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ÖNSÖZ
Temel tıp bilimleri alanında güncel yaklaĢımlara değinen bu kitap 7
bölümden oluĢmaktadır.
Birinci bölümde; immün kontrol noktası inhibitörlerinin kanser
tedavisindeki yerine odaklanılmıĢ, böylece, antitümöral etkileri artıran güncel
tedavi seçeneklerinin geliĢtirilmesine önemli katkılar sunulmuĢtur.
Ġkinci bölümde; son yıllarda yeni bir organ olarak değerlendirilen
mikrobiyotanın kanser ile iliĢkisi irdelenmiĢtir. Kompleks karsinogenez
aĢamalarında aktif rol aldığına yönelik yeni kanıtların ortaya çıkmasıyla,
kanserin erken tanısı için önemli adımlar atılmasında, tedavi seçeneklerinin
belirlenmesinde ve tedaviye verilen kiĢisel yanıtın izlenmesinde
mikrobiyotanın kritik rol üstleneceği düĢünülmektedir.
Üçüncü bölümde; fermente besinlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri
incelenmiĢtir. Hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulduğu takdirde antioksidan,
antihipertansif, antikanserojen özelliği olan fermente besinlerin bağırsak
sağlığında önemli bir yere sahip olduğu ve bağıĢıklık sistemini desteklediği
vurgulanmıĢtır.
Dördüncü bölümde; kas ve yağ doku baĢta olmak üzere birçok
dokudan sentezlenen ve parakrin, otokrin ve endokrin etkileri olan irisin adlı
bir proteinin enerji metabolizmasının düzenlenmesindeki rolü irdelenmiĢtir.
Hormon olarak tanımlanan bu maddenin β hücre yenilenmesi, oluĢumu ve
sayısının artmasına bağlı olarak normoglisemi ve normolipidemiyi sağlaması
ile yakın gelecekte insülin direnci, tip 2 diyabet, obezite gibi birçok metabolik
bozukluk üzerinde tedavi stratejilerini geliĢtirmek için yararlı olabileceği
tahmin edilmektedir.
BeĢinci bölümde; tip 2 diyabetli hastalarda egzersiz ve
farmakoterapinin glukagon benzeri peptid-1 salınımı üzerindeki etkileri
araĢtırılmıĢ ve her iki yöntemin de kan Ģekeri kontrolünün sağlanmasındaki
olumlu etkileri üzerinde durulmuĢtur.
Altıncı bölümde; insanın yaĢam kalitesini ve iĢ gücünü önemli
derecede etkileyen ağrının sınıflandırılması, oluĢum mekanizmaları ve
endojen mekanizmalarca önlenmesi detaylandırılarak ağrının fizyolojisinin
daha iyi anlaĢılmasına katkı sağlanmıĢtır. Güncel ağrı tedavi yöntemlerinin
kullanım alanları gün geçtikçe geniĢlemektedir.
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Yedinci bölümde; yine güncel bir konu olan nesnelerin interneti
teknolojisine dayanan akıllı sistemlerin sağlık hizmetlerindeki kullanım
alanları ve sağlık hizmetlerine yararları incelenmiĢtir. Teknolojideki yeni
atılımların sağlık hizmetlerinin sunumunu dönüĢtürüp, kalite ve verimliliği
artırarak insan yaĢamını daha da konforlu hale getireceği fikri ileri
sürülmüĢtür.
Bu kitabın sağlık alanında çalıĢan bütün meslektaĢlarımıza yararlı
olmasını umarız. Kitabın oluĢmasında emeği geçen değerli yazarlara ve
yayınlanmasını sağlayan ĠKSAD Yayın ailesine teĢekkür ederiz.
Dr. Öğr. Üyesi Toğrul NAĞIYEV
Dr. Ali ÜÇKAYABAġI
2022

2

TEMEL TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR

BÖLÜM 1
İMMÜN KONTROL NOKTALARININ KANSER
İMMÜNOTERAPİSİNDE ÖNEMİ
Serdar VANLI 1
Prof. Dr. Firuze KURTOĞLU 2

1

Ilgın Ġlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Konya/TÜRKĠYE dr-serdar42@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0001-5811-9571
2
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya AD, Konya, Türkiye,
kurtoglu@selcuk.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-8034-8266

3

4

TEMEL TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR

GİRİŞ
Kanser; hücre büyümesi, bölünmesi ve farklılaĢmasını kontrol eden
genlerde meydana gelen mutasyonların birikmesi ve bu hücrelerin birçok
fenotipik özellikler kazanması sonucu oluĢur. Meydana gelen bu değiĢiklikler,
kanser hücrelerinde hızlı ve sınırsız bir Ģekilde çoğalmaya, çevre dokuya
invazyon ve immün gözetimden kaçıĢ ile ilerleyen süreçte metastaza neden
olur (Futreal ve ark 2001). Günümüzde artan kanser vakaları ve yüksek ölüm
oranları kanser tedavisinde etkili ve spesifik yöntemlerin kullanılmasını
zorunlu kılmaktadır. Cerrahi yaklaĢımlar, kemoterapi, hücre sinyal yollarına
yönelik inhibisyon ve radyasyon tedavisi ile birlikte, immünoterapi; kanser
tedavisinin standart bir ayağı olarak ortaya çıkmıĢtır ve kanser tedavisi
spesifik olmayan standart tedavi stratejilerinden daha kiĢiselleĢtirilmiĢ bir
hedefe doğru ilerlemektedir. Primer tümörlerin yok edilmesinde cerrahi
rezeksiyon ya da radyoterapi genellikle baĢarılıdır. Ancak bu tedavi
yöntemlerinde kanserli hücre kalıntıları sonucu hastalık nüksü ve metastaz
önemli bir problem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu yüzden bu stratejilerle
kombine olarak kemoterapi de tedavi sürecinde kendine yer bulmaktadır.
Ancak kemoterapinin kanserli hücrelerin yanında sağlıklı hücrelere de verdiği
zarar göz önüne alınarak bireysel ve kansere spesifik tedavilere yönelmek en
uygun seçenek haline gelmiĢtir (Vanneman ve Dranoff 2012).
Kanser hücresi büyümesi ve hayatta kalması için gerekli olan kanser
genlerinin ve tümörle ilgili sinyal yollarının tanımlanması kanserde spesifik
tedavilerin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Hedefe yönelik tedaviler, tümör
hücresi büyümesi ve ilerlemesi için gerekli olan temel biyolojik sinyal yolları
veya tümöre özgü mutant proteinleri inhibe ederek etki gösterir. Bu tedaviler
çoğunlukla büyüme faktörü reseptörlerinin ve anjiyogenezin inhibisyonuna ve
monoklonal antikorların ya da modifiye edilmiĢ inhibitör özellikte küçük
moleküllerin kullanılmasıyla apoptozun indüklenmesine dayanır. Bu ilaçlar,
kanser ilerlemesini durdurabilir ve moleküler olarak tanımlanmıĢ hastalarda
ciddi kanser gerilemelerini sağlayabilir. Ancak bu hedefe yönelik tedavilerde
zamanla ilaca karĢı direnç geliĢmektedir. Direnç genellikle, hedeflenen
protein içindeki ikincil mutasyonları veya hedeflenen yoldaki ilaca bağlı
inhibisyonu atlayan telafi edici değiĢiklikleri içerir. Buna göre, hedefe yönelik
tedaviler tümör gerilemeleri ortaya çıkarabilir, ancak kalıcılık genellikle kısa
ömürlüdür ve genel klinik faydayı sınırlar (Mimeault ve Batra 2010). Hedefe
yönelik tedaviler, tümörle iliĢkili immünsupresyonda bir azalma ile hızlı
tümör gerilemelerini indükleyebildiğinden, daha güçlü sitotoksisite elde
etmek için immünoterapi için uygun bir seçenek sağlayabilirler. Ayrıca hedefe
5

yönelik tedaviler, onkogen "bağımlılığını" kırarak tümör yaĢlanmasını
tetikleyebilir ve T hücreleri tarafından bağıĢıklık sistemi izlenmesini
kolaylaĢtırarak anti-tümör bağıĢıklık tepkilerini güçlendirebilir. Anti-tümör
yanıtın tetiklenmesi immünoterapinin temelini oluĢturur. BağıĢıklığa dayalı
tedaviler, konakçı bağıĢıklık sistemi tarafından anti-tümör yanıtı indüklemek
için geliĢtirilmiĢtir. Son yıllarda artan immünoterapi tedavi seçenekleri hedefe
yönelik tedavilerle desteklendiğinde umut vadeden bir tedavi seçeneği haline
gelmiĢtir. Son yıllarda kanser hastalarının ―BağıĢıklık Kontrol Noktası
Ġnhibitörleri‖ ile tedavi stratejilerinde artan popülarite ve yeni tedavi
yöntemlerinin geliĢtirilmesi, klinik açıdan geleceğe yönelik büyük umutlar
doğmasını sağlamıĢtır. BağıĢıklık kontrol noktaları; immünosupresif bir tümör
mikroçevresinin oluĢturulmasında, sitotoksik T lenfositlerin inhibisyonunda
ve tümör antijenlerine toleransta büyük önem taĢır. Ġmmün kontrol noktaları
ve bunların hedeflenmesi için tümör mikroçevresinde etkin bir bağıĢıklık
tepkisinin oluĢmasını engelleyen ve kanserin ilerlemesine katkıda bulunan
sitokinler, büyüme faktörleri ve immünsupresif bağıĢıklık hücreleri gibi
faktörlerin de dikkate alınması gerekir. Bu nedenle, kanser hücrelerinin
immün kontrol noktaları aracılığıyla kurdukları iliĢkilerin incelenmesi ve
sitotoksik T lenfositleri inhibe eden moleküllerin hedeflenmesi, kanser
hücrelerine karĢı anti-tümör tepkilerini kolaylaĢtırabilir (Hiam-Galvez ve ark
2021).

1. TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ
BağıĢıklık sistemi; vücudu hastalık etkenlerinden (virüs, bakteri), ölü
ya da neoplastik hücreleri yok ederek koruyan; çeĢitli organ, doku ve
proteinin birlikte çalıĢtığı eĢsiz dengelerin olduğu bir sistemdir. BağıĢıklık
sistemi doğuĢtan gelen ve adaptif bağıĢıklık sistemi olmak üzere ikiye ayrılır.
DoğuĢtan gelen bağıĢıklık sistemi vücudun antijenlere karĢı ilk savunma
hattıdır. DoğuĢtan gelen bağıĢıklık sistemi monositler, makrofajlar, nötrofiller,
bazofiller, eozinofiller, dendritik hücreler (DC) ve doğal öldürücü hücreler
(NK)‘den oluĢur. Bu hücreler yabancı antijenlere ya da neoplastik hücrelere
kısa süreli, hızlı ve etkili tepkiler oluĢturur. DoğuĢtan gelen bağıĢıklık sistemi
hücreleri özel reseptörleri ile konakçı olmayan hücrelerin tanınmasından ve
antijenik yapıdaki hücrelerin adaptif sistem hücrelerine sunulmasından
sorumludur. Adaptif bağıĢıklık, tanınmadan sonra çoğalan ve çeĢitli
mekanizmaları uyararak antijenik yapıları yok eden T ve B lenfositlerini içerir
(UluıĢık ve ark 2020). Adaptif bağıĢıklık sistemi T lenfosit hücrelerini ve B
hücrelerini kullanarak uzun süreli yanıtlar üretir ve sonunda immün hafızayı
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oluĢturur. Bu hücrelerin yanı sıra, bağıĢıklık sisteminin bileĢenleri arasında
sitokinler (Hatipoglu ve Keskin 2022), antikorlar, plazma ve adezyon
molekülleri, timus, kemik iliği ve dalak gibi doku ve organlar bulunur
(Nicholson 2016).
BağıĢıklık sisteminin tümör dokusu ile etkileĢimi karmaĢık ve dinamik
bir süreçtir. Antitümöral bağıĢıklığın ana bileĢeni olarak, tümör antijenine
özgü sitotoksik T (CTL) lenfositler, T efektör (Teff) hücreleri, antikor üreten
B hücreleri ve antijen sunan dendritik hücreler (DC) ile birlikte doğrudan
tanıma yoluyla adaptif antitümör aktivitesi ortaya çıkarır. Bu hücreler tümör
hücrelerini direkt öldürür ya da çok sayıda adaptif ve doğuĢtan gelen
bağıĢıklık tepkisini düzenleyerek anti-tümöral tepkiyi oluĢturur. Ayrıca
makrofajlar, NK hücreler ve NK-T hücreleri, tümör ilerlemesini baskılamak
için spesifik olmayan doğuĢtan gelen bağıĢıklık tabakası oluĢturur. Bununla
birlikte, kanser hücreleri sıklıkla miyeloid türevli baskılayıcı hücreler
(MDSC) ve düzenleyici T (Treg) hücreleri gibi immünsupresif özellikteki
hücrelerin geliĢimini destekleyen mikro ortamını oluĢturur ve bu ortamı antitümöral aktiviteyi manipüle etmek için kullanır. Tümör mikroçevresinde
önemli bir bağıĢıklık popülasyonu olan tümörle iliĢkili makrofajlar (TAM'ler),
çok sayıda farklı pro- ve anti-tümöral alt popülasyondan oluĢur (June 2007,
Kershaw ve ark 2013).

1.1. Kanser İmmün Gözetimi
Kanser büyümesi ve metastazı, kanserin bağıĢıklık sistemi tarafından
tanınmasını önleyen bağıĢıklık baskılayıcı mekanizmalar uygulamasına neden
olur. BağıĢıklık sistemi, kanser hücrelerini ve ortaya çıkan tümörleri tespit
etmeye çalıĢır. Buna ―kanserin immün gözetimi‖ denir. Konak ve tümör
hücrelerinin etkileĢiminde, üç temel aĢama vardır: "üç E" olarak adlandırılan
eleme, denge ve kaçıĢ (elimination, equilibrium, escape). (Dunn ve ark
2004).

1.1.1. Eliminasyon
Hasar görmüĢ veya kanserli hücrelerin bağıĢıklık sistemi tarafından
saptanması ve yok edilmesi birçok hücrenin koordinasyonu sonucu geliĢen
karmaĢık bir süreçtir. Bu çok aĢamalı sürecin en önemli bileĢeni, tümörle
iliĢkili antijenlerdir (TAA). TAA'lar ölü tümör hücrelerinden salınır ve tümör
yüzeyini büyük ölçüde iĢgal eder. Bu tümör hücreleri, CD8+ T ve NK
hücreleri tarafından tanınan; stres kaynaklı hücre yüzey molekülleri
calreticulin, MHC-I (majör doku uygunluk kompleksi-I) antijenlerini,
NKG2D ligandları ifade eder. Bu TAA‘lar, DC, makrofajlar ve B lenfositleri
7

gibi antijen sunan hücrelerle (APC'ler) T hücrelerine sunulur (Durgeau ve ark
2018). Dendritik hücreler, antitümöral bağıĢıklığın anahtar aracıları olarak
hizmet eden doğuĢtan gelen immün sistemin bir alt kümesidir ve Toll benzeri
reseptörler (TLRs) ve nükleotid bağlayıcı oligomerizasyon alanı (NOD)
benzeri reseptörler kullanarak mikroorganizmaları, hasarlı hücreleri ve kanser
hücreleri gibi dönüĢtürülmüĢ hücreleri tanır. TME'deki dendritik hücreler,
tümörle iliĢkili antijenleri T hücrelerine çapraz sunarak ―Kanser-BağıĢıklık
Döngüsünü‖ baĢlatır. Antijen yüklü DC'ler, doğru koĢullar altında, T hücresi
aktivasyonunun güçlü uyarıcılarıdır. Erken anti-tümör tepkisinin baĢlatılması
için tip I IFN'lerin gerekli olduğu ve tümör antijenlerinin CD8+ T hücrelerine
çapraz sunumu gerçekleĢebilmesi için tip I IFN‘lerin CD8α/CD103+ DC'lere
seçici olarak gereklidir (ġekil-1) (Rameshbabu ve ark 2021). Preklinik
çalıĢmalar, DC'ler tarafından IFN-I üretiminin, STING yolunu aktive eden,
ölmekte olan tümör hücrelerinden DNA parçaları tarafından indüklendiğini
göstermektedir. Radyasyonun, DC'lere tümör DNA iletimini artırdığı ve CTL
hücrelerinin hazırlanmasını tetikleyerek IFN-I üretiminin STING aracılı
yolunu güçlendirdiğini belirtmek önemlidir (Demaria ve ark 2015).

Şekil-1. Kanser-Ġmmün Sistem Döngüsü. Kanser hücrelerine özgü antijenlerin APC
hücrelerince T hücre hazırlanması için lenf nodüllerine taĢınır. APC ile uyarım
sonucu T hücre aktivasyonu gerçekleĢir ve CTL hücreleri tümör dokusunu istila eder
ve kanser hücrelerini tanıyarak öldürür (Chen ve Mellman 2013)‘den düzenlenmiĢtir.
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Sitotoksik CD8+ T lenfositlerin ve efektör CD4+ T hücrelerin antijen
sunumu ile aktivasyonu, immün gözetim yoluyla tümör eliminasyonu için
kritik öneme sahiptir. Naif T hücrelerinde adaptif immün yanıtı etkinleĢtirmek
için iki ayrı sinyal gereklidir. Birincisi, naif CD8+ T hücresinin aktive
olabilmesi için T hücre reseptör kompleksinin (TCR), tip I MHC üzerinden
sunulan bir peptit ile birleĢmesiyle oluĢur. Olgun DC'ler tarafından antijen
sunumunun, CD4+ T hücreleri tarafından güçlü antitümör immün tepkileri için
kritik olduğu kabul edilir. CD4+ T hücreleri üzerindeki CD4, herhangi bir
hücre tipinde ifade edilebilen, ancak esas olarak APC için özelleĢmiĢ hücreler
(makrofajlar, B hücreleri ve DC'ler) tarafından ifade edilebilen sınıf II
MHC'ye (MHC-II) bağlanır. CTL'lerdeki TCR'ler ve CD8+, kırmızı kan
hücreleri hariç tüm memeli hücrelerinin yüzeyinde eksprese edilen sınıf I
MHC moleküllerine (MHC-I) bağlanır (ġekil 1B). Ġkinci sinyal, T hücresi
üzerindeki CD28 proteininin APC yüzeyindeki B7-1 (CD80) veya B7-2
(CD86) ile etkileĢimi ile sağlanır. T hücresinin ikinci sinyali almaması,
genellikle T hücresi anerjisi (inaktivasyon) ile sonuçlanır. Bu aynı zamanda
CD28 ligandlarının (CD80 ve CD86) bir ko-inhibitör molekül olan CTLA-4
ile etkileĢmesiyle de gerçekleĢtirilebilir (ġekil 2A). Bu yol ―Kanser BağıĢıklık
Döngüsü‖ olarak adlandırılır (Mocellin ve Nitti 2013).

Şekil-2. Antijen sunumu ve T lenfosit anerji durumu. T lenfositleri iki aĢamada aktive
olur. Birinci T hücresi MHC proteini üzerinde sunulan antijen ile bağlanır (1.sinyal)
ve CD28, ligandları B7-1 veya B7-2 ile aynı anda bağlanır (2.sinyal). Ġkinci sinyal
olmadan, T hücresi anerjisi (inaktivasyon) ortaya çıkar ve adaptif immün yanıt inhibe
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edilir. Ayrıca CTLA-4'ün CD28 ligandlarını bağlamak için rekabet etmesi veya PD-1
reseptörünün ligandı PD-L1'e bağlanması ile de anerji ortaya çıkabilir. A) Naif CD4+
lenfositler üzerindeki CD4 antijenleri APC‘ler ile MHC-II‘ye bağlanır. B) Naif CD8+
T lenfositleri CD8 antijenleri, MHC-I‘e, APC‘ler (tümör hücreleri, M1 makrofajları
veya B hücreleri ) aracılığıyla aktive edilir (Burkholder ve ark 2014)‘den
düzenlenmiĢtir.

Eliminasyonun birinci fazında; solid bir tümör 2-3 mm‘den fazla
büyüdüğünde tümör progresyonu ve beslenme için stromayı yeniden
Ģekillendirmeye baĢlar. Bu durum, kanser hücreleri tanıyan ve IFN-γ üreten
NK, γδ-T ile diğer doğal bağıĢıklık hücrelerinin (makrofajlar ve DC) tümör
bölgesine alınmasına neden olan proinflamatuvar sinyallerini tetikler (Smyth
ve ark 2001). Ġkinci fazda IFN-γ, antiproliferatif ve antianjiyogenik etkileri ile
sınırlı bir sitotoksite uygular ve etrafındaki dokularda bazı kemokinlerin
salınmasına neden olur (Kim 2007). Bu kemokinlerden IP-10 (Ġnterferonla
indüklenebilen protein 10) yeni damar oluĢumlarını engeller ve daha çok
tümör hücresinin yok edilmesini sağlar (Angiolillo ve ark 1995). IFN-γ ile
oluĢan hücre kalıntıları yakın lenf düğümlerine dendritik hücreler tarafından
taĢınır ve artan inflamasyon ile beraber ortama salınan kemokinler; daha fazla
makrofaj hücrelerinin ve NK hücrelerinin bölgeye gelmesini sağlarlar (Kim
2007). Üçüncü faz, tümör antijenine spesifik T hücre üretilmesidir. Toplanan
tümör istila edici CD8+, NK ve makrofajlar, perforin, TRAIL ve reaktif
oksijen gibi sitotoksik mekanizmaları aktive ederek daha fazla tümör
hücresini öldüren IL-12 ve IFN-γ üretir. Dördüncü aĢamada ise CD4+ T
hücreler ve sitotoksik CD8+ T hücreler birincil tümörün olduğu alana giderek
IFN-γ aracılığı ile güçlendirilerek tümör hücrelerini yok ederler (Ikeda ve ark
2002).

1.1.2. Denge
Eliminasyon fazında immün sistem hücrelerinden kaçan tümör
hücreleri denge fazına ulaĢır. IFN-γ ve lenfositler aracılığıyla anormal ve
mutasyon yükü artan tümör hücreleri üzerine bir baskı kurulur. Bu fazda
birçok tümör hücresi yok edilebilir fakat kalan tümör hücrelerinde ise
saldırılara karĢı direnci artıran farklı mutasyonlar taĢıyan yeni varyantlar
ortaya çıkar. Bu tümör hücresi varyantları daha az immünojeniktir ve immün
seçim baskısı, immünojenik olmayan bir fenotip ile tümör hücresi klonlarının
büyümesini destekler (Dunn ve ark 2004).
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1.1.3. Kaçma
Kanser hücrelerinin uzun bir denge fazından sonra yeni antijen ve
proteinleri düzenleyerek bağıĢıklık sisteminden kaçmaya çalıĢır. Kaçma
mekanizmasında sinyal ileten moleküller ve tümör yüzey antijeni
değiĢiklikleri sıklıkla meydana gelir. Kanser hücreleri, adaptif bağıĢıklık
sistemi tarafından tanımlama ve hedefleme için kullanılan TAA'ların
ekspresyonunu durdurarak ya da değiĢtirerek immün gözetimden kaçarlar. Bu
mekanizmanın seçici bir baskıyı indüklemesi, TAA'ları eksprese eden tümör
hücrelerini öldürülmesini ve daha az immünojenik yüzey antijeni eksprese
eden tümör hücrelerin çoğalmak üzere bırakılmasını sağlar (DuPage ve ark
2012). Ayrıca tümör hücreleri, MHC sınıf I moleküllerinin seviyelerini
azaltarak veya MHC sınıf I genlerinde mutasyona neden olarak kendilerini
bağıĢıklık sisteminden koruyabilirler. Tümör hücrelerinde doğuĢtan gelen
antijen sunum mekanizmaları için önemli olan IFN-γ sinyaliyle ilgili genlerin
mutasyonları veya susturulmasına (reseptörler veya aĢağı akıĢ efektörleri de
dahil) neden olur (Slaney ve ark 2013). CTLA-4‘ün CD28‘in ligandlarına
afinitesi CD28‘e göre çok daha yüksektir. CTLA-4; CD80 ve CD86‘nın,
CD28 etkileĢimini engellenmenin yanı sıra APC yüzeyinden CD80 ve
CD86‘nın aktif olarak uzaklaĢtırılmasıyla ‗‗sinyal-bağımsız‘‘ T hücre
inhibisyonunu sağlamaktadır. Ayrıca tümör mikroçevresinin (TME)
heterojenliğine bağlı tümör kaynaklı solubl faktörler ve immünolojik tolerans;
kanser hücrelerinin bağıĢıklık sisteminden kaçmasına yardım eder. TME‘de
çok miktarda Treg hücresinin olması; immünsupresyonu; PD-L1 (Programlı
ölüm ligandı-1), CTLA-4 (sitotoksik T lenfosit iliĢkili-4 proteini) gibi immün
denetim noktaları ile destekler (Intlekofer ve Thompson 2013). PD-L1,
bağıĢıklık sisteminin T hücrelerinin aktivasyonunu baskılayan ve tümörlerin
ilerlemesine neden olan bir moleküldür. TME‘de kanser hücreleri aĢırı
miktarda PD-L1 ekspre ederler ve kanserin agresifliği ile yakından iliĢkilidir.
PD-1 (Programlı Ölüm Reseptörü-1) bağıĢıklık sisteminin dinlenme
hücrelerinde minimal ekspresyon sergiler; bununla birlikte, aktivasyon
üzerine, PD-1 ekspresyonu geniĢ ölçüde T hücreleri, B hücreleri, NK
hücreleri, NKT hücreleri, DC'ler ve makrofajlar üzerinde indüklenir. Kanser
hücreleri immün kaçıĢta PD-1:PD-L1 oranını çok iyi kullanır. (Keir ve ark
2008).
Efektör hücrelerde sinyal iletim bozukluğu ile tümör antijenlerini
tanıma ve aktivasyon eksikliği meydana gelmektedir. Efektör hücreler için
CD3-ζ zinciri TCR yapısında büyük intrasitoplazmik bir homodimer olarak
yer alır ve antijen bağlandığında sinyal aktarımında görev alır. CD3-ζ zinciri,
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baĢarılı bir immün yanıt oluĢumu için sinyal aktarımında TCR kompleksinde
yer alan önemli bir yapıdır. Pankreas kanserli hastalarda yapılan bir çalıĢmada
tümör iliĢkili lenfositlerin (TILs) sinyal dönüĢtürücü CD3-ζ zincir kaybının
nedeni; immünosupresif sitokinlerin iĢbirliğindeki immün kaçınmaya ve
TIL'lerin lokal bozulmasına bağlanmıĢtır. Ayrıca CD3-ζ kaybının, artan IL-10
ve TGF-β seviyeleri ve IFN-γ'nin aĢağı regülasyonu (down regülasyon) ile
iliĢkili olduğu tespit edilmiĢtir (von Bernstorff ve ark 2001). Kanser hücreleri
TME‘de seçici bir baskı sağlayan bağıĢıklık düzenleme adı verilen bir süreçle
bağıĢıklık gözetiminden kaçmak için mekanizmalar geliĢtirir. Tümör kaynaklı
çözünür faktörler, karmaĢık yerel ve bölgesel immünosupresif ağların ortaya
çıkmasına katkıda bulunur. Bu faktörler arasında; VEGF, IL-10, TGF-β,
fosfatidilserin, FasL gibi moleküller vardır. Bunlar immünsupresif etkilerini
primer tümör bölgelerinden hariç lokal lenf nodüllerine ve dalağa kadar
geniĢleterek, invazyon ve metastaza neden olurlar (Kim ve ark 2006).
Tümörler, TME aracılığıyla DC fenotipini değiĢtirir ve DC fenotipindeki
değiĢiklik MDSC ve M2 makrofajlarının farklılaĢmasına neden olur. Bu
farklılaĢma sonucunda antitümör CTL (sitotoksik T lenfositler) ve Th1
(CD+T) hücrelerinin aktivasyonu engellenerek, tümör için gerekli büyüme
faktörlerinin salınımı artar. Bu büyüme faktörlerinin baĢında VEGF (vasküler
endotelyal büyüme faktörü) gelir. VEGF, mikroçevreyi tümörle iliĢkili
olgunlaĢmamıĢ DC'ler (TiDCs) ve TAM‘lar olarak zenginleĢtirmek için
kemik iliğinden olgunlaĢmamıĢ miyeloid hücrelerin alınmasında kilit bir rol
oynar (Bellamy ve ark 2001). TiDC'lerin birikmesi, dolaĢan DC'lerin ve T
hücrelerinin, tümör kaynaklı büyüme faktörleri tarafından bazı enzimlerin
(IDO, Arginaz I) aktivitesi ile baskılamasına neden olur. IDO (indoleamin
2,3-dioksijenaz), CTL hücrelerinin proliferasyonu ve hayatta kalması için
önemli olan triptofanı, T hücre aktivasyonunu inhibe eden kinureninlere
dönüĢtürür. Ayrıca olgun miyeloid hücreler tarafından aĢırı üretilen Arginaz I,
CD3-ζ ekspresyonunu ve antijene özgü T hücre yanıtını engeller (Rodriguez
ve ark 2004). Kanser hücrelerinin değiĢtirilmiĢ FasL‘ı CTL hücrelerinde
apoptozu tetikleyerek immün kaçıĢı sağlayabilir (Song ve ark 2001).
Fosfatidilserin, TAM'lere karĢı bir antienflamatuar yanıtın indükleyicisi
olarak görev yapar. DC'lerin ve T hücrelerinin immün yanıtlarını inhibe eden
IL-10 ve TGF-β gibi antienflamatuar aracıların salınmasına neden olur (Kim
ve ark 2006).
Kanser hücrelerinin immün sistemden bir baĢka kaçma mekanizması
immün toleransı kullanmasıdır. Eliminasyon sonucu antijenitesi düĢük
seviyede olan kanser hücreleri tümör mikroçevresinin uzun süre immün
12
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sisteme karĢı modüle edilir ve kolaylıkla büyümeye devam eder. TME‘de
kemik iliğinden köken alan iDC‘ler ve kemik iliği türevi olmayan
fibroblastlar, endotelyum ve ekstraselüler matriks (ECM) tarafından
çevrelenir. ECM, fibroblastlar ve endotel hücreleri tümör antijenlerini için
DC'ler ile rekabet ederek birçok tümör antijeni aĢağı regüle eder. Ayrıca, bu
stromal hücreler, tümördeki interstisyel sıvı basıncını artırarak efektör
hücrelerin bağıĢıklık saldırısından kaçmasına neden olur. Bu durumlarda,
TiDC'ler tarafından direkt ve Treg aracılı T-hücre fonksiyonu baskılansa da,
yetersiz tümör antijen seviyeleri T hücreleri tarafından büyük ölçüde göz ardı
edilerek kanser hücrelerinin immün kaçıĢı desteklenir (Pietras ve ark 2001,
Spiotto ve ark 2002, Kim ve ark 2006). Son zamanlarda yapılan kanser
hücrelerinin immün sistemden nasıl kaçtığı ile ilgili yapılan bir çalıĢmada;
kromozomal kararsızlığın kanser hücrelerinin bağıĢıklık savunmalarından
kaçınmasına ve metastaz yapmasına olanak sağladığı bulunmuĢtur. Bir hücre
virüsle enfekte olduğunda viral DNA parçaları hücredeki cGAS (siklik GMPAMP sentaz)‘a bağlanır ve cGAMP uyarı sinyali veren bir molekül oluĢur.
cGAMP'nin çoğu, komĢu bağıĢıklık hücrelerine bir uyarı sinyali olarak
hücrenin dıĢına da gider ve STING (interferon üreten genleri stimüle eden
faktör) yolunu aktive eder. Virüsle enfekte olmuĢ hücreye karĢı bir bağıĢıklık
saldırısı baĢlar. Kanser hücrelerinin içindeki cGAS-STING sinyali sayesinde,
kanser hücrelerinin metastaz yapma yeteneklerine yardımcı olan bağıĢıklık
hücrelerinin özelliklerini (migrasyon) benimsemelerine neden olur. Ayrıca
aynı çalıĢmada kanser hücrelerini kaplayan makas benzeri protein ENPP1
(ektonükleotid pirofosfataz/fosfodiesteraz-1)‘in cGAMP hücrenin dıĢı
yolunda inhibe ettiği ve sinyalin bağıĢıklık hücrelerine ulaĢmasını engellediği
ve böylelikle kanser hücrelerinin immün sistemin sitotoksik etkilerin
kurtulduğu bulunmuĢtur. ENPP1 kaybı, metastazı baskılar, tümör immün
infiltrasyonunu eski haline getirir ve tümör cGAS'ına ve konakçı STING'e
bağlı bir Ģekilde immün kontrol noktası blokajına yanıtı güçlendirir. Ġnsan
kanserlerinde artan ENPP1 ekspresyonu, azalmıĢ bağıĢıklık hücresi
infiltrasyonu, artan metastaz ve anti-PD-1/PD-L1 tedavisine direnç ile
iliĢkilidir. Bu nedenle, ENPP1 tarafından cGAMP hidrolizi, kromozomal
olarak kararsız tümörlerin cGAS aktivasyonunu immün baskılayıcı bir yola
dönüĢtürmesini sağlar (Li ve ark 2021).
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1.2. Kanserin İmmun
Bağışıklık Hücreleri

Düzenleme

Sürecinde

Önemli

BağıĢıklık sistemi, tümör büyümeye ve farklılaĢmaya devam etse bile
kanser hücrelerini yok etmeye çalıĢır. Bu immün-düzenleme sürecinde farklı
hücre tipleri ve faktörler iĢin içerisine dahil edilir. Ġmmün-düzenleme
döneminde bağıĢıklık hücrelerinin yanı sıra; tümör mikroçevresi, geliĢmiĢ
vaskülarizasyon, hipoksi, düĢük pH ve artmıĢ interstisyel kan basıncı ile
karakterizedir (Galli ve ark 2020). Tümör mikroçevresinde immünsupresyona
katkıda bulunan önemli faktörlerin baĢında; artan tümör yüküne bağlı
hemapoetik düzenlenmenin bozulması gelmektedir. Hematopoietik kök ve
progenitör hücreler, monositik ve granülositik soylara doğru çoğalma ve
farklılaĢma için harekete geçirilir. OlgunlaĢmamıĢ immünosupresif
nötrofillerin (genellikle polimorfonükleer miyeloid türevli baskılayıcı hücreler
(PMN-MDSC'ler) olarak adlandırılır), monositlerin (genellikle M-MDSC'ler
olarak adlandırılır) ve makrofajların periferik geniĢlemesi ve tümör içi
birikimi ile sonuçlanır. Yapılan birçok fare ve insan kanser araĢtırmalarında
kanserli dokularda periferal olgunlaĢmamıĢ nötrofillerin ve monositlerin artan
yoğunluğu lokal immünsupresyona katkı sağladığı bulunmuĢtur (ġekil-2.2)
(Gabrilovich ve ark 2012). ÇeĢitli kanser hastalarının hücre hatlarıyla (meme,
serviks, karaciğer, özofagus, akciğer ve yumurtalık) yapılan çalıĢmada;
hastalarda yüksek seviyelerde hematopoietik kök hücreler, multipotent
progenitörler ve granülosit monosit progenitörleri bulunmuĢtur (Wu ve ark
2014). 40.000'den fazla hastanın kapsamlı bir meta-analizi, nötrofil/lenfosit
oranı ile ölçülen kandaki yüksek nötrofil frekanslarının mezotelyoma,
pankreas kanseri, renal hücreli karsinom, kolorektal karsinom, küçük hücreli
olmayan akciğer kanseri (KHDAK), kolanjiokarsinom, hepatoselüler
karsinom ve gastroözofageal kanserli hastalarda kötü prognoz ile iliĢkili
olduğunu bulunmuĢtur (Templeton ve ark 2014). Bu sonuçlar hematopoietik
düzensizliğin insan kanserlerinde yaygın olduğunu ve karsinogenez süreci ile
yakından iliĢkili olduğunu göstermektedir.

14

TEMEL TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR

Şekil-2.2 Tümör mikroçevresinde adaptif veya doğal immün yanıtın aktivasyonu,
yeni oluĢan tümörü ortadan kaldırabilir ya da tümör hücreleri; tümör destekleyici
mikro-ortam oluĢturmak için immün gözetimden kaçabilir (Galli ve ark 2020)‘den
düzenlenmiĢtir.

1.2.1. Makrofajlar
Makrofajlar, vücuttaki sağlıklı dokularda bulunan, doku homeostazını
sürdürmek ve doğuĢtan gelen bağıĢıklık tepkilerini düzenlemek için kritik
iĢlevleri yerine getiren bir miyeloid hücre türüdür. Tümör ortamında mevcut
olduklarında genellikle tümörle iliĢkili makrofajlar (TAM'ler) olarak
adlandırılan makrofajlar, ya kemik iliğinden göreve alınır ya da orijinal
stromal ortamda bulunurlar. TAM‘lar çok çeĢitli büyüme faktörleri, sitokinler
ve kemokinler ile etkileĢime girerler. Bu moleküller TAM‘ların spesifik
fenotiplerini (anti-tümöral ya da pro-tümöral) belirler. TAM bu nedenle M1
ila M2 polarizasyonu arasında değiĢir. IL-1β, IL-6, TNF-α, IFN-γ ve TLR‘ler
antitümör etkili M1 polarizasyonunu indüklerken; Endotelin-2, VEGF, IL-4,
IL-13, CSF-1, IL-10 ve TGF-β gibi faktörler pro-tümöral aktivite ile iliĢkili
M2 polarizasyonunu indükler. M1-TAM‘lar baĢlangıçta tümör öldürücü rolü
olan IFN-α,β,γ gibi tip I proinflamatuar sitokinler üretir. Buna karĢılık, M2
polarizasyonu, tümör promotörleri olarak hareket eden tip II sitokinler üretir
(Lewis ve Pollard 2006, Biswas ve Mantovani 2010, Chang ve Beatty 2020).
M2 TAM'ler, hücre dıĢı Arginaz I enzim aktivitesini artırarak T hücresi
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proliferasyonunun baskılanmasına (Rodriguez ve ark 2004) ve CCL22
(Makrofaj türevli kemokin) sekresyonu yoluyla düzenleyici T hücrelerinin
zenginleĢmesine aracılık eder (Curiel ve ark 2004). TAM-M2‘ler, IL-10
üreterek monositlerde PD-L1 ekspresyonunun artırmasına neden olur ve CTL
hücresel tepkilerini bastırır (Kuang ve ark 2009). Makrofajlar, tümörün
anjiyogenezin en önemli bileĢimi olan hipoksik alanlarında birikir ve özellikle
nekrotik doku ile iliĢkilidir (Murdoch ve ark 2008). M2 polarize makrofajlar
anjiyonezi VEGF, MMP9 (matriks metalloproteinaz 9) ve uPA
(Ürokinaz/Plazminojen) üretimini artırarak indükler (Lin ve Pollard 2007).
HIF1α‘nın M2 makrofajlarda artan ekspresyonu, daha fazla makrofajın
tümörün hipoksik bölgelerine alınmasını sağlar. Bu iĢe alım kemokinler,
özellikle MCP1/CCL-2 (monosit kemoatraktan protein 1) ve endotelinler
yoluyla olur (Grimshaw ve ark 2002, Murdoch ve ark 2008). Tümörlerde daha
yüksek TAM yoğunlukları ve M2 farklılaĢmasının ana tetikleyicilerinin aĢırı
ekspresyonu, birçok kanserde kötü prognoz belirteçleri olarak kabul edilir.

1.2.2. Myeloid türevli baskılayıcı hücreler (MDSC)
Kanser hastalarında anormal miyelopoez sonucunda ortaya çıkan
miyeloid türevli baskılayıcı hücreler, güçlü immünosupresif aktiviteler
yürüten miyeloid soyundan gelen heterojen bir immün hücre
popülasyonudur. Polimorfonükleer hücreler (PMN-MDSC'ler) ve monositik
(M-MDSC'ler) hücreler olarak iki alt gruba ayrılır. M-MDSC fenotipine
farklılaĢma, kronik inflamasyon ve myeloid hücrelerin normal
olgunlaĢmasından sorumlu büyüme faktörlerine ve inflamatuar mediatörlere
düĢük düzeyde maruz kalma ile iliĢkilidir. M-MDSC'ler büyüyen tümörün
içine sızarak, neovaskülarizasyonu destekler ve farklı immün kaçıĢ
mekanizmalarına aracılık ettikleri TME‘de mobilize olurlar (Talmadge ve
Gabrilovich 2013). MDSC'lerin, CD4+ ve CD8+ T hücrelerinin
proliferasyonunu inhibe ettiği, NK hücrelerinin aktivasyonunu bloke ettiği ve
yardımcı T hücre olgunlaĢmasını bir Th2 (tümör teĢvik edici) fenotipe
polarize ettiği bilinmektedir. MDSC'ler TME'de arginaz-1 (ARG1) ve NOS2
(nitrik oksit sentaz 2) salgılayarak NK, B ve T hücrelerinin sitotoksik
fonksiyonlarını inhibe eder. ARG1, T hücresi aktivasyonunda kritik bir faktör
olan ve NOS2 tarafından nitrik oksit (NO) üretiminin öncüsü olan L-arginin'i
tüketir. NOS2 aktivitesi yüksek ve L-arginin seviyeleri düĢük olduğunda, NO
yerine ROS ve RNOS üretmeye baĢlar. Bu durum ise, T hücre anerjisi ve
çevre dokuda kanserojen DNA hasarı ile sonuçlanır (Veglia ve ark 2018).
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MDSC'lerin M1/M2 dengesinde de önemli bir rolü vardır. M1
makrofajları, IFN-y tarafından aktive edilir ve sitotoksik Th1 popülasyonlarını
güçlendiren ve DC'lerin olgunlaĢmasını sağlayan düĢük IL-10 seviyelerini ve
yüksek IL-12 seviyelerini sağlar. Bununla birlikte, IL-10 varlığında,
MDSC'ler ve M1 makrofajlar arasındaki doğrudan temas, makrofajlarda IL-12
transkripsiyonunun down regülasyonuna neden olur. Bu durum DC'lerde ve
makrofajlarda APC aktivitesini etkin bir Ģekilde baskılar (Ostrand-Rosenberg
ve ark 2012). Tümör bölgesine MDSC infiltrasyonu, artan kanser evresi ve
tümör yükünün yanı sıra daha kötü prognoz ile iliĢkilidir.

1.2.3. Doğal Katil Hücreler (NK)
NK hücreleri, genetik olarak yeniden düzenlenmiĢ antijen
reseptörlerinden yoksun olan ve sitotoksik aktiviteleri için APC'ye bağlı
antijen sunumu ve seçimi gerektirmeyen, doğuĢtan gelen lenfoid hücrelerin
heterojen bir ailesine aittir. NK hücreleri, stres kaynaklı molekülleri ve
değiĢtirilmiĢ veya aĢağı regüle edilmiĢ MHC-I'i tespit ederek, CD8+T
hücrelerine benzer performans ve granzime bağlı antitümör sitotoksisitesi
uygular (Keskin ve Hatipoglu 2018). NK hücrelerinin aktivasyonu, hücre
membranlarında yer alan aktifleĢtirci ve inhibe edici reseptörlerden üretilen
sinyallerle düzenlenir. Aktive edici reseptörler, doğal sitotoksisite
reseptörlerini (NCR: -NKp30, NKp44 ve NKp46-), NKG2D, 2B4, NKp80 ve
DNAM-1'i içerir. Bununla birlikte, NK hücre aktivasyonunun ana kontrolüne,
vücuttaki normal hücrelere saldırısını önleyen sınıf I MHC (MHC-I)
moleküllerine özgü inhibitör reseptörlerinin ekspresyonu aracılık eder (Smyth
ve ark 2005). Katil hücre Ig benzeri reseptörler (KIR) ve NKG2A insanlarda
aynı kökenli MHC-I'yi tanıyan baĢlıca NK hücre inhibitör reseptörlerini
oluĢturur. Bazı tümör hücreleri ve virüsle enfekte olmuĢ hücreler, MHC-I
ekspresyonlarını aĢağı regüle ederek CTL tarafından tanınmayı önler. Ancak
inhibitör reseptör ligandlarından yoksun oldukları için sonuçta NK hücreleri
için hedefler haline gelir. Bu inhibitör reseptörler, vücudun normal "kendi"
hücrelerine karĢı NK hücre toleransına aracılık eder ve bunların birleĢmemesi,
bu "kendi" ligandlardan yoksun tümörlerin tanınması ve saldırıya uğraması
için mekanik temeli sağlarlar (Vilches ve Parham 2002).
NK hücreleri yüzeylerinde farklı biyobelirteçler sergilemekle birlikte
olup CD56 ve CD16 hücre yüzeyi belirteçleri en dikkat çekenlerdir. CD56 ve
CD16 sergileme yoğunluklarına göre NK hücreleri CD56bright ve CD56dim
olarak iki gruba ayrılmaktadır. CD56dim NK hücreleri tamamen olgunlaĢmıĢtır
ve kanda bulunan NK hücrelerinin yaklaĢık %90‘ını oluĢturan hücre
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grubudur. Sitotoksik yanıttan sorumlu olan bu hücre grubu, antikora-bağımlı
hücre aracılı sitotoksisitede (ADCC) rol almaktadır. Diğer yandan CD56bright
NK hücreleri %5-10 oranda, olgunlaĢmamıĢ ve çoğunlukla doku ve ikincil
lenf organlarında bulunan bir gruptur. CD56bright hücreleri yüzeylerinde çok az
miktarda CD16 sergilemektedirler. Bu nedenle, bu grup hücrenin bağıĢıklık
yanıtındaki asıl rolü IFNγ, TNF-α, granülosit makrofaj koloni uyarıcı
(GMCS) faktör, IL-10, IL-13 gibi sitokinleri salgılamaktır. KorunmuĢ bir
CD56 dim /CD56 bright oranı kanserle mücadelede önemlidir (Poli ve ark 2009).
Ortamda salınan IFN-γ ve IL-2'nin varlığında NK hücreleri daha aktif bir
forma dönüĢtürülür. Diğer sitotoksik lenfositlerin aksine, NK hücreleri, güçlü
performansları sayesinde MHC proteinlerinden bağımsız olarak stresli
hücreleri perforin/granzim veya FasL aracılığıyla öldürür (Vivier ve ark
2008). IFN-γ ve CCL5 ve CXCL2'nin NK hücreleri tarafından salınmasının,
DC aktivasyonu ve M1 makrofajlarının indüksiyonu yoluyla adaptif immün
yanıtları güçlendirir (Böttcher ve ark 2018).

