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ÖNSÖZ 

Sağlık geçmişten günümüze hep değerliydi. Sadece bilim insanları değil 

devlet adamları, şairler ve yazarlar sağlığın değerine sürekli vurgu 

yapmışlardır. 2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına 

alan pandemi sağlık ve sağlık ile ilgili diğer konuları daha da öncelikli hale 

getirmiştir. Sağlık bilimlerinde sürekli yeni araştırma alanlarının ortaya 

çıkması, teşhis ve tedavide yenilikler, aşı üretim metotlarının geliştirilmesi 

toplum sağlığı adına sevindirici olmaktadır. Sağlık Bilimlerinde İnovatif 

Yöntemler, Teoriler ve Uygulamalar adlı bu kitap ile bu konulara ilgi 

duyanlara güncel bilgileri sunmayı amaçladık.  

‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir 

nefes sıhhat gibi’ Kanuni Sultan Süleyman’ın bu veciz sözleri ile önsözü 

sonlandırmayı uygun bulduk. 

Editörler  

Doç. Dr. Aydın Şükrü BENGÜ 

Öğr. Gör. Ebubekir İZOL 
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Kanser, dünyada en fazla görülen sağlık problemlerinden birisidir. 

Kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada olmasına rağmen coğrafi 

bölgelerde görülme sıklıkları açısından birbirleriyle yarışırlar. Tanı, tedavi 

ve takipleri hem zaman hem de maliyet açısından oldukça yüksek olan bir 

hastalık grubudur. İnsanlarda oluşturduğu endişe, korku, panik ve tedirginlik 

nedeniyle erken tanı konulmasını sağlayacak adımların atılamaması 

hastalığın önemini daha çok artırmaktadır. Kanser, biyokimyasal 

metabolizmayı etkileyen, hücresel olayların dengesini bozan, ancak 

etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, dolayısıyla bilinmezlerin kümülasyon 

yaptığı bir hastalık olarak ifade edilebilir. Bir başka ifadeyle kanser, 

dokuları oluşturan hücrelerin, düzensiz, kontrolsüz ve aşırı çoğalmasıyla 

oluşan, doku hücrelerinin gereksinimlerinin aşırı arttığı, metabolizmasının 

bozulduğu, normal kontrol mekanizmalarıyla kontrol edilemediği bir durum 

olarak tanımlanabilir. Anormal artış gösteren hücreler bulundukları ortamda 

belirli bir alanda aşırı çoğalarak kalabildikleri gibi başta çevre dokular 

olmak üzere başka dokulara, organlara hatta uzak dokulara çeşitli yollarla 

yayılabilirler. Yayılma olayının gerçekleşmesi bazı faktörlere bağlı olarak 

değişir. Bu olayların ilk basamağı hücre-hücre etkileşiminin bozulması yani 

hücre-hücre adezyonunun bozulmasıyla belirli alanda hapsedilen hücrenin 

bu alandan ayrılarak başka alanlara geçebilme yeteneği kazanmasıyla olur. 

Normal hücrelerin kanser hücresine dönüşmesinde çeşitli faktörlerin rol 

aldığına inanılmaktadır. Bu faktörler kısaca protoonkogenlerin aktivasyonu,  

antionkojenik etkenlerin inaktivasyonu, retrovirüsler ve DNA virüsleri gibi 

onkojenik virüslerin, kimyasal maddeler ve iyonlaştırıcı radyasyonlar gibi 
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kanserojenlerin varlığı ve çeşitli gen mutasyonlarının oluşması şeklinde 

sıralanabilir. 

Kanseri meydana getiren hücrelerin çoğalması sonucunda oluşan kitle 

kendini sınırlıyorsa benign tümör, kendini sınırlamıyor ve çevre dokulara 

veya uzak dokulara yayılma eğilimi gösteriyorsa malign tümör olarak 

adlandırılır. Benign tümörler genellikle yaşamı tehdit etmezler ancak oluşan 

kitle çok büyür ve yaşamsal dokulara baskı yapar veya fonksiyonlarını 

etkilerse önemlidir. Malign tümörler kötü huylu tümörler olarak bilinirler ve 

yaşamı olumsuz etkilerler, ölüme neden olabilirler.  

Malign veya kötü huylu tümörler köken aldığı somatik hücre kökenine göre 

isimlendirilirler. Epitelden köken alanlar karsinom, bağ dokusundan köken 

alanlar sarkom olarak adlandırılırlar. Bu tür tümörler metastaz (yayılma) 

gösterebilirler. Metastaz yaparlarsa erken müdahale edilmediği takdirde 

yaşamı tehdit edebilirler. Cerrahi olarak çıkarılmaları gerekir. Bazen cerrahi 

tedaviden önce ve sonra radyoterapi, medikal tedavi veya her ikisi birden 

uygulanabilir. Kanser genellikle ileri yaşlarda görülen ölümle sonuçlanan 

hastalık olmasına rağmen çok genç yaşta da meydana gelebilir. İlk defa 

kanser tespit edilen kişilerin %50 den fazlası 60 yaşından büyüktürler. Genç 

yaşta oluşan kanser çoğunlukla lösemi gibi solit olmayan türdendir. 

Dokularda kanser hücrelerinin varlığına ve kitlenin büyüklüğüne bağlı 

olarak çeşitli proteinler sentezlenir ve salınırlar. Bu proteinler, glikoprotein 

ve enzim gibi yapılardır. Bu parametrelere tümör belirteçleri denir. Bunların 

ölçülmesiyle tümörün varlığı, lokalizasyonu, prognozu, tedaviye yanıtın 

derecesi hakkında hekime yardımcı olurlar. 
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Kanser gelişiminde çeşitli genetik anormallikler de göze çarpmaktadır. Bu 

anormallikler genellikle kromozomal anormalikler olup, kromozom sayısı, 

kromozom silinmesi veya translasyonu, gen amplifikasyonu veya 

kromozom dışı genetik elementler gibi belirli genetik anormallikler şeklinde 

karşımıza çıkmaktadırlar. 

Kanserin en önemli özelliklerinden biri de apoptozisin kaybıdır. Apoptozis 

hücrenin normal ömrünün tamamlanmasından sonra programlı olarak 

hücresel ölümün gerçekleşmesidir. Apoptozis gerçekleşmezse kanser gelişir. 

Bir başka ifadeyle apoptozis olmazsa canlı ölür, yani hücre ölüp yerine 

başka bir hücre gelmezse canlının bizzat kendisi ölür. Büyüme faktörü 

eksikliği, DNA hasarı veya diğer çevresel kaynaklı yaralanmalar gibi aşırı 

olumsuz durumlarda bile kanser hücreleri hayatta kalma ve çoğalma 

yeteneğini korur. Bundan dolayı kanser hücresi, daima büyüme ya da 

çoğalıp yayılma eğilimindedir.  

Hücrenin büyümesi ve çoğalması için ön koşullardan biri, proteinler, 

nükleik asitler ve lipitler dahil olmak üzere makromoleküllerin 

sentezlenmesidir. Hücreler büyüme ve gelişim için gerekli olan ara ürünleri 

ve enerjiyi elde etmek için metabolizmayı değiştirmek zorundadırlar. 

Kanser oluşumunu tetikleyen yolaklar, hem metabolik süreçleri hem de 

metabolizmanın yeniden programlanmasını değiştirmek suretiyle kendi 

gereksinimlerini karşılamak durumundadırlar. Kanser hücrelerinin 

taleplerini karşılamak için metabolizmada meydana gelen değişimler 

bilinmeli ve tedavi planlamalarında bu süreçler göz önünde 

bulundurulmalıdır.  Karbonhidrat ve lipit metabolizması kanser gelişimi, 

progresyonu, tanı ve terapotik uygulamalarda gerekli süreçleri oluşturma ve 
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yönetmede önem arz etmektedir. Bu bölümde kanser biyokimyası hakkında 

kısa bilgiler verdikten sonra kanserin sebep olduğu metabolizmadaki 

değişikliklerle ilgili değerlendirmeler yapılması düşünüldü. Klasik 

kaynaklarda kanser hücrelerinin metabolizmaları hakkında genelde çok 

detaylı bilgiler yer almamaktadır. Bu durumun eksikliği çok hissedilmiştir. 

Biraz da kendi bilgi dağarcığıma eklemeler yapabilmek için bu konuyu 

araştırmayı uygun buldum. Dilerim meslektaşlarımın duygularına ve 

ihtiyaçlarına destek olabilmişimdir.  

Kanser, birçok metabolik olayı etkilediğinden bunların hepsini geniş bir 

pencereden inceleyip aktarmak oldukça zor olacaktır. Biz bu bölümde kısa 

ve öz olarak bazılarını aktarmaya çalışacağız. Örneğin, çoğalan kanser 

hücreleri yeterli enerjiyi elde edebilmek için glikolitik yolları aktifleştirecek, 

membran geçirgenliği üzerinde değişikliklere neden olacak, bir kısım 

proteolitik enzim aktivitelerinin azalmasına neden olacak, fetal hücrelerin 

aktivite göstergesi olan izoenzimlerin aktiviteleri artacak, hücre yüzey 

antijenlerinde değişiklikler oluşacak, DNA ve RNA sentez hızlarında artış 

olacak, tümör hücreleri tarafından salgılanan bir kısım büyüme faktörlerinde 

artış meydana gelecektir. Bu bölümde yukarıda bahsedilen metabolik 

değişiklikler biraz daha detaylandırılarak anlatılacaktır.  

Kanser Hücrelerindeki Metabolik Değişimler 

Alman biyokimyacı Otto Warburg, kanser  hücrelerinin oksijen 

kullanımından bağımsız olarak fazla miktarda glukoz kullandığını 20. 

Yüzyılın başlarında ifade etmiştir (Warburg ve diğerleri 1924). Bu gözlem 

kanser hücrelerinde aerobik glikolizin tanımlanmasını sağlamış, glikolitik 
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ATP üretimin de arttığı ve mitokondriyal fonksiyonların bozulabileceği 

şeklinde değerlendirilmiştir. Kanser hücrelerine glukoz girişinin artması 

glikoliz yolunun aktifleşmesi ve glikolitik  yol ürünlerinin değişik metabolik 

yollara yönlendirilmesi fikrinin benimsenmesine yol açmıştır. Bu olay 

aşağıdaki şekilde şematize edilmiştir. 

Şekil 1. Kanser hücrelerinde glukoz kullanımının alternatif yolları 

Kanser hücrelerinde glukoz metabolizması hücreye alınan glukozun 

artmasıyla başlar. Glukoz Heksokinaz enzimi ile fosfatlanır ve hücre 

içerisinde kalması sağlanır. Oluşan Glukoz 6-fosfat (G6P) glikolize, pentoz 

fosfat yoluna ve glikojen sentezine yönlenebilir. Glikoliz yolunun çalışması 
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fosfofruktokinaz-1 enzimi aracılığı ile aktive edilir. Bundan sonra oluşan 3-

fosfogliserat (3PG) fosfogliserat dehidrogenaz  (PHGDH) katalizörlüğünde 

serine, daha sonra da glisin, pürin ve lipit baş gruplarına ve  tek karbon 

metabolizmasının oluşumuna neden olur.  Fruktoz-2,6-bifosfat allosterik 

olarak aktivasyonuyla (FR2,6BP), fosfofruktokinaz-2/fruktoz-2,6-

bisfosfataz (PFKFB3 ve PFKFB4) etkisiyle fosfofruktokinaz 1'in (PFK1) 

aktivitesini kontrol eder.  Piruvat kinazın (PKM2) M2 izoformunun düşük 

aktivitesi, glikolitik kademenin son adımını kontrol eder, böylece glikolitik 

ara maddelerin biyosentetik reaksiyonlarda kullanılmasına izin verir.  

Pentoz fosfat yolunun oksidatif kolundaki iki enzim olan glukoz-6-fosfat 

dehidrojenaz (G6PDH) ve 6 fosfoglukonat dehidrojenaz (6PGD) tarafından 

NADPH üretimi artırılır ve sonuç itibariyle lipid biyosentezi ve antioksidan 

üretimi artırılır.  

Kanser hücrelerinde, bir kısım onkojenik sinyal yolları glikolitik aktiviteyi 

etkilemektedir. Glikoliz yolunda görev alan bir kısım enzimlerin sentezi, 

onkojenik transkripsiyon faktörü olan c-Myc ve hipoksi ile uyarılan 

faktörler (HIF) tarafından uyarılır. İnsanlarda kansere sebep olan 

kanserlerde en çok çalışılan yollar fosfatidilinozitol 3- fosfat kinaz (PI3K) 

yoludur. Normalde PI3K hücre yüzeyindeki tirozin kinazla aktive olan 

büyüme faktörlerine cevap olarak aktive edilir. Bu da ikinci haberci olarak 

fosfatidilinozitol 3,4,5 trifosfat (PIP3) oluşumuna neden olur 

(Vanhaesebroeck ve ark. 2012). Bu durum, serin-treonin kinaz/Akt 

(Protein kinaz B) aktivitesine neden olur. Bu yol insülin etki 

mekanizmasında rol alır. Farklı dokularda farklı etkilere sahiptir. 

Dolaşımdaki glukozun düzeyinin ayarlanmasına neden olur.  Kanser 
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hücrelerinde glukoz taşıyıcıları 1 ve 4’ün (GLUT1 ve GLUT4) plazma 

zarına taşınmasını sağlayarak glukozun hücre içerisine girişini artırırlar. Bu 

enzim sistemi kısaca Akt, glikolizin ilk basamağını katalize eden 

heksokinaz enziminin kovalent modifikasyonuyla fosforillenmesini sağlar 

ve glukozun parçalanmasını ve mitokondrinin glikoliz yolu ürünlerine 

uyumlu hale gelmesine yol açar (Gottlob ve diğerleri 2001; Majewski ve 

diğerleri 2004). Bunun sonucunda Glukozun, Glukoz 6-fosfata dönüşümü 

için gerekli olan ATP’nin mitokondride elektron transport zincirinin (ETZ) 

aracılığıyla üretimini ve dolayısıyla kanser hücrelerinde apoptozun 

önlenmesiyle canlı kalmasını sağlar. Kanser hücrelerinde heksokinaz 

aktivitesinin artması, 18F-florodeoksiglukozun (18-FDG) tutulumuna neden 

olduğundan pozitron emisyon tomografisi (PET) görüntüleme kanserde tanı 

amaçlı olarak da kullanılır (Patra ve ark. 2013). Kanser hücrelerinde 

glikolizin inhibe edilmesi ile ilgili kanserin hedefe yönelik tedavisinde 

kullanımı çalışmaları devam etmektedir. 

Ayrıca Akt, fosfofruktokinaz/fruktoz-2,6-bifosfatazın (PFK/F-2,6BPaz)’ın 

kalp izoenzimi glikolizi  aktive eder. Bu bifonksiyonel enzim olan 

fosfofruktokinaz glikolizin ikinci geri dönüşümsüz reaksiyonunu katalize 

eder ve fruktoz 6-fosfat (F6-P) ve fruktoz-2,6-bifosfatın (F2,6-BP) birbirine 

dönüşümünü düzenler. Bu enzimin beyin izoenzimi ise beyinde glikolizi 

aktive eder ve Ras’e bağlı dönüşümleri organize eder. Bu izoenzimin 

inhibisyonu otofajiyi uyararak tümör hücrelerinin yaşam sürelerini uzatır. 

Ancak aynı enzim endotel hücrelerinde glikolizi uyarır ve angiogenez 

esnasında neovaskülarizasyonu artırır. Bu durum terapotik ajanların 

hedeflerinin seçiminde yol gösterici olabilir. 
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Bir başka izoenzim prostat kanserlerinde tespit edilmiş ve fruktoz-2,6-

bisfosfataz aktivitesi gösterdiği anlaşılmıştır. Azalması ya da yokluğunda 

glikolizin arttığı ve pentoz fosfat yolu ürünlerinin azalmasına yol açan 

früktoz 2,6-bifosfatın arttığı görülmüştür. Bu, NADPH üretimini ve sonuç 

olarak, oksidatif strese ve hücre ölümüne yol açan önemli bir antioksidan 

olan redükte glutatyonu azaltır. Glikolizin aktive edilmesi aynı zamanda 

AMP ile aktive edilen protein kinaz (AMPK) ile de sıkı bir ilişkisi vardır. 

AMPK bu enzim sistemini fosforile eder ve aktivitesini artırır. ATP 

düştüğünde aktive olduğundan AMPK, enerjiye ihtiyaç arttığında glikolizi 

uyararak ATP sentezini artırır. Genel olarak AMPK yolu tümör baskılayıcı 

fonksiyonlara sahiptir, yetersiz beslenme durumlarında AMPK kanser 

hücrelerinde biyosentetik süreçleri sınırlar ve antioksidan moleküllerin 

yenilenmesi için NADPH'yi korur.  

Oksidatif pentoz fosfat yolunun (PPP) enzimlerinden ikisi de kanser 

hücrelerinde metabolizmanın programlanmasıyla ilişkilendirilmiştir. Glukoz 

6- fosfat dehidrogenaz (G6PD) aktivitesi, direkt olarak p53 tarafından 

inhibe edilir. İkinci enzim 6-fosfoglukonat dehidrogenaz (6PGD)’ın 

azalması akciğer kanseri hücrelerinin yaşlanmasına neden olur. Bu enzim, 

p53 tarafından fosfogliserat mutazı inhibe ettiğinden 3-fosfogliserat birikimi 

sonucu inhibe olur.  

Kanser hücrelerinin yaşamı için önemli olan glikoliz enzimlerinden biri de 

fosfogliresat dehidrogenazdır (PHGDH) (Locasale ve diğerleri 2011; 

Possemato ve diğerleri. 2011). Bu enzim 3-fosfogliseratı serin ve glisin 

sentezine yönlendirir. Bu nonesansiyel aminoasitlerden glisin, glutatyon 

sentezine katılarak antioksidan aktiviteye katkı sağlarken serin ise başka 
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metabolik ürünlere yönlenir. Her iki amino asit folat ve metiyonin döngüleri 

gibi tek karbon metabolitlerine katılım sağlarlar. Glisin kanser hücrelerinin 

proliferasyonu için gerekli iken serin ise p53 etkinliği için gereklidir. Bir 

kısım kanser türlerinde tek karbon metabolizması kanser hücrelerinin 

büyümesi ve tümör gelişimi açısından önemlidir. 

Ayrıca kanser hücrelerinde glikoliz enzimlerinden piruvat kinaz enziminin 

aktivitesinde de değişiklikler görülmektedir. Bunlardan kas izoformu en çok 

etkilenmektedir. Bununla glikolitik reaksiyonların devamı sağlanıp kanser 

hücreleri için gerekli enerji sağlanmış olacak ve kanser hücrelerinin 

büyümesi ve çoğalması gerçekleşecektir (Christofk ve ark. 2008a). Bu 

özelliğinden faydalanarak terapotik alanda yeni çalışmaların yapılmasına 

zemin hazırlayacaktır.  

Yapılan yeni çalışmalarla glikolitik yolun reaksiyonları ve metabolitlerinin 

kanser hücrelerinin gelişimi ve çoğalmasında önemli olduğu ortaya 

konmakta olup bu süreçlerin çok karmaşık olduğu ve sadece enerji 

metabolizmasından ibaret olmayıp aynı zamanda ara metabolitlerin de 

antioksidan üretiminde, biyomolekül sentezinde ve genetik düzenlemelerde 

önemli olduğu görülmektedir. Terapotik ajan geliştirme çalışmalarında da 

yönlendirici olabileceğini düşünmekteyiz. 

Kanserde Lipit Metabolizması 

Kanserde yalnızca glukoz metabolizması etkilenmez aynı zamanda lipit 

metabolizması da etkilenir. Lipitlerin sentezi ve yıkımında çok önemli 

değişimler olur. İlk belirlenen kanserde de novo lipit sentezinin artmasıdır 

(Medes ve ark. 1953). Kanserli karaciğer dokularında daha fazla olmak 
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üzere böbrek kanser hücrelerinde normal dokulara kıyasla daha fazla lipit 

sentezlendiği bildirilmektedir. Bu yalnızca kanser hücrelerinde lipit 

sentezinin artışıyla sınırlı olmayıp aynı zamanda bulunduğu sistemden 

kullanım için lipit transferi de yapmaktadır. Kanser hücrelerinde lipogenik 

fenotipin varlığıyla ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmalarda asetil 

gruplarının palmitat sentezinde kullanılması için yağ asit sentaz enzimi 

meme kanserlerinde tümör spesifik antijen olarak belirlenmiştir. Bu enzimin 

dolaşımdaki yağ asidi miktarından bağımsız olduğu, onkojenik özelliğinin 

enzim ekspresyonunu kontrol eden mekanizmaların kanserde bozulmuş 

olmasından kaynaklandığı şeklinde ifade edilmektedir. Günümüzde palmitat 

sentezi için asetat karbonlarını kullanan yağ asidi sentaz enzimi (FASN) 

dışında başka mekanizmaların da lipit biyosentezinde etkili olduğu ifade 

edilmektedir. Burada etkili olan mekanizma yağ asidi ve kolesterol 

sentezinde rol alan enzimlerin sentezi için gerekli gen ekspresyonunu 

sağlayarak lipit metabolizmasının değiştirilmiş olmasıdır. Burada Akt ve 

sterol düzenleyici element bağlayıcı protein (SREBP) gibi proteinlerden 

bahsedilmektedir (Krycer ve diğerleri 2010; Shao ve Espenshade 2012). Bu 

proteinler glukojen sentaz kinaz tarafından fosforillenir ve sonuçta tümör 

baskılayıcı gen olan Fbw7 ubiquitin ligaz uyarılır ve kanser oluşumunu 

etkileyen SREBP oluşumu inaktive edilir.  

SREBP’ler aynı zamanda kolesterol metabolizmasında da etkili genleri 

kontrol etmektedir. Bu yolda mevalonat oluşumu için gerekli olan 3 asetat 

molekülü kondanse olurlar sonra mevalonat 5 karbonlu izopren birimine 

dönüşür, 30 karbon birimli skualen oluşur. Daha sonra siklizasyonla ve çift 

bağın eklenmesiyle de kolestrol oluşur. Kolesterol sadece hücre 
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membranında bulunmaz aynı zamanda çeşitli steroid hormonların sentezi 

için de kullanılır. Kolesterol sentezinde ara madde olan farnesil pirofosfat, 

K-Ras, Rab ve Rho gibi küçük G proteinlerin pirenilasyonunda da kullanılır.   

Yağ asitlerinin desatürasyon işleminde NADPH ve oksijen kullanılır 

dolayısıyla hipokside inhibe edilir. Hipoksi sonucunda Hipoksiyle uyarılan 

faktör (HIF) aktivitesine bağlı olarak piruvat dehidrogenaz (PDH) aktivitesi 

inhibe edilir. PDH’ın inhibisyonu lipit sentezinde kullanılan glukoz kaynaklı 

sitratın yağ asidi sentezinde kullanımını azaltır. Bunun sonucunda kanserli 

hücrelerde yağ asidi sentezi için izositrat dehidrogenaz (ICD) ile 

glutaminden sentezlenen alfa ketoglutaratın karboksilasyonu sonucu sitrat 

oluşturulur. Bir başka yol ise hipokside sitozolik Asetil KoA karboksilazın 

sitozolik asetatı Asetil Koa’ya direkt dönüştürmesiyle yağ asidi sentezinin 

oluşmasıdır. Bazı meme kanserlerinde ve gliomalarda belirgin derecede 

tümör hipoksisi meydana gelmekte ve lipit sentezi için farklı yollar 

kullanılmaktadır (Yoshii ve ark. 2009). Hedefe yönelik kanser terapisinde 

bu yolların inhibisyonu faydalı sonuçların elde edilmesinde yardımcı 

olabilir. 

Kanser Hücrelerinde Lipitlerin Sentez Yolları 

Lipitler hücrelerde hem yapısal olarak hem de sinyal yollarının ara 

ürünlerinin sentezinde kullanılırlar. Kanser hücrelerinde yağ asidi sentezinin 

artması, metabolik olarak bozulmuş olan süreçlerin kontrolünde önemli 

problemlerin ortaya çıkmasına neden olur. Burada en önemli değişiklik açil 

zincirlere çift bağların eklenmesidir. Örneğin stearik asit oleik aside 

dönüşebilir. Bu yolu katalize eden enzim stearoil KoA desaturaz (SKD) dır. 
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Bu reaksiyonlar oksijen varlığında gerçekleşir, hipoksi durumunda bu yol 

inhibe edilir. Hipoksi durumlarında doğmuş yağ asidi miktarının doymamış 

yağ asidi miktarına oranının artmasında bu inhibisyon sorumlu 

tutulmaktadır. SREBP azalması durumlarında uzun zincirli doymuş yağ 

asidi miktarı artarken desaturaz aktivitesi azalır, bunun sonucunda da 

doymuş ve tekli doymamış yağ asitlerinin oranı da bozulur. Doymuş 

lipitlerin hakimiyeti mitokondrial fonksiyon bozukluklarına ve oksidatif 

stresin uyarılmasına neden olur. Katlanmamış protein cevap yolunun 

çalışması uyarılır ve global protein sentezi inhibe olur. Bazı hayvan 

modellerinde SREBP’nin inhibisyonunun bir kısım kanser hücrelerinin 

azalmasına neden olduğu belirtilmektedir. Bunun nedeninin tekli doymamış 

yağ asidi sentezindeki azalmadan tümör mikro çevresinin yetersizliğinden 

kaynaklandığı şeklinde yorumlanmaktadır. Doymuş yağ asidi miktarındaki 

artış lipotoksisiteye ve hücre ölümüne neden olmaktadır. Ayrıca de novo 

lipit biyosentezindeki artış isteği NADPH ihtiyacını da artıracak, buna bağlı 

olarak pentoz fosfat yolu uyarılacaktır. Örneğin bir molekül palmitat sentezi 

için 24 NADPH ve bir molekül kolesterol için ise 26 NADPH 

gerekeceğinden, bu kadar NADPH ihtiyacını karşılamak için gerekli olan 

kofaktörlere ihtiyaç aynı oranda artacaktır. Pentoz fosfat yolu yanında serin 

kaynaklı tek karbon metabolizması ve malik enzim reaksiyonları da 

kullanılmaktadır. Bu durum kanser metabolizmasında çok önemlidir. Bu 

yolların hepsinde NADPH kullanılmaktadır. NADPH’ın antioksidan rolü 

önemli olduğundan kanserde bu süreçler daima göz önünde 

bulundurulmalıdır. Onkojenik sinyal yolları da makromolekül biyosentezi 

için NADPH’a ihtiyaç duymaktadır. Birlikte düşünüldüğünde kanser 

hücrelerinde yağ asidi biyosentezinin artması, NADPH ihtiyacının artması 
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nedeniyle kanser hücrelerinde NADPH inhibitörlerine ve oksidatif strese 

karşı oluşturulan antioksidan sentezlerine duyarlılığı artırabilir. Örneğin 

prostat kanserlerinde, fosforuktokinaz/früktoz 2-6 bifosfataz 

düzenlenmesiyle glikoliz yolunun inhibisyonu NADPH üretimini azaltır, 

bunun sonucunda da oksidatif stres ve tümör regresyonu oluşur. Ayrıca 

malattan pruvat oluşumunu sağlayan malik enzimlerin NADPH üretimi p53 

ile karşılıklı olarak düzenleme halindedir. P53 fonksiyon kaybı bu 

enzimlerin ekspresyonunu artırır (Jiang ve ark. 2013). Bunların inhibisyonu 

p53’ün aktivasyonuna neden olur ve sonuçta hücrenin yaşlanması ve 

tümörün büyümesinin engellenmesi gerçekleşmiş olur. Tümör gelişiminde 

hızlı artan veya büyüyen kanser hücrelerinin ihtiyacı olan yağ asidi ve 

kolesterol sentezi için gerekli olan NADPH ihtiyacı, hedefe yönelik kanser 

tedavi stratejilerinde göz önüne alınabilir. 

Laktat düzeyleriyle ilgili yapılan bazı çalışmalarda özellikle metastatik 

tümörlerde laktat düzeylerinin normal dokulardan ve hatta primer 

tümörlerden daha fazla arttığı gösterilmiştir. Buna zıt olarak bu dokularda 

glukoz konsantrasyonunda ise azalma söz konusudur. Bu hücrelerde 

monokarboksilat taşıyıcısı (MCT4) ekspresyonu oldukça yüksek 

bulunmuştur. Dokulardaki laktat miktarı ile tümörün habisliği arasında 

pozitif bir korelasyonun varlığından söz edilmektedir.  Laktat üretimi 

glikolizin bütün formlarında örneğin aerobik glikoliz, Warburg 

metabolizması gibi durumlarda bile devam eder. Kanser hücrelerinde hücre 

enerji ihtiyacı için her zaman glukoz temel enerji kaynağı olarak 

kullanıldığından glukoza ihtiyaç artmaktadır.  



SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR | 18 

 

Özellikle kanser hücrelerinin büyüme ve bölünmeleri için gerekli olan 

nükleotidleri, amino asitleri ve lipitleri karşılamaları için anabolik süreçler 

de aktif olarak kullanılmaktadır. Bu glukozun anabolik süreçler için de 

kullanılabileceğini ifade etmektedir. Bu anabolizma ve katabolizmanın 

birbirlerini takip ettiklerini gösterir. Nükleotit sentezi için gerekli öncül 

maddelerden biri olan R5P sentezi için pentoz fosfat yolu çalıştırılır.  

Son olarak, kanserde metabolizmanın gidişatı ve karmaşıklığı göz önünde 

bulundurulduğunda bu konunun detaylandırılması gerekirken bu kitapta 

kısaca bu konuya giriş yapmak istedik. Umuyorum ki, önümüzdeki süreçte 

bu konunun ayrıntıları daha netleşir ve bilim insanımızın dikkatini çeker, 

kanser tanı, tedavi ve prognoz takibinde yeni ufuklar açılır. 
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1. GİRİŞ 

Apiterapi; arı anlamındaki Latince ‘apis’ kelimesinden türetilerek 

oluşturulmuş, arı ve arı ürünlerinin tıbbi amaçlar için kullanılmasına 

verilen genel bir addır. Bu tanım geleneksel tıbbi yöntemlerle birlikte 

bilimsel tıbbi yöntemleri içermekte ve koruyucu ve tedavi edici olarak 

açıklanmaktadır. Apiterapik uygulamalar çok eski zamanlara 

dayanmakta olup, Mısır, Çin, Roma ve Yunanlılar tarafından 

kullanılmıştır (Stangaciu, 2006).  

Arı ürünleri genel olarak iki sınıfta incelenmektedir. Bu sınıfların ilki; 

arının doğrudan ürettiği ürünler (arı sütü, arı zehri, erkek arı larvası ve 

bal mumu), ikincisi ise arının bitki kaynaklı ürettiği ürünler (bal, arı 

ekmeği, propolis ve polen)’dir (İzol, 2021). Arı ürünleri Şekil 1.’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Arı ürünleri 

 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR | 24 

 

Apitrepi uygulamaları insanlık tarihi boyunca kendini göstermiştir. 

Özellikle arı ürünlerinden bal bu alanda kutsal kitaplarda yer edinmiş 

ve kralların besini olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra şifa kaynağı 

olarak da görülmüştür. Bal dışındaki arı ürünleri ise son yıllarda daha 

çok araştırmalara konu olmakta ve bu konu ile ilgili birçok bilimsel 

çalışma yapılmaktadır. Günümüzde arı sütü, propolis, arı ekmeği, 

polen ve erkek arı larvası gibi arı ürünleri çok sayıda araştırmaya konu 

olmaktadır. Bu ürünlerin antioksidan, antibakteriyel, antikanser gibi 

biyolojik potansiyelleri ortaya konmakta ve hastalıklarda gösterdikleri 

etkiler araştırılmaktadır. Bu bölümde özellikle son yıllarda yapılan 

klinik uygulamalara yer verilerek bu ürünlerin hastalıklara karşı 

potansiyelleri açıklanacaktır.  

Apiterapi uygulamasının Multiple Skleroz (MS) hastalığı üzerine 

etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, 50 hasta üzerinde araştırma 

yapılmıştır. 2 gruba ayrılan hastalar ilk olarak ilaç tedavisi ile 1 yıl 

boyunca haftalık 3 defa bal, arı sütü, propolis ve polen takviyesi 

yapılmıştır, diğer gruba ise normal tedavi uygulanmıştır. Uygulama 

sonucunda arı ürünleri alan hastalardaki yaralarda ve diğer 

bozukluklarda iyileşmeler gözlenmiştir. Bu nedenle arı ürünlerinin 

tüketimi tavsiye edilmektedir (Suzette ve ark., 2014). 

Bal ve bal, zeytin yağı-propolis, bal mumu karışımının kemoterapi 

sonrasında oluşan oral mukozit üzerindeki etkilerinin araştırıldığı 

çalışmada  hasta 90 lösemili çocuk seçilmiştir. Hastalar 3 gruba 

ayrılmış, birinci gruba sadece bal, ikinci gruba hazırlanan arı ürünü 

karışımı ve üçüncü gruba ise hiçbir arı ürünü verilmemiştir. Yapılan 
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gözlemler sonucunda 3 grubunda ağızdaki mukozitlerinde iyileşme 

olduğu ancak 1. grubun iyileşmesi diğer iki gruptan daha hızlı olduğu 

ve 2. grubun ise kontrol grubu olan son gruptan daha hızlı iyileştiği 

görülmüştür. Bu sonuçlardan dolayı kemoterapi sonrası oluşan oral 

mukozitlere karşı bal ve arı ürünleri karışımı tüketimi tavsiye 

edilmiştir (Abdulrhman ve ark., 2012).  

Balın antioksidan aktivite gösterdiği yapılan çalışmalar ile ortaya 

konmuştur (Berattla ve ark., 2005). Balın diş hastalıklarına karşı 

koruyucu etki gösterdiği belirlenmiştir. Diş çürüklerinin oluşmasına 

neden olan bakterileri inhibe ederek diş iltihabı ve  plaka oluşmasını 

engellemektedir (Viuda-Martos ve ark., 2008). 

Arıların bitki kaynaklı ürünlerinden olan propolis birçok klinik 

çalışmalara konu olmaktadır. Bu çalışmaların birinde propolisin 

çocuklarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonları üzerine etkisi 

araştırılmıştır. Araştırmada özellikle propolisin antibakteriyel etkisi 

vurgulanmıştır. Üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulan 41 

çocuk üzerinde bu çalışma yürütülmüştür. Bu hastalar üzerinde 

bakteriyel enfeksiyonlar olduğu belirlenmiş ve propolis katkısı 

yapılmıştır. Propolis desteğinden sonra antibakteriyel özellik gösteren 

propolis hastalar üzerinde de etkisini göstermiş ve 2 ile 5 gün 

aralığında hastaların iyileştiği gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda 

incelenen bakteri türlerine karşı  katkısının antibakteriyel özellik 

göstererek hastalarda iyileştirmeyi hızlandırdığı belirtilmiştir (El-

Shouny ve ark., 2012).  
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Farklı bir çalışmada ise boğaz ve orta kulak iltihabı olan 56 hastada 

propolisin etkileri randomize kontrollü olarak araştırılmıştır. Hastalara 

72 saat süresince belirli düzeylerde propolis verilmesi, iltihaplanmada 

azalmaya neden olduğu ve ayrıca ateş düşürücü ve antibiyotik ilaçlara 

ihtiyacı azalttığı belirlenmiştir. Bu çalışma ile propolisin antibiyotik 

olarak etkili olduğu ifade edilmiştir (Di Pierro ve ark., 2016).  

Propolisin pankreas kanser hücrelerine karşı etkisinin araştırıldığı 

farklı bir çalışmada pankreas kanserli hücrelere belirli 

konsantrasyonlarda propolis ilave edilerek 48 saat bekletilmiştir. 

Gözlemler sonucunda propolisin pankreas kanser hücrelerine karşı 

etkili olduğu ve antitümör özellik gösterdiği görülmüştür. Bu nedenle 

pankreas kanserli hastalara yüksek konsantrasyonda propolis takviyesi 

tavsiye edilmiştir (Tao ve ark., 2021). Yine propolisin akciğer kanser 

hücrelerine karşı etkisi araştırılmış ve sonuç olarak propolisin kanser 

hücrelerinin çoğalmasını azalttığı belirlenmiştir (Demir ve ark., 2016). 

Koronavirüs hastalığı (Covid-19) üzerine propolis takviyesinin 

araştırıldığı bir olguda, bir hastanın pozitif olarak evinde geçirdiği 

süreç sonrasında durumunun kötüye gitmesi ile hastaneye kaldırılıp 

önce normal klinikte tedavisinin sürmesi ancak kötüleşmenin devamı 

ile yoğun bakım sürecindeki tedavi aşamasında destek tedavisi olarak 

Anadolu propolisi katkısı yapılmıştır. Normal tedavinin yanında 

günlük 20-80 damla propolis verilmesi ile 3. günde nefes alımında 

rahatlama görülmüş olup 7. günde ise hasta yoğun bakımdan 

çıkarılarak solunum desteği sonlandırılmıştır. 10 günlük propolis 

desteğinin ve taburcu edilmesinden sonra kontrolde akciğerde etkili 
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bir iyileşme olduğu görülmüştür. Sonraki kontrollerinde ise akciğerin 

tamamen iyi olduğu gözlenmiştir. Böylece propolis takviyesinin 

Covid-19 virusüne karşı kullanılabileceği belirtilmiştir (Zorlu, 2021). 

Propolisin randomize kontrollü olarak dudak uçuklarına etkisinin 

araştırıldığı çalışmada 199 dudak uçuğu olan kişi üzerinde propolis 

ilaveli krem kullanılmıştır. Uygulamanın yapıldığı kişilere günlük 5 

defa olacak şekilde %0.5 oran ile propolis özü içeren dudak kremi 

sürülmüştür. Çalışmanın sonucunda propolis özlü dudak kreminin 

uçuklar üzerinde normal kremlere göre daha hızlı etki gösterdiği 

belirlenmiştir. Böylece propolisin dudak uçuklarında tedaviyi 

hızlandırıcı etkisi ispatlanmıştır (Jautová ve ark., 2019).  

Farklı bir çalışmada ise propolisin diş eti kanamaları ve ağız içi zararlı 

bakterilere etkisi 40 hasta üzerinde çalışılmıştır. Çalışma grubu ikiye 

ayrılarak kontrol ve deney grubu oluşturulmuş ve deney grubuna 30 

gün boyunca propolis takviyesi yapılmıştır. Süre sonunda diş eti 

kanamalarının kontrol grubuna göre azaldığı ve ağız içi zararlı 

bakterilerinde aynı şekilde azaldığı görülmüştür. Böylece propolisin 

diş eti kanamaları ve zararlı bakterilerin azalmasına karşı etkili olduğu 

belirlenmiştir (Lisbona-González ve ark., 2021); (Krishna ve ark., 

2019); (Bapat ve ark., 2021). 

Ülkemizde yapılan klinik uygulamada iki farklı tıp fakültesinde 

%30’luk propolis damlanın korona virus üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Çalışma Covid-19 bulaşma ihtimali yüksek olan sağlık 

çalışanları üzerinde yapılmıştır. 209 sağlık çalışanına araştırma 

başlangıcında ve bitişinde PCR testi yapılmıştır. Katılımcılar iki gruba 
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ayrılarak bir gruba propolis damla verilmezken, deney grubuna ise bir 

ay boyunca hergün belirli periyotlarda 40 damla propolis verilmiştir. 

Araştırmanın sonucunda tüm katılımcılara PCR testi tekrarlanmış ve 

pozitiflik durumlarına göre %98 oranında Anadolu propolisin 

koruyucu etki gösterdiği belirtilmiştir (Bilir ve ark., 2021).  

Ülkemizdeki farklı bir randomize klinik çalışmasında ise Anadolu 

propolisinin damla formunun kıl dönmeleri üzerinde yara iyileştirici 

etkisi araştırılmıştır. Hastalar kontrol ve deney grubu olarak ikiye 

ayrılmış ve kıl dönmesi ameliyatlarından sonra propolis damla 

kullanılan hastalarda yara iyileşmesinin kontrol grubuna göre çok hızlı 

olduğu görülmüştür. Böylece propolisin damla formunun yaraları 

hızlandırdığı belirlenmiştir (Kubat ve ark., 2021). 

Arı sütü, kraliçe ve yavru arıların beslendiği ve protein kaynağı olarak 

görülen değerli bir besin olarak kabul edilmektedir (Bengü ve ark., 

2020). Gelişme çağındaki sporcular üzerinde arı sütünün yorgunluğu 

ve adaptasyonu nasıl etkilediği araştırılmıştır. 25 kişi ile yapılan bu 

çalışmada 15 kişi deney grubu ve 10 kişi ise kontrol grubunu 

oluşturmuştur. Kontrol grubuna hiç arı sütü verilmezken deney 

grubuna ise 60 gün boyunca düzenli bir şekilde arı sütü verilmiştir. 

Sporcular iki aylık süreç içinde düzenli antrenman yaparak sınav 

yapılmıştır. Çalışma sonucunda kontrol grubunda herhangi bir değişim 

belirlenmezken deney grubundakilerin ise kas yapılarında %2.13 artış 

ve boylarında ise 1.66 cm uzama olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma 

sonucunda arı sütünün gelişme çağındaki kişilerde kas ve iskelet 
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sistemine olumlu katkı yaptığı ispatlanmıştır (Joksimović ve 

ark.,2009).  

Arı sütünün bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematozus 

adlı hastalığa sahip olan çocuklar üzerindeki etkisinin araştırıldığı 

çalışmada, hastalar iki gruba ayrılarak bir gruba arı sütü verilirken 

diğer gruba verilmemiştir. Arı sütü verilen çocuklarda bağışıklık 

arttıran hücrelerin sayısının fazla olduğu, hastalığı gösteren etkilerin 

azaldığı ve bu nedenle arı sütünün bağışıklık sistemi üzerindeki pozitif 

etkisi belirlenmiştir (Zahran ve ark., 2016).   

Arı sütünün randomize olarak klinik uygulamasının yapıldığı 

çalışmada yüksek kolesterol düzeyine etkisi araştırılmıştır. Bunun için 

yüksek kolesterole sahip 40 kişi seçilmiştir. Seçilen bu kişiler kontrol 

ve deney grubu olarak iki bölüme ayrılmıştır. Kontrol grubuna hiçbir 

şekilde arı sütü verilmezken deney grubuna ise 3 aylık bir periyotta 9 

adet 350 mg’lık arı sütü kapsülü verilmiş ve gözlemler kaydedilmiştir. 

Araştırma sonucunda arı sütü verilen bireylerin toplam kolesterol, 

toplam gliserit ve düşük yoğunluklu kolesterol (LDL-kötü huylu-) 

düzeylerinde azalma görüldüğü ve normal düzeylere ulaştığı 

belirlenmiştir. Böylece arı sütü takviyesinin kolesterolü dengelemede 

başarılı olduğu tespit edilmiştir. Bilim insanları kolesterolü 

dengelemede arı sütünün takviye edici bir besin olarak diyete 

alınmasını tavsiye etmişlerdir (Chiu ve ark., 2017); (Khoshpey ve ark., 

2016). 
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Arı ekmeği polenin fermante hali olup hücre duvarı yıkıldığından 

enzimatik ve biyolojik olarak polenden daha aktif olan çiçek kaynaklı 

bir arı ürünüdür. Arı ekmeği ile de birçok bilimsel çalışmalar 

yapılmaktadır. Ratlar üzerinde yapılan bir araştırmada arı ekmeğinin 

erkek üreme sistemi üzerine etkileri incelenmiştir. Kontrol ve deney 

grubu olmak üzere 2 grup kurulmuş ve araştırma öncesinde 2 

grubunda sperm sayısı ve morfolojisi kaydedilmiştir. Kontrol grubuna 

sadece su verilirken deney grubuna ise yaklaşık 1 ay boyunca her gün 

0.5 g arı ekmeği verilmiştir. Sonuç olarak deney grubundakilerin 

sperm sayılarında ve morfolojisinde önemli derecede olumlu bir artış 

olduğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda arı ekmeğinin üremeye 

katkı sağladığı belirtilmiştir (Zakaria ve Haron, 2018).  

Hayvan çalışmalarında obez ratlar üzerinde kalp hastalıkları 

gelişimine arı ekmeğinin etkisi araştırılmıştır. Bunun için 40 rat 

seçilerek 4 farklı gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; normal kontrol, obez 

kontrol, arı ekmeği verilen ve obezite tedavisinde kullanılan orlistat 

ilacı verilen gruptur. 6 hafta süresince yapılan gözlemlerde arı 

ekmeğinin lipid ve kan değerlerini iyileştirici etki yaptığı görülmüştür. 

Bu nedenle arı ekmeğinin obezite ile ilişkili kardiyovasküler 

hastalıkların oluşumunu azalttığı belirlenmiştir (Othman, 2021). 

Arı ekmeği polenin fermantasyona uğraması ile enzimlerin polenin dış 

zarını parçalamasından dolayı daha fazla biyolojik aktivite 

göstermektedir. Bu nedenle doğal probiyotik olarak kullanılmaktadır. 

Arı ekmeğinin yararlı bakteri sayısını arttırdığı, karaciğer 

fonksiyonlarını geliştirdiği, bağışıklık ve sindirim sistemini 
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düzenlediği yapılan çalışmalar ile ispatlanmıştır. 2 tatlı kaşığı arı 

ekmeğinin yaklaşık 10 milyar probiyotik bakteri buludurduğu 

belirlenmiştr. Özellikle Lactobacillus ve Bacillus bakteri türlerini 

bulundurmaktadır. Sağlık açısından olumlu etkilerinden dolayı; 

çocukların günlük 1 tatlı kaşığı miktarında, yetişkinlerin ise günlük 2 

tatlı kaşığı arı ekmeği tüketimi tavsiye edilmektedir (Mohammad ve 

ark., 2021). 

Arı zehri genellikle arıların savunma amaçlı ürettikleri bir salgıdır. Arı 

zehri geleneksel olarak romatizma, sırt ağrıları, deri hastalıkları ve 

eklem ağrıları gibi rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Arı zehrinin 

yapılan bilimsel çalışmalarda karaciğer, meme ve prostat kanserlerine 

karşı antikanser etki gösterdiği belirlenmiştir (Jo ve ark., 2012). 

Arı zehrinin yaşlanma ile oluşan yüz kırışıklıklarına etkisinin 

araştırıldığı bilimsel çalışmada, orta yaş sınıfında yer alan 22 kadın 

üzerinde etkileri gözlemlenmiştir. Katılımcılarda cilt yaşlılığının hafif 

ve yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yapılan uygulamada 12 

hafta sürecek şekilde günde 2 defa %0,006 derişiminde arı zehri yüz 

serumu yapılmıştır. Belirlenen süre içinde tüm katılımcıların verileri 

gözlemlenmiş ve sonuç olarak arı zehri yüz serumunun klinik olarak 

uygulandığı kişilerde kırışıklık bölgesini, derinliğini ve sayısını 

azalttığı belirlenmiştir. Bu çalışma ile araştırmacılar, arı zehrinin 

serum olarak kullanımının cilt kırışıklığını azalttığını ve bu nedenle 

arı zehrinin cilt bakım ürünlerinde kırışıklık giderici olarak doğal bir 

destekleyici olarak güvenli bir şekilde kullanılabileceğini ifade 
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etmişlerdir. Arı zehrinin klinik olarak cilt kırışıklıklarındaki 

potansiyeli böylece belirlenmiştir (Han ve ark., 2015). 

Arı ürünlerinin genel olarak sağlığa etkileri Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Arı ürünlerinin sağlığa etkileri 

Arı poleni arıların bitki polenlerinden alarak kendi enzimleri ile 

oluşturdukları bir üründür. Birçok biyolojik aktivite gösterdiği yapılan 

bilimsel çalışmalarda ortaya konmuştur. In vitro koşullarda polenin 

antioksidan aktivitesinin araştırıldığı çalışmada 28 farklı polen 

numunesinin analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonraki aşamasında ise 

polenlerin antioksidan etkilerinden dolayı yağlı karaciğer 
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hücrelerindeki oksidatif hasarı azalttığı ve yağ birikimini düşürdüğü 

belirlenmiştir. Araştırmayı yapan bilim insanları antioksidan aktivite 

ve karaciğer etkisinden dolayı polen tüketimini tavsiye etmektedirler 

(Jannesar ve ark., 2017). 

2. SONUÇ 

Apiterapi oldukça eski zamanlardan, günümüze ve arı olduğu sürece 

devam eden arı ürünlerinin hastalıkla karşı kullanılmasıdır. Özellikle 

günümüzde arı ürünlerinin sağlığa etkileri çok fazla dikkat çekerek 

araştırmalara konu olmaktadır. Arı ürünlerinden bal, propolis, arı sütü, 

arı zehri, arı havası, polen ve arı ekmeği farklı sağlık çalışmalarında 

yer edinmektedir. Bu çalışmalar in vitro, in vivo şeklinde 

yapılmaktadır. Klinik olarak da hastalar üzerinde etkileri 

araştırılmaktadır. Bu araştırmalar çoğunlukla arı ürünlerinin 

hastalıklara karşı olumlu etkileri ile sonuçlanmaktadır.  

Arı ürünlerinin diş ve ağız sağlığından, cilt hastalıklarına ve 

yaralardan, kanser türlerine kadar bir çok bilimsel çalışmalarda 

etkinlikleri araştırılmaktadır. Bu bölümde arı ürünlerinin özellikle 

güncel olarak yapılmış klinik uygulamalar ile insan sağlığına etkileri 

yer almaktadır. Bu etkilerden bazıları antioksidan, antikanser, 

antibakteriyel, antiviral, yara iyileştirici, eklem ve kemik ağrılarına iyi 

gelme, antiinflamatuar, mide ve bağırsak düzenleme, karaciğer hasarı 

önleme, alt ve üst solunum yollarına iyi gelmesi ve yaşlılığa iyi 

gelmesi şeklinde bildirilmektedir. Yapılan yeni çalışmalar ile arı 

ürünlerinin sağlık açısından potansiyelleri ortaya çıkarılmakta ve 

bulunan sonuçlar arı ürünlerine olan ilginin artmasına neden 
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olmaktadır. Bu nedenle sağlıklı beslenme için arı ürünlerinin 

diyetlerimizde bulunmasını önemle tavsiye etmekteyiz. 
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GİRİŞ 

İnsanlar yaşamlarını idame ettirebilmeleri ve hayatta kalabilmeleri 

için diğer canlılarda olduğu gibi vücutları, enerji ve bazı besin 

bileşenlerine (vitaminler, elementler vb.) ihtiyaç duymaktadır. (Özay 

Arancıoğlu, 2021).  

Protein, karbonhidrat ve lipitler gibi temel bileşenler organizmada 

enerji verme ve metabolizma işlevi gören önemli besin bileşenleridir. 

Gıdalar hücrelerin savunmasında, yenilenmesinde ve üretilmesinde bu 

temel bileşenlere ilaveten farklı bileşenleri de içermektedirler.  Bu 

farklı ve temel olmayan bileşenlerden en popüleri antosiyaninler, 

aromatik bileşenler, fenolikler, flavanoidler, polifenoller, organik 

asitler gibi ikincil metabolitlerdir (Barba ve ark., 2019). 

Bal 

Codex Alimentarius'a (2001) göre bal, bal arısı (ApismelliferaL.)’nın 

bitkilerin nektarlarından, canlı kısımlarının salgılarından veya 

bitkilerin canlı kısımlarında yaşayan bitki emici böceklerin 

salgılarından elde ettikleri, arıların kendilerine ait maddelerle 

muamele ederek dönüştürdükleri, biriktirdikleri ve olgunlaşması için 

peteklere bıraktıkları kıvamlı, tatlı bir maddedir (Anonim, 2001). 

Balın kimyasal bileşimi başta fruktoz ve glikoz gibi monosakkaritler, 

disakkaritler, trisakaritler ve oligosakkaritler olmak üzere %70'inin 

karbonhitratların hâkim olduğu bir gıdadır. Geri kalan kısmı ise su 

(yaklaşık %18) ve enzimler, mineraller, organik asitler, fenolik asitler, 

polifenoller, bazı makro ve mikro elementler, vitaminler ve 
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flavonoidler gibi bileşenlerdir. Polifenoller (fenolik asitler ve 

flavonoid bileşikler), balın antioksidan aktivitesinden sorumlu en 

önemli bileşenlerdir (Nayik ve ark., 2018; Smanalieva ve Senge, 

2009). 

Baldaki biyoaktif bileşenler nektarın botanik kökenine, iklim 

koşullarına, rakıma, polen içeriğine ve coğrafi dağılım gibi birçok 

farklı faktörlere bağlıdır (Jibril ve ark., 2019; Seeley, 2009). Apis 

cinsinden arılar genellikle tek bir çiçek türünden beslenirler. Tek bir 

çiçek türü üzerinden beslenme sonucu oluşan ballar amonofloral bal 

adı verilmektedir. Piyasada bulunan çoğu bal monofloraldir ve ilgili 

bitki türlerine göre adlandırılmaktadır. Örneğin: Manuka balı, adını 

manuka ağacı Leptospermumscoparium'dan almıştır. Buna benzer 

şekilde, yonca balı, avokado balı, pamuk balı, akasya balı,  adaçayı 

balı ve tualang balı gibi ballar kaynak bitki türlerinden sonra 

adlandırılmaktadır. Bununla birlikte, arılar farklı çiçek türleri 

üzerinden beslenme sonucu oluşan ballara multifloralbal adı 

verilmektedir. Multifloral ve monofloral balların insan hastalıklarının 

tedavisi için nispi aktivitesi ve hangi tür balın daha üstün terapötik 

özelliğe sahip olduğuna dair çalışmalar halen devam etmektedir (Jibril 

ve ark., 2019). Antik çağlardan beri Arap, Mısır ve Hint soyluları 

arasında hem beslenme hem de tedavi amaçlı kullanılmıştır. O 

zamanlarda bal sadece gıda amaçlı kullanım ile sınırlı değildi; aynı 

zamanda kraliyet hediyesi veya içeceği, tatlandırıcı, koruyucu, boğaz 

ağrısı, cilt döküntüleri, yaralar, öksürük için tedavi amaçlı olarak da 

kullanılıyordu (Molan, 2006). Son yıllarda bilim dünyası balın 

faydalarını araştırmaya yönelik fazlaca çalışma gerçekleştirmiştir. Bu 
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araştırmalar balın çeşitli bakteri türlerine karşı geniş spektrumlu 

antibakteriyel, anti-inflamatuar, antikanser, antitümör, antiviral, 

hepatoprotektif, kardiyoprotektif gibi birçok tıbbi etkisini büyük 

ölçüde kanıtlamıştır (Bobiş ve ark., 2018; Chowdhury ve ark., 2018; 

Çakır ve ark., 2020; Rakha ve ark., 2008; Yaghoobi ve ark., 2008). 

Araştırmalar balın elliden fazla Gram pozitif (+) bakteriler ve Gram 

negatif (-) bakteri türüne karşı etki gösterdiğini kanıtlamıştır. Bu 

etkinin balın yüksek şeker konsantrasyonu, düşük su aktivitesi, 

metilglioksal, pH, hidrojen peroksit ve fitokimyasal içeriği gibi birçok 

faktörden kaynaklandığı ortaya konulmuştur (Blasa ve ark., 2006).  

Diyabet (Diabetesmellitus) 

Diyabet, kan şekeri olan glikozun hücrelere enerji üretmesini sağlayan 

insülin hormonunun salgısındaki eksikliği veya çeşitli faktörlere bağlı 

yeterince kullanılamaması nedeniyle metabolizmanın kan şekerini 

düzenleyemediği durumlarda ortaya çıkan kronik bir hastalıktır 

(Uluslararası Diyabet Federasyonu, 2020).Amerikan Diyabet 

Derneği’ne (2019) göre ise Diabetes Mellitus; pankreasta ilerleyici 

beta hücre hasarı sonucunda insülin hormonunun salgısındaki azalma 

ve/veya hedef dokulardaki aktivitesindeki değişiklikten kaynaklanan 

kompleks kronik bir hastalıktır. 

Üç ana diyabet türü vardır (Hamour, 2013): 

• Tip 1 diyabet 

• Tip 2 diyabet 

• Gestasyonel diyabet 
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Tip 1 diyabet 

Tip 1 diyabet, endokrin pankreatik beta hücrelerinin otoreaktif T-

hücreleri tarafından zamansız bir şekilde yıkılması sonucu pankreasın 

yeterli miktarda insülin üretememesi nedeniyle gelişen karmaşık bir 

otoimmün hastalıktır (Buschard, 2011; Hamour, 2013). Tüm yaş 

grubundaki bireylerde görülebilmesine rağmen en çok çocuklarda (4 

ile 6 yaş arası grup) ve gençlerde (10 ile 14 yaş arası grup) tanı 

konmaktadır. Bu da daha uzun süren bir hastalık süreci ve 

muhtemelen daha erken zamanlarda vasküler komplikasyonların 

başlangıcı ve dolayısıyla diğer metabolik bozukluklarla birlikte kronik 

hiperglisemiden kaynaklandığı anlamına gelmektedir (Abdulrhman ve 

ark., 2013).Toplam diyabet hastalığının yaklaşık %5-10’unu Tip 1 

diyabet oluşturmaktadır. Tip 1 görüldüğü bazı bireylerde glukoz 

toleransı bulguları ve vücudun pankreastaki beta hücrelerine karşı 

gelişmiş oto antikor üretildiği saptanmıştır (Alemzadeh ve Wyatt, 

2004; Lucier ve Weinstock, 2018).Şu ana kadar bilinen herhangi bir 

önlemle önlenemeyen Tip 1 diyabet hastaları hayatları boyunca 

insülin kullanmak zorundadırlar. Tedavide hastalara gün içinde çoklu 

günlük insülin enjeksiyonları uygulaması yapılabildiği gibi bir insülin 

pompası aracılığıyla subkütan insülin infüzyonu da tercih edilen 

tedavi yöntemleri arasındadır. Bu durumda insülinin birkaç saatte bir 

düzenli enjeksiyonlarla dışarıdan alınması gerekmektedir (Lucier ve 

Weinstock, 2018). Tip 1 diyabet hastalığının patogenezinde çevresel 

faktörler de önemli bir rolo ynamaktadır. Bu çevresel faktörler 

arasında bazı virüsler (kızamıkçık, koksaki virüsü B gibi), besinler 

(inek sütü, tahıllar gibi) ve toksinler önemli rol oynamaktadır. Bu 
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çevresel faktörlerin kesin etkisi belirsizliğini koruyor olmasına 

rağmen, bu faktörlerin modifiye edilebileceği ve muhtemelen önleme 

veya tedavi müdahalelerine yardımcı olabilmeleri açısından 

tanımlanması önemlidir (Paschou ve ark., 2018). 

Tip 1 diyabet hastalığının en fazla bilinen semptomları:  

• İdrarda fazla şeker bulunması nedeniyle fazla idrara çıkma 

(poliüri). Böbrekler ortalama 1,8 g/L kan glukoz 

süzebilmektedir. Kanın birim hacminde bu orandan daha 

fazla glikoz bulunuyorsa ne yazık ki böbrekler bunu 

süzememekte ve idrarda şeker görülebilmektedir. 

• Fazla miktarda su tüketme (olidipsi) 

• Fazla iştaha ve yemek yemeye rağmen kilo kaybı  

• Uyku hali 

• Bitkinlik, yorgunluk 

• Fazla miktarda yemek yeme (polifaji) Tip 1 diyabet 

hastalığının en bilinen semptomlarıdır. Ayrıca, yapılan testler 

deketozis ve düşük kan pH’ıda görülebilmektedir (Saka, 

2003; Alemzadeh ve Wyatt, 2004; Haller ve ark., 2005). 

 

Tip 2 diyabet 

Tip 1 diyabetten nerdeyse tamamen farklıdır (örneğin; ortaya çıkması 

uzun zaman alır, hızlı bir şekilde gelişmez).Toplam diyabet 

vakalarının ortalama %90-95'ini oluşturur. Önemli bir halk sağlığı 

sorunu olan Tip 2 diyabet, Çocuklarda ve gençlerde insidansı ve 

prevalansı artmasına rağmen genellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde 
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daha fazla görülmektedir. Tip 2 diyabet, vücut insülin ürettiği halde 

etkili bir şekilde kullanamadığından (insülin reseptörlerinin azlığından 

vb.) dolayı insülin direnci veya beta hücre kusurlarının gelişmesi 

nedeniyle vücut artık kandaki glikozu düzenleyemediği zaman ortaya 

çıkmaktadır (Wu ve ark., 2014).Tip 2 diyabeti etkileyen faktörler 

arasında; ilerleyen yaş, çevre, obezite, hipertansiyon, fiziksel 

hareketsizlik ve yüksek kolesterol gibi çoklu risk faktörleri 

sıralanabilir. Bu faktörlerin yanı sıra, bazı etnik kökenlere sahip 

kişilerin Tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riskinin diğerlerine göre 

daha fazla olduğu yani genetik faktörlerin de olduğu ortaya konmuştur 

(Wu ve ark., 2014). 

Tip 2 diyabet belirtileri artan açlık, susuzluk, kilo kaybı, idrara sık 

çıkma, yorgun hissetme ve yaralanmalar gibi Tip 1 diyabet 

belirtilerine çok yakındır ancak daha az fark edilir. Ayrıca; yüksek 

glikoz seviyesinden kaynaklanan uzun vadeli komplikasyonlar 

arasında koroner hastalık, böbrek yetmezliği, felçler ve ampütasyonlar 

da ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla komplikasyonların ortaya 

çıkmasından sonra teşhis edilebilmesi uzun zaman alabilmektedir. 

Yakın zaman öncesine kadar, Tip 2 diyabet yalnızca yetişkinlerde 

görülüyordu, ancak ne yazık ki son zamanlarda çocuklarda da görülme 

sıklığı giderek artmaktadır (Senyigit, 2019).  

Gestasyonel diyabet 

Bir diğer diyabet çeşidi de, hamilelik sırasında artan kan şekeri 

sonucunda ortaya çıkan gestasyonel diyabettir. Amerikan Diyabet 

Derneği'nin (2019) tanımına göre gestasyonel diyabet; gebelik öncesi 
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veya sırasında ortaya çıkan karbonhidrat intoleransı olarak tanımlanır. 

Dünya genelinde her altı gebelikten yaklaşık birini etkileyen önemli 

bir halk sağlığı sorunudur. Genellikle hamilelik sona erdiğinde 

gestasyonel diyabet hastalığı geçebilmektedir, ancak doğumdan sonra 

hem anne hem de çocuk Tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riski 

yüksektir (Uluslararası Diyabet Federasyonu, 2020). 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, önemli bir halk sağlığı sorunu olan 

diyabet hastalığını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu 

faktörler arasında insan beslenmesi önemli bir rol oynamaktadır. Son 

zamanlarda tıp bilim dünyası diyabet hastalığının tedavisinde doğal 

ürünlerin, şifalı bitkilerin ve özellikle balın sağlığa olan yararlarını 

göz önünde bulundurarak daha fazla önem vermektedir (Bobiş ve ark., 

2018).Balın tüm faydalı özelliklerine rağmen, yaklaşık %75 yüksek 

karbonhidrat içeriği nedeniyle bal, kan şekeri seviyesi üzerindeki 

etkileri ve diyabetik hastaların diyetinde kullanılıp kullanılamayacağı 

uzun zamandır tartışılmaktadır.  

Bu kitap bölümü, uzun zamandır tartışılmakta olan “Bal diyabetik 

diyette şekere göre iyi bir alternatif midir?”, “Doğal basit şekerler, 

şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde önemli midir?”, “Balın 

diyabet üzerine metabolik etkisi var mıdır?”, “Balın glisemik kontrol 

üzerindeki etkisi var mıdır?” gibi temel soruların cevaplarını 

derleyecek şekilde hazırlanması yazar tarafından uygun görülmüştür. 

Arı ürünlerinin (bal dâhil) kullanımı geleneksel tıp tariflerive modern 

tıp tedavi yöntemleri ile birlikte, diyabetik hastalar kandaki normal 
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insülin seviyesini ve ayrıca genel sağlık durumlarını koruyabilecekleri 

ortaya konulmuştur (Bobiş ve ark., 2018).  

Omotayo ve ark., (2010) balın, streptozotosin ile indüklenen diyabetik 

ratların böbreklerinde hiperglisemiyi azaltıp azaltamayacağını ve 

oksidatif stresi iyileştirip iyileştirmediğini araştırmışlardır. Araştırma 

sonucunda bal uygulanan diyabetik ratların, bal uygulanmayan 

diyabetik ratlara kıyasla kan şekeri düzeylerinin önemli ölçüde düşük 

olduğunu, böylece balın diyabetik ratlarda orta düzeyde glisemik 

kontrol uyguladığını ve ratların böbreklerinde oksidatif stresi 

iyileştirdiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca; balın glikoz ve fruktoz dâhil 

yüksek oranda karbonhidrat içerdiği gerçeği göz önüne alındığında, 

anti-hiperglisemik etkisinin mekanizması karmaşık olduğu, bu 

nedenle daha fazla araştırma gerektiği, bununla birlikte bal ve tıbbi 

bitki özleri gibi doğal ürünlerin anti-hiperglisemik etkisinin genellikle 

hücrelerin yıkım derecesine bağlı olduğu sonucuna varmışlardır. 

Abdulrhman ve ark.,(2013) Tip 1 diyabetli hastalarda bal, sakaroz ve 

glukozun kan glukozu ve C-peptid üzerine etkilerini araştırmışlardır. 

Glukoz, sakaroz ve bal kullanılarak oral şeker tolerans testleri, açlık 

ve tokluk serum C-peptid düzeylerinin ölçümü tüm denekler için üç 

ayrı oturumda gerçekleştirilmiş, daha sonra her denek için glisemik 

indeksi (GI) ve tepe artımlı indeksi (PII) hesaplamışlardır. Çalışmada 

balın sakaroza kıyasla hem hastalarda hem de kontrollerde daha düşük 

GI ve PII’ye sahip olduğu; C-peptid seviyesindeki artışın ise, glikoz 

veya sakaroz ile karşılaştırıldığında balın etkisi anlamlı derecede farklı 

olduğu sonucuna varmışlardır. Sonuç olarak hastalıklı beta hücreleri 
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üzerindeki olası uyarıcı etkisi nedeniyle, pankreasın beta hücrelerini 

hedef alan gelecekteki terapötik çalışmalarda balın kullanılabileceğini 

ifade etmişlerdir. 

Başka bir çalışmada yaklaşık 52 hafta bal ile beslenen ratların HbA1c 

düzeylerinde önemli bir düşüş görüldüğünü, ancak HDL kolesterolü 

arttığı gözlemlenmiştir (Chepulis ve Starkey, 2008). 

Busseroles ve ark. (2002) çalışmalarında sağlıklı ratları iki hafta 

boyunca 65g/100g kombine fruktoz, glikoz ve bal bazlı bir diyetle 

beslemişlerdir. Bal diyeti sağlandığında hipertrigliseridemik etkinin 

gözlenmediği sonucuna varmışlardır. 

Sağlıklı ratları yaklaşık bir ay boyunca %20 bal içeren bir diyetle 

besleyen Nemoseck ve ark.(2011) trigliseritlerde, leptin içeriğinde, 

vücut ağırlığında, besin/enerji alımında ve epididimal yağ ağırlığında 

önemli bir azalma elde etmelerine rağmen önemli ölçüde glikoz 

düşüşü ve toplam kolesterol düşüşü elde etmemişlerdir. Önemli ve 

daha etkili sonuçlar elde etmek için daha uzun süreli besleme 

yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Nasrolahi ve ark. (2012) streptozotosin ile indüklenen diyabetik 

ratlarda glisemik kontrolü iyileştirmek için doğal balın etkisini 

incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçları metformin ile doğal bal 

tüketmenin glisemik kontrolü iyileştirdiğini ve tek başına metformin 

tüketmekten daha faydalı olduğunu göstermiştir.  

Samanta ve ark. (1982) insüline bağımlı diyabetes mellituslu sekiz 

hastada ve insüline bağımlı olmayan diabetes mellituslu altı hastada 
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glikoz, sakaroz ve balın 20 g'a eşdeğer karbonhidratının hiperglisemik 

etkisini incelemişlerdir. Glisemik indeksin her bir denek grubu içinde 

önemli ölçüde değişkenlik gösterdiğini, balın şeker hastalarında 

değerli bir şeker ikamesi olduğunu önermektedirler. 

Streptozosin indüklü diyabetli ratlarda deli balın kan glukoz ve lipid 

seviyeleri üzerine etkisini araştıran Öztaşan ve ark. (2002), deli balın 

hem streptozosin indüklü diyabet hem de kontrol ratlarda kan glukoz 

ve lipid seviyelerini kayda değer bir şekilde düşürdüğünü tespit 

etmişlerdir.  

Cortés ve ark. (2011) yaptıkları araştırmada glikoz ve sakaroz ile 

karşılaştırıldığında bal tüketiminin sağlıklı, diyabetik ve 

hiperlipidemik bireylerde glisemik seviyeleri ve kan lipidlerini 

azalttığı sonucuna varmışlardır. Ayrıca uzun süre bal tüketmenin 

normo veya hipoglisemik bir etki yoluyla plazma glikoz 

regülasyonunu etkilemesi sonucu insanlarda açlık glikoz seviyelerini 

düşürdüğünü ve bu nedenle bal, sağlıklı bireyler ve glisemik 

regülasyondaki değişikliklerden muzdarip olanlar için bir besin 

takviyesi olarak önerilebileceği sonucuna varmışlardır.  

Sonuç olarak eski çağlardan günümüze kadar besin ve şifa amaçlı 

kullanılan, biyoaktif maddeler açısından son derece zengin olandoğal 

balın tüm faydalı özelliklerine rağmen, yaklaşık %75 yüksek 

karbonhidrat içeriği nedeniyle kan şekeri seviyesi üzerindeki etkileri 

ve diyabetik hastaların diyetinde kullanılıp kullanılamayacağı üzerine 

yapılan araştırmaların çoğu kullanılmasının olumlu katkısının 

bulunduğu, ancak bazı araştırmaların sonucunda ise negatif etkisinin 
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de olduğunu göstermektedir. Ayrıca bazı araştırmacılar; bu konunun 

genelde deney hayvanları üzerinde çalışıldığı, daha net ve etkili 

sonuçlar için etik kurallar çerçevesinde insanlar üzerinde daha fazla ve 

geniş kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini ileri sürmektedir. 
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GİRİŞ 

İlerleyen teknoloji, çevre kirliliğinin giderek artması ve hayat 

şartlarının daha da stresli bir hale gelmesi insanlarda sayısı yüzlerle 

ifade edilen çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Bu hastalıkların en 

önemlilerinden biri de kanserdir. Kanser, genetik açıdan, doku ve 

hücre biyolojisi, tedaviye yanıt vermesi açısından göz korkutucu bir 

hastalıktır (Hanahan, 2022). Dünyada her yıl binlerce insan birçok 

çeşidi olan bu hastalığa yakalanmaktadır. Maalesef tam bir tedavi 

yöntemi henüz bulunamadığından binlerce insan kanserden ve 

kanserin sebep olduğu diğer hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. 

Dünyada ölüm sebebi dikkate alındığında kanser ikinci sırada 

gelmektedir (Akeren ve Hintistan, 2021). Hastalığın tedavisi için 

kullanılan ilaçlar, sentetik olduklarından dolayı birçok yan etkiye 

sahiptirler (Ağan ve Kekeçoğlu, 2020). Ayrıca oldukça maliyetlidirler. 

Sentetik ilaçların bu olumsuzluklarından dolayı alternatif tedavi 

yöntemlerine yönelme olmuştur (Karakoç, 2020). Doğal kaynaklardan 

6-shogaol (Ray et al., 2015; Bawadood et al., 2020), kuersetin 

(Vafadar et al., 2020), 6-gingerol (Rastogi et al., 2015), p-kumarik asit 

(Peng et al., 2015), kaemferol (Luo et al., 2011) gibi doğal bileşikler 

elde edip bunların kanser tedavilerinde kullanımını sağlamak amacıyla 

araştırmalar yapılmaktadır. Bu alan giderek artan ilgi gören bir 

araştırma sahası durumundadır (Akdulum, 2011).  

Doğal bileşikler içerisinde fenolik bileşiklerin antioksidan, 

antiproliferatif, apoptotoik, antimikrobiyal, antidiyabetik, 

antiinflamatuar, antipatojenik etkilerinin olduğu birçok çalışma ile 
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ortaya konulmuştur. Örneğin oleropinin antiproliferatif, antimetastatik 

ve proapoptotik mekanizma yolları ile kanser tedavisinde kemoterapi 

ilaçları ile beraber kullanıldığında etkili olduğu bulunmuş ve oleropin 

sayesinde kemoterapi ilaçlarının daha düşük dozlarda kullanılarak 

tedavilerin yapılabileceği belirtilmiştir (Sherif and Al-Gayyar, 2018). 

6-Gingerol’ün p53’e bağlı iç kaynaklı apoptozu indüklediği ve 

hormona bağlı meme kanseri hücrelerine karşı aday ilaç olabileceği 

belirtilmiştir (Sp et al., 2021). 6-Shogaol’ün tek başına veya 

kemoterapötik ajanlarla beraber kolorektal kanser hücreleri üzerinde 

sitotoksik etki gösterdiği ve geleneksel kemoterapiden daha güçlü 

olduğu bildirilmiştir (Woźniak et al., 2020). Bunlara benzer 

çalışmalara bakıldığında olumlu anlamda birçok rapor verildiği için 

fenolik bileşiklerin bu özelliklerinden tedavi süreçlerinde yararlanmak 

sağlık açısından oldukça önemlidir.     

1. Kanser 

Kanser, kontrolsüz hücre çoğalması olarak tanımlanır. İlerleyici bir 

hastalık olup neden ve nasıl geliştiği belirsizdir (Weaver and Hedrick, 

1997). Daha çok genetik bir hastalıktır. Hücre gelişimini kontrol eden 

hücre döngüsündeki ve apoptoz ile ilgili genlerdeki bozukluklardan 

kaynaklanan kontrolsüz hücre büyümesi hastalığıdır (Karp, 2005). 

Kanser, 200’den fazla türü belirlenen, kontrolsüz çoğalan hücrelerin 

normal hücreleri baskılayıp öldürmeleri sonucu ortaya çıkan bir 

hastalıktır. İnsan vücudundaki bütün doku ve organlarda kanser 

hastalığı ortaya çıkabilmektedir (Yıldız, 2008).  
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Kanserin gelişmesinde sadece kalıtsal faktörler etkili değildir. 

Özellikle zararlı ışınlar, çevre kirliliği, sigara-alkol, yanlış beslenme 

gibi çevresel faktörler de etki eder (Üçebakan ve Alim, 2021). Yapılan 

çalışmalar, kanserin beslenme ile kuvvetli ilişkisinin olduğu 

bildirilmiştir (Uçak ve Kızıltan, 2021). Tüketilen gıdalar, kansere 

sebep olan maddeleri içerebilmektedir. Bunun yanında kanser önleyici 

maddeleri de içerebilmektedirler (Yıldız, 2008).  

Kanser hastalıklarını tedavi etmede temel yöntemler kemoterapi, 

radyoterapi, cerrahi müdahale ve immünoterapidir (Ağan ve 

Kekeçoğlu, 2020; Ertürk, 2006). Bu yöntemlerin hastalar üzerindeki 

kullanımı, hastaların bireysel özelliklerine ve hastalık evresine göre 

değişmektedir. Bir yöntem yeterli gelmediği takdirde birden fazla 

yöntem de tedavi sürecinde kullanılabilmektedir. Fakat tedavide 

kullanılan radyoterapi ve kemoterapi yöntemlerinin zararlı etkileri 

olduğu belirtilmiştir (Erdoğan, 2018; Pouzet and Travis, 1992). 

Kanser, hücrelerin zamansız ve aşırı çoğaldığı çok basamaklı bir 

süreçtir. Kanser hücreleri bağışıklık sisteminden kurtulur ve vücudun 

diğer taraflarındaki dokuları da istila eder. Metabolizmada ve kişinin 

davranışlarında değişiklikler meydana getirir (Merlo et al., 2006). 

Normal olarak vücuttaki hücrelerin gelişimleri ve daha sonra ölümleri 

bir düzen içinde sürdürülür. Kanser hastalığı baş gösterdiğinde 

kontrolden çıkan bir durum söz konusudur. Hücreler anormal olarak 

çoğalır. Bunun ana sebeplerinden birisi bozuk hale gelen genlerdir. 

Normal işleyişte hücrelerin işlevlerini yapmasını sağlayan genlerdir. 

Hücrelerin çoğalması, genlerden alınan komutlarla sağlanır. Gen 
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yapısı, aşırı güneş ışığı, diğer zararlı ışınlar, sigara-alkol gibi 

sebeplerle değiştiğinde (onkogen), hücreler kontrolsüz olarak aşırı 

çoğalır. Gittikçe anormal derecede çoğalan hücreler “tümör” 

kitlelerini oluştururlar (Sönmez vd., 2005). Yalnız her tümör kitlesi 

kötü değildir.   

İyi huylu tömör kitleleri kanser değildir, vücudun başka yerlerine 

yayılmazlar. Hayati riskleri neredeyse yoktur. Genelde cerrahi 

müdahale yapılarak vücuttan alınırlar ve alındıktan sonra tekrar 

çoğalmazlar.  

Kötü huylu tümörler ise kanserdir. Hücreler anormaldirler, bir düzen 

olmadan kontrolsüz bölünürler, normal olan dokuları etkileyerek baskı 

altında bırakırlar, içlerine sızarlar ve sonuçta tahrip ederler. Bazen 

kanser hücreleri tümör kitlesinden ayrılarak kan ya da lenf dolaşımı 

aracılığıyla vücudun diğer taraflarına taşınabilirler, orada yeni tümör 

kitleleri meydana getirerek bölünmeye devam ederler. Kanser 

hücrelerinin bu şekilde vücudun başka taraflarına taşınıp yayılmasına 

“metastaz” denir (Geiger and Peeper, 2009). 

Kansere sebep olan risk faktörleri genetik, çevresel, biyolojik, 

davranışsal faktörler (Kocamaz vd., 2019) olarak dört grupta 

incelenebilir:  

1. Genetik riskler kalıtımsal olarak aileden gelir.  

2. Çevresel riskler hava kirliliği, radyasyon, UV ışınlarından 

kaynaklanır.  

3. Biyolojik riskler cinsiyet, yaş ve ırk kaynaklıdır.  
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4. Davranışsal riskler sigara-alkol gibi vücuda zararlı 

maddelerin tüketiminden, yanlış ve düzensiz beslenmeden 

ortaya çıkar. 

 

2. Kanser Tedavi Yöntemleri 

Kanser tedavilerinde kullanılan yöntemler 5’e ayrılabilir (Ertürk, 

2006):  

2.1. Cerrahi tedavi: Birçok kanser türünde tedavi için uygulanan 

ilk yöntem olup kanserli doku vücuttan cerrahi müdahale yapılarak 

çıkarılır.    

2.2. Kemoterapi: İlaç kullanarak normal hücrelere en az zararı 

verecek şekilde, kanserli hücrelerin öldürülmesini hedefleyen tedavi 

şeklidir. Kemoterapi tedavisi ile, kanserli hücrelerin öldürülmesi 

sağlanabilir fakat normal hücrelerin de bu durumdan etkilenmesi söz 

konusudur.  

2.3. Radyoterapi: Bu tedavide ışın kullanılır. Işınla hücrelerin 

çoğalması engellenir. Normal hücreler de etkilenebilir fakat bu 

hücreler sonradan iyileşebilir.  

2.4. İmmünoterapi: Vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı 

koruyan bağışıklık sistemi, normal hücrelerle kanserli hücreleri ayırt 

edebilir. İmmünoterapide, kanser gibi hastalıklara karşı bağışıklık 

sistemini uyarıp güçlendiren ilaçlar kullanılır.  
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2.5. Hormon tedavisi: Prostat ve göğüs kanseri gibi bazı türlerde 

vücut tarafından salgılanan hormonlar, kanser hücrelerini besleyerek 

gelişmelerine neden olur. İlaç kullanarak vücudun bu hormonları 

üretmesi engellenir ya da ameliyatla hormon üreten bezler/organlar 

alınır. 

Tedavi yapılırken tek bir tedavi yöntemi kullanılabileceği gibi 

kanserin türüne göre uygun olan birden fazla yöntem de kullanılabilir. 

İlaç tedavisi uygulanan yöntemlerde geliştirilen antikanser ilaçları 

kesin bir tedavi sonucu vermemektedir. Bundan dolayı antikanser 

ilaçların geliştirilip kanser tedavisinde kullanılabilmesi yönündeki 

araştırmalar artarak devam etmektedir (Avendano and Menendez, 

2008). 

3. Fenolik Bileşikler 

En az bir aromatik halka ve bu halkaya bağlı hidroksil grupları içeren 

fenolik bileşikler canlılar için birinci derecede gerekli olmayan 

sekonder metabolit olarak adlandırılırlar. Bitkilerde bol miktarda 

olarak tohum, gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve, sebze kısımlarında 

bulunabilirler. Sebze ve meyvelerin tatlarının, aromalarının ve 

lezzetlerinin oluşmasını sağlayarak acılık, burukluk ve renklerin 

oluşumuna da etki ederler (Coşkun, 2006; Zor, 2007). Fenolik 

bileşikler, doğal antioksidan özelliği gösterirler. Serbest radikalleri 

yapılarındaki OH gruplarından H atomu vererek sonlandırırlar ve 

metal şelatör etkisi gösterirler.  

R·   +    AH      →    RH    +    A 
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Fenolik bileşikler; fenolik asitler, flavonoidler, tanenler, stilbenler ve 

lignanlar olmak üzere beş grupta incelenebilir (Atak ve Uslu, 2018). 

 

F
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r Fenolik asitler 

Flavonoidler 

Tanenler 

Stilbenler 

Lignanlar 

Çizelge 1. Fenolik bileşiklerin sınıflandırılması 

Fenolik asitlere; kuersetin, kafeik asit, vanilik asit, ferulik asit, 

salisilik asit, gallik asit, p-kumarik asit, o-kumarik asit örnek 

verilebilir. Flavonoidler ise flavonlar, flavonollar, flavanonlar, 

izoflavonlar, kateşinler, antosiyanidinler, proantosiyanidinler, 

kalkonlar, auronlardan oluşur (Halfon, 2005). Fenolik bileşikler; 

kanser, kalp hastalıkları, göz hastalıkları ve alzheimer gibi çeşitli 

hastalıkları engelleme potansiyeline sahiptirler (Bakkalbaşı, 2009). 

Yine fenolik bileşiklerin antimikrobiyal, antiviral, antialerjik, 

antidiyabetik, antiinflamatuar, antipatojenik ve antitrombotik etkiye 

sahip olduğu da yapılan birçok araştırma ile ortaya konulmuştur 

(MacDougall, 2002). 

6-Shogaol (Ray et al., 2015; Wu et al., 2015; Bawadood et al., 2020; 

Hung et al., 2009; Qi et al., 2015; Liu et al., 2012; Chen et al., 2010), 

6-gingerol (Jeong et al., 2009; Park et al., 2006; Lee et al., 2008; 

Radhakrishnan et al., 2014; Rastogi et al., 2015; Al-Abbasi et al., 
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2016), kuersetin (Vafadar et al., 2020; Gulati et al., 2006; 

Shafabakhsh and Asemi, 2019), p-kumarik asit (Jaganathan et al., 

2013; Peng et al., 2015), kaemferol (Yoshida et al., 2008; Luo et al., 

2011; Choi and Ahn, 2008) gibi fenolik bileşiklerin çeşitli kanser 

hücrelerine karşı antiproliferatif etki gösterdiği belirtilmiştir. 

Aşağıda fenolik bileşik sınıfında olan bazı bileşikler ile kanser 

hücreleri üzerinde yapılan çalışmalar verilmiştir. Gerçek şu ki 

literatürde bu konuda yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Biz 

burada birkaç bileşik için yapılan çalışmaları derlemeye çalışarak 

fenolik bileşiklerin sağlık açısından faydalı yönlerini göstermeye 

çalıştık.  
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                Gallik asit                                 Salisilik asit 

 

          

                     Kafeik asit                                        Ferulik asit 

 

         

                         Kuersetin                                         Kaemferol 

Şekil 1. Bazı fenolik bileşiklerin kimyasal yapıları 
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3.1. Kuersetin 

 

Şekil 2. Kuersetin’in kimyasal yapısı (Aytac vd., 2016) 

 

Lin ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada kuersetinin, jinekolojik 

malign kanserlerde UBE2S ekspresyonunu azaltarak hücre 

motilitesine katkıda bulunduğunu, servikal kanser hücrelerinin 

istilasını engellediği belirtilmiştir (Lin et al., 2017).  

Xi ve arkadaşları yaptığı bir çalışma kuersetinin, gastrointestinal 

kanser (GC) metastazı ile güçlü bir şekilde ilişkili olan ürokinaz 

plazminojen aktivatörü (uRA) ve uPA reseptörü (uPAR) proteinlerinin 

ekspresyonunu azaltarak gastrointensinal kanser hücre canlılığını, 

göçünü ve istila aktivitelerini önemli ölçüde bastırdığını 

bildirmişlerdir. Kuersetinin, gastrointensinal kanser metaztaz 

hücrelerine karşı bir anti-metastatik ajan olarak etki ettiğini 

belirtmişlerdir (Xi et al., 2018).  

Kuersetinin hematolojik kanserler üzerinde de faydalı etkilere sahip 

olduğu kanıtlanmıştır. He ve arkadaşlarının yürüttüğü bir çalışma 

kuersetinin G2/M fazında hücre döngüsü durmasının yanı sıra 
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apoptozu indükleyerek MM.1R, ARP-1 ve RPMI8226 multiple 

miyelon hücre hatlarının çoğalmasını engellediğini gösterdi. Ayrıca, 

kuersetin ile deksametazon kombinasyonunun apoptozu daha da 

artırdığı ve tümör büyümesini inhibe ettiği belirtilmiştir (He et al., 

2016). 

Ma ve arkadaşları kuersetinin, IQGAP1 ve ERK aktivasyonunun 

ekspresyonunu aşağı regüle ederek çoklu miyelom hücrelerinin 

proliferasyonunu inhibe ettiğini belirtmişlerdir (Ma et al., 2014). 

Ha ve meslektaşları kuersetinin sitoprotektif otofajiyi ve iç kaynaklı 

apoptozu indüklediğini ve otofajinin klorokin ile baskılanmasının, 

insan T hücresi akut lenfoblastik lösemi Jurkat klonlarında apoptotik 

kabiliyetini güçlendirdiğini bildirdiler (Ha et al., 2019). 

Tummala ve arkadaşları yaptıkları çalışma ile kuersetinin AR-V7 ve 

hnRNPA1 ekspresyonunu aşağı regüle ettiğini ve enzalutamide 

dirençli prostat kanseri hücrelerinin enzalutamid tedavisine 

duyarlılığını desteklediğini belitmişlerdir (Tummala et al., 2017). 

Kuersetinin apoptoz indüksiyonu yoluyla A375SM melanom 

hücrelerinin canlılığını inhibe ettiği belirtildi. Ek olarak in vivo tümör 

hacmini azalttığı ve in vitro kanserli hücrelerin proliferasyonunu 

azalttığı bildirildi (Kim et al., 2019). 

Kuersetinin glioblastoma multiforme gibi beyin tümörlerinin tedavisi 

için güçlü bir antikanser ajan olduğu belirtildi (Tavana et al., 2019). 

İnsan papiller tiroid kanseri hücre hattında (B-CPAP) kuersetinin 

hücre proliferasyonunu önemli ölçüde azalttığı ve kaspaz aktivasyonu 
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yoluyla apoptozu teşvik ettiği belirtildi. Aynı zamanda kimotiripsin 

benzeri proteazom aktivitesinin azalmasıyla ilişkili olabilecek Hsp90 

ekspresyonu yoluyla hücre apoptpzisini tetiklediği bildirildi. 

Kimotiripsin benzeri proteazom aktivitesinin ortadan kaldırılması, 

büyümeyi baskıladığı ve troid kanseri hücrelerinde hücre ölümüne yol 

açtığı belirtildi (Mutlu et al., 2016). 

Wisniewska ve meslektaşları, A549 küçük hücreli olmayan akciğer 

kanseri hücrelerinde kuersetinin BCL2/BAX’in düzenlenmesi yoluyla 

apoptozu, ayrıca nekroz ve mitotik felaketi indüklediğini ve bu 

hücrelerin göçünü bastırdığını belittiler (Wisniewska et al., 2017). 

Jaganathan ve arkadaşlarının yaptığı çalışma p-kumarik asidin, ROS-

mitokondriyal yol aracılığıyla apoptozu indükleyerek kolon kanseri 

hücrelerinin büyümesini inhibe ettiğini gösterdi (Jaganathan et al., 

2013). 

Epidemiyolojik çalışmalar sonucunda, kuersetin alımının akciğer 

kanserinin önlenmesi ile ilişkili olabileceği belirtildi. Diyetteki 

kuersetinin, kanserin önlenmesi için umut verici olduğu ve daha fazla 

araştırma yapılması gerektiği belirtilmiştir (Murakami et al., 2008). 

3.2. p-Kumarik Asit 

 

Şekil 3. p-Kumarik asit’in kimyasal yapısı (Onat, 2021) 



67 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR 

 

p-Kumarik asit, sinnamik asidin izomeridir ve yer fıstığı, domates, 

havuç gibi yenilebilir bitkilerde yaygın olarak bulunur. p-Kumarik 

asidin antitümör ve anti-mutajenik aktivitelere sahip olduğu 

bildirilmiştir (Ferguson et al., 2003). 

p-Kumarik asit, diğer antikanser fitokimmyasalları ile 

karşılaştırıldığında nispeten yüksek konsantrasyonda kolon kanseri 

hücre çoğalmasını engellediği bildirildi. p-Kumarik asidin kolonik 

epitelyum hücrelerine (Caco-2) etkisi araştırılmış ve 1500 µmol/L 

konsantrasyonunda 24-72 saatlik tedaviden sonra Caco-2 hücrelerinin 

proliferasyonunu % 43-75 oranında inhibe ettiği belirtilmiştir (Janicke 

et al., 2005). 

Bir çalışmada, p-kumarik asit ile hidrokafeik asit kombinasyonunun in 

vitro ve in vivo olarak tavşanların kornea ve sklerasında UV-B 

oksidasyon hasarını azalttığı belirtilmiştir (Larrosa et al., 2008). 

Peng ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma ile, p-kumarik asidin in 

vivo ve in vitro akciğer kanseri üzerinde kayda değer anti-tümör 

aktivitesine sahip olduğunu gösterdiğini bildirmişlerdir (Peng et al., 

2015). 

Onat ve arkadaşları p-kumarik asidin, kanser kök hücreleri üzerinde, 

kolon kanser hücreleri (HT29-D4) üzerinde, nöroblastom (N2a) 

hücreleri üzerinde, kolon kanser hücreleri (HT29-D4) üzerinde, insan 

akciğeri kanseri hücreleri (A549) üzerinde hücre canlılıklarını önemli 

ölçüde azalttığı bulmuşlardır. HT-29 ve SW480 kolon kanser hücreleri 

p-kumarik asit ile muamele edildiğinde 600 μmol/L ve 1400 μmol/L 
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konsantrasyonlarında hücre büyümesini 48 saat sonra %50 oranda 

inhibe ettiğini tespit etmişlerdir (Onat vd., 2021). 

Sharma ve arkadaşları p-kumarik asidin 600 μmol/L ve 1400 μmol/L 

konsantrasyonlarında HT-29 ve SW480 kolon kanser hücrelerine 

uygulandığında 48 saat sonra hücre büyümesini % 50 oranında inhibe 

ettiği tespit etmişlerdir (Sharma et al., 2018). 

Roy ve arkadaşları yaptıkları çalışma ile p-kumarik asit ve ferulik 

asidin kolorektal kanser kontrollü konsantrasyon temelinde kolorektal 

kanser (CRC) hücrelerini öldürmede etkili olduğunu 

bildirmişlerdir. Ayrıca, bu bileşiklerin varlığında EGFR 

ekspresyonunun aşağı regüle edildiğini belirtmişlerdir (Roy et al., 

2016). 

Bir çalışmada, p-kumarik asidin, belirli mikroRNA’ların 

ekspresyonunu modüle ederek, SNU-16 insan mide kanseri 

hücrelerinde antikanser etki gösterdiği bildirilmiştir (Jang et al., 

2020). 

3.3. Kaemferol 

 

Şekil 4. Kaemferol’ün kimyasal yapısı (Alam et al., 2020) 
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Luo ve arkadaşları yaptıkları çalışma ile, kaempferolün, her kadın için 

çeşitli mekanizmalar yoluyla yumurtalık kanserlerinin 

kemoprevensiyonu için uygun olabilecek bir doğal bir bileşik olduğu, 

diyet bileşenleri sınıfını temsil ettiği sonucuna varmışlardır (Luo et 

al., 2011). 

Kaemferol, meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan doğal bir 

flavonoiddir. Araştırmalar sonucunda, on yıllar boyunca kaempferol 

tüketiminin Amerikalı kadın hemşirelerde yumurtalık kanseri riskini 

önemli ölçüde azalttığı belirtilmiştir (Gates et al., 2007). 

Yoshida ve arkadaşları bir flavonoid olan kaemferolün, DR5'in 

indüklenmesi nedeniyle kolon kanseri hücrelerini TRAIL kaynaklı 

apoptoza duyarlı hale getirdiğini bulmuşlardır. Ayrıca, kaempferol ve 

TRAIL kombinasyonunun normal hücrelerde kolon kanseri SW480 

hücrelerine kıyasla çok az sitotoksik etkileri olduğunu 

göstermişlerdir. Bu sonuçlar, TRAIL'in kaempferol ile 

kombinasyonunun, kanser terapötiklerinde yararlı bir strateji olduğunu 

bildirmişlerdir (Yoshida et al., 2008). 

Sharma ve arkadaşları kaemferolün, oksidatif stres yoluyla 

glioblastoma hücrelerinde apoptozu indüklediğini belirtmişlerdir. 

Kaemferol ile tedavi edilen LN229 hücrelerinde hücre canlılığında 

zamana bağlı bir azalma gözlemlendiği ve canlılıkta kontrol ile 

karşılaştırıldığında sırasıyla 72 ve 96 saatte meydana gelen % 36 ve % 

45'lik önemli azalmalar gözlendiği belirtilmiştir (Sharma et al., 2007). 
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Kaemferolün, HT-29 kolon adenokarsinom hücreleri, LNCaP prostat 

kanseri hücreleri, OCM-1 melanomu ve ayrıca HL-60 lösemi hücreleri 

dahil olmak üzere çeşitli dönüştürülmüş insan hücre hatlarının 

proliferasyonunu inhibe ettiği belirtilmiştir (Kuntz et al., 1999; 

Casagrande and Darbon 2001; Rusak et al., 2005; Campbell et al., 

2006). 

Bestwick ve arkadaşları HL-60 kanser hücrelerinde 72 saatlik bir 

kaemferol maruziyeti süresi boyunca hücre büyümesinin önemli bir 

doza bağlı inhibisyonu ortaya çıktığını, ≥10  μM'de kaemferolün 

büyüme önleyici etkileri, ağırlıklı olarak hücre döngüsü değişiklikleri 

ile kendini gösterdiğini, ancak düşük (1 μM) ve yüksek dozlarda 

belirgin olan sitotoksisite  de büyüme inhibisyonuna katkıda 

bulunduğunu bulmuşlardır. Apoptoz sadece ≥10  μM kaemferol 

maruziyetinde kolayca tanımlanabilir ve bu nedenle sitotoksisitenin 

hem apoptotik hem de apoptotik olmayan süreçlerden 

kaynaklanabileceğini ileri sürmüşlerdir (Bestwick et al., 2007).  

Kaemferolün, H460 hücrelerinin hücre ölümünü indüklediği 

belirtilmiştir. Kaemferol kaynaklı H460 hücre apoptozu, önemli bir 

DNA yoğunlaşması ve artan hücre içi ATP seviyelerinin eşlik ettiği 

tipik bir apoptoz olduğu, kaemferol kaynaklı apoptoz, kaspaz-3 

(kaspaz bağımlı) ve AIF (kaspazdan bağımsız) gibi apoptotik 

belirteçlerin ifadesini değiştirme yeteneği ile ilgili olduğu belirtilmiştir 

(Leung et al., 2007). 
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3.4. Kafeik Asit 

 

Şekil 5. Kafeik asit’in kimyasal yapısı (Onat, 2021) 

Kafeik asidin, MCF-7 meme kanseri hücreleri muamele edildiğinde 

hücre proliferasyonunu %50 oranında azalttığı bildirilmiştir 

(Rosendahl et al., 2015). 

Dziedzic ve arkadakları, skuamöz karsinom hücre hattı (Detroit 562) 

üzerinde MTT hücre canlılığı deneyi yapmışlar ve hücre büyümesini 

kafeik asidin 201,43 µM konsantrasyonunda % 50 oranında inhibe 

ettiğini ve apoptozu 50 µM konsantrasyonunda indüklediğini 

bulmuşlardır (Dziedzic et al., 2017). 

Prasad ve arkadaşları kafeik asit ve kafeik asit fenetil esterini HEPG2 

hücre hattına uygulamışlar, XTT metodu ile çalışarak kafeik asitin 200 

µg/mL konsantrasyonda % 61, kafeik asit fenetil esteri 20 µg/mL 

konsantrasyonda % 72 oranında hücre canlılığına etki ettiğini 

bulmuşlardır (Prasad et al., 2011). 

Kafeik asit fenil ester (CAPE) ile insan HeLa, BEAS-2B, HL-60, 

MCF-7 ve sıçan ME 308 hücre hatları üzerinde çalışılmıştır. 

CAPE’nin oksidatif stresi azaltarak kanser önleyici bir madde olarak 

etki ettiği bildirilmiştir (Bhimani et al., 1993; Lee et al., 1999).  
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Kafeik asit fenil ester (CAPE), insan lösemik hücre hattı olan HL-60 

hücreleri üzerinde apoptozise sebep olmaktadır. Ayrıca bununla 

ilişkili olarak mitokondriyal disfonksiyonu, su atılımı, mitokondriyal 

disfonksiyonu, Bcl-2 “down-regülasyonu”, glutatyon tüketimi, Bax 

“up-regülasyonu” ve Kaspaz-3 aktivasyonuna sebep olduğu 

belirtilmiştir (Chen et al., 2001). 

3.5. Gallik Asit 

 

Şekil 6. Gallik asit’in kimyasal yapısı (Sarı, 2020) 

Verma ve arkadaşları gallik asit ile ilgili yaptıkları derleme 

çalışmasının başlığını “Gallik asit: Kanserin molküler rakibi” koyarak 

gallik asitin kanserli hücrelere karşı ne kadar etkili bir fenolik bileşik 

olduğunu vurgulamışlardır (Verma et al., 2013).  

Jing ve arkadaşları, gallik asit-altın nanoparçacıklarının, insan glioma 

U251 hücrelerinde radyasyona bağlı olarak hücre ölümünü arttırdığı 

belirtmişlerdir. Ayrıca azalmış BCL-2 ekspresyonu ve artan BAX 

protein seviyeleri ile desteklenen apoptotik hücre ölümünü artırdığını 

bildirmişlerdir. Bu sonuçlara dayanarak gallik asit-altın 

nanoparçacıklarının kanserli hücre tedavisinde rasyasyon tedavisi ile 
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kombine edilerek kullanılabileceği ve bu potansiyelde oldukları 

vurgulanmıştır  (Jing et al., 2020). 

Ünal yaptığı bir çalışmada gallik asit ile beraber karnosik asidi PANC-

1 hücrelerine karşı kullanmış ve mezenkimal kök hücrelerinde canlı 

hücre sayısını azalttığını, HNF1A’nın ekspresyonunun azalması ile 

pankreas kanseri ilerlemesinde inhibisyona sebep olduğunu 

bulmuştur. Bu sonuca dayanarak bu bileşiklerin kanser tedavisinde 

kullanılabileceklerini belirtmiştir (Ünal, 2021). 

Bir çalışmada pankreas kanseri hücrelerine gallik asit uygulanmış ve 

apoptozu indüklediği belirtilmiştir (Liu et al., 2012). 

Gallik asit, kanserli hücrelere karşı seçici sitotoksisite gösterirken 

normal hücrelere karşı çok daha az toksik etki göstermiştir. Bu özellik, 

gallik asidin besin takviyesi olarak kanser risklerini önleyebilme adına 

önemli ve değerli bir katkı maddesi olduğunu gösterdiği belirtilmiştir 

(Chia et al., 2010). 

10–100 μM gallik asidin ve 10–100 μM antosiyanin kombine 

edildiklerinde, MMP-2 ve MMP-9 ekspresyonlarını düzenleyerek 

kanser hücrelerinin metastazını önemli derecede bastırdığı 

bildirilmiştir (Filipiak et al., 2014). 

Gallik asidin 300, 550, 670 ve 800 uM konsantrasyonlarda, 

hepatoselüler karsinom (HCC) hücrelerinin proliferasyonunu IL-8 

aşağı regülasyonu yoluyla dikkate değer derecede azalttığı 

belirtilmiştir (Lima et al., 2016). 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/anthocyanin
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/liver-cell-carcinoma
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Gallik asidin 50-250 μg/mL konsantrasyonlarda, apoptozu başlatan 

etki gösterir ve meme kanseri hücrelerinin proliferasyonunu azaltan 

p21, p53 ve Mcl-1 ekspresyonunu aşağı regüle ettiği belirtilmiştir 

(Rezaei-Seresht et al., 2019). 

Gallik asidin 0-50 μM konsantrasyonlarda uygulanırsa, AP-1 ve 

ETS'yi aşağı regüle eder ve MMP-1 ekspresyonunu inhibe edebileceği 

belirtilmiştir (Pang et al., 2017). 

Oral olarak farelere verilen gallik asidin LL-2 fare akciğer 

kanseri hücrelerininin apoptozunu in vivo olarak indüklediği ve 

nakledilen akciğer kanserinin büyümesini baskıladığı bildirilmiştir 

(Kawada et al., 2001). 

Gallik asidin, apoptoz ve/veya nekroz yoluyla HUVEC'in büyümesini 

ve HeLa hücrelerinin büyümesini engellediği bildirilmiştir. HeLa 

hücrelerinin gallik asite duyarlılığı HUVEC'inkinden daha yüksek 

olduğu bulundu. ROS artışı ve GSH tükenmesi gallik asit kaynaklı 

HeLa hücre ölümüne eşlik ettiği belirtilmiştir (You et al., 2010). 

SONUÇ 

Yıllardır insanlığın kurtulmak için çareler aradığı kanser hastalığını 

tam tedavi edebilecek yöntemlerin ve ilaçların bulunması mevzusu 

önemini giderek artıran bir konu olarak durmaktadır. Bu hususta 

dünya genelinde birçok akademik çalışma yapılmış ve hala da artan 

bir hızla bu araştırmalar devam etmektedir. Doğal fenolik bileşikler ile 

yürütülen çalışmalar bu araştırmaların mühim bir kısmını 

oluşturmaktadır. Çalışmaların neticesinde verilen raporlar, fenolik 
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bileşiklerin kanser tedavisinde dikkate alınması gerektiğini 

göstermektedir. Bu konudaki çalışma sayısının fazla olması önemli 

olduğu gibi daha da önemlisi elde edilen sonuçların gerçekten kanser 

tedavisi yönünden oldukça ümit verici olmasıdır.  

Yapılan bir derleme çalışmasında, araştırmacıların verdiği raporlar 

doğrultusunda fenolik bir bileşik olan gallik asit için “kanserin rakibi” 

tabiri kullanılarak kansere karşı ne kadar etkili olduğu vurgulanmıştır. 

Yine yukarıda bir kısmını özet olarak verdiğimiz kaemferol, p-

kumarik asit, kafeik asit, kuersetin ile ilgili yapılan çalışmalardan elde 

edilen sonuçlara bakıldığında, fenolik bileşiklerin kanser hücre hatları 

üzerinde dikkate alınacak derecede olumlu etkileri olduğu 

görülmektedir. Bu da doğal olarak elde edilen fenolik bileşiklerin 

kanser hastalıklarına çözüm olabilecek potansiyelde oldukları 

sonucunu vermektedir. Dolayısıyla bu konudaki araştırmaların 

artırılarak insanlığın önemli bir sorununun çözülmesi için gayret sarf 

etmek ana hedeflerden birisi olmaya devam etmelidir. Fenolik 

bileşiklerdeki kanser hastalığını tedavi etme potansiyelini iyi 

değerlendirerek etken madde haline getirip hastalıkları iyi derecede 

tedavi edebilecek bir ilaç haline getirmek için daha kapsamlı 

araştırmaların yapılması önem arz etmektedir.     
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1. GİRİŞ 

Tarih boyunca maskeler çeşitli amaçlara hizmet etmiştir: Atina 

trajedisinde kostüm bileşenleri olarak, Roma cenaze törenlerinde bir 

enstrüman olarak ve günümüzde ise tıbbi ve halk sağlığı için biyo-

psikososyal konfor için kullanılmaktadır. İngilizce “mask” kelimesi, 

köklerini, “hayalet veya kâbus” anlamına gelen Orta Çağ Latincesi 

“masça” kelimesinden alır ve daha sonra İtalyan, Fransız ve Arap 

etkileriyle şu anki tanımı olan yüz örtüleri olarak tanımlanmıştır (Ike et 

al., 2020). Antik Yunan ve Roma'da maskeler toplumsal değerleri 

aktarmak için kullanılmıştır. Bu yönüyle antik yunan tiyatrosunda 

yaygın şekilde kullanılmıştır. Yunan trajedileri, tanrı Dionysos'u 

onurlandıran ve bir hafta süren festivallerde halka açık olarak maskeler 

kullanılmıştır. Bu performanslarda oyuncuların taktığı maskelerin 

birden fazla işlevi vardı. Bir oyuncu bir maske taktığında, yeni bir yüz 

alır ve izleyiciye miras kalan hikâyelerden tanıdık bir karaktere 

dönüşümün sinyalini verirdi. Maskeler hem büyük açık hava 

tiyatrolarında izleyicilerin uzaktaki yüzleri tanımasına yardımcı 

oldukları için hem de aynı trajedide tek bir oyuncunun birden fazla rolü 

oynamasına izin verdiği için özellikle kullanılmıştır (Ike et al., 2020). 

Maskelerin drama, tiyatro ve sanatsal etkinliklerde kullanımının 

yanında sağlık sektöründe kullanımı da belli deneyimlemelerden 

geçtikten sonra nihai şeklini almıştır. Mikrobiyolojinin gelişmesinden 

önce, 17. ve 18. yüzyılda doktorlar, hastalığın örneğin bir zehir ile 

doğrudan temas veya kirli hava yoluyla bulaştığını iddia ederlerdi. 

Buna göre kolera, veba ve diğer rahatsızlıklar dâhil olmak üzere birçok 
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hastalığın sebebi olarak çürüyen organik maddelerin havada biriken 

gazlarının yayılması yoluyla meydana geldiği şeklinde ifade 

edilmekteydi. O zamanlar bilim adamları, baharat ve sirke karışımları 

ile aşılanmış bir sünger veya bez tutmanın havayı temizleyeceğini ve 

bulaşıcı bir hastalığa yakalanma olasılığını azaltacağını iddia 

etmişlerdir (Ruisinger, 2020). İlk tıbbi maskeler bu tarihsel sürecin 

ardında karşımıza çıkmaktadır. İlk tıbbi maskeleri kullanan ve 

genellikle üniforması ile tanınan 17. Yüzyıl kraliyetlerini tedavi eden 

Fransız bir veba doktoru olan Charles de Lorme’dir (Blakemore, 2020). 

Maske, Orta Avrupa'daki vebalı hastaların tedavisi sürecinde doktor 

üniformalarının çok önemli bir parçasını oluşturmuştur. Bir Romalı 

doktorun 1656 yılındaki gravüründe tasvir edilen üniforma çok ilginç 

unsurları içermektedir. Buna göre üniforma; bedensel sıvılardan 

korunmak için mumlar ve diğer yağlarla emdirilmiş uzun siyah bir 

pelerin ve pantolon, bir silindir şapka, hastalara el değmeden muayene 

edebilmek için kullanılan uzun bir sopa, kalın keçi derisi eldivenler ve 

büyük çizmelerden oluşmaktadır (Şekil 1). Üniformanın en tanınmış ve 

kalıcı bileşeni olan başlık ve maske, mumlu bir başlık, cam göz 

mercekleri ve her iki tarafında iki burun deliği bulunan uzun gaga 

benzeri bir yapıdan yapılmıştır. Gaga benzeri yapı, havayı arındırdığı 

ve doktoru vebaya yakalanmaktan koruduğu düşünülen 55’ten fazla 

bitki, tarçın, baharatlar, bal ve diğer malzemelerin bir karışımı olan 

teriyaki ile doldurulmuştur (Blakemore, 2020; Ruisinger, 2020). Şekil 

1 incelendiğinde bir grup çocuğun doktorlardan kaçtığı da 

görülmektedir. Maske ve üniforma, veba ve ölüm ile 
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ilişkilendirildiğinden çocuklar için bir korku sebebi olduğu 

anlaşılmaktadır. 19. yüzyılda Louis Pasteur, Joseph Lister ve diğerleri 

tarafından geliştirilen hastalık mikrop teorisinin ortaya çıkmasıyla, tıbbi 

maske gelişmiş ve buna paralel olarak bilimsel anlamda önemli adımlar 

atılmıştır (Barker, 2009). 

 

Şekil 1. Bir Romalı Doktorun 1656 Gravüründe Tasvir Edilen Doktor Üniforması 

(Blakemore, 2020) 
 

Bulaşmanın giderek daha fazla tanınması ve aseptik tekniğin gelişmesi 

ile birlikte 20. yüzyılda yeniden kullanılabilir ve daha sonra tek 

kullanımlık tıbbi maskelerin yaygın olarak kullanılmasının zeminini 

yaratmıştır (Strasser et al., 2020). Maskelerin kullanımı, 1918-1919 

yılları arasındaki İspanyol Gribi salgınının ortasında, Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki çok sayıda şehirde, bazı politik ve siyasal dirençlere 
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rağmen kamusal alanlarda kullanılması zorunluluğunu getirmiş ve 

kamusal alanda kullanımı yaygınlaştırılmıştır (Hauser, 2020; Strasser 

et al., 2020). Tıbbi alanda ve kamusal alanda tüm zorunluluklara 

rağmen maske kullanımı yeterince kabul gördüğü söylenemez. Stajyer 

ve hemşireler bez yâda gazlı bezden yapılmış yüz maskelerini takarken, 

hekimler ise lastik eldiven ve maskeyi operasyonlar esnasında rahatsız 

edici buldukları için kullanmayı reddetmişlerdir (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Hermann Otto Hoyer (1894–1968). 1922 Sauerbruch Torakotomide, 

Charité'deki Tıp Tarihi Müzesi, Charité Sanat Koleksiyonu (Matuschek et al., 2020). 
 

1960'lı yılların ortalarından itibaren kâğıt ve keçeden yapılmış tek 

kullanımlık eşyaların kullanımı ABD' de başladıktan sonra tüm 

dünyada kullanılmaya başlandı. Bugün, Alman Robert Koch-Hijyen 

Enstitüsü cerrahi yüz maskelerinin iç mekân havasının 

kontaminasyonunu azalttığını ve hasta ile hekim sağlığı açısından 
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önemli görevler üstlendiğini belirtmektedir (Matuschek et al., 2020). 

COVİD-19 pandemisi sürecinde, hastane ortamları dışında uzun süreli 

maske takmanın verimliliği ve etkililiği bilimsel bir tartışma olsa da, 

kökleri tıp ve bilim tarihine dayanan yüz maskelerinin kullanımı dünya 

çapında kabul görmüş bir prosedür olarak görülmektedir. 

1.1. Yüz Maskesi Çeşitleri 

Sanayileşmenin artması ve küreselleşme ile birlikte iş ve sosyal 

yaşamlarımızda daha fazla bir arada olma ve birlikte vakit geçirme 

ihtiyacımız açığa çıkmıştır. Dış ortamda ve çalışma alanlarında çok 

miktarda toz ve gaz menşeili zararlı ve hastalık yapıcı partiküller 

bulunmaktadır. Çağımızın korkulu rüyası haline gelen pnömokonyoz 

grubu hastalıklar ve uzun bir süreden bu yana dünya üzerinde ciddi 

etkileri olan Covid-19 salgını gibi ölümcül ve yayılma etkisi son derece 

yüksek hastalıklar bu zararlı partiküllerin havada yayılması ve özellikle 

yüzümüzle teması ile ortaya çıkmaktadır. İnsan vücudunun zararlı gaz 

ve partikül içermeyen havaya ihtiyaç duyması sebebiyle kapalı 

ortamlarda hava filtrelerinin, açık havada ise yüz maskelerinin 

kullanımı önem arz etmektedir. Sanayide veya yoğun toz ve zararlı 

gazların bulunduğu ortamlarda kişisel koruyucu donanım olarak 

kullanılan pek çok maske çeşidi varken tıbbi alanda sağlık 

çalışanlarının kullandığı veya COVİD-19 salgını gibi süreçlerde tüm 

toplumun kullanması önerilen cerrahi tip maskeler olarak 

gruplandırmak mümkün olabilecektir. Maskeleri temel olarak medikal 

alanda ve medikal alan dışında kullanılanlar olarak iki gruba ayırmak 

mümkündür.   
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1.2. Medikal alan dışında kullanılan maskeler 

1.2.1. Sanayide kullanılan maskeler ve yüz siperleri 

Çeşitli sektörlerde çalışanların iş kaynaklı ortaya çıkan toz ve zararlı 

gazlardan korunmaları amacıyla filtrasyon özellikleri yüksek 

maskelerin veya yüz siperlerinin kullanılması önerilmektedir. Çalışma 

esnasında kimyasal veya toz, gaz, buhar, sprey partikülleri veya 

havadaki oksijenin %19,5’in altına düşmesi halinde solunum 

koruyucuları mutlaka kullanılması icap etmektedir. Solunum 

koruyucuları havayı filtreleme özelliği olan cihazlar ve temiz hava 

tedarik eden solunum aparatları olarak ikiye ayrılmaktadır (6331 sayılı 

Kanun, n.d.; Oral et al., 2020). 

1.2.1.1. Mevcut havayı soluma prensibine göre 

hazırlanmış filtreleme cihazları 

Kişiyi oksijen yetmezliğine karşı korumayan bu tip solunum 

koruyucular sadece içerdikleri filtreler yardımı ile havadaki 

parçacıklara, gaz ve buhara karşı korumaktadırlar. Tam yüz maskesi, 

yarım yüz maskesi veya ağızlık tertibatı ile birlikte kullanılan filtreler 

yüzün solunum ile ilgili bölgesini korumaktadırlar (İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2016). Bu cihazları 4 ana grupta 

incelemek mümkündür.  

 

a) Mekanik Filtre Tipi (Partikül Tutucu) Maskeler: Bu maske tipi 

çoğunlukla metal ve silis tozlarına karşı korunmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Ortamda asılı halde bulunan toz partikülleri solunum 

ile birlikte filtre tarafından tutulur. Maruziyete ve ortamdaki toz 
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miktarına bağlı olarak filtrenin toz ile dolma süresi değişebilmektedir. 

Filtre renginin koyuya dönmesi işlevini yitirdiğini gösterir ki bu 

durumda değişim zorunluluktur (6331 sayılı Kanun, n.d.; İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2016) 

 

(Kaynak: (GVS, n.d.)) 

b) Kimyasal Filtre Tipi Maskeler: Bu maske tipi havadaki gaz, toz, 

duman ve toksik parçacıklara karşı kullanılmaktadır. Zararlı gazlar ve 

parçacıklar aktif granül kömür tarafından emilerek reaksiyona 

girmektedir. Filtreler değişik renk kodları ile tanımlanırlar. Her gaz türü 

farklı bir renk ile tanımlanmıştır. Örneğin organik buharlar siyah bantlı,  

tozlar, dumanlar, sisler, asbest, radyoaktif tozlar, radon mor bantlı iken 

karbonmonoksit, için mavi bantlı filtreler kullanılır (6331 sayılı Kanun, 

n.d.). 
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(Kaynak: https://isgtedbir.com/diger/solunum-koruyucular/) 

c) Toz Maskeleri: Bu maske tipi genellikle, basit bir yapıya sahip olup, 

selüloz esaslı elyafların kullanılması ile üretilmişlerdir. 0,2–5 mikron 

büyüklüğündeki tozlara karşı, sadece ağız ve burun bölgesini kapatan 

ve çok kısa süreli kullanımlar için uygundur (İş Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğü, 2016). 

 

(Kaynak: http://www.eldivenci.com/portfolio_categories/toz-maskeleri-sanhuei/) 

 

d) Kanisterli (Filtre Kutulu) Gaz Maskeleri: Bu maske tipi yüzü bir 

bütün olarak kaplayan, bir filtre kutusuna bağlı olan ve organik buhar, 

asit gazları, NH3, CO veya bunların farklı bileşimlerinden oluşan 

zararlılara karşı kullanılır. Genellikle düşük gaz yoğunluğunun olduğu 

https://isgtedbir.com/diger/solunum-koruyucular/
http://www.eldivenci.com/portfolio_categories/toz-maskeleri-sanhuei/
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çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. Oksijen yetersizliği veya zararlı 

gazın olması gereken miktarı çok fazla aştığı durumlarda kesinlikle 

fayda sağlayamamaktadır. Acil durumlarda kısa süreli koruma 

sağlamakta olup sürekli kullanıma uygun değildir. Kanisterin kontrol 

penceresindeki panelin rengi değişmiş veya solmuş ise filtre mutlaka 

değişmelidir (6331 sayılı Kanun, n.d.; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü, 2016; İstanbul Ticaret hırdavat San. A.Ş., n.d.).  

  

 
(Kaynak:https://www.globalpiyasa.com/tr/urun/gaz-maskesi-filtresi-ve-suzgeci-

cmp/175766) 

 

1.2.1.2. Temiz hava tedarik eden solunum cihazları 

Bu tür solunum koruyucular ise mevcut solunan havanın yerine çalışana 

temiz hava takviyesinin sağlandığı sistemlerdir. Çalışma ortamındaki 

havanın olası zararlı etkilerinden korunmak üzere bir hortum vasıtasıyla 

oksijen beslemesi yapılmaktadır. Toz, sis, buhar veya gaz içeren 

tanklar, kuyular vb. yerlerde bu partiküllerin tehlikeli konsantrasyon-

lara ulaşması sürecinde kullanılırlar.  

https://www.globalpiyasa.com/tr/urun/gaz-maskesi-filtresi-ve-suzgeci-cmp/175766
https://www.globalpiyasa.com/tr/urun/gaz-maskesi-filtresi-ve-suzgeci-cmp/175766


SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR | 94 

 

 

Yüksek konsantrasyonlardaki zararlı gazların bulunduğu ortamlarda ve 

oksijen yokluğunda, iyi bir solunum sağlarlar. Çeşitli tipleri vardır, 

sırtta taşınanları her yerde kullanılabilir, ancak ağır olması bir 

dezavantajdır. Kimyasal koruyucu filtrelerin belirli kullanım süreleri 

vardır, son kullanma tarihi dolan filtrelerin mutlaka değişimi 

gerekmektedir. Filtrelerin, mekanik hasarlara ve nemli ortamlara karşı 

korunması önem arz etmektedir (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü, 2016). 

 

1.3. Medikal alanlarda kullanılan maskeler 

Medikal alanda kullanılan yüz maskeleri iki farklı şekilde koruma 

sağlayabilir. Birincisi, dışarı atılan virüs yüklü partikülleri (damlacıklar 

veya aerosol) yakalayarak enfekte olmuş bir maske kullanıcısından 

diğer sağlıklı bireyleri korumaktır. İkincisi, solunan havayı filtreleyerek 

maskeyi takan kişiye ortamdaki virüs yüklü partiküllerin ulaşmasını 

engellemektir. Böylece, hem doğrudan hem de dolaylı viral maruziyet 

riskini ve enfeksiyon olasılığını azaltır (Zangmeister et al., 2020). Bu 

aşamada virüsler hakkında bazı bilgiler vermek maske üretim ve 

kullanımının önemini kavramak açısından önem taşıyacaktır. İnsanları 
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etkileyen solunum virüsleri, solunum yolu hücrelerini enfekte eden, 

solunum ve diğer semptomları ortaya çıkaran ve esas olarak enfekte 

kişilerin solunum salgıları ile bulaşan geniş bir virüs yelpazesini 

içerir. Solunum virüsü enfeksiyonları sıklıkla klinik olarak ayırt 

edilemez. Solunum yolu virüsleri, viral ve genomik yapılar, 

enfeksiyona duyarlı popülasyonlar, hastalık şiddeti, dolaşımın 

mevsimselliği, bulaşabilirlik ve bulaşma biçimleri bakımından farklılık 

gösteren çeşitli virüs ailelerine aittir (Leung, 2021). Yeni bir pandeminin 

kontrolünde, başta gelen önemli sorulardan biri, hastalığın enfekte bir kişiden 

duyarlı bir kişiye ne kadar kolay yayılacağıdır; yani, hastalığın ne kadar 

bulaşıcı olduğudur. Bulaşabilirlik, patojenin enfektivitesi, enfekte olmuş 

bireyin bulaşıcılığı, maruz kalan bireyin duyarlılığı, enfekte birey ile maruz 

kalan birey arasındaki temas kalıpları ve bulaşma sırasında patojen üzerinde 

uygulanan çevresel stres tarafından belirlenir. Bunlar, iletimi bastırmak için 

gereken kontrol önlemlerinin ölçeğini ve yoğunluğunu belirleyecektir (Leung, 

2021). Mevcut çalışmalar, virüsü taşıyan ve enfekte kişi hapşırdığında, 

öksürdüğünde ve hatta konuştuğunda oluşan solunum damlacıkları 

yoluyla virüsün bulaşma mekanizmasını açıklamıştır. Virüsün 

yayılmasının ana nedeni ya öksüren ve/veya hapşıran enfekte bir kişiyle 

doğrudan teması ya da virüsü başka bir kişiye bulaşabilecek herhangi 

bir yüzeye aktarmasıdır (Anderson et al., 2020; Morais et al., 2021).  

 

SARS ve influenza gibi virüslerde birincil bulaşma modu, kısa menzilli 

aerosoller ve damlacıklardır. Virüs bulaşmış bir kişi nefes aldığında, 

konuştuğunda, şarkı söylediğinde, öksürdüğünde veya hapşırdığında, 

virüsü içeren mikron boyutlu aerosoller havaya salınır. İnfluenza 
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hastalarından toplanan veriler, bu aerosollerin tipik olarak ince (<5 μm) 

veya kaba (>5 μm) olduğunu göstermektedir (Lindsley et al., 2010; 

Setti et al., 2020). İri parçacıklar yerçekimi nedeniyle 1 saat içinde 

çökebilir. Ancak ince parçacıklar, özellikle 1 μm' den küçük olanlar, 

havada neredeyse süresiz olarak kalabilirler. Damlacıklar veya 10 

μm'den büyük partiküller hızla yerleşir ve tipik olarak aerosol 

inhalasyonu yoluyla solunum yolunda birikmez. 5 um' den büyük 

parçacıklar tipik olarak sadece üst solunum yoluna ulaşırken, <5 um 

ince parçacıklar, zararlı parçacık içeren madde kirliliğine benzer şekilde 

sağlık açısından kritik olan alt solunum yoluna ulaşabilir. Öksürme ve 

hapşırma birçok aerosol oluştursa da, normal konuşma sırasında 

yayılan partiküllerin boyut dağılımı ve sayısı önemli bir viral iletici 

görevi görür (Yan et al., 2018). Sonuç olarak, kişi ve yüzen solunum 

damlacıkları arasında bir bariyer oluşturma kabiliyeti nedeniyle yüz 

maskelerine olan talep hızla artmıştır. Ek olarak, yüz maskeleri, 

virüslerin doğrudan insan yüzündeki açık noktalarla bulaşabilecek 

elden ağza ve elden buruna hareket olasılığını azaltmaya katkıda 

bulunur. Bu, pandemi ile mücadele için üç ana uygulamanın dünya 

çapında uygulanmasına yol açmıştır: Bunlar, sosyal mesafeyi korumak, 

ellerin hijyenini iyi bir şekilde sağlamak ve yüz maskeleri takmak 

olarak belirlenmiştir. (Cook, 2020). Ne yazık ki bu tedbirler bile, 

havada metrelerce veya onlarca metre mesafe kat edebilen ve viral 

içeriklerini taşıyabilen enfekte bir kişiden çıkan küçük damlacıkların 

solunmasıyla ortaya çıkan enfeksiyonu önleyemez (Morawska et al., 

2020). Bu nedenle kapalı mekânlarda hava yoluyla bulaşmayı 

engelleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Önlemler arasında 



97 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR 

 

havalandırma hızının artırılması, doğal havalandırmanın kullanılması, 

aynı havanın ortamda sirküle edilmesinden kaçınılması ve aynı ortamı 

paylaşan insan sayısının en aza indirilmesi yer alır (Qian et al., 2018). 

Sıcaklık, nem, dış fiziksel ve biyolojik streslere karşı mikrobiyal direnç 

ve güneş ultraviyole (UV) radyasyonu dahil olmak üzere, 

mikroorganizmanın hayatta kalmasını ve havada taşınmasını birçok 

parametre etkilemektedir (Zhang et al., 2015). Hava yoluyla taşınan 

virüslerin bulaşması ve enfektivitesi ayrıca, solunum yoluyla birikme 

miktarını (dozunu) ve modelini düzenleyen solunan aerosollerin 

boyutuna ve konsantrasyonuna bağlıdır. Tipik burun solunumu (∼1 

m/s hızında ) ile havadaki virüslerin solunması, insan solunum yolunda 

doğrudan ve sürekli birikmeye yol açar. Özellikle ince aerosoller (2.5 

μm'den küçük partikül madde veya PM 2.5 standartı altındaki) solunum 

yollarına derinlemesine nüfuz eder ve hatta diğer hayati organlara ulaşır 

(Wu et al., 2019; Zhang et al., 2020). Medikal alanda kullanılan 

maskeleri genel olarak kumaş maskeler, cerrahi maskeler ve N95 

maskeler olarak üç ana grupta incelenebilir. 

1.3.1. Kumaş maskeler 

Pahalı olmayan kumaş maskeler, gelişmekte olan ülkelerde kalabalık 

ortamlardaki partikül kirliliğinden ve solunum yolu enfeksiyonlarından 

korunmak için yaygın olarak kullanılmaktadır (Shakya et al., 2017). 

Kumaş maskelerin cerrahi maske ve N95 maskelerine göre filtreleme 

etkinliği düşüktür. Ancak iyi tasarlanmış ve doğru şekilde 

kullanılmışsa, bir miktar koruma sağlayabilirler (Chughtaita et al., 

2020). Kumaş maske örneği Şekil 3’ de gösterilmektedir. Vietnam’ 

daki sağlık çalışanları arasında kumaş maskelerin filtrasyon 
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verimliliğinin,  cerrahi maskeler ve N95 maskeler ile karşılaştırıldığı bir 

çalışma yapılmıştır. Çift katmanlı pamuklu bir yapıya sahip olan kumaş 

maskeler ile testler gerçekleştirilmiştir. Kumaş maske kullananların 

enfeksiyon oranları, cerrahi ve N95 maske kullananlara göre sürekli 

olarak daha yüksek çıkmıştır (MacIntyre et al., 2015). 

 

 

Şekil 3. Kumaş Maske (Rubio-romero et al., 2020). 

 

Üç tip kumaş maske ve bir cerrahi maskenin karşılaştırıldığı çalışmada 

kumaş maskeler arasında polistiren lateks (PSL) den üretilen valfli 

yapıdaki kumaş maske en yüksek filtrasyon verimliliği göstermiştir. 

Ancak kumaş maskelerin < 2.5 µm partiküllerden kısmen koruyabildiği 

görülmüş, tek kullanımlık cerrahi maskelere göre partikül maruziyetine 

karşı korumada yetersiz kaldığı belirtilmiştir (Shakya et al., 2017). 

Kumaş maskelerden farklı malzeme ve iplik kalınlıklarına sahip 32 

farklı yapı üretilmiştir. En iyi performans gösteren ilk beş numuneden 

üçü, orta ve ince kalınlıktaki ipliklere sahip %100 pamuklu ve diğer 

ikisi orta kalınlıktaki iplik içeren sentetik dokuma kumaşlar olduğu 
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sonucuna varılmıştır (Zangmeister et al., 2020). Kumaş maskelerin 

filtrasyon verimliliği değişkendir ve kullanılan kumaş yapısını göre 

farklılık gösterebilir. Kumaş maskelerde filtrasyon verimliliği, iplik 

sayısı, katman sayısı, kumaş türü ve suya dayanıklılık gibi birçok 

faktöre bağlıdır. Genel olarak kumaş maskelerin filtrasyon verimliliği 

cerrahi ve N95 maskelere göre daha düşüktür. Enfeksiyonlardan 

korunma için uygun maske kullanımının yanı sıra kumaş seçimi, 

maskelerin suya dayanıklılığı ve filtrasyon özellikleri önemlidir. 

Yapılan çalışmalarda suya dayanıklı yapıya, yüksek iplik sayısına ve 

daha ince dokuma yapısına sahip çok katmanlı maskelerin daha 

koruyucu olabileceği kanısına varılmıştır (Chughtai et al., 2013; Konda 

et al., 2020). 

1.3.2. Cerrahi Maskeler 

Cerrahi maskeler hem sağlık hizmetlerinde hem de toplumda damlacık 

enfeksiyonlarından, kan ve vücut sıvılarının sıçramalarından ve 

spreylerinden korunmak için kullanılır. Ayrıca, hasta veya 

asemptomatik kişilerden enfeksiyonun yayılmasını önlemek için 

kullanılırlar (Chughtaita et al., 2020). Cerrahi maskeler gibi yüz 

koruyucuları, bir kişi tarafından solunan ortam parçacıklarının 

konsantrasyonunu azaltabilirken, aynı zamanda o kişi tarafından 

çevreye yayılan parçacıkların sayısını da azaltabilir (Cappa et al., 

2021). Cerrahi yüz maskeleri, ağız ve burnu kapatacak şekilde 

tasarlanmış, yüzü rahatça saran, sıvıya dayanıklı ve tek 

kullanımlıktır. Bu maskeler, öksürme ve hapşırma sırasında salınan 

büyük solunum damlacıklarının dağılımını azaltmak için 
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tasarlanmıştır.  Ancak, nefes alma ve nefes verme işlemleri sırasında 

yüz maskesinin kenarından sızıntı olasılığı vardır. Böyle bir dinamik 

sızıntı, sıvı damlacıklarının dış havadan kullanıcıya doğrudan temas 

etmesine sebep olur ve bunun tersi de mümkündür. Bu tür solunum 

maskeleri ayrıca son derece ince aerosol haline getirilmiş partiküllere, 

damlacıklara ve çekirdeklere karşı yeterli koruma sağlamayabilir 

(Kumar et al., 2020).  

 

 

Şekil 4. Cerrahi Maske Katmanları (Kırman, 2020). 

Cerrahi yüz maskesi, başlangıçta kullanıcıyı klinik ortamlarda bulaşıcı 

damlacıklardan korumak için tasarlanmıştır ancak solunum yolu 

hastalıklarının yayılmasından korumada yetersiz kalmaktadır. Mutlak 

bir koruma yöntemi olmasalar da, kullanıcıyı örneğin hapşırma gibi bir 

sıvı akışından, kullanıcının ağız ve burnundan çıkan sıvı damlacıklarına 

ve aerosollerdeki bakterilere yakalanmaktan koruyabilir. Cerrahi yüz 

maskeleri genellikle üç katmanlı bir yapıya sahiptir. Orta katman filtre 

ortamıdır, iç katman ise nemi emmek içindir ve dış katman suyu iter 
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(Burnett et al., 2018; Tcharkhtchi et al., 2021) .  Yaygın olarak 

kullanılan cerrahi maskeler, S-M-S olarak bilinen, spunbond (S), 

meltblown (M) ve spunbond (S) dokusuz yüzeylerden üretilen 

yapılardır ve bazıları elektrik yüklü bir katman içerir (Konda et al., 

2020). Cerrahi maske katmanları Şekil 4’te gösterilmektedir. Milton 

vd., aerosollerin influenza bulaşmasını önlemede cerrahi maske 

kullanmanın etkilerini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlar, cerrahi 

maskelerin viral tespit aerosollerinde, kaba aerosoller için 25 kat ve ince 

partiküller için 2.5 kat engellediğini, dolayısıyla nefes verme sırasında 

aerosollerde genellikle 3.4 kat azalma rapor edildiğini 

göstermiştir. Sonuç olarak, cerrahi maskeler 5 μm' den büyük 

damlacıkların salınımını sınırlayabilir. Bu nedenle, cerrahi maskeler 

küçük damlacıkların emisyonunu sınırlamak için yeterli değildirler 

(Milton et al., 2013). Ancak cerrahi maskelerin ve N95 maskelerinin 

etkinliğinin karşılaştırıldığı çalışmada, ikisi arasında anlamlı bir fark 

olmadığı ortaya konmuştur (Tcharkhtchi et al., 2021).  

1.3.3. N95 Maskeler 

N95 ve cerrahi maskeler, çeşitli sağlık etkileri ile ilişkili olabilecek 

havadaki partiküllere karşı soluma maruziyetini azaltmak için yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Hastanelerde, N95 ve cerrahi maskeler, çok 

sayıda bulaşıcı hastalığın bulaşmasını önlemek veya yavaşlatmak için 

farmakolojik olmayan temel araçlar olarak kabul edilir. N95 maskeler, 

bir kullanıcıyı ortamdaki aerosol partiküllerini solumaktan korumak 

için tasarlanmış olsa da, cerrahi maskenin ana işlevi, diğer kişilerin 

vücudundan atılan aerosolden korumaktır (Grinshpun et al., 2009). N95 
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solunum maskelerindeki “N95” isim gösterimi, 0.3 µm boyutlu 

partiküllerin %95 verimlilikle filtrasyonunu ifade eder.  N95 yüz 

maskelerinin filtreleme mekanizması üç olası ilkeye göre çalışır: 

difüzyon, atalet çarpması ve elektrostatik çekim. Daha küçük 

partiküller (<1 µm ) genellikle filtrenin lifli katmanlarına dağılır ve 

yapışır. Oysa tipik olarak ≥1 µm olan partiküller atalet etkisinden 

sebebiyle filtrasyon katmanlarındaki lifler arasında akmalarını ve 

filtrelenmelerini engeller. N95 maskeleri, filtre katmanlarının 

potansiyel kontaminasyonu nedeniyle tek kullanım için tasarlanmıştır 

ve bu da filtrasyon verimlerinin hızlı bir şekilde azalmasına neden 

olur.  Polipropilen, polietilen, polyesterler, poliamidler, polikarbonatlar 

ve polifenilen oksit gibi bazı polimerler genellikle N95 filtre 

katmanlarının imalatı için kullanılır (Ma et al., 2020; Tcharkhtchi et al., 

2021).  Şekil 5’ te N95 maske gösterilmektedir.   

 

N95 solunum maskelerinin 300 nm' den küçük olan aerosol 

parçacıklarına karşı her zaman yeterli korumayı 

sağlayamayabilirler. Bazı durumlarda, hava yoluyla bulaşmaya karşı 

N95 ve cerrahi maskelerin eşit derecede koruma sağladığı sonucuna 

varılmıştır (Bałazy et al., 2006; Rubio-romero et al., 2020). N95 

solunum maskelerinin cerrahi maskelere göre daha düşük hava-su 

buharı geçirgenliğine sahip olduğu ancak cerrahi maskeler gibi rahat 

olmadığını göstermiştir. Cerrahi maskeye kıyasla N95 solunum 

maskesi kullanımının laboratuvar tarafından doğrulanmış grip riskine 

karşı daha güvenli olmadığını bildirilmiştir. Ayrıca, influenza hastaları 

veya şüpheli hastalarla yakın temasta olmayan kamu ve yüksek riskli 
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olmayan sağlık personeli için N95 solunum maskeleri önerilmez (Long 

et al., 2020).  

 

Şekil 5. N95 Maske (Nazeeri et al., 2020). 

Sosyal mesafe ile eş zamanlı olarak yüz maskelerinin kullanılması virüs 

içeren partikül emisyonu ve soluma risklerini azaltmak için dünya 

çapında bir zorunluluk haline gelmiştir. N95 solunum maskeleri ve 

cerrahi maskeler gibi profesyonel tıbbi kullanıma yönelik maskeler, 

standart programlarına uygun olarak üretilirler  (Konda et al., 2020; 

Sanchez et al., 2013).  

1.4. Maskelik Kumaş Özellikleri ve Gelişimi 

Pandemiyi kontrol altına almadaki etkinliği bilinen yüz maskelerini 

takmak, koronavirüs (COVID-19) hastalığının patlak vermesinden 

sonra bir zorunluluk haline gelmiştir. Bununla birlikte, pandemi 

sürecinde, dünya çapında verimli cerrahi yüz maskelerinin 

üretilmesinde ve çoğaltılmasında büyük eksiklikler meydana 

gelmiştir. Sonuç olarak, birçok araştırmacı düşük maliyetli, fonksiyonel 
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ve etkili yüz maskelerinin geliştirilmesine odaklanmıştır (El-Atab et al., 

2022). Nefes alabilirlik, hidrofobik yapı ve yanıcılık, bir maskenin 

standardını belirleyen önemli parametrelerdir. Maskelerin nefes 

alabilirliği tamamen filtre ortamındaki lifli yapının özelliklerine 

bağlıdır. Kalın mikro lif içeren kaplamanın kullanılması, nefes 

alabilirliği azaltırken filtrasyon verimliliğini artırabilir. Yüksek partikül 

filtreli maskede nefes alabilirliği kolaylaştırmak için, solunum sırasında 

yüz maskesinin sunduğu optimum direnç olmalıdır (Prudhvi Krishna et 

al., 2021). N95 maskeler en yüksek koruma seviyesini sağlayabilirken, 

test koşullarında 300 nm boyutundaki partiküllere karşı filtrasyon 

etkinliği %95' tir. Bu verimliliğin daha küçük parçacık boyutları için 

düştüğü görülmüştür. Ayrıca, mevcut yüz maskelerinin çoğu 

hidrofiliktir ve ıslandıklarında su damlacıklarını itme ve uygun 

solunuma izin verme performansları düşmektedir. (Nazeeri et al., 

2020). Yüz maskelerinin bir diğer önemli özelliği de nefes 

alabilirliktir. Aslında, N95 maskeleri, Amerika Birleşik Devletleri 

Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) tarafından 

belirlenen nefes alabilirlik testini geçse de, test edildiğinde, 90 litre / 

dakika hava akış hızında 300 Pa 'nın üzerinde bir basınç düşüşüne neden 

olmaması gerekir. Bu sebeple N95 maskesinin nefes almada zorluğa 

neden olduğu bildirilmiştir (Tcharkhtchi et al., 2021). Cerrahi ve N95 

maskelerin özellikleri Tablo 1’ de karşılaştırılmıştır. Maske 

kullanımında nefes alıp verilmesi ile ilgili bir sabit yüzey akış hızında 

partikül konsantrasyonunu yeterince azaltan bir filtreleme sağlamalıdır. 

Kullanıcının maske içinden nefes alırken çok yüksek bir dirençle 

karşılaşıyorsa, kullanım açısından elverişsiz olur. Akışa karşı bu direnç, 
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maske malzemesi boyunca basınç kaybı değerinin ölçülmesi ile 

belirlenebilir (Mirrielees et al., 2021). Günümüzde ortaya çıkan ultra 

küçük boyutlu virüsler, etkili yüz maskelerinin geliştirilmesi 

gerekliliğini doğurmaktadır. Bu sebeple nanoteknoloji kullanılarak 

verimli ve fonksiyonel yüz maskelerinin geliştirilmesinin önemi 

artmaktadır. 

Tablo 1. Cerrahi ve N95 Maskelerin Karşılaştırılması (El-Atab et al., 2022). 
Yüz 

maskesi 

türü 

Katmanlar Filtreleme 

verimliliği 

(%) 

Avantajlar Dezavantajlar 

Cerrahi 

maskeler 

Dokusuz yüzey 

(tek katmanlı) 

32.9 Tek kullanımlık ve 

ayakta tedavi için 
kullanılabilir 

Düşük verimliliik 

Dokusuz yüzey 
(çok katmanlı) 

96.5 Tek kullanımlık Solunuma karşı 
daha fazla direnç 

N95 Kalınlaştırılmış 

dokusuz yüzey 

94.9 Tek kullanımlık ve 

hem grip hem de 

mikrobiyal 

partiküllere karşı 

koruma sağlar. 

Solunuma karşı 

daha fazla direnç, 

kullanımı rahat 

değil, yağ bazlı 

partiküllere karşı 
dirençli değil. 

 

Havadaki partikülleri yakalamak için nanoliflerde mevcut olan 

arttırılmış yüzey alanı – hacim oranı, yüksek düzeyde bir filtrasyon 

verimliliği sağlar. Bunun yanında nanolifli yapılar yüksek geçirgenlik, 

küçük gözenek boyutu ve düşük yapısal ağırlık özelliklerine sahiptirler. 

Gözeneklerin iyi bir şekilde birbirine bağlanması ve nanolif kaplamalı 

yapıların üretim özelliklerinin değiştirilebilme kolaylığı tercih 

edilmelerinin önemli sebeplerindendir (Barhate et al., 2008). 

Nanoteknolojinin basit üretim teknikleri kullanılarak geliştirilebilen 

daha güvenli, daha dayanıklı, çevre dostu, yeniden kullanılabilir ve 

daha düşük maliyetli yüz maskelerinin elde edilebileceği sonucuna 

varılmıştır. Önümüzdeki yıllarda yüz maskeleri, hidrofobiklik, antiviral 
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ve dezenfekte etme özelliklerine ek olarak mükemmel filtreleme 

verimliliği gibi işlevlere sahip olan nanomalzemeler ile entegre 

edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır  (El-Atab et al., 2022). 

1.5. Nanolifler 

Nanomalzemeler en az bir boyutu 100 nm’ nin altında olan nanoteller, 

nanotüpler, ve nanopartiküller gibi malzemelerdir. Nanomalzemeler, 

son yıllarda mükemmel özellikleri, olağanüstü performansları ve geniş 

uygulamaları nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Bir malzemenin 

boyutu azaldıkça, yüzeydeki atomların yüzdesi ve yüzey-hacim oranı 

önemli ölçüde artar. Elyaf ve tekstil endüstrisinde çapı 1 µm’ den (1000 

nm) küçük olan lifler normalde nanolif olarak tanımlanır. Şekil 6’ da 

görüldüğü üzere geleneksel liflerle karşılaştırıldığında, bu nanoliflerin 

onlarca kat genişletilmiş bir yüzey alanı vardır. Sonuç olarak, nanolifler 

hava/sıvı filtrasyonu, enerji üretimi ve depolanması, biyomedikal ve 

doku mühendisliği, sensörler, katalizörler, ilaç dağıtımı ve 

nanokompozitler gibi birçok farklı alanda mükemmel performans 

gösterirler (Niu et al., 2019). Dünya çapında nanolif pazarı devam eden 

büyüme eğilimi göstermekte ve teknolojilerdeki son gelişmelerle 

birlikte, nanolifleri geleneksel elektro lif çekim işleminden daha yüksek 

üretim oranlarında üretmek mümkün olmaktadır (Bhat, 2016). 
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Şekil 6. Farklı Çaptaki Liflerin Yüzey Alanları (Gibson et al., 2001). 

2. MATERYAL VE METOT 

Üretilecek numunelerin alt katmanında kullanılacak olan 30 g/m2 

gramaja (alansal yoğunluğa) sahip polipropilen (PP) spunbond ve 

meltblown dokusuz yüzeylerin yanında PET granülleri temin edilmiştir. 

Çözücü karışımlarında %99.99 saflıktaki TFA ve %99.5 saflıktaki 

DCM kullanılmıştır. İğneli elektro lif çekim sisteminde nano boyuttaki 

liflerin eldesi amacıyla çözücü karışımında TFA’ nın belli bir oranı 

aşmaması gerekmekte ve DCM ile karıştırılması ile istenilen yüzey 

morfolojisi ve lif çapları elde edilebilmektedir. Bu çalışmada %75 TFA 

- %25 DCM oranında hazırlanan çözücü karışımı ile %10, %15 ve %20 

konsantrasyona sahip PET polimer solüsyonları hazırlanmış, iğneli 

elektro lif çekim cihazında spunbond ve meltblown dokusuz yüzey alt 

tabakası üzerine 15, 30 ve 45 dakika süre ile nanolif tabakalarının 

kaplanması gerçekleştirilmiştir. Toplam PET nanolif kaplanmış 9 adet 

spunbond ve 9 adet meltblown alt tabakalı numune üretilmiştir. Nanolif 

yüzeylerinin üretildiği iğneli elektro lif çekim cihazının şematik 
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görünümü ve resmi Şekil 7’ de gösterilmiştir. Elektro lif çekim işlemi 

Inovenso marka Nanospinner Ne 300 model (Şekil 7) cihazıyla 

gerçekleştirilmiştir. Nanolif tabakasının eldesi için cihazda meydana 

gelen durum aşağıdaki şekilde açıklanabilir. İğneli elektro lif çekimi 

temel olarak, polimer solüsyonun püskürtüleceği bir şırınga ile 

topraklanmış toplayıcı yüzey (levha) uçlarına bir güç kaynağı ile 

yüksek voltaj üreten bir alandan oluşan bir sistemdir. İğne ucundaki 

solüsyon damlacığına elektrostatik kuvvetler uygulanır. Burada oluşan 

yüzey yükü, polimer solüsyonunu yükleyerek yüzey gerilimine ters 

yönde hareket ettirir ve sıvının şeklini değiştirir. Voltajın etkisi ile 

taylor konisi olarak bilinen küresel şekilli bir damlacık oluşur ve 

solüsyonun dengesiz jet hareketi başlar. Kolektöre doğru jet hareketi 

sırasında solvent buharlaşır, polimer çözünmez ve katılaşır. Oluşan 

nanolifler rastgele kolektör üzerine toplanır (Abunahel et al., 2018; 

Adomavičiūtė et al., 2007; Jabur et al., 2015; Mirjalili et al., 2016). 

 

 
 

(a) (b) 

Şekil 7. İğneli Elektro Lif Çekim Cihazının Şematik Görünümü (A) (Kadam et al., 

2017) ve Cihaz Resmi (b) 
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Şekil 8. PET Nanolif Kaplamalı PP Dokusuz Yüzeyin Yanal SEM Görüntüsü. 

 

Taramalı elektron mikroskobu (SEM) cihazıyla görüntülenen yüzey 

görüntüsü ve kaplama kalınlığını gösteren yanal görüntü Şekil 8’ de 

gösterilmektedir. Üretilen nanolif kaplamalı yüzeylerin filtrasyon ve 

basınç kaybı değerleri bir maskelik kumaş katmanının kullanılabilirliği 

göstermektedir. Filtrasyon değerinin yüksek olması, kullanılan 

malzemenin ne kadar partikülleri engelleyebildiğini göstermektedir. 

Basınç kaybı değeri, yapının nefes alabilirliğini belirtmekte ve belli bir 

değerin üzerinde olduğunda hava akışını (solunumu) engellemektedir. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Filtrasyon açısından baktığımızda üretilen numunenin koruyucu 

maskelerdeki üç katmandan birine sahip olmasına rağmen kaplanan 

nanolif tabakası ile birlikte, üç katlı toz maskelerinin Tablo 2’ de ki 
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sınıflandırmasına göre FFP1 değerini aştığı, FFP2 değerine yaklaştığı 

görülmektedir. Bu yüksek filtrasyon verimliliğini, basınç kaybı 

açısından belirtilen standart değerin (240 Pa) yarı değeri (maksimum 

118 Pa) ile sağlamıştır. Bu durum üretilen numunelerin yüksek 

performansa sahip olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.  

Çalışma kapsamında üretilen numunelerde %10 konsantrasyona sahip 

numuneler en yüksek filtrasyon verimliliği ve  en düşük basınç kaybı 

değerlerini göstermiş ancak yüzey yapısı itibari ile daha açık bir yapıya 

sahip olan spunbond dokusuz yüzeyler 45 dakika işlem elektro lif çekim 

süresi ile en yüksek değerlere ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra spunbond 

dokusuz yüzeye göre üretim yöntemi sebebiyle daha kapalı bir yapıya 

sahip meltblown alt tabakaya sahip numunelerde 15 dakika işlem süresi 

ile en yüksek filtrasyon verimliliği / basınç kaybı dengesine ulaşılmıştır 

(Şekil 9). 

Tablo 2. Toz Maskesi Çeşitleri ve EN 149: 2001 + A1 2009 Standardına Göre Gerekli 

Performans Kriterleri (Baysal, 2020). 

Maske 

tipi 

Filtrasyon 

verimliliği 

Solunum 

direnci 

(soluma) 

Koruma sağladığı dış 

etkenler 

FFP1 ≥ 80 % 210 Pa Zehirli olmayan testere ve 

taşlama tozları, katı ve sıvı 

aerosoller. 

FFP2 ≥ 94 % 240 Pa Katı ve sıvı aerosoller. (FFP1’ e 

göre daha yüksek koruma etkisi) 

FFP3 ≥ 99 % 300 Pa Toksik, radyoaktif ve 

kanserojen ince tozlar. 

* Tablodaki veriler 95 l/dakika akış hızında ölçülmüştür. 
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Şekil 9. PET Polimer Solüsyonu İle Kaplanan Numuneleri Filtrasyon Verimliliği ve 

Basınç Kaybı Değerleri. 

 

Üretilen nanolif kaplamalı yapılarda işlem süresi arttıkça birim alana 

düşen nanolif sayısı artmaktadır. Bu sebeple çok kapalı yapıya sahip 

numunelerde filtrasyon değeri yükselirken, kullanan kişinin 

solunumunu engelleyen basınç kaybı değeri de artmakta ve maskeler 

için belirlenen standart değerleri karşılayamamaktadır. Cerrahi 

maskeler için ideal filtrasyon verimliliği / basınç kaybı değerlerini 

sağlayan yapı dış ve iç katmanlarda kullanılan spunbond nanolif 

kaplamalı numunelerde 45 dakika, orta katmanda kullanılan meltblown 

kaplamalılar da ise 15 dakika işlem süreli numuneler seçilerek üç katlı 

maske yapısı oluşturulmuştur. Şekil 10’ da üç katlı maske yapısında 

sırasıyla kaplanan tabakalara bağlı olarak filtrasyon verimliliği / basınç 

kaybı değişimi gösterilmektedir. Şekil 10’ daki dış ve orta katmanların 

kaplanması ile elde edilen değerler, dış, orta ve iç katmanların 

kaplanmasıyla elde edilenler ile göstermiştir. Üç tabakanın kaplanması 
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ile solunumu etkileyen basınç kaybı değeri en yüksek seviyeye 

ulaşmıştır. 

 

 

Şekil 10. Üç Katlı Maske Yapısında Sırasıyla Kaplanan Katmanlara Göre Filtrasyon 

Verimliliği / Basınç Kaybı Değişimi 

 

4. SONUÇLAR 

Çalışmada  %10, %15 ve %20 konsantrasyonlarına sahip PET ve r-PET 

solüsyonları TFA/DCM (%75/%25 hacimce) çözücü karışımında 

çözündürülerek hazırlanmıştır.  Solüsyonlar iğneli elektro lif çekim 

cihazında 15, 30 ve 45 dakika işleme tabi tutularak 9 adet spunbond ve 

9 adet meltblown dokusuz yüzey alt zemine sahip nanolif kaplamalı 

numuneler üretilmiştir. Üç konsantrasyon değeri içerisinden %10 

konsantrasyona sahip numuneler en yüksek filterasyon verimliliği / en 

düşük basınç kaybı değerlerini göstermiştir. Spunbond alt zemin içeren 

numuneler optimum değerini 45 dakika işlem süresi ile sağlarken, daha 

kapalı bir yapıya sahip olan meltblown içerikli numunelerde ise bu 

durum 15 dakika işlem süresi ile gerçekleştirilmiştir. Optimum 
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değerlere sahip belirtilen yapılar ile üç katmanlı cerrahi maske yapısı 

üç farklı dizayn ile üretilmiştir. İlk numunenin sadece dış katmanı, 

ikinci numunenin dış ve orta katmanları, üçüncü numunenin dış, orta ve 

iç katmanları nanolif ile kaplