlanabilmelidir 

(Mackey ve Bassendowski, 2017).  

2.8. Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulama Kaynakları 

Bireylere verilen bakımın kalitesini artırmak ve bakımın 

sonuçlarını iyileştirmek için kanıta dayalı hemşirelik 

girişimlerinin uygulamalara yansıtılması gerekmektedir. Kanıta 

dayalı uygulamaların kullanımını artırmak için yayınlanan 

rehberlerin, kılavuzların artmasına rağmen bu durum zaman 

gerektiren bir süreçtir. Hemşireler bu kaynaklara ulaşmada, 

kaynakları anlamada ve kanıt temelli uygulamaları kullanımına 
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karar vermede hala sorun yaşamaktadır (Bayın, 2012; Bayık ve 

Ardahan, 2011; Brown ve ark.,  2010). 

Hemşirelerin yeni uygulamaları denemeye istekli olmamaları; 

araştırma okumak için yeterli zamanının olmadığını ifade 

etmesi, araştırmaların analizini yapacak yeterli donanımda 

olmaması ya da araştırmanın anlaşılır bir dil ile aktarılmamış 

olması, araştırma konularının girişimler ile alakalı olmaması, 

araştırmada fazla ve gereksiz bilgilere değinilmesi, araştırma 

sonuçlarının toplandığı bir birimin olmaması, kaynaklara 

ulaşımın mali destek gerektirmesi durumları da kanıta dayalı 

uygulamaların gerçekleştirilmesi önünde birer engel olmaktadır.  

Bir ekibin parçası olarak çalışan hemşirelerin araştırma 

yapabilmesi ve bulgu ortaya koyabilmesi için yöneticilerin, 

eğitimcilerin desteklerinin önemli ölçüde gerekliliği fakat bunun 

gerçekleşmemesi de bir engel olarak ortaya çıkmaktadır (Bayın, 

2012; Bayık ve Ardahan, 2011; Brown ve ark., 2010). 

Demir ve arkadaşlarının (2012) çalışmasında kanıta dayalı 

uygulamaların gerçekleştirilmesinde hemşirelerin kendinde 

değişim gücünü görmemelerini, uygulamaların 

gerçekleştirilmesi için uygun imkanların olmamasını ve ekibin 

bir parçası olan doktorların hemşireler ile iş birliği yapmamasını 
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ilk üç engel olarak ortaya koyulmuştur. Bu çalışmada hemşireler 

kanıt temelli uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için yönetim 

tarafından desteklenmeyi ve bu konuda eğitimler verilmesini 

önermiştir (Demir ve ark., 2012).  

Shifaza, Evans ve Bradley (2014)’de hemşirelerin %83,3’ünün 

araştırmaların analiz çıktılarını anlamadıklarını, %80,3’ü ilgili 

literatürün karmaşık olduğunu ve %56,6’sı çalışma kanıtlarına 

güvenip güvenmemekte kararsız olduklarını belirtmiştir. Bu 

çalışmaya göre hemşireler kanıta dayalı uygulama ortamını 

başlatmak için kendilerini yeterli görmemekte ve yeterli yetkiye 

sahip olmadıklarını düşünmektedirler (Shifaza ve ark., 2014).  

Kanıt düzeyi düşük veya temeli olmayan bilgilerin yayılması 

hemşirelerin girişimlerinde doğru bilgiye ulaşımı 

kısıtlamaktadır. Bu doğrultuda hemşireler kullanacağı bilginin 

doğruluğunu ve kanıt durumunu değerlendirebilmelidir 

(Karagözoğlu, 2017). Hemşirelik mesleğini geliştirmek 

amacıyla hemşireler en iyi kılavuzlara ulaşabilmeli, kanıtlanmış 

uygulamaları değerlendirebilmeli ve kanıt temelli uygulamaları 

gerçekleştirebilmek için tüm imkanlardan yararlanabilmelidir 

(Mackey ve Bassendowski, 2017).  
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2.9. Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulama Kaynakları 

Hemşireler uygulamaları için kanıt araştırırken başvurabileceği 

veri tabanlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir:  

 

➢ Agency for Healthcare Research and 

Quality(AHRQ)- https://www.ahrq.gov/  

➢ APA-PsycINFO- 

https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/   

➢ BMJ Evidence-Based Medicine - 

https://ebm.bmj.com/   

➢ Campbell Collaboration - 

https://www.campbellcollaboration.org/    

➢ Centre for Evidence-Based Nursing - 

http://www.york.ac.uk/healthsciences 

➢ CINAHL - 

https://www.ebscohost.com/nursing/products/cinahl

-databases   

➢ Cochrane database of systematic reviews - 

http://www.cochrane.org/cochrane-reviews  

➢ Cochrane Library- 

https://www.cochranelibrary.com/ 
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➢ EBSCQ- https://www.ebsco.com   

➢ HEMAR-G - http://hemarge.org.tr/   

➢ Joanna Briggs Institute- http://joannabriggs.org   

➢ Medscape - http://www.medscape.com/  

➢ National Comprehensive Cancer Network - 

http://www.nccn.org/index.asp  

➢ National Guidelines Clearinghouse - 

http://www.guideline.gov/  

➢ NIHR- https://www.nihr.ac.uk/   

➢ Oncology Nursing Society- https://www.ons.org/    

➢ Opengrey- http://opengrey.eu    

➢ Ovid - https://www.ovid.com/site/index.jsp   

➢ Proquest Nursing & Allied Health- 

https://www.proquest.com/products-

services/pq_nursingahs_shtml.html    

➢ PubMed- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/    

➢ Registered Nurses’Association of Ontario - 

http://rnao.ca/  

➢ Rochester University Evidence-Based Resource 

Guide- https://www.urmc.rochester.edu/ 

➢ ScienceDirect- https://www.sciencedirect.com/   
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➢ Sigma Global Nursing- 

https://www.sigmanursing.org   

➢ Sigma Theta Tau International - 

http://stti.iupui.edu/library 

➢ The Joint Commission - 

http://www.jointcommission.org/ 

➢ The Sarah Hirsh Institute - 

http://fpb.case.edu/Centers/Hirsh/ 

➢ Ulakbim - http://ulakbim.tubitak.gov.tr/   

➢ Virginia Henderson International Nursing Library - 

http://www.nursinglibrary.org/vhl/ 

➢ Wiley Online Library 

https://onlinelibrary.wiley.com/   

➢ York Univesity of Evidence-Based Nursing Center- 

https://www.york.ac.uk/healthsciences   

3. Sonuç 

Kanıta dayalı bir girişim ortaya çıkarma, devamlılık gerektiren 

bir süreçtir, devamlı araştırma ve devamlı eğitim gerektirir. 

❖ Hemşirelik alanında kanıta dayalı uygulamalar 

geliştirmek için hemşirelik alanı dahilindeki teorik ve 
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pratik yetiler artırılmalı ve bilimsel sonuçları temel alan 

bakımın gerçekleştirilmesi önündeki engeller azaltılma-

lıdır. 

❖ Hemşirelik mesleğinde kanıt temelli uygulamaların daha 

fazla kullanılması amacıyla KDU süreci hemşire eğitimi, 

klinik girişimler ve bilimsel araştırmalar ile 

birleştirilmelidir. 

❖ Klinik, uzman veya akademik hemşirelerinde kendini 

dinamik bir şekilde devam eden kanıtlanmış bilgileri 

öğrenmeye, takip etmeye ve değerlendirerek uygulamala-

rına yansıtmaya adamaları gerekmektedir. 

❖ Hemşirelerin karar verici rolünü kullanırken kararlarını 

yüksek düzey kanıtlara dayandırmaları gerekir. 

❖ Değişen, gelişen toplum ve meslek grupları içinde hemşire 

kendini ve mesleğini kanıtlar ortaya koyarak veya kanıtları 

kullanarak geliştirmelidir. 

❖ Hemşire kanıta dayalı uygulamaların hasta üzerindeki 

hızlı iyileştirici etkisine; hastaya, topluma, mesleğine ve 

kendisine olumlu etkisine inanmalıdır. 

❖ Örgütsel olarak hemşire yöneticiler güncel kanıtları takip 

etmeli, finanse etmeli ve diğer hemşirelere ulaşmasını 

sağlamalıdır. 
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GİRİŞ 

P.multocida, 19. Yüzyıl’da, Louis Pasteur tarafından Tavuk 

Kolerası’ndan ilk kez izole edilmiş ve bu nedenle “Pasteurella” 

olarak adlandırılmıştır. Pasteur, bu çalışmalarında yürüttüğü 

pasajlama işlemleri neticesinde etkenin virulansının azaldığını 

gözlemlemiş ve bu pasajlardan elde ettiği suşları yine tavuklara 

vererek hayvanlarda bağışıklık oluşmasını sağlamıştır (Mutter 

ve ark., 1989; Harper ve ark., 2006; Dabo ve ark., 2008 

Kubatzky, 2012 ).  

P. multocida’nın adlandırılması ilk olarak 1883’te Burrill ile, 

“Micrococcus gallicidus” olarak başlamıştır. Daha sonra etkene 

sırasıyla, Trevisan 1887’de “Pasteurella cholerae-gallinarum”, 

1889’da Lehmann and Neumann "Bacterium multocidum", 

1893’de Kitt “Bacterium bipolare multocidum” ve nihayet 

1939’da Rosenbusch ve Merchant “P. multocida” adını vermiştir 

(Rosenbusch ve Merchant, 1939; Sneath, 1982; Mutters ve ark., 

1985). 

P.multocida, PasteurellaceaeailesininPasteurella cinsi’ne 

mensuptur. Pasteurellaceae ailesinde;, Actinobacillus spp., 

Aggregatibacter spp., Avibacterium spp., Basfia spp., 
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Bibersteinia spp., Chelonobacter spp., Gallibacterium spp., 

Haemophilus spp., Histophilus spp., Lonepinella spp., 

Mannheimia spp., Nicoletella spp., Pasteurella spp., 

Phocoenobacter spp. ve Volucribacter spp. Olmak üzere 15 cins 

yer alır (Garrity ve ark., 2004). 

Pasteurella cinsi’nde ise; Pasteurella aerogenes, Pasteurella 

bettyae, Pasteurella caballi, Pasteurella canis, Pasteurella 

dagmatis, Pasteurella langaaensis, Pasteurella lymphangitidis, 

Pasteurella mairii, Pasteurella multocida, Pasteurella 

pneumotropica, Pasteurella skyensis, Pasteurella stomatis ve 

Pasteurella testudinis önemli patojenlerdir (Garrity ve ark., 

2004). 

P. multocida’nın alt türleri de P. multocida subsp. multocida, P. 

multocida subsp. gallicida ve P. multocida subsp. septica’dır 

(Garrity ve ark., 2004).P. multocida, Pasteurella cinsi içindeki 

etkenler arasında, Dünya’nın hemen her yerinde izole edilmesi 

ve hayvanlardaki sekonder enfeksiyonlarda büyük ölçüde öne 

çıkması nedeniyle hayvanlar için önemli,insanlar için ise fırsatçı 

fırsatçı bir patojendir(Hunt ve ark. 2000, Kunhert ve ark 2000). 

Etken, temel olarak solunum sistemlerine affinite gösterdiği ve 
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memeliler, kanatlılar ve insanlar başta olmak üzere geniş bir 

konakçı ağına sahiptir (Bisgaard ve ark 1994). 

 Etkenin, özellikle üst solunum yollarında kendi başına hastalık 

oluşturabilmesinin dışında diğer mikroorganizmalar, viruslar ve 

bakım koşullarının yol açtığı solunum sistemi rahatsızlıkları ve 

canlının bağışıklığının baskılandığı durumlar da Pasteurellosis 

için uygun ortamı oluşturabilir (Hunt ve ark. 2000, Kunhert ve 

ark 2000). 

P. multocida’nın konakçı çeşitliliği, etken ile ilişkisi olan 

solunum yolu hastalıklarına yönelik epidemiyolojik çalışmaları 

sınırlandırmıştır. Ayrıca, salgınlar, zoonotik enfeksiyonlar 

kamusal sağlık hizmetlerini etkileyen önemli süreçlerdir (Uludağ 

ve Akgün, 2020). Bundan başka, bakterinin üst solunum yolu 

florasında doğal olarak bulunması nedeniyle Pasteurellosis’in 

teşhisi için, etkenin varlığının yeterli görülmemesi, P. 

multocida’nın solunum yolu hastalıklarında primer etkeni mi 

yoksa fırsatçı bir patojen mi olduğu tartışmalarına yol 

açmaktadır. (Dabo ve ark., 2008; Quinn ve ark., 2011). Bu 

yüzden, P. multocida enfeksiyonlarının, patojen suşlar ile doğal 

flora bakterileri arasındaki farklılıklardan mı yoksa konak ile 

etken arasındaki ilişkide meydana gelen değişikliklerden mi 
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kaynaklandığı sorusu hala cevap aramaktadır. Yine de yapılan 

çalışmalarda patojen suşlar ve doğal flora suşları arasında tespit 

edilen bir fark bildirilmemiştir (Dabo ve ark., 2008). 

Konaklara ve patojenlere ait özellikler, P. multocida 

enfeksiyonlarının oluşumunda ve seyrinde etkilidir. Özellikle 

kapsül ve virülens ile ilgisi olan genler patogenezde önemlidir 

(Harper ve ark., 2006; Dabo ve ark., 2008). 

Tablo 1. Patojen Pasteurella multocida’nın önemi (Bisping ve 

Amtsberg, 1988) 

 
Antijen 

tipi 

Hayvan 

türleri 
Klinik görünüm Yaygınlığı 

B 

E 
Sığır, manda Hemorajik septisemi 

Genellikle Güney-

Doğu  Asya, Orta ve 

Doğu Afrika, Güney 

ve Batı Avrupa, 

Yakın ve  Orta 

Doğu 

B Domuz Hemorajik septisemi 
Asya, nadir olarak 

Orta Avrupa 

B Sığır 

Akut pasteurellosis, 

görünüşe göre 

hemorajik septisemiden  

farklıdır 

çünkü yayılma eğilimi 

yavaştır 

Bütün dünyada 

5: A 

8a: A 

Kanatlılar, 

genellikle 

Kümes 

hayvanları & 

Kanatlı kolerası Bütün dünyada 
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Hindiler 

A 

A, D 
Sığır, domuz 

Pasteurellos pneumonisi 

enzootik 

pneumoni ile kompleks, 

domuzlarda 

atrofik rinitis 

Bütün dünyada 

A Koyun 

Akuttan kroniğe kadar 

varan pleuro- 

pneumoni 

Bütün dünyada 

A, D Tavşan 

Akuttan kroniğe kadar 

varan 

solunum sistemi 

hastalığı, rinitis 

Bütün dünyada 

D Kanatlılar 

Kronik pasteurellosis, 

tavuk kolerası, 

pneumoni, rinitis, 

sinuzitis, 

Bütün dünyada 

A  Köpek 

Farenks ve tonsillerin  

mukoz 

membranlarında latent 

enfeksiyon 

Bütün dünyada 

 

Pasteurella cinsi, uzun süre, ruminantlar ve diğer evcil 

hayvanların çoğunda ortaya çıkan sistemik, pulmoner ve 

septisemik vakalarla ilgili tek cins olduğu düşünülmüştür. 

Moleküler biyoloji tekniklerinin gelişmesi sonucu yapılan DNA 

hibridizasyon ve 16 S rRNA gen sekans analizleri sonucunda, 

bu cinsin altında yer alan etkenlerin birçok ortak özellikleri 

olduğu görülmüş ve sınıflandırma tekrar yapılmıştır (Mohamed 

ve Abdelsalam, 2008). Yapılan bu son sınıflandırmada 
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Pasteurellacea familyası içinde 15 bakteri cinsi tanımlanmmış 

fakat mesleğimiz açısından önemli olarak Actinobacillus, 

Avibacterium, Bibersteinia, Haemophilus, Histophilus, 

Mannheimia ve Pasteurella cinsleri öne çıkmıştır. (Quinn ve 

ark., 2011). Bu sınıflandırmadan önce P. haemolytica biyotip A 

olarak adlandırılan etken, Mannheimia cinsi içerisinde 

değerlendirilmiş ve M. haemolytica adını almıştır (Angen ve 

ark., 1999; Mohamed ve Abdelsalam, 2008). 

P.multocida’nın serotiplendirmesi kapsüler ve somatik 

antijenlerine göre gerçekleştirilmektedir. Etken, A, B, D, E ve F 

olmak üzere 5 kapsüler, 16 tane de somatik serotipi vardır. 

(Seleim 2005). Etkenin serotiplendirme çalışmaları, izolatların 

gruplanabilmesi ve hastalıkların sınıflandırılması amacıyla 

yapılmaktadır. Bu amaçla farklı metodlar geliştirilmiş ve ilk 

çalışma Cornelius tarafından 1929 gerçekleştirilmiştir. 1947’de 

pasif fare koruma testlerine göre Roberts’in I, II, III, IV olarak 

bildirdiği P. multocida serotiplerine, Hudson, 1954’te serotip 

V’i eklemiştir (De Alwis, 1999). Carter ise 1952’de yaptığı 

presipitasyon ve 1955’te yaptığı indirekt hemaglütinasyon 

(IHA) testleri sonucunda etkene ait serogrupları A, B, C ve D 

olarak belirlemiştir (Carter, 1952; Carter, 1955). Daha sonra 
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Carter, 1961 yılında Afrika’daki hemorajik septisemi 

vakalarından elde ettiği türlerin serogrup B’den farklı olduğunu 

belirterek gruplandırmaya serogrup E’yi dahil etmiş (Carter, 

1961), 1963’te ise Serogrup C tablodan çıkarılmıştır (Carter, 

1963). Rimler ve Rhoades 1987 yılındaki çalışmalarında 

hindilerden elde ettikleri yeni serotipi  F  olarak gruplandırmaya 

eklemiştir (Rimler ve Rhoades, 1987). 1961 yılında Namioka ve 

Murata Aglutinasyon Testi ile Kapsül antijenlerine göre P. 

multocida suşlarını gruplandırmışlardır (Namioka ve Murata 

1961a, 1961b,1961c,1964). Namioka ve Bruner 1963’te tavşan 

hiperimmun serumu ile aglutinasyon testi yaparak 11 somatik 

tip belirlemiş (Namioka ve Bruner, 1963), Hedloston ve 

arkadaşları tarafından 1972 yılında Agar Jel Presipitasyon testi 

ile yürütülen çalışma sonucunda ise 16 farklı somatik tip 

belirlenmiştir (Hedloston ve ark. 1972).  

 

Tablo 2. Pasteurella multocida’nın serolojik sınıflandırması 

Yazar Test 
İdentifiye Edilen 

Tipler 

Cornelius (1929) 
Aglutinasyon absorbsiyon 

test 
Grup I,II,III, IV 

Yusef (1935) Presipitasyon test Grup I,II,III, IV 

Rosenbach ve 

Merchant (1939) 

Aglutinasyon 

fermantasyon 
Grup I,II,III 

Little ve Lyon 

(1943) 
Lam Aglutinasyon Tip 1,2,3 
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Roberts (1947) Pasif Fare Koruma Testi Tip 1,2,3,4 

Kapsüler Tiplendirme 

Carter (1955) 
İndirekt Hemaglutinasyon 

(IHA) 
A,B,C,D 

Carter (1961) IHA E 

Namioka ve 

Murata (1961a) 
Lam Aglutinasyon A,B,D,E 

Rimler ve Rhoades IHA F 

Somatik Tiplendirme 

Namioka ve 

Murata 

(1961b;1961c; 

1964), Namioka ve 

Bruner (1963) 

Aglutinasyon 1-11 

Heddleston ve ark. 

(1972) 
Agar Jel Presipitasyon 1-16 

 

P. multocida’nın P. multocida’nın serogrup tiplendirmesinde en 

büyük pay kapsül antijenlerindedir. P. multocida’nın 

potogenesisinde de öne çıkan kapsül, fimbria, dış membran 

proteinleri (DMP), lipopolisakkarit (LPS) endotoksinler, 

eksotoksinler, multocidin veya sideroforlar, ekstrasellüler 

enzimler ve plasmidlerden meydana gelir (Seleim 2005). 

Kapsüllü suşlar çoğunlukla kapsülsüz olanlardan patojendir 

(Snipes ve ark., 1987; Jacques ve ark., 1993). Kapsülsüz 8 

serotip A suşunun tavuklara uygulandığında avirülent olduğu 

(Chung ve ark., 2001); buna rağmen bu suşların yüksek dozlarda 

ve uzun süre uygulanmaya devam edildiğinde immun sistemi 

uyardığı görülmüştür (Chung ve ark., 2005). 
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Tablo 3: Carter’e göre O antijenlerinin ve K antijen tipleri ile ilişkileri 

1, Hiyaluronidaz, genellikle tip A suşları tarafından üretilir.2, Tip D’de 

genellikle akriflavin testi pozitiftir. (M. Bekar, 2003). 

 

 

Morfolojive Kültür Özellikleri 

Pasteurella multocida, boyutları 0,2-0,4 X 0,5-1,5 μm olan, şekil 

itibariyle oval, kokoid kısa ve küçük çomak yapılı ve gram 

negatif bakterilerdir. Ender olarak görünümleri flament şeklinde 

olabilir. Sporsuz, hareket özelliği olmayan ve kapsüllü 

etkenlerdir. Giemsa ve Metilen Mavisi boyamaları iyi sonuç 

verir. Enfekte dokulardan ve kandan hazırlanan preparatlardaki 

bipolar boyanmış etkenler P.multocida için karakteristiktir 

(M.Bekar, 2003). Fakültatif anaerob gelişim gösteren 

K-Antijen tipleri O-antijenleri Serotipler 

 

A1 

1 1: A 

3 3: A 

5 5: A 

7 7: A 

8 8: A 

9 9: A 

B 
6 6: B 

11 11: B 

D2 
1 1: D 

2 2: D 

E 

3 3: D 

4 4: D 

10 10: D 

6 6: E 
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P.multocida kan ve/veya serum içerikli besiyerlerinde daha iyi 

ürer (Quinn ve ark., 2011; Markey ve ark., 2013). Optimal üreme 

değerleri 24-48 saatte 37 °C’de ve pH 7,2 - 7,8 aralığındadır 

(Quinn ve ark., 2004). Mac Conkey besiyeri safra tuzu 

içerdiğinden P.multocida’nın üremesine elverişli değildir. (Arda 

ve ark 1992, Collee 1970, Smith 1960). Fakültatif anaerob 

gelişim gösteren P.multocida,  oksidaz ve katalaz pozitiftir. Kan 

ve/veya serum içerikli besiyerlerinde daha iyi ürer (Quinn ve 

ark., 2011; Markey ve ark., 2013). 

P. multocida, katı besiyerlerinde M, S, R ve I tipi koloniler 

oluşturabilir. Oluşan bu koloniler, yuvarlak, parlak, düzgün 

yapıda olup, 1 milimetre çapında ve  koyu grirenklidir. Kanlı 

agarda oluşan koloniler hemolitik değildir (Quinn ve ark., 2004; 

Aydın, 2006). Tamamı kapsüllü olan M koloni suşları sığır, 

insan, tavşan ve domuzların solunum yolu enfeksiyonlarından 

izole edilirler (Arda ve ark 1999). Tavşan ve farelerdeki 

virulansları değişkenlik gösterir (M. Bekar, 2003.; Aydın, 2006). 

İzolasyonu akut vakalardan yapılan S koloni suşları ise katı besi 

yerlerinde yuvarlak, düzgün ve küçük parlak koloniler 

oluştururlar. Tavşan ve fareler için patojendirler (Arda ve ark. 

1999,; Aydın, 2006).F kolonileri ise yine akut vakalardan izole 
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edilen ve katı besi yerlerinde yuvarlak, küçük fakat bu defa 

flouresans özellik gösteren kolonilerdir. Bu koloni tipleri de 

kapsüllü ve yine fareler ve tavşanlar için patojendir (Aydın, 

2006). R koloniler ise kapsülsüzdürler. Fareler ve tavşanlar için 

patojen değildirler ya da çok az patojendirler (M.Bekar, 2003). 

Sıvı besi yerlerinde ise M koloniler, besi yeri içerisinde homojen 

bir bulanıklık meydana getirirler. Aglütinasyon göstermeleri 

için hyaluronidaz ile işlem görmeleri gerekir. R koloniler ise 

granüllü yapı gösterirler ve kendiliğinden aglütine olurlar 

(Aydın, 2006). 

P.multocida kolonileri, sıralaması M>S>I>R olacak şekilde 

değişim gösterebilirler. Birbirine müteakip pasajlar sonucunda, 

M koloniler, R koloni görünümü alabilir (Aydın, 2006). 
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Tablo 4:Pasteurella multocida’nın sıvı ve katı besiyerlerinde üreme şekli 

Koloni tipi 
 Koloni  

 görünümü 

 

 Buyyon 

kültürü 

 

Kaps

ül 

 

Hemaglutina

s- 

 yon’la tip 

tayini 

 

 Akriflavin 

Test2 

D
is

so
si

y
e 

o
lm

a
 

 M 

Mukoid 

 Nemli, 

mukoid, 

 çekince 

iplik gibi 

uzar, çapı 2-

5 mm. 

İplik gibi 

uzayan  

zayıf 

sediment 

 

+ 

 

+ 

 

 Mukoid 

 presipitat 

 

S 

Smooth(d

üzgün) 

Düzgün,flore

san 

 veren ve 

yanar-döner, 

çapı 1-3 mm. 

 Bir örnek 

Bulanıklık 
+ + 

Bakteriler 

süspansiyond

a kalır 

 Düzgün, 

küçük, 

 floresan 

veren 

 Bir örnek 

Bulanıklık 
+ + 

 Zayıf  

 flokulasyon 

Düzgün,flore

san  vermez 
 Sediment  + - 

 

Flokulasyon 

 R 

 rough 

(pürüzlü) 

 Pürüzlü 

(nadir) 
 Sediment  - - 

 

Flokulasyon 

1, hiyoluronidaz testle gösterilir;      2, 0.5 ml akriflavin solusyonu ( 

1/1000) 2 ml.sedimente katılır ve çalkalanır. Flokulasyon 5 dakikada oluşur. 

(M. Bekar, 2003). 

 

Biyokimyasal Özellikleri 

P. multocida; ortamda gaz açığa çıkarmadan glukoz, sakkaroz, 

levüloz, galaktoz, sorbitol, fruktoz, mannoz ve ksilozu 

kullanabilirler. Ramnoz, salisin, dekstrin ve inuline karşı 
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etkisizdşrler ve Nitratları nitritlere indirgerler. H2S, negatif 

olsalar da nadir durumlarda az miktarda H2S oluşabilir. İndol 

pozitiftir. β - galaktosidaz, Metil Red (MR) ve Voges Proskauer 

(VP) negatiftir. Üreaz negatif tir ve jelatini eritmez. Lisin ve 

arjinin dekarboksilaz negatiftir (Garrity ve ark., 2004; Quinn ve 

ark., 2004; Aydın, 2006). 

P. multocida, antibiyotikler, dezenfektanlar ve olumsuz çevre 

şartlarına karşı oldukça hassastır olmasının yanında su ve 

toprakta 30 güne kadar canlılığını devam ettirebilmektedir. 

(Rimler ve Glisson, 1997; Christensen ve Bisgaard, 

2000).Virulans özelliklerini; derin ekim yarı katı jelözde 4-6 

hafta, hayvan kadavralarında 2-3 ay, kanda 6 gün ve suda 2 hafta 

koruyabilir. Kültürleri  -20/-30 °C’de 6 yıl, liyofilizasyon ile ise 

10 yıl saklamak mümkündür (Aydın, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 



138 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

 

Tablo 5:Hayvanlarda hastalık oluşturan  Pasteurella cinsi tür ve tür 

altlarının biyokimyasal ayrımı  (M.Bekar, 2003). 

 
T

ü
rl

er
 

N
A

D
 

g
er

ek
si

n
im

i 
O

D
C

 

İn
d

o
l 

Ü
re

a
z 

T
re

h
a
lo

z 

M
a
lt

o
z 

D
-K

si
lo

z 

L
.A

ra
b

in
o
z 

M
a
n

n
it

o
l 

S
o
rb

it
o
l 

D
u

ls
it

 

E
tk

il
e
n

en
  

T
ü

rl
er

 

 P. multocida 

subsp. 

multocida 

- + + - 
  

+ 

  

- 

   

+ 
- + - - 

Memeliler, kuşlar ve 

insanlar 
P. multocida 

subsp. septica 

 

- 
d + - d - d - + + - 

 P. multocida 

 ssp. gallicida 

 

- 

 

+ 
+ - - - + d + + - 

P. dagmatis 
 

- 
- + + + + - - - - - 

 Köpek, kedi ve 

bunların 

 ısırdığı insanlar 

 P. 

gallinarum 

 

- 
- - - + + d - - - -  Kanatlılar 

 P. canis 
 

- 
+ 

d

w 
- d - - - - - - 

 Biotip 1 (indol +): 

köpek, kedi ve insanlar 

 Biyotip 2 (indol -): 

sığırlar 

 P. stomatis 
 

- 
- 

+

w 
- + - - - - - - 

 Kedi ve köpek: 

solunum  

 sistemi 

 P. anatis 
 

- 
- 

 

- 
- + - + - + - -  Ördekler 

 P. langaa 
 

- 
- - - - - - - + - -  Kümes hayvanları 

P. avium d - - - + - d - - - - 

 Kanatlılar 

 Önceki adı: 

Haemophilus  

 avium 

P. volantium + d - - + + d - + d - 

 Kanatlılar 

 Önceki adı: 

Haemophilus  

 avium 
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Genetik Özellikler 

Özellikle Kapsül, lipopolisakkarit tabaka, fimbria ve adhezin 

yapıları, bakteriyel toksinler, demir bağlama proteinleri, sialik 

asit metabolizmasında yer alan proteinler, hyaluronidaz ve dış 

membran proteinleri başta olmak üzere, P. Multocida’nın 

patogenezine etki eden ve virülensini belirleyen gen yapıları 

bildirilmiştir (Harper ve ark., 2006; Dabo ve ark., 2008). 

Kapsüle ait genetik yapılar içerisinde, polisakkaritler ve 

fosfolipitlerin sentezinden sorumlu hexA, hexB, hexC, hexD 

genleri, özellikle hyaluronik asit sentezinden sorumlu hyaA, 

hyaB, hyaC, hyaD, hyaE genleri ve bunlardan başka phyA, 

phyB genleri bulunur. (Chung ve ark., 1998; Boyce ve ark., 

2000). Etkenin genomunda fimbria proteinlerini kodlayan ptfA, 

fimA, flp1, flp2, hsf-1 ve hsf-2 genleri vardır (Harper ve ark., 

2006). A, B ve D 11 suşlarında bulunan tip IV fimbria yapısını 

kodlayan ptfA geni suşlar arasında farklılık gösterebilmektedir 

(Ruffola ve ark., 1997; Doughty ve ark., 2000).Özellikle serotip 

D suşlarda tespit edilen toxA geninin toksin proteinlerinin 

sentezinde rol aldığı  ve domuzların atrofik rinitis vakalarında 

klinik semptomların ortaya çıkmasına yol açtığı bilinmektedir 

(Rimler ve Rhodes, 1989).Demir bağlama metabolizmasında yer 
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alan  exbB, exbD ve tonB genleri demirin bağlanması için 

ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlarken,  HgbA ise hemoglobini 

bağlayarak konakçıya ait protein yapılarından demir temin eder 

(Harper ve ark., 2006).Etkenin sahip olduğu nanH ve nanB 

genleri ise sialidaz enziminin sentezini sağlar. Bu sayede 

konakçı hücrelerine ait protein ve lipit yapılarından sialisik asit 

metabolize edilerek karbon yağı olarak kullanılır. (Mizan ve 

ark., 2000). 

Etkenin genotiplendirilmesinde bir çok farklı teknik ve 

teknolojiden fadalanılsa da uygulama kolaylığı ve çabuk sonuç 

verme açısından PZR avantaj sağlamaktadır (Dziva ve ark., 

2008). 

Tablo 6’dada PZR analizleri için P. multocida spesifik, kapsül 

tip spesifik ve virülens ilişkili genlerin PCR ile tespitinde 

kullanılan oligonükleotid dizinleri verilmiştir. (Townsend ve 

ark.,2001; Ewers ve ark., 2006; Tang ve ark., 2009). 
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Tablo 6:PZR analizleri için P. multocida spesifik, kapsül tip spesifik ve 

virülens ilişkili genlerin PZR ile tespitinde kullanılan oligonükleotid dizinleri 

(Townsend ve ark.,2001; Ewers ve ark., 2006; Tang ve ark., 2009) 

Gen 
Oligonükleotid dizinleri 

(5’ - 3’) 

Amplikon 

büyüklüğü 

(bp) 

Kaynak 

P. multocida (PM) spesifik 

KMT1 

F: ATC CGC TAT TTA 

CCC AGT GG  

R: GCT GTA AAC GAA 

CTC GCC AC 

460 

Townsend 

ve 

ark.,2001 

Kapsül tip spesifik 

hyaD-

hyaC 

(Cap A) 

F: TGC CAA AAT CGC 

AGT CAG  

R: TTG CCA TCA TTG 

TCA GTG 

1044 

Townsend 

ve 

ark.,2001 

bcbD 

(Cap B) 

F: CAT TTA TCC AAG 

CTC CAC C 

R: GCC CGA GAG TTT 

CAA TCC 

760 

Townsend 

ve 

ark.,2001 

dcbF 

(Cap D) 

F: TTA CAA AAG AAA 

GAC TAG GAG CCC 

R: CAT CTA CCC ACT 

CAA CCA TAT CAG 

657 

Townsend 

ve 

ark.,2001 

ecbJ 

(Cap E) 

F: TCC GCA GAA AAT 

TAT TGA CTC 

R: GCT TGC TGC TTG 

ATT TTG TC 

511 

Townsend 

ve 

ark.,2001 

fcbD 

(Cap F) 

F: AAT CGG AGA ACG 

CAG AAA TCA G 

R: TTC CGC CGT CAA 

TTA CTC TG 

851 

Townsend 

ve 

ark.,2001 

Demir bağlama genleri 

tbpA 

F: TTG GTT GGA AAC 

GGT AAA GC 

R: TAA CGT GTA CGG 

AAA AGC CC 

728 
Ewers ve 

ark., 2006 
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hgbA 

F: TGG CGG ATA GTC 

ATC AAG 

R: CCA AAG AAC CAC 

TAC CCA 

420 
Ewers ve 

ark., 2006 

hgbB 

F: ACC GCG TTG GAA 

TTA TGA TTG 

R: CAT TGA GTA CGG 

CTT GAC AT 

789 
Ewers ve 

ark., 2006 

exbD 

F: CGT TCT GAT TAC 

AGC CTC TT 

R: AAC GAA ATC TTG 

GAA ACT GG 

247 
Tang ve 

ark., 2009 

exbB 

F: TTG GCT TGT GAT 

TGA ACG C 

TGC AGG AAT GGC 

GAC TAA A 

283 
Tang ve 

ark., 2009 

Adhezinler 

pfhA 

F: AGC TGA TCA AGT 

GGT GAA C 

R: TGG TAC ATT GGT 

GAA TGC TG 

276 
Ewers ve 

ark., 2006 

ptfA 

F: TGT GGA ATT CAG 

CAT TTT AGT GTG TC 

R: TCA TGA ATT CTT 

ATG CGC AAA ATC CTG 

CTG G 

488 
Tang ve 

ark., 2009 

hsf-1 

F: TTG AGT CGG CTG 

TAG AGT TCG 

R: ACT CTT TAG CAG 

TGG GGA CAA CCT C 

654 
Tang ve 

ark., 2009 

hsf-2 

F: ACC GCA ACC ATG 

CTC TTA C 

R: TGA CTG ACA TCG 

GCG GTA C 

433 
Tang ve 

ark., 2009 

tadD 

F: TCT ACC CAT TCT 

CAG CAA GGC 

R: ATC ATT TCG GGC 

ATT CAC C 

416 
Tang ve 

ark., 2009 
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Sialidaz 

nanB 

F: GTCCTA TAA AGT 

GAC GCC GA 

R: ACA GCA AAG GAA 

GAC TGT CC 

585 
Ewers ve 

ark., 2006 

nanH 

F: GAA TAT TTG GGC 

GGC AAC A 

R: TTC TCG CCC TGT 

CAT CAC T 

361 
Ewers ve 

ark., 2006 

Hyaluronidaz 

pmHAS 

F: TCA ATG TTT GCG 

ATA GTC CGT TAG 

R: TGG CGA ATG ATC 

GGT GAT AGA 

430 
Tang ve 

ark., 2009 

Süperoksit dismutaz 

sodA 

F: TAC CAG AAT TAG 

GCT ATG C  

R: GAA ACG GGT TGC 

TGC CGC T 

365 
Tang ve 

ark., 2009 

sodC 

F: AGT TAG TAG CGG 

GGT TGG CA 

R: TGG TGC TGG GTG 

ATC ATC ATG 

236 
Tang ve 

ark., 2009 

Dermonekrotoksin 

toxA 

F: CTT AGA TGA GCG 

ACA AGG TT 

R: GGA ATG CCA CAC 

CTC TAT A 

866 
Ewers ve 

ark., 2006 

Dış membran porin ve protektinler 

oma87 

F: ATG AAA AAA CTT 

TTA ATT GCG AGC 

R: TGA CTT GCG CAG 

TTG CAT AAC 

949 
Ewers ve 

ark., 2006 

ompH 

F: CGC GTA TGA AGG 

TTT AGG T 

R: TTT AGA TTG TGC 

GTA GTC AAC 

438 
Tang ve 

ark., 2009 
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EVCİL HAYVANLARDA OLUŞAN HASTALIKLAR 

Konakçı yelpazesi çok geniş olan Pasteurella multocida’nın 

farklı hayvan türlerinde meydana getirdiği hastalıkları genel 

hatları ile dile getirecek olursak; sığırlarda akut ve subakut 

seyirli  pnömoni ve hemorajik septisemi’nin dışında 

meningoensefalitis ve mastitis, koyunlarda pnömoni ve mastitis, 

domuzlarda atrofik rinitis ve pnömoni, kanatlılarda tavuk 

kolerası, laboratuar hayvanlarında ise rinitis ve solunum sistemi 

enfeksiyonlarını sıralayabiliriz (Christensen ve ark., 2005; 

Christensen ve Bisgaard, 2006). 

Tablo 7:Pasteurella multocida’nın yerleştiği konakçılar ve oluşturduğu 

hastalıklar 

 

P. 

multocida  
Konakçı  Oluşturduğu Hastalıklar 

Tip A 

Sığır 

Pnömonik Pastörellozis (Shipping 

fever), Buzağıların Enzootik 

Pnömonisi, Mastitis 

Koyun Pnömoni, Mastitis 

Domuz Pnömoni, 

Tavuk Kolera (Fowl Cholera) 

Tavşan Nezle (Snuffles), Plöropnömoni 

Diğer evcil ve 

vahşi hayvanlarda 
Pnömoni 

Tip B Sığır, Manda Hemorajik Septisemi 

Tip D Domuz Atrofik Rinitis, Pnömoni 

Tip E Sığır, Manda Hemorajik Septisemi 
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Sığır Pastörellozü 

Pastörellozis, sığır cinsi hayvanlar açısından Dünya’nın 

tamamına yakın denilebilecek kadar geniş bir coğrafyada 

görülür ve ekonomik zararları açısından çok önemlidir. Etken 

çoğunlukla sağlıklı hayvanların üst solunum yollarında ve 

fakültatif patojen olarak bulunur. (Bisping ve Amtsberg, 1995; 

Quinn ve ark., 2004; Aydın, 2006). Kötü bakım- besleme 

koşulları, ortamda yeterli hijyenin sağlanamaması, barınma 

şartlarının kalabalık olması, hava şartlarındaki ani değişimler, 

uzun süreli ve olumsuz şartlar altındaki transport işlemleri, 

yanlış tedavi uygulamaları, gibi faktörler de bu etkenlerin 

patojenitesini artırarak enfeksiyonlara yol açabilir (Mutter ve 

ark 1989). Sporadik ve enzootik olarak seyreden hastalık, her 

yaş grubundaki hayvanlarda ortaya çıkabilir. Hastalığın 

bulaşması temelde, etkenlerin solunum ve sindirim yolları, 

konjuktiva ve deri lezyonları ile vüduda girmesi şeklindedir. 

(Quinn ve ark., 2004; Aydın, 2006). Pnömonik pastörellozis, 

ergin sığırlarda bronkopneumoni, 6 aylıktan küçük buzağılarda 

ise enzotik pneumoni olarak karşımıza çıkar. Solunum sistemi 

hastalıklarında yaygın olarak serogrup A ile karşılaşıldığı 
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bildirilmiştir (De Alwis, 1999; Eriksen ve ark., 1999; Davies ve 

ark., 2004, Soike ve ark., 2012 ). 

Sığır ve mandalarda görülen Pnömonik pastörellozis 

enfeksiyonları akut, subakut ve kronik formdadır. Akut vakalar, 

kısa zamandaölümle sonuçlanır. Bu yüzden hayvanlarda 

semptom gözlemeye yetecek kadar zaman bulmak mümkün 

değildir. Hasta hayvanlar, durgun ve iştahsız olur. Başlarda sulu 

kıvamda görülen dışkıda zamanla kan lekeleri görülür. Bunu 

tremorlar, epistaksis ve hematüri takip eder. Subakut hasta olan 

hayvanların, baş, boğaz ve göğüs bölgesinde zamanlagenişleyen 

ödemler meydana gelir. Bu ödemleşme anüs, genital organlar, 

dil, bacaklar ve eklemlerde de görülebilir. Hayvanlar, hastalığın 

son döneminde asfeksi veya kanlı ishal neticesinde ölür. Kronik 

vakalarda hastaların solunumu kısa ve hızlıdır. Genel durum 

bozukluğunun yanında kuru ve ağrılı öksürük gözlenir. Başta 

muköz karakterli olan burun akıntısı zamanla mukopurulent ve 

kanlı bir hal alır. Oskültasyonda akciğerlerden krepitasyon sesi 

vardır (De Alwis, 1999; Aydın, 2006). 

Patolojik olarak pnömonik pastörellozis, akut fibrinli 

bronkopnömoni ve/veya lober pnömoni şekliyle karşımıza çıkar. 

Fibrinli pnömoni ölümcüldür ve etkenlerin uygun şartlar altında 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 147 

 

 

fazla miktarda ve hızlı çoğalmaları neticesinde şekillenir. 

Fibrinli lober pnömonide karakteristik olarak akciğerlerin 

kraniyo ventral kısımlarında konsalidasyon alanları, interlobuler 

septumda jelatinöz kalınlaşma, pleura’nın fibrinli yangısı ve 

kaogulasyon nekroz alanları görülür. Dokuların histolojilerinde,  

alveol boşluklarıında biriken lökositlerin, bakteriyel toksinlerin 

etkisi ile çekirdekleri mekik şeklinde olan hücre kümelerinde 

benzediği ifade edilmiştir. (Hazıroğlu ve ark., 1997; Quinn ve 

ark., 2004; Aydın, 2006). 

P. multocida (P. bubali septica), mandalarda da solunum yolu ve 

farinks bölgesinde ödeme yol açan ateşli ve akut seyirli bir 

hastalık (Manda pastörellozu / Barbon) meydana geitirir. 

Özellikle yaz aylarında ve sığırlarla birlikte ortaya çıkar. Etkenle 

kontamine su ve gıdaların sindirim yolu ile alınması bulaşmanın 

temelidir. Yayılmada kronik hasta ve taşıyıcı olan hayvanlar 

önemli bir faktördür. Hastalık etiyoloji ve pathogenesis 

bakımında Sığır Pastörellozuna benzer. Septisemik, ödemli ve 

pectoral formlarda seyreden hastalıkta, boğaz bölgesinde şişme 

gerçekleşmeyen vakalarda iyileşme görülür (Aydın, 2006). 

Pasteurella multocida sığır, buffalo, manda ve domuzlarda 

solunum yolu hastalıklarının dışında Hemorojik Septisemi’ye de 
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yol açar. Genelde genç hayvanlarda P. multocida’nın B, D ve E 

gibi farklı serotiplerinin yol açtığı akut, septisemik ve öldürücü 

olabilen bir hastalıktır (Bain ve ark 1982, Carter ve De Alwis 

1989, De Alwis 1984, 1992). P. Multocide seroipleri,  enfekte 

ettikleri dokularda çoğalıp, dolaşım sistemine geçerler. Damar 

içerisinde çoğalmaya devam eden etkenler damar duvarlarında 

lezyon oluştururlar. Etkenlerin kan içerisinde ve diğer dokularda 

çoğalmaya devam etmesi, hayvanın 12-24 saat içinde hemorajik 

septisemi yüzünden ölümüyle sonuçlanır. Hastalık süresinin 

uzunluğuna bağlı olarak, bakterinin bakterinin ürediği ve 

yerleştiği doku ve organlarda nekrotik odaklargörülür (Garrity 

ve ark., 2004; Aydın, 2006; Othman ve ark., 2012). 

Koyun – Keçi Pastörellozü 

P. multocida (P. oviseptica), koyunlarda akut (septisemik), 

subakut ve kronik (krupöz nekrotik plöropnimoni) şeklinde 

seyreden enfeksiyonlara yol açar (Aydın, 2006). Bunların 

dışında koyunlarda Pasteurella’ya bağlı mastitis vakaları da 

görülür (Barnum 1954; Radostits ve ark. 1994; Christensen ve 

ark., 2005; Christensen ve Bisgaard, 2006). Koyun 

pnömonilerinde bakteriyel olarak büyük çoğunlukla Pasteurella 

multocida ve Mannheimia haemolytica izole edilir (Yates 1982; 
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Diker ve Akan 2000; Aitken 2007). Buna rağmen doğrudan 

Pasteurella kaynaklı pnömonilere bu hayvanlarda çok sık 

rastlanmaz (Gilmour ve Gilmour 1989, Adlam ve Rutter 

1989).Koyunlarda Pnömonik pastörellozisin primer etkeninin 

M. haemolytica olduğu fikri Kabul görmektedir. (Frank 1986; 

Adlam ve Rutter 1989; Odugbo ve ark. 2006). Ayrıca M. 

haemolytica’nın,  koyun ve keçilerde görülen pnömoni 

olgularının dışında, septisemi, gangrenli mastitis ve genel olarak 

da evcil hayvanlarda nonspesifik yangı seyirli lezyonlarda rol 

aldığı bildirilmiştir.  (Mohamed ve Abdelsalam, 2008; Quinn ve 

ark., 2011;).Pasteurella multocida toksinlerinin, keçilerde nazal 

konka atrofisi ve karaciğerde vasküler endotelyal leyzonlar 

oluşturduğu dabildirilen etkiler arasındadır (Pullinger ve ark., 

2004; Wilson ve Ho, 2005; Frey, 2011; Lee ve ark., 2012). 

Koyunlardaki pastörelloz vakaları epidemiyoloji ve 

pathogenesis bakımından sığır enfeksiyonlarına çok benzer. 

Sığır pastörellozisinde olduğu gibi, etken koyunların da larinks 

bölgesi ve üst solunum yollarında fakültatif olarak zaten 

mevcuttur. Çevresel koşulların ve sürüdeki direnç 

zayıflamalarının ortamı uygun hale getirmesi ile oluşan 

hastalığa genç hayvanlar daha duyarlıdır. Hastalık yine 
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sığırlarda olduğu gibi portör ve kronik hasta hayvanlar eliyle 

yayılım gösterir (Quinn ve ark., 2004; Aydın, 2006). 

Domuz Pastörellozu (Pasteurellosis suum, Septicaemia, 

Haemorrhagica suum) 

P. multocida enfeksiyonları, domuzlarda atrofik rinit ve 

pnömoniye yol açar (Chanter ve Rutter 1989). Atrofik rinitis, D 

ve A serotiplerinin toksijenik suşlarından kaynaklanan, pnömoni 

ve nazal boşlık deformasyonlarıyla karakterize bir hastalıktır. 

Prognozunda ölüm vakaları çok sık olmasa da sebep olduğu 

verim kayıpları düşünüldüğünde ekonomik olarak önemlidir 

(Harper ve ark., 2006). Etkene maruz kalan domuzlarda, atrofik 

rinitise bağlı gelişim geriliği ve konka atrofisi ile karakterize 

tablolar şekillenir (Lax ve Chanter, 1990). Atrofik rinitis 

vakaları’nda, P. multocida serogrup A ve Bordetella 

bronchiseptica gibi etkenlerin de izole edilmesine rağmen, asıl 

sorumlunun P. multocida serogrup D olduğu ve hastalığın klinik 

olarak atrofik rinitis ve ilerleyici atrofik rinitis olmak üzere iki 

formunun olduğu bildirilmiştir. Bu hastalıkta, P. multocida 

toksini, önemli bir virulens faktörüdür. A ve D serotiplerinde yer 

alan toksijenik P. multocida etkenlerinin sentezlediği 

dermonekrotik toksin (DNT), kromozomal toxA geni tarafından 
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kodlanır ve ilerleyici atrofik rinitisin spesifik lezyonlarını 

oluşturur. Enfeksiyon, gözyaşı akıntısı, nazal akıntı, nazal konka 

atrofisi, burunda kısalma, bükülme ve hemoraji ile 

karakterizedir (Buttenschon ve Rosendal, 1990; Davies ve ark., 

2003; Takada ve ark., 2008; Horiguchi, 2012). 

Köpek ve Kediler 

Köpek ve kedilerdeki Pasteurella etkenleri yara enfeksiyonları, 

ağız ve üst solunum yollarında görülür (Aydın, 2006). 

İnsanlardaki Pasteurella enfeksiyonları ise çok sık görülmez. 

İnsandan insana bulaşmanın bildirildiği vakalar olsa da, insane 

enfeksiyonlarına çoğunlukla insanların kedi ve köpekler 

tarafından ısırılması ya da tırmalanması durumunda rastlanır 

(Hubbert ve Rosen, 1970; Liu ve ark., 2003; Christensen ve ark., 

2005; Collins ve ark., 2012; Khan ve ark., 2012; Siahanidou ve 

ark., 2012). Köpeklerden izole edilen suşlar genelde fareler için 

apatojen R suşları iken, kedilerden ise fareler için patojen S 

koloni suşları izole edilmektedir. Bu nedenle insanlarda görülen 

ısırık vakaları içerisinde lokal enfeksiyonlar kedi ısırığında daha 

çok ortaya çıkar (Aydın, 2006). Pasteurella enfeksiyonları 

insanlarda lokal enfeksiyonların dışında nekrotik fasya iltihabı, 

kronik akciğer apsesi, endokarditis, meningitis, pnömoni, 
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peritonitis, septisemi, perioküler apse, selülitis ve granülomatöz 

hepatitis gibi tablolara da yol açabilir. (Holst ve ark., 1992; 

Escande ve Lion, 1993; Garrity ve ark., 2004; Christensen ve 

ark., 2005; Adler ve ark., 2011; Jüch ve ark., 2012).  

Laboratuvar Hayvanları 

Laboratuvar hayvanları içerisinde P. multocida’ya en duyarlı 

olanları fare ve tavşanlardır. Etken bu hayvanlarda septisemiye 

sebep olur.  Kobaylar ve ratlar ise etkene karşı belirgin şekilde 

daha dirençlidir (Aydın, 2006). P. multocida, tavşanların rinitis 

vakalarında primer veya sekonder patojen olarak rol 

oynamaktadır (Harper ve ark., 2006; Dziva ve ark., 2008).  

Kanatlılar 

Tavuk kolerası, kümes hayvanlarının ve yabani kanatlıların 

perakut, akut, septisemik ve kronik seyirli bir hastalığıdır 

(Christensen ve Bisgaard, 2000a; Aydın, 2002). Hastalık P. 

multocida’nın serotip A:1, A:3 ve A:4 suşlarıtarafından 

meydana getirilir (Christensen ve Bisgaard, 1997; Christensen 

ve Bisgaard, 2000a). Hastalığın mobidite ve mortalite oranları 

yüksektir ve bu nedenle dünya genelinde çok önemli ekonomik 
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kayıplara sebep olur (Christensen ve Bisgaard, 2000a; Aydın, 

2002). Karakteristik olarak akut septisemi gözlenen tavuk 

kolerası, yaygın intravasküler koagülasyon, ekimotik hemoraji, 

multifokal nekrozis ve fibrinöz pneumoni şeklinde görülür 

(Christensen ve Bisgaard, 1997; Christensen ve Bisgaard, 

2000a).Akut vakalarda klinik belirtilerin görülmesine genellikle 

zaman kalmaz. Ancak seyri ilerleyebilen vakalarda klinik olarak 

durgunluk hali, depresyon, yüksek ateş, ağızdan gelen mukoid 

akıntı, ibik ve sakallarda morarma, solunum sayısının artması 

gibi belirtiler görülür. Perakut veya akut hastaların tedavisi 

sınırlıdır. Bu yüzden rezervuar olabilecek hayvanların sürüde 

bulundurulmaması gerekir. Kronik formda mortalite oranı 

düşüktür, enfeksiyon çeşitli doku ve organlarda lokal 

enfeksiyonlarasebep olur (Aydın, 2002; Christensen ve 

Bisgaard, 2000a; Glisson ve ark., 2003; Mohamed ve ark., 

2012). 

TEŞHİS 

P. multocida enfeksiyonuna bağlı hastalık tabloları, etkilenen 

hayvanların da türüne göre değişken olmakla birlikte klinik ve 

nekropsi bulguları bakımından pek çok farklı hastalıkla 

karıştırılabildiği için, pastörellozis şüpheli vakalarda 
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laboratuvar muayeneleri önem teşhis noktasında çok önemlidir 

(Aydın, 2006).  

Labratuvar teşhisi için P. multocida şüpheli hayvanların bronşial 

lavaj, nasal ve tonsiller swap, eksudat ve süt örneklerinin 

yanısıra, hemorajik septisemi ve kanatlı kolerası gibi septisemi 

vakalarından da kan ve yeni ölmüş hayvanların iç organları 

gereklidir (Bisping ve Amtsberg, 1995; De Alwis, 1999; 

Christensen ve Bisgaard, 2000; Garrity ve ark., 2004; Quinn ve 

ark., 2004; Aydın, 2006). 

Pasteurella türlerinin identifikasyonu için çounlukla 

konvansiyonel yöntemler, serolojik testler ve polimeraz zincir 

reaksiyonu (PZR) kullanılmaktadır. (Aydın, 2006; Dziva ve 

ark., 2008). 

Konvansiyonel yöntemlerin esasında bakterilerin katı ya da sıvı 

besi yerlerinde üretilerek, etkenlerin ve oluşan kolonilerin, 

morfolojik ve biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi 

amaçlanır (Dziva ve ark., 2008). P. multocida izolasyonu için ilk 

ekimler %5 oranında taze kan tarılmış Kanlı agar, Çikolata agar, 

Nutrient agar, Dextrose Starch agar, Tripticase Soy agar ve 

Casein Sucrose Yeast agar gibi besiyerlerine yapılmaktadır. 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 155 

 

 

(Bisping ve Amtsberg, 1995; De Alwis, 1999; Christensen ve 

Bisgaard, 2000; Garrity ve ark., 2004; Quinn ve ark., 2004; 

Aydın, 2006). P. multocida kolonileri Kanlı agarda kenar ve 

yüzey kısımları düzgün, yuvarlak şekilli, gri renkli, kan ve 

serum içeren agarlarda hemoliz oluşturmayan kolonilerdir. 

Sığır, domuz ve tavşan numunelerinden mukoid koloniler, 

kanatlı ve köpek numunelerinden ise nonmukoid koloniler izole 

edilir. Daha sonra izolatların hemolitik ve gram boyanma 

özellikleri, katalaz ve oksidaz reaksiyonu,  MacConkey agarda 

ürememe ve karbonhidrat fermentasyonları incelenir. Taze 

kültürler boyandığında etkenlerin bipolar görüntü sergilemesi 

karakteristiktir. Uzun süre tekrar eden pasajlarda kapsül yapısı 

kaynolur. (Dziva ve ark., 2008). 

Fakat konvansiyonel yöntemlerin uzun sürmesi, kontaminasyon 

riski, saf kültür üretebilmenin zorluğu önemli birer dezavantaj 

olarak karşımıza çıkmaktadır. (Townsend ve ark 1998). Ayrıca 

yürütülen çalışmalarda primer etken yerine sekonder 

bakterilerin izole edilmesi durumunda teşhis ve tedavi işlemleri 

yanlış yönlendirilebilir ya da saf kültürler izole edilemezsa 

biyokimyasal analizler doğru sonuçlar vermeyebilir. (Kasten ve 

ark 1997). Farklı hayvan türlerinden ve farklı dokulardan elde 
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edilen izolatların da biyokimyasal farklılıklar gösterebileceği 

göz önünde bulundurulursa, konvansiyonel teşhislerin diğer 

yöntemlerle de desteklenmesi gerektiği sonucuna varılır. (Dziva 

ve ark., 2008). 

Rutin teşhislerde çok tercih edilmese de etkenin izolasyonu için 

kullanılan serolojik testler İndirekt Hemaglutinasyon (IHA), 

Çabuk IHA, Çabuk Lam Aglutinasyon (Rapid Slayt 

Aglutinasyon), Counter İmmunoelektrophoresis (CIE), Agar Jel 

Immunodiffüzyon (AGID), Coaglutinasyon testi ve Enzyme-

Linked Immunosorbent Assay (ELISA) testleri olarak 

sıralanabilir. (Namioka ve Murata, 1961a; Filion ve ark., 1985). 

Pastörellozis’te serolojik olarak antikor düzeyini 

belirleyebilmek için, Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA) testinden faydalanılmaktadır (Samuel ve ark., 2003, 

Prado, 2006).  

PZR teknolojisinde ise P. multocida türlerinin izole ve identifiye 

edilmesi amacıyla çeşitli genetik yapılar için spesifik olarak 

dizayn edilmiş primer yapılarının kullanılmaktadır (Kasten ve 

ark., 1997; Townsend ve ark., 1998; Miflin ve Blackall, 2001; 

Liu ve ark., 2004; Corney ve ark., 2007).PZR tekniği, spesifik 

kromozom bölgelerini hedeflemesi ve etkenleri kısa bir 
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zamanda doğru şekilde teşhis edebilmesi neticesinde 

konvansiyonel ve serolojik yöntemlere karşı avantaj  

sağlamaktadır (Townsend ve ark.,1998). Fakat kontaminasyona 

karşı hassasiyeti ve inaktif etkenlerdeki genetik yapıları da 

belirlemesinin dışında kan, idrar, dışkı numunelerinde meydana 

gelen çapraz kontaminasyonun PZR’ı inhibe etme riski de 

dezavantajlarındandır (Çetinkaya, 1998). PZR yöntemleri 

günümüzde araştırmaların yürütülmesi amacı ile kullanılmakta 

fakat analiz maliyetlerinin yüksek olması sebebi ile bir çok 

labratuvarın rutin teşhis akışında yer bulamamaktadır (Erbaș G. 

ve Kaya O., 2008). 

P. multocida’nın teşhisi için kullanılan bir diğer yöntem de Fare 

İnokulasyon Testi’dir. Bu test çoğunlukla P. multocida’nın 

farklı etkenlerle kontamine olmuş numunelerden izolasyonu için 

tercih edilir (Kasten ve ark 1997). 

KORUMA YOLLARI 

Saha hekimlerinin tedavi sürecinde karşılaştıkları en büyük 

sorun etkenlerin antibiyotik dirençleridir. Antibiyotik direnci, 

antibiyotiklerin yanlış dozlarda kullanılması, tedavi sürelerine 

riayet edilmemesi, hastalık için uygun ürün ve etken maddelerin 
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tercih edilmemesi, uygulama aralıklarının doğru ayarlanmaması 

ve hedef etkenlerin tespit edilerek sipesifik ilaçların kullanılması 

yerine geniş spektrumlu antibiyotiklere sık sık başvurulması ile 

ortaya çıkar. Bunun sonucunda hem sahada hayvan 

hastalıklarını kontrol ve tedavi etmek güçleşir, hem de 

yetiştiriciler açısından hastalık ile ortaya çıkan ekonomik 

kayıplar yanlış ve etkisiz tedaviler neticesinde artmaya devam 

eder. Yanlış antibiyotik kullanımları ile hayvansal ürünlerin son 

basamaklarında ortaya çıkan ilaç kalıntıları da göz ardı 

edilmemelidir (Catry ve ark., 2003; Quinn ve ark., 2004; Rose 

ve ark., 2012). 

Karantina, izolasyon gibi büyük fayda sağlayan tedbirlerin yanı 

sıra, korumanın en etkin yolu aşılamadır. Miks enfeksiyondan 

korunmak amacıyla bilinen viral ve bakteriyel patojenlere karşı 

yapılacak aşılama hastalığın şiddetini ve yayılımını azaltacaktır. 

Fakat viral ve bakteriyel etkenlerin çokluğu dikkate alındığında, 

solunum yolu enfeksiyonlarını kötü prognozlara taşıyan 

Pasteurella türlerine karşı yapılacak aşılamalar, korumada fayda 

sağlayacaktır (Frank GH. 1989). 
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TEDAVİ 

Klinik olarak, solunum sistemi hastalıklarını teşhis etmek 

kolaydır. Burada uygun ve efektif tedavi uygulayabilmek ve 

enfeksiyonun yayılmasını önlemek için önemli olan, uygun 

numunelerden yapılan bakteriyolojik muayeneler neticesinde 

etkenin etiyolojik olarak tam belirlenmesini sağlamaktır. Tedavi 

için hasta ve rezervuar hayvanların belirlenerek sürüden bir an 

önce uzaklaştırılması ve tedavinin geciktirilmemesi önemlidir 

(Aslan ve ark 1998, Leloğlu ve Erdoğan 1979, Levy ve ark 1994, 

Erdağ ve ark 1993). Hastalığın tedavisi, büyük ölçüde 

antibiyotiklerin kullanımı ile gerçekleştirilir (Quinn ve ark., 

2004; Rose ve ark., 2012).  

Solunum yolu enfeksiyonlarında en çok geniş spektrumlu 

antibiyotikler, sulfonamidler ve bunların kombinasayonları etki 

gösterir (Howard 1986). Araştırmacılar yaptıkları çalışmalar 

sonucunda; pneumonili buzağılarda tilmicosinin ve tilmicosin 

ile linkomisin+spektinomisin kombinasyonlarının;  

bronkopnömonili buzağı ve besi danalarında tilmicosin, 

procainpenisilin, gentamisin ve linkomisin+spektinomisin 

kombinasyonlarının; enzootik pnömonili danalarda penisilin + 

streptomisin kombinasyonlarının ve yine enzootik pnömonili 
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danalar ile  kuzularda amoksisilin uygulamalarının etkili 

olduğunu bildirmişlerdir (Akgül ve ark., 1995; Picavet ve ark., 

1991; Gruenau, 1992; Aslan ve ark., 1998; Gül ve ark., 1999). 
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1. GİRİŞ  

 

Antijen kavramı, teorik ve klinik anlamda, özellikle İmmunoloji 

(Bağışıklık) Bilimi açısından sağladığı araştırma, geliştirme ve 

üretim faydaları sayesinde son yıllarda daha da önemli bir rol 

üstlenmiştir. 

Antijenleri önemli hale getiren yönlerini ana başlıklar halinde 

ifade etmek istersek; öncelikle antijenler, canlı organizmalar 

içerisinde immun sistemi uyararak kendisine karşı bağışıklık 

oluşmasını sağlar ve bu sayede birçok hastalıkta iyileşmeyi 

sağlayacak mekanizmaları harekete geçirir. Yine hastalıklara 

karşı aşı üretilmesi, mikroorganizmaların tanınması ve bu 

mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklara teşhis koyulması 

noktasında antijenlerden ve canlıların antijenlere karşı 

oluşturdukları spesifik antikorlardan faydalanılır. Bunların yanı 

sıra; kan grubu antijenleri sayesinde kan transfüzyonunun ve 

babalık testinin gerçekleştirilmesi, doku antijenleri sayesinde 

yapılan doku ve organ transplantasyonları gibi işlemlerde 

antijenler çok önemli aktörler olarak karşımıza çıkar. 
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2.  ANTİJENLER  

2.1. Tanım 

Bakteriler, virüsler, mantarlar, bunların toksinleri ve kimyasal 

veya biyolojik zehirler dışında, başka bir canlıya ait kan ve organ 

hücreleri canlı organizmalar açısından kendilerine yabancı 

olarak nitelendirilirler. Canlının vücuduna girdiğinde, konakçı 

canlının vücudunda, kendisine karşı antikor ve dolayısı ile 

immun yanıt oluşmasına yol açan, ve oluşan immun yanıt 

elemanları ile spesifik olarak birleşebilen bu maddelere Antijen 

(İmmunojen) denilmektedir (Arda, 1998; Braciale,1998). 

2.2. Antijen Olabilme Özellikleri  

Bir maddenin, içerisine girdiği canlı vücudunda antijenik nitelik 

ve faaliyet gösterebilmesi için birtakım özelliklere sahip olması 

gerekir. Bu özellikleri tanımlamak ve sıralamak gerekirse 

aşağıdaki sıralamayı takip etmek gerekir.  

1. Yabancılık  

2. Molekül Büyüklüğü  

3. Kompleks Kimyasal Yapı  

4. Molekülün Yapısal Sertliği  
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5. Çözünebilirlik ve Metabolize Edilebilme  

6. Emilim ve Atılım Hızı  

7. Elektrik Yükü  

8. Diğer Özellikler  

   

2.2.1. Yabancılık  

Bir maddenin, vücuduna girdiği bir canlıda antijenik özellik 

gösterebilmesi için o maddenin, canlının yapısına yabancı 

olması şarttır. Canlılar, hayatlarını ve nesillerini devam 

ettirebilmek için protein, yağ ve karbonhidrat gibi molekülleri, 

kendi vücut organizasyonlarına göre sentezlemek 

durumundadırlar. İşte “yabancılık” kavramı da tam bu noktada 

karşımıza çıkar. Çünkü bir molekülün yapısındaki yabancılık, 

sentezlenen molekülün üç boyutlu yapısında ortaya çıkar. Canlı 

organizmaların sentezledikleri bu moleküller temelde aynı olsa 

da molekül yapısındaki üç boyutlu dizilimde ortaya çıkan 

farklılıklar, sentezlenen bu moleküllerin başka bir canlı 

tarafından yabancı olarak algılanmasına yol açar (Allen,1987; 

Braciale,1992; Arda, 1998). 

Konuyu örneklendirmek gerekirse; kobayları ve tavşanları ele 

aldığımızda her iki tür de kendi metabolizmaları içerisinde 



188 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

 

ihtiyaç duydukları proteinleri sentezlerler. Her ne kadar, 

sentezlenen yapıla protein olsa da, bu moleküller canlı türleri 

açısından birbirlerine yabancıdır ve bir diğerinin vücudunda 

spesifik immun yanıt oluşmasına yol açarlar. Aslında bu protein 

yapılarının arasındaki farklılık, protein moleküllerini oluşturan 

amino asitlerin diziliş, üç boyutlu düzlemdeki konum ve farklı 

elektron yüklerinden ileri gelir (Akan, 1992; Arda, 1998). 

Canlılar biyolojik köken açısından değerlendirildiğinde 

birbirlerinden uzaklaştıkça, akrabalık dereceleri azaldıkça 

sentezledikleri yapılar birbirlerine karşı daha da yabancı hale 

gelir ve antijen vasıfları artar. Tersi durumda, türler ya da 

bireyler arasındaki akrabalık yakınlaştıkça antijenik özellik 

azalır ve belki kaybolabilir.  

Tüm bunların yanında, başta otoimmun hastalıklar olmak üzere, 

immun sistemin bozulduğu ya da baskılandığı bazı hastalık ve 

istisnai durumlarda canlıların bağışıklık sistemi kendi molekül 

yapılarını dahi yabancı olarak değerlendirip immun direnç 

gösterebilir (Allen, 1987; Chain ve ark., 1988; Arda 1998). 
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2.2.2. Molekül Büyüklüğü 

Bir madde, antijen özelliliği gösterebilmek için aynı zamanda 

belli bir molekül ağırlığına da sahip olmalıdır. Bu konuda genel-

geçer kabuller bir maddenin antijen özelliği sergileyebilmesi 

için an az 10.000 kDa ağırlıkta olması gerektiği yönündedir.  iyi 

bir antijen olabilmesi için molekül ağırlığının büyük olması 

gerekir. Tabi bu durumun dışında kalan bazı istisnai durumlarda 

vardır. Örneğin; 3600 kDa ağırlığındaki Glukagon yüksek 

antijenik özellik sergilerken 51.000 kDa ağırlığındaki Dextran 

zayıf antijenik karakteri ile karşımız çıkar (Allen, 1987, Arda, 

1998; Braciale, 1992). 

2.2.3. Kompleks Kimyasal Yapı  

Bir molekülün yapısal anlamda kompleks olması antijenik 

karakterinin de güçlenmesi anlamına gelir. Mesela sentetik 

olarak elde edilen polipeptid zincirleri yalnızca bir amino asit 

yapısından meydana getirilmişse, moleküler olarak ağırlığı 

yüksek de olsa antijenitesi zayıftır. Bu moleküllerin yapısında 

birkaç farklı amino asit yapısı olursa daha antijenik özellik 

gösterirler. Fakat doğal protein molekülleri amino asit 
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dizilişlerindeki kompleks yapı nedeni ile güçlü antijenik 

karakter gösterir (Allen, 1987; Akan, 1992; Gerlier, 1989). 

2.2.4. Molekülün Yapısal Sertliği 

Sertlik olarak ifade edilen şey aslında molekülün yapısal 

kararlılığıdır. Lenfosit hücreler ancak yapısal olarak kesin 

karakter sergileyen maddeleri antijen olarak algılar. Bu nedenle 

yağlar ve jelatin yapılı maddelerin antijenik özellikleri zayıftır 

(Braciale, 1992; Gerlier ve ark, 1989; Lobo ve ark., 1997). 

2.2.5. Çözünebilirlik ve Metabolize Edilebilme 

Antijenik açıdan güçlü maddelerin, içerisine gidriği canlının 

vücudunda çözünmesi ve metabolize olması gerekir. Hidrolitik 

enzimlerle dahi metabolize edilemeyen Keratin gibi maddeler, 

antijen özelliği sergileyemezler.  çözünebilmesi ve metabolize 

edilebilmesi antijenik gücünü etkiler. Teflon, polistren ve 

poliakrilamid gibi makro düzeydeki moleküller bile 

metabolizma faaliyetlerinden etkilenmedikleri için antijenik 

karakter sergileyemezler ve bu özelliklerinden ötürü protez 

uygulamaları genelde bu maddelerden üretilen aparatlar ile 
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gerçekleştirilir (Akan, 1992; Siminoff ve Leonard, 1999; Lobo 

ve ark., 1997; Grey ve ark., 1986). 

2.2.6. Emilim ve Atılım Hızı 

Bir madde, immun yanıt oluşmasını sağlamaya yetecek kadar 

süre boyunca vücut içerisinde kalabilmelidir. Bu açıdan 

değerlendirdiğimizde, vücuttaki emilim ve atılım süreleri daha 

uzun olan maddeler, immun sistem ile daha uzun süre karşı 

karşıya kalacağı için uyarım sağlaması ve dolayısı ile antijenik 

özellik göstermesi daha güçlü olacaktır. Vücuttaki emilimleri ve 

atılımları hızlı olan maddeler, immun sistemi yeterince 

uyaramadan vücuttan uzaklaştırılacağı için gösterebilecekleri 

antijen özelliği de sınırlı kalacaktır (Arda, 1998; Lobo ve ark., 

1997; Hamilos, 1989). 

2.2.7. Elektrik Yükü 

Elektiriksel yüke sahip maddeler iyi antijenik özellik gösterirler. 

Özellikle, antijen olarak değerlendirilecek molekülün 

tamamında değil de epitop olarak tanımlanan bölgelerinde 

elektrik yükü bulunması tercih edilir. Çünkü antikorlar, 

antijenler ile epitop yapıları vasıtası ile tutunurlar. 
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Maddelerin sahip oldukları elektrik yükü, onlara sulu ortamda 

eriyebilme ve bu sayede çevreleri ile daha iyi etkileşim kurarak, 

bağışıklık sistemine ait hücrelere daha kolay girebilme yeteneği 

kazandırır.  

Fakat sahip oldukları elektrik yükü çok fazla olduğu zaman da 

başka bileşikler tarafından bağlanarak antijenik özelliklerini 

kaybedebilirler (Arda, 1998; Hamilos, 1989). 

2.2.8. Diğer Özellikler 

Bu özellikler maddenin kendisi ile değil, içerisine girdiği 

canlının, maddenin antijenitesi üzerine etkileri ile ilgilidir.  

Mesela saf polisakkaritler, tavşan ve kobayların aksine 

insanlarda ve farelerde antijeniktir. Ya da aynı tür içerisindeki 

bireylerin antijenik maddelere korşı ortaya koyduğu immun 

yanıtın şiddeti bile farklılık gösterebilir. Ortaya çıkan salgın bir 

hastalığın farklı bireylerde farklı şiddette olması, bireysel 

immun direncin gücü ile alakalıdır. Bu direnç ise bireyin 

genetiği, yaşı gibi değişkenler tarafından belirlenir Bunun 

dışında antijenin organizmaya giriş yolu, miktarı ya da ortamda 

adjuvan varlığı gibi değişkenler de antijenik karakter üzerinde 
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etki gösterir (Allen, 1987; Arda, 1998; Braciale, 1992). Zoonoz 

ve salgınlar bireydeki etkilerinin yanı sıra bağlı olarak kamusal 

sağlık hizmetlerini etkileyen önemli süreçlerdir (Uludağ ve 

Akgün, 2020). 

3. ANTİJENLERİN YAPILARI 

Daha önce antijenlerin, içerisine girdikleri canlı organizmada, 

immun sistemi uyararak antikor oluşmasına yol açtığını 

belirtmiştik. Antijenlere karşı oluşan bu antikorlar, hangi 

antijene karşı üretildiler ise o antijen yapısına spesifiktir ve o 

antijen ile bir araya gelerek Antijen-Antikor Kompleksini 

meydana getirirler. Fakat bu kompleksin oluşmasında, antijenik 

molekülün tamamı yapıya katılmaz. Aslında antijen 

molekülünün yüzeyinde, immun sistemi uyaran, kendisine 

spesifik antikor oluşmasına yol açan ve bu antikorlarla yine 

sipesifik olarak bağlanan, antijenik moleküllerin uzantıları 

şeklinde kımyasal yapılar vardır. Temelde bütün antijenik 

faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan bu yapılara Epitop denir. 

Epitoplar, antijenik molekülün tamamına kıyasla çok daha 

küçük yapılardır. Antijenik özellik gösteren bir molekülün 

üzerinde kimyasal yapıları birbirinden farklı çok fazla sayıda 
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epitop yer alabilir. Epitop yapısındaki ve miktarındaki bu 

çeşitlilik, antijenik molekülün ağırlığı ve kompleks yapısı ile 

doğru orantılıdır. Bu sayede bir antijenik bir madde, epitopları 

sayısınca antijenik karakter sergileyebilir ve bu farklı epitop 

yapılarının her biri için birbirinden farklı ve spesifik antikor 

üretilebilir. Bu sayede antijenler multivalan karakter de 

kazanarak epitoplarının çeşitliliğine bağlı olarak birden fazla 

antikora aynı anda bağlanabilir. 

Epitop ile antikor arasındaki bağın gücü, bu yapılar arasında 

uyuma bağlıdır. Oluşan bağlar, kimyasal olarak enerjisi çok 

yüksek bağlar değildir. Epitop ve antikorun bağlantı noktaları 

birbirleri ile ne kadar uyumlu ise birbirlerine o kadar yaklaşırlar 

ve kurdukları bağ da o kadar güçlü (Arda, 1998; Braciale, 1992; 

Siminoff ve Leonard, 1999; Chain ve ark., 1988; Grey ve 

Chesnut, 1985). 

4. ANTİJEN ÇEŞİTLERİ 

Antijenleri kimyasal yapılarına, orijinlerine, çalılar arasındaki 

biyolojik akrabalığın yakınlığına ve etkilerine göre 

sınıflandırmak mümkündür. Bu özellikler dikkate alındığında 
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antijenlerin sınıflandırması ile ilgili olara aşağıdaki gibi bir tablo 

ile karşılaşılır; 

1. Kimyasal Bileşiklerin Antijenik Özellikleri   

1. Proteinler  

2. Polisakkaritler 

3. Lipidler   

4. Nükleik asitler 

5. Mitojenler 

2. Canlıların Evrimsel Yakınlığına Göre Antijenler (Doku 

Antijenleri) 

1. Heterofil Antijenler 

2. İzoantijenler (Alloantijenler) 

3. Otoantijenler 

3. Hapten 

4. Adjuvan maddeler  

5. Çeşitli antijen örnekleri  

1. Mikrop Antijenleri  

2. Kan Grubu Antijenleri  

3. Doku Uygunluk Antijenleri 

 

 



196 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

 

4.1. Kimyasal Bileşiklerin Antijenik Özellikleri   

4.1.1. Proteinler  

Canlıların temel yapı taşı olarak sentezlenen ve metabolizmada 

önemli biyokimyasal ve fizyolojik görevler üstlenen proteinler, 

antijenik karakteri en güçlü kimyasal yapılardır. Hücre zarları, 

hormonal bileşikler, viruslarda kılıf, bakterilerde ise duvar ve 

flagella antijenleri hep protein yapıdadır. 

 4.1.2. POLİSAKKARİTLER 

Polisakkaritler, yapısal olarak saf halde iseler ya da yapılarında 

sadece bir karbonhidrat monomeri bulunduruyorlarsa antijenik 

özellikleri güçlü değildir. Buna rağmen hapten karakteri 

sergileyerek bir taşıyıcı protein eşliğinde ya da doğal moleküler 

yapılar içerisinde proteinli ve lipidli bileşiklerde (glikoproteinler 

ve lipopolisakkaridler) yer alıyorlarsa immunojenik özellikleri 

güçlenir (Grey ve ark., 1986; Hamilos, 1989; Gerlier ve 

Rabourdin-Combe, 1989; Chain ve ark., 1998). 
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4.1.3. Lipidler 

Lipidler de kolay bozulabilen yapıları nedeniyle, molekül 

ağırlıkları yüksek olsa da saf halde iken antijenik özellik 

sergileyemezler. Fakat lipoprotein ve lipopolisakkarit yapılarına 

katıldıklarında hapten özelliği kazanarak antijenik faaliyet 

gösterirler (Arthur ve John, 2013; Akan, 1992; Lobo ve ark., 

1997; Grey ve ark., 1986). 

4.1.4. Nükleik asitler 

Nükleik asitler genel manada güçlü antijenler olarak 

bilinmezler. Fakat yıkımlanmaları ya da proteinlerle 

birleşmeleri (nükleoproteinler) halinde antijeniteleri 

güçlenebilir. Nükleik asitlerin yapılarında meydana gelebilecek 

en ufak değişiklikler dahi canlının vücudunda otoimmun 

hastalık denen ve sistemin kendisine ait antijenik yapıları 

yabancı olarak algılayarak reaksiyon göstermesi olarak 

genelleyebileceğimiz bozukluklara neden olabilir (Gerlier ve 

Rabourdin-Combe, 1989; Braciale, 1992). 
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4.1.5. Mitojenler 

Çoğunlukla lenfoid hücrelerde mitoz bölünmeyi sağlayan 

yapılara mitojenler denir. Mitojenler, genel olarak bağışıklık 

sistemini uyarıp aktive ederek (immunostimulan) B ve/veyaT 

hücrelerini harekete geçirirler (Gerlier ve Rabourdin-Combe, 

1989; Braciale, 1992). 

4.2. Canlıların Evrimsel Yakınlığına Göre Antijenler 

(Doku antijenleri)  

4.2.1 Heterofil Antijenler 

Biyolojik köken olarak akrabalığı bulunmayan türlerin ya da 

genetik yakınlığı olmayan bireylerin antijen yapıları arasında 

tesadüfen ortak epitoplar bulunabilir ve bu nedenle çapraz 

reaksiyonlar oluşabilir. Bunun nedeni, canlıların antijenik 

yapıları içerisinde yer alan bazı alanların birbirine çok benzer ya 

da yakın kimyasal yapıda olmasıdır. Farklı canlılarda 

bulunabilen ve kimyasal yapı yönünden birbirine çok yakın olan 

bu tarz antijenlere heterofil antijenler denir (Gerlier ve 

Rabourdin-Combe, 1989; Braciale, 1992). 
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4.2.2 İzoantijenler (alloantijenler) 

Biyolojik olarak birbirlerine yakın, belki de aynı tür içerisinde 

yer alan canlıların, birey bazında birbirlerinden farklı olan ve 

birbirleri için antijenik olan yapılarına İzoantijenler 

(alloantijenler) denir. 

İzoantijenler’e (alloantijenler) verilebilecek en iyi örnek 

insanlardaki kan grubu antijenleridir. İnsanlarda sahip oldukları 

kan grubuna göre A, B, 0, ve Rh antijenlerinden bir ya da birkaçı 

bulunabilir. Kan grubu Rh (-) olan bir insana Rh faktörü 

verilecek olursa, bireyin immun sistemi Rh faktörünü antijen 

olarak algılayacak ve buna karşı immun reaksiyon gösterecektir. 

Yine aynı şekilde anne ve bebeği arasındaki kan uyuşmazlığı 

vakaları, hemolitik hastalık tabloları, kan transfüzyonları için 

yapılan kan grubu tayinleri ve organ nakillerindeki doku uyuşum 

şartları bu konuya örnek olarak verilebilir (Akan, 1992). 

4.2.3. Otoantijenler 

Antijenitedeki yabancılık şartına göre, normal şartlarda 

canlıların kendi bünyelerinde bulunan yapılar kendileri için 

antijenik değildir. Dolayısı ile canlının immun sistemi kendi 



200 | SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

 

antijenik yapılarına karşı reaksiyon göstermez. Fakat canlının 

kendi antijenlerinde ciddi değişiklikler meydana getiren bazı 

durumlarda immun sistem bunları yabancı olarak 

değerlendirerek reaksiyon gösterir. Bu şekilde ortaya çıkan 

antijenlere otoantijen, antikorlara ise otoantikor denir. Özellikle 

otoimmun hastalıklar açısından önemli olan bu tabloda vücut 

kendisene ait doku ve organları yabancı antijen olarak 

değerlendirerek kendi yapılarına karşı antikor üretmeye başlar 

(Akan, 1992). 

4.3. Hapten 

Haptenler, molekül ağırlığı düşük ve kimyasal olarak basit yapılı 

olduklarından antijenik özellik gösteremezler. Fakat bu 

maddeler kendilerine taşıyıcılık yapabilecek bir proteine 

bağlandıkları zaman antijen niteliği kazanarak kendilerine karşı 

antikor üretilmesini sağlar ve bu antikorlarla spesifik olarak 

bağlanabilirler. Taşıyıcı proteinlere bağlanan haptenler oluşan 

yapı üzerinde epitop rolü üstlenirler. Yani immun sistemi 

uyaran, antikor üretilmesini sağlayan ve antijen-antikor 

kompleksine bağlanan kısım taşıyıcı protein değil hapten 

yapısının kendisidir. Yapısal olarak basit bazı kimyasallar ve 

ilaçlar, vücut içerisinde taşıyıcı bir moleküle tutunurlarsa 
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haptenler gibi davranır immun sistemi uyarabilir ve bunun 

sonucunda bazı alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir Bazı basit 

yapılı kimyasal maddeler ve ilaçlar da organizmaya 

girdiklerinde, hapten gibi davranarak taşıyıcı bir moleküle 

tutunur ve antijenik uyarıma neden olabilirler (Gerlier ve 

Rabourdin-Combe, 1989; Hamilos, 1989). 

4.4. ADJUVAN MADDELER 

Adjuvanlar, antijenlerle birlikte verildiğinde, meydana gelen 

immun yanıtın gücünü ve etki süresini artıran maddelerdir. 

Özellikle aşı uygulamalarında bu özelliğinden faydalanılarak 

aşılama neticesinde daha güçlü bağışıklık sağlanması hedeflenir. 

Bu noktada önemli olan husus adjuvan madde ile antijeni aynı 

anda, karıştırılarak verilmesidir. Antijenden önce ya da sonra 

verilmesi halinde beklenen etki meydana gelmez (Allen, 1987; 

Arda, 1998; Braciale, 1992). 

4.5. ÇEŞİTLİ ANTİJEN ÖRNEKLERİ  

4.5.1. Mikrop Antijenleri 

Mikroplar da yapılarında protein, lipid ve karbonhidratlı 

bileşikler bulundurdukları için birçok antijen yapısına da 
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sahiptirler. Vücuda girdiklerinde sahip oldukları bu antijenik 

yapılar sayesinde immun sistemi uyararak vücudun savunma 

raksiyonu göstermesine neden olurlar. Bu reaksiyonlar canlının 

mikrobu inaktive etmesini ve hastalığa karşı kendisini 

savunmasını sağlar. Bunun yanı sıra laboratuvarlarda yürütülen 

identifikasyon ve teşhis çalışmaları yine bu antijenik yapıların 

bilinmesine bağlıdır. Herhangi bir hastalığı karşı aşı üretebilmek 

için hastalık etkeni mikroorganizmanın antijenik yapısını bilmek 

gerekir. Bu canlıların temel antijenik yapıları; viruslarda zarf ve 

kılıf yapıları, bakterilerde ise kapsül hücre duvarı, pilus, flagella, 

enzim ve bakteriyel toksinler olarak genellenebilir (Allen, 1987; 

Arda, 1998; Braciale, 1992). 

4.5.2. Kan Grubu Antijenleri 

Kan grubu antijenleri insanlarda eritrositleri yüzeyinde bulunan 

izoantijenlerdir. Kan grubu antijenleri farklı amaçlar 

doğrultusunda, çeşitli sistemler dahilinde incelenebilse de, 

özellikle ABO ve Rh sistemleri, kan grubu antijenlerinin 

incelenmesi noktasında öne çıkarlar. ABO sistemine göre 

insanlarda A, B, AB ve O olarak isimlendirilen dört kan grubu 

tanımlanır. Rh sisteminde ise eritrosit yüzeyinde Rh antijeni 

mevcutsa Rh(+) pozitif, değilse Rh(-) negatif olarak 
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değerlendirilir. Bu antijenlerin varlığının ve kan gruplarının 

belirlenmesi başta kan nakilleri olmak üzere kan 

uyuşmazlığında, adli tıp faaliyetlerinde ve organ nakillerinde 

büyük önem taşır (5,6,19,20). 

4.5.3. Doku Uygunluk Antijenleri  

Yapılan çalışmalar, aynı türe mensup bireylerde dahi farklı doku 

antijenlerinin bulunduğunu göstermiştir. Bu antijenlerin varlığı 

doku ve organ transplantasyonlarında organın yeni vücuda 

kabulü ya da reddi noktasında çok büyük önemi vardır. Bu 

nedenle bu antijen grubuna doku uygunluk veya 

transplantasyon (=doku-organ nakli) antijenleri 

denilmektedir. Vücuttaki tüm hücrelerde bulunan bu antijenlerin 

üretimi genetik kodlar tarafından düzenlenir. İnsanlarda bu 

antijenlerin üretiminden sorumlu gen bölgesi 6. Kromozomda 

yer alır. Bu gen bölgesine ise "Büyük doku uygunluk kompleksi 

gen bölgesi (Major Histocompatibility Complex / MHC) 

şeklinde isimlendirilmiştir (Akan, 1992). 

MHC antijenleri ya da ilk defa Lökositler üzerinde tespit edildiği 

için İnsan Lökosit Antijenleri (Human Leucocyte Antigens / 

HLA) olarak da adlandırılan doku uygunluk antijenleri, 
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insanlarda, HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-D, HLA-DR, HLA-

DP, HLA-DQ olacak şekilde yedi ana başlık altında incelenir. 

Doku ve organ nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için HLA 

antijenlerinin kontrol edilerek mümkünse aynı ya da birbirine 

büyük oranda benzeyen donörlerin tercih edilmesi gerekir.  

Genetik olarak nesiller arasında aktarılabilen bu antijenler, Tek 

yumurta ikizlerinde biri bir aynı iken akrabalık derecesi 

uzaklaştıkça HLA antijenleri arasındaki benzerlik de o kadar 

kaybedilmektedir (Akan, 1992; Lobo ve ark., 1997; Siminoff ve 

Leonard, 1999). 
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GİRİŞ 

Melatonin; memelilerde sirkadiyen ritmi düzenleyen, immün 

sistemi güçlendiren ve antioksidan özelliklere sahip olan bir 

hormondur. Bu hormon başlıca beyinde bulunan pineal bez 

tarafından üretilip salgılanır. Buna ilaveten ovaryum, lens, 

kemik iliği, safra ve gastrointestinal sistem tarafından da 

sentezlenir. Melatonin ilk defa 1958 yılında Dr. Lerner 

tarafından keşfedilmiştir. Hipofizden elde ettiği bu hormona 

Latince siyah anlamına gelen “melas” ve iş anlamına gelen 

“tosos” kelimelerini birleştirerek “melatonin” adını vermiştir 

(Şener, 2010, Günhan, 2021)  

Pineal bez, omurgalıların beyninde yer alan kırmızı-gri renkte 

bir bezdir. Epifiz bezi olarak da bilinir. Bu bezin boyutu ve 

pozisyonu türler içinde faklılık gösterir. Pineal bez, küçük 

çapına rağmen oldukça iyi bir şekilde kanlanır. Organizmada 

böbrekten sonra en çok kan akımını alan yapıdır. Epifiz bezinde 

ana hücre tipi, melatonin salgılayan pinealositlerdir. Bu 

hücrelerden üretilen melatonin, doğrudan sistemik kan 

dolaşımına veya serebrospinal dolaşıma verilmektedir (Atasoy 

ve Erbaş, 2017). 
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Şekil 1. Pineal bezin beyindeki konumu (Emerson,2010) 

 

Melatoninin sentezi, birçok faktörün etkisi altında gerçekleşir. 

Bu etkenlerin arasında en önemlisi ışıktır. Melatonin sentezi 

gündüz durmakta ve karanlıkta artmaktadır. Melatonin, triptofan 

aminoasidinden sentez edilir. Pinealosit hücresi içine alınan 

triptofan önce N-asetiltransferaz enzimi ile N-asetil serotonine 

dönüştürülür. Daha sonra da hidroksiindol-o-metiltransferaz ile 

de melatonine dönüştürülür. Üretilen melatonin vücutta 

reseptörlerine bağlanarak etkisini gösterir. Melatonin 

reseptörleri; Mel-1a, Mel-1b ve Mel-1c olmak üzere üç tiptir. Bu 

reseptör tipleri, moleküler yapılarına ve kromozomal 

yerleşimlerine göre alt tiplere ayrılırlar. Reseptörlerdeki bu 



SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 213 

 

 

çeşitlilik sayesinde melatonin farklı dokularda farklı etkiler 

gösterebilir (Pevet 2002, Çam ve Erdoğan, 2003, Şener, 2010, 

Salt ve ark., 2017, Yıldız ve Aksakal, 2020). 

Melatonin salınımı, gece ve gündüz değişmektedir. Tüm 

türlerde gece sentezlenir ve salgılanır. Memelilerde bu ritmi 

suprakiazmatik nükleus belirler. Kısa sürede olsa yeterli 

miktarda ışık uygulaması melatonin salgısını baskılar (Çam ve 

Erdoğan, 2003). 

MELATONİNİN FİZYOLOJİK ETKİLERİ 

Bu hormonun vücuttaki birçok sistemde önemli fizyolojik 

etkileri bulunmaktadır. İmmün sistem, melatonin tarafından 

modüle edilmektedir. Azlığı veya fazlalığı durumlarında 

immünosupresyon meydana gelir. Kanserli hücreler, bu 

hormonun yeterli olduğu durumlarda daha yavaş gelişirler. 

Melatonin güçlü bir antioksidan olup organizmadaki oksidatif 

stresi azaltır (Bayraktar, 2019). Bu nörohormon 

incebağırsaklarda bikarbonat sekresyonunu artırırken mide-

bağırsak sisteminde ülser oluşumunu da engeller. İnsomnia 

vakalarında kullanıldığında uyku kalitesini ve süresini artırır. 

Melatonin, ikizlik ve ovulasyon oranında artış sağlamakta, 
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östrusları uyarmakta ve ovaryumda progesteron sentezini 

artırmaktadır (Atasoy ve Erbaş, 2017). 

MELATONİNİN DAMARLAR VE KAN AKIMI 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Kalp ve damar sisteminde homeostazisin sağlanmasında birçok 

molekülün rolü vardır. Bu maddeler özellikle damarların endotel 

hücrelerince salgılanır. Damarların endotel tabakası, vasküler 

olayları regüle eden maddeler salgılayarak kan akımını 

düzenlemektedir. Melatonin, kalp-damar sistemi üzerinde etkisi 

olan bir hormondur. Melatonin azalması, hipertansiyona sebep 

olmaktadır. Hipertansif bireylerde melatoninin düşük olduğu 

bilinmektedir ve melatonin tedavisi ile kan basıncının düşük 

seviyede kalması sağlanmaktadır. Bu hormon antihipertansif, 

anti-iskemik ve antioksidan bir ilaç olarak kullanılmaktadır. 

Deneysel olarak pineal bezleri çıkarılan ratlarda hipertansiyon 

gelişmektedir. Bu ratlara melatonin verilmesiyle kan basıncı 

normal seviyelere dönmektedir. Ayrıca sürekli ışık altında 

bulunmakta melatonin salınımını azaltarak kan basıncını 

yükseltir. Bu durum kalp, damar ve böbreklerde fonksiyon 

bozukluğuyla sonuçlanır. Melatonin hormonu IR hasarında 

önemli iyileştirici etkilere sahiptir. (Ayturan, 2013). 
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Melatonin hormonu antikanserojen, antioksidan ve 

immünmodülatör etkileri bilinen bir biyomoleküldür. Özellikle 

güçlü bir antioksidan olduğu için çok sayıda çalışmada IR 

hasarının önlenmesi için kullanılmış ve koruyucu olduğu 

kanıtlanmıştır. Aşağıda bu hormonun kullanıldığı farklı 

organlardaki IR modellerinden bahsedilecektir.  

IR HASARI 

İskemi, organ veya dokulara gitmekte olan kan akımının çeşitli 

nedenlerle azalması ya da durması sebebiyle hücrelerin yeteri 

kadar oksijen alamaması halidir. İskemi sonrası dokular, 

perfüzyon kaybına bağlı olarak ihtiyaç duyduğu besin maddeleri 

ve oksijeni alamaz. İskemiye uğrayan dokularda oluşan diğer bir 

problem de hücrelerde biriken metabolik atıkların 

uzaklaştırılamamasıdır. Bu sorunlar iskemi ortadan kalkarsa 

kendiliğinden düzelir. Ancak iskemi devam eder ve süresi kritik 

seviyeyi aşarsa dokuda geri dönüşü mümkün olmayan bazı 

hasarlar meydana gelir. İskemi süresinin aşırı uzaması ile tablo 

nekroza dönüşür ve nihayetinde hücre ölür (Özcan ve ark., 2015; 

Sugiyama ve ark., 1988). 
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İskemi sonucu oluşan hasarın geri alınabilmesinde doku 

reperfüzyonu önemlidir. Ancak reperfüzyon sırasında hücre 

içine moleküler oksijenin girişiyle açığa çıkan serbest oksijen 

radikalleri, iskemiye göre daha fazla hasar oluşturmaktadır. 

Hücrede meydana gelen ödem, hücre iskeleti bozuklukları ve 

geçirgenlik kaybı gibi zararlar reperfüzyona bağlıdır (Akkoç, 

2008; Aydın, 2012). İskemik dokunun reperfüze olmasından 

hemen sonra reaktif oksijen metabolitleri ve nitrik oksitin 

miktarında değişimler olur. Reaktif oksijen metabolitleri 

artarken nitrik oksit miktarı azalır (Grisham ve ark., 1998). Bu 

kontrolsüz oksidasyon, hücrenin savunma mekanizmalarını 

baskılar. Ayrıca inflamatuar sitokin salınımını da artırır. 

Oksidasyona yol açan serbest radikaller; süperoksit anyonları, 

hidrojen peroksit, hidroksil radikali, hipoklorik asit, 

kloraminler, azot dioksit, ozon ve lipit peroksitlerdir (Sarıoğlu 

Yardımcı, 2017). Glukogan like peptid-1 (GLP-1), GLP-2 

inkretin ailesi içerisinde yer alan hormon, Yüksek yağlı / 

sakarozla beslenen sıçanlarda melatonin ve glukagon benzeri 

peptid-1 reseptör agonistinin (liraglutid) gastrik iskemi-

reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkileri bulunmaktadır 

(Mubarak ve ark., 2018; Bayraktar ve Kotan, 2021a, Bayraktar 

ve Kotan, 2021b). 
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İskemi ve reperfüzyon hasarı birçok doku ve organda farklı 

sebeplerle oluşmaktadır (Ergün 2017). Genellikle torsiyon 

neticesinde oluşan bu patolojinin asıl sebebi ise organların asıcı 

bağlarının anatomik yapısıdır. Ayrıca; daha önceden torsiyon 

geçirmiş olmak da risk faktörleri arasında sıralanabilir 

(Boynukalın ve ark., 2016). Torsiyonların teşhisi ve tedavisi 

genellikle cerrahi yolla yapılır (Alkaş, 2016). Literatürde, 

antioksidan aktiviteye sahip moleküllerle yapılmış ve iskemi 

reperfüzyon hasarını önlemeye yönelik çok sayıda çalışma 

vardır (Çelik ve ark., 2002, Yuvanç ve ark., 2017, Ergün 2017, 

Kılıç ve ark., 2016, Ural ve ark., 2019, Ramalho ve ark. 2014, 

Avci ve ark., 2012, Parlakpınar ve ark., 2012). Şüphesiz bunlar 

içerisinde melatoninin son derece önemli bir yeri vardır. Bu 

hormon hemen hemen bütün iskemi-reperfüzyon ya da torsiyon-

detorsiyon çalışmalarında kullanılmış olup her deneyin 

sonucunda iskemi reperfüzyon hasarını ve oksidatif stresi 

azalttığı bildirilmiştir. Aşağıda iskemi reperfüzyon deneylerinde 

kullanılan melatonin hakkında yapılmış çalışmalardan 

bahsedilecektir. 
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OVARYUMDA IR HASARI 

Overlerde IR hasarı genellikle torsiyon neticesinde oluşur. 

Bununla birlikte bu organda torsiyonunun sebebi tam olarak 

belirlenememiştir. Vakaların çoğunda karın içi kitleler 

görülmektedir. Özellikle benign kistik teratom gibi 

yumurtalıklarında kitle bulunan hastalar daha yatkındırlar. 

İnfertilite tedavisinde uygulanan ovulasyon indüksiyonu da 

büyük folliküler kistlere sebep olarak torsiyona sebep olabilir. 

Ayrıca gebelik durumu da önemli bir risk faktörüdür. Ovaryum 

torsiyonunun başlıca nedeni, ovaryum ligamentlerinin hareketli 

olmasıdır (Comerci ve ark., 1994; Antoniou ve ark., 2004; 

Breech ve Hillard, 2005; Huang ve ark. 2017). Ovaryumun 

kendi ekseni etrafında farklı açılarla dönmesi ile torsiyon oluşur 

ve ağır morbidite ile seyreder. Adneksiyal torsiyon vakaları 

olarak da bilinen ovaryum torsiyonu klinikte kendini abdominal 

ağrılar ile gösterir (Breech ve Hillard, 2005). Hastalığın tanısı; 

ultrason, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans gibi 

görüntülü muayene teknikleri ile konulabilir (Cass 2005, Sargın 

ve ark. 2017). Kesin tanı ise laparotomi operasyonu ile konur.  

Over torsiyonunun tedavisinde melatonin ilk kez 2004 yılında 

ratlarda denenmiştir. Türköz ve ark. (2004) tarafından yapılan 
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bu çalışmada ratların overlerinde IR (torsiyon/detorsiyon) hasarı 

oluşturulmuş ve melatoninin bu hasar üzerine etkileri 

araştırılmıştır. Araştırmacılar detorsiyondan 30 dk önce 

intraperitoneal melatonin vermişlerdir. Kontrol grubuna kıyasla 

MDA ve XO enzim seviyelerinin daha düşük olduğunu 

bildirmişlerdir. Ayrıca melatonin verilenlerde GSH seviyesi de 

kontrol ve IR grubuna göre daha yüksektir. Histolojik bulgular 

da melatoninin koruyucu etkisini gözler önüne sermiştir. Deney 

sonucunda sadece IR uygulanan overlerde hasarın fazla olduğu 

ama melatonin verilen ratlarda bu hasarın geri döndürüldüğü 

bildirilmiştir. Böylece araştırmacılar, melatoninin ovaryumları 

koruduğunu göstermişlerdir. Çalışma neticesinde melatoninin 

iskemi sonrası oluşan reperfüzyon hasarına karşı ovaryumları 

koruduğu rapor edilmiştir. 

UTERUSTA IR HASARI 

Uterus memelilerde gebeliğin oluştuğu bir organ olup son derece 

önemli bir hormon üretim merkezidir. İneklerde özellikle 

gebeliğin sonlarına doğru bu organda torsiyon çok sık görülür. 

Bunun sebebi; uterusun ligamentlerinin anatomik yapısı, 

gebeliğin tek kornu uteride oluşması ve ineklerin yatış-kalkış 

esnasındaki yalpalamalarıdır. Uterus torsiyonu, genellikle güç 
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doğuma sebep olur. Bunun neticesinde hem uterus hem de 

içerisindeki yavru hipoksiye maruz kalır. Tedavisinde uterus 

cerrahi olarak düzeltilir ve doğum gerçekleştirilir. Ancak bu 

hayvanlarda daha sonra infertilite oluşabilir (Musal ve Köker, 

2012, Doğan ve ark., 2019). 

Gebe ratlar üzerinde yapılan bir çalışmada, doğumdan birkaç 

gün önce, deneysel olarak torsiyo uteri oluşturulmuştur. 

Araştırmacılar, hayvanlara torsiyon öncesi, sırası ve sonrasında 

10 mg/kg dozda melatonin enjekte etmişlerdir. Doğumdan bir 

gün sonra da tüm hayvanlardan kornu uteri örnekleri alarak 

incelemişlerdir. Sonuçta melatoninin uterustaki hasarı 

azalttığını tespit etmişlerdir. Özellikle de torsiyon anında 

uygulandığında doku hasarına karşı daha koruyucu olduğunu 

belirlemişlerdir (Doğan ve ark., 2019). 

BEYİNDE IR HASARI 

Beyin canlıların zihinsel fonksiyonlarının ve motor 

hareketlerinin oluşmasında çok önemli görevleri bulunan bir 

organdır. Aynı zamanda oksijeni fazla miktarda kullandığı için 

serbest radikal hasarına karşıda çok hassastır. Organizmanın 

yaşlanmasıyla birlikte tromboembolik olaylar daha sık 
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görülmektedir. Bu durum da serebral kan damarlarının 

tıkanmasına ve iskemi oluşmasına sebep olmaktadır. Bu 

hastaların tedavisinde trombolitik tedavinin kullanılması ile 

reperfüzyon hasarı sorunu ortaya çıkmıştır. Çünkü iskemik 

dokuya yeniden kan akımının sağlanması (reperfüzyon) ile aşırı 

miktarda serbest radikal oluşur. Bundan dolayı antioksidan bir 

madde ile bu etkilerin giderilmesi gerekir (Wakatsuki ve ark., 

2001, Kavaklı ve ark., 2007). 

Ratlar üzerinde yapılan bir çalışmada hayvanlar kontrol, 

pinealektomi ve pinealektomi+melatonin olmak üzere 3 gruba 

ayrılmıştır. Araştırmacılar IR’dan 3 ay önce pinealektomi 

operasyonunu yapmışlardır. Melatonin uygulanacak gruba da 

IR’dan 1 ay önce melatonin uygulamaya başlamışlardır. A. 

cerebri media okluze edilerek 60 dk süresince iskemi 

uygulanmış ve 24 boyuncada reperfüzyon yapılmıştır. Çalışma 

sonucunda sadece pinealektomi grubunda belirgin IR hasarı 

varken melatonin verilen hayvanlarda bu hasarlar minimal 

düzeyde gerçekleşmiştir. Çalışma neticesinde eksojen verilen 

melatoninin etkili olduğu ve beyini koruduğu rapor edilmiştir 

(Kavaklı ve ark., 2007). 
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TESTİSTE IR HASARI 

Testis torsiyonu acil bir cerrahi bozukluktur. Torsiyonun 

durumuna göre iskemiden nekroza kadar giden bir tablo 

oluşabilir. Torsiyon sırasında iskemi oluşur. Tıbbi müdahale 

yapılarak detorsiyon gerçekleştirilir ve doku yeniden reperfüze 

olur. Bu iki olay sırasında da testiste hasar oluşur ve infertilite 

meydana gelebilir. Oluşan hasarın azaltılması için çeşitli ilaçlar 

kullanılır. Bunların içerisinde melatonin en sık kullanılanlardan 

birisidir. Bu hormon güçlü antioksidan özellikleri ile testisi 

iskemi ve reperfüzyon hasarından korumaktadır. Birçok bilimsel 

araştırma bu durumu doğrulamaktadır (Yurtçu, 2003).  

Köksal ve ark. (2012) yaptıkları bir çalışmada, rat testislerinde 

IR oluşturmuşlar ve melatoninin bu hasar üzerindeki etkisini 

incelemişlerdir. Testistiküler arter ve vende, vasküler klemp ile 

1 saat boyunca iskemi uygulanmış, daha sonra 24 saat süresince 

reperfüze edilmiştir. Melatonin (10 mg/kg), IR’dan 10 dk önce 

uygulanmıştır. IR grubunda testislerde johnsen skorunun 

azaldığı ama melatonin tedavisinin histopatolojik değişiklikleri 

tersine döndürdüğü ve bu skoru artırdığı bildirilmiştir. Ayrıca IR 

grubunda artan anormal sperm oranı da melatonin uygulaması 
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ile normale dönmüştür. Sonuçta melatoninin testis torsiyonunda 

kullanılabilir bir antioksidan molekül olduğu ifade edilmiştir. 

RENAL IR HASARI  

Böbreklerde iskemi genellikle transplantasyon, parsiyel 

nefrektomi, sepsis ve hidronefrozis gibi klinik tablolarda ortaya 

çıkar. Renal iskemi ve reperfüzyon sonrası akut böbrek 

yetmezliği oluşumu karakteristiktir. Böbrekte patofizyolojik 

olarak endotel hücre hasarı, tubüler nekroz, tubüler apoptozis, 

inflamasyon ve tubüler hücre proliferasyonu meydana gelir. 

Ayrıca kanda kreatinin, üre ve AST enzimi seviyesi de yükselir 

(Yılmaz, 2014, Nisari ve ark., 2018). Böbrekte oluşabilecek 

hasarın engellenmesi için antioksidan kullanımı yaygın bir 

stratejidir. Bu amaçla yapılan çalışmalardan birinde (Şehirli , 

2001) ratlara 45 dk renal iskemi uygulanmış ve sonrasında 1 

saatten 1 haftaya kadar değişen sürelerde reperfüzyon 

yapılmıştır. Melatonin enjeksiyonu ise iskemiden 15 dk ve 

reperfüzyondan hemen önce intraperitoneal olarak 

uygulanmıştır. Çözücü verilen gruplarda MDA, protein 

oksidasyonu ve MPO aktivitesi artarken melatonin verilenlerde 

artış anlamlı olarak azdır. Serum kreatinin ve BUN değerleri de 

melatonin verilenlerde daha düşük bulunmuştur. Histopatolojik 
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olarak böbrekte görülen hasar, melatonin uygulananlarda 

azalmıştır. Araştırmacılar bu bulgulara dayanarak iskemide 

melatonin uygulaması ile yapısal ve fonksiyonel hasarın 

engellenebileceğini bildirmişlerdir.  

MYOKARDİAL IR HASARI 

Koroner arterin ateromatöz plaklarla tıkanması ve miyokard 

dokusunun kan akışını yeterli miktarda alamaması -iskemik kalp 

hastalığına- sebep olmaktadır. İskemi sonrası dokunun 

reperfüzyonu ile bazı morfolojik değişiklikler, reaktif oksijen 

türlerinin aşırı üretimi ile de yangısal olaylar görülür. Neticede 

bu durum, dokuda canlı olan hücrelerin ölümüne yol açabilir. 

Melatonin, bu noktada önemli bir antioksidandır. Hayvanların 

ve insanların kardiyo-vasküler hastalıklarında serbest 

radikallerin oluşturacağı hasarı engelleyebilir (Aslan ve ark., 

2020). 

Şahna ve ark. (2005) tarafından yapılan bir araştırmada ratların 

sol koroner arterleri 30 dk boyunca okluze edilerek iskemi 

oluşturulmuş ve sonrasında 120 dk boyunca da reperfüzyon 

yapılmıştır. İskemiden 10 dk önce melatonin veya çözücü 

verilmiştir. Araştırmacılar, melatonin verilenlerle kıyaslandı-
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ğında çözücü grubunda infarkt alanını ve risk oranını daha 

yüksek bulmuşlardır. Ayrıca melatonin MDA seviyesini 

azaltırken GSH miktarını da yükseltmiştir. Özetle melatonin 

kullanımının infarkt alanını azaltarak kardiyak hasarı 

önleyebileceği belirtilmiştir. 

KARACİĞERDE IR HASARI 

Hepatik IR hasarı, cerrahi operasyonlarda ve karaciğere giden 

kanın tamamen durdurulduğu zaman ortaya çıkan patolojik bir 

durumdur. Ayrıca, hemorajik şok, travma, sepsis, hepatik arter 

ligasyonu, vasküler lezyonlar ve karaciğer yaralanmalarında da 

karaciğerdeki kan akımı azalmaktadır. Hepatik IR hasarında, 

Hipoksi, ksantin oksidaz aktivasyonu, süper oksit radikalleri ve 

lipid peroksidasyonu artmaktadır. Sonuçta organ hasarı ve 

yetmezliği ortaya çıkmaktadır (Çağlıkülekçi, 2006). 

Deng ve ark. (2016) tarafından yürütülen bir araştırmada 66 adet 

rat kullanılarak hepatik IR modelinde melatoninin etkileri 

araştırılmıştır. Hayvanlar 3 gruba ayrılmış olup bir grup kontrol, 

diğeri IR ve son grupta IR+melatonin şeklinde dizayn edilmiştir. 

Ratlarda önce porta hepatiste kan akımı klemp kullanılarak 

kesilmiş ve 35 dk iskemi uygulanmış olup daha sonra 2, 4, 8 
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veya 24 saat boyunca karaciğer reperfüze edilmiştir. Melatonin 

10 mg/kg dozda i.p. olarak iskemiden 35 ve 70 dk önce, 

reperfüzyonun başlangıcında, reperfüzyondan 1 ve 2 saat sonra 

enjekte edilmiştir. IR grubu ile kıyaslandığında melatonin 

verilen ratlarda MDA seviyesi önemli bir şekilde azalırken SOD 

aktivitesi ve GSH seviyesi de anlamlı bir şekilde yükselmiştir. 

Araştırmacılar melatoninin güçlü bir antioksidan olduğunu ve 

IR sonrası karaciğer fonksiyonlarını düzeltebileceğini tespit 

etmişlerdir. 

İSKELET KASINDA IR HASARI  

İskelet kasında iskemi, çoğunlukla alt ekstremitelerde görülür. 

Başlıca sebepleri ise damar yaralanmalı kırıklar, kompartman 

sendromu, turnike süresinin uzadığı cerrahi girişimler, kanama, 

damar tıkanıklığı ve tromboembolik olaylardır. Ekstremitenin 

iskemik dokularının reperfüze olmasıyla; hidroksil, süperoksit 

anyon, singlet oksijen, hidrojen peroksit ve nitrik oksit gibi 

serbest radikalleri içeren reaktif oksijen ürünlerinin aşırı 

üretimine ve bunların kan dolaşıma girmesine sebep olur. Lokal 

olarak ödem ve nekroz meydana gelirken reperfüzyonla birlikte 

sistemik inflamatuvar yanıt ve akciğer, kalp, böbrek gibi 

organlarda çoklu organ yetmezliği sorunu ortaya çıkabilir (Mol, 
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2008, Erdem ve ark., 2012).  

Erkek ratlar üzerinde yapılan bir çalışmada melatoninin iskelet 

kası IR hasarı üzerinde olan etkileri incelenmiştir. 

Araştırmacılar, ratlarda iskemiyi, femoral artere klemp koyarak 

oluşturmuştur. İskemi süresi 2 saat ve reperfüzyon süresi 1.5 

saat olarak uygulanmıştır. Melatonin intraperitoneal olarak 10 

mg/kg dozda, reperfüzyondan 48, 24 ve 1 saat önce olmak üzere 

3 dozda uygulanmıştır. Uygulama sonrası ratlar sakrifiye 

edilerek, sağ tibialis anterior kas dokusundan biyokimyasal 

parametreler, gastroknemius kasından ise histopatolojik 

parametreler incelenmiştir. Araştırma sonucunda IR grubuna 

kıyasla IR+melatonin grubunda MDA, NO ve protein karbonil 

seviyeleri daha düşük bulunmuştur.  Histopatolojik incelemede 

ise IR grubunda belirgin bir kas dokusu enflamasyonu ve 

dejenerasyonu tespit edilirken; IR+melatonin grubunda kas 

dokusundaki dejenerasyon ve enflamasyonda belirgin azalma 

olduğu belirlenmiştir. Araştırmacılar bu durumu melatoninin 

iskelet kasını IR hasarından koruduğu şeklinde 

yorumlamışlardır (Erdem ve ark., 2012). 

. 
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SONUÇ 

Melatonin, uyku bozuklukları başta olmak üzere birçok 

patolojik durumda tedavi amacıyla kullanılan bir 

nörohormondur. Sağaltım amacıyla eksojen olarak uygulanan 

melatonin tıpkı endojen melatonin gibi vücutta etkili olmaktadır. 

Son zamanlarda bu hormonun torsiyon vakaları üzerindeki etkisi 

detaylı bir şekilde araştırılmaktadır. Ovaryum, testis, böbrek gibi 

birçok organ ve dokuda görülen IR vakalarında kullanılan bu 

molekül koruyucu etkilere sahip olduğunu kanıtlamıştır. 

Özellikle ineklerde sık görülen torsiyo uteri vakalarında da 

kullanılabilmesi için rat modeli üzerinde çalışmalar başlamıştır. 

Bu hormonun, uterustaki torsiyon durumlarında da faydalı 

olduğu ve doku hasarını düzelttiği belirlenmiştir. Böylece 

ineklerde ciddi bir güç doğum sebebi olan uterus torsiyonları 

daha etkili bir şekilde tedavi edilebilir ve infertilite problemleri 

giderilebilir.  
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