1.2.4. T hücreleri
T hücreleri, tümör hücrelerini doğrudan parçalayabilen Sitotoksik
CD8 T (CTL) ve immüno-modülatör sitokinleri serbest bırakabilen yardımcı
CD4+T (Th) hücrelerinden oluĢan iki ana alt gruba ayrılır. Ġnsan CTL ve Th
hücreleri, MHC-I, II Ģeklinde sunulan yabancı antijenik peptitleri tanıyan α/β
antijen reseptörlerini (TCR) ifade eder. Th hücreleri ise çeĢitli sitokinleri
salgılama kapasitelerine göre çeĢitli alt bölümlere ayrılabilir:
+

 Th1 hücreleri (inflamatuar tip 1 - IFN-γ ve IL-2- sitokinler salgılar),
 Th2 hücreleri (pro-tümör özellikte tip-2 sitokinler salgılar)
 Th17 hücreleri (cilt ve mukozal yüzeylerde inflamasyona neden
olabilen ve ayrıca otoimmün hastalıkları tetikleyen IL-17 ve IL-22
salgılar). Th17 hücrelerinin antitümöral ve protümöral etkinliği
henüz aydınlatılamamıĢtır.
Ayrıca T hücresi alt popülasyonları arasında değiĢmez NK benzeri T
(NKT) hücreler, y/δ T hücreleri, düzenleyici T (Treg) hücreleri ve bu T
hücresi alt kümeleri tarafından üretilen sitokinler bulunur (ġekil2.2.)(Borghaei ve ark 2009). Son zamanlarda yapılan bir çalıĢmada MR1T adı
verilen yeni bir T hücre tespit edilmiĢtir. Bu T hücre, insanlarda
değiĢmeyen MR1 (MHC sınıf I ile ilgili protein) adı verilen kanser hücreleri
üzerindeki daha önce tanımlanmamıĢ bir reseptöre bağlanır. Yapılan
çalıĢmada, kanser hücrelerinin in vitro ve in vivo olarak öldürülmesiyle
18
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sonuçlanan, çeĢitli doku tiplerinden çoklu kanser hücre hatlarına (akciğer,
deri, kan, kolon, meme, kemik, prostat, yumurtalık, böbrek ve serviks
kanserini) çok hızlı yanıt veren bir T hücresi klonu tarafından kanser hücresi
tanınması doğrulanmıĢtır (Crowther ve ark 2020).

Şekil-2.2. T yardımcı hücre farklılaĢması. Tüm T yardımcı lenfositler, aynı ortak
olgunlaĢmamıĢ T yardımcı progenitörden (Th0) türetilen farklılaĢmıĢ hücre tipleridir.
Th0 hücrelerinin hangi sitokinlere maruz kaldığına bağlı olarak, birkaç farklı T
yardımcı fenotipinden birine farklılaĢabilirler (Burkholder ve ark 2014)‘den
düzenlenmiĢtir.

1.2.5. Treg hücreleri
Treg hücreleri, esas olarak ana transkripsiyon faktörü 3 (FOXP3) ile
temsil edilen CD4+ (CD25+) T hücrelerinin en etkileyici immünosupresif alt
kümelerinden biridir ve normal koĢullar altında toplam CD4+T hücre
varlığının yaklaĢık %5'ini oluĢtururlar. Treg'ler, doğuĢtan gelen CTL‘lerin
homeostazını korudukları, T ve B hücrelerinin geniĢlemesini ve
aktivasyonunu düzenledikleri için periferik tolerans için çok
önemlidir. Treg‘ler immünolojik hastalıklar ve kanserle yakın iliĢkili önemli
hücre populasyonudur. Treg hücreleri, malign tümör baĢlangıcı ve
büyümesinin erken evrelerine yanıt olarak çarpıcı biçimde artar. Treg
hücreleri, APC fonksiyonunun CTLA-4 aracılı baskılanması, IL-2 tüketimi,
bağıĢıklık baskılayıcı sitokinlerin üretimi ve bağıĢıklık baskılayıcı
metabolitlerin üretimi gibi çeĢitli mekanizmalarla bağıĢıklık fonksiyonlarını
baskılar (Ohue ve Nishikawa 2019). Treg hücreleri tarafından eksprese edilen
CTLA-4, APC'lerin olgunlaĢmasını CD80/86'ya bağlanarak bozar (Walker ve
Sansom 2011). Treg hücreleri, CD25'i (IL-2 reseptörü α-zinciri) yüksek
düzeyde eksprese eder. Yüksek affiniteli IL-2 reseptörleri aracılığıyla baskın
olarak IL-2'yi tüketir. Böylece efektör T hücresi proliferasyonu ve
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aktivasyonu için IL-2 miktarını sınırlar (Setoguchi ve ark 2005). Ayrıca
perforin ve granzim gibi Treg hücreleri tarafından üretilen sitotoksik maddeler
efektör T hücrelerini öldürür (Cao ve ark 2007). Treg'ler, CTL‘leri ve
APC'leri inhibe etmek için yüksek seviyelerde TGF-β ve IL-10 üretir. Treg
hücreleri tarafından, iyi bilinen bağıĢıklık kontrol noktası molekülleri CTLA4, ICOS ve LAG-3 (lenfosit aktivasyon geni) eksprese edilir (Ohue ve
Nishikawa 2019). Treg hücreleri tarafından eksprese edilen CTLA-4 ile
APC'ler üzerindeki CD80/86 arasındaki etkileĢim, triptofan metabolizmasının
kinurenin yolunda önemli bir enzim olan IDO üretimini artırır. IDO, TME'de
triptofanı tüketir ve T hücrelerinin iĢlev bozukluğuna neden olur (Mellor ve
Munn 2004). Efektör ve CTL‘leri, Treg etkisinden TLR‘ler korur. T hücre
popülasyonları üzerinde, TLR'lerin, Treg hücrelerin azaltılmıĢ baskılayıcı
iĢlevi ve CD8+T hücrelerinin hayatta kalma, proliferasyon ve sitokin
üretiminin arttırılması dahil olmak üzere anti-tümör destekleyici etkileri vardır
(Zhang ve ark 2011, Jin ve ark 2012).

2. İMMÜNOTERAPİ
Vücudun kanser, enfeksiyon ve diğer hastalıklarla savaĢmasına
yardımcı olmak için bağıĢıklık sistemini uyarmak veya baskılamak için
maddeler kullanan bir tedavi türüdür. Bazı immünoterapi türleri, yalnızca
bağıĢıklık sisteminin belirli hücrelerini hedef alır. Diğerleri bağıĢıklık
sistemini genel bir Ģekilde etkiler. Kanser immünoterapisi en az 5 baĢlıkta
incelenmektedir ve günümüzde kanser immünoterapisi denilince akla ilk
olarak immün kontrol noktası düzenleyicileri gelir. En yaygın olarak
kullanılan stratejik immünoterapiler; sitotoksik T lenfosit ile iliĢkili molekül-4
(CTLA-4), programlanmıĢ hücre ölümü reseptörü-1 (PD-1), programlanmıĢ
hücre ölümü ligand-1 (PDL-1) hücre yüzey moleküllerinin çalıĢmasını
engelleyerek bağıĢıklık sistemi hücrelerini aktifleĢtirirler. Kanserde
immünoterapinin amacı, bağıĢıklık sistemini kanserle savaĢmak üzere
tetiklemek, güçlendirilmek ve yeniden düzenlemektir. Ayrıca hedef olarak
yeni
inhibitör
(lenfosit
aktivasyon
geni/LAG-3,
T
hücre
immünoglobulin/TIM-3), uyarıcı (indüklenebilir yardımcı uyarıcı/ICOS) ve
makrofaj kontrol noktası inhibitörleri (CD47) son yıllardaki çalıĢmalarla
ortaya çıkmıĢtır (Murciano-Goroff ve ark 2020) (Tablo-1).
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Tablo-1. Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ve etki mekanizmasına göre
kategorize edilen immün kontrol noktası inhibitörleri (ICIs). FDA onay tarihi (*),
HSCT: hemapoetik kök hücre nakli, KHDAK: küçük hücre dıĢı akciğer kanseri,
KHAK: Küçük hücreli akciğer kanseri, AC:adenokarsinoma, CRC: Kolorektal kanser,
HCC: Hepatoselüler karsinoma, RCC: Renal hücreli karsinoma, BC: Göğüs kanseri,
HNSCC: baĢ-boyun skuamöz hücreli kanseri.

ICI

Kanser
Türü

Evre ve
Özellik

Tedavi
Protokolü

Yıl

Melanoma

Metastatik

Monoterapi

2011
*

Melanoma

Evre III

Adjuvan

Anti-CTLA-4
İpilimumab

2015
*

Anti-PD-1
Nivolumab

Skuamöz
KHDAK

Ġleri evre

Kemoterapi
sırası/sonrası

2015
*

KHDAK

Ġleri evre

Kemoterapi
sırası/sonrası

2015
*

Renal hücreli
karsinoma

Metastatik

Antianjiyogenik
almıĢ

2015
*

Hodgkin
Lenfoma

Ġleri, nüks

Otolog HSCT
sonrası

2016
*

Yassı hücreli
baĢ-boyun
kanseri
(HNSCC)

Ġleri, nüks,
metastatik

Kemoterapi
sırası/sonrası

2017
*

Kolorektal
(CRC)

Metastatik

Kemoterapi
sonrası

2017
*

-

Kemoterapi
sonrası

2017
*

Ġleri

Kemoterapi

2018

Hepatosellüle
r (HCC)
KHAK
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Pembrolizumab

metastatik

sonrası

Özofagus
yassı hücreli
karsinoma

Nüks,
metastatik

Kemoterapi
sırası/sonrası

Gastrik,
gastroözofageal,
özofageal
adenokarsino
ma (AC)

Ġleri,
metastatik

Tedavi almamıĢ

2021
*

Melanoma

Ġleri, rezeke
edilemeyen

Tedaviye cevap
vermeyen

2014
*

KHDAK

Ġleri

2015
*

Melanoma

Ġleri,
metastatik

Standart tedavi
sonrası
Rezeke
edilemeyen

2015
*

Kemoterapi
sırası/sonrası

2016
*

Birinci basamak
tedavi

2016
*

HNSCC
KHDAK

Ġleri, nüks,
metastatik

*

Metastatik
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Ürotelyal
karsinoma

Ġleri,
metastatik

Birinci basamak
tedavi

2017
*

Tüm solid
tümörler

Ġleri veya
metastatik

Birinci basamak
tedavi

2017
*

Gastrik,
gastroözofageal AC

Ġleri veya
metastatik

En az iki tedavi
almıĢ

2017
*

Servikal
karsinoma

Nüks,
metastatik

Kemoterapi
sırası/sonrası

2017
*

Non-skuamöz
KHDAK

Metastatik

Kemoterapi ile
birinci basamak
tedavi

2018
*
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Skuamöz
KHDAK
HCC

Pidilizumab

Cemiplumab

Metastatik

-

Kemoterapi ile
kombine

2018
*

Sorafenib almıĢ

2018
*

KHDAK

Evre III
veya
metastatik

Rezeke
edilemeyen

2019
*

RCC

Ġleri

Kemoterapi ile
kombine birinci
basamak tedavi

2019
*

HNSCC

Metastatik

Kemoterapi ile
kombine ve
monoterapi

2019
*

Tüm
Kanserler

Ġleri,
metastatik

Standart tedaviler
sonrası

2020
*

CRC

Metastatik

Birinci basamak
tedavi

2020
*

Meme kanseri
(BC)

Metastatik,
ilerlemiĢ

Kemoterapi ile
kombine

2020
*

Gastrik,
gastroözofageal AC

Metastatik,
ilerlemiĢ

Kemoterapi ile
kombine birinci
basamak tedavi

2021
*

Diffüz büyük
B hücreli
lenfoma

Faz-II

Kemoterapi
sonrası

2013

Foliküler
Lenfoma

Faz-II

Rituximab ile
kombine

2014

Diffüz
Ġntrinsik
Pontin
Glioma

Faz-I

Radyoterapi
sonrası,
kemoterapi
almamıĢ

2018

Melanoma

Faz II

-

2018
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*
KHDAK

Ġleri,

Birinci basamak
tedavi

2021
*

Mesane
kanseri

Ġleri,
metastatik

Kemoterapi
sonrası

2015
*

KHDAK

Ġleri,
metastatik

Kemoterapi
sırası/sonrası

2016

Skuamöz
olmayan
KHDAK

Metastatik

Kemoterapi ile
kombine birinci
basamak tedavi

2018

Üçlü negatif
BC

Ġleri,
metastatik

Nab-paklitaksel
kombine

2019

Skuamöz
olmayan
KHDAK

Metastatik

Birinci basamak
tedavi

2019

Melanoma

Metastatik

Kemoterapi ile
kombine

2020

Anti-PD-L1
Atezolizumab

Avelumab

Durvalumab

*

*

*

Metastatik

KHDAK

Evre III,
ilerlemeyen

Kemoterapi/radyot
erapi

2018

Ġleri,
BRCAmut. (+)

Olaparib ile
kombine

2020

2017
*

CTLA-4 ve PD-1
Kombine
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*

Merkel
Hücreli
Melanoma

Meme kanseri

-

*
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*

*

Melanoma

Nivolumab ile
İpilimumab

Metastatik

-

2015
*

CRC

RCC

KHDAK

Metastatik

Kemoterapi ile
kombine

2018

Orta/düĢük
riskli, ileri

Birinci basamak
tedavi

2018

Metastatik,
nüks

Birinci basamak
tedavi

2020

*

*

*

Özofagogastrik AC
(Faz II)

Ġleri

IMP321

Meme
Kanseri (Faz
IIb)

Metastatik

Kemoterapi ile
kombine

2019

Relatlimab

Melanoma
(Faz I-II)

Metastatik

Nivolumab ile
kombine

2020

NSCLC

Ġleri

Nivolumab ile
kombine

2020

Büyük B
hücre lenfoma
ve folikuler
lenfoma

Ġleri

Rituksimab

2018

Servikal

Metastatik

Platin bazlı ve

2015

-

2022

Alternatif ICI
Anti-LAG-3

Anti-TIM-3
TSR-022 (Faz 2)

Anti-CD-47
Hu5F9-G4
Ib/2)

(Faz

ICI Destekleyici
TIL Tranfüzyonu
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karsinoma

kemoradyoterapi

Meme kanseri

Metastatik
(Faz-I/II)

IL-2 ve
Pembrolizumab

KHDAK (Faz
I)

Ġleri,
Nivolumab
sonrası

IL-2 ve Nivolumab

2021

2.1. Kanser Bağışıklık Kontrol Noktasını Hedef Alan
İmmünoterapiler (ICIs)
Kanser immünoterapi alanı için en büyük zorluklar, karmaĢık direnç
mekanizmalarını anlamak ve direncin üstesinden gelmek için etkili kombine
tedavi stratejileri geliĢtirmektir. Yeni ya da ilerlemiĢ birçok kanser türünde
monoterapi ve kombine tedavi Ģeklinde kullanılabileceği gibi nüksleri
engellemek için (adjuvant) ya da tümörü küçülmek amacıyla (neoadjuvant)
çok yönlü kullanılabilir. Anti-CTLA-4 ve anti-PD-1 immün kontrol noktası
inhibitörleri (ICIs) tedavilerine karĢı çeĢitli kanserlerde artan tümör mutasyon
yükü (TMB), ICI‘ye karĢı kazanılmıĢ dirençle sonuçlanabilir. Bu direnç
mekanizmalarının baĢında yüksek neoantijen ekspresyonu ile birlikte artan
TMB antitümör immünitesinde önemli bir rol oynar (Riaz ve ark
2016). Kanser immün düzenleme kavramı, neoantijen kaybının tümör
immünojenisitesi üzerindeki etkisini gösterir ve yüksek TMB'li kanserlere
karĢı direncin nasıl oluĢabileceğini açıklar. Kanser immün düzenleme,
bağıĢıklık sistemi ve kanser hücreleri arasındaki sürekli etkileĢimlerin, tümör
içinde neoantijen ekspresyonundan yoksun alt klonların seçilmesiyle
sonuçlandığını ve ardından zayıf immünojenisiteye bağlı direnç kazandırır.
Artan intratümör heterojenliği ile zayıf immünojenik bir alt klonun seçilme
olasılığı daha yüksektir. Bu durum kanser immünoterapisinde kontrol noktası
inhibisyonuna duyarlılığı azaltır (Schumacher ve Schreiber 2015).
Ġmmünojenisiteyi DNA onarım ve replikasyon genlerindeki değiĢikliklere
bağlı genetik kararsızlık sonucu neoantijen oluĢumu ile yüksek mutasyon
yükü artırır. Bu duruma DNA uyumsuzluğu onarım genlerinde (dMMR)
eksiklikleri olan tümörlerde rastlanır ve artan yüksek mutasyon yükü ile ICI
tedavisinde direnç geliĢimine neden olur (Le ve ark 2017). Ayrıca tümör
dokusu içinde PD-L1 eksprese eden kanser hücrelerinin varlığının, ICI
tedavisine yanıtın önemli bir belirleyicisi olduğu bilinmektedir. Kanser
hücreleri T lenfosit aktivasyonuna bağlı olarak ekspresyonu artan PD-1
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reseptörüne, tümör hücresi PD-L1 ligandlarıyla bağlanır ve T hücre aracılı
sitotoksisiteden kaçar (Wojtukiewicz ve ark 2021). PD-L1 ekspresyonundan
bağımsız olarak, tümör iliĢkili lenfositleri (TILs) olmayan dokuların ICI'ye
yanıt vermesi olası değildir. Bir immünojenik tümör ortamında etkili bir antitümör CD8+ T hücresi tepkisini oluĢturmak için, TIL'lerin hem aktif efektör
hücreler olması hem de tümörler tarafından sergilenen heterojen antijenlere
özgüllük sağlamak için yeterli T hücresi reseptörleri çeĢitliliğine sahip olması
gerekir. Daha fazla sayıda TIL'ye sahip tümörler; CD8+T lenfosit
aktivasyonunu sağlayarak, daha iyi tepki gösterir. ICI‘ye karĢı oluĢan dirençte
TME heterojenliğinin de büyük katkısı vardır. TME‘de baskın olarak bulunan
sitokinler (TGF-β, IL-10), Treg ve MDSC hücrelerinin varlığı, hipoksik ortam
(HIF1-α), bazı büyüme faktörlerinin varlığı (VEGF, CSGF, PDGF), IDO
ekspresyonu, artan arginaz I aktivitesi gibi faktörler CTL aktivitesini
baskılayarak (Bölüm 2.2.) ICI tedavisine dirençte önemli rol oynar (Polania
ve ark 2021). Antijen sunumundaki eksikliklerin, kanser hücrelerinin immün
direncinde rol oynadığı birçok çalıĢmada gösterilmiĢtir. MHC-I‘in aĢağı
regülasyonunun, tümör hücrelerinde immün direnç geliĢmesine neden
olduğunu gösterilmiĢtir. Ayrıca β2-mikroglobulinin fonksiyon kaybı, MHC-I
katlanmasının ve hücre yüzeyine taĢınmasının bozulmasıyla sonuçlanır. Bu
durum tümör hücrelerinin immün kaçıĢına aracılık eder (Rooney ve ark 2015).
Toll benzeri reseptörler DC'lerin olgunlaĢmasında ve CTL'lerin
hazırlanmasında rol oynar. TLR3 ve TLR9‘un antitümör reaksiyonları
uyardığı gösterilmiĢtir ve bu reseptörlere yönelik agonistler klinik deneylerde
araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır (Pradere ve ark 2014). CTL hazırlanması ve tümör
lokalizasyonunu takiben, ko-stimülasyon ve ko-inhibisyon arasındaki denge,
T-hücresi aktivasyonunun derecesini ve bağıĢıklık tepkisini belirler. T-hücresi
aktivasyonu, 4-1BB, OX40, CD40, GITR ve ICOS uyarıcı agonistler
tarafından artırılabilir. Bu ko-stimülatör agonistlerin ICI ile kombinasyonu,
kanser hücrelerinin immün direncine karĢı kullanılmasında güçlü bir gerekçe
sağlar (ġekil-3.1.)(Mahoney ve ark 2015).
Tümör hücrelerinin immün direncini atlamak için kullanılan ilk
stratejilerden biri; anti-CTLA-4 ve anti-PD-1 tedavi kombinasyonunu
kullanmaktır. ICI kombinasyon tedavisinden elde edilen klinik yarar,
muhtemelen tamamlayıcı mekanizmalardan kaynaklanmaktadır. Çünkü antiCTLA-4, T hücrelerinin hazırlanmasında, anti-PD-1 ise, efektör yanıtının
daha sonra yeniden etkinleĢtirilmesinde rol oynar. Ayrıca anti-CTLA-4'ün
TME'den Treg'leri tükettiği ve daha geniĢ antijen tanıma yoluyla CTL aracılı
antitümör bağıĢıklığını geliĢtirdiği gösterilmiĢtir (Wolchok ve Saenger 2008).
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PD-1 blokajı ile kombine kemoterapi, kanser hücresi ölümü üzerine
antijenlerin salınımını artırarak tümörleri ICI'ye karĢı duyarlı hale getirmeyle
birlikte; MDSC ve Treg hücrelerinin TME‘de direncinin kırılmasını ve
CTL'lerin daha fazla aktifleĢmesini sağlar (Zitvogel ve ark 2011). Kanser
hücrelerinde aĢırı aktif olan c-MYC geni; makrofaj CD47 (makrofaj kontrol
noktası) reseptörünün aĢırı ekspresyonunu sağlar. Kanser hücrelerindeki
SIRPα reseptörü CD47‘ye bağlandığında makrofajlar tarafından fagosite
edilmesini engeller. Yapılan bir faz/Ib klinik araĢtırmasında anti CD-47
(Hu5F9-G4) ve anti-CD20 (Rituksimab) ile standart tedavilere dirençli büyük
B hücreli ve foliküler lenfomalı hastalarda güvenli ve kalıcı tam yanıtlar (%40
ve %33) elde edilmiĢtir (Advani ve ark 2018).

Şekil-3.1. Ġmmün kontrol noktası inhibisyonu için T hücresi üzerinde yer alan farklı
kontrol noktaları. APC ya da kanser hücresi üzerinde yer alan reseptörler ve onların
liganları inhibitör ya da uyarıcı etkilere neden olabilir (inhibitör sinyaller kırmızı,
uyarıcı sinyaller yeĢil ile gösterilmiĢtir). Kanser immünoterapisinde kullanılan ilaçlar
bu kontrol noktalarında meydana gelen sinyalleri bloke eder. Ayrıca T hücre
aktivasyonunu artıran ko-stimülant reseptörler de immün nokta inhibisyonunu
destekleyecek Ģekilde kombine edilebilir (Christofi ve ark 2019)‘den düzenlenmiĢtir.

TME‘de TIL miktarının çeĢitli baskılayıcı nedenlerden dolayı düĢük
olması kanser tedavisinde immün direncin oluĢmasına neden olabilir. TIL
miktarının artırılması için radyoterapinin olumlu bir etkisi olduğu
görülmüĢtür. Radyasyonun, DC'lere tümör DNA iletimini artırdığı ve CTL
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hücrelerinin hazırlanmasını tetikleyerek IFN-I üretiminin STING aracılı
yolunu güçlendirdiğini belirtmek önemlidir (Demaria ve ark 2015). Ayrıca
STING
yolunun
agonistlerinin
antitümör
tepkilerini
baĢlattığı
gösterilmiĢtir; bu nedenle, bu ajanları ICI ile birleĢtiren çok sayıda klinik
çalıĢma devam etmektedir (Vargas ve ark 2017).
Genel olarak, inflamatuvar mikro-ortamda TIL artıĢı, kanser
immünoterapileri için öngörücü bir biyobelirteç olabilir. TME‘de TIL varlığı
olan hastaların, PD-1 inhibisyonu gibi immünoterapilerden de yararlanma
olasılığı daha yüksektir. Bu kapsamda araĢtırmacılar TIL miktarını artırmak
için çeĢitli yollara baĢvurmuĢtur. Bu amaca yönelik tedavilerin baĢında
adoptif hücre terapisi ile otolog ya da allogenik T hücre nakli baĢarılı yanıtlara
sahiptir. Metastatik kolorektal kanserli hastadan elde edilen ve mutant KRAS'ı
hedefleyen CD8+T hücrelerinin hastaya infüzyonu etkili antitümör tepkiye
aracılık etmiĢtir (Tran ve ark 2016). Kemoterapiye dayanıklı metastatik
serviks kanserlerinde adoptif-TIL terapisi ile umut veren sonuçlar elde
edilmiĢtir. Platin bazlı kemoradyoterapi alan hastalara; insan papilloma virüsü
hedefli TIL hücreleri verilerek hastaların tedaviye yanıt oranları
değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢmaya katılan dokuz hastanın ikisinde 22 ve 15 ay
tam yanıt, birisinde ise 3 ay kısmi yanıt alınmıĢtır. Bu sonuçla standart tedavi
ile TIL destekleyici uygulamanın hastalarda tedaviye karĢı olumlu ve daha
uzun yanıt vermesini sağlamıĢtır (Stevanović ve ark 2015). Bir baĢka
çalıĢmada; reaktif TIL'ler ile tedavi edilen, kemoterapiye dirençli HER2(+)
metastatik meme kanserli bir hastada baĢarılı bir sonuç elde
edilmiĢtir. SeçilmiĢ mutant proteinlere özgü TIL'lerin, IL-2 ve immün kontrol
noktası blokajı (Pembrolizumab) ile birlikte adaptif transferi, metastatik
meme kanserinin 22 aydan daha uzun süre devam eden tam kalıcı
gerilemesini sağlamıĢtır (Zacharakis ve ark 2018). Adaptif TIL transferinin,
metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde (KHDAK) nivolumab
monoterapisi sonrası yapılan faz I çalıĢması sonuçları yayınlanmıĢtır.
Siklofosfamid ve fludarabin ile bağıĢıklık sisteminin baskılanmasından sonra
IL-2 ile güçlendirilmiĢ TIL infüzyonu; 13 hasta arasından 3‘ünde doğrulanmıĢ
yanıt ve 11‘inde tümör yükünde azalma sağlamıĢ ve iki hastada, TIL
tedavisinden 1,5 yıl sonra devam eden tam yanıt elde etmiĢtir. Yine aynı
çalıĢmada Nivolumab'a dirençli TMB düĢük, PD-L1 negatif, hiç sigara
içmeyen bir hastada ise kalıcı tam yanıt meydana gelmiĢtir (Creelan ve ark
2021). Yapılan bu klinik çalıĢmalarının baĢarılı sonuçlarına göre; tümör
hücreleri üzerinde PD-L1 ekspresyonu ile birlikte TIL'lerin varlığı, PD-1
immün kontrol noktası blokajı ile tedavi olan hastalarda tek baĢına PD-L1
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ekspresyonundan daha iyi bir biyo-belirteçtir. Bu, öngörücü biyo-belirteçlerin
klinik karar verme için daha uygun olduğunu göstermektedir.
ICI ve alternatif kontrol noktalarının inhibisyonu ile elde edilen yakın
zamanlı ve FDA tarafından onaylanmıĢ ya da devam etmekte olan klinik
çalıĢmalarda elde edilen sonuçlar bu kontrol noktalarının kanser tedavisinde
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

2.2. İmmün Kontrol Nokta İnhibisyonu Araştırmaları
2.2.1. CTLA-4
Kanser immünoterapisinde bağıĢıklık kontrol noktasında hedef alınan
ilk immün kontrol noktası CTLA-4‘tür. CTLA-4, aktive edilmiĢ T hücrelerin
yüzeyinde inhibitör olarak rol alır. T hücrelerinin yüzeyinde yapısal olarak
eksprese edilen iyi karakterize edilmiĢ bir ko-stimülant molekül CD28 ile
%30 homoloji gösterir. CTLA-4, naif CD4+T veya CD8+T-lenfositleri
tarafından eksprese edilmez. Ancak TCR aracılı T-hücresi aktivasyonunu
takiben hızla yukarı regüle edilir ve hücre yüzeyine taĢınır (Intlekofer ve
Thompson 2013). CTLA-4, otoimmün bozukluklara yol açabilecek aĢırı aktif
bağıĢıklık tepkilerini sınırlamak için doğal güvenlik mekanizmasının bir
parçasıdır (ġekil-3.2.). CTLA-4, CD28 ile paylaĢılan CD80 (B7-1) ve CD86
(B7-2) olmak üzere iki liganda bağlanabilir. Ancak CTLA-4 afinitesi
CD28'den daha fazladır. CD80 ve CD86, büyük ölçüde APC'lerde eksprese
edilir ve dahil oldukları reseptöre (yani CD28 veya CTLA-4) göre aktive edici
veya inhibe edici sinyalleri iletir. CD28'in TCR kompleksine bağlanması, IL-2
ve anti-apoptotik faktörlerin üretimini artırarak T hücresi proliferasyonunu
arttırır. Buna karĢılık, CTLA-4 ligasyonu, ligand bağlanması için CD28 ile
rekabet eder. IL-2 gibi uyarıcı sitokinlerin üretimini azaltarak, TGF-β gibi
immünosupresif sitokinlerin üretimini artırarak CD28 aracılı hücresel yanıtı
bloke eder (Schwartz 2003). CTLA-4; CD28 iĢlevini bloke etmenin yanı sıra,
ko-inhibitör rolünü CD80 ve CD86 ters sinyalleme yoluyla yapar. DC'lerde
eksprese edilen bir CTLA-4 reseptörü ile CD80/CD86 molekülleri arasındaki
etkileĢim, sonuçta T-hücre yanıtlarını inhibe eden IDO ekspresyonunun
indüklenmesiyle triptofan katabolizmasını artırır (Fallarino ve ark 2003).
CTLA-4, yardımcı T-hücresi aktivitesinin aĢağı regülasyonu ve Treg hücresi
immünosupresif aktivitesinin arttırılmasını sağlar. CTLA-4'ü kodlayan gen
ifadesi Treg‘leri belirleyen Foxp3 geni için bir hedeftir. Bu durum Treg
hücrelerinin neden yapısal olarak CTLA-4'ü eksprese ettiğini açıklar
(Wayteck ve ark 2014).
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Genel olarak, yukarıdaki mekanizmalar dikkate alındığında; efektör
CD4 T-hücresi aktivitesinin artırılması ve Treg hücresine bağlı
immünosupresyonun engellenmesi için, CTLA-4‘ün inhibisyonu terapötik
amaçlar için en önemli hedeftir. CTLA-4 blokajı ile ilgili kanser tedavisinde
Ipilimumab ve Tremelimumab immun kontrol noktası inhibitörü olarak
kullanılmaktadır. CTLA-4 blokajı kanser immünoterapisinde yeni bir dönem
baĢlatan, metastatik melanomaya karĢı kullanılan ilk immünoterapidir.
+

2.2.1.1. İpilimumab
CTLA-4'ün Treg hücreleri üzerinde blokajı, hem Treg hücre sayısını
hem de baskılayıcı iĢlevi azaltarak anti-tümöral T hücresi tepkilerine serbest
alan sağlamaya dayalıdır. Treg hücre tükenmesi ve antitümör aktivitesi, Fcγ
reseptörlerine bağlıdır. Treg inhibisyonu için bu durum; kompleman aracılı
lizizden farklı olarak ADCC‘nin de dahil olduğunu düĢündürür. Ġpilimumabın
izotipi olan IgG1, ADCC'ye aracılık eden Fc reseptörü olan FcγRIIIa (CD16a)
için yüksek afiniteye sahiptir (Simpson ve ark 2013). Ġlginç bir Ģekilde, bu
reseptörde yüksek affiniteli polimorfizmi olan kanser hastaları, ipilimumab
tedavisine daha fazla yanıt vermiĢtir (Vargas ve ark 2018).
Metastatik melanomada tek baĢına Ipilimumab, gp100 peptit aĢısı ve
gp100-Ipilimumab kombine tedavisinin uygulandığı karĢılaĢtırmada bir
çalıĢmada; Ipilimumab grubunun, gp100 aĢısı ya da kombine gruptan daha
fazla sağ kalım oranına sahip olması nedeniyle 2011 yılında Gıda ve Ġlaç
Dairesi (FDA)‘den onay almıĢtır (Hodi ve ark 2010). Ipilimumab ve
Nivolumab ile 3. veya 4.evre BRAFV600 mutasyonu taĢıyan metastatik
melanomalı 945 hastada 5 yıllık genel (GS) ve progresyonsuz sağ kalım (PS)
oranları; nivolumab ve ipilimumab kombine grubunda (%52-%36), diğer
gruplara göre -nivolumab için (%44-%29) ve ipilimumab için (%26-%8)baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir. (Larkin ve ark 2019).
Akciğer kanserinde Ġpilimumab ile Nivolumab kombine tedavisi de
onay almıĢtır. PD-L1 ekspresyon düzeyi ≥1 olan ICI kombine ve kemoterapi
tedavisi alan 793 hastanın dahil edildiği faz 3 çalıĢma sonuçlanmıĢtır.
Hastalarda ortanca genel sağ kalım (GS) süresi immünoterapi kolunda (17.9
ay), kemoterapi kolundan (14.1 ay) daha uzun süreyle sonuçlanmıĢtır. Ayrıca
tedaviye ikili immünoterapi ile baĢlamanın, yaĢam kaybı riskini %21 azalttığı
tespit edilmiĢtir. (Hellmann ve ark 2019).
Ġpilimumab ile Nivolumab kombine tedavisi daha önce Sorafenib ile
tedavi edilen hepatoselüler karsinomalı hastalardaki etkinliğinin incelendiği
bir çalıĢmada etkili sonuçlar elde edilmiĢtir. ÇalıĢmaya katılan 16 hastanın 4‘ü
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tedaviye tam yanıt ve 12‘si kısmi yanıt ile %33 oranda cevap vermiĢtir. Bu
çalıĢmanın sonuçlarına göre FDA 2020 yılında hızlandırılmıĢ bir Ģekilde bu
tedaviye onay vermiĢtir (Yau ve ark 2020). Özofago-gastrik
adenokarsinomalı, karĢılaĢtırma grubu olmayan, 32 hasta içeren (16 hastada
MSI-H) faz II klinik çalıĢmada yan etkilere rağmen çok baĢarılı sonuçlar elde
edilmiĢtir. 6 kür Nivolumab ve Ipilimumab kombine tedaviden sonra cerrahi
operasyona alınan 29 hastanın 17'sinde (%59) tümör belirtisi bulunmamıĢtır.
Ayrıca 12 aylık takipten sonra 30 hastada (%94) nüks veya hastalık
progresyonu ĢekillenmemiĢtir (Andre ve ark 2022).

2.2.1.2. Tremelimumab
Ġpilimumabın aksine, Tremelimumab üzerine yapılan araĢtırmalar,
monoterapide yaygın kullanımını teĢvik edebilecek umut verici sonuçlar
getirmemiĢtir (Ribas ve ark 2013, Maio ve ark 2017).

2.2.2. PD-1 ve PD-L1
PD-1 bağıĢıklık sisteminde dinlenme halinde olan hücrelerinde minimal
düzeyde bulunan ve aktivasyon üzerine geniĢ ölçüde T hücreleri, B hücreleri,
NK hücreleri, NKT hücreleri, DC'ler ve makrofajlar üzerinde indüklenen
immün kontrol noktası reseptörüdür. Hücre yapıĢması, çoğalması ve sitokin
sinyalleĢmesinde önemli rol alır. PD-1'in, iki ligandı (PD-L1/L2) bulunur.
Kanser hücreleri bağıĢıklık sistemi tarafından saldırıya uğradığında PD-L1/L2
ekspresyonu artar. Bu durum da T hücrelerinin baskılanmasına ve immün
kaçıĢa aracılık eder.
PD-L1, hücre dıĢı bölgelerden, transmembran bölgelerden ve hücre içi
bölgelerden oluĢan tip I transmembran proteindir. PD-L1, periferal dokuları
aĢırı inflamasyon ve otoimmün bozukluklardan korumakla görevlidir (Keir ve
ark 2008). PD-L1, hematopoietik ve hematopoietik olmayan hücreler
tarafından geniĢ ölçüde eksprese edilir. Çok sayıda tümör, PD-L1'i eksprese
eder ve PD-1 eksprese eden T hücrelerinin etkili anti-tümör immün yanıtlarını
durdurur. PD-1‘in asıl hedefi hücre sağ kalımı, büyüme, proliferasyon ve IL-2
salınımını tetikleyen PI3K-Akt-mTOR sinyal yolunu; baskılayıcı PTEN
proteinini aĢırı aktif hale getirerek gerçekleĢtirir. PD-1‘in hedef aldığı ikinci
önemli yolak Ras-MEK-ERK sinyal yoludur. Treg'lerin farklılaĢmasını
indüklemede ve baskılayıcı iĢlevlerini sürdürmesinde PD-L1 kritik bir rol
oynar (ġekil-3.2.)(Francisco ve ark 2009).
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ġekil-3.2. CTLA-4 ve PD-L1/PD-1 sinyal yolunun T hücrelerde etkilediği hücresel
metabolik yollar (Francisco ve ark 2010)‘dan düzenlenmiĢtir.

PD-1'in tümör istila edici lenfositler tarafından ekspresyonu ile birlikte
PD-L1'in çok sayıda tümör tipi tarafından ekspresyonu, bu immün kontrol
mekanizmasını immünoterapide hedef haline getirerek yeni tedavilerin önünü
açmıĢtır. PD-1 ligandlarının aĢırı ekspresyonunun fenotipik olarak "tükenmiĢ"
T hücrelerinin efektör fonksiyonunu geri yükleyerek, kanser hastalarında daha
iyi bir terapötik etki elde etmek için transdüksiyon yolunun bloke edilmesi
klinik öncesi çalıĢmalarda doğrulanmıĢtır. PD-1/PD-L1 etkileĢiminin
inhibisyonu T lenfosit fonksiyonunun iyileĢmesine katkıda bulunduğu ve
standart kemoterapi ile sinerjistik bir etkiye sahip olduğu fare pankreas
kanseri modelinde CD8+T hücrelerinin tümör dokusunda aktivasyonunun
arttığı bulunmuĢtur (Nomi ve ark 2007). PD-1 ve PD-L1 inhibitörlerinin daha
etkili olup olmadığı net değildir. Ancak yüksek mutasyon oranlarının artan
immünojenisiteye katkıda bulunabileceği ve dolaylı olarak kontrol noktası
inhibitörlerine duyarlılığı artırabileceği varsayılarak, PD-1 ve PD-L1
inhibitörlerinin etkinliği; cinsiyet, tümör tipleri, mutasyon yükü ve Ģekli, gen
translokasyonları (EGFR, Kras, ALK) gibi hastaların özelliklerine bağlı
olarak değiĢebileceği belirtilmektedir (D'incecco ve ark 2015).
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Kanser immünoterapisinde anti-PD-1 olarak; Pidilizumab (CT-011),
Cemiplimab (Libtayo), Nivolumab (Opdivo), Pembrolizumab (Keytruda) ve
anti-PD-L1 olarak; Atezolizumab (Tecentriq), Avelumab (Bavencio) ve
Durvalumab (Imfinzi) Ģu an için kullanımda olan immünoterapiklerdir.

2.2.2.1. Pidilizumab
Pidilizumab, antikora bağlı hücre aracılı sitotoksisite (ADCC) aktivitesi
gösteren insana uyarlanmıĢ bir fare IgG1 antikorudur. Pidilizumab; PD-1
blokajının klinik aktivitesinin ilk gösterimi olarak, diffüz büyük B hücreli
lenfoma (DLBCL) hastalarında otolog hematopoietik kök hücre naklinden
sonra progresyonsuz sağ kalım (16 ay) ve %51 oranında tedaviye baĢarılı
yanıt elde edilmiĢtir (Armand ve ark 2013). Rituksimaba duyarlı, foliker
lenfomalı 29 hastanın katıldığı tek kollu, faz 2 çalıĢmada 29 hastanın 19'u (%
66) objektif bir yanıt, 15 hastada (%52) tam yanıt ve dördünde (%14) kısmi
yanıt kaydedilmiĢtir. Sonuçlar bu kombinasyonun rituksimaba duyarlı
foliküler lenfomalı hastalarda baĢarılı olduğunu ve iyi tolere edildiğini
göstermektedir. Ayrıca NK ve T hücrelerinin aktivitesinin arttığı, endojen
antitümör yanıtların arttığı da tespit edilmiĢtir (Westin ve ark 2014). Nadir
kanser türlerinden olan, diffüz intrinsik pontin gliomalı (DIPG) çocuklarda
immün modüle edici Pidilizumab kullanımı ile ilgili yapılan bir çalıĢmada
ortanca progresyonsuz sağ kalım 9.3 ay ve ortanca genel sağ kalım 15.6 ay
olarak elde edilmiĢtir. DIPG, ortanca GS kalımı 10 ay olan tedavi edilemez bir
hastalıktır. Ön sonuçlar, Pidilizumab tedavisinin güvenli olduğunu ve DIPG'li
çocukların tedavisinde etkili olabileceğini göstermektedir (Fried ve ark 2018).

3.1.2.2. Cemiplimab
Cemiplimab, metastatik veya lokal olarak ilerlemiĢ kutanöz skuamöz
hücreli karsinomu (CSCC) olan hastalarda kullanım için AB ve ABD'de
onaylanan ilk G4 antikorudur. Lokal ve metastatik ileri evre, yassı hücreli cilt
kanseri olan hastaların katıldığı faz-2 çalıĢmada hastaların %47 sin de
tedaviye yanıt gözlendi. Hastaların çoğu tedaviye yanıt vermeye devam ettiği
için, ortanca progresyonsuz sağ kalım ve genel sağ kalım verileri henüz
yayımlanmadı. Onaylı bir tedavinin bulunmadığı ileri evre yassı hücreli cilt
kanseri için çalıĢmanın birincil aĢaması olarak umut verici olarak
değerlendirilmiĢtir (Migden ve ark 2018). Cemiplimab monoterapisi; PD-L1
pozitifliği ≥%50, EGFR, ALK ve ROS1 genetik mutasyonları olmayan,
ilerlemiĢ küçük hücreli dıĢı akciğer kanserli (KHDAK) 710 hastanın katıldığı
faz 3 çalıĢma sonucunda kullanımına onay verilmiĢtir. Ortanca GS ve PS
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immünoterapi kolunda (22.1/6.2 ay) ve kemoterapi kolundan (14.3/5.6 ay)
daha iyi sonuçlar göstermiĢ potansiyel yeni bir tedavi seçeneği sağlamıĢtır
(Sezer ve ark 2021).

3.1.2.3. Nivolumab
Nivolumab, 2014 yılında FDA tarafından ileri veya rezeke edilemeyen
kutanöz melanomlu hastalarda monoterapi için onaylanmıĢ bir insan IgG4a
antikorudur. Çok sayıda klinik çalıĢmanın sonucunda BRAF inhibitörleri ile
tedaviden sonra hastalık progresyonu gösteren BRAFV600 mutasyonu olan
hastaları da içerecek Ģekilde geniĢletilmiĢtir (Larkin ve ark 2018). Nodal
tutulumu olan III ve IV. evre hastalarda tam cerrahi rezeksiyondan sonra
adjuvan (nüksü engelleyici) ile Nivolumab kullanımının Ipilimumab ile
adjuvan kombinasyonuna göre daha az yan etki ve uzun hayatta kalma
sağlamıĢtır (Weber ve ark 2017). Ayrıca Nivolumab ve Ipilimumab kombine
tedavisinin tek baĢına Nivolumab ve Ipilimumab tedavisine göre daha uzun
genel sağ kalım sağlamıĢtır (Weber ve ark 2017). Nivolumab tedavisinin
standart kemoterapi rejimlerine göre daha iyi sonuçlar sağladığı klinik olarak
yürütülen birçok çalıĢmada gösterilmiĢtir.
Nivolumab, özofagus kanseri için tümör PD-L1 pozitifliğinden
bağımsız olarak onaylanmıĢ ilk immünoterapidir. GeniĢ katılımlı bir çalıĢma
sonucunda yassı epitel hücreli özofagus kanseri için ikinci basamak
tedavisinde kullanımına Nivolumab izin verilmiĢtir. YaĢam kaybı riskini
kemoterapi grubuna göre %23 oranında azaltmıĢtır. Bu çalıĢmada ortanca
genel sağ kalım Nivolumab grubu için 10.9 ay ve kemoterapi grubu için 8.4
ay olarak elde edilmiĢtir (Kato ve ark 2019). Tedaviye Nivolumab
eklenmesinin daha önceden tedavi edilmemiĢ, HER2-pozitif olmayan,
metastatik gastrik, gastro-özofageal bileĢke ve özofagus adenokarsinomu olan
1.581 hastanın katıldığı çok merkezli bir çalıĢmada etkinliği
değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonuçlarına göre kemoterapi ve Nivolumab
alan hastaların ortanca genel sağ kalımı (13.8/7.7 ay) ve progresyonsuz sağ
kalımı (11.6/6 ay); tek baĢına kemoterapi alan hastalardan daha uzun süreyle
sonuçlanmıĢtır (Janjigian ve ark 2021). Nivolumabın daha önce kemoterapi
tedavisi sırasında veya sonrasında tedavilere rağmen hastalığı ilerlemiĢ ya da
bu tedavileri tolere edememiĢ dMMR/MSI-H‘li ve metastatik kolorektal
kanserli hastalarda daha iyi hastalık kontrolü sağladığı tespit edilmiĢtir
(Overman ve ark 2017). Nivolumab, squamöz baĢ ve boyun kanserlerinin
(HNSCC) tedavisinde kullanılan ikinci basamak tedavide kemoterapi ilaçları
ile karĢılaĢtırıldığı çalıĢmada baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir. Kemoterapiden
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sonra nükseden veya metastatik HNSCC‘li hastalara Nivolumab
kullanılmasının bir yıllık sağ kalımı neredeyse iki katına çıkarmıĢtır (Ferris ve
ark 2016).
ĠlerlemiĢ ve daha önce tedavi edilmiĢ skuamöz hücreli küçük hücreli
dıĢı akciğer kanseri hastalarda PD-L1 ekspresyon seviyesinden bağımsız
olarak, nivolumab ile dosetaksele tedavilerinin etkinliği karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu
çalıĢmada Nivolumab kolunda genel sağ kalım (9.2/6.0 ay), yanıt oranı
(%20/%9) ve progresyonsuz sağ kalımda (3.5/2.8 ay) dosetaksel koluna göre
daha uzun süre elde edilmiĢtir (Brahmer ve ark 2015).
Ġleri evre böbrek kanserinde suntinibe karĢı Nivolumab ve Ipilimumab
tedavisinin yaĢam süresini önemli ölçüde uzattığı saptandı. 1096 hastanın
katıldığı çalıĢmada, immünoterapi tedavisinin bir yıllık genel sağ kalımı
(%83-%77) kemoterapiye göre daha yüksek bulunmuĢtur. Tedaviye bağlı
hastalığın gerileme oranı ise immünoterapi kolunda (%42-%27) daha yüksek
elde edilmiĢtir (Motzer ve ark 2018). Nivolumabın tedavi edilmemiĢ ileri evre
böbrek kanserli hastalarda kabozantinib ile birlikte etkinliğinin araĢtırıldığı
çalıĢmada: önceden sunitinib alanlarda progresyonsuz sağ kalım 8,3 ay iken
nivolumab ve kabozantinib alanlarda 16,6 ay olarak Ģuna kadar en uzun sağ
kalım elde edilmiĢtir (Choueiri ve ark 2021).
Otolog hemapoetik kök hücre nakli yapılmıĢ ve brentuximab vedotin
kemoterapisi almıĢ, Hodgkin lenfomalı 23 hastanın katıldığı bir çalıĢmada
baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir. Hodgkin lenfomalı 20 hastadan yanıt
alınırken (%87), bunların 4 tanesinden hastalık bulgularının tamamen
kaybolduğu bildirilmiĢtir. Ayrıca 6 aylık hastalıksız sağ kalım hastaların
%86‗sında elde edilmiĢtir. Nivolumab, daha önce ağır Ģekilde tedavi edilen
relaps veya refrakter Hodgkin lenfoması olan hastalarda önemli terapötik
aktiviteye ve kabul edilebilir bir güvenlik profiline sahip olarak klasik
Hodgkin lenfomada kullanılmaya baĢlamıĢtır (Ansell ve ark 2015).

3.1.2.4. Pembrolizumab
Pembrolizumab, nivolumab gibi IgG4a sınıfına ait bir
antikordur. Klinik araĢtırmalar, tedavi görmemiĢ ilerlemiĢ kutanöz melanom
hastalarda (Robert ve ark 2015) ve hastalık progresyonu olanlarda (Ribas ve
ark 2015); tedaviye yanıt oranı ve genel sağ kalım uzaması açısından
pembrolizumab tedavisinden yüksek oranda fayda sağladığını göstermiĢtir.
Pembrolizumab ayrıca EGFR veya ALK mutasyonları olmayan, PD-L1
skoru ≥%50‘den fazla, daha önce tedavi edilmemiĢ metastatik KHDAK'li
hastalarda, pemetrekset ve platin bazlı bir ilaca pembrolizumab eklenmesinin,
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tek baĢına kemoterapiye kıyasla daha uzun genel ve progresyonsuz sağ kalım
ile sonuçlandırmıĢtır (Gandhi ve ark 2018). Skuamöz KHDAK‘lı hastalarda
uygulanan ikili kemoterapiye pembrolizumab eklenmesi ile daha uzun ortanca
genel (15.9/6.4 ay) ve progresyonsuz (11.3/4.8 ay) sağ kalım elde edilmiĢtir
(Paz-Ares ve ark 2018).
Sisplatin için uygun olmayan, rezeke edilemeyen ya da metastatik
ürotelyal kanserli hastalarda birinci basamak pembrolizumab tedavisi, kabul
edilebilir tolere düzeye sahip yeni bir tedavi seçeneği kabul edilmiĢtir (Balar
ve ark 2017). Ayrıca Pembrolizumab; platine dirençli, ilerlemiĢ ürotelyal
karsinom için kemoterapiye kıyasla daha uzun genel sağ kalım (yaklaĢık 3 ay)
ve tedaviye bağlı yan etkilerin daha düĢük olması sonucu ikinci basamak
tedavi olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Bellmunt ve ark 2017). Yakın
zamanlı bir çalıĢmada 1069 renal hücre karsinomlu hastanın katıldığı bir
çalıĢmada, Pembrolizumab ile lenvatinib tedavisinin (23.9 ay); hem lenvatinib
+ kemoterapi koluna (14.4 ay) hem de sunitinib koluna (9.2 ay) göre daha
uzun progresyonsuz ve genel sağ kalım elde edilmiĢtir (Motzer ve ark 2021).
Daha önce metastatik veya nüksetmiĢ, sistemik tedavi almamıĢ
HNSSC‘li 882 hastada yapılan çalıĢmada; ortanca genel sağ kalım kemoterapi
ve pembrolizumab kolunda (13.0 ay) kemoterapili setuksimab koluna göre
(10.7 ay) daha uzun süreyle sonuçlanmıĢtır. Ayrıca PD-L1 pozitif derecesi
yüksek hastalarda, ortanca genel sağ kalım pembrolizumab kolunda (14.9 ay),
kemoterapi ve setuksimab koluna göre (10.7 ay) daha uzun süreye sahipti. Bu
sonuçlarla; PD-L1-pozitif, tekrarlayan veya metastatik HNSCC için
pembrolizumab monoterapisi birinci basamak tedavi olarak onaylanmıĢtır
(Burtness ve ark 2019).
Hodgkin lenfoma hastalarında pembrolizumab, otolog kemik iliği
transplantasyonu ve brentuksimab ventodin tedavisinden sonra veya
transplantasyonun mümkün olmadığı ve hastanın brentuksimab tedavisine
yanıt vermediği durumlarda etkin bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir
(Kuruvilla ve ark 2021). Pembrolizumab monoterapisine daha önce en az 2
basamak tedavi almıĢ, ilerlemiĢ mide veya gastro-özofageal bileĢke kanserli
hastalar daha iyi yanıt vermiĢtir. Ayrıca PD-L1-pozitif ve PD-L1-negatif
tümörleri olan hastalarda kalıcı yanıtlar alınmıĢtır (Fuchs ve ark 2018).
Pembrolizumabın metastatik CRC‘li hastalarda (dMMR/MSI-H‘li) tedavide
ilk seçenek olarak değerlendirildiği faz 3 çalıĢmasında, kemoterapiye kıyasla
progresyonsuz (16.5/8.2 ay) sağ kalımda daha iyi sonuçlar alınmıĢtır (Andre
ve ark 2021).
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Üçlü negatif meme kanserili hastalarda (daha önce tedavi edilmemiĢ,
nüksetmiĢ, ameliyat edilemeyen veya metastatik) Pembrolizumab eklenmesi;
PD-L1 skoru ≥%50 olan hastalarda kemoterapiye kıyasla (9.7/5.6 ay)
progresyonsuz sağ kalımda daha uzun süreli sonuç alınmıĢtır (Cortes ve ark
2020). Endometriyal karsinomlu 108 hastanın katıldığı bir çalıĢmada;
Lenvatinib ve pembrolizumab tedavisinin, hastalık progresyonu yaĢayan ileri
endometriyal karsinomlu hastalarda %38,3‘lük oranda olumlu yanıt aldı. Bu
geliĢme ikinci basamak standart tedavi sonrası tedavi seçenekleri sınırlı olan
endometriyal karsinomda umut verici bir geliĢmedir (Makker ve ark 2021).
PD-L1 skoru ≥%50‘den fazla olan, kemoterapi sırasında veya sonrasında
tekrarlayan, metastatik serviks kanserli hastalarda Pembrolizumab ile
tedaviden %14.3 objektif yanıt olarak alınmasından sonra, Pembrolizumab
kullanımına FDA tarafından hızlandırılmıĢ onay verildi (Chung ve ark 2019).

3.1.2.5 Atezolizumab
ĠlerlemiĢ veya metastatik mesane kanseri olan ve önceden kemoterapi
almıĢ 310 hastanın katıldığı bir çalıĢmada, tedaviye Atezolizumab
eklenmesinin PD-L1 pozitif tümörler ve PD-L1 negatif tümörlerde tedaviye
karĢı yanıt karĢılaĢtırılmıĢtır. Hastaların yüzde 14,8‘inde tümörde küçülme
gözlenirken, bu oranın büyük kısmını PD-L1 pozitif hastaların oluĢturduğu
görülmüĢtür (Rosenberg ve ark 2015). BRAFV600 mutasyonu pozitif,
çıkarılamayan veya metastatik melanomlu hastalar için Atezolizumab ile
kobimetinib ve vemurafenib tedavisi FDA tarafından onaylanmıĢtır. Bu,
BRAF baskılayıcı ilaçlar ile immunoterapi tedavisinin ilk onayıdır. 514 hasta
ile yapılan, plasebo kontrollü, çok merkezli çalıĢma sonucunda; ortanca
progresyonsuz sağ kalım, atezolizumab kolunda 15,1 ay ve plasebo kolunda
10 ay olarak elde edilmiĢtir. Ayrıca tedaviye immünoterapi eklenmesinin,
kanserin ilerleme riskini %22 azalttığı görülmüĢtür (Gutzmer ve ark
2020). Ġleri veya metastatik üçlü negatif meme kanserli 902 hastanın katıldığı
çalıĢmada; 451 hastaya atezolizumab ve nap-paklitaksel verilirken, diğer 451
kiĢiye sadece nap-paklitaksel verilmiĢ ve hastalar progresyonsuz sağ kalıma
göre değerlendirilmiĢtir. Hastalarda, ortanca progresyonsuz sağ kalım süresi
atezolizumab eklenen hastalarda (7,2 ay), nap-paklitaksel kolundan (5,5 ay)
daha uzun olmuĢtur. En dikkat çekici sonuçlar PD-L1 pozitif grupta
görülmüĢtür. Atezolizumabın hastalıkta progresyon riskini %38 azalttığı
görülmüĢtür. Bu sonuçlar ile birlikte FDA tarafından hızlandırılmıĢ bir Ģekilde
meme kanserinde onay alan ilk immunoterapi olmuĢtur (Schmid ve ark 2018).
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Monoklonal antianjiyogenik ajan Bevacizumab ve kemoterapi
kombinasyonuna atezolizumabın eklenmesi, PD-L1 ekspresyonu ve EGFR
veya ALK mutasyonundan bağımsız olarak metastatik skuamöz olmayan
KHDAK'li hastalarda progresyonsuz ve genel sağ kalımı önemli ölçüde
uzattığı görülmüĢtür (Socinski ve ark 2018). Ayrıca Atezolizumabın birinci
basamak olarak tedavide kullanılması metastatik skuamöz hücreli olmayan
KHDAK‘li hastalarda kemoterapiye karĢı (18,6 aya karĢı 13,9 ay) genel sağ
kalımda daha uzun süreye sahiptir (West ve ark 2019). Atezolizumab tedavisi,
histolojik tipi ne olursa olsun, yüksek PD-L1 ekspresyonu olan ve EGFR ve
ALK mutasyonu içermeyen, KHDAK'li hastalarda platin bazlı kemoterapiye
göre daha uzun genel (20.2/13.1 ay) ve progresyonsuz sağ kalıma (8.1/5 ay)
sahiptir (Herbst ve ark 2020).

3.1.2.6. Avelumab
Avelumab, tümör hücresi üzerindeki PD-L1'in T lenfositler üzerindeki
PD-1 ile bağlantısını önleyen ve immün sistemin efektör hücreleri üzerindeki
reseptörlere bağlanarak indüklenen ADCC aktivitesine sahip çift etki gösteren
bir PD-L1 inhibitörüdür (Boyerinas ve ark 2015). Avelumab, Evre IV
metastatik Merkel hücreli karsinomu olan melnomlu hastalarda birinci
basamak tedavi olarak onaylanmıĢtır (D‘Angelo ve ark 2018, D'Angelo ve ark
2021). Avelumabın metastatik ürotelyal kanserde, platin kemoterapisi
sırasında veya sonrasında etkinliğinin değerlendirildiği bir çalıĢmada; tüm
hastalar için ortanca genel sağ kalım, destekleyici tedavi koluna göre
(21.4/14.3) daha uzun olduğu görülmüĢtür. Tedaviyi alan hastaların %51'i
PD-L1 pozitifti ve Avelumab kullanımı yaĢam kaybı riskini %44 azalttığı
tespit edilmiĢtir. Ayrıca PD-L1 negatif hastalarda da %15 oranında yaĢam
kaybı riski azaltmıĢtır. Bu geliĢmeler altında Avelumab ürotelyal kanser
tedavisinde ikinci basamak ilaç olarak onaylanmıĢtır (Powles ve ark 2020).
Renal hücreli karsinomda sunitinib ile avelumab+aksitinib tedavisinin
karĢılaĢtırılmasında, PD-L1 pozitif hastalara immünoterapi eklenmesinin
hastalığın kötüleĢme riskini %39 ve genel anlamda PD-L1 düzeyine
bakılmaksızın %31 oranında azalttığı tespit edilmiĢtir (Motzer ve ark 2019).

3.1.2.7. Durvalumab
Radyo-kemoterapi sonrası lokal olarak ilerlemiĢ, ameliyat edilemeyen
küçük hücre dıĢı akciğer kanseri hastalarının tedavisi için onaylanmıĢ bir
insan monoklonal antikorudur. Çok merkezli bir çalıĢmada, plaseboya kıyasla
durvalumab ile tedavi edilen hastalarda progresyonsuz sürenin neredeyse üç
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kat (17.2/5.6 ay) arttığı gösterilmiĢtir (Antonia ve ark 2018). Bu güzel sonuç
neticesinde FDA, platin bazlı kemoterapiden hiçbir fayda görmemiĢ lokal
olarak ilerlemiĢ veya metastatik ürotelyal kanserli hastaların tedavisi için
hızlandırılmıĢ bir Ģekilde Durvalumab'ı onayladı (Powles ve ark 2017). PARP
inhibitörü olan Olaparib, BRCA-mutasyonlu ileri evre meme kanseri
hastalarda Durvalumab ile birlikte kullanıldığında 12.haftada hastalığı %80
kontrol altına alınmasını sağlamıĢtır. 12.haftanın sonunda 1 hastada tam yanıt,
19 hastada (%63,3) objektif yanıt gözlenmiĢ ve 28. haftada ise hastalık
kontrol oranı %50 olarak belirlenmiĢtir (Domchek ve ark 2020).

2.3. Alternatif Kanser Bağışıklık Kontrol Noktaları Üzerine
Yeni İmmünoterapiler
Alternatif immün kontrol noktalarının aĢırı ekspresyonu, anti-PD-1 ve
anti-CTLA-4 tedavi baĢarısızlığı ile iliĢkilendirilmiĢtir. AraĢtırmacılar
tarafından tedavi amaçlı PD-L1/PD-1 ve CTLA-4 inhibitörlerinin etkisinin
artırılması için preklinik ve klinik çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Lenfosit
aktivasyon geni-3 (LAG-3), T hücresi immünoglobulin ve müsin-alan içeren3 (TIM-3), T hücresi immünoglobulin ve immünoreseptör tirozin bazlı
aktivasyon motifi (ITIM) alanı (TIGIT), T hücre aktivasyonunun (VISTA) Vdomain Ig baskılayıcısı, B7 homolog 3 proteini (B7-H3) ve B ve T hücre
lenfosit zayıflatıcı (BTLA) ICI‘da hedefler olarak belirlenmiĢtir.
LAG-3, aktif T, B, NK ve plazmasitoid dendritik hücrelerde (pDC'ler)
bir ortak inhibitör immün kontrol noktasıdır. Ağırlıklı olarak CTL hücrelerini
negatif olarak düzenler ve Treg hücrelerini aktive eder. APC'lerde, antijenMHC-II kompleksine bağlanır. LAG-3, tümör hücrelerinin yüzeyinde yer alan
galaktoz bağlayıcı lektin-3 (Galektin-3) ligandı ile etkileĢim sonucu T
hücrelerinde proliferasyon, aktivasyon ve efektör fonksiyon negatif olarak
düzenler (Workman ve ark 2002). Tümör dokusunun lenfositlerce istilasından
sonra LAG-3 ve PD-1'in birlikte ekspresyonu, immün tükenmeye ve tümörün
büyümesine neden olur. Bu nedenle, LAG-3 blokajı, tümör hücrelerine karĢı
bağıĢıklığı arttırır. Ayrıca, farklı iĢlev yolları ile diğer immünoterapilerin
etkinliğini hücre döngüsü ilerlemesini önleyerek düzenleyerek artırabilir
(Anderson ve ark 2016). LAG-3‘ün antagonist antikorlarla hedeflenmesi CTL
aktivasyonu ve Treg‘lerin baskılayıcı özelliğini inhibe edebilir. PD-1 nakavt
over kanserli farelerin kullanıldığı bir çalıĢmada; LAG-3 ve CTLA-4
yollarının ikili blokajı, farelerin %40'ında tümörsüz sağ kalıma yol açmıĢtır.
Ayrıca peritoneal TME'de Treg'lerin ve arginin eksprese eden MSDC‘lerin
sıklığının azalması ve CD8+T lenfosit artıĢı ile antitümöral yanıtın arttığı
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görülmüĢtür (Huang ve ark 2017). Kronik lenfositik löseminin murin modelini
kullanan yakın tarihli bir çalıĢmada, ikili PD-1/LAG-3 blokajının, monoterapi
olarak herhangi bir tedaviye kıyasla tümör büyümesini sınırladığı
gösterilmiĢtir (Wierz ve ark 2018). Anti-LAG-3 ile ilgili olarak insan klinik
çalıĢmalarında baĢarılı sonuçlar elde edilmeye baĢlanmıĢtır. Metastatik meme
karsinomunda IMP321 (solubl LAG-3Ig) ve paklitaksel ile %50 objektif yanıt
oranı ve tek baĢına paklitaksel ile %25 objektif yanıt oranı bildiren bir çalıĢma
tamamlanmıĢtır (Brignone ve ark 2010). Bu çalıĢma sonuçlarına göre, Ģu anda
hormon reseptörü olan hastaları içeren bir faz IIb klinik deneyi baĢlatılmıĢtır
(Dirix ve Triebel 2019). Monoterapi Ģeklinde anti-LAG-3 uygulaması
beklenen sonucu vermemesine rağmen; anti-PD1, anti-CTLA4, kemoterapiler
ve kemo-radyasyon ile kullanılmasıyla tedavilerde baĢarılı sonuçlar elde
edilmiĢtir. Önceden tedavi edilmemiĢ metastatik veya rezeke edilemeyen
melanomlu hastalara Relatlimab (Anti-LAG-3) ile Nivolumab uygulanması
sonucunda progresyonsuz sağ kalım açısından daha büyük bir fayda
sağlamıĢtır. Ortanca progresyonsuz sağ kalım relatlimab/nivolumab kolunda
(10,1 ay), nivolumab koluna (4,6 ay) göre daha uzun elde edilmiĢtir. AntiLAG-3'ün anti-PD-1 tedavisi ile eĢzamanlı kullanımı sinerjik olarak kabul
edilirken, diğer ICI'lerin anti-LAG-3 tedavisi ile kombinasyon halinde etkili
olup olmayacağı bilinmemektedir ve bu konuda klinik çalıĢmalar devam
etmektedir (Tawbi ve ark 2022).
TIM-3; Treg'lerin, DC'lerin, makrofajların, NK, B CD4+ ve CD8 + T
hücrelerinin, yüzeyinde tanımlanan tip I transmembran proteindir. Doğrudan
bir negatif T hücresi düzenleyicisidir ve MDSC'lerin proliferasyonunu
uyararak dolaylı olarak immünosupresyona neden olur. Fonksiyonel olmayan
ve yorgun T hücrelerinde TIM-3 oranlarının yüksek olması, malignitede
önemli bir role iĢaret etmektedir (Sakuishi ve ark 2013). TIM-3‘in anti-PD1/PD-L1 antikorları ile kombine tedavi edilen ilk insan faz 1/2 klinik
denemeleri olan TSR-022-( NCT02817633), MBG453-(NCT02608268) ve
LY3321367-(NCT030999109)
çalıĢmalarından
olumlu
sonuçlar
alınmıĢtır. TSR-022, anti-PD-1 (TSR-042) ile birlikte, önceki anti-PD-1
tedavisinde ilerleme gösteren skuamöz hücreli olmayan akciğer kanserli
hastalarda antitümör aktivitesinin yanı sıra güvenli ve tolere edilebilirlik
göstermiĢtir (Acharya ve ark 2020). Diğer alternatif inhibitör mekanizmalar;
TIGIT, VISTA, BTLA ve B7-H3 ile ilgili olarak klinik çalıĢmalar faz/I
aĢamada devam etmektedir.
Ayrıca reseptörlere ve ligandlara karĢı antikor
tedavisinin yanı sıra, anti-4-1BB, anti-OX40, anti-CD40 ve anti-GITR gibi
ortak uyarıcı reseptörlere karĢı bir dizi yeni antikor geliĢtirilmiĢtir. Bu agonist
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antikorlar, T hücrelerinin kalıcılığını ve anti tümör aktivitesini arttırır
(Ascierto ve ark 2013).

3. SONUÇ VE BEKLENTİLER
Son yıllarda kanser immünoterapisinde yaĢanan geliĢmeler sonucu
farklı kanser türlerini baĢarılı bir Ģekilde tedavi etme fırsatı doğmuĢtur. ICI
kullanımı; kanser hücrelerinin immün direnci ve tümör mikroçevresinin
immunsupresif etkilerinin kırılması açısından kemoterapiyle elde edilemeyen
tedavi sonuçlarına ulaĢmak için bir fırsat sağlar. Kanser tedavisinde ICI‘ler ile
antitümöral etkileri artıran yeni tedavi seçeneklerinin kurulması sağlanmıĢtır.
Birçok hasta monoterapiden ziyade ICI ve diğer standart tedavilerin
kombinasyonu ile daha iyi sonuçlar elde etmiĢtir. ICI tedavileri yeni ya da
ilerlemiĢ birçok kanser türünde monoterapi ve kombine tedavi Ģeklinde
kullanılabileceği gibi adjuvan ya da neoadjuvan amacıyla çok yönlü
kullanılabilir. BağıĢıklık kontrol noktası tedavisi ile ilgili bazı sınırlamalar ve
etkin tedaviye yanıt bakımından değiĢkenlikler vardır. BağıĢıklık sisteminin
tümör mikroçevresindeki iliĢkilerinin heterojen olması, toksisite
belirteçlerinin azlığı, alternatif kaçıĢ mekanizmalarıyla nükslerin olması,
maliyetin yüksek olması baĢlıca sınırlamalardır. Ciddi ve yaĢamı tehdit
edebilecek komplikasyonların nadir görülmesine rağmen organ veya sistemik
yan etkilerin olması göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç itibariyle tolere
edilebilirliği ve klinik ya da preklinik çalıĢmaların çok merkezli
desteklenmesi ve bu dezavantajların en aza indirilmesi amacı ile yeni kombine
tedavilerin üzerinde umut verici çalıĢmalar devam etmektedir.
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GİRİŞ
Mikrobiyota ile konak arasında çeşitli etkileşimler bulunmaktadır. Bu
etkileşimde hem konağın genetiği ve immün cevabı gibi endojen faktörler
hem de beslenme, coğrafik farklılıklar ve ilaç profilleri gibi çevresel faktörler
rol oynamaktadır. Bu sebeplerden dolayı mikrobiyotanın bir organ gibi
davrandığı düşüncesi ortaya çıkmaktadır (Mao ve ark., 2018). “İnsan
Mikrobiyota Projesi” kapsamında vücudumuzun çeşitli bölgelerinde geçici ve
kalıcı olarak yerleşen başta bakteriler olmak üzere mikroorganizmaların
hematopoez, iltihap ve bağışıklık gibi başlıca homeostaz mekanizmalarına
katkısını anlamaya yönelik araştırmalar yapılmıştır (Bhatt ve ark., 2017).
Yapılan çalışmalarda mikrobiyotanın simbiyotik dengesinin bozulması
diyabet, obezite, kanser ve çeşitli kronik hastalıklar ile ilişkili bulunmuştur.
Ortaya çıkan kanıtlar, mikrobiyota disbiyozunun, metabolik, inflamatuar veya
immün yolları etkileyerek, karsinogenezde hayati roller oynayabileceğini öne
sürmektedir (Mao ve ark., 2018).

1. MİKROBİYOTA VE MİKROBİYOM
Mikrobiyota, vücudumuzun değişik bölgelerinde simbiyotik olarak
yaşayarak immünolojik, hormonal ve metabolik homeostazisimiz için hayati
önem taşıdığı bilinen mikroorganizmalar bütününü tanımlar. Mikrobiyom ise,
gelişmiş moleküler yöntemler kullanılarak herhangi bir yaşam alanında
canlılığı ispatlanamasa da birarada tespit edilebilen mikroorganizmalar
topluluğudur. Diğer bir deyişle, mikrobiyota mikrobiyomu oluşturan bütün
canlı üyelerden ibarettir (Sender ve ark., 2016). Bu mikroorganizmalar
arasında protozoa, mantarlar, bakteriler ve virüsler bulunur ve organlara
spesifik mikrobiyal topluluklar oluştururlar. Mikrobiyotanın büyüklüğü ve
kompozisyonu, konak ve çevresel faktörlerden etkilenir, vücudun farklı
kısımlarına göre değişiklik gösterir (Sender ve ark., 2016). Bir insan
vücudunda yaklaşık 40 milyon hücre ve 22 bin gen bulunmasına karşın aynı
zamanda insan vücudu 900 farklı bakteri, 360 farklı mantar türünün ve çeşitli
organizmaların dahil olduğu 100 trilyon mikroorganizma hücresi ve 2 milyon
mikrobiyal gene de ev sahipliği yapmaktadır (Sender ve ark., 2016) ve toplam
mikrobiyota ağırlığı vücut ağırlığının 0.2 kilogramını oluşturur (Sender ve
ark., 2016). Bu mikroorganizmalar, başta gastroinstestinal kanal, oral kavite,
vajina, deri gibi tüm mukozal yüzeylerde bulunurlar ve vücudun farklı
kısımlarında, farklı dominant tür olarak görülmektedirler (Sender ve ark.,
2016). Mikroorganizma ve konak ‘’holobiont’’ adı verilen karmaşık
prokaryotik ökaryotik ilişkilerin bir arada bulunduğu ve konağın fizyolojisi
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üzerinde önemli etkisi bulunan bir ekolojik birime dönüşmüştür. Bu etkileşim
hem konağın genetiği ve immün cevabı gibi endojen faktörler ile hem de
beslenme, biyocoğrafik lokalizasyon ve ilaç profilleri gibi çevresel faktörler
ile regüle edilmektedir (Donaldson ve ark., 2016; Molloy ve ark., 2012; Ussar
ve ark., 2016; Zmora ve ark., 2016).
İnsan mikrobiyotasının şekillenmesinde başta doğum ve beslenme
etkiliyken, yaş, bölgesel farklılıklar, diyet alışkanlıkları, probiyotik ve
antibiyotik kullanımı, mikronutrientler, bağırsak hareketliliği, pH, redoks
durumu, asit, safra ve mukus gibi faktörler de rol oynamaktadır (Genç ve
Hacıbekiroğlu, 2017; Sepich-Poore ve ark., 2021).
Normal fizyolojik şartlarda mikrobiyotanın; hematopoez, iltihap ve
bağışıklık başta olmak üzere insan sağlığı üzerinde birçok fonksiyonu
bulunmaktadır, ancak yapılan çalışmalarda mikrobiyota kompozisyonundaki
değişiklikler diabetes mellitus, Crohn, obezite, romatoid artrit, enfeksiyon,
kanser, otoimmün ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıklarla
ilişkilendirilmiştir. Bu sebeplerle bu alandaki çalışmaların hız kazanması
sonucunda, mikrobiyotanın artık yeni bir organ gibi düşünülmesi gerektiği
görüşü ortaya atılmıştır. Gelecekte mikrobiyotanın ilaçlar için hedef olarak
kullanılabileceği ve böylece, birçok hastalığın tedavisinde biyobelirteç olarak
ön plana çıkabileceği düşünülmektedir (Genç ve Hacıbekiroğlu, 2017; SepichPoore ve ark., 2021).

2. KANSER
Kanser, hücrelerin büyüme yeteneğindeki kontrol kaybı neticesinde
ortaya çıkan, en sık ve en komplike olan somatik genetik hastalıklardan biridir
(Futreal ve ark., 2001). DNA dizisindeki mutasyonlar sonucunda kanserler
oluşmaktadır (Fearnhead, 2004; Futreal ve ark., 2001). Kanserlerin %1015’inin ebeveynlerden genlerle aktarıldığı, geri kalanının ise hayat boyu hücre
DNA’sında meydana gelen mutasyonlara bağlı olarak geliştiği
düşünülmektedir. Bu mutasyonlar sonucunda hücre döngüsü bozulur ve bu
hücreden türeyen kanser klonları oluşur. Kanser multifaktöryel bir hastalıktır.
Bakteriler, virüsler, radyasyon, güneş ışığı, reaktif oksijen türleri (ROS),
kalıtım, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve kimyasallar dahil birçok
etken kanser oluşumundan sorumlu tutulmaktadır (Williams, 1979; Williams,
1985; Williams, 1992; Williams, 2001). Tümör baskılayıcı genlerde oluşan bir
hasarın kalıtımla aktarılması ve sigara gibi çevresel bir faktörün eklenmesiyle
insanlarda kansere yatkınlık artmaktadır (Heynick ve ark., 2003; Sahu, 1990;
Yokuş ve Çakır, 2002). Kanser etiyolojisine bakılmaksızın, sonuç olarak
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hücrenin genetik materyali bozulmuş olur. Kanser oluşumunda genellikle
apoptoz genleri, tümör baskılayıcı genler ve DNA onarım genleri birkaç
gendeki bozukluğun rol oynadığı bilinmektedir (Corn ve El-Deiry, 2002;
Fearnhead, 2004).

3. KARSİNOGENEZDE MİKROORGANİZMALARIN
ROLÜ
Mikroorganizmaların enfeksiyon hastalıklarına neden olduğu
bilinmesine rağmen, kanser dahil olmak üzere birçok bulaşıcı olmayan
hastalıkların etyopatogenezinde rol oynadığı gösterilmiştir (Schwabe ve Jobin,
2013).
İnsanlar
üzerinde
yapılan
epidemiyolojik
çalışmalarda
mikroorganizmaların
kanserle
ilişkisi
gösterilmiş,
spesifik
mikroorganizmaların kanserler üzerinde ki etyopatojenik rolünü kanıtlamak
için hayvan modelleri kullanılmıştır (Krump ve You, 2018; Maddi ve ark.,
2019).
Dünya üzerinde tahmin edilen, 1012 farklı mikrobiyal türden sadece 11’i
Uluslararası Kanser Kayıtları Birliği (IACR) tarafından insan kanserojenleri
veya onkomikroplar olarak tanımlanmıştır. Bu mikroorganizmalar yılda
tahmini 2,2 milyon vakaya neden olurlar (Barrett ve ark., 2020; Boot ve ark.,
2020; Dejea ve ark., 2018; He ve ark., 2018; Pleguezuelos-Manzano ve ark.,
2002; Wilson ve ark., 2019). Elde edilen veriler ışığında,
mikroorganizmaların genotoksin aracılı mutagenez yoluyla kanserleri
başlattığı gösterilmiştir. Özellikle kolorektal, baş, boyun ve idrar yolu
kanserlerinde kolibaktin, sitoletal distansiyon toksini (CDT) ve Bacteroides
fragilis toksininin neden olduğu mutasyonlar tespit edilmiştir (Barrett ve ark.,
2020; Boot ve ark., 2020; Dejea ve ark., 2018; He ve ark., 2018;
Pleguezuelos-Manzano ve ark., 2002; Wilson ve ark., 2019).
Karsinogenez, hasarlı olmayan sağlam bir vücut hücresinin genetik ve
epigenetik modifikasyonlar sonrasında kanser hücresine dönüşüm
proseslerinin tamamını kapsamaktadır. Genetik hasarın başlatılması tümör
baskılayıcı genler ve protoonkogenlerin etkin rol oynadığı, bir dizi genetik ve
moleküler farklılıklar sonrasında, irreversibl faza geçiş ve sonucunda
organizmanın kanser hücrelerine maruz kaldığı etiyopatojenezinde birçok
etkenin olduğu, halen tam olarak anlaşılamamış aktif bir süreçtir. Çevresel
toksik maddeler, iyonize radyasyon, beslenme bozuklukları, immün sistem
anomalileri gibi birçok faktör karsinogenezi başlatabilmektedir. Son
zamanlarda yapılan çalışmalarda mikrobiyotanın da multifaktöriyel
karsinogenez aşamalarında aktif rol aldığı gösterilmiştir (Bhatt ve ark., 2017).
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Son 50 yıl içinde, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi ve
hormonal terapi gibi çeşitli yaklaşımlar ile kanser tedavisinde ilerlemeler
kaydedilmiştir. Özellikle son zamanlarda onay almış, tümörleri spesifik olarak
hedef alan terapötik yaklaşımlar ile tedavide başarı şansı artmıştır. Örnek
olarak, serviks kanserinin profilaktik tedavisinde kullanılan anti-insan
papillomavirüs aşıları ile metastatik melanomlarda immünoterapide
kullanılan, sitotoksik T lenfosit antijeni 4 (CTLA4)’ü ve programlanmış hücre
ölüm protein 1 (PD1)’i hedef alan, ipilimumab ve pembrolizumab verilebilir
(Bashiardes ve ark., 2017).
Kanser tedavilerindeki gelişmelere rağmen, birçok kanser çeşidi,
yüksek mortalite oranı ile seyretmektedir. Tedavi yanıtı, etkinliği ve tedaviye
direnç gibi hastaya özgü süreçlerin mekanik olarak anlaşılması, yeni terapötik
stratejilerin geliştirilmesinde ve personalize edilmiş tedavi protokollerinin
uygulanması için kullanılacak mevcut ilaçların etkinliğinin optimize
edilmesinde çok önemlidir (Coley, 1991).
İlk olarak yaklaşık 200 yıl önce, William B. Coley ısı ile inaktive ettiği
streptokokları, kanserli hastalara enjekte ederek efektif bir antitümör cevabı
almıştır. Bu çalışması ile ilk immünoterapi anti-kanser tedavisini uygulamış
ve tümörlü hücrelerin büyümesinde, immün sistemin rolünü göstermiştir
(Coley, 1991). Daha sonra 1920'lerde yüzeyel mesane kanseri olan hastalara,
intravenöz olarak Mycobacterium bovis enjekte edilmiş ve mikrobiyal immün
aktivasyonunun, kanser hücrelerini ortadan kaldırdığını göstererek, hastaların
sağkalım oranının artması ile sonuçlanan bir anti-kanser immün cevap
alınmıştır (Herr ve Morales, 2008).
Mikrobiyotanın kanser ile ilişkisi üzerine yapılan çalışmaların çoğunda,
bakteriyel mikrobiyoma odaklanılmıştır. Bakteriler üretmiş oldukları
toksinleri ile DNA onarımı, hücre bölünmesi ve apoptozisi kontrol eden
proteinlerin ekspresyonlarını değiştirerek hücrelerin anormal büyümesine
sebep olup hücre döngüsünü bozabilirler (Apopa ve ark., 2018; Sears ve ark.,
2014). Ayrıca, bakteriler konağın malign hücrelere karşı immün cevap
oluşturmasını da modüle edebilirler. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda,
mikrobiyota kompozisyonu ile klinik immünoterapi arasında bir ilişki olduğu
gösterilmiştir. Hayvan modelleri üzerinde yapılan çalışmalarda,
mikrobiyotanın solid tümörlerin immün kontrol noktası inhibitörlerini,
özellikle CTLA4’ün ve PD1/ligand 1 (L1) sensitivitesini modüle ettiği
gösterilmiştir (Gopalakrishnan ve ark., 2018; Routy ve ark., 2018; Sivan ve
ark., 2010).
Bakteriler haricinde mikroorganizmaların, özellikle virüslerin kansere
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neden olduğu bilinmektedir. İnsanlarda kansere neden olduğu bilinen virüsler
arasında insan herpes virüsleri 4 ve 8, hepatit B virüsü ve hepatit C virüsü,
insan T-lenfotropik virüs-I, insan papilloma virüs 16,18 ve merkel hücresi
polyomavirüs bulunur (Krump ve You, 2018; Moore ve Chang, 2015).
Bakteriler arasında Helicobacter pylori ve Salmonella typhi’nin gastrik kanser
ve kolanjiyokarsinom gelişimine katkıda bulunduğu bilinmektedir (Mager,
2006; Marshall ve Windsor, 2005). Protozoal parazitler arasında Schistosoma
haematobium ve Opisthorchis viverrini idrar kesesi ve safra kesesi
karsinogenezinde rol oynayabilir (Benamrouz ve ark., 2012). Bazı
parazitlerin, bakterilerin ve virüslerin onkojenik potansiyelinin olduğu
bilinmekle birlikte, insan mikrobiyotasının karsinogenezde nasıl bir rol
oynadığı ve prognozunu nasıl etkilediği açık değildir. Günümüzde bu
bilgilerin aydınlatılması yeni nesil dizileme (YND) gibi donanımlı cihazlarla,
yüksek verimli DNA dizilemesi neticesinde mümkün olmuştur (Genç ve
Hacıbekiroğlu, 2017; Sepich-Poore ve ark., 2021).

4. MİKROBİYOTA VE KARSİNOGENEZ
İNTERAKSİYONU İLE İLİŞKİLİ MEKANİZMALAR
4.1. Mikrobiyota Disbiyozu
Konak ve mikrobiyota arasındaki simbiyotik ilişki, immün sistem ile
birlikte çeşitli bariyerlerle sağlanmaktadır (Ashida ve ark., 2012; Van Nood
ve ark., 2013). İmmün sistemin bozulması veya bu bariyerlerin ortadan
kaldırılması, disbiyoz ile sonuçlanır. Bunun neticesinde de bakteriyel
translokasyon gelişir. Daha sonra mikrobiyota ile epitel hücreleri veya immün
sistem arasında patolojik süreç başlar (Belizario ve Napolitano, 2015;
Petersen ve Round, 2014). Disbiyoz sonucunda, karsinogeneze yol açan zincir
reaksiyonlar tetiklenir (Belizario ve Napolitano, 2015; Petersen ve Round,
2014).
İnflamatuar sinyal aktivasyonu, diyet değişiklikleri, infeksiyonlar ve
nükleotid bağlayıcı oligomerizasyon alanı içeren protein 2 (NOD2) eksikliği
gibi diğer faktörler de disbiyoza yol açabilir (Arthur ve ark., 2012; Eaton ve
Yang, 2015; Holmes ve ark., 2012). Disbiyoz, kommensal
mikroorganizmaların sayılarında azalmaya ve inflamasyona neden olan
bakterilerin sayısında artışa neden olur, bu da karsinogenezi indükleyebilir
(Arthur ve ark., 2012; Eaton ve Yang, 2015; Holmes ve ark., 2012).
Yapılan birçok çalışmada, mikrobiyota ile karsinogenez interaksiyonu
ile ilişkili altta yatabilecek muhtemel mekanizmalar incelenmiştir. Sonuç
olarak, mikrobiyota disbiyozunun, artan genotoksik ve virülans etkileri,
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değişmiş metabolizma, immün cevap ve proinflamasyon dahil olmak üzere
malignitelerin duyarlılığını modüle ettiği ileri sürülmüştür (Mao ve ark.,
2018).

4.2. Genotoksisite ve Virülans Etkisi
ROS’ların DNA hasarına katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Son yapılan
çalışmalarda ise, mikrobiyota disbiyozunun, DNA hasar cevabını ve
karsinogenezi indüklemek için ROS seviyesini değiştirebileceği ileri
sürülmüştür. CDT, sitotoksik nekrotizan faktör 1 ve Bacteroides fragilis
toksini gibi bakteriyel toksinlerin, DNA hasar cevabını tetiklediği
gösterilmiştir (Arthur ve ark., 2012; Cuevas-Ramos ve ark., 2010; Nesic ve
ark., 2004; Nougayrede ve ark., 2006; Travaglione ve ark., 2008; Yaghoobi ve
ark., 2017). Ek olarak, bakteri kaynaklı hidrojen sülfür ve süperoksit
radikallerinin genomik kararsızlıktan sorumlu olduğu, Fusobacterium
nucleatum tarafından salgılanan Fad A, E-cadherin ile etkileşime girerek
katenin sinyal yolağını düzenlediği tespit edilmiştir (Carbonero ve ark., 2012;
Rubinstein ve ark., 2013). Burns ve arkadaşları yapmış olduğu çalışmada ise,
kolorektal kanserin mikroçevresinde virülansla ilişkili özellikle
Fusobacterium ve Providencia gibi bakteriyel genlerin arttığını göstermiştir
(Burns ve ark., 2015).

4.3. Metabolizma
Mikrobiyotanın, konak metabolizmasında detoksifikasyon, hormon ve
safra asidi üretimi, besin ve vitamin seviyelerinin düzenlenmesine katıldığı
gösterilmiştir (O'Keefe, 2016). Ayrıca yapılan çalışmalarda bakteriyel
mikrobiyotanın, önemli bir kanserojen olan asetaldehit oluşumuna katkıda
bulunduğu (Hirayama ve ark., 2000; Vanhaecke ve ark., 2008) ek olarak
obezitenin neden olduğu bir bağırsak mikrobiyal metaboliti olan deoksikolik
asit (DCA)’in ise, hepatosellüler karsinom gelişimine katıldığı gösterilmiştir
(Keren ve ark., 2015; Yoshimoto ve ark., 2013).

4.4. Enflamasyon
Mikrobiyal patojenle ilişkili moleküler kalıplar (MAMP) veya patern
tanıyan reseptör (PRR) sinyali gibi inflamasyon yolaklarının aktivasyonunun,
mikrobiyota ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda bu inflamasyon
yolaklarının aktivasyonu, epitel hücrelerin çoğalmasını ve hayatta kalmasını
tetikler, böylece kanser gelişimine katkıda bulunur. Yapılan çalışmalarda, Toll
benzeri reseptör (TLR) aktivasyonunun kolon, mide, karaciğer ve pankreas
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kanserlerinin gelişiminde anahtar bir rol oynadığı gösterilmiştir (Adolph ve
ark., 2013; Greten ve ark., 2004; Wang ve ark., 2017). Farelerde TLR4’ün
devre dışı bırakılması, karsinogenezi baskılamaktadır (Adolph ve ark., 2013;
Greten ve ark., 2004; Wang ve ark., 2017). Akciğer kanseri modeli ile yapılan
bir çalışmada ise, interlökin (IL) 17-C eksikliğinin, büyümeyi ve metastazı
teşvik ettiği gösterilmiştir (Jungnickel ve ark., 2017). Nod benzeri reseptörler
(NLR) hücre zarında lokalize olan, başka bir PRR alt ailesidir. NLR’ler
invaziv bakterilere karşı, bir dizi savunma mekanizması başlatırlar. NOD1,
inflamasyondan karsinogeneze geçişi önlemek için bir bariyer görevi görür
(Chen ve ark., 2008). NOD2 ise mikrobiyotanın modülasyonunda hayati bir
rol oynar (Ali ve ark., 2013; Couturier-Maillard ve ark., 2013). Farelerde
NOD2’nin devre dışı bırakılması, bakterilerin aşırı proliferasyonu sonucunda
inflamasyona neden olur. NLRP6 eksikliği ise IL-18 üretimini azaltarak
kolorektal kansere yatkınlığı arttırmaktadır (Levy ve ark., 2015).

4.5. İmmün Cevap
Mikrobiyota, adoptif immünitenin şekillenmesinde anahtar bir rol
oynamaktadır. Bu nedenle mikrobiyotanın, kanserlerde immün cevabı modüle
etme prosesi, kritik önem taşımaktadır. Mikrobiyota kanserin eliminasyon,
denge ve kaçış gibi tüm aşamaları üzerinde etkisi olabilmektedir. Eliminasyon
sırasında kanser hücreleri tarafından üretilen yabancı epitoplar, T hücrelerinin
kanser hücrelerini ortadan kaldırdığı bir immün cevabı indükler. Mikrobiyota,
bu T hücre aracılı tümörisidal aktiviteyi modüle edebilir (Dunn ve ark., 2002;
Vigneron ve ark., 2013). Yapılan çalışmada, Enterotoksijenik Bacteriodes
fragilis (ETFB)’in, farelerde selektif Th17 (T yardımcı hücre) cevabı ile
sinyal transdüseri ve transkripyon aktivatörü 3 (STAT 3)’ün aktivasyonunu
tetiklediği, bunun sonucunda da kommensal bakterilerin Th17 bağımlı bir
yolakla kanseri indükledikleri gösterilmiştir (Wu ve ark., 2009). Tümörle
ilişkili mikrobiyotanın ve TLR sinyal yolaklarının aktivasyonu, kalsinörin ve
aktive edilmiş T hücrelerinin nükleer faktör (NFAT) ekspresyonunu uyarır
(Peuker ve ark., 2016). Ayrıca mikrobiyotanın, kronik obstrüktif akciğer
hastalığı (KOAH) olan bireylerde, epitelyal IL 17C’yi promote eder, böylece
tümör mikroçevresindeki nöfrofilik inflamasyona neden olur ve tümör
büyümesini arttırır. Tümörler büyüdükçe, anjiyogenez ile ilişkili
mekanizmalar ortaya çıkar, tümör infiltre eden miyeloid hücrelerin birikimi
ile karakterize olan tümör bölgesini çevreleyen lokal inflamasyona neden
olurlar (Hanahan ve Folkman, 1996; Matzinger, 1994; Park ve ark., 2015). Bu
tümör infiltre eden miyeloid hücrelerin tümörisidal potansiyalinin,
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mikrobiyotadan kaynaklanan sinyallere bağlı olduğu ileri sürülmüştür (Lida
ve ark., 2013). Eliminasyon aşamasında hayatta kalan kanser hücreleri, tümör
büyümesi ile reaktif immün tepkisi arasında dinamik bir denge yaratacak
şekilde yayılmaya başlar. Kanser hücreleri mutagenez veya epigenetik
modifikasyonların birikmesiyle immün sürveyans tarafından tanınmaz hale
geldiğinde kanser kaçış fazına girer. Bu fazda mikrobiyota, tümörü infiltre
eden miyeloid hücrelerin aktivitesini ve T regülatör hücre (Treg)
indüksiyonunu modüle edebilir (Dunn ve ark., 2002; Lida ve ark., 2013; Park
ve ark., 2015).
Son yapılan çalışmalar, akciğer mikrobiyotasındaki dinamik
değişikliklerin, akciğer kanserinin gelişimini desteklediğine dair yeni kanıtları
ortaya çıkarmıştır. Jungnickel ve arkadaşları, yapmış olduğu çalışmada
KOAH hastalarında tiplendirilemeyen Haemophilus influenzae gibi anormal
bakteriler tarafından indüklenen epitelyal sitokin IL-17C'nin, nötrofilik
inflamasyonu arttırarak bakterilerin tümör destekleyici etkilerine katkı
sağladığını tespit etmiştir. Böylece, IL 17C’nin, tümörle ilişkili inflamasyonu
ve tümör proliferasyonunu desteklediğini göstermiştir (Jungnickel ve ark.,
2017).

SONUÇ
Mikrobiyotanın insan sağlığı üzerindeki etkileri geniş çapta araştırılmış
olmasına rağmen, mikrobiyota ve kanser arasındaki etkileşimi araştıran az
sayıda çalışma bulunmaktadır. Mikrobiyota kompozisyonunun kanser üzerine
hem yerel hem de genel etkisinin kapsamlı çalışmalarla daha iyi
aydınlatılmasının kanserin erken tanısı için önemli adımlar atılmasında,
ayrıca, tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde ve tedaviye verilen kişisel
yanıtın izlenmesinde kritik rol üstleneceği düşünülmektedir.
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GİRİŞ
Fermente gıdaların üretimi ilk çağlardan beri devam etmekte olup,
fermantasyon işlemi gıdaların lezzetini, aromasını, yapısını, besin değerini ve
raf ömrünü arttırdığından insanların beslenmesinde önemli bir yere sahiptir.
Fermente gıdalar, yüzyıllar boyunca insan beslenmesinin temelini
oluşturmaktadır. İnsanoğlu gıdaları muhafaza etme, besin kalitesini
iyileştirme ve sağlığa yararlı etkilerinden dolayı fermantasyon işlemini
kullanmaya başlayarak, fermente besinler üretmiştir. Fermente besinler,
Türkiye’de ve dünyada Covid 19’la birlikte bağışıklık güçlendirici etkisi ve
sağlık açısından faydalı olduğu düşüncesiyle güncel bir konu haline gelmiştir.
Ayrıca insanların endüstriyel ortamda üretilen fermente besinlerin yararlı
mikroorganizmalarının ölmesi ve katkı malzemeleriyle ile ilgili kuşkuları
nedeniyle fermente ürünler insanlar tarafından evde yapılmaya başlanmıştır.
Bu fermente besinlerin üretimi ve tüketimi insanların hayatında önemli bir yer
edinmiştir. Son 20 yılda hem ülkemizde hem de dünyada popülerliği artmış
olan fermente gıdalarla ilgili yanlış bilgiler de bulunmaktadır. Hem dünyada
hem de ülkemizde süt, tahıl, bakliyat, et, soya, sebze ve meyve bazlı çeşitli
fermente besinler üretilmektedir. Ülkemizde en çok tüketilen geleneksel
fermente ürünler yoğurt, kefir, ayran, tarhana, boza, turşu, hardaliye ve
şalgam suyudur. Dünyada yaygın olarak kullanılan fermente besinler
şunlardır; miso, natto, kimchi, sauerkant, idli, gundruk, sunki gibi besinlerdir.
Fermantasyon işlemi besinin raf ömrünü korumak, patojen
mikroorganizmaları azaltmak ve besinin tadını değiştirmek ayrıca besin
kalitesini artırmak için kullanılan bir yoldur. Fermente gıda, fermantasyondan
sonra tüketildiğinde canlı mikroorganizmalara sahip olmayan gıdalara
denilmektedir. Probiyotik, fermente besin ve probiyotik fermente besin
tanımları birbirinden farklı kavramlardır. Probiyotikler, randomize kontrollü
çalışmalarla sağlığa yararları etkileri olmalıdır; ayrıca kullanımlarının güvenli
olması ve tüketimi ile birlikte yeterli sayıda canlı kalabilen
mikroorganizmalar bulunması gerekmektedir. Fermantasyon boyunca görev
alan laktik asit bakterisi gibi bazı mikroorganizmalar folat ve B12 vitamini
gibi vitaminleri de sentezlenmektedir. Ayrıca fermantasyonla birlikte ürünün
beslenme kalitesini de arttırdığı görülmüştür.
Bu araştırma, fermente besinlerin türlerini, metabolizmasını ve sağlık
açısından bize yararlarını incelemiştir. Araştırma, literatürdeki ilgili
dokümanların (makale, rapor, vb.) taranmasıyla hazırlanmıştır. Fermente
ürünler ile sağlık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara göre fermente
besinler antioksidan, antikarsinojenik, antihipertansif, antiinflamatuar,
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antialerjik özellik göstermektedir. Laktoz intoleransı olan bireylerin bu
besinleri tüketimi ile semptomlarının hafifleyebileceği ayrıca kemik sağlığı,
glisemik yanıt kontrolü ve bağırsak sağlığına da olumlu etkilerinin olduğu
klinik çalışmalarda görülmüştür. Fermente besinler üretilirken hijyen
kurallarına uyulması gerekmektedir. Üretim ve dağıtım aşamasında hijyen
kurallarına uyulmaması sağlık açısından tehlike oluşturmaktadır. Çevre
koşulları, tuz konsantrasyonu ve pH gibi koşullar fermantasyon süreci için
önemlidir. Bu fermantasyon sürecinde, şartların eksikliğinden dolayı gıda
güvenilirliği düşük ve kalitesiz ürünler oluşmaktadır. Fermente besinlerin
oluşumunda üretim ve dağıtım aşaması gibi aşamalar çok önemlidir, ayrıca
hijyen ve sanitasyon önlemlerine de uyulması gerekmektedir.
Fermente besinler halk sağlığı açısından önemlidir;
epidemiyolojik kanıtlara göre hastalık risklerinin düşürebileceği, insan
sağlığına ve insanın hayat kalitesine olumlu etkilerinin olabileceği
düşünülmektedir. Fermente besinlerin sağlığı geliştirici bileşenleri sayesinde
sağlık açısından yararlı etkilerinin olabileceği ve bazı hastalıklara da fayda
sağlayacağı düşünülmektedir. Gıda güvenliğinin düşük ve temiz suya erişimin
zayıf olduğu yerlerde, gıdaları korumak amacıyla, fermente gıdaların
kullanımı devam etmektedir.
1. FERMENTE BESİNLER
1.1. Araştırma Konusu
Fermente besinler, fermantasyon sürecinden sonra tüketildiğinde canlı
mikroorganizmalara sahip olmayan gıdalara denilmektedir (Marco et al.,
2021). Uluslararası Bilimsel Probiyotikler ve Prebiyotikler derneğine göre,
istenilen mikrobiyal büyüme ve besin bileşenleri, enzimatik tepkimelerle
kontrollü oluşan yiyecek ve içecekler fermente besin olarak tanımlamıştır.
Mikroorganizmalar sonradan fermente edilmemiş bir ürüne eklenmesiyle
oluşan besin, fermente besin olarak nitelendirilemez. Fermente ürünlerin
kimyasallarla üretilmiş türleri; ekmek, sirke, soya sosu ayrıca fermantasyon
sonrası ısıl işlem uygulanan bazı yumuşak peynirler, sebze turşuları, işlenmiş
et ve sirke fermente besin değildir (GÖKKURT ÇAKIR Yasemin &
KARABUDAK Efsun, 2021).
Sağlık açısından önemiyle ilgili olarak fermente süt ve süt ürünlerine
son yıllarda ilgi artmıştır ve bu ürünler fonksiyonel besin olarak
adlandırılmıştır (DEMİRGÜL & SAĞDIÇ, 2018). Beslenmenin ayrılmaz
parçası olan içeceklerin tüketimi anne sütü ile başlamıştır. Yemeklere eşlik
etmesi, serinletici olması , vitamin- mineral desteğini sağlaması, sıvı ihtiyacını
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karşılamasından dolayı fermente süt ürünleri günümüzde de tüketilmeye
devam etmektedir (SÜREN & KIZILELİ, 2021). Fermente besinler
yüzyıllardır geniş tarihi olan besinlerdendir. Eski dönemlerden beri tüketilen
fermente içecek ve yiyeceklerin sayısı günümüzde 3500’den fazladır
(Kocaadam & Acar-Tek, 2016). Yoğurt, ayran, kefir ve peynir fermente süt
ürünlerine; şalgam, turşu, hardaliye, kimchi, sauekraunt, gundruk fermente
sebze ve meyvelere örnektir. Fermente tahıl ve bakliyat ürünlerinden olan
tarhana, boza, ekşi maya ekmeği, tempeh, sake, idli gibi fermente besinler bu
gruba girmektedir.
Fermente besinler, farklı medeniyetlerde beslenme kültürlerine
eklenerek, çok eski dönemlerden bugüne kadar kullanılmaya devam
etmektedir (AKDENİZ OKTAY & ÖZBAŞ, 2020). Türkiye’de en çok
tüketilen geleneksel fermente ürünler yoğurt, kefir, ayran, tarhana, boza
,turşu, hardaliye ve şalgam suyudur (İNCE PALAMUTOĞLU & BAŞ, 2020).
Fermente besinlerin fermente edilmemiş besinlere göre besleyicilik oranı
yüksek olduğu bilinmektedir. Fermente besinlerin oluşmasını sağlayan
fermantasyon süreci ile mikroorganizmalar toksin maddelerinin
uzaklaştırılmasında, raf ömrünün ve besin değerin korunmasında, besin
kalitesinin iyileştirilmesinde ve antioksidan özelliklerin artırılmasında
işlevleri olduğu bilmektedir (ZORBA, 2021).

1.2. Konunun Önemi
Besin sektörü; besin üretim çalışmalarını, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini takip ederek geleceğe yönelik yatırım
için sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik açısından fermente besinlerin
bulunması halk sağlığı yönünden önemlidir (ARTIK Nevzat, 2021). Fermente
besinlerde fermantasyonla birlikte bazı ögelerin artışı tespit edilmiştir. Son
yıllarda fermantasyonda doğal folat (B9 vitamini)üretimi iyi bir alternatif
olacağıyla ilgili çalışmalar fazlalaşmıştır (Melini et al., 2019). Probiyotikler
ve prebiyotiklerin bağırsak mikrobiyomunu etkilediği uzun yıllardır
bilinmektedir. Fermente besinler ve mikrobiyom arasında bir ilişkinin olduğu
ve beslenmenin mikrobiyomu değiştirip düzenleyebileceği bazı çalışmalarda
görülmüştür (Zehra, 2021). İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalara göre,
fermente gıdaların tüketimi metabolik ve bağışıklıkla ilgili hastalıklardan
korunmada yardımcı olduğu düşünülmektedir.
Sağlık açısından önemi olan fermente süt ve süt ürünlerine son
yıllarda ilgi artmıştır ve bu ürünler fonksiyonel besin olarak adlandırılmıştır.
Fermente süt ürünlerinin etkisinin öğrenilmesiyle sağlık uygulamalarında bu
81

ürünlerin önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir (DEMİRGÜL & SAĞDIÇ,
2018). Beslenmede önemli yeri olan fermente tahıl ürünleri ,sağlık açısından
yararı ve diyet lifinin önemi nedeniyle günümüzde insanların ilgi odağı
olmuştur (İNCE PALAMUTOĞLU & BAŞ, 2020). Fermente sebze ve
meyveler, folat, E vitamini, C vitamini, B2 vitamini; demir, magnezyum,
kalsiyum mineralleri, lif, beta-karoten ve antioksidan özellik gösteren
biyoaktif bileşenlerce zengin olması sebebiyle beslenmede önemli yere
sahiptir (Sevinç Yücecan, 2021).
Fermente et ürünleriyle ilgili olarak olumsuz düşünceler bulunmakla
birlikte et ve et ürünleri insan beslenmesinde, besin bileşenleri açısından
önemli olmuştur. Dünyadaki diyet kılavuzlarına göre et tüketimi azaltılmalı,
işlenmiş et miktarı tüketimi günlük 50 gramın üzerinde olması kolon kanseri
riskini artırdığıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Son yıllarda ette bulunan bileşenlerin iyileştirmesine yönelik
endüstriyel üretimler oluşmaya başlamıştır ve sağlıklı et ürünleri talebini
arttırmıştır (Melini et al., 2019).
2. FERMANTASYON KAVRAM
2.1. Fermantasyon Kavramı
Organik moleküllerin, genellikle karbonhidratların mikroorganizmalar
yardımıyla daha küçük moleküllü maddeler üretimiyle oluşan sürece
fermantasyon denilmektedir (ZORBA, 2021). Başka bir tanıma göre
fermantasyon; bakteriler, mayalar ve küfler gibi mikroorganizmaların
etkisiyle ısı vererek köpürme işleminin oluşmasına neden olan bir süreçtir.
Ayrıca fermantasyon işlemi mikroorganizma veya hücre için anaerobik
ve/veya kısmen anaerobik yükseltgenme sonucu biyokimyasal değişimler
oluşmasıyla enerji elde etme olayı da denilmektedir (Marco et al., 2021). 1665
yılında Van Leeuwenhock ve Hooke fermantasyon tanımını kullanmaya
başlamıştır. Latince ismi “fevere” olan fermantasyon ‘havasız yaşam’ olarak
adlandıran isim, mikrobiyolojin öncüsü Louis Pasteur’dur (Bourdichon et al.,
2012).
2.2. Fermantasyon Tarihsel Süreci
Fermente gıdalar, insanoğlunun beslenmesinde mikrobiyal aktivite
özelliği bilinmemesine rağmen önemli yere sahip olmuştur (Chilton et al.,
2015). İlk fermente ürünlerden olan biranın tarihi M.Ö.7000’li yıllara
Mezopotamya’ya dayanmaktadır. Diğer en eski fermente besinlerden biri olan
şarabın ana vatanı Anadolu ’dur. Birçok araştırmaya göre şarap, M.Ö. 3000’li
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yıllarda ürettirilmiş ve bağcılık kültürünün gelişimiyle Girit’ten başlayarak
Mora Yarımadası daha sonra da Trakya’ya yayılarak imalatı artmaya
başlamıştır (Kutluay Merdol T, Kalyoncu B, 2021). Yoğurt ise temeli M.S.
800’lü yıllarda Orta Asya Türkleri’ ne dayandığı ileri sürülmektedir.
Arkeolojik kalıntılardaki bulgulara göre fermente süt ürünlerinin M.Ö. 500010000’li yıllara ait olduğunu görülmektedir. Yoğurt oluşumunda görev alan
bakteriler şunlardır: lactobasillus bulgaricus, lactobacillus acidophilus,
lactobacillus casei, streptococcus lactis. Bal ve meyve gibi besinlerin yoğurda
ilave edilerek mayalanmayı oluşturduğu, eski inanışlardan biridir (AKDENİZ
OKTAY & ÖZBAŞ, 2020; Kocaadam & Acar-Tek, 2016).
Peynir, yaklaşık olarak M.Ö. 9000-5.000 yılları arasındaki tarihlere
dayanır ve ilk arkeolojik kalıntısının Polonya’da bulunduğu düşünülmektedir
(Kutluay Merdol T, Kalyoncu B, 2021). Yoğurtla ilgili iki hikaye
bulunmaktadır: Bunların birincisi sütün doğal çevreden etkilenip bakterilerle
birlikte kendiliğinden mayalandığı, ikincisi ise karınca yuvası giriş kısmındaki
toprağın ya da karınca yumurtaları sayesinde yoğurt mayası elde edilip
yoğurt üretimi olduğudur (Kocaadam & Acar-Tek, 2016).
1900’lü yıllarda Elie Metchikoff yoğurdun insan sağlığa faydaları ile
ilgili yapmış olduğu bilimsel çalışmalar, insanların yoğurt tüketimini artırdığı
gibi, doktorların da hastalarına önerdiği bir yiyecek olmuştur (AKDENİZ
OKTAY & ÖZBAŞ, 2020). Kefir, Kafkas bölgesindeki çobanların deri
keselerinde sütü taşımasıyla maya, asetik asit ve laktik asit bakterilerinin
içeriğinde bulunan kefir daneleri sayesinde ortaya çıkmış, sindirimi kolay ve
besin değeri yüksek fermente süt ürünüdür (İNCE PALAMUTOĞLU & BAŞ,
2020). Eski Türklerde ‘tanrı içeceği’ olarak adı geçen diğer fermente süt
ürünü kımız, kısrak sütünden elde edilmektedir. Orta Asya’da üretilen kımız
‘koumiss’ veya ‘chigee’ olarak da adlandırılmaktadır. Eski çağlardan beri
sağlık tedavisi için kullanılan kımız, hastalıkların iyileştirilmesinde ve
bebeklerde anne sütüne benzer olduğu düşünülmesiyle kullanılmıştır (İNCE
PALAMUTOĞLU & BAŞ, 2020; Karaçil & Tek, 2013).
Fermente et ürünlerin tarihsel kökeni tam olarak bilinmemesine
rağmen, bazı araştırmaların sonucuna göre yaklaşık 2500 yıl önce Çin’de
tüketildiği tespit edilmiştir (Sevinç Yücecan, 2021). Farklı medeniyetlerde
beslenme kültürleriyle oluşmaya başlayan fermente besinler çok eski
dönemlerden günümüze kadar kullanılmaya devam etmektedir.
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2.3. Fermantasyon Metabolizması
İki tip fermantasyon türü vardır; ilki doğal veya spontan
fermantasyon, ikincisi de başlatıcı kültür kullanılan kontrollü
fermantasyondur. Çiğ sütten üretilen peynirler ve sebzelerden üretilen turşular
(örneğin, lahana turşusu ve kimchi) içeriğinde bulunan mikroorganizma
sayesinde oluşan besinler doğal veya spontan fermantasyondur.
Fermantasyonun başlamasına yardımcı olan başlatıcı kültürlerle oluşan kefir,
ve probiyotikli yoğurt gibi besinler, başlatıcı kültür kullanan fermantasyonla
oluşan besinlerdendir (ZORBA, 2021). Fermantasyonun rolleri şunlardır:
Laktik asit, asetik asit, propiyonik asit gibi organik asitler, karbonhidratlar,
bakteriyosinler gibi inhibitör ara moleküller oluşmasına sağlayarak gıdaların
korunması, kurutma veya tuz gibi bazı yöntemleri kullanarak raf ömrünü
uzatmayı sağlaması, toksik bileşenlerin uzaklaştırılarak gıda güvenliği ve
besin
değerinin
iyileştirmesinde
görev
üstlenmektedir.
Gıda
fermantasyonunda
bakteriler,
mayalar
ve
küfler
önemli
üç
mikroorganizmalardandır (Ray & Montet, 2015).
Fermantasyon alkali fermantasyonu, laktik asit fermantasyonu, alkol
fermantasyonu ve asetik asit fermantasyonu olarak dört farklı başlık altında
toplanmaktadır. Laktik asit fermantasyonu pH düşürücüdür, bu fermantasyon
yoğurt ve lahana turşusu gibi fermente sebze ve fermente süt ürünleri
girmektedir. Alkali fermantasyonda amonyak üretimi ile pH artmakta ve bu
fermantasyona natto, tofu gibi besinler girmektedir (GÖKKURT ÇAKIR
Yasemin & KARABUDAK Efsun, 2021; Sevinç Yücecan, 2021). Asetik asit
fermantasyonunda Asetobakteriler, fermente sebze ve meyvelerden elde
edilen sirke ve turşu gibi gıdaların oluşuma neden olmaktadır. Etanol
fermantasyonu diğer ismi ile alkol fermantasyonunda mayalar görev almakla
birlikte mayalar sayesinde şarap, bira ve ekşi mayalı ekmeğin oluşumunda
önemli role sahiptir (Ray & Montet, 2015).
Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, Lactococcus ve
Streptococcus bakterileri laktik asit fermantasyonunda görev alan
bakterilerden olup, pirüvat moleküllerinden laktat üretmektedirler. Etanol
fermantasyonu ise mayaların aktiviteleri ile pirüvat moleküllerinden
karbondioksit ve etanol oluşmasına sebep olan fermantasyon türlerindendir.
Saccharomyces cerevisiae, ekmek oluşumunda kullanılan bir maya türüdür
(Chilton et al., 2015). Penicillum küf türleri, besin fermantasyonunda görevli
önemli mikroorganizmalar olan küflere örnek olmakla birlikte peynirlerde
olgunlaşma ve lezzet kalitesinin artmasında etkiye sahiptir (Ray & Montet,
2015).
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Pediococcus halophilus., Halobacterium sp., Bacillus circulans, B.
licheniformis B. megaterium B. pumilus, Lentibacillus spp. vb. fermente balık
ürünlerinden; Lactobacillus sakei, L. curvatus, L. plantarum, L. Carnis, B, B.
licheniformis, Enterococcus faecalis, E. hirae, E. durans, E. Cecorum vb.
fermente et ürünlerinden; Aspergillus oryzae, S. cerevisiae, Acetobacter
pasteurianus, Acetobacter xylinus, şarap ve bira gibi fermente içeceklerden;
Sacch. Cerevisiae, Schizosacchromyces pombe, Lactobacilus. plantarum, L.
casei, L. delbrueckii, L. fructivorans, L. reuteri, L. pantheris, Chilla, dosa,
Kunu-Zaki, Marchu L. Johnsonii, L. sanfranciscensis, Leuconostoc
mesenteroides, Penicillum sp., vb. fermente hububat ürünlerinden;
Leuconostoc mesenteroides, Aspergillus sp., R. oryzae, Lactobacillus sakei, L.
delbrueckii, L. plantarum, L. brevis, L. fermentum L. plantarum L. pentosus L.
plantarum,Bifidobacterium dentium, Enterococcus faecalis, Weissella
confusa, , W. koreensis, Lactococcus lactis, Candida sake, Candida spp vb.
fermente sebze ve bakliyat ürünlerinden ; Lactobacillus bulgaricus, L.
acidophilus, L. cremoris, L. casei,L. kefiri, L. caucasicus Penicillium
camemberti, P. roqueforti, Acetobacter lovaniensis, Saccharomyces
cerevisiae vb. fermente süt ürünlerinden sorumlu mikroorganizmalardır
(Voidarou et al., 2021).
Hammaddeki substratların bileşimi, mikroorganizmalar, besinleri
işleme şekli, fermantasyon süresi, çevresel etkiler (sıcaklık,nem,uygun
substrat gibi) fermantasyonun oluşumunu etkileyen faktörlerdendir (ZORBA,
2021).
3. FERMENTE BESİNLER
3.1. Fermente Süt Ürünleri
Süt ve süt ürünleri; kaliteli protein, B6, B12, kalsiyum, fosfor, çinko,
B1 (tiamin), B2 (riboflavin) ve niasin gibi birçok besin ögesini içermektedir.
Süt yağında A, D, E ve K vitaminleri bulunmaktadır. Süte rengini veren
riboflavinler ve karotenoidlerdir. Türk Gıda Kodeksinin süt ürünleri tebliğine
göre “ uygun mikroorganizmalar tarafından fermantasyonu ile pH değerinin
pıhtılaşmasını oluşturacak ya da oluşturmayacak şekilde düşürülmesi sonucu
oluşan ve yeterli sayıda, canlı ve aktif mikroorganizmalar içeren süt
ürünlerine” fermente süt ürünleri denilmiştir (TGK, 2004).
Fermente süt ürünü olan yoğurt, Lactobasillus delbrueckii subp.
bulgaris ve Streptococcus thermophirus kültürlerinin kullanılmasıyla
oluşmaktadır. Ayran, süte Lactobasillus delbrueckii subp. bulgaris ve
Streptococcus thermophirus’un kültürlerin katılmasıyla veya yoğurda su
85

katılarak oluşturulmaktadır.(TGK, 2004)Diğer fermente süt ürünlerinden olan
kefir de Lactobasillus kefiri, Leuconostoc, Acetobacter, Leucotostoc bakteri
türleriyle
Saccharomyces
cerevisiae,
Kluyveromyces
Marxianus,
Saccharomcesunisporus, Saccharomyces exiguous mayalarının başlatma
kültürü olarak fermantasyon sürecine katılmasıyla üretilen bir fermente süt
ürünüdür (Tarakçi et al., 2015).
Kurut, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğurt ve ayranın küçük parçalar
haline getirilip güneşte kurutulmasıyla elde edilen geleneksel bir fermente
süt ürünüdür (Karaçil & Tek, 2013). Peynir; kalsiyum, fosfat, riboflavin,
protein ve A gibi vitaminler ve minerallerce zengindir. Süte sirke ve sitrik asit
katılarak üretilse de geleneksel bir fermente üründür (Kutluay Merdol T,
Kalyoncu B, 2021).
Fermente sütlerde alfa kazein, beta galaktoglobulin, laktalbumin gibi
süt proteinlerinin yıkımı sonucunda biyoaktif peptitler salınmaktadır (Melini
et al., 2019). Son yıllarda yapılan araştırmalara gösterdi ki fermente süt
ürünleri whey ve kazein süt proteinlerinden biyoaktif peptitler bakımından
önemli bir kaynaktır ayrıca bu biyoaktif peptitler insan sağlığını koruyucudur
ve antioksidan özelliktedir (Sevinç Yücecan, 2021). Bazı bifidobakteri türleri
ve LAB, fermente süt ürünlerinden B9 (folat) vitamini üretebilmektedir.
Yapılan bir çalışmaya göre sütten yoğurt elde edilerek kullanılan miktara ve
saklama şartına bağlı olarak folat miktarı 200 mcg/L’nin üstüne çıkabileceği
bildirilmiştir, buna ek olarak da fermantasyonla B12 vitaminin miktarı 100
kata kadar yükselebileceği belirtilmiştir (Melini et al., 2019).
3.2. Fermente Sebze ve Meyve Ürünleri
Fermente sebze ve meyveler; folat, beta karoten, E vitamini, C
vitamini, B2 vitamini, demir, magnezyum, kalsiyum, lif ve antioksidan özellik
gösteren biyoaktif bileşenlerce zengin besinlerdir (Sevinç Yücecan, 2021).
Laktik asit bakterileri meyve ve sebze fermantasyonunda baskın olan ve görev
alan bakterilerdendir. Ülkemizde şalgam, turşu ve hardaliye beslenmemizde
fermente sebze ve meyvelere örnek olan önemli besinlerdendir (İNCE
PALAMUTOĞLU & BAŞ, 2020).
Geleneksel fermente içeceklerden ve laktik asit fermantasyon ürünü
olan şalgam suyu; kalsiyum, demir, potasyum gibi minerallerce A, C, B gibi
vitaminlerce zengin, besin değeri yüksek, antioksidan özelliğe sahip bir
içecektir. Fermantasyonu iki aşamada gerçekleşen şalgam suyu; Adana,
Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde popülerdir, bu içeceğin içeriğinde
mor havuç, şalgam, bulgur unu, ekşi hamur ve tuz bulunmaktadır (SÜREN &
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KIZILELİ, 2021). Turşu, belirli tuz konsantrasyonu ve salamura sularındaki
laktik asit bakterilerinin fermantasyonunda görev almasıyla oluşan fermente
üründür (Melini et al., 2019). Dünyada tüketilen kimchi (Kore lahana
turşusu), sauerkraut (lahana turşusu) ve gundruk (yeşil yapraklı sebze ve
kırmızı turptan yapılan turşu) gibi fermente sebze ürünleri yaygın
bulunmaktadır (Karaçil & Tek, 2013).
3.3. Fermente Tahıl ve Bakliyat Ürünleri
Tahıllarda yağ miktarı azdır fakat tahıllar B grubu vitaminince
zengindir. Özellikle de B1 vitamini kaynağı olan tahıllar; magnezyum, demir
gibi besin bileşenleri içinde en iyi ürünlerdendir. Genellikle laktik asit
fermantasyonu ile oluşan fermente tahıl ürünleri etil alkol fermantasyonuyla
da gerçekleşmekte olup, fermente tahıllarda fitokimyasallar (inülin, fenolik
bileşenler, karotenoidler, β-glukan, lignanlar, fitosteroller, tokoller) yüksek
miktardadır (Sevinç Yücecan, 2021). Boza, ekşi maya ekmeği, bira, tarhana
ülkemizde tüketilir; uluslarası mutfaklarda da dhokla, dosa, sake, kvass, idli,
soya sosu, tofu, miso, natto, tempeh gibi fermente tahıl ve bakliyat ürünleri
tüketilir (Karaçil & Tek, 2013; Zehra, 2021).
Doğal fermantasyon, sindirilemeyen bazı oligosakkaritler ve
polisakkaritlerin seviyelerini azaltarak, sindirimin kolaylaşmasını ve B grubu
vitaminlerinin artışını sağlamaktadır. Çalışmalarda yaş tarhanada, kuru
tarhanadan daha fazla laktik asit bakterisi içerdiği bulunmuştur (Marco et al.,
2021). Fermente tahıl ürünlerinde, toplam fenolik miktarı fermantasyonla
artırılarak, antioksidan özellik kazanıyor ve bu özelliği sağlayan polifenolik
bileşenlere ek olarak biyoaktif peptitler ve Gama-Aminobütrik
asit(GABA)’dir (Melini et al., 2019). Farsça “terhime” ve “terhuvane
sözcüklerinden köken alan tarhana, TSE 2282 tebliğine göre buğday
unu/buğday ezmesi, irmik gibi ürünlere yoğurt, domates, biber, soğan, tuz ve
baharatlar katılarak yapılan üründür. Farklı yörelerde farklı çeşitte ve sayıda
bulunan tarhana, besin değeri yüksek, hazırlanması kolay ve ülkemizde
yaygın olarak tüketilen bir besindir (İNCE PALAMUTOĞLU & BAŞ, 2020).
Farsça ’da “darı” yani “buze” kelimesinden türemiş fermente içecek
olan boza, darı irmiği, su ve şekerden üretilmektedir. Alkol fermantasyonu ve
laktik asit fermantasyonu ile oluşan bozada, laktik asit bakteri sayısı maya
sayısından daha fazla olduğu için mikrobiyotada bu bakteriler baskındır.
Geleneksel fermente ürün olan bozaya, üretiminde spesifik starter eksikliği ya
da fermantasyon sürecinde kontrol eksikliği gibi nedenlerden dolayı tam
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anlamıyla probiyotik gıda denilememektedir (İNCE PALAMUTOĞLU &
BAŞ, 2020; SÜREN & KIZILELİ, 2021).
Ekşi maya ekmeği, eski geleneksel yöntemlerle üretilmekle beraber
teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaş, instant ve kuru maya gibi mayalama
zamanını hızlandıran maddeler kullanılarak üretilmeye başlanmıştır. Son
yıllarda ekşi maya, sağlığa olumlu etkisi ve glüten hassasiyeti olan kişiler için
alternatif ürün olması bakımından insanların ilgi odağı olmuştur (DEMİR,
2017). Ayrıca ekşi maya fermantasyonu ile oluşturulan ekmek, yapımı
sayesinde düşük glisemik indeksli (glisemik indeksi 54) ve nişasta
sindirebilirliği düşük olan bir besindir (Melini et al., 2019).
3.4. Fermente Et Ürünleri
Fermente et ürünleriyle ilgili birçok olumsuz düşünceler
bulunmaktadır. Fakat et ve et ürünleri, insan beslenmesinde besin bileşenleri
yönünden önemli bir yere sahip olmuştur. Laktik asit bakterileri et
fermantasyonunda görev alarak pH’ı düşürmesine ve patojen etki oluşturacak
olan mikroorganizmaların gelişimini önleyerek veya onları baskılayarak raf
ömrünün korunmasında görev almaktadırlar (İNCE PALAMUTOĞLU &
BAŞ, 2020).
Türk Gıda Kodeksi, et ve et ürünleri tebliğine göre fermente sucuk
tanımını şu şekilde yapmaktadır: Büyük baş ve küçük baş hayvan etlerinin
yağlarının kıyılarak lezzet vericilerle karıştırılıp sonra doğal/yapay kılıfların
içine konularak, belirli koşullarda fermantasyon ve kurutma işlemi
uygulanarak nem oranı %40 ve altına düşürülmüş, ısıl işlem uygulanmayan et
ürünleridir (TGK, 2012). Sucuk, pastırma ve balık sosu fermente et
ürünleridir.
3.5. Probiyotikli Fermente Besin
Probiyotik ve fermente besin tanımları birbirinden farklıdır fakat bu
tanımlar birbirine benzer veya aynı sanılmaktadır. Probiyotik ve fermente
besin tanımlarını ayırt edecek olursak, yeterli sayıda uygulanarak konakçı
sağlığına yararlı etkisi kanıtlanmış belli bir formatta olmayan, canlı
mikroorganizmalara probiyotik denilmektedir (Bielecka, 2006).
Fermantasyon süreci sonucu, canlı mikroorganizma sayısı 10 8 10 7 kob/g-mL veya üzerinde olmasında fermente ürün probiyotik olarak
tanımlanabilmektedir. Ayrıca sağlığa olumlu etkisi olması için 10 8 10 9 kob/g-mL miktarda mikroorganizma sayısı gerekmektedir (GÖKKURT
ÇAKIR Yasemin & KARABUDAK Efsun, 2021). Fermente besinler ise
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kontrollü ve istenilen mikrobiyal gelişmeyle birlikte besin bileşenlerinin
enzimatik faaliyetler sonucu oluşan yiyecek ve içecekler olarak
tanımlanmaktadır. Probiyotikli fermente besin tanımına bakılacak olursa
probiyotik ile fermente edilmesiyle, suşa özgü kanıtı olan/olmayan besinlere
denilmektedir (Bielecka, 2006).
4. FERMENTE BESİNLERİN SAĞLIK AÇISINDAN YERİ
4.1. Fermente Besinlerin Mikrobiyota Üzerine Etkisi
Bağırsak mikrobiyomu, gastrointestinal sistemimizde bulunan
bakteriler, virüsler, protozoalar, mantarlar gibi mikroorganizmaları ve onların
genetik ögelerini kapsayan bir oluşumdur. Fermente gıdalar, probiyotik ve
prebiyotik özelliği sebebiyle bağırsak florasının gelişmesinde önemlidir.
Prebiyotikler, sindirilmeyen , lif içeriği yüksek ,sağlığa olumlu etkiye sahip ve
bağırsaktaki kolon bakterilerinin gelişmesine sebep olan karbonhidratlara
denilmektedir (Zehra, 2021). Fermente ürünlerin tüketimi ile bağırsak sağlığı
üzerine etkisi ve immün sistemini güçlendirici etkisiyle ilgili çalışmalar
bulunmaktadır. Obezite ile bağırsak mikrobiyotası arasında da ilişki var
olmakla birlikte bu ilişki, bağırsak florasındaki Firmicutes ve Bacteroidetes
cinsilerinin oranı obezitenin bir göstergesi olmasından dolayıdır (AKDENİZ
OKTAY & ÖZBAŞ, 2020).
Bağırsak disbiyoz, sindirim sistemindeki mikrobiyal bir dengesizliğe
sahip olunan bir hastalıktır. Düzenli fermente gıda tüketimi ve bağırsak
disbiyoz ilişkisiyle ilgili literatürde sınırlı bilgi vardır. Beslenme, genetik,
çevresel faktörler gibi faktörler disbiyozu etkilemektedir (Mota de Carvalho et
al., 2018). Bir çalışmaya göre, laktik asit bakterileri starter kültür olarak
kullanılarak üretilmesi sonucu oluşan peynir ve fermente et tüketimi fazla
miktarda olan bireylerin dışkı örneklerinde L.lactis, P.acidilactici ve
Staphyoloccus yüksek oranda bulunmuştur (Sevinç Yücecan, 2021).
Fermente süt tüketimi ve bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişkiyle
ilgili yapılan bir çalışmaya göre 3 hafta boyunca fermente süt tüketiminden
sonra katılan 6 sağlıklı kadında bağırsak mikrobiyotasında Firmicutes
/Bacteroidetes oranında artış bulunurken, fermente süt ürünlerin beslenen
sağlıklı katılımcıların bağırsak mikrobiyotası farklılık oluşturup oluşturmadığı
ile ilgili belirsizlik bulunmaktadır (Zehra, 2021). Gastrointestinal sağlığımız
için önemli olan kısa zincirli yağ asitlerinden (KZYA) olan bütirik asitler,
kefirin fermantasyon sonucu oluşmaktadır. Böylece kefir, kronik hastalıkları
önlemede, bağışıklık sistemi ve sindirim sistemi sağlığında olumlu etkisi
olması bakımından önemli bir besindir (ARTIK Nevzat, 2021).
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Ekşi mayanın fermantasyon sürecinde demir, çinko, kalsiyum gibi
minerallerin biyoyararlığını artmasının yanında fitatların parçalanması da
kolaylaşmaktadır. Ayrıca buğdayda bulunan amilaz-tripsin inhibitörü ve diğer
immün reaktif proteinlerin konsantrasyonlarını azalttığı ki bu da İrritabl
Bağırsak Sendromlu kişilerde tolere edilebilmesinde avantaj sağlayabileceği
ortaya konulmuştur (Marco et al., 2021).
4.2. Fermente Besinlerin Hastalıklarla İlişkisi
Son yıllarda fermente süt ürünleriyle ilgili bilgiye göre hem kazein
hem de whey (α-laktalbumin, β-laktoglobulin, laktoferrin, immünoglobulinler
vb.) süt proteinleri bulunması ayrıca biyoaktif peptitler ve ACE (antiyotensin
inhibitör peptitlerin) içermesi önemli bir besin olduğunu göstermektedir.
Bağışıklık sistemini koruyucu ve bağırsak sağlığına olumlu etkileri αlaktalbumin, immünoglobulin ve laktoferrin bileşenlerin bulunması sayesinde
olurken, doygunluk sinyallerini oluşmasını biyoaktif bileşenler ve whey
proteinleri sağlamaktadır (AKDENİZ OKTAY & ÖZBAŞ, 2020).
Fermente süt ürünleri tüketimi ile ilgili Hollanda ve İsviçre’de yapılan
kohort çalışmaya göre mesane kanseri ve kardiyovasküler hastalıkların
prevalasında düşüş olduğu bununda fermente süt ürünleri tüketimi ile ilişkili
olabileceği bulunmuştur (Chilton et al., 2015). Diğer bir araştırmaya göre ise
yoğurtta bulunan trans-palmitoleat düzeyinde %0.05’lik artış, diyabet riskini
%28 oranında azalmasında yardımcı olabilmektedir (Sevinç Yücecan, 2021).
Probiyotik yoğurt tüketimi ve gebelik ile ilişkisi incelenen bir
çalışmaya göre;probiyotik yoğurt tüketimi sayesinde gebeliğin metabolik ve
inflamatuar sonuçlarında iyileşme, kabızlık, erken doğum riskini azaltmada
etkisinin olabileceği ayrıca preeklampsi, raşitizm, hipokalsemi gibi
hastalıkların komplikasyonlarını önlemeye etkisinin olduğu bulunmuştur (He
et al., 2020). Fermente süt ürünlerin üretiminde rolü olan laktik asit
bakterileri, patojen mikroorganizmaların çoğalmasını engeller ve laktoz
miktarının azalmasıyla laktoz intoleransı olan bireylerin semptomlarını
hafiflemesinde yardımcı olabilmektedir (İNCE PALAMUTOĞLU & BAŞ,
2020). Bazı araştırmalara göre antioksidan özellik bakımından önemli rolü
olan ve fermente sebze ve meyvelerde bulunan polifenoller, nörolojik
hastalıklar ve metabolik sendrom gibi hastalıklara olumlu etkisi
bulunabileceğini göstermiştir (Sevinç Yücecan, 2021). Fermantasyonla oluşan
veya artan EPS(ekzopolisakkaritler), GABA, folat ve biyoaktif peptitler
antioksidan özelliğe sahip olması nedeniyle antikarsinojenik etkisi
bulunmaktadır (AKDER RanaNagihan, 2021).
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4.3.Fermente Besinlerin Besin Güvenliği ve Hijyeninin Önemi
Fermantasyon süreci sayesinde besinlerde bulunan patojen
mikroorganizmaların sayısında azalma ve gelişimini engelleyici etkisi
bulunmaktadır. Fakat yeterli hijyen eksiliğinde ,kullanılan hammaddelerin
hijyen eksikliği olduğu halde kullanılması ya da kısa süreli bir fermantasyon
işlemi besin güvenliğinde tehlike oluşturabilecek fermente besinlerin
oluşumuna neden olmaktadır (Rosa et al., 2017). Kontaminasyon sonucu
patojen risk oluşturma potansiyelindeki fermente et ürünlerinin, işlenmemiş
durumdayken hayvanların yetiştirildiği çiftliklerde gerekli hijyen koşullarının
alınmaması ya da eksikliği ve işletmelerde üretilen ürünlerde kontaminasyon
oluşması gibi risklere sebep olabilmektedir (AYHAN Büşra, 2021). Fermente
süt ürünleri için Escherichia coli, Salmonella paratyphi, Listeria
monocytogenes ve Clostridium botulinum gibi patojen mikroorganizmalar
açısından tehlikeye sebep oluşturabilmektedir (Ezeonu, 2017).
Fermantasyonda görev alan küf türleri de besine lezzet kazandırırken
toksin üretme bakımından bir risktir. Örneğin peynirlerde olgunlaşma ve
lezzet oluşmasında görev alan Penicillum türleri, patulin gibi toksin üretme
yeteneğine sahiptir. LAB en yaygın fermente gıda oluşumundan sorumluyken
bebekler, çocuklar ve metabolize edilemeyen insanlar için laktik asite dikkat
edilmelidir (Ray & Montet, 2015). Bazı fermente besinlerde organizmalar
tarafından oluşan aldehitler, toksin üretme yeteneğinde olup fermente sebze
ve meyvelerin tüketilmesi sonucunda aldehit zehirlenmelerine sebep
olabilmektedir. Fermente besinlerde toksik bileşikler olan mikotoksinler,
bakteriyel toksinler, biyojenik aminlerde sık görülen bileşiklerdir
(Sivamaruthi et al., 2019).
Sağlıklı ve yararlı bir fermente ürünler için fermantasyon süreci
sırasında patojenik özelikteki mikroorganizmaların takibinin iyi yapması,
kullanılan starter kültürün iyi bilinmesi, starter kültür üretiminin uygun
adımlarla ve kontrollü bir biçimde denetlenmesi gerekmektedir (Sivamaruthi
et al., 2018). Kullanılan starter kültürler gıda katkı maddesi olmasının yanında
bu starter kültürler Güvenli Kabul Edilen (GRAS) listesinde yer
alabilmektedir (Marco et al., 2021). Kullanılan starter kültürler; bozulmayı
önleme, besinin sindirilebilirliğini artırma, tadını iyileştirme, besin kalitesini
artırma gibi görevleri bulunmakla birlikte özellikle geleneksel yöntemlerle
üretim sırasında kullanılan starter kültürün içeriğindeki mikroorganizmalar
ile ilgili bilgi ve kontrol aşamalarındaki eksiklikler nedeniyle risk
oluşturabilmektedir (Rosa et al., 2017).
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SONUÇ
Fermente yiyecek ve içecekler, uzun yıllardır insanoğlunun
kullandığı, dünyada ve ülkemizde yaygın olarak üretilip tüketilen besinlerdir.
Son yıllarda endüstriyel üretimlerin artmasıyla ve bu endüstriyel üretimle
birlikte insanların gıda katkı malzemelerine, fermente besinlerin yapım
sürecine dair kuşkuları nedeniyle insanların sağlıklı beslenmeye ilgisi
artmıştır. Böylelikle fermente besinler popüler bir konu haline gelmiştir.
Fermantasyon işlemi ev ortamından çıkıp geniş pazarlara endüstriyel
üretimlerle uygun kontrollü bir süreç olarak açılmıştır. Yoğurt, ayran, kefir,
tarhana, boza, şalgam suyu ve hardaliye ülkemizde sık tüketilen fermente
besinlerdendir. Fermente yiyecek ve içeceklerle ilgili çalışmaların sonucuna
göre bu besinler antioksidan, antihipertansif ve antikansorejenik özelliktedir.
Bağışıklık sistemini destekleyen, glisemik yanıta olumlu etkisi olan, laktoz
intoleransı ve İrritabl Bağırsak Sendromu gibi bağırsak sistemine önemli
etkilerinin olabileceği görülmüştür. Ayrıca mikrobiyota ve fermente besin
tüketim arasında bir ilişkinin var olduğu bulunmuştur.
Fermente besin ve probiyotik tanımları ayrımı zor yapılan tanımlardır.
İki tanım da birbirinden farklıdır. Fermente besinlerin hijyen ve sanitasyon
kurallarına uyulmayan üretimi, bu üretim sonucu oluşan besinlerin tüketimi
sağlık açsından tehlikelidir. Sonuç olarak fermantasyon süreci, besinlerin
korunmasında, raf ömrünün uzatılmasında, besin kalitesi ve besin tadının
iyileşmesinde görev almaktadır. Ayrıca fermantasyon süreci patojenik
mikroorganizmaların gelişimini de engellemektedir. Fakat fermente besin
üretim, dağıtım ve tüketim işlem basamaklarında besinlerin kontaminasyona
maruz kalması sağlık açısından risk oluşturmaktadır. Bunların engellemesi
için fermantasyon aşaması dikkatli yürütülmeli, hijyen ve sanitasyon
önlemleri alınmalıdır. Fermente besinlerdeki mikroorganizmaların türü, suşu
ve tüketim miktarıyla ilgili sağlık üzerine yapılan randomize kontrollü
çalışmalarının sayısı sınırlıdır. Sağlık üzerine etkileri için daha çok ve daha
geniş çalışma gerekmektedir.
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GİRİŞ
İlk kez Boström ve ark. tarafından kas dokudan izole edilen, yapısında
112 amino asit bulunan ve 12 kDa ağırlığında glikoprotein yapısında bir
hormon olarak tanımlanan irisin, organizmada beyaz yağ dokusunun
kahverengi yağ dokusuna dönüştürülerek enerji açığa çıkmasını sağlayan
termojenik bir protein olarak bilinmektedir (Dun ve ark., 2013; İnci & Aypak,
2016).
Miyokin grubu içerisinde bulunan irisin, birincil olarak kas doku,
ikincil olarak adipoz doku tarafından salgılanarak dolaşıma katılmakta ve
bunun yanı sıra kalp, karaciğer, pankreas, beyin, böbrekler, mide, adrenal bez,
hipofiz bezi, tükürük, dil ve göz gibi birçok doku ve organlardan da
salgılanarak metabolizma üzerinde potansiyel bir ajan olarak kabul
edilmektedir (Hatipoğlu & Keskin, 2022; Huh ve ark., 2012). Egzersiz ile
indüklenen irisin, enerji metabolizmasını artırması ile beyaz adiposit dokunun
esmerleşmesine aracılık ederek kas dokuda glikoz alımını artırması, hepatik
glikoz ve lipid metabolizması üzerinde glikojenezi artırması ve
glikoneogenezi azaltması ile insülin sensitizörü olarak işlev görmekte insülin
direnci, tip 2 diyabet ve obezite gibi hastalıklara ve bunların
komplikasyonlarına karşı koruyucu etkinliği olan polipeptid bir hormon
olarak tanımlanmaktadır (Arhire ve ark., 2019; P. Boström ve ark., 2012;
Korta ve ark., 2019; Zengin ve ark., 2019). Mevcut çalışmalar, irisinin iskelet
kası ve kalpte glikoz alınımı düzenleyerek gerek hepatik glikoz ve lipid
metabolizması gerekse pankreatik β hücre proliferasyonunu geliştirmesi
nedeniyle metabolik profiller üzerinde umut verici bir potansiyel olduğunu
belirtmişlerdir (Freeman & Pennings, 2021; K.H. Park ve ark., 2013).
Bu bölüm, irisinin kas doku, yağ doku ve karaciğer üzerinde
normoglisemiyi ve normolipidemiyi regüle etmesi ile endokrin ve metabolik
işlev bozuklukları üzerindeki rolünü ve altında yatan mekanizmalarını
anlamayı amaçlamaktadır.

1. İRİSİN
1.1. İrisinin Sentez ve Salgılanması
İrisin, egzersize yanıt olarak peroksizom proliferatörü ile aktive olan
reseptör-γ (PPAR-γ) koaktivatörü PGC1-α’nın ekspresyonunu artırır. PGC1α, soğuğa karşı termojenez, mitokondriyal biyogenez, hücresel enerji
metabolizması ve glikoz/yağ asidi gibi fizyolojik reaksiyonların
düzenlenmesinde rol alan transkripsiyon koaktivatördür. PGC1-α’nın
ekspresyonu ile iskelet kası ve beyinden sentezlenen tip III membranın öncü
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proteini olan fibronektin domain 5 (FNDC5)’in ekspresyonu ve proteolitik
bölünmesi ile irisin hormonu oluşmaktadır (Boström ve ark., 2012; Liang &
Ward, 2006). İrisin henüz tanımlanmamış bir reseptöre bağlanarak lipid ve
glikoz metabolizması üzerinde önemli rolü olan PPAR-α’nın ekspresyonunu
artırmakta, kahverengi adipoz doku tarafından yüksek düzeyde eksprese
edilen UCP1’in sentezlenmesine neden olmakta ve böylece termojeneze,
beyaz adipositlerin esmerleşmesine ve enerji tüketimine yol açarak
metabolizma üzerinde koruyucu bir etkisinin olduğu belirtilmektedir (Hiukka
ve ark., 2010; Polyzos ve ark., 2018). İrisin fizyolojik işlevini, p38 mitojenle
aktive edilen protein kinaz (p38 MAPK) ve ekstrasellüler sinyal ile regüle
edilen kinaz (ERK) aktivasyonu ile gerçekleştirerek glikoz homeostazının
sağlanmasında doku ve organlara doğrudan etki etmektedir (Şekil 1) (Rizk ve
ark., 2016).

Şekil 1: İrisinin Sentez ve Salgılanması (Norheim ve ark., 2014; Xu, 2013).

2. İRİSİNİN ORGANİZMA ÜZERİNDE ETKİLERİ
2.1. İskelet Kası ve İrisin
Son yıllarda iskelet kası, fiziksel egzersiz sırasında miyositler,
özellikle kemokinler ve sitokinler olmak üzere miyokin adı verilen çeşitli
sinyal yolakları aktive eden, organ ve dokular üzerinde çeşitli fizyolojik ve
metabolik süreçleri düzenleyen bir endokrin organ olarak işlev görmektedir.
Miyokinler, kas doku, yağ doku, karaciğer, pankreas, kemik ve beyin gibi
çeşitli doku ve organlar arasında etkileşim kurarak ve hormonal salgılanmaya
neden olarak metabolik süreçleri düzenleyen endokrin, otokrin ve parakrin
etkilere sahip güçlü bir haberci olarak görev almaktadır (Di Raimondo ve ark.,
2017; Johnson ve ark., 2014).
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İskelet kası gibi periferik dokularda glikoz homeostazının sağlanması
için glikoz alımı ve hepatik glikoz üretimi arasındaki denge önemlidir ve
organizma, enerji üretimi için yakıt kaynağı olarak hem glikoz hem de serbest
yağ asitlerini kullanmaktadır. Glikoz homeostazının korunmasında iskelet kası
ve yağ dokudan eksprese edilen ve en önemli glikoz taşıyıcısı olan GLUT4,
tüm vücutta glikoz alımını sağlamakla görevlidir (H.J. Lee ve ark., 2015).
İskelet kaslarında insülinin başlıca etkisi, glikoz alımını ve metabolizmayı
uyarmaktır. Tip 2 diyabet ve obezite gibi metabolik bozukluk durumlarına
bağlı insülin direncinde, kas doku üzerinde insülin ile uyarılan glikoz
kullanımının bozulması, insülin sinyalizasyonunun ve glikoz taşınımının
bozulması, glikoz fosforilasyonunun ve oksidasyonunun azalması ve glikojen
sentezi gibi hücre içindeki reseptörlerin kusurları söz konusudur (AbdulGhani & DeFronzo, 2010; Bouzakri ve ark., 2005).
Boström ve arkadaşlarının yeni bir miyokin olarak tanımladığı irisin,
hem kemirgenlerde hem de insanlarda irisinin öncü geni olan iskelet kasları
tarafından salgılanmakta ve fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında dolaşıma
katılmaktadır (Boström ve ark., 2012). FNDC5’den sentezlenerek iskelet
kaslarında irisinin oluşması ile iskelet kasları, irisinin birincil fonksiyonel
bölgesi olarak kabul edilmektedir (Castillo-Quan, 2012; Gouni-Berthold ve
ark., 2013; Kurdiova ve ark., 2014).
İrisinin miyositler üzerinde fizyolojik etkisi şöyledir; azalan hücre içi
ATP düzeyleri, artan reaktif oksijen türleri (ROS) ve hücre içi kalsiyum
konsantrasyonları AMP ile aktive protein kinaz (AMPK) yolaklarını aktive
eder. AMPK yolunun aktivasyonu, GLUT4, HK2 (heksokinaz 2) ve PPAR-α
genlerinin ekspresyonunu uyararak PYGM ve PCK1 ekspresyonlarını
baskılar. Artan GLUT4 ve HK2 gen ekspresyonu, GLUT4 proteinin p38
MAPK aracılığıyla kas hücrelerinde glikoz alımını indüklerken, PYGM ve
PCK1 gen ekspresyonunun baskılanması glikojenolizi ve glikoneogenezi
inhibe eder. Bununla birlikte artan PPAR-α ekspresyonu lipid metabolizması
üzerinde de etki göstererek irisin-AMPK yolaklarının aktivasyonu ile yağ
asidi β-oksidasyonunun artmasını sağlar. Nitekim, PPAR-α ve TFAM genleri
ile UCP3 protein sentezini, mitokondriyal biyogenezi ve işlevini
düzenleyerek iskelet kası üzerinde glikoz alımını düzenlemektedir (Şekil 2)
(H.J. Lee ve ark., 2015; Perakakis ve ark., 2017).
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Şekil 2: İrisinin İskelet Kası Üzerinde Sinyal Yolakları (Perakakis ve ark
2017).

Mevcut çalışmalar, diyabet, obezite gibi metabolik bozukluklarda,
enerji metabolizmasının düzenlenmesi, beyaz yağ dokusunun esmerleşmesini
desteklemesi, termojenezi artırması, lipid birikimini azaltması ve iskelet kası,
karaciğer gibi doku ve organlarda glikoz homeostazının korumasında irisinin
önemini vurgulamaktadır (Wu & Spiegelman, 2014). İskelet kası hücrelerine
1 saat süreyle rekombinant irisin (50 nM) tedavi uygulamasında, insüline
maruz kaldıktan sonra oluşan alıma benzer bir şekilde glikoz ve yağ asidi
alımını (~%30-40) önemli ölçüde artırdığı bildirilmiştir. Aynı şekilde bu
hücreler üzerinde 6 saatlik irisin tedavi uygulaması ile miyositlerde glikoz
taşınımı ve lipid metabolizması üzerinde rol oynayan genlerin ekspresyonunu
(GLUT4, HK2, PPAR-α gibi) yukarı doğru regüle ederken (~%30-80),
glikojenoliz (PYGM) veya glikoneojenez (PCK1) üzerinde rol oynayan
genlerin ekspresyonunu (~%20-40) inhibe ettiği ve böylece organizmanın
enerji kaynağı olarak glikoz kullanımını artırdığı rapor edilmiştir (Huh ve
ark., 2014).
Hücresel bir enerji regülatörü olarak AMPK, glikoz metabolizmasında
kilit bir role sahiptir. Diyabetik miyositlerde ve hepotositlerde irisinin glikoz
kullanımını ve lipid metabolizmasının mekanizmasını anlamak için AMPK
fosforilasyonunu değerlendiren bir araştırmada, hem in vivo hem de in vitro
diyabetik miyositlerde ve hepatositlerde AMPK-α fosforilasyonunu artırdığını
ve AMPK’nın diyabette irisin kaynaklı glikoz toleransı ve kullanımı ile lipid
metabolizması üzerinde rol aldığını belirtmişlerdir (Xin ve ark., 2016).
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, irisinin kalsiyum/ROS ve P38/AMPK
aracılığı ile AMPK yollarının aktivasyonunu sağlayarak iskelet kaslarında
glikoz alımını uyardığını göstermektedir. İrisinin bu fizyolojik rolü, P38
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MAPK-GLUT4 genlerinin plazma membran translokasyonunu ile ilişkisine
odanlanmakta ve AMPK2 aktivasyonunun iskelet kaslarında glikoz
homeostazını sağlamasında etkisinin olduğunu ve diyabet tedavisinde yeni bir
umut olabileceğini düşündürmektedir. (H.J. Lee ve ark., 2015; Mu ve ark.,
2001; Y. Zhang ve ark., 2014). Ayrıca 5 haftalık farelere irisin enjeksiyonu
sonucunda dolaşımda bulunan irisin seviyeleri, subkutan yağ dokusunda
UCP1 düzeylerini ve vücut ağırlıklarını artırmış, artan protein sentezi ve
azalan protein yıkımına bağlı olarak quadriceps, m. biceps femoris, m. tibialis
anterior, m. ekstansör digitorum longus kaslarının ağırlıklarının artması ile
miyofiber sayısında da belirgin bir artış ile hipertrofi gözlenmiştir (Reza ve
ark., 2017). Kas kitlesinin ve kas gücünün artışı, dolaşımdaki irisin
konsantrasyonları ile ilişkilidir (Huh ve ark 2012, Tu ve ark 2018).

2.2. İrisin ve Adipoz Doku
Adipoz dokular, adipositokinlerin yapımı ile metabolik homeostazın
sağlanmasında bir endokrin organ görevi üstlenmektedir. Enerji
metabolizmasında farklı iki temel fonksiyonlara sahip beyaz ve kahverengi
adiposit olarak iki tip yağ dokusu mevcuttur. Beyaz adipoz doku, uniloküler
lipid damlacıkları, çok az sayıda mitokondri ve daha düşük metabolik hıza
sahipken, kahverengi adipoz doku, multiloküler lipid damlacıkları, bol sayıda
mitokondri ve yüksek bir metabolik hıza sahiptir (Castillo-Quan, 2012).
Ayrıca kahverengi adipositlerde oksijen ihtiyacının daha fazla olması
nedeniyle beyaz adipoz dokudan daha çok kapiller içermektedir. Ek olarak
vücutta daha fazla bulunan ve enerji homeostazında görev alan beyaz
adipositler, fazla enerjinin depolanmasında ve enerji yetersizliğinde dolaşıma
serbest yağ asitlerini salgılamak üzere trigliserit olarak vücutta depo
edilmektedirler. Kahverengi adipositler ise, vücutta daha az bulunmalarına
rağmen egzersiz ve soğuğa bağlı ısı üretiminde (termojenez) görev alarak
enerji tüketimine yol açmakta ve vücut sıcaklığını korumaktadırlar
(Altunkaynak & Özbek, 2005; Saely ve ark., 2012). Mitokondriyal
membranda bulunan UCP1 proteini, kahverengi adipoz dokunun başlıca
belirleyicisidir ve enerji tüketimini sağlamakta ve metabolik hastalıklara ve
bunların komplikasyonlarına karşı direnç göstermektedir (Elsen ve ark.,
2014). Adipositlerde gerek glikoliz yolu aracılığıyla glikozdan üretilen
pirüvattan gerekse yağ asitlerinin β-oksidasyonundan asetilCoA oluşmaktadır.
Asetil gruplarının kreps döngüsünde oksitlenmesinin ardından beyaz
adipositlerde enerji kaynağı ATP iken, kahverengi adipositlerde enerji ısı
olarak açığa çıkmaktadır (Medina-Gómez, 2012).
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Beyaz yağ dokusu, iskelet kasından sonra ikinci en önemli irisin
kaynağı olarak kabul edilmektedir. İrisin, kastan salgılandıktan sonra
adipositlerde UCP1 espresyonunu artırarak termojenezi uyarır, P38 MAPK ve
ERK aracılığıyla beyaz adipositlerin esmerleşmesine neden olur. Ayrıca
cAMP-protein kinaz A (PKA)-perilipin proteini-hormona duyarlı lipaz (HSL)
aracılığıyla adipoz trigliserit lipaz (ATGL), HSL ve FABP4 ekspresyonunun
regülasyonu ile lipolizin artmasını sağlayarak lipid sentezini inhibe eder.
Kahverengi adiposit, artan oksijen tüketimine bağlı olarak çok fazla
mitokondriye ve artan enerji harcamasına sahiptir ve beyaz adipositlerden
daha az lipid biriktirir. Soğuğa maruz kaldıktan sonra kahverengi adipositler,
glikoz alımını artırır, GLUT4 ekspresyonunu uyarır ve kastan salgılanan irisin
adipoz dokuların esmerleşmesine neden olur (Şekil 3) (Perakakis et al., 2017).

Şekil 3: İrisinin Adipoz Dokuda Sinyalizasyonu (Perakakis et al., 2017).

Mevcut çalışmalar irisinin, insülin direnci ve tip 2 diyabet üzerinde,
adipoz dokuların uyarılması ile iskelet kası ve kalpte glikoz alımının
artırmasında, hepatik glikoz/lipid metabolizmalarının düzenlenmesinde ve
pankreatik β hücresinin fonksiyonel işlevini iyileştirmesinde önemli bir rolü
olduğunu savunmaktadırlar (Park ve ark 2013, Zhang ve ark 2014, Park ve ark
2015, Liu ve ark 2017). Yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde
FNDC5/irisinin moleküler mekanizması ile obezite ve insülin direnci
üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışmada, FNDC5 eksprese eden
lentivirüsün sistemik olarak verilmesinin, obez farelerde kan glikoz seviyesini
düşürdüğünü, insülin direncini geliştirdiğini ve UCP1 ekspresyonunu ve
enerji tüketimini artırdığını rapor edilmiştir. Subkutan irisin infüzyonunun,
obez farelerde FNDC5/irisinin hiperlipidemiyi ve hiperinsülinemiyi
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azalttığını, glikoz/lipid metabolizmasınındaki işlev bozukluğunu ve insülin
direncini iyileştirdiğini ve cAMP-PKA-HSL/perilipin yolu aracılığıyla lipolizi
geliştirdiği belirtimiştir. Yine obez farelerde HSL ekspresyonunu ve
fosforilasyonunu arttırdığı ve yağ dokularında perilipin seviyesini ve adiposit
çapını azalttığı bildirmişlerdir. Ek olarak, FNDC5’in aşırı ekspresyonu, obez
farelerde serum norepinefrin seviyesini ve kan basıncını azalttığı ve bu
çalışma ile obezite ile ilişkili sempatik aktivasyon ve hipertansiyonun
önlenmesinde önemli bir rol aldığına dair bulgular sunulmuştur (Xiong ve
ark., 2015).
Deneysel çalışmalar ile elde edilen sonuçlara göre, irisin ile tedavi
edilen adipositlerin daha küçük ve kontrol adipositlere göre daha az lipid
biriktirdiğini, ex vivo irisin/FNDC5 tedavisi ile insan preadipositlerinin
farklılaşmasını azaltarak yağ kütlesinin azalmasına neden olduğunu rapor
etmişlerdir (Gao ve ark., 2016; Xiong ve ark., 2015). Böylece irisin, beyaz
adipositlerin esmerleşmesi sonucu enerji tüketiminde ve termojenezde bir
artışa, vücut ağırlığında azalmaya, periferik dokularda insülin duyarlılığının
artmasına ve gelişmiş glikoz toleransına katkıda bulunarak metabolik
bozukluklar için etkili bir strateji olarak görülmektedir (J.-q. Chen ve ark.,
2015; Kleiner ve ark., 2012; Xiong ve ark, 2015).

2.3. İrisin ve Karaciğer
İnsülinin başlıca hedef bölgeleri arasında olan karaciğer, hepatik
glikoz üretimi (glikoneogenez ve glikojenoliz) ve glikoz depolaması
(glikojenez) arasında bir denge oluşturarak glikoz homeostazının korunmasına
yardımcı olmaktadır (Leung, 2017). Glikoneogenez oranı, glikoneogenez
enzimlerinin, fosfoenolpiruvat karboksikinazın (PEPCK) ve glikoz-6-fosfataz
(G6Pase)‘ın konsantrasyonları ile belirlenmektedir. İnsülinin insülin
reseptörlerine bağlanması, insülin reseptör substratını (IRS) aktive etmekte ve
bu aktivasyon, fosfatidilinositol 3 kinaz (PI3K)/Akt yolunu uyarmaktadır.
Akt’nin aktivasyonu glikojen sentaz kinaz 3 (GSK3)’ün fosforile edilmesini
sağlamaktadır. Böylece GSK3'ün glikojen sentaz (GS) üzerindeki aşağı doğru
regülasyonunu baskılaması sonucu glikojen sentez aktivasyonunu
başlatmaktadır. Ayrıca aktifleştirilmiş Akt, insülin sinyalizasyonu,
glikoneogenez ve glikojenolizin düzenlenmesinde rol alan forkhead box
protein O1 (FOXO1)’i fosforile ederek nukleustan atılmasını sağlamaktadur.
FOXO1, glikoneogenik gen ekspresyonunu regüle ettiği için FOXO1'in
atılması, PEPCK ve G6Pase dahil olmak üzere glikoneogenik enzimlerin
ekspresyonunu inhibe ederek glikoneogenezin azalmasına neden olmaktadır
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(Klover & Mooney, 2004; So & Leung, 2016). Ek olarak, aşırı glikoz
karaciğer de novo lipogenezi (DNL) uyarmakta (Sanders & Griffin, 2016) ve
bu durum inflamatuvar sinyalizasyon, hücresel modifikasyonlar ve protein
kinaz C'nin diasilgliserol aktivasyonu sonucu insülin direncinin patogenezine
katkıda bulunmaktadır (Şekil 4) (Roach ve ark., 1991).

Şekil 4: İrisinin Hepatositlerde Glikoneogenez ve Glikojenez Mekanizması
(T.-Y. Liu ve ark., 2015).

Önemli bulgular, hepatik endoplazmik retikulum stresinin (ER stresi),
hepatik glikoz üretimine, diyabet ve obezitede lipogeneze ve insülin direncine
neden olmasına bağlı olarak metabolik disfonksiyon ve komplikasyonları ile
ilişkili olabileceğini ileri sürmüşlerdir. İrisinin, ER stresini baskılayarak
hepatik metabolizma üzerinde işlevselliğini artırması ve pankreatik β hüce
proliferasyonuna katkıda bulunması sonucu hedef doku ve organlarda tip 2
diyabet ve insülin direnci gelişim riskini azaltabileceği belirtilmektedir
(Arhire ve ark., 2019; Hotamisligil, 2010).
Diyabet gibi metabolik anormalliklerde, artan glikoz üretimi ve azalan
hepatik glikojen depolanması söz konusudur (T.-Y. Liu ve ark., 2015).
Çalışmalar, subkutan irisin perfüzyonunun insülin duyarlılığını artırdığını,
açlık kan glikozunu azalttığını, GSK3 ve Akt fosforilasyonunu arttırdığını ve
karaciğerde GS fosforilasyonunu, PEPCK ve
G6Pase ekspresyonunu
baskıladığını göstermektedir. Ayrıca PI3K/Akt/FOXO1 sinyalizasyonu ile
PEPCK ve G6Pase’nın aşağı yönlü regülasyonu sonucunda glikojenezin
artmasına bağlı olarak glikoz homeostazının korunduğu bildirilmektedir (J.-J.
Liu ve ark., 2014; T.-Y. Liu ve ark., 2015; K.H. Park ve ark., 2013; Tang ve
ark., 2016). Ek olarak, irisin ile tedavi edilen diyabetik yüksek yağlı diyetle
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beslenen fareler, kontrol fareleriyle karşılaştırıldığında glikoz toleransının
geliştiği, viseral yağ kütlesinin, serum toplam kolesterol ve trigliserit
seviyelerinin azaldığı saptanmıştır. Glikoz toleransının ve lipid
metabolizmasının iyileştirilmesi, karaciğerde glikoneogenezin azalmasına
bağlı glikoz alımının artması ile açıklanmaktadır (Xin ve ark., 2016). Yine
obez diyabetik farelerde eksojen irisin uygulamasının, FNDC5'in
ekpresyonunu ve enerji tüketimini artırdığı ve böylece hiperglisemi,
hiperlipidemi ve kan basıncı üzerinde de iyileştirici etkisinin olduğu
bildirilmiştir (Xin ve ark., 2016; Xiong ve ark., 2015). Ek olarak irisin,
hepatositler üzerinde anti-lipojenik etki aracılığıyla palmitik asit (PA)
kaynaklı lipogenezi, glikozamin kaynaklı glikoneogenezi ve oksidatif stresi
azaltırken, iskelet kası hücrelerinde glikoz alımını artırdığı ve böylece insülin
direnci veya karaciğer yağlanması ile ilişkili hastalıkların ilermesini azalttığı
rapor edilmiştir (H.J. Lee ve ark., 2015; M.-J. Park ve ark., 2015; Yazıcı ve
ark., 2021).
İrisinin hepatik lipid metabolizması üzerinde de rolü bulunmaktadır.
Hepatik steatoz, karaciğerde aşırı trigliserit birikimi ile karakterizedir ve irisin
ekspresyonu hepatositlerde, Kupffer hücrelerinde ve sinüzoidal endotel
hücrelerde saptanmıştır (Aydin ve ark., 2014; Aydın ve ark., 2014;
Vuppalanchi & Chalasani, 2009). Karaciğer enerjiyi glikojen, trigliseritleri ise
yağ asitleri olarak depolamakta ve biriken lipidlerin uzun süre depolanması
non-alkolik yağlı karaciğer hastalığına (NAYKH) neden olmaktadır
(Hatipoğlu & Kahraman, 2021; Sahini & Borlak, 2014). Bu nedenle NAYKH,
pankreatik β oksidasyonunun azalması ve serbest yağ asitlerinin aşırı birikimi
ile DNL’nin artışına ve böylece hepatik lipid metabolizmasının bozulmasına
neden olmaktadır (McClain ve ark., 2004; Samuel ve ark., 2004). NAYKH
olan obez deneklerde ve basit hepatik steatoz hastalarda serum irisin
düzeylerinin azaldığı bildirilmiş, intrahepatik trigliserit seviyelerindeki artış
ve inflamasyona bağlı azaldığını düşündürmektedir (Polyzos ve ark., 2014;
H.-J. Zhang ve ark., 2013). Bununla birlikte diğer bir çalışmada, NAYKH
hastalarında kontrol grubuna göre serum irisin seviyeleri yüksek olduğu
saptanmış, şiddetli NAYKH grubunun hafif NAYKH grubuna göre serum
irisin seviyesi daha düşük olduğu bildirilmiş ve bu durumun, NAYKH’nın
erken evresinde savunma mekanizması olarak serum irisin düzeyinin arttığını
ve hastalığın ilerlemesiyle azaldığını kanıtlamışlardır. (E.S. Choi ve ark.,
2014).
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2.4. Diyabetes Mellitus ve Glikoz Homeostazında İrisin
İnsan organizması üzerinde hormonlar, glikoz alımı, depo edilmesi ve
salınımını regüle ederek veya insülin ve glukagon gibi glikozu modüle etmesi
için diğer hormanal mekanizmalarla etkileşime girerek glikoz
metabolizmasını düzenlemektedir (Gerich, 2000). Diabetes Mellitus (diyabet,
DM), kan glikoz seviyelerinin sürekli yükselmesi ile glikoz homeostazının
bozulmasına neden olmaktadır. Diyabet, genellikle tip 1 ve tip 2 diyabet
olarak ayrılır; tip 1 DM, insülin eksikliği, yağ dokusu ve iskelet kası gibi
periferik dokularda glikoz alımını önleyerek yüksek kan glikoz seviyeleri ile
pakreatik β hücre disfonksiyonuna neden olan otoimmun bir hastalıktır
(Özsan ve ark., 2022; Salgıntaş ve ark., 2022; Saygılı & Dönmez, 2021) Tip 2
DM ise, periferik dokuların insüline yanıt verememesine bağlı insülin
sekresyonuna yol açarak β hücre bozuklukluklarına neden olmaktadır.
Pankreatik β hücrelerinin disfonksiyonu ve insülin direnci, tip 2 DM’nin
başlıca patofizyolojik özellikleri arasındadır (Dönmez ve ark., 2020). İnsülin
direnci, karaciğer, kas ve adipoz doku gibi hedef doku ve organlar üzerinde
azalan insülin duyarlılığı ve insüline karşı yanıtının bozulması sonucu kan
şekerini normal seviyede tutmak için aşırı insülin salgılanması olarak
tanımlanmaktadır (Brown ve ark., 2019; Deacon, 2019; Seong ve ark., 2019).
Dolayısıyla bozulmuş glikoz ve lipid metabolizması, diyabet, obezite gibi
metabolik anormallikler üzerinde önemli patofizyolojik özelliğe sahiptir (S.
Liu ve ark., 2017; Merz & Thurmond, 2011; Xin ve ark., 2016).
İskelet kasları tarafından glikoz alımını artırması, hepatik
glikojenolizi sağlayarak glikoneogenez, adipogenez ve lipid birikimini inhibe
etmesi ve glikoz metabolizmasını kontrol etmesi ile insülin duyarlılığı
üzerinde irisinin insülin yenileyici bir hormon olarak işlevi önem
kazanmaktadır (N. Chen ve ark., 2016; Mo ve ark., 2016). İrisinin kas
uyarılmasına bağlı PGC1-α’da bir artışla birlikte FNDC5’in ekspresyonu ve
bölünmesi ile UCP1 aktivasyonu, beyaz adipositlerin esmerleşmesini
hızlandırmaktadır. Beyaz adipositler enerji tüketimini artırarak insülin
rejenerasyonu ile pankreatik β hücre oluşumunu hızlandırmakta, insilün
direnci ve tip 2 diyabet gelişim riskini azaltmaktadır (Şekil 5) (J. Lu ve ark.,
2015; Xiaoyong Qiao ve ark., 2016).
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Şekil 5: Glikoz Homeostazı Üzerinde İrisinin Etkileri (Gizaw ve ark., 2017).

Tip 1 ve tip 2 diyabette irisin konsantrasyonları farklıdır; tip 1
diyabetiklerin irisin seviyeleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında daha
yüksek olduğu bildirilirken (Ates ve ark., 2017; Espes ve ark., 2015), tip 2
diyabetiklerin kontrollere kıyasla irisin konsantrasyonunun daha düşük olduğu
bildirilmiştir (Assyov ve ark., 2016; Du & Jiang, 2016; Hu ve ark., 2016;
Khidr ve ark., 2017; J.-J. Liu ve ark., 2013; Shoukry ve ark., 2016; C. Zhang
ve ark., 2016). Kadın ve erkeklerden oluşan ve tip 1 diyabetli olan hastalarda
8 saat açlıktan sonra alınan kan örneklerinde, irisin düzeylerinin kontrollere
kıyasla hem kadın hem erkek hastalarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir
(Ates ve ark., 2017). Normal glikoz toleransı (NGT) kontroller ile yeni
tanımlanmış tip 2 DM’li hastalarda serum irisin seviyeleri karşılaştırılmış ve
tip 2 DM grubunda serum irisin konsantrasyonlarının NGT grubuna kıyasla
önemli ölçüde düşük olduğu bildirilmiştir (Y.-K. Choi ve ark., 2013). Sonuç
olarak, dolaşımdaki irisin seviyeleri hem yeni teşhis edilen hem de uzun süreli
tip 2 diyabette daha düşüktür ve düşük irisin konsantrasyonlarının tip 2
diyabet ve insülin dürenci üzerinde önemli bir belirteç olabileceğini
düşündürmektedir.
Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) hastalarında da sağlıklı
kontrollere kıyasla serum irisin konsantrasyonlarında azaldığını saptayan
çalışmalar mevcuttur (Y.-K. Choi ve ark., 2013; Kuzmicki ve ark., 2014; Ural
ve ark., 2016; Yuksel ve ark., 2014). Bununla birlikte yapılan araştırmaların
bulguları tartışmalıdır ki bu çalışmalara göre, serum irisin düzeyleri sağlıklı
gebeliklerde ve erken gebelik haftasında (gebeliğin 11. ve 13. haftası) orta
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gebelik haftasına kıyasla (gebeliğin 24. ve 28. haftası) daha düşüktür ve
ilerleyen gebelikle birlikte irisin konsantrasyonlarının arttığı bildirilmiştir
(Garcés ve ark., 2014; Sancak ve ark., 2017).
Diyabetik ve insülin direncine sahip fare modellerinde uygulanan
çalışmalarda irisin tedavisinin, AMPK yolaklarını aracılık ederek
glikoneogenezde azalma, glikojenezde artma ve kas insülin direncinde
iyileşmenin olduğunu rapor edilmiştir (Duan ve ark., 2016; Mo et al., 2016;
Xin et al., 2016; Yang ve ark., 2015). STZ ile diyabet oluşturulan, yüksek
yağlı diyetle beslenen ve irisin tedavisi uygulanan ratlar üzerinde yapılan
çalışmada, vücut ağırlığının ve kan glikozunun önemli derecede azaldığı,
serum insülin seviyelerini arttığı bulunmuştur (S. Liu et al., 2017). 20 hafta
boyunca yüksek yağlı diyetle beslenen BALB/c farelerine intravenöz olarak
FNDC5 eksprese eden adenoviral partiküller enjekte edildikten 10 gün sonra,
kontrol fareleri ile karşılaştırıldığında benzer bir vücut ağırlığa sahip
olmalarına rağmen, i.p. glikoz infüzyonundan sonra önemli bir şekilde daha
düşük glikoz seviyelerinin (60 dk.dan sonra ~%20-30 ve 90 dk.dan sonra daha
az) ve daha düşük açlık insülin seviyelerinin (~%50) elde edilmesi,
dolaşımdaki irisin seviyelerinin, glikoz alımını uyarabildiğini ve insülin
direncini azaltabildiğini düşündürmektedir (Pontus Boström ve ark., 2012).
Hipokalorik diyetle beslenen MetS’li obez deneklerde irisin konsantrasyonu
ile HOMA-IR, açlık insülin, kan glikozu ve trigliserit düzeyleri arasında
pozitif korelasyon göstermiş ve insülin direnci ile serum irisin düzeyleri
arasında pozitif bir ilişkinin olduğu rapor edilmiştir (Lopez-Legarrea ve ark.,
2014). Nitekim yüksek irisin düzeylerinin insülin duyarlılığı, glikoz ve lipid
metabolizmasının bozulması ile karakterize olabileceği ve adipositlerde
yüksek enerji tüketimi için irisin ve adiponektin arasındaki dengenin feedback
mekanizması ile kontrol edildiği öne sürülmektedir (Huh ve ark., 2012).
Diyabetin mikrovasküler (Hu ve ark., 2016; J.-J. Liu ve ark., 2014;
Wang ve ark., 2015) ve makrovasküler komplikasyonlar (Xiang ve ark., 2014;
M. Zhang ve ark., 2014) ile irisin konsantrasyonları arasındaki ilişkinin
bağımsız bir değişken olduğu belirtilmiştir. Yeni teşhis edilen, obez olmayan
ve ilaç kullanmayan tip 2 diyabetiklerde serum irisin seviyeleri, idrar albümin
atılımı ile negatif korelasyon göstermiştir (Wang ve ark., 2015). Tip 2 diyabet
ve makroalbüminüriye sahip hastalarda ve normoalbuminüri/mikroalbüminüri
olan tip 2 DM hastalarda sağlıklı kontrollere kıyasla daha düşük irisin
seviyeleri göstermiştir (Hu ve ark., 2016; Khidr ve ark., 2017). 5. evre kronik
böbrek hastalığı olan deneklerde kontrollere kıyasla irisin düzeylerinin
anlamlı ölçüde azaldığını bildirilmiştir (J.-J. Liu ve ark., 2014; Wen ve ark.,
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2013). Benzer şekilde glomerüler filtrasyon hızının (eGFR) tip 2 DM
deneklerde dolaşımdaki irisin ile önemli bir ilişkisinin olduğu belirtilmiştir
(J.-J. Liu ve ark., 2013). Yine böbrek yetmezliği olan bireylerde dolaşımdaki
irisin seviyeleri VKİ, yağ kütlesi ve yağ kütlesi yüzdesi ile pozitif korelasyon
göstermiştir (J.-J. Liu ve ark., 2014). Diyabetik nefropatiye sahip bireylerde
ve kronik böbrek hastalığı olan deneklerde serum irisin seviyelerinin daha
düşük olması böbrek fonksiyonlarını önemli düzeyde etkileyebileceği
öngörülmektedir.

2.5. İrisin ve Egzersiz
Egzersizin, kas üzerinde otokrin ve parakrin etkisinin yanı sıra
endokrin mekanizmalar yoluyla kasın diğer organlarla etkileşimine aracılık
ederek çeşitli moleküler yolaklar ve miyokinler aracılığıyla etkilerini
göstermektedir. Egzersiz ile indüklenen ve bir miyokin olarak adlandırılan
irisin, beyaz adipositlerin esmerleşmesini destekleyen bir moderatör olarak
işlev görmektedir (Boström ve ark., 2012). Egzersizde kahverengi
adipositlerin indüklenmesi için organizmanın fizyolojik olarak iki farklı yanıtı
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, organizmanın egzersiz esnasında enerji
kaynağı olarak beyaz adipositlerden salınan serbest yağ asitlerini kullanması,
diğeri ise iskelet kaslarının kontraksiyonları ile ısı üretildiği için egzersiz
sırasında titremeyen termojenezin azalmasıdır (Cannon & Nedergaard, 2004;
Elsen ve ark., 2014). Egzersiz, mitokondriyal biyogenezi, insülin duyarlılığını,
enerji tüketimini ve anjiyogenezi artırması nedeniyle organizmanın egzersize
adaptasyonunu sağlayan bir transkripsiyonel koaktivatör olan PGC1-α’nın
ekspresyonunu aktive etmektedir (Castillo-Quan, 2012; P. Lee ve ark., 2014).
Aktive PGC1-α, C terminal olarak bölünen ve dolaşıma irisini salgılayan
FNDC5’in transkripsiyonunu düzenleyerek glikoneojenezi ve biyosentezi
etkilemektedir. Beyaz adipositlerin esmerleşmesi, mitokondriyal yoğunluğunu
ve oksijen tüketimini artırması, kahverengi adipositlerde yüksek düzeyde
eksprese edilen UCP1 ve termojenez ekspresyonunun modifikasyonunu
sağlayarak enerji tüketimini artırması ile vücut kütlesi, lipid ve glikoz
metabolizması üzerinde etkili olmaktadır (Şekil 6) (Gouveia ve ark., 2016;
Grygiel-Górniak & Puszczewicz, 2017; Handschin & Spiegelman, 2006).
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Şekil 6: Egzersiz aracılı irisinin metabolik etkileri (Castillo-Quan 2012).

İrisin konsantrasyonlarının egzersize bağlı olarak değişmesi,
egzersizin türü, şiddeti ve süresi ile yaş, beslenme alışkanlıkları, vücut
kompozisyonu ve deneklerin farklılığı (kadın, erkek, sporcu, sedanter, hasta,
sağlıklı) gibi etkenlere göre farklılık göstermektedir (Egan & Zierath, 2013;
X. Qiao ve ark., 2016). Çalışmalara göre, kas içi ATP düzeyi azaldığında
dolaşımdaki irisin konsantrasyonları önemli düzeyde artarken, kas ATP
düzeyi değişmeden kaldığında irisin konsantrasyonlarının da değişmediği
belirtilmektedir. Bu durum, egzersiz esnasında kas ATP homeostazını
korumak için ATP seviyelerinin düşüşü ile irisin salgılanmasını uyaran bir
sinyalizasyon olabileceğini düşündürmektedir (Bell ve ark., 2016; Huh ve
ark., 2012).
Akut egzersiz uygulaması ile irisin konsantrasyonları arasında
tartışmalı sonuçlar ortaya atılmıştır. Genç, sağlıklı ve yetişkin deneklerde akut
egzersizden 30 dk. sonra irisin düzeylerinin önemli ölçüde arttığı rapor
edilmiştir (Huh ve ark., 2012). Başka bir çalışmada, sıcak (21~25°C) ve soğuk
(-5~5°C) ortamda uygulanan tek bir 40 dk.lık aerobik koşu egzersizinin
minimum serum irisin artışı ile sonuçlandığı gösterilmiştir (Ozbay ve ark.,
2020). Diğer bir çalışmada, hem sağlıklı bireylerde hem de MetS’li hastalarda
tek bir yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz, orta yoğunlukta egzersiz veya
direnç egzersiz eğitiminin irisin seviyelerini önemli ölçüde artırdığını
göstermişlerdir (Huh ve ark., 2015). Ancak genç, yaşlı ve sedanter bireylerde
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uygulanan maksimum yoğunluk ve kısa süreli akut direnç egzersiz eğitimi
sonunda alınan serum ve iskelet kası biyopsisi analizinde, sadece gençlerde
iskelet kası FNDC5 mRNA seviyelerinin yaklaşık 1,4 kat arttığı, ancak serum
irisin konsantrasyonlarının değişmediği bildirilmiştir (Pekkala ve ark., 2013).
Ayrıca aktif genç erkeklerde dolaşımdaki irisin seviyelerinin egzersiz öncesi
ile karşılaştırıldığında, 30 ve 90 dk.lık maksimum yoğunluklu akut
antrenmandan (%85 maxVO2) sonra değişmediğini, ancak 30 dk. sonra,
egzersizden hemen sonra analiz edilen irisin seviyelerinden önemli ölçüde
artış olduğunu saptamışlardır (Reycraft ve ark., 2020). Sonuç olarak, irisin
seviyeleri üzerinde egzersiz öncesi ve sonrasında anlamlı bir farklılık
olmamasına rağmen, egzersizden 30 dk. sonra önemli bir artışın olması irisin
salgılanması için uyarıcı olabileceğini göstermektedir.
İskelet kasında FNDC5 mRNA’nın kronik egzersize karşı
regülasyonunu rapor eden Boström ve arkadaşları, 3 haftalık serbest tekerlek
koşusu uygulanan farelerde, egzersiz sonrası iskelet kası FNDC5 mRNA ve
PGC1-α mRNA seviyelerinin sedanter farelerle karşılaştırıldığında yaklaşık
2,5-3 kat arttığını belirtmişlerdir. Ek olarak, insanlarda uygulanan 10 haftalık
dayanıklılık
antrenmanından
önce
ve
sonra
FNDC5 ve PGC1α'nın ekspresyon seviyeleri, alınan kas biyopsilerinde analiz edilerek
antrenman seansından sonra her iki gen seviyelerinin yaklaşık iki kat arttığı
gösterilmiştir (Boström ve ark., 2012). Bununla birlikte sedanter bireyler
üzerinde yapılan çalışmada, başlangıçta alınan plazma irisin konsantrasyonları
3,6 ng/ml iken 12 haftalık yüksek şiddetli aerobik egzersiz uygulamasının
ardından önemli bir şekilde 4,3 ng/ml’ye yükseldiği belirtilmektedir
(Jedrychowski ve ark., 2015). Ancak bazı çalışmalar, kronik egzersiz ile irisin
konsantrasyonları arasındaki ilişkinin tutarsız olduğu kanaatindedirler. 6 hafta
süren kronik egzersizden sonra bazal irisin seviyelerinde değişiklik olmazken,
akut bir vibrasyon egzersizinden hemen sonra irisin seviyelerinin %9,5’ten
%18’e yükseldiğini rapor edilmiş ancak diğer çalışmalar, 6 hafta ila 1 yıl
arasında uygulanan kronik egzersiz uygulamalarında irisin konsantrasyonları
üzerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını rapor etmişlerdir (Al‐Daghri ve
ark., 2015; Ellefsen ve ark., 2014; Ijiri ve ark., 2015; Moraes ve ark., 2013;
Palacios‐González ve ark., 2015; Pekkala ve ark., 2013). Bu çalışmalara bağlı
olarak, egzersiz süresi ile dolaşımdaki irisin düzeyleri arasındaki
mekanizmayı anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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2.6. Obezite ve Metabolik Sendromda İrisin
Obezite, besinler ile vücuda alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla
olmasına bağlı olarak vücut yağ kütlesinin artışı olarak tanımlanmaktadır.
Yetişkinlerde vücut kitle indeksinin (VKİ) ≥ 25 durumu fazla kilolu, 30 ve
daha üstü olması obezite olarak kabul edilmektedir. Aşırı kilo/obezite,
metabolik sendrom (MetS), diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik
hastalıklar, yaşam kalitesini azaltan ve dünya çapında prevelansı giderek artan
önemli bir halk sağlığı sorunları arasındadır (Jia ve ark., 2019; Meiliana ve
ark., 2015; Ryan & Kahan, 2018). Metabolik Sendrom, genetik ve çevresel
faktörlerle ilişkili olarak hiperglisemi, hipertansiyon, hiperkoabilite,
hiperürisemi, dislipidemi, viseral obezite, diabetes mellitus, insülin direnci ve
birçok kardiyovasküler risk farktörleri gibi komponentler varlığında ortaya
çıkan hastalıktır. MetS klinik kriterleri arasında, bel çevresi, açlık glikoz
seviyesi, trigliserit düzeyi, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) seviyesi,
kolesterol seviyesi ve kan basıncı yer almaktadır (Fahed ve ark., 2022).
İrisin, obezite ve MetS ile gelişen komplikasyonlara karşı rolünü ve
mekanizmalarını anlamak için yeni bir potansiyel hedef olarak görülmektedir.
VKİ 20,00 ila 47,7 kg/m2 arasında olan 117 sağlıklı orta yaşlı kadın üzerinde
uygulanan araştırmada, dolaşımdaki irisin seviyelerinin yağsız kütle ve VKİ
ile pozitif eğilimli olduğunu belirtmektedirler (Huh et al., 2012). Bununla
birlikte uygulanan birçok araştırmada, serum irisin konsantrasyonlarının VKİ
ve adipozite arasında pozitif korelasyon gösterdiği belirtilmektedir (Crujeiras,
Zulet, ve ark., 2014; Grygiel-Górniak & Puszczewicz, 2017; J.-J. Liu ve ark.,
2013; K.H. Park ve ark., 2013; Stengel ve ark., 2013). İrisin
konsantrasyonlarının obezitede artması, muhtemel olarak yüksek yağ kütlesi
ve yüksek adipoz dokudan sentezlenen irisin seviyeleri ile açıklanabilmektedir
(Polyzos ve ark., 2018). Ancak MetS ve tip 2 diyabet hastaları kontrol grubu
ile karşılaştırıldığında VKİ, açlık insülin, HOMA-IR, Hb1AC ve serum irisin
düzeylerinin düşük olduğunu bildirmişlerdir. Aynı çalışmada obez ve obez
olmayan tüm MetS’li hastaların irisin seviyesinde önemli bir fark olmaksızın
azaldığı rapor edilmiştir (Osama ve ark., 2021).
Obez kadınlarda 8 haftalık üç farklı (dayanıklılık, direnç, sürekli
egzersiz) egzersiz protokolleri üzerinde dolaşımdaki irisin düzeylerini
araştıran çalışmada, egzersiz öncesi ve sonrasında VKİ, vücut ağırlığı, vücut
yağ yüzdesi gibi antropometrik ölçümlerde azalma ve maxVO2’de artma,
deneklerin glikoz düzeylerinde anlamlı bir fark olmamasına rağmen direnç ve
sürekli egzersizden sonra insülin ve HOMA-IR düzeylerinde önemli fark
olmaksızın bir artış ve irisin düzeylerinin egzersiz sonrasında azaldığını
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göstermişlerdir (Sari-Sarraf ve ark., 2017). 8 haftalık yüzme egzersizi
uygulanan ratlarda serum irisin düzeyleri normal diyet+egzersiz grubunda en
yüksek, yüksek yağlı diyetle beslenen grupta ise en düşük olarak saptanmış ve
yüksek yağlı diyet+egzersiz grubunda, yüksek yağlı diyetle beslenen gruba
göre daha yüksek serum irisin düzeyleri belirlenmiştir. Ek olarak, yüksek
yağlı diyet+egzersiz grubunda egzersiz öncesi degerlere göre, trigliserit, LDL
ve insülin düzeyleri önemli derece azaldığı bildirilmiştir (Y. Lu ve ark.,
2016). Böylece yüksek yağlı diyet, irisin düzeylerinde azalmaya neden
olurken egzersiz uygulaması glikoz ve lipid metabolizmasını iyileştirerek
irisin konsantrasyonlarını artırmaktadır.
PGC1-α’nın başlıca düzenleyicisi olan ve yağ dokusuna göre iskelet
kasında 200 kat fazla olan FNDC5 geni, fare ve insanlarda dolaşımdaki
irisinin kaynağıdır (Moreno-Navarrete ve ark., 2013). Bir çalışmada,
normoglisemik-normal kilolu ve kontrol grubu ile hiperglisemik-aşırı kilolu
ve prediyabet deneklerine 12 haftalık kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı önce
ve sonrasında %70 maxVO2 şiddetinde 45 dk.lık akut dayanıklıklık egzersizi
uygulanarak kas biyopsileri alınmış ve çalışmanın sonunda, iskelet kasında
PGC1-α ve FNDC5 mRNA seviyelerinin prediyabetik ve fazla kilolu grupta
normoglisemik ve normal kilolu deneklere kıyasla anlamlı derecede daha
yüksek olduğu rapor edilmiştir (Norheim et al., 2014). Orta yaşlı obez
bireylerde 10 haftalık dayanıklılık egzersizinin, iskelet kasında FNDC5 ve
PGC1-α mRNA düzeylerinde bir artışla beraber dolaşımdaki irisin
konsantrasyonlarının da 2 kat arttığı gösterilmiştir (Højlund & Boström,
2013). Bu çalışmalara ek olarak, insanlarda iskelet kasında FNDC5 gen
ekspresyonunun obezite ile birlikte arttığı ve VKİ ile pozitif korelasyon
gösterdiği bildirilmiştir (Huh ve ark., 2012; Timmons ve ark., 2012).
Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, yüksek yağlı diyet ile vücut ağırlığı
artan ve insülin direnci oluşan farelerde dolaşımdaki irisin seviyelerinde
meydana gelen artışa bağlı olarak enerji harcaması üç kat artmıştır (Boström
ve ark 2012, Kabak ve ark 2019). Farelerde yapılan diğer bir çalışmada,
obezite ile ilişkili insülin direnci ve toplam enerji tüketimine bağlı olarak
irisin miktarının arttığı bulunmuştur (Lecker ve ark 2012, Timmons ve ark
2012). Bu durum, tip 2 diyabet ve obezite gibi metabolik bozukluklarda
irisinin koruyucu bir etkisinin olabileceğine dikkat çekmektedir.
8 haftalık hipokalorik beslenen, kadın ve erkek obez hastadan oluşan
bir çalışmada, kalori kısıtlaması ile irisin seviyelerinin, vücüt ağırlığı, VKİ,
bel çevresi ve yağ kütlesinin azalmasına paralel olarak azaldığı, kaybedilen
kilo geri alındığına irisin düzeyleri başlangıç seviyesine döndüğü belirtilmiştir
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(Crujeiras, Pardo, ve ark., 2014). Diğer bir çalışmada, 8 haftalık MetS’li
hastalarda kalori kısıtlaması uygulamasının, hem kilo kaybında hem de
plazma irisin seviyelerinde bir düşüşle sonuçlandığını belirtmişlerdir. Yine
irisin seviyelerindeki azalmaya bağlı olarak MetS’li hastalarda kalori
kısıtlamasının, total kolesterol, HDL, LDL ve apolipoprotein B (ApoB) gibi
lipid profillerindeki azalma arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (de la Iglesia
ve ark., 2014). İrisin ve VKİ arasındaki pozitif korelasyon, yağ ve kas
kütlesinin artışına bağlı irisin salınımının da daha fazla olması ile
açıklanmaktadır (Arhire ve ark., 2019).

SONUÇ
İrisin, parakrin, otokrin ve endokrin etkileri olan ve FNDC5
proteininin proteolitik bölünmesi ile başta kas ve yağ doku olmak üzere
birçok dokudan sentezlenerek enerji metabolizmasının düzenlenmesinde rol
alan bir proteindir. Çalışmalar sonucu irisinin, β hücre yenilenmesi, oluşumu
ve sayısının artmasına bağlı olarak normoglisemiyi ve normolipidemiyi regüle
etmesi ile insülin direnci, tip 2 diyabet, obezite gibi birçok metabolik
bozukluklar üzerinde tedavi stratejilerini geliştirmek için yararlı olabileceği
tahmin edilmektedir. Bu nedenle gelecekte yapılacak çalışmalar, irisinin
insülin hormonu ile metabolik aktivitesine ve egzersiz ile ilişkisine yönelik
fizyolojik rolünün temel yönlerine odaklanmalıdır.
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GİRİŞ
Tip 2 diyabet (T2D) hiperglisemi ile karakterize, insülin direnci ve
bozulmuş insülin sekresyonunun sebep olduğu kronik, metabolik bir
hastalıktır (Wysham & Kirkman, 2011). T2D prevalansı son 30 otuz yılda
hızlı bir artış göstermiştir. Uluslararası Diyabet Federasyonuna (International
Diabetes Federation: IDF) göre, dünya genelinde 451 milyon (%8,4) kişinin
diyabetli olduğu tahmin edilmektedir (Cho et al., 2018). Ayrıca ülkemizde
diyabet görülme sıklığının 2010 yılında yapılan Türkiye Diyabet
Epidemiyolojisi (TURDEP-2) çalışmasına göre 12 yılda (1998-2010) yaklaşık
%90 oranında artarak %13,7’ye ulaştığı bildirilmiştir (Satman et al., 2013).
Araştırmalar 2045 yılına kadar 20-79 yaş arası 629 milyon diyabet hastası
olacağını öngörmektedir. Bunun yanında yine 2045 yılına kadar T2D’nin
beraberinde getirdiği komplikasyonlarla birlikte 776 milyar dolara varacak bir
ekonomik yük oluşacağı tahmin edilmektedir (Cho et al., 2018).
Nüfusun yaşlanması, yaşam tarzı değişiklikleri, kötü beslenme düzeni,
azalmış fiziksel aktivite, obezite ve stres T2D’nin artışına neden olan başlıca
risk faktörleridir. T2D’li hastalarda ilerleyici hiperglisemi santral ve periferik
sistemler dahil olmak üzere birçok organın işlevinin bozulmasına neden olur
ve bunun sonucunda diyabetik komplikasyonlar oluşur (Defronzo, 2009).
Teşhis edilmemiş veya kötü yönetilen T2D, hastalığın kronik ve ilerleyici
doğası nedeniyle önemli bir morbidite ve mortalite sebebi olabilir (Fujiwara et
al., 2019).
Tedavide sürekli yeni ilaç sınıfları eklenmesine rağmen, T2D’li
hastaların %50’sinden fazlası glisemik hedeflere ulaşamamaktadır. Bu durum
T2D’nin önlenmesinde veya ilerlemesini engellemede, uzun vadeli
komplikasyonlara odaklanan tedavi stratejilerine ihtiyaç olduğunu
göstermektedir. Bu aşamada non-farmakolojik bir tedavi stratejisi olan
egzersiz son yıllarda oldukça ön plana çıkmıştır. Amerikan Spor Hekimliği
Koleji (American College of Sports Medicine: ACSM) ve Amerikan Diyabet
Birliği (American Diabetes Association: ADA), T2D tedavisinde egzersizin
birinci basamak müdahale stratejilerinden biri olduğunu belirtmektedir
(Colberg et al., 2010; Suzuki et al., 2007).
Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) temel inkretin hormonlarından
biridir ve besin alımına yanıt olarak bağırsak mukozasındaki L hücrelerinden
salgılanır (Flock et al., 2007). Ayrıca son araştırmalar GLP-1’in pankreas alfa
(α) hücreleri tarafından da üretildiğini göstermiştir (Fava et al., 2016). GLP-1
tokluğu artırır, mide boşalmasını inhibe eder, insülin salgılanmasını uyarır ve
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besin tüketimine yanıt olarak glukagon salgılanmasını baskılar (Hamasaki,
2018). T2D’li hastalarda GLP-1 etkinliği azalmaktadır (Fujiwara et al., 2019).
Egzersiz eğitiminin GLP-1 düzeyleri üzerindeki etkisi son yıllarda
sıklıkla araştırılmaya başlansa da mevcut literatür oldukça sınırlıdır. Ancak
T2D’nin önlenmesi ve yönetimi için birinci basamak müdahalelerden biri
kabul edilen egzersizin GLP-1 üzerindeki etkisini anlamak hastalık yönetimi
açısından oldukça önemlidir. Egzersizin aksine GLP-1 temelli farmakoterapi
ise uzun yıllardır araştırılan ve klinikte sıklıkla kullanılan bir müdahaledir. Bu
çalışmanın amacı T2D’li hastalarda egzersiz ve farmakoterapinin GLP-1
salınımı üzerine etkilerini incelemektir.

1. GLP-1 HORMONU VE T2D ÜZERİNE ETKİSİ
Temel inkretin hormonlarından biri olan GLP-1 besin alımına yanıt
olarak salınan, insülini artıran ve dipeptidil peptidaz- 4 (DPP-4) tarafından
metabolize edilen 30 aminoasitlik bir peptittir (Şekil 1) (Deacon, 2020). GLP1’in vücuttaki fizyolojik görevleri şu şekilde sıralanabilir:
• Glikoza bağımlı bir şekilde insülin salınımını uyarır, bu da düşük
hipoglisemi riski ile sonuçlanır.
• Doğal GLP-1 postprandiyal glukagon salınımını inhibe eder ve bu
da karaciğerden glikoz salınımında azalmaya yol açar.
• Mide boşalmasını geciktirerek gıda alımını azaltır ve bunun
sonucunda kilo kaybı sağlar (Drucker & Nauck, 2006).
• İnsülin biyosentezini ve gen ekspresyonunu destekler ve hücreler
üzerinde trofik (mevcut hücrelerin proliferasyonu, kanal progenitör
hücrelerinden yeni hücrelerin olgunlaşması, apoptozun inhibisyonu)
etkiler oluşturur (Holst & Deacon, 2004).
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Şekil 1. GLP-1’in antidiyabetik etkileri (Deacon, 2020).

Bazal durumda GLP-1 düzeyleri 5-15 pmol/l arasında iken, tokluk veya
oral glikoz alımı sonrası bu düzey 20-60 pmol/l’ye kadar çıkar. Besin alımı
sonrası GLP-1 düzeyleri 10-15 dakika sonra yükselmeye başlar ve yaklaşık iki
saat içinde zirveye ulaşır. Ardından saatler içinde yavaş yavaş azalır ve eski
düzeyine döner (Nauck et al., 2011). GLP-1’deki herhangi bir eksiklik, glikoz
homeostazını sağlayan fizyolojik görevlerini gerçekleştirememesine,
dolayısıyla T2D patofizyolojisinde rol oynamasına neden olabilir. T2D’li
hastalarda GLP-1 düzeylerinin azaldığı bilinmektedir (Szablewski, 2011). Bu
hastalarda yüksek glukagon düzeyi GLP-1 salınımını baskılamaktadır; ancak
bu baskılamanın altında yatan mekanizma henüz tam olarak anlaşılamamıştır
(Nauck et al., 2011)
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2. EGZERSİZİN GLP-1 DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Egzersizin GLP-1 üzerindeki etkilerini araştıran ilk çalışmalardan biri
O’Connor ve ark. tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada bir maraton yarışının
ardından GLP-1 konsantrasyonunun önemli ölçüde arttığı bildirilmiştir
(O'Connor et al., 1995). Egzersizin GLP-1 üzerine etkisinin kasılan kastan
interlökin-6 (IL-6) salgılanması aracılığıyla olduğu düşünülmektedir. IL-6,
iskelet kası tarafından üretilen bir myokindir ve egzersize yanıt olarak
dolaşıma salınır. Egzersiz sonrası IL-6’nın sistemik konsantrasyonu akut
olarak artar. Yüksek IL-6 konsantrasyonlarının da bağırsak L hücreleri ve
pankreas α hücrelerinden GLP-1 salgılanmasını artırabileceği, bunun
sonucunda da insülin sekresyonu ve gliseminin iyileştirilebileceği
düşünülmektedir (Ellingsgaard et al., 2011).
Literatürde birçok çalışma egzersizin GLP-1 salınımı üzerinde etkili
olduğuna dair pozitif sonuçlar bildirmiştir (Ellingsgaard et al., 2020; Lee et
al., 2015; Martins et al., 2007). Sağlıklı ve obez bireylerde yapılan bir dizi
çalışmada, orta (%50-75 maksimal oksijen tüketimi: VO2max) ve yüksek (%8590 maksimal kalp hızı: MKH) yoğunlukta akut egzersizin GLP-1 düzeylerini
artırdığı gösterilmiştir (Douglas et al., 2017; Ueda et al., 2009 Dec; Ueda et
al., 2009 Apr). Başka bir çalışmada Martins ve ark. (Martins et al., 2010) 12
hafta uygulanan denetimli egzersiz programının fazla kilolu ve obez
bireylerde tokluk GLP-1 düzeylerini artırdığını bildirmiştir. Yine sağlıklı
bireylerde yapılan bir çalışmada Islam ve ark. (Islam et al., 2017) akut
egzersizin laktat ve IL-6 aracılığıyla iştah düzenlediğini ve bunun da GLP-1
salgılanması ile sonuçlandığını göstermiştir. Bu çalışmaya göre, akut yoğun
egzersiz iştah uyarıcı bir hormon olan ghrelini baskılamakta ve GLP-1
konsantrasyonunu artırarak iştahta geçici bir azalma sağlamaktadır.
Yakın zamanda, Hallworth ve ark. (Hallworth et al., 2017) sağlıklı aktif
kadınlarda egzersiz yoğunluğunun GLP-1 düzeyleri üzerindeki etkisini
görmek amacıyla bir pilot çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmaya dahil edilen 9
kadın orta yoğunlukta sürekli antrenman (30 dakika; %65 VO2max), aralıklı
sprint antrenmanı (bisiklet üzerinde, toplam 6×30 saniye) ve egzersiz
yapılmayan kontrol gruplarına ayrılmıştır. Vücuttaki GLP-1 düzeyi
egzersizden önce, hemen sonra ve 90 dakika sonra alınan kan örnekleriyle
ölçülmüştür. Sonuçta kontrol grubu ile karşılaştırıldığında her iki egzersiz
grubunda GLP-1 düzeyinin arttığı ancak artışın antrenman türünden
etkilenmediği bildirilmiştir.
Bu araştırmalar egzersizin GLP-1 düzeyleri üzerinde etkili olduğunu
gösterse de görüldüğü üzere egzersizin türü, süresi ve yoğunluğu açısından
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literatüre belirsizlik hakimdir. Çalışmaların genel olarak kesitsel oluşu ve
metodolojilerinin oldukça farklı olması, GLP-1 düzeyleri üzerinde direkt
etkili ve net bir egzersiz reçetesi oluşturulmasını engellemektedir. Buna
yönelik 2021 yılında yayımlanmış bir meta-analiz, egzersiz müdahalelerinin
türü, süresi ve yoğunluğunun GLP-1 düzeyleri üzerindeki etkisini
araştırmıştır. Çalışmada incelenen kısa süreli antrenmanların yoğunluğu
MKH’nin %55–65’inde; uzun süreli antrenmanların yoğunluğu ise MKH’nin
%65-85’i arasındadır. 16 çalışmanın dahil edildiği bu meta-analizin sonuçları
ise hem kısa süreli hem de uzun süreli egzersiz gruplarında GLP-1
düzeylerinde anlamlı değişiklik olduğunu göstermiştir (Nejati et al., 2021).
T2D’li hastalarda egzersizin GLP-1 düzeyleri üzerindeki etkisini
araştıran çalışma sayısı ise oldukça sınırlıdır. 2011 yılında Ellingsgaard ve
ark. (Ellingsgaard et al., 2011) yaptıkları in-vitro ve in-vivo analizler
sonucunda egzersize yanıt olarak artan IL-6 konsantrasyonlarının
proglukagon ve prohormon dönüştürücü 1/3 ekspresyonu yoluyla bağırsak L
hücrelerinden ve pankreas α hücrelerinden GLP-1 salgılanmasını uyararak,
insülin salgısını ve glisemiyi iyileştirdiğini göstermiştir. Bu endokrin döngü
IL-6'nın insülin sekresyonunun düzenlenmesinde rol oynadığını
göstermektedir ve bu döngüyü modüle eden ilaçların T2D yönetiminde
faydalı olabileceğini düşündürmektedir.
Lee ve ark. (Lee et al., 2015) düşük ve yüksek yoğunluklu egzersiz
eğitiminin GLP-1 düzeylerine etkisini karşılaştırmak amacıyla T2D’li
adölesanlarla çalışmışlardır. Bu amaçla düşük yoğunluklu egzersiz grubu
MKH’nin %45 veya daha azında aerobik egzersiz yaparken; yüksek
yoğunluklu aralıklı egzersiz grubu ise MKH’nin %80 veya daha fazlasında
aralıklı egzersiz gerçekleştirmiştir. 12 hafta sonunda her iki grupta GLP-1
düzeylerinin arttığı ancak yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz grubunda bu
artışın daha fazla olduğu bildirilmiştir. Eshghi ve ark. (Eshghi et al., 2017) ise
T2D’li hastalarda uzun süreli ve orta yoğunluklu aerobik egzersiz sonrası IL-6
düzeylerinin arttığını ve egzersizden sonra 24 saat geçmiş olsa bile GLP-1
düzeylerinin yüksek kaldığını göstermiştir. 2019 yılında yayımlanmış başka
bir çalışmada Afrasyabi ve ark. (Afrasyabi et al., 2019) normal kilolu ve obez
T2D’li hastalarda 12 haftalık yüksek yoğunluklu aerobik antrenmanın GLP1'in plazma konsantrasyonları üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışma
sonucunda ise uygulanan bu egzersiz eğitiminin normal kilolu ve obez T2D’li
hastalarda GLP-1 plazma konsantrasyonlarını artırdığı bildirilmiştir.
Bu araştırma sonuçları mevcut kılavuzlarda yer alan öneriler ile
eşleşmektedir. ACSM ve ADA yayımladıkları kılavuzlarda yoğunluk, hacim,
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sıklık, süre ve gelişme hızı açısından egzersiz eğitimi reçete etmek için orta ve
şiddetli yoğunluğa dayalı önerileri savunmaktadır (Colberg et al., 2010).
Ayrıca aerobik ve dirençli eğitimlerin ikisinin de insülin etkisini kontrol
etmede akut olarak etkili olduğu vurgulamışlardır. Bunun yanında egzersizin
etkisinin devam ettirilebilmesi için de düzenli olarak yapılması büyük önem
taşımaktadır (Colberg et al., 2010).
Egzersizin GLP-1 ve T2D üzerindeki etkisi incelenirken egzersiz ve
GLP-1 reseptör agonistlerinin (GLP-1 RA) GLP-1 düzeyleri üzerindeki
etkisini incelemek de önem teşkil etmektedir. Bununla ilgili ilk klinik çalışma
2017 yılında Mensberg ve ark. (Mensberg et al., 2017) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda T2D’li 33 obez ve sedanter hasta rastgele
egzersiz-plasebo ve egzersiz-liraglutid olacak şekilde 2 gruba ayrılmıştır. Her
egzersiz seansı 60 dakika olacak şekilde ayarlanmış ve 16 hafta boyunca
haftada 3 kez gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları egzersiz ve GLP-1
RA kombinasyonunun GLP-1 düzeyleri üzerinde daha iyi bir etki
oluşturduğunu ve T2D’li obez hastalar için iyi bir terapötik seçenek
olabileceğini göstermiştir.

3. GLP-1 TEMELLİ FARMAKOTERAPİ
GLP-1’in farmakolojik tedavi olarak etkinliği ilk defa 1990’ların
başında diyabetli hastalarda intravenöz GLP-1 infüzyonunun yemek yemeye
yönelik insülin ihtiyacını azalttığını gösteren bir çalışma ile gösterilmiştir
(Gutniak et al., 1992). Anti-diyabetik bu etkisi daha sonra yapılan pek çok
klinik ve deneysel çalışma ile doğrulanmıştır (Ahrén, 2011; Zander et al.,
2002). Ancak GLP-1 bazlı tedavinin geliştirilmesinde, GLP-1’in aktif
formunun DPP-4 etkisiyle sadece 1-2 dakikalık kısa bir yarı ömre sahip
olması nedeniyle zorluk yaşanmıştır (Drucker & Nauck, 2006). Bu sorun uzun
yıllar süren araştırmalardan sonra DPP-4’ün etkisine dirençli GLP-1 RA’lar
kullanılarak ya da DPP-4 enzimi inhibe edilerek çözülmüştür (Piya et al.,
2010).

3.1. GLP-1 Reseptör Agonistleri (GLP-1 RA)
Vücuda oral glikoz alımı eşit miktarda intravenöz glikoz alımına
kıyasla daha yüksek insülin sekresyonu sağlamaktadır. Bu durum ‘inkretin
etkisi’ olarak adlandırılmaktadır ve T2D’de bu etki belirgin bir şekilde
azalmaktadır. İnkretin hormonları, özellikle GLP-1, postprandiyal insülin
sekresyonunun %60 ila %70'inden sorumludur (Whalen, 2018). Bu nedenle
tedavide vücuttaki GLP-1 etkisini artırmak oldukça önemlidir. Bu amaçla
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kullanılan ilk strateji DPP-4 bozulmasına dirençli GLP-1 RA kullanımıdır.
GLP-1 RA'larla tedavi, GLP-1 reseptörünün sürekli ve suprafizyolojik
uyarımını sağlayabilir. Eksenatid, liraglutid, dulaglutid, liksisenatid ve
semaglutid klinikte T2D tedavisinde kullanılan başlıca GLP-1 RA’lardır
(Gilbert & Pratley, 2020).
Eksenatid. Eksenatid 2005 yılında piyasaya sürülen ilk GLP-1 RA’dır.
Gila canavarı adı verilen bir hayvanın zehrindeki eksendin-4 peptidinin bir
türevi olup, doğal GLP-1 ile %53 homolojiye sahiptir ve DPP-4 tarafından
bozunmanın azaltılması için bir glisin yer değiştirmiştir. Tedaviye ilk ay
günde iki doz 5 mikrogram (mcg) ile başlanır ve tolere edilebilirse günde iki
kez 10 mcg’ye yükseltilebilir. Sabah ve akşam yemeklerinden 60 dakika önce
deri altına enjekte edilir. 10 saate varan etki süresi ile yaklaşık 2 saatte pik
konsantrasyona ulaşır (Katzung & Trevor, 2012). Eksenatid tedavisinin
yaygın yan etkileri olan bulantı ve kusma nedeniyle ilacı tolere edemeyen
hastalarda, 5 mcg dozun da Hemoglobin A1c (HbA1c)'yi azaltmada etkili
olduğu görülmüştür (DeFronzo et al., 2005; Prasad-Reddy & Isaacs, 2015).
Maksimum etkili metformin dozları ile glisemik kontrol sağlanamayan
T2D’li hastalarda eksenatidin etkisini değerlendirmek amacıyla 336 hasta
üzerinde yapılan ve 30 hafta süren bir çalışmada, günde en az 1500 mg
metformin alan hastalar; plasebo, tüm çalışma süresi boyunca günde iki kez 5
mcg eksenatid alanlar ve 4 hafta sonra günde iki kez 10 mcg'ye yükseltilecek
şekilde günde iki kez 5 mcg eksenatid alanlar olmak üzere 3 gruba randomize
edilmiştir. Çalışmanın sonunda, günde iki kez 10 mcg grubuna randomize
edilen hastalarda HbA1c düşüşü yaklaşık %0,78 iken, günde iki kez 5 mcg
alanlarda yaklaşık %0,4'lük HbA1c azalması elde edilmiş ve her iki grubun
sonuçları da plasebo grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(DeFronzo et al., 2005). Genel olarak eksenatid tek başına veya kombine
tedavilerle HbA1c'de yaklaşık %1’lik bir azalma ve ortalama 2,4-4 kilogram
(kg) aralığında kilo kaybı ve iyileşmiş glisemik kontrolle ilişkilendirilmiştir
(Gilman, 2011).
Liraglutid. Liraglutid doğal GLP-1 ile %97 homolojiye sahip, uzun
etkili sentetik bir GLP analoğudur (Katzung & Trevor, 2012). İçerdiği yağ
asidi yan zinciri ile albümin ve diğer plazma proteinlerine bağlanmaya izin
verir ve bu sayede günde bir kez uygulamaya imkan sağlayan uzamış yarı
ömre sahiptir (Gilman, 2011). Tedaviye 0,6 miligram (mg) ile başlanır ve 1
hafta sonra günde 1,2 mg'ye yükseltilir. Bunun yanında duruma göre gerekirse
bu doz günde 1,8 mg'ye yükseltilebilir (Katzung & Trevor, 2012). Klinik
çalışmalarda liraglutidin hem glisemik kontrolde iyileşmeye hem de kilo
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kaybına neden olduğu belirlenmiştir. Buse ve ark. yaptıkları tek bir
karşılaştırmalı denemede liraglutidin HbA1c’yi eksenatide göre %30 daha
fazla azalttığını bildirmişlerdir (Buse et al., 2009). Yapılan başka bir
randomize kontrollü çalışmada ise metformin ve sülfonilüreye eklenen
liraglutidin, plasebo ve insülin glarjin ile karşılaştırıldığında glisemik kontrol
ve vücut ağırlığında önemli iyileşme sağladığı gösterilmiştir (Russell-Jones et
al., 2009).
Dulaglutid. Dulaglutid insan immünoglobulinin Fc kısmına kovalent
bir şekilde bağlı iki GLP-1 analog molekülünden oluşur. Yarı ömrü yaklaşık 5
gündür. Standart doz deri altı enjeksiyon yoluyla haftalık 0,75 mg olup
önerilen maksimum doz ise haftalık 1,5 mg'dir (Katzung & Trevor, 2012).
Literatür incelendiğinde dulaglutidin etkinliğini plasebo ve eksenatid ile
karşılaştırmak amacıyla yapılmış bir çalışmada dulaglutid ile tedavinin,
eksenatid ile karşılaştırıldığında HbA1c’'yi düşürmede daha etkin olduğu ve
1,5 mg dozla tedavi edilen hastalarda HbA1c’de doza bağlı bir azalma olduğu
saptanmıştır (Buse et al., 2010). Başka bir çalışmada haftada bir kez 1,5 mg
dulaglutid uygulamasının, günlük insülin glarjin ile karşılaştırıldığında daha
yüksek gastrointestinal advers olay insidansı ve daha düşük hipoglisemi riski
ile birlikte daha fazla HbA1c düşüşü ve kilo kaybı gösterdiği bildirilmiştir
(Giorgino et al., 2015).
Liksisenatid. Liksisenatid 3 saatlik bir yarı ömre sahip eksendin-4'ün
sentetik bir analoğudur. 10 mcg ve 20 mcg sabit dozları mevcuttur. 10 mcg'lik
doz, ilk 2 hafta boyunca kahvaltıdan önce günde bir kez enjekte edilir ve
tolere edilirse bu doz günde 20 mcg'ye çıkarılabilir. Klinik etkisi HbA1c’yi
düşürme açısından eksenatid ile yaklaşık olarak aynıdır. Yaklaşık 1 ila 3 kg
arasında da kilo kaybı sağlamaktadır (Katzung & Trevor, 2012). Metformin
ile hedeflenen glisemik indekse ulaşamayan T2D’li hastalarda liksisenatid ve
liraglutid etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü bir çalışmada
liksisenatid tokluk glikozunu, liraglutid ise açlık glikozunu düşürmede daha
üstün iken her iki grupta HbA1c başlangıca göre önemli ölçüde düşmüştür.
Kilo kaybı iki grup arasında benzer iken gastrointestinal etkiler açısından
liksisenatid ile tedavi daha iyi tolere edilmiştir (Kapitza et al., 2013). Bu
sonuçlar T2D tedavisinde liksisenatidin güvenli ve etkin bir şekilde
kullanılabileceğini göstermektedir.
Semaglutid. Semaglutid yaklaşık 1 haftalık bir yarı ömre sahip sentetik
bir GLP-1 analoğudur. Yapı olarak liraglututide benzer olsa da albümine daha
sıkı bağlanması nedeniyle daha uzun bir yarı ömre sahiptir. Şu anda haftada
bir subkutan enjeksiyon uygulaması mevcuttur. Bunun yanında yakın
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zamanda oral tedavi için sodyum N-8-(2-hidroksibenzoil) amino) kaprilat
(SNAC) ile birlikte formüle edilmiştir. Ancak gastrointestinal sistem yoluyla
emildiğinde nispeten düşük biyoyararlanım hesaba katıldığında oral
semaglutidin günlük olarak uygulanması gerekmektedir. Ayrıca oral
uygulama için onaylanan ilk GLP-1 RA’dır (Nauck et al., 2021). 2017 yılında
yayımlanmış randomize kontrollü bir çalışmaya göre eşdeğer dozlarda,
subkutan ve oral semaglutidin HbA1c, vücut ağırlığı ve yan etkiler üzerinde
benzer etkilere sahip olduğu görülmüştür (Davies et al., 2017).
Tüm GLP-1 RA'lar, GLP-1 reseptörüne özgüllükle bağlanır ve
pankreas beta (β) hücrelerinden glikoza bağımlı insülin salınımını uyarır
(Drucker, 2018). Bunun yanında glisemik kontrol üzerindeki farmakodinamik
etkileri kısa etkili ve uzun etkili oluşlarına göre farklılık gösterir. Kısa etkili
GLP-1 RA'lar, insülin sekresyonunu artırmanın yanı sıra, gastrik boşalmayı
yavaşlatarak öncelikle tokluk glikoz yanıtını düşürür. Uzun etkili GLP1RA'lar ise, insülin sekresyonunu uyararak ve uzun bir süre boyunca
glukagonu azaltarak açlık kan şekeri seviyesini düşürür (Meier, 2012;
Uccellatore et al., 2015). Literatürde çeşitli klinik çalışmalarda GLP-1
RA’ların etki düzeyleri karşılaştırılmıştır. Shyangdan ve ark. GLP-1 RA'ları
karşılaştıran 17 randomize kontrollü çalışmanın bir meta-analizini
gerçekleştirmişlerdir. Sonuçta plasebo ile karşılaştırıldığında, tüm GLP-1
RA'ların HbA1c'yi %1–%1,2 oranında azalttığını bildirmişlerdir (Shyangdan
et al., 2011).
Genel olarak ise uzun etkili GLP-1 RA'ların glisemik kontrol açısından
kısa etkili GLP-1 RA'lardan daha etkin olduğu düşünülmektedir. T2D’li
hastalarda yapılan çeşitli çalışmalarda da liraglutid ve dulaglutid kullanımın
günde iki kez eksenatid kullanımına göre daha iyi glisemik kontrol sağladığı
bildirilmiştir (Blevins et al., 2011; Wysham et al., 2014).

3.2. Dipeptidil Peptidaz- 4 (DPP-4) İnhibitörleri
DPP-4 inhibitörleri, DPP-4 aktivitesini hızlı ve spesifik olarak inhibe
eden, düşük moleküler ağırlıklı, oral yolla alınabilen ilaçlardır. DPP-4,
dolaşımda bulunan ve GLP-1 etkinliğini azaltan hücrelerin yüzeyinde bulunan
bir enzimdir (Gilbert & Pratley, 2020). DPP-4 inhibitörleri aracılığıyla bu
durum önlenerek yemekten sonra aktif GLP-1 seviyeleri 2 ila 3 kat
artırılabilmektedir (Demuth et al., 2005). Klinikte kullanılan başlıca beş DPP4 inhibitörü; sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin, alogliptin ve linagliptindir.
Sitagliptin. Sitagliptin pazarlama onayı alan ilk DPP-4’tür ve 2006'da
ABD'de piyasaya sürülmüştür (Deacon, 2020). Günde bir kez 100 mg dozda
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oral olarak verilir. %85'in üzerinde oral biyoyararlanımı vardır. 1-4 saat içinde
doruk konsantrasyonlara ulaşır ve yaklaşık 12 saatlik bir yarılanma ömrüne
sahiptir. Temelde idrarla, kısmen de ilacın aktif tübüler sekresyonu ile atılır.
Metabolitleri önemsiz aktiviteye sahiptir. Sitagliptin ile tedavinin, HbA1c'de
%0,5-1,0 oranında azalma ile sonuçlandığı gösterilmiştir (Katzung & Trevor,
2012).
Vildagliptin. Vildagliptin onaylanan ikinci DPP-4’tür ve
siyanopirolidin kimyasal sınıfına aittir. Vildagliptin, dolaşımdaki baskın form
olan ve dozun %57'sini oluşturan inaktif bir molekül (LAY151) oluşturarak
önemli düzeyde hidrolize olur ve sadece yaklaşık %18'i aktif ilaç olarak
dolaşıma katılır (Villhauer et al., 2003). Yarılanma ömrü yaklaşık 2 saat olup
sitagliptininkinden çok daha kısadır ve günde bir veya iki kez 50 mg dozda
oral olarak kullanılır (Katzung & Trevor, 2012).
Saksagliptin. Vildagliptin gibi saksagliptin de bir siyanopirolidindir ve
önemli ölçüde metabolize olan bir ilaçtır (Deacon, 2020). Günde 2,5-5 mg
oral olarak verilir. Yaklaşık 2 saat içinde (aktif metaboliti için 4 saat)
maksimum konsantrasyonlara ulaşır. Minimal düzeyde proteine bağlıdır ve
CYP3A4/5 tarafından hepatik metabolizmaya uğrar. Ana metaboliti aktiftir ve
atılımı hem renal hem de hepatik yollarla olur. Terminal plazma yarı ömrü
saksagliptin için 2,5 saat ve aktif metaboliti için 3,1 saattir (Katzung &
Trevor, 2012).
Alogliptin. Sitagliptin gibi biyoyararlanımı yüksek, metabolize edilme
oranı düşüktür ve yaklaşık 20 saatlik bir yarılanma ömrü vardır (Deacon,
2020). Standart dozu oral olarak günde 25 mg’dir. Alogliptin; metformin,
sülfonilüre veya pioglitazona eklendiğinde HbA1c'yi yaklaşık %0,5-0,6
oranında düşürmektedir (Katzung & Trevor, 2012).
Linagliptin. Piyasaya en son çıkan ve en yaygın kullanılan beş DPP4’'ten biri olan linagliptin, 2011 yılında yasal onay almıştır. Linagliptin kayda
değer bir metabolizmaya uğramaz ve uzun bir yarılanma ömrüne sahiptir.
Etkin yarılanma ömrü 12 saat iken terminal yarılanma ömrü 100 saatten
fazladır (Deacon, 2020). Standart dozu günlük 5 mg'dir ve esas olarak safra
yoluyla atıldığı için böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.
Linagliptinin; metformin, sülfonilüre veya pioglitazona eklendiğinde
HbA1c'yi %0,4-0,6 oranında düşürdüğü bildirilmiştir (Katzung & Trevor,
2012).
Literatürde çeşitli klinik çalışmalarla GLP-1 RA ve DPP-4
inhibitörlerinin klinik etkinlik ve güvenlik profilleri karşılaştırılmıştır. Bu
çalışmalar genel olarak GLP-1 RA'ların DPP-4 inhibitörlerine göre üstün
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glisemik kontrol ve kilo kaybı sağladığını göstermiştir. Bunun yanında her iki
tedavi de düşük ve karşılaştırılabilir bir hipoglisemi insidansı ile
ilişkilendirilmiştir. Mevcut klinik kılavuzlara göre, GLP-1 RA ve DPP-4
inhibitörlerinin her ikisi de hastalık spektrumu boyunca T2D'li hastalarda
glisemik kontrolün sağlanmasında endikedir (Gilbert & Pratley, 2020).

SONUÇ
T2D prevalansı hızla artan ve toplum sağlığı açısından ciddi tehdit
oluşturan kronik, metabolik bir hastalıktır. T2D’li hastalarda GLP-1 düzeyleri
azalmakta ve glikoz homeostazı bozulmaktadır. Egzersiz ve farmakoterapi
GLP-1 düzeylerini artırmak amacıyla kullanılan etkin tedavi
stratejilerindendir. Egzersiz, glikoz homeostazını iyileştirme ve T2D’nin
neredeyse tüm aşamalarını etkileme potansiyeline sahip non-farmakolojik bir
yöntemdir. Ancak etki mekanizmaları hala tam olarak anlaşılamadığı için
üzerine sıklıkla çalışılan bir konudur. Özellikle egzersiz ve GLP-1 arasındaki
ilişki son dönemlerde sıklıkla araştırma konusu olmaktadır. Farklı
popülasyonlar ve T2D’li hastalarla yapılan çalışmalar egzersizin GLP-1
düzeylerini artırarak glisemik kontrolün sağlanmasına katkıda bulunduğunu
göstermiştir. Plazma GLP-1 düzeylerini maksimal oranda artıracak egzersiz
türü, süresi ve yoğunluğu açısından bakıldığında ise sonuçlar oldukça
heterojendir. Buna rağmen araştırma sonuçları incelendiğinde genel olarak;
kısa ve uzun süreli, orta ve yüksek yoğunluklu kombine egzersizlerin daha
etkili olduğu görülmüştür. Hafif yoğunluklu egzersizin etkileri ise belirsizdir.
Ayrıca egzersiz ve GLP-1 RA’ların birlikte kullanımı da egzersizin etkinliğini
artırmaktadır. Farmakoterapi yoluyla GLP-1 düzeylerini artırmak içinse GLP1 RA ve DPP-4 inhibitörleri kullanılmaktadır. Egzersize kıyasla GLP-1
temelli farmakoterapide önerilen sınırlar ve dozlar daha nettir. Klinik
araştırmalar her iki yöntemin de glisemik kontrolü sağlamada etkin olduğunu
göstermektedir. Ayrıca egzersize kıyasla GLP-1 temelli farmakoterapide
önerilen sınırlar ve dozlar daha nettir. Bu nedenle gelecekte egzersiz ve GLP1 arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması ve daha etkin bir T2D yönetimi için
boylamsal ve kanıt düzeyi yüksek randomize kontrollü klinik çalışmalara
ihtiyaç vardır.
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GĠRĠġ
Günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen, kısıtlayan bir his, duyu olan ağrı
sadece kişinin kendisi tarafından hissedilen ve hastaneye ya da hekime
gitmesine yol açan subjektif bir bulgu, hastalık işareti olup, vücudumuzda
oluşan rahatsızlıklar için bizi uyaran bir sinyaldir.
Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (IASP) ağrıyı; “vücudun
herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir nedene bağlı veya bağlı
olmayan kişinin geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, nahoş duyusal ve
duygusal deneyimdir” şeklinde tanımlanmaktadır. Buradan, ağrının tüm
yaşantımızı ve yaşamımızı içeren tüm özelliklerini içerdiği anlaşılmaktadır.
Ağrının esas görevi organizmanın zarar görmesini engelleyerek korumak ve
hasar ya da yaralanmanın en az olmasını sağlamak için bir sinyal olarak
uyarıcı olmaktır (Finnerup ve ark., 2016).
Vücutta meydana gelen bir hasar sonucu ağrı oluşan ve kişinin sağlık
kuruluşu ya da hekime başvurmasını sağlayan bulgu olup en önemli
uyarandır. Bununla birlikte tıpta oldukça gelişmiş tanı yöntemlerine rağmen
bazen ağrıya neden olan hasarlar, ağrının şiddeti tespit edilemeyebilir. Mesela
migren veya nevraljide çok şiddetli, dayanılması imkânsız olan ağrılarda
teknolojik tanı yöntemleri (MRI, BT) ya da diğer yöntemlerle bu ağrılara
neden olan herhangi bir hasar tespit edilemeyebilir.

1.AĞRININ SINIFLANDIRILMASI
Subjektif bir bulgu olması nedeniyle ağrıyı standart olarak
sınıflandırmak pek mümkün olmamakla birlikte, kliniğini yani fizyolojisi,
süresi (akut/kronik), yoğunluğu/şiddeti, olduğu bölge, etkilenen doku ve
sendromları bakımından sınıflandırma yapılabilir. Ayrıca kişinin cinsiyeti,
yaşı, psikolojisi ve sosyokültürel özellikler de ağrı oluşumunu, hissetme
şiddetini etkilemektedir (Loese, 2008).
Ağrı farklı parametrelere göre şu şekilde sınıflandırılabilir.
I. Fizyolojisine-kliniğe (mekanizmasına) göre; Nosiseptif, somatik,
visseral, nöropatik (nonnosiseptif), enflamatuvar, deaferantasyon,
reaktif, psikosomatik
II. Süresine göre; akut, kronik
III. Yoğunluğu/şiddetine göre; Hafif, orta, şiddetli
IV. Kaynaklandığı dokuya/bölgeye göre; Somatik (Cilt, kaslar,
eklemler, tendonlar, kemikler), visseral (böbrek, mide, kalp,
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safrakesesi vb iç organlar), sempatik, periferal, derin, yüzeysel,
yansıyan
V. Etyolojisine/Sendromlarına göre; Kanser, migren, artrit.
Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre ağrı sınıflandırmada en
sık anatomik, etiyolojik, süre ve patofizyolojik sınıflandırmalar
kullanılmaktadır. Klinik uygulamalarda da WHO’nün sınıflandırmaları
kullanılmaktadır.
1.1.Anatomik Sınıflandırma
Buna göre ağrıyı tanımlandırmak ağrının hissedildiği vücudun belirli
bölge ya da bölgeleri (baş ağrısı, bel ağrısı) kullanılmaktadır. Pratikte sık
kullanılmaktadır.

1.2.Etyolojik Sınıflandırma
Buna göre ağrı; ağrıya neden olan etken faktörü ile tanımlanır. Bunun
için ağrı önce kanserli ya da kanserli olmayan olarak ele alınarak
incelenebilir. Ağrının etyolojisinde yer alan akut yaralanmalar ya da altta
yatan durum /hastalıklar akut veya kronik (kanser ağrısı, lomber disk hernisi
gibi) yer alabilir.

1.3.Ağrının Süresine Göre Sınıflandırma
Kişinin yaşadığı ağrı; süresine bakımından akut veya kronik ağrı
şeklinde sınıflandırılır.
Akut ağrı; akut yaralanma ya da travma sonucu görülür daima
nosiseptif niteliktedir. Vücutta bir uyarıcı sistem olma fonksiyonuna sahiptir.
Bu ağrılar genellikle 3 - 6 ay içinde iyileşen ağrılardır. Ağrı ile uyarıcı faktör
(travma, enfeksiyon, doku hipoksisi, enflamasyon vb) arasında zaman, yer ve
şiddet olarak yakın ilişki söz konusudur. Postoperatif ağrılar güzel bir
örnektir.
Kronik ağrı ise, dokuların tahmini iyileşme süresi sonunda hala devam
eden (sürekli veya aralıklı) çoğu zaman nosiseptif ağrılardır. Bu ağrılar 90 gün
(3 ay) veya daha uzun süren; kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde
değiştiren, anormal davranışlara sevk eden, çoğu zaman bazı
psikolojik durumlar ve çeşitli bozuklukların da beraber seyrettiği ağrılardır.
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1.4. Patofizyolojik Sınıflandırma
Bu sınıflandırma ağrı oluşumu esnasında ağrıya yol açan patofizyolojik
mekanizmayı esas almaktadır.
Bu süreçte iki önemli patofizyolojik
mekanizma olan nosiseptif ve nöropatik ağrılar yer almaktadır.
Nosiseptif ağrı, hasarlı olan kaslar ve/veya kemik gibi dokulardan ya
da iç organlardan kaynaklanan ağrılardır. Nosiseptif ağrılar somatik ve
viseral ağrı (iç organ kaynaklı) olarak iki ana başlık altında ele alınabilir.
Somatik ağrılar, somatik sinir kaynaklı, ani başlayan, keskin, iyi
lokalizeedilirler. Deri, kas-iskelet sistemi (kaslar ve kemikler vb)
hasar/yaralanmalarında meydana gelir. Bu ağrılar yüzeyel (cilt yüzeyinde
oluşan küçük bir kesiye bağlı ağrı) ve derin (kalça kırığına bağlı ağrı) somatik
ağrılar olarak ayrılabilir.
Viseral ağrılar, bu ağrılara refere ağrı da denilmektedir. İç organlardan
kaynaklanan bu ağrılar yaygın olup tam olarak lokalizasyonu zordur ve
yansıyan tiptedir. Örneğin akut batın tablosu.
Nöropatik ağrı, nonnosiseptif ağrılar olup santral veya periferik sinir
sisteminin hastalığı, yaralanması veya fonksiyon bozukluğuna bağlı meydana
gelen sekonder anormal sinirsel aktivite nedeniyle olmaktadır. Bu mekanizma
sonucu gelişen ağrılı durumlarda (sinir sıkışması vb) genellikle beraberinde
uyuşma, karıncalanma, yanma vb semptomlar da görülmektedir (Erçalık).
Nörojenik ağrı ile nöropatik ağrı farklıdır. Nörojenik olan ağrı, periferal
sinir hasarı ile ortaya çıkar ve herhangi bir nöropati oluşturmaz. Nöropatik
ağrı tanımlaması, metabolik hastalıkların yol açtığı ağrı için de
kullanılmaktadır. Spontan veya ağrı eşiğinin düşmesiyle normalde ağrısız
olan uyarılar sonucu ortaya çıkan ağrı durumuna allodini denilmektedir.
Uyarıya yanıt sürekli ve amplitüd olarak abartılı olduğu durumlara
hiperaljezi denir. Nöropatik ağrı opioidlere ve nörolitik yöntemlere nosiseptif
ağrıya göre daha az yanıt vermektedir. Nöropatik ağrı çeşitlerinde;
mononöropati (sinir kompresyonu ya da inflamasyonu sonucu olan), nevralji
(şimşek çakar gibi olan), diyabetik polinöropati ile deafferantasyon ağrısı
bulunmaktadır.
Deafferantasyon ağrısı, merkezi ve periferik sinir sisteminin
yaralanması sonucu somatosensoryal uyarı iletiminin santral sinir sistemine
aktarılmasının engellendiği (talamik ağrılar, fantom ağrıları) durumlarda
ortaya çıkan ağrıdır.
Reaktif ağrı, sempatik ya da motor afferent sinirlerin refleks olarak
aktive olması sonucu nosiseptörlerin uyarılmasına bağlı olarak görülür
(miyofasial ağrı).
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Psikosomatik (Psikojenik) ağrı, depresyon ya da anksiyete gibi
psikolojik durumlarda görülür ve sanki doku hasarı varmış gibi olan algılama
nedeniyle olur.

2.AĞRI YOĞUNLUĞU VE AĞRI ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL
KAVRAMLAR
Bunun için çeşitli ölçekler geliştirilmiş olup ağrının şiddetinin
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Değerlendirme sonucu ağrı
derecelendirilerek sınıflandırma yapılabilir.
 Ağrı eşiği: Kişiyi uyarılabilen en düşük ağrı şiddetine ağrı eşiği
denilmektedir.
 Ağrı toleransı: Kişinin tolere ettiği (dayanabildiği) ya da ağrı
uyarısının durdurulmasını istediği en yoğun ağrı olarak
tanımlanabilir.
 Ağrı Davranışı: Ağrısı olan kişide gözlenen davranış (ağrı olan
bölgeyi tutma, ovma, destekleme; ağlama, inleme, kıvranma,
çırpınma, sözel ifade etme, yüz ifadesinde değişiklik vb.)
şekilleridir.

3.AĞRIYA NEDEN OLAN UYARICI (ALGOJENĠK)
FAKTÖRLER
Ağrıya neden olan birçok bulunmakla birlikte çoğu zaman normal ve
doğal olan uyaranların şiddetinin artması, maruziyet süresinin uzaması ağrının
oluşumunu uyarmaktadır. Bu algojenik faktörlerin ortak özellikleri ise dokular
üzerine zararlı etkilerinin olmasıdır. Ağrıyı uyaran faktörler (algojenik) üç
başlık altında ele alınabilir.
I. Mekanik ya da termal uyaranlar (Fiziksel hasara yol açarlar)
II. İskemi (laktik asit birikimine sebep olduğu için)
III. İnflamasyonlar (enfeksiyon, toksin ve çeşitli kimyasallardan
kaynaklanan).

4.NOSĠSEPTÖRLER (AĞRI RESEPTÖRLERĠ)
Ağrı; vücutta (cilt, organlar ve derin dokularda) yaygın olarak bulunan
serbest sinir uçlarındaki reseptörlerle (nosiseptör) algılanmaktadır.
Nosiseptörler; serotonin, hidrojen iyonları (pH<3 şeklinde hidroklorik asit ya
da laktik asit), asetilkolin, K+ iyonları, prostaglandin, lökotrien gibi
metabolitler, P maddesi, kininler vb faktörlerle uyarılabilirler.
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5.AĞRININ OLUġUM MEKANĠZMASI
Ağrı oluşum süreci; ağrıya neden olan uyaranın nosiseptörleri aktive
etmesi ile başlar. Uyarı sonrası oluşan iletiyi Aδ lifleri (hızlı) ve C lifleri
(yavaş ağrı uyarısını) ile kortekse taşınır. Ağrı algısı ise söz konusu iletinin
korteksteki duygusal ve bilişsel ağrı oluşumu ile ilgili bölgelere ulaşmasıyla
gerçekleşir. (Yağcı ve Saygın, 2019)
Ağrının başlaması için öncelikle periferik nosiseptörlerin uyarılması
gerekir. Bu nosiseptörler, bir çok aljezik ve hiperaljezik nörokimyasal
maddelerle uyarılır. Nosiseptörün uyarılması sonucu oluşan duyusal bilgi, βendorfin ile endojen bir opioid peptit olan metenkefalin tarafından
modülasyon için spinal kordun etrafından dorsal kök ganglionuna
(boynuzuna) iletilir. Bu iletim ağrıya karşı gösterilecek savunma davranışında
çok önemli role sahiptir (Tan, 2009).
Ağrının iletim aşamaları; transdüksiyon, transmisyon, modulasyon ve
persepsiyon
şeklindedir.Transdüksiyon
aşamasında
ağrılı
uyaran
nosiseptörlerde elektriksel aktiviteye dönüştürülür.
Transmisyon, nosiseptif uyarının sinir sistemi boyunca iletildiği
aşamadır. Transmisyonda elektriksel aktivite primer sensoriyel afferent
nöronlar tarafından medulla spinalise taşınır. Medulla spinalise taşınan
elektriksel aktivite (nosiseptif uyarımın) buradan çıkan ileti sistemi
kullanılarak önce beyin sapına, sonra talamusa ve buradan da talamokortikal
yollarla kortekse (somatosensoriyel alana) iletilir.
Modülasyon aşamasında nosiseptif transmisyon nöral faktörlerle
değiştirilerek uyumlanır, düzenlenir yani modifiye edilir.
Persepsiyon ise uyarının algılandığı son aşama olup kişinin psikolojisi
ile etkileşimi ve subjektif emosyonel deneyimlerine göre gelişmektedir.(Şekil
1) (Olesen ve ark., 2012).
Vücudun birçok yerinde bulunan nosiseptörler ile aktive olan
nöronlardan salınan eksitator nörotransmitterlerin (glutamat gibi) ağrıyı
arttırma; inhibitor nörotransmitterlerin (gama aminobutirik asit (GABA) gibi)
ise ağrıyı azaltma etkileri vardır.
Omurilik, periferden gelen ağrı uyarılarıyla oluşan sinyallerini afferent
nöronlarla üst merkezlere ulaştırır. Kortekse iletilen bu sinyaller, ilgili
merkezlerde değerlendirilir. Değerlendirme sonucu beyin sapından efferent
nöronlarla (yollarla) omuriliğe geri iletilerek ağrının kontrolü sağlanır.
Monoaminerjik bir yolak olan efferent yollar monoaminleri (dopamin,
seratonin, noradrenalin) kullanmaktadır. Bu yolların özelliği ağrıyı azaltmak
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olmakla birlikte reseptör alt tipi ve baskın monoamine göre ağrıyı
arttırabildiği için bu yolağa modülasyon yolağı da denir.

ġekil 1. Ağrının Afferent iletim yolu:

Zararlı birçok faktör periferik nosiseptörleri uyarabilir. Nosiseptörün
yakınında olan çeşitli hücreler (lökosit, mast hücresi, makrofaj ve
keratinositler gibi), sinir uyarım eşiğini azaltan ya da arttıran kimyasalların
salınmasını sağlayabilir. (McDougall ve ark., 2011).
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ġekil 2. Periferik nosiseptör sensitivitesinin özellikleri:

Zararlı olan kimyasal, mekanik ya da ısıl bir uyarı; santral sinir
sistemine iletilecek aksiyon potansiyellerini oluşturmak üzere sodyum ve
kalsiyum kanallarıyla güçlendirilmiş bir elektriksel sinyal haline getirilir.
Herhangi bir yaralanma sonrasında nosiseptöre yakın olan mast hücreleri
uyarılır ve enflamatuarlar (histamin, bradikinin, prostaglandin, nöron büyüme
faktörü (NGF) gibi salınır. Bu enflamatuar maddeler, tirozin kinaz reseptörü
tip 1 (TrKA) ve GPCR gibi reseptörlere etki ederek periferik nosiseptör
sensivitesine neden olurlar. Ayrıca, bağışıklık hücreleri ile nosiseptörlerin
etkileşimi sonunda noropeptitlerin (P maddesi (SP), kalsitonin gen ilişkili
peptid (CGRP) salınımı da olmaktadır. PGE2: Prostanglandin E2 (Olesen ve
ark., 2012).
Oksidatif stres, reaktif oksijen türlerinin üretiminin, antioksidan
savunma sistemlerini aştığında ortaya çıkar (Kısadere ve ark., 2019, Kısadere
ve ark., 2021). Reaktif oksijen türleri (ROS), hücreyi yakın çevresiyle birlikte
homeostazda tutmayı amaçlayan birçok hücre içi sinyalleşme kaskadında
ikinci haberciler olarak birçok mekanizmada önemli roller oynarlar (Yazıcı ve
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ark., 2021). Oksidatif stresin ağrının gelişiminde ve sürdürülmesinde rol
oynadığını gösteren son yıllarda yapılmış çalışmalar mevcuttur (Feairheller ve
ark., 2011, Morris ve ark., 2012). Özellikle nükleer faktör eritroid 2-ilişkili
faktörün (Nrf2) aktivasyonu, başta antioksidan ve antiinflamatuar etkileri
olmak üzere çeşitli sitoprotektif fonksiyonlar yoluyla ağrı etkilerinin
azaltılmasına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir (Taha ve ark., 2012).
Bunun yanı sıra diyabetik nöropatide meydana gelen ağrının, yüksek hücre içi
glikoz konsantrasyonu nedeniyle artan Ca2+ akışı ve mitokondriyal aktivite
yoluyla ROS'un doğrudan yükselmesi ile ilgili olabileceği düşünülmektedir
(Obrosova ve ark., 2011).
Ağrının algılanması: Ağrının algılanması, periferdeki ağrıya duyarlı
nosiseptörlerin uyarılması ile ya da hasar gören dokudan mediyatörlerin
salınması ile omuriliğe afferent transmisyon ve dorsal boynuzdan üst
merkezlere iletim süreci sonunda gerçekleşir. Ağrı, nosiseptör denilen özel
reseptörlerce algılanır. Nosiseptörler; periferik terminalleri ağrılı uyaranlara
duyarlı, cilt ile cilt altı dokularda yer alan yalın ve serbest sinir uçlarında
bulunan
reseptörlerdir.
Nosiseptörlerin
algıladığı
ağrı
uyarılar
değerlendirilmek üzere beynin ilgili bölgelerine iletilir (Seol ve Galko 2012,
Lee ve ark. 1986). Temel duyu sistemi olan nosisepsiyon, organizmayı olası
hasar için uyarmakla görevlidir. Nosiseptif yollar, beyin bölgeleri ile
bağlantılıdır.
Nosiseptörlerin uyarılmasıyla nörokimyasal maddeler (bradikinin, P
maddesi, endorfin ve serotonin) maddeler salınır. (Şekil 2-3) (McDougall
2011, Olesan ve ark. 2012). Nosiseptörlerin mikro çevresi; sempatik afferent
sinir uçları, nosiseptörler ve bunların çevresindeki düz kaslar ile kapillerden
oluşmaktadır. Nosiseptörler; mekanik uyaranlar haricinde, endojen algojenik
maddelerle (interlokinler, P maddesi, prostaglandinler, histamin, bradikinin
lökotrienler, TNF−α gibi) de uyarılabilirler.(Woolf ve ark. 2003).
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ġekil 3. Ağrının algılanma mekanizması (Aydın ON 2002).

6.AĞRILI UYARANLARA KARġI VERĠLEN YANITLAR
I- İstemli verilen Yanıtlar: Kişinin ağrısının olduğunu gösteren yanıtlar
olup; ağrıyan bölgenin ağrıya yol açan uyarandan uzaklaştırma, sözel ifade,
yüzün buruşturulması, sızlanma, kıvranma, belli pozisyona girme gibi
davranış biçimleridir (Patmano, 2016).
II. Otonom verilen Yanıtlar: Ağrı birçok otonom yanıta yol açar. Bun
yanıtlar; endokrin, müsküler, visseral ve vasküler olabilir. Spinal düzeydeki
segmental refleks ile çekilme ve fleksiyon olması sağlanır. Medulla ve beyin
sapında dolaşım ile solunum merkezlerinin uyarılması sağlanır. Hipofizin
hormon salgılamasına etki eder. Retiküler formasyonun uyarılmasıyla sonucu
uyanıklık sağlanır. Tehlikenin ve rahatsız edici bir durumun olması kortekse
iletilir. Hafızanın etkilenmesi ise frontal lobun uyarılması ile olur.(Erdine ve
Yücel, 2004).

7. AĞRININ NÖROANATOMĠSĠ VE PERĠFERĠK
BĠLEġENLERĠ
Ağrı, nosiseptör denilen özel reseptörlerce algılanır. Bu reseptörlerin
uyarı (ağrı) eşik değerleri; mekanik, termal ya da kimyasal uyaranların (bunlar
birlikte de etki edebilir) doku hasarına sebep olabilecek derecede şiddeti için
yüksektir. Tüm nosiseptörler, serbest sinir uçlarıdır. Reseptörler spesifik
uyaranlarla aktive olurlar ve bu uyaran şekline “reseptörün modalitesi” denir
(Rodney ve ark., 2017).
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Tüm reseptörlerin aktive oluş mekanizması benzerdir. Reseptörü
uyaran faktör öncelikle burada bir reseptör potansiyeli olmasına yol açar.
Reseptör potansiyeli eşik büyüklüğe ulaştığı zaman da ilk aksiyon potansiyeli
oluşur. Oluşan aksiyon potansiyeli “Hep ya da hiç yasası” gereği akson
boyunca sinaptik uca iletilir. Sonuç olarak hayati önemi arz etmeyen bazı
uyaranlara adapte olup pek çoğuna yönelik olarak rahatsız olmayı engeller.
Bu duruma yani yani şiddeti aynı olan uyarılar için reseptörün
duyarsızlaşması ve Na+ kanallarının zamanla inaktive olmasına adaptasyon
(akomodasyon), uyum sağlama denilmektedir (Johnson ve ark., 2002,
Laming, 2010).
Ancak homeostazisin muhafazası için dengede olması gereken
tansiyon (kan basıncı) değişiklikleri, sıvı ve elektrolitlerin düzeyi ve dengesi,
plazma pH’ı, vücudun postür (duruş) ve pozisyonunda görevli proprioseptif
duyu ve organizmayı korumaya çalışan nosiseptörler kolay kolay adapte
olmazlar. Bu reseptörlere tonik reseptörler denilmektedir. Organizma için
hayati önem taşımayan uyaranların etkili olduğu reseptörlere de fazik
reseptörler denir.
Uyaranın beyin tarafından algılanması weber-fechner prensibi
doğrultusunda uyarımın algılanma şiddeti ile uyaran şiddeti arasındaki
logaritma ile doğru orantılıdır (Johnson ve ark., 2002; Laming, 2010).
Bu iki şekilde gerçekleşir:
I-Reseptörün uyarılması sonucu oluşan aksiyon potansiyeli frekansının
artmasıyla
II-Aktive olan reseptör sayısının artmasıyla (Aydın, 2002; Pınar, 2016).
Uyarımın afferent iletiminde görevli olan C lifleri (yavaş ağrınının
oluşumundan sorumlu) ile A-delta (Aδ) lifleri (hızlı ağrının oluşumundan
sorumlu), cilt altı dokularda yer alan nosiseptörler ile korteks arasındaki
iletişimde etkili olan kapiller ve mast hücreleri etraflarını saran taşıyıcı
komponentlerdir. (Şekil 1). Nosiseptörlerin uyarılması sonucu oluşan ağrı;
keskin, batıcı, iğneleyici olup yeri net belirlenebilmektedir (Velioğlu, 2017;
Savrun, 2017).
 A-delta (Aδ) lifleri: Miyelinli oldukları için uyarıyı çok hızlı
iletirler. Akut ağrıları iletiminde görevli olan bu lifler kesin, yoğun
ağrılar ile lokal ağrıları iletirler. Akut (hızlı-keskin) ağrı yolu olarak
bilinen Aδ liflerinin iletim hızı 30 m/sn dir.
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 C lifler: Miyelinsiz olan bu lifler kronik ağrıların iletiminde
görevlidirler. Uyarıları yavaş, dağınık, donuk, sürekli, sızı veren ve
yanma şeklinde iletirler. Yavaş ağrı olarak da bilinen kronik ağrı C
lifleri ile anterolateral sistem ile iletilmektedir. Bu liflerin iletim hızı
ise 0,5-2 m/sn’dir (Velioğlu, 2017; Savrun, 2017).
Dorsal kök ganglionunda bulunan nosiseptörlerin soması ağrı yolunu
oluşturan ilk kısımdır. İkinci sırada yer alan nöronlar ise spinal kordun dorsal
boynuzunda bulunmaktadır. Bu nöronların aksonlarının spinotalamik
traktusun lateral kolununda bulunan kısmı ağrının oluşum yerini, şiddeti ve
süresi ile ilişkili ayırt edici bilgileri iletmede; medial kolunda yer alan kısmın
ise ağrının rahatsız edici kısmı ile ilgili affektif yönünden sorumlu olabileceği
ileri sürülmektedir.

ġekil 4: Ağrı duyusunun dorsal köke iletimi

Üçüncü sıra nöronlar ise talamusta bulunmaktadır. Talamus, organizma
tarafından iç ve dış ortamdan algılanan bütün uyarımların korteks serebride
yer alan ilgili duyu merkezlerine ve motor bölgelerine iletiminden sorumludur
(Kramer, 2017).
Özetle ağrı sinyallerinin iletimi iki yol ile gerçekleşmektedir.
I- Akut (birincil) ağrının iletildiği anterolateral sistem olup bu iletimi
mediyal lemniskus sistemin lateral spinotalamik traktus yolu
gerçekleştirmektedir.
II- Kronik (ikincil) ağrının iletimi ise medial spinotalamik traktus yolu
ile gerçekleşmektedir (Rodney ve ark., 2017; Velioğlu, 2017; Savrun, 2017).
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8. AĞRININ SANTRAL SĠNĠR SĠSTEMĠNDEKĠ
YOLAKLARI
Ağrının santral sinir sisteminde etkin olarak kullandığı spinotalamik ve
spinoretiküler yollar eskiden beri bilinmektedir. Diğer yolaklar ise yakın
zamanda tanımlanmakla beraber kabullenilmiştir. Ağrının iletildiği yolaklar
aşağıdaki şekilde tanımlanabilmektedir;
I. Spino-talamik yol: Çok eskiden beri bilinmekte olan bu yol, lamina I,
V ve VII. nöronlarından köken alarak orta hattı geçtikten sonra anterolateral
çıkıcı sistem içerisinde ilerleyerek talamusun postlateral ventral çekirdeğinde
son bulur. Bu yol ile ağrı duyumunun yeri, şiddeti, süresi, vb. özelliklerin
algılanmasında rol oynar (arousal). Bu bilgileri bilinç düzeyine ulaştıran
tanımlayıcı bir yolaktır.
II. Spino-retiküler yol: Acı yolağı olarak da isimlendirilen bu yol,
korteks serebri ve subkortikal yapıların (limbik sistem ve diensefalon) genel
olarak uyanık tutulması için organizmayı alarm halinde tutmakta rol oynar.
Anterolateral çıkıcı sistemde bulunan bu yolak çapraz olarak yer alan dorsal
boynuz aksonlarından meydana gelir.
III.Spino-mezensefalik yol: Dorsal boynuz lamina I ve V' te bulunan
nosiseptif fonksiyona sahip nöronlar anterolateral sistem içerisinde
bulunmaktadır.
Spino-retiküler
yolağa
yaklaşarak
mezensefalik
periaquaduktal gri cevhere dek ilerler. Bu yolun periaquadukta ile bağlantı
kurması nosisepsiyon açısından oldukça önemlidir. Çünkü burada analjezi
etkisi oluşmasında etkin rol oynayan enkefalinerjik nöronlar bulunmaktadır.
Bu açıdan bu bölge antinosiseptif mekanizmanın gerçekleştiği en önemli
kısım olarak bilinmektedir.
IV. Dorsal kolon yolu: Bu yolağın, visseral nosisepsiyonun yanı sıra
dokunma ve pozisyon duyumlarının iletilmesinde rol aldığı düşünülmektedir.
V. Spino-hipotalamik yol: Sonradan tanımlanmış bir yolak olan spinohipotalamik yol RAS (Retiküler Aktive Edici Sistem)’da herhangi bir sinaps
yapmamaktadır. Vücudun birçok bölgesinden emosyonel açıdan önemli
bilgileri doğrudan hipotalamusa ulaştırmaktan sorumludur (Erdoğan).

9.SEREBRAL KORTEKS VE AĞRI
Son yıllarda Melzac ve Casey'in supraspinal ağrı mekanizmaları
teorileri kabul edilmektedir. Melzac ve Casey’e göre; ağrının duyusal ayırt
edici ve duygusal motivasyonal bileşenleri uzak nöral sistemler vasıtası ile
aynı anda dağılmaktadır (Melzac ve ark., 1968). Ağrının duyusal ayırt edici
kısmının özellikle lateral spinotalamik traktus yolu ile talamusun lateral
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nukleusu ve kortekse serebrinin duyusal (somatosensoryal) kısmının ilişkili
olduğu bildirilmektedir. Bunun yanı sıra ağrının afektif motivasyonel alanının
ise medial spinotalamik traktus yolu, talamusun ve limbik sistemle ilişkili
olduğu belirtilmektedir. Beynin talamus, putamen ve serebellum gibi
subkortikal kısımları ile serebral kortikal bölgeler ağrılı uyaranlarla aktive
olmaktadır. Yapılan çalışmalar, hasar gördüğünde ağrı deneyimi yok olan
beyinde herhangi bir bölgenin bulunmadığını göstermiştir. Beyinin her hangi
bir bölgesinde lokalize olmuş ağrı merkezi bulunmamaktadır. Ağrı, beyinin
farklı birçok bölgesinde meydana gelebilir. Ağrıyı talamustan serebral
kortekse ileten birçok parelel yol tanımlanmıştır (Aydın, 2002).
Talamus tarafından alınan tek taraflı ağrılı uyarana ait bilgi buradan
direkt olarak korteks serebriye iletilmektedir. Ancak henüz serebral korteksin
ağrının oluşum mekanizmasındaki fonksiyonu tamamen açıklanamamaktadır.
Beyinde ağrı ile ilgili alanlar; I. ve II. duyusal alanlar, frontal lob, 9 ve 12.
alanlar, assosiyasyon lifleridir. Ağrı olayında üst düzeydeki işlevlerde
özellikle frontal lobun da rolü olduğu düşünülmektedir( Boivie, 1979; Craig
ve ark., 1996).

10.ANTĠNOSĠSEPTĠF ĠNĠCĠ YOLLAR
Organizmada endojen opioid peptidlerin varlığının keşfinden sonra ağrı
oluşturan uyarımlara karşı spinal ve supraspinal düzeyde var ola
enkefalinerjik ve monoaminerjik bir inhibisyon mekanizmasının bulunduğu
ortaya konulmuştur. Antinosiseptif inici yol olarak adlandırılan bu yolaklarda
bu nöronlar 3 gruba ayrılmaktadır;
I. Enkefalinerjik nöronlar; mezensefalik periaquaduktal gri cevherde
yer almaktadırlar. Hipotalamus ve serebral korteks ile ilişkilidirler. Burada yer
almakta olan nöronlarda endorfin bulunmaktadır. Mezonsefalondan başlayan
yol, RAS’a ulaşarak nükleus rafe magnus nükleus retikülaris
gigantosellulariste yer alan serotoninerjik nöronlar ile sinaps yapar.
Enkefalinerjik nöronların supraspinal inhibisyondan sorumlu olduğu
bildirilmektedir.
II. Noradrenerjik lifler, retiküler formasyondan başlayıp, m. spinalis
arka boynuzunda sona ererler. Bu nöronların nörotransmitter maddesi
noradrenalindir. Bu yolların başlangıcında yer alan opioid reseptörlerini
uyararak supraspinal analjezi meydana getirirler.
III.Spinal yerleşimli enkefalinerjik nöronlar, Antinosiseptif spinal
segmental mekanizmada rol alırlar. Bu bölgede dinorfin taşıyan nöronlar
yoğun bulunmaktadır.
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Lamina I ve II'de yer alan nosiseptif projeksiyon nöronlarının hücre
membranında K+ iyonu iletkenliğini artınca meydana gelen hiperpolarizasyon
sonucu monoaminerjik ve enkefalinerjik antinosiseptif etkiler ortaya çıkar.
Bunun yanı sıra inhibe edici nörotransmitter olarak bilinen gama amino
butirik asit (GABA)'in de antinosiseptif mekanizmalarda etkin olduğu
bildirilmektedir. Ağrının önlenmesinde projeksiyon nöronlarında hızlı ve kısa
süreli inhibisyon oluşturulması, en fazla GABA ve kısmen de enkefalin
vasıtası ile gerçekleşmektedir. Uzun süreli inhibisyondan ise çoğunlukla
endorfin, kısmen de enkefalin ve somatostatin sorumludur. Yine inhibe edici
nörotransmitter madde olarak bilinen glisin ve bununla birlikte GABA
medulla spinaliste ağrı inhibisyonun şekillenmesinde etkin rol
oynamaktadırlar. Bu nörotransmitterlerin yanı sıra somatostatin ve bombesin
gibi nöropeptidlerin de inhibitör etkili oldukları rapor edilmektedir (Erdoğan).

11.KAPI KONTROL TEORĠSĠ
Wall ve Melzack tarafından 1965'te ortaya atılan “Kapı Kontrol
Teorisi”ne göre;
Ağrı duyumunun algılanması, nosiseptör ve afferent sinir yolları
vasıtası ile zararlı uyaranlara karşı oluşturulan cevap ile ilişkilidir. Doku
hasarlarında nosiseptörler aktiveye sevk edilerek nörokimyasalların salınması
sonucu yanıt oluşturulur. Ağrı duyusunun iletilmesinden sorumlunosiseptörler
A delta ve C sinir tellerinin sensoriyal uçlarıdır. Bu sinir telleri mekaniksel,
termal ve kimyasal uyaranlar ile uyarılırlar. Omuriliğin V. laminasındaki T
(transmisyon hücreleri) hücrelerine afferent nöron ile iletilen uyarım
substantia gelatinosa hücrelerince düzenlenir, hafifletilir ve ayarlanır. Kapı
mekanizmasının işleyişi, genel olarak A-alfa(α) ve A-beta(β) sinir tellerinin
uyarılması ile kontrol edilmektedir.Kalın sinir tellerinin uyarılması ile
substantia gelatinosa hücreleri uyarılarak (kapı kapanır) T hücrelerine
uyarının geçişi inhibe edilir.İnce sinir tellerinin uyarılması ise substantia
gelatinosa hücrelerini inhibe ederek, T hücrelerine uyarının iletilmesinde
artışa yol açar (Özkul, 2013).
12.AĞRI UYARISI SONRASI NOSĠSEPTĠF SÜREÇTE
MEYDANA GELEN DEĞĠġĠMLER
Ağrının oluşumuna neden olan pek çok kimyasal molekül olsa da en
fazla bilinen ve üzerinde durulan en önemlileri P maddesi, histamin,
serotonin, prostaglandinler ve kininlerdir. Organizmada hemen hemen bütün
dokularda bulunan histamin ve serotoninin açığa çıkması damarlarda
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dilatasyon, ağrı ve inflamasyona neden olmaktadır. Kinin ve bradikinin ise
çok güçlü ağrı oluşturan kimyasallardır. Prostaglandinler ise direkt etkili
olmaktan çok bu kimyasalların etkilerini artırarak iş görürüler. Nosiseptörlerin
uyarılması ile endojen algojenik madde de denilen P maddesi, bradikinin,
histamin, prostaglandinler, lökotrienler, interlökinler ve TNF−α gibi birçok
kimyasal maddelerin salınımı artar. Uyarının sempatik preganglionik nöronal
bölgeye aktarılması ile periferal vasküler sistemderefleks cevap oluşturulur.
Yine uyarımın ventral boynuza iletimi, alfa ve gama motonöronal bölgede
refleks cevap oluşumunda artışa yol açar. Substant P (SP) ve diğer
taşikininlerin lokal olarak salınması, vazodilatasyona neden olur.
Vazodilatasyonun şekillenmesi ile kan hücrelerinden salınımı artan histamin
ve bradikinin, nosiseptörleri sonraki uyarılar için hassas hale getirebilirler
(hiperaljezi). İnterkapiller hacim ve basıncın artmasından sonra meydana
gelenvazodilatasyon sonucu dokulara sıvı geçişine neden olur. Bu duruma
ilaveten Faktör XII’nin kinin ile aktiveye sevk edilmesi bradikinini
oluşmasına ve periferik damarlarda vazodilatasyonun yanı sıra ağrıya neden
olan önemli bir mediyatörün salınmasına yol açar. Transüdat olarak
adlandırılan ödem sıvısı içerisinde zamanlamarjinasyon–emigrasyon
gerçekleşmesine ve bu sıvıya lökosit ve makrofajların eklenmesi ile eksudat
oluşur. Ayrıca bradikininin,
prostoglandin oluşumunu tetikler. Yine
trombositlerden salınan serotonin, nosiseptörü doğrudan aktiveye sevk eder
(Hwang ve ark., 2013).

13.
AĞRININ
ÖNLENMESĠ

ENDOJEN

MEKANĠZMALARCA

Nosiseptör olarak adlandırılan spesifik reseptörlerle ağrı algılanır.
Nosiseptör ağrı uyarısından sorumlu deri yüzeyi ve altında serbest ve çıplak
halde bulunan sinir uçlarıdır. İnsan veya hayvanları herhangi bir hasara karşı
uyaran nosiseptör temel duyu sistemidir. Zararlı sinyaller nosiseptörlerce
tespit edilerek işlenmek üzere beyne ulaştırılır. Nörokimyasallar (serotonin,
endorfin, bradikinin, noradrenalin, asetikolin, P maddesi) ağrıya duyarlı
nosisöptörlerin aktivasyonu sonucu salgılanırlar. Nosiseptörlerin mikro
çevresini afferent sinir uçları, kapiller ile düz kas oluşturur (Cansız ve ark.,
2021).
Genel amaç olarak çeşitli çalışmalarda ağrı mekanizmasının
aydınlatılması ele alınmıştır. Ağrı ile ilişkili olarak serotonerjik,
glutaminerjik, dopaminerjik sistemlerin yanı sıra opioid sistemin olduğu
belirtilmiştir. Opioidler vücutta morfin benzeri etki gösterir ve ikiye ayrılır;
167

bir ekzojen iki endojendir. Ekzojen opioid analjezik etkisi olan morfin 19.
YY başlarında keşfedilmiş ve günümüzde de ağrı kesici (analjezik) olarak
kullanılmaktadır. Endojen opioid ise dışarıdan organizmaya verildiklerinde
sinir sisteminden immün sisteme, endokrin sistemden kardiyovasküler sisteme
çok geniş etkisi vardır. Endojen opioid organizmalarda bir tür fren yaparak
stres yanıtında aktiftir. Örneğin sempatik sinir siteminde olduğu gibi kavga
veya mücadele gerektirecek bir durum oluşturmak yerine stres hormonlarınca
oluşturulan seferberlik durumunun bitirilmesi, yıkıcı olabilecek stres yanıtının
sonlanmasıdır (Üresin, 1990). Örneğin insan veya hayvanın zarar verici bir
durumla karşı karşıya kalındığında oluşabilecek yaralanma sonucu bir ağrı
hissedecektir, fakat bu his yaralanan insan veya hayvanın bir işine
yaramayacaktır. Çünkü o anda canını kurtarmak, kaçmak veya mücadele
gerekmektedir. Ağrı bu sırada yaşamsal bir engel oluşturabileceğinden
endojen opioidler sayesinde organizma ağrısını rahat bir zamana
ertelemektedir. Kendi yaşamlarımızda bu örnekleri daha net görürüz; spor
yaralanması, travma veya trafik kazası gibi durumlarda oluşan kırık,
burkulma, ezilme gibi ağrı oluşturacak yaralanmalarda kişi olayın şokundan
bu süre geçene kadar ağrı algılanmamakta yada algılansa dahi organizma
tepki oluşturmamaktadır (Üresin, 1990) .
Tablo 1: Endojen opioid sistemin karakterizasyonu (Mistry ve ark., 2014)
Endojen Agonistler
Opioid reseptör

Öncül Maddeler

Peptit

Ağrıya Etkisi

FQ / NOP

ppN / OFQ

Nosiseptin / Orfanin

Analjezi,

FQ

hiperaljezi / Antiopioid cevabı
(beyinde)

DOP ( δ )

PENK

Enkefalinler*

Analjezi

KOP ( κ )

PDYN

Dinorfinler

Analjezi
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MOP (μ )

POMC

Endorfin*

Analjezi

Endomorfin-1
Endomorfin-2
Ayrıca Enkefalinler MOP reseptörlerine bağlanırken, Endorfinler ise DOP
reseptörlerine bağlanır.

13.1.MOP-Mü (μ) Opioid Reseptörü
Mü (μ) opioid reseptörü yoğun konsantrasyonda beyin kısımlarında
hipotalamus ve limbik sitem gibi norohormanal sekresyonla ilgili beyin
bölgelerinde bulunur. Ağrı ve stres yanıtında önemli işlevi bulunmaktadır.
Ağrı tedavisinde kullanılan opioid agonistlerin birçoğunun ilk hedefidir
(Friedman, 2020).

13.2.KOP - Kappa (κ) Opioid Reseptörü
Fizyolojik olarak Mü (μ) opioid reseptörü ile karşılaştırıldığında farklı
süreçlere aracılıkta olduğu düşünülmektedir. Yoğun olarak omurilikte yüksek
konsantrasyondadır. Hiperaljezi üretiminde önemli olmasının yanında Kappa
(κ) opioid reseptörünün Viseral ağrının modülasyonu için etkili oldukları
düşünülmektedir (Chavkin, 2011).

13.3.DOP - Delta (δ) Opioid Reseptörü
Delta (δ) opioid reseptörü Mü (μ) reseptörü karşılaştırıldığında, Delta
(δ) orta beyinde nispeten düşük yoğunluktayken, yüksek konsatrasyonda ise
periferik sinirlerin dorsal kök ganglionlarında bulunur. Akut ve kronik
ağrıların algısı üzerinde akut ağrıda çok az etkili olurken, periferdeki kronik
ağrı ve nosisepsiyonu modüle etmede çok önemli bir role sahip olabileceği
düşünüldüğüden farmakolojik çalışmalarda önem arz etmektedir (Bao, 2019;
Friedman, 2020; Pradhan, 2011).

13.4.NOP - Nosiseptin/Orfanin FQ Reseptörü
Nosiseptin/Orfanin FQ reseptörleri antagonizmaya ve naloksona
duyarsızdır. Ancak Opioid peptidlere karşı düşük afiniteye sahip olup secici
endojen agonistleri, prepro-N/OFQ’ dan tureyen noiseptin/orfanindir.
Beyindeki Nosiseptin/Orfanin FQ reseptörlerinin aktivasyonu, hayvanlar
üzerinde hiperaljezi veya anti-opioid etkilere yol açabilmektedir (Meunier,
1995; Reinschedi, 1995; PAN 2000).
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ġekil 5. Opioid sinyal yolağı (Zhang, 2020).

SONUÇ
Sonuç olarak ağrı; organizmada oluşması, iletilmesi, algılanması ve
endojen mekanizmalarca önlenmeye çalışılması bakımından oldukça
kompleks ve acılı bir olaydır. Bu mekanizmalar incelendiğinde organizmanın
kendisi ilk önce oluşan ağrıyı baskılamaya çalışmaktadır. Bu yüzden ağrının
tedavisi de beraberinde birtakım karmaşık olayların meydana gelmesine neden
olmaktadır. Bu konuda ağrı mekanizmasının bilinmeyen yönlerini açığa
çıkarılması için özellikle endojen opioidler ile ilgili araştırmalar devam
etmektedir. Artık ağrının dopaminerjik, serotonerjik, glutaminerjik sistemler
ile birlikte opioid sisteminin de ilişkili olduğu bilinmektedir. Ağrının başarılı
bir şekilde tedavisi de sadece ağrının fizyolojik mekanizmalarının iyi
anlaşılması ile mümkün olacaktır. Yaşam kalitesinin artırılması için etkin ve
güvenilir tedavi yollarının belirlenmesi amacı ile ağrının fizyopatolojisinin
detaylı bir şekilde moleküler mekanizmalarının ortaya konulmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
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GİRİŞ
Sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan nüfusun gittikçe yaşlanması ve yaşlı
nüfusun tedavi hizmetlerinin önemli bir kısmının bakıma ve hasta takibine
yönelik olması, hizmet sunum maliyetlerini önemli ölçüde artırmaktadır.
Günümüz bilgi iletişim teknolojileri sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili bu
temel problemin çözümü açısından önemli imkanlar yaratmaktadır.
Nesnelerin interneti adı ile kavramsallaştırılan ve akıllı teknolojilere dayalı
uygulamalar ile bu problemin önemli ölçüde çözülebildiği ve hastaların
takibinin günün her saatinde anlık olarak yapılabildiği uygulamalar hızla
gelişmektedir.
Yeni nesil bir bağlantı türü olan nesnelerin interneti, bir çok alanda
olduğu gibi sağlık hizmetlerinin sunulmasında da otomasyona dayalı hasta
takip sistemlerinin kurulmasına imkan yaratmakta ve hastalara ait her türlü
veri ve değişimin anlık olarak takip edilmesini sağlamaktadır. Bu teknoloji
sayesinde başta Alzheimer, demans gibi bilişsel kapasiteyi zayıflatan
hastalıklardan muzdarip yaşlı hastalar ile çocuk hastalar olmak üzere günlük
takibi önem taşıyan hastaların sağlık durumları anlık olarak takip
edilebilmekte, hastaların tedavi rutinlerini uygulayıp uygulamadıkları
izlenebilmekte ve bütün gelişmeler tek bir merkezde otomatik olarak kayıt
altına alınabilmektedir.
Bu araştırmada nesnelerin interneti teknolojisine dayanan akıllı
sistemlerin sağlık hizmetlerindeki kullanım alanları ve sağlık hizmetlerine
yararları incelenmiştir. Araştırma literatürdeki ilgili dokümanların (makale,
rapor, tez vb.) taranması yoluyla hazırlanmıştır. İncelenen çalışmalardan elde
edilen bilgi ve bulgulara göre; IOT (Internet of Things-Nesnelerin
İnterneti) teknolojisi sağlık hizmetlerinin maliyetini düşüren, hizmet
kalitesini artıran, acil durumlarda hizmet sunumunun hızını artıran bir
teknolojidir. IOT sistemlerinin anlık veri toplama, kaydetme/depolama
özelliği ilgililere kapsamlı analiz ve değerlendirme imkanı sunduğu için erken
tanılama, teşhis ve tedavide iyileşme sağlamaktadır. Bunların yanında IOT
teknolojileri ile sağlık hizmetleri kişiselleştirilebilmektedir. IOT
teknolojilerinin dayandığı bulut iletişim, mobil iletişim ve akıllı cihaz
teknolojilerindeki gelişmelerin bu sistemleri önümüzdeki yıllarda daha
kullanışlı hale getireceği düşünülmektedir.
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1. NESNELERİN İNTERNETİ
1.1.Araştırma Konusu
İnsanoğlunun sanayi ve teknolojide ulaştığı son aşamayı ifade eden
endüstri 4.0, başta bilgi iletişim teknolojileri olmak üzere bir çok teknolojiyi
içeren bir evredir (Eldem, 2017, s. 10). İnternet, bilgisayar tabanlı veri işleme
ve robotik teknolojilerin bir araya getirildiği nesnelerin interneti teknoloji
bunlar içerisinde en önemlilerinden birisi olarak öne çıkmaktadır (Öğünç,
2018, s. 1653). IOT, cihaz ve makinelerin insan müdahalesi olmaksızın bilgi
topladığı, veri toplayıp önceden belirlenmiş veri havuzuna veri gönderdiği,
havuzda toplanan bilgilerle karar verdiği ağ ve sistem yapıları olarak
tanımlanabilir. Bu sistemde günlük hayatta kullanılan nesneler aynı ağa
bağlanmakta ve sistem sayesinde senkronize edilmiş nesneler arası etkileşim
ve veri akışı mümkün olmaktadır (Gür, Saydam, Öztemur, & Akkaş, 2021, s.
118).
IOT, bir çok alanda kullanılabilen, mobil olarak tasarlanabilen, yer ve
zamana göre mimarisi biçimlendirilebilen kullanışlı bir teknoloji olarak bir
çok alanda zaman, maliyet ve kalite açısından önemli bir teknolojidir (Çavdar
& Öztürk, 2018, s. 40; Kulkarni & Sathe, 2014, s. 6231). IOT teknolojisi
karmaşık bir sistem olmasına karşın basit olarak günlük yaşamdaki
televizyon, buzdolabı ve benzeri ev nesneleri, otomobiller ve otomobil
donanımlarını, çeşitli üretim alanlarındaki cihazların akıllı sistemlerle uzaktan
yönetmeyi sağlayan bir teknolojidir (Can, Sezer, Bursa, & Ünalır, 2016, ss.
1201-1202; Gündüz & Daş, 2018, s. 328). Bu teknolojilerin öğrenen
makineler ile gelecekte daha da gelişerek yaygınlaşacağı düşünülmektedir
(Khan, Alhazmi, Javed, Ghandorh, & Aloufi, 2021, s. 15).
Sağlık hizmetleri, insan hayatını ilgilendiren ve çoğu zaman hastanın
anlık olarak takibini gerektiren ve gerçek zamanlı verinin çok önemli olduğu
hizmetlerden birisidir (Nursaçan & Çetı̇ nyokuş, 2020, s. 182). Bu açıdan
IOT’un sunduğu imkanların sağlık hizmetlerinin sunumunda bir çok yenilikler
getirmektedir (Gür vd., 2021, s. 118). Tıp ve sağlık hizmetleri açısından
dönüştürücü bir etkiye yol açacağı düşünülen IOT teknolojileri, bir yandan
sağlık hizmeti maliyetlerini azaltıp teşhis ve tedavinin hızını artırırken diğer
yandan da sistemlerinin iyileştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır
(Abdulwahid, 2019, s. 494).

1.2.Konunun Önemi
IOT, çeşitli alt yapı bileşenleri ile fizik dünyayı uzaktan kontrol etmeyi
ve yürütülen faaliyetlerle ilgili her türlü verinin toplanarak depolanabildiği ve
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otomatik olarak işleyebilen bir teknoloji mimarisi olarak bir çok alandaki
hizmetlerin sunulmasında önemli yenilikler getirmektedir (Sezer, Ünalır,
Yıldız, Gümüşkavak, & Akçay, 2018, s. 312). Henüz gelişme aşamasında olan
IOT teknolojisi aracılığıyla sağlık alanında kan basıncı ve glikoz seviyesi
ölçümü, vücut sıcaklığı izleme, ilaç reaksiyonlarını takip etme,
elektrokardiyografi (EKG) izleme (Natarajan, Scholar, & Kokila, 2016, ss.
38-39), oksijen doygunluğu izleme, çocuk hastalıklarını izleme, toplum
sağlığı verilerini izleme, ilaç yönetimi, rehabilitasyon sistemini yeniden
düzenleme, tekerlekli sandalye yönetimi gibi bir çok görevin
gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmektedir (Tunc, Gures, & Shayea, 2021,
ss. 7-8).
IOT teknolojisinin getirdiği bu yenilikler sağlık sektöründe hem
hizmetin hızını artırmakta hem maliyetleri önemli ölçüde düşürmektedir.
Sağlık hizmetlerinde şeker koması, kalp krizi gibi durumlar anlık müdahaleyi
gerektirmekte ancak klasik hizmet sunumunda hastanın hayatı için risk
oluşturan bir zaman aralığı kaçınılmaz olarak söz konusu olmaktadır (Sezer
vd., 2018, ss. 314-315). IOT teknolojisi başta acil durumlar olmak üzere insan
hayatı ile ilgili bir çok konuya anında müdahale imkanı yarattığı için
günümüz sağlık hizmetlerinin ulaştığı noktada özel bir önem taşımaktadır.
Bunun yanında sağlık hizmetleri gerçek zamanlı ve anlık verinin hayati önem
taşıdığı bir hizmet alanıdır (Nursaçan & Çetı̇ nyokuş, 2020, s. 182). Sağlık
hizmetlerinin kendi doğasına özgü bu özellikler, nesnelerin interneti gibi
değer yaratıcı bir teknolojinin bu alandaki kullanımının farklı düzeylerde ele
alınarak tartışılmasını önemli kılmaktadır.
Nesnelerin interneti teknolojilerinin farklı bilim disiplinlerinin alanına
giren konularda çok sayıda çalışma yapılmasına karşın teknolojinin henüz
başlangıç aşamasında olması, yeni çalışmaların yapılmasını gerekli
kılmaktadır. Çünkü teknolojinin ortaya çıktığı ilk dönemlerde alt yapıyla ilgili
teknik çalışmalar ön plana çıkmış (Alan, Kabadayı, & Çavdar, 2018, s. 295)
ve bu teknolojinin hangi alanlarda ne gibi yararlarının olabileceği konusunda
yeterince çalışma yapılmamıştır. Sağlık bilimleri alanında da benzer bir
eksiklik söz konusu olup bu teknolojinin sağlık hizmetleri için ifade ettiği
önemin ve sağladığı yararların kapsamlı araştırmalarla ortaya konulması
gerekmektedir.

179

2.NESNELERİN İNTERNETİ KAVRAMI
2.1. Nesnelerin İnterneti Kavramı
Üretimi makineleştirmek için su ve buhar gücü kullanımı ile başlayan
endüstri çağı günümüzde sanayi üretiminde ulaşılan siber tabanlı fiziksel
yapıyı ifade eden endüstri 4.0 seviyesini yaşamaktadır. Endüstri 4.0, bilişim,
iletişim internet, sensörler (veri toplama), otomasyon, yapay zeka ve robotik
teknolojileri gibi çok sayıda yeni teknolojik imkanların bir araya geldiği yeni
bir endüstriyel üretim dönemini ifade etmektedir. Birinci endüstri çağında kol
gücünün yerine mekanik sistemlerin ikame edilmesi ile başlayan
endüstrileşme süreci günümüzde endüstri 4.0 ile insanın zekâ, bilgi, beceri ve
yeteneklerinin yerine bilişim teknolojilerine dayalı sistemlerin ikame edildiği
bir aşamaya gelmiştir. Birçok bileşenden oluşan endüstri 4.0’ın en önemli
bileşeni nesnelerin interneti olarak adlandırılan teknolojidir (Eldem, 2017, ss.
10-11; Öğünç, 2018, ss. 1652-1653).
Üçüncü bin yılın başlangıcı iletişim teknolojisindeki devrim
niteliğindeki yeniliklerle olmuş ve bu gelişme insanların yaşamını
kolaylaştıran bir çok yeniliğin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle
internet fenomeni, sosyal ağlar aracılığıyla yeni bir iletişim biçimi yaratırken
ürün ve hizmetlerin sunulması, pazarlanması, satılması, satın alınması gibi
konularda yeni faaliyet alanlarının doğmasına öncülük etmiştir. Nesnelerin
interneti de bunlardan birisi olup bir çok sektörde yeni iş ve faaliyet
alanlarının doğmasına yol açmıştır (Bui & Zorzi, 2011). Dördüncü sanayi
devriminin simgesi siber-fiziksel sistemler olup bu sistemlerin temelinde veri
işleme ve ağlar vardır. Endüstride gelinen bu aşamada IOT önemli bir yer
tutmakta olup nesneleri ağlar üzerinden birbirine bağlayan bir teknoloji olarak
diğer teknolojilerden önemli ölçüde ayrılmaktadır. IOT teknolojisi, bir
entegrasyon teknolojisi olup nesneleri birbirine bağlamakla kalmaz, hizmet
alıcı ve vericileri de aynı sistem üzerinde bir araya getirmektedir. Temelinde
veri teknolojisi olan IOT, faaliyet alanı ile ilgili her türlü verinin bir havuzda
toplanarak depolandığı, işlendiği ve analize hazır hale getirildiği
sistemlerdir(Öğünç, 2018, s. 1653).
Nesnelerin interneti konusu henüz yeni sayılabilecek bir teknoloji olup
yapılan tanımlar ve işletmeler için hangi noktalarda ne şekilde değer
yaratacağı tartışılmaktadır. Kavrama ilişkin bir çok hususa ilişkin açıklamalar
başlangıç aşamasında olsa da günümüzdeki bir çok uygulama, bu teknolojinin
değer yaratıcı ve bir çok faaliyetin yürütülmesinde yenilikçi bir gelişme
olduğunu göstermektedir. Sistemin özünde başta günlük yaşamda kullanılan
cihazlar ve aletler olmak üzere planlanan faaliyetlerin nesnelerine bilgi
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iletişim teknolojileri aracılığıyla insan zekasının yüklenmesi vardır. Bu
yükleme sayesinde üretim ve hizmette kullanılan nesnelerin gerçek dünyası
ile internetin sanal dünyası arasında bir bağ kurulmakta ve önceden yapılan
planlama doğrultusunda nesnelerin bu zeka aracılığıyla kullanılması mümkün
olmaktadır (Alan vd., 2018, s. 296).
IOT teknolojinin sağladığı bir çok yarara karşın henüz bu teknolojinin
gelişme aşamasında olması başta güvenlik ve gizlilik olmak üzere bazı
alanlarda zafiyetler içerdiği de görülmektedir. Sistemin bilgisayar ve internet
teknolojilerine dayalı olması, başta ağ güvenliği ve kullanıcıların verileri
suiistimal etmesi gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Gelecekte
bilgilerin bir kısmını kontrollü olarak paylaşabilecek yeni modellerin
geliştirilmesi ile bu soruna önemli ölçüde çözüm üretileceği
düşünülmektedir(Alan vd., 2018, s. 311).

2.2.Nesnelerin İnternetinin Gelişim Süreci
Amerika Birleşik Devletleri’nin ordu için geliştirdiği ARPANET ile
başlayan bilgisayarlar arası ağ oluşturma teknolojisi devam eden yıllarda
devrim nitelikli gelişmeler göstermiş ve günümüzde bir çok teknolojik
yeniliğin kapısını aralamıştır. Sosyal medya uygulamaları ile toplumsal
kullanımı yaygınlaşan internet teknolojileri ile artık insan-insan iletişiminin
ötesine geçilerek fiziksel nesnelerle iletişim kurulabilen teknolojilere
ulaşımıştır. Nesnelerin interneti kavramı ile tanımlanan bu teknolojinin
önümüzdeki yıllarda yeni buluşlarla daha ileri aşamalarda bir teknolojiye
dönüşmesi beklenmektedir (Kulkarni & Sathe, 2014, s. 6229).
IOT, günümüzde teknolojinin ulaştığı seviye de dikkate alındığında
tarım, ulaşım, iletişim, alışveriş, eğitim ve sağlık başta olmak üzere bir çok
alanda uygulanabilen bir teknolojidir. İnternete dayalı modüller sayesinde
üretim, hizmet ve diğer faaliyetler akıllı sistemlerle yürütülebilmektedir
(Çavdar & Öztürk, 2018, s. 40). İlk defa 1999 yılında Kevin Ashton
tarafından bir sunumda kullanılan nesnelerin interneti kavramı, internete
bağlanabilen nesnelerin internet aracılığıyla uzaktan kullanılabilmesini,
yönetilebilmesini ifade etmektedir(Çavdar & Öztürk, 2018, s. 40; Sazak &
Albayrak, 2007).
IOT teknolojisinin 1990’lardan günümüze kadar olan gelişim süreci 4
evrede incelenmektedir. Bunları kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür
(Gündüz & Daş, 2018, s. 327);
 Birinci evre: Bilginin dijital ortama aktarılması (1990-1995),
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 İkinci evre: Dijitalleştirilmiş bilginin kullanımı ve e-ticaret
uygulamaları (1990’ların sonları),
 Üçüncü evre: Sosyal medya, bulut teknolojileri, mobil teknolojiler
gibi dijital süreçler (2000’li yılların başları),
 Dördüncü evre: Nesnelerin dijital sistemlerle internete bağlanması
ve internet aracılığıyla yönetilebilmesi (Günümüz).

2.3.Nesnelerin İnterneti Sisteminin İşleyişi
Akıllı teknolojilerin gelişimi bulut iletişim ve bilişim teknolojilerindeki
gelişmelerle paralellik göstermektedir. Çünkü IOT teknolojileri önemli ölçüde
bulut teknolojisini kullanan sistemler olup bu teknolojilerdeki gelişme,
kullanım ve yaygınlığı da önemli ölçüde etkilemektedir. IOT teknolojisi farklı
türden cihazları birbiri ile ilişkilendiren bir yapı içermekte ve bu cihazların iş
birliğine dayalı bir çalışma düzeneği yaratmaktadır. Akıllı evler, akıllı kentsel
topluluklar, akıllı sağlık sistemleri gibi adlar verilen bu sistemlerde çeşitli alet
ve cihazlar arasında yaratılan bağlantı sayesinde bilgi ve veriler toplanmakta,
bu bilgi ve veriler sınıflandırılarak analiz edilip karar vermede
kullanılmaktadır (Tunc vd., 2021, s. 1).
IOT mimarisi henüz geliştirilme aşamasında bir mimari olup günden
güne bu mimariye yenilikler eklenmektedir. Ancak ana hatları ile IOT
mimarisinin aşağıdaki özelliklere sahip olduğu belirtilmektedir(Çavdar &
Öztürk, 2018, ss. 40-41);
 Kullanılabilirlik, IOT teknolojisi kullanıcılara her yerde ve her
zaman kesintisiz servis hizmeti sunabilmelidir. Ayrıca bu hizmetin
aynı anda farklı yerlerdeki kişilere sunulabilmesi gerekmektedir.
fonksiyonel bir IOT teknolojisinde bu özellikler önemli
bulunmaktadır.
 Güvenilirlik, IOT teknolojisinde gönderilen veri ile alınan veri
birebir aynı olmalı, veri kaybı olmamalı ve veriler akıcı bir şekilde
işlenmelidir. Ayrıca sistem servislerinde arıza, gecikme gibi
sorunlar minimum seviyede olmalıdır.
 Taşınabilirlik (Mobility), IOT sistemlerinin taşınabilir olması
önem taşımaktadır. Çünkü bu servisler hareketli kullanıcılara hizmet
verirken aynı anda çok sayıda kişiye de hizmet verebilme özelliğine
sahip olmalıdır.
 Ölçeklenebilirlik, IOT sistemleri farklı büyüklükler gerektiren
hizmetlerin kullanımında işlevsel olabilmelidir. Bunun için bu
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sistemlerin heterojen bir ağ yapısı içinde ölçeklenebilmesi
gerekmektedir.
 Heterojenlik (Heterogeneity), IOT sistemleri, nesnenin bağlı
olduğu ağda birden fazla platformda kullanabilmelidir. Bu açıdan
ölçeklenebilme ve heterojenlik birlikte ele alınan özelliklerdir.
 Birlikte çalışabilirlik, IOT sistemlerinin farklı platformlarda ve
farklı dillerde aynı anda kullanılabilmesi önemlidir. Çünkü bu
sistemler için bir çok mimari yapı söz konusudur ve bu sistemlerin
farklı mimarilerle birlikte çalışabilmesi önem taşımaktadır. Bu
nedenle bu sistemlerin wi-fi, NFC, GSM operatörleri gibi farklı
platformlarda doğrudan bağımsız bir şekilde çalışabilmesi
gerekmektedir.
 Güvenlik (gizlilik), verilerin gizliliği IOT teknolojisi kullanıcıları
için en önemli konulardan birisidir. Bu nedenle bu teknolojilerin ve
kullanılan ağ sistemlerinin güvenlik ve gizliliği olmazsa olmaz bir
özelliktir.
Tipik IOT senaryolarında özellikle birlikte çalışabilirlik ve güvenirlik
ön plana çıkmaktadır. Bir IOT sisteminin iyi işleyebilmesi için hastanın
durumuna ilişkin verileri aktaran ciharlar ile mobil sistemler ve bu verilerin
depolanıp yorumlandığı sistemlerin birbiri ile sorunsuz bir şekilde uyum
göstermesi önem taşımaktadır. Ayrıca veriler bu cihazlar arasında değiş tokuş
edilirken bu verilerin güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanması hasta
gizliliği açısından önem taşımaktadır (Bui & Zorzi, 2011).

2.4.Nesnelerin İnternetinin Kullanıldığı Alanlar
Ashton tarafından 1999 yılında bir kahve makinasının elektronik
devreler aracılığıyla uzaktan kumanda edilmesi ile bir fikir olarak ortaya çıkan
IOT, bağlı nesneler kavramının geliştirilmesi ile hızla gelişen bir teknoloji
haline gelmiştir. İnternet üzerinden ve uzaktan nesnelerin kullanılabildiğinin
keşfedilmesi ile bu teknoloji hızla farklı alanlara uyarlanmaya başlanmıştır
(Çavdar & Öztürk, 2018, s. 40). IOT sistemlerinin merkezi sistemlerden
bağımsız ve gerektiğinde oldukça küçük boyutlarda tasarlanabilmesi, bu
sistemlerin bir çok yerde ve ev içi mekanlarda kolaylıkla kullanımına imkan
vermektedir(Sazak & Albayrak, 2007).
IOT, günlük yaşamda kullanılan cihazların akıllı cihazlara
dönüştürülmesini sağlayan bir teknoloji olarak kabul edilebilir. Çünkü IOT
teknolojisi ile bu cihazlar bir ağ sistemine entegre edilmekte ve nesneler
birbiri ile koordineli bir şekilde çalışabilmektedir. IOT teknolojilerinin
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günümüzde ev donanımlarını akıllı sistemlere dönüştürme, enerji
uygulamaları, akıllı şehir uygulamaları, üretim ve imalat uygulamaları, inşaat
uygulamaları, taşımacılık ve ticaret uygulamaları, bilimsel çalışma
uygulamaları, sağlık hizmetleri uygulamaları olarak çok sayıda alanda yaygın
olarak kullanıldığı görülmektedir (Gündüz & Daş, 2018, s. 328).
Bir başka çalışmada ise IOT teknolojisinin kullanım alanları kategorize
edilerek aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (Chiuchisan, Costin, & Geman,
2014, s. 532);
 Finansal ve ticari işlemler sektörleri: Finansal ve ticari işlemler,
akıllı şebekeler, su sistemleri, sıvı akışları, sıvı tankları, fotovoltaik
tesisler,
 Çevresel faaliyetler: Doğal kaynakların korunması, izlenmesi ve
geliştirilmesi, orman yangılarını takip ve önleme, hava
kaynaklarının takibi, heyelan, çığ, deprem gibi doğal afetlere karşı
erken uyarı sistemleri, hava ve su kalitesi, su kaçakları,
 Toplumsal hizmetler: Şehirlerin ve evlerin akıllı sistemlerle
donatılarak yaşamın kolaylaştırılması, akıllı parklar, akıllı trafik
sistemleri, atık yönetimi, ulaşım sistemleri, sağlık hizmetine yönelik
çeşitli sistemler vb.
IOT teknolojisinin henüz başlangıç seviyelerinde olmasına karşın hızla
bir çok alana entegre edildiği görülmektedir. IOT sistemlerinin modüler bir
yapısının olması, kolay taşınabilirliği gibi özellikleri farklı koşullara
uygulanmasını kolaylaştırmakta ve günden güne kullanım alanları
yaygınlaşmaktadır. Devam eden yıllarda bilgi işlem teknolojilerindeki
yeniliklerle bu alanların daha da yaygınlaşacağını söylemek mümkündür.
Ayrıca maliyet düşürücü özelliği nedeniyle talebin artacağı da beklenebilir bir
sonuçtur.

3.NESNELERİN İNTERNETİNİN SAĞLIK ALANINDA
KULLANIMI
3.1.Sağlık Sektöründe IOT Teknolojisi
Günlük yaşamda kullanılan nesnelerin senkronizasyon içerisinde ve bir
otomasyon sistemi halinde kullanımına dayanan IOT, sağlık hizmetlerinin
sunulmasında ve tıbbi bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir teknoloji
olarak öne çıkmaktadır. Bu teknolojinin sunduğu zaman ve maliyet avantajları
ile hizmet sunumuna getirdiği kalite (Kulkarni & Sathe, 2014, s. 6231), IOT
teknolojisinin sağlık alanındaki kullanımını çekici hale getirmekte ve
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uygulamalar günden güne çeşitlenmektedir (Gür vd., 2021, s. 118). IOT
teknolojisinin özellikle sensörlere dayalı sistemlerle hastaları akıllı sistemlerle
donatmada işlevsel olduğu görülmektedir. Hastalardan bu sistemlerle
toplanacak verilerin hem bireysel tedaviler açısından hem daha büyük ölçekli
uygulamalar için devlete bir kaynak yarattığı belirtilmektedir (Rajesh,
Sharma, & Kousi, 2020, s. 344).
Elektronik tabanlı sağlık hizmetlerinin sunumunda ilk başlarda veri
toplama, kayıt tutma gibi işlemler öne çıkarken IOT teknolojileri, veri
toplamanın ötesine geçilerek hastaların elektronik sensörler aracılığıyla takip
edilmesine kadar bir çok hizmetin hayata geçirilmesine kapı aralamıştır (Bui
& Zorzi, 2011; Kulkarni & Sathe, 2014, s. 6230). Özellikle 5G/6G gibi mobil
iletişim teknolojileri ile yapay zeka ve veri analitiği teknolojilerindeki
gelişmelerin sağlık sektöründe akıllı sağlık uygulamalarının kullanımını daha
da yaygınlaştıracağı düşünülmektedir. Sağlık sektöründe akıllı teknolojilerin
yaygınlaşmasının bir yandan sağlık çalışanlarının verimliliğini artırırken diğer
yandan hastaların uzaktan izlenmesi ve tedavi edilme şekilleri açısından bir
çok yeniliğe yol açması beklenmektedir (Quasim vd., 2019).
IOT teknolojisinin avantajları dolayısıyla son yıllarda özellikle
taşınabilir sensörler cihazlara artan bir talebin olduğu görülmektedir.
Sensörler ve benzeri IOT teknolojisine dayalı cihazlarla hasta verileri
kesintisiz bir şekilde toplanırken verilerin işlendiği veri tabanı aracılığıyla
doktorların büyük ölçekli verilerin analizine dayalı sağlıklı kararlar vermesi
kolaylaşmaktadır. Bunun yanında bu teknolojilerin geleneksel laboratuvar
testleri için de etkin bir şekilde kullanılabileceği, ürettiği verilerle erken
müdahaleyi kolaylaştıracağı dile getirilmektedir (Abdulwahid, 2019, s. 494).
IOT teknolojisinin sağlık hizmetleri açısından bir diğer önemi ise sağlık
hizmetlerindeki kişiselleştirmeyi artırmasıdır. Çünkü hastaların durumuna ve
ihtiyacına göre programlar yapılabilmekte ve hastanın izlenmesi ve takibinde
kullanılan modüller kişiselleştirilebilmektedir. Bu çerçevede tansiyon ölçümü,
kan sayımı gibi bir çok sağlık konusu ile ilgili olarak hastaya özel
uygulamalar geliştirilebilmektedir (Sezer vd., 2018, ss. 314-318). Yapay zeka
teknolojilerinin daha da gelişmesine bağlı olarak hem IOT uygulamalarının
daha da çeşitleneceği hem sağlık alanında kişiselleştirilmiş hizmetlerin
yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir (Sezer vd., 2018, s. 79).

3.2. IOT Teknolojisinin Kullanıldığı Sağlık Alanları
Sağlık hizmetlerinin bir çok alanında IOT teknolojileri
kullanılmaktadır. Ana hatları ile bu alanları acil sağlık hizmetleri, erken
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tanılama ve teşhis, klinik kararlar verme, cerrahi, tedavi, tedavi sonrası bakım
ve izlemeler, ilaç takibi, uzaktan önleyici ve tamamlayıcı sağlık hizmeti
şeklinde sıralamak mümkündür (Bozbuğa, Tekbaş, & Gülseçen, 2021, ss.
469-476). Pratikteki uygulamalara bakıldığı zaman kalp hastalıklarından
çocuk hastalıklarına kadar bir çok hastalığın tedavisi ve izlenmesinde bu
teknolojinin yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir.

Yoğun Bakım
Sağlık hizmetleri oldukça çeşitlidir ve IOT teknolojisi bu çeşitliliğe göre farklı
modüllerle sağlık hizmetlerine entegre edilebilmektedir. Yoğun bakım
tedavisi bunlardan birisi olup bir akıllı yoğun bakım sistemi yaratmak için
yoğun bakım ünitesi baş ucu monitörleri, hastaların fizyolojik parametrelerini
izlemek için kayıt cihazları, hastaların hareketlerini takip için algılama
cihazları ve kablo sistemleri, monitörler, sensörler, sensör kartları, odadaki
atmosferik basıncı ve nem düzeyini ölçen cihazlar gibi çok sayıda bileşene
ihtiyaç vardır (Chiuchisan vd., 2014, s. 534).

Kronik Hastalar
Hipertansiyon, koroner atak ve felçleri tetikleyen önemli bir risk faktörü
olduğu için iyi takip edilmelidir. IOT sistemleri ile kan akışı ve basıncının
kesintisiz izlenmesi bu konudaki tehlikelerin kontrol altına alınması açısından
önemlidir. Kan basıncını ölçen ve izleyebilen sensörlerin ölçümleri ile yapılan
bu izlemeler, kronik özelliği olan hipertansiyon gibi sorunların kontrol
edilmesini sağlayabilmektedir. Benzer şekilde sensörlerle yapılan vücut
sıcaklığı ölçüm ve izlemeleri de hastaların anlık durumuna yönelik
değerlendirmeleri kolaylaştırmaktadır (Natarajan vd., 2016, s. 39; Tunc vd.,
2021, s. 7).

Evde Bakım Hastaları
IOT teknolojileri yaşlı hastaların evde bakım hizmetlerinin takibini
kolaylaştırabilmektedir (Kulkarni & Sathe, 2014, s. 6231). IOT sistemleri ile
evde bakım ve evde yaşlılara sağlık hizmeti sunumunda ortam destekli yaşam
olarak adlandırılan uygulamalar geliştirilmektedir. Temelde yaşlı hastalar için
evlerinde bağımsız bir yaşam inşa etmeyi amaçlayan bu sistemler sayesinde
yaşlıların evlerinde kullandıkları cihazlar (mobil telefon, şarj aleti, ev eşyaları
gibi), bakım verilenin tedavisi ile ilgili cihazların uzaktan yönetilmesi
mümkün olmaktadır (Tunc vd., 2021, s. 8).
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Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan zihinsel problemlerin de etkisiyle
terapi ağırlıklı olarak verilen bu hizmetler hem zaman bakımından hem
maliyet bakımından sağlık sistemlerine önemli bir yük getirmektedir. Bunun
yanında bir çok ülkede yetersiz olan sağlık personelinin önemli bir kısmının
bu alanda istihdam edilmesine yol açmaktadır. Günümüzde sağlık
hizmetlerinin sunulmasında yeni imkanlara kapı aralayan IOT teknolojisinin
özellikle yaşlılara çoğu evde bakım hizmeti şeklinde verilen tedavi
hizmetlerinin daha düşük maliyetlerle kolaylıkla sunulmasına imkan
yaratmaktadır(Yin, Zeng, Chen, & Fan, 2016, ss. 3-4).
Yaşlanmaya bağlı olarak insidans ve pervelanası artan bir sağlık
sorunları olan Alzheimer ve demans, günümüzde bakım maliyetlerinin
yüksekliği ile dikkat çeken hastalıklardır. Avrupa genelinde bu alanda yapılan
harcamaların % 16’sı doğrudan tıbbi masraflardan oluşurken % 43’ten fazlası
ise sosyal bakım masrafıdır. İhtiyaçlarını karşılamak için yönlendirmelere
ihtiyacı olan demans ve Alzheimer hastalarının takip ve bakımında IOT
teknolojilerinin faydalı olduğu görülmektedir (Tiftik, Gündoğmuş, Tarhan, &
Köseoğlu, 2017, ss. 286-288).
Rehabilitasyon, sağlık hizmetlerinin önemli bir kısmını oluşturmakta
olup yaşlanmaya bağlı fizik tedavi ve benzeri uygulamaların artmasıyla
rehabilite edici hizmetlerin alanı genişlemektedir. IOT teknolojilerinin inme
gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amaçlı olarak kullanıldığı
görülmektedir. hastaların hareketlerini izlemek, verilen egzersizlerini takip
etmek gibi bir çok konuda hareketli sensörlere dayalı IOT sistemlerinin veri
toplama, izleme ve analiz etmede yararlı olduğu görülmektedir (Tunc vd.,
2021, s. 7).

Kalp, Diyabet Hastaları
Kalp hastalıklarında elektrokardiyografik (EKG) izleme, hastanın
durumunu anlamak için hayati olduğu kadar maliyetli bir yöntemdir. Kalp
hastalarının kalp ritimlerini izlemede giyilebilir sensörleri temel alan IOT
teknolojisinin aralıksız bir şekilde daha düşük maliyetlerle veri sağlaması,
hem tedavi maliyetlerine yansımakta hem aralıksız veri sayesinde doktorların
daha gerçekçi teşhis ve tedaviler yapabilmesi mümkün olmaktadır(Kulkarni &
Sathe, 2014, s. 6232; Tunc vd., 2021, s. 7). Bunların yanında hastaya özel
eşikler belirlenerek vücut biyometrisine ilişkin başka ölçümler yapılabilmekte,
kan basıncı ve kilo takibi ile açıklanamayan semptomların etkisi açıklığa
kavuşturulabilmektedir (Kulkarni & Sathe, 2014, s. 6232).
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Düzenli takip gerektiren diyabet, metabolik bir hastalık olup hastaların
kan şekeri gibi değerlerle birlikte yemek zamanlarının, etkinliklerin ve ilaç
alımlarının izlenmesi önemlidir. IOT modülleri ile diyabetli hastaların günlük
aktiviteleri ve tedavi ile ilgili durumları anlık olarak takip edilebilmekte ve
kayıt altına alınabilmektedir. Glukoz algılayıcı sensörlerin öne çıktığı
modellerin geliştirildiği ve diyabetli hastaların günlük yaşam rutinlerinin IOT
teknolojisi sayesinde izlenerek kayıt altına alındığı görülmektedir (Natarajan
vd., 2016, s. 38).

İlaç Yönetimi
IOT teknolojisi sayesinde hastaların ilaç kullanımını kolaylaştıran
akıllı ilaç kutusu gibi tasarımlarla ilaç kullanımı yönetilebilmektedir. Bu tip
sistemlerde hastanın kullanacağı ilaçların adedi, zamanı gibi bilgiler sisteme
işlenmekte ve ilaç zamanı gelince sistem alarm ile hastayı uyarmaktadır (Gür
vd., 2021, ss. 118-119). Bunun yanında ilaç alımlarında olumsuz ilaç
reaksiyonları ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle hastaların ilaç
kullanımlarının takip edilmesi ve verilere anında ulaşmak önem taşımaktadır.
Blochain tabanlı IOT teknolojileri sayesinde hastaların aldıkları ilaçlara
gösterdikleri tepkiler izlenip kaydedilebilmektedir ve ilaç tedarik sistemi
yeniden dizayn edilebilmektedir. Hastaların ilaçlara tepkilerinin takip edilmesi
olası riskleri ortadan kaldırırken tedarik maliyetlerinin de azalması mümkün
olmaktadır(Tunc vd., 2021, s. 8).

Çocuk Hastalar
IOT sistemlerinin yetişkinlerin sağlık verilerinin toplanmasında
kullanılması hemşirelerin iş yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Ancak bu
sistemlerin özellikle yenidoğanların ve çocuk hastaların izlenmesi açısından
hemşirelere önemli kolaylıklar sağladığı görülmektedir. deri sıcaklığını ölçen
sensörler, temassız göğüs titreşimlerinden solunumu ölçen sensörler, vital
göstergeleri takip eden sistemler gibi IOT araçları ile bebeklerin ve çocukların
sağlıkları kolaylıkla takip edilebilmektedir. Ayrıca ağrı ve apne durumu, altını
ıslatma gibi bir çok alanda uyarı ve yönetim sistemleri ile bakım merkezi
bilgilendirilebilmektedir. Akıllı nesneler ve robotlar aracılığıyla hemşirelerin
tedavi sürecini yönetmesini kolaylaştıran uygulamaların geliştirilmekte
olduğu ve ilerleyen zamanlarda bunu çeşitleneceği belirtilmektedir (Sezer vd.,
2018, s. 79). Bu alandaki bir diğer uygulama ise bebek kuvözlerinin uzaktan
yönetimine yönelik geliştirilmekte olan modellerdir. Bebek kuvözlerine
entegre edilmiş IOT sistemleri ile önceden belirlenmiş ısı, oksijen düzeyi,
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bebek sıcaklığı, kalp atımı, kan basıncı gibi bir çok parametre anlık olarak
kaydedilerek depolanmakta ve eşik değerlerin aşılması durumunda sistem
uyarı vermektedir (Tan, Kavsaoglu, Kocak, & Akbay, 2018, ss. 250-252).
IOT teknolojisi, uzaktan yönetme esaslı modüllerin geliştirildiği bir
teknoloji olup gerek hastaların uzaktan izlenmesinde gerekse ev ortamının
uzaktan kontrol edilmesi ve yönetilmesinde kullanılmaktadır. Bu sistemlerin
çocukların ebeveynleri tarafından uzaktan takip edilmelerinde de önemli
imkanlar sunduğu görülmektedir. Ses ve yüz tanıma sistemleri sayesinde
çocukların belirlenmiş rutinleri yerine getirip getirmediği, sağlık ve hijyenle
ilgili rutinleri aksatıp aksatmadığı uzaktan takip edilebilmektedir. Çocukların
eve girdikleri andan itibaren ellerini yıkayıp yıkamadıkları gibi bir çok
alışkanlığın bulut tabanlı IOT teknolojileri ile uzaktan kontrol edilmesi
mümkün hale gelmiş durumdadır (Aydemir & Aslan, 2021, ss. 165-167).

3.3.Sağlık Hizmetlerinde Akıllı Teknolojilerin Yararları
IOT teknolojisi, yenilikçi bir teknoloji olması nedeniyle günümüzün en
rekabetçi teknolojilerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. Bu yönüyle IOT
teknolojisine dayalı üretim yapan ve hizmet sunan işletmelerin önemli rekabet
avantajlarına sahip olacağı belirtilmektedir (Alan vd., 2018, s. 311). Bu
sistemlerin kablosuz olarak kullanılabilmesi ek maliyetleri ve masrafları
ortadan kaldırırken verilerin saklanmasına ve kullanıcıya sunulmasına imkan
vermektedir(Sazak & Albayrak, 2007).
IOT teknolojisinin sağlık alanındaki ilk kullanımı uzaktan izleme, akıllı
sensörler ve tıbbi cihazların entegrasyonu gibi basit düzeydeki işlemlerdir.
Ancak günümüzde hem bu teknolojilerdeki gelişmelerin hem sektörün
talebinin etkisiyle IOT teknolojisinin sağlık sektöründeki kullanımı oldukça
yaygınlaşmış durumdadır. IOT destekli cihazların hasta-doktor iletişimi, hasta
verilerinin depolanması, analizi gibi bir çok alanda kullanımı artmıştır (Sezer
vd., 2018, s. 312). IOT teknolojisinin sağlık hizmetlerine entegre edilmesiyle
hizmetlerin etkin sunumunun yanında hastalara özel çözümlerin üretilmesi
kolaylaşmaktadır. Bu özelliği sayesinde IOT teknolojilerinin kronik
hastalıkların takip edilmesi, yaşlı bakımı, fitness programları, uzaktan hasta
gözlemlenmesi, tedavi ve ilaç takibi gibi alanlarda da kullanılmaktadır.
Hastaların günlük olarak takip edilmesi gereken tansiyon, ateş, kalp atımı gibi
ölçümlerine ilişkin verilerin anlık olarak sisteme işlenmesi de IOT
teknolojisinin sağlık alanına getirdiği yeniliklerdir (Can vd., 2016, s. 1202).
Sağlık hizmetlerine IOT teknolojisinin uygulanması, dijital hastane
kavramının da ortaya çıkmasına yol açarken hastalara ilişkin ölçümlerin
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dijitalleştirilmiş sistemlerle periyodik olarak ve ani değişimlerde anlık olarak
hastane sistemine aktarılmasını sağlamaktadır. Kablosuz vücut algılayıcıları
ve giyilebilir sensörlere dayalı modellerle hastaların EEG, EMG, nabız,
sıcaklık, hareket, kan basıncı, kalp atımı gibi bir çok değer veri aktarım
sistemleri ile oluşturulan hizmet modülüne aktarılmakta ve hastanın değerleri
anlık olarak takip edilebilmektedir. Bu modüllerde değerler için bir alt ve üst
sınır belirlenerek sistemin otomatik bir şekilde gerekli uyarıları vermesi
sağlanabilmektedir (Natarajan vd., 2016, ss. 38-39; Nursaçan & Çetı̇ nyokuş,
2020, ss. 192-193).
IOT sistemlerinin akıllı sağlık hizmetleri şeklinde organize edilerek
kullanılmasının sağlık hizmetleri sunumu açısından yararlarını aşağıdaki
şekilde özetlemek mümkündür (Abdulwahid, 2019, s. 498);
 Maliyet Avantajları: IOT ile hastaların gerçek durumları ve verileri
gerçek zamanlı olarak takip edilip veriler zamanında toplandığı için
hizmetin verimliliği artarken maliyetler azalacaktır. Ayrıca hasta
takibinin otomatik olarak yapılması hasta ziyaretlerinin önemli bir
kısmını gereksiz hale getireceği için ziyaretlere dayalı maliyetler
ortadan kalkacaktır.
 Hasta Deneyiminde İyileşme ve Teşhis İyileşmesi: IOT sistemleri
ile hastaların tedavi sürecine katılımı artmaktadır. Bunun yanında
bütün veriler elinin altında olduğu için doktorların teşhislerinin
doğruluk oranı da artmaktadır.
 İlaç Yönetiminde İyileşme: Sağlık kuruluşları için ilaçların
depolanması, hasta için uygun ilaçların bulunması, ilaç ve benzeri
malzemelerin
korunması
önemli
bir
problemdir.
IOT
teknolojilerinin hastaya uyumlu ilaçların daha düşük maliyetlerle
temini açısından önemli yararlarının olduğu görülmektedir. İlaç
depolama ve tedarik koşullarının değişimine bağlı olarak hastane
enfeksiyonlarında azalma mümkün olmaktadır.
 Hata ve İsrafların Azalması: Verilerin tek bir havuzda toplanarak
işlenmesi ve sistemin bir otomasyon içinde işlemesi bir yandan
malzeme ve zaman israfını önlerken diğer yandan hataları da
azaltmaktadır.
 Tedavi Sonuçlarında İyileşme: Bulut depolama teknolojileri ile
büyük verilerin (big data) birbirine bağlanması, sağlık hizmetlerinde
çözüm seçeneklerini artırırken bilgiye dayalı karar verme olanağını
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artırmaktadır. Bilgiye ve kanıta dayalı karar vermenin tedavi
sonuçlarında iyileşmeye yol açtığı görülmektedir.

SONUÇ
Akıllı sistemlere dayanan IOT teknolojisi bir çok alanda olduğu gibi
sağlık hizmetleri alanında da talep görmektedir(Gündüz & Daş, 2018, s. 238).
Bu teknolojinin sağlık sektöründe kullanımına bakıldığı zaman kalp
hastalıklarından yaşlı bakımına ve çocuk hastalıklarına kadar bir çok alanda
kullanıldığı görülmektedir (Gür vd., 2021, s. 118; Quasim vd., 2019). EKG,
kan basıncı, oksijen satürasyonu, fizyolojik değişimlerin kaydı gibi bir çok
alanda etkili bir şekilde veri toplayıp ağlar üzerinden merkezi bir sisteme
aktaran bu sistemlerin tedavi hızını artırdığı ve maliyetleri düşürdüğü
belirtilmektedir (Abdulwahid, 2019, s. 494; Kulkarni & Sathe, 2014, s. 6231;
Rajesh vd., 2020, s. 344). Bütün bu özelliklerinin yanında IOT sistemleri
kişiselleştirilebilmekte ve hastanın durumu ile tedavi araçlarının uyumu daha
da kolaylaştırılabilmektedir(Sezer vd., 2018, ss. 314-317).
Hastaların sağlık durumlarının anlık olarak takip edilmesi zor olduğu
kadar maliyetli bir hizmettir. Bu nedenle IOT teknolojilerinin hastaların
uzaktan izlenmesini ve tedaviye ilişkin çeşitli unsurların yönetilmesini
sağlayan imkanları, sağlık hizmetlerinde önemli bir yeniliktir. Bunun yanında
2019 yılı sonlarından bu yana devam etmekte olan COVİD-19 salgını
nedeniyle hastaları yüz yüze takip etmek ayrı bir problem haline gelmiştir.
COVİD-19 bulaşma endişesinin de etkisiyle hastaların uzaktan izlenmesi ve
kontrolünün önemi daha da artmıştır (Rajesh vd., 2020, s. 344). IOT
sistemlerinin bu alanda sunduğu fırsatlar hem sağlık hizmetlerinin niteliğini
ve kalitesini artırırken hem maliyetleri düşürmekte, bunun yanında COVİD19 kaynaklı endişeleri de önemli ölçüde ortadan kaldırmaktadır.
IOT teknolojisinin sağlık sektörüne uygulanması ile ilgili çalışmalar
artarak devam etmekte ve bir çok hastalığa ilişkin verilerin anlık olarak takibi
için hastalığa ve hastaya özel sistemler geliştirilmektedir. Özellikle yapay
zeka teknolojisinde gerçekleştirilecek muhtemel yeniliklerin bu alandaki
çözümleri çeşitlendireceği belirtilmektedir (Bodur, 2020, s. 79). Henüz
başlangıç seviyesinde olduğu düşünülen IOT teknolojilerine sağlık sektörünün
talebi günden güne artmakta ve bu talebin de etkisiyle sağlık hizmetlerinin
sunumunda akıllı teknolojilerin daha da yaygınlaşacağı belirtilmektedir. Hız
ve maliyet avantajlarının yanında hizmet kalitesini de artırması dolayısıyla
IOT temelli sistemlerin sağlık sektöründe önemli bir dönüşüme yol açacağı da
vurgulanmaktadır.
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Nesnelerin interneti teknolojisinin sağlık hizmetleri alanındaki
kullanımını literatürde yer alan çalışmalardan elde edilen bilgi ve bulgularla
inceleyen bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre;
 IOT teknolojisine dayalı uygulamalar başta yaşlıların sağlık
sorunlarına dayalı tedavi ve bakım hizmetleri olmak üzere birçok
hastalığın tedavisinde, tedavi sonrası bakım hizmetlerinde ve hasta
izlemede kullanılmakta ve bu yöntemlerin kullanımı hızla
yaygınlaşmaktadır,
 IOT teknolojisine dayalı uygulamalar güvenli bir şekilde verilerin
anlık olarak toplanmasını ve işlenmesini sağlamakta, verilerden
hareketle tanılama, teşhis ve tedavide iyileşmeler sağlamaktadır,
 IOT teknolojisine dayalı sistemler tedavi ve bakım maliyetlerini
önemli ölçüde düşürürken hizmet kalitesini de belirgin bir şekilde
artırmaktadır. Sağlık kurumlarının maliyet avantajlarını dikkate
alarak bu teknolojilere daha fazla yatırım yapacağı tahmin
edilmektedir.
 IOT teknolojisine dayalı sistemlerin hemşireler başta olmak üzere
sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltacağı görülmektedir. Ayrıca bu
sistemlerin insan hatası kaynaklı sorunları düşüreceğine yönelik
kanıtlar vardır. Sağlık personelinin iş yükündeki azalmanın çalışan
verimliliğine olumlu yansıyacağı da beklenen sonuçlar arasındadır.
 Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gerek evde tedavi ve bakımı
yapılan hastalar için gerekse yoğun bakım ve yeni doğan servisleri
gibi tedavi alanlarında kullanılmak üzere çeşitli IOT modülleri
geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu alandaki teknik bilgi
birikimi ve kanıtların çoğalmasına bağlı olarak sektördeki
tedarikçilerin ve ürün yelpazesinin gelişeceği, donanım
maliyetlerinin
zamanla
düşeceği
tahmin
edilmektedir.
Maliyetlerdeki düşüşün bu teknolojilere olan talebi daha da artırması
olası bir durumdur.
Sonuç olarak 1960’larda Amerikan ordusunun kapalı devre bir sistem
olarak geliştirdiği ARPANET programı günümüz dünyasına yeniden biçim
veren internet teknolojilerine dönüşmüş ve bu teknolojiler mobil cihazların da
yaygınlaşması ile hayatın her alanına girmiştir. İnsan zekasının makinelere
aktarılmasının temelini oluşturan bilgisayara yönelik teknolojilerdeki gelişim,
nesnelerin uzaktan kontrol edilmesini ve yönetilmesini mümkün kılmıştır.
Teknoloji sayesinde elde edilen bu imkanlar günümüzde bir çok sektörde
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kullanılır olmuştur. Sağlık hizmetleri de bunlardan birisi olup bu teknolojilere
dayalı olarak verilen hizmetler hız, maliyet ve kalite bakımından geleneksel
sağlık hizmetlerine göre önemli avantajlar içermektedir. Teknolojideki yeni
atılımların sağlık hizmetlerinin sunumunu dönüştürüp, kalite ve verimliliği
daha da artırması, mevcut gelişmelerden hareketle ortak bir beklenti halini
almış durumdadır.
Öneriler
Türkiye, sağlık ve sosyal bakım giderlerinin oldukça yüksek olduğu
ülkelerden birisidir. IOT teknolojilerinin bu konudaki etkinliği birçok bilimsel
çalışma ile ortaya konulmuş durumdadır. Bu nedenle devletin ilgili
kurumlarının bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek sektörün bu
teknolojilere geçişini kolaylaştırıcı önlemler alması önem taşımaktadır. Ayrıca
IOT sistemlerinin temelini oluşturan bulut teknolojisi, robotik teknolojiler ve
yapay zeka teknolojisi gibi alanlar büyük ölçekli yatırımlar gerektirmekte
olup devletin bu alandaki alt yapıyı güçlendirmesi, diğer alanlarda olduğu gibi
sağlık alanında da bu teknolojilere erişimi kolaylaştıracaktır.
IOT teknolojileri ile ilgili uygulamalara bakıldığı zaman yaşlılara
verilen evde bakım hizmetleri, tansiyon ve kalp atışı ölçümü gibi alanlarda bir
yoğunlaşma olduğu görülmektedir. Bu alandaki teknolojilerin akıllı takip
sistemleri mantığını ön plana çıkardığı, erişkin hastalarla ilgili sistem
modellerinin oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Ancak literatürdeki
çalışmalarda çocuklara yönelik IOT uygulamalarının sınırlı düzeyde ele
alındığı dikkat çekmektedir. Çocuk hastalıklarda bu sistemlerin
uygulanabilirliğini tartışan çalışmaların bu alandaki gelişmelere önemli
katkılar sağlaması mümkündür.
Literatürde yer alan çalışmalar genel olarak bu sistemlerin teknik
özelliklerine odaklandığı ancak hasta memnuniyeti kavramını yeterince ele
almadıkları görülmektedir. Bu alanda çalışma yapan araştırmacıların IOT
teknolojilerinin hasta memnuniyetine etkisi ile ilgili olarak yapacağı
çalışmaların bulguları, bu yöntemlerin etkinliğini hasta memnuniyeti
açısından da ortaya koymada faydalı olacaktır.
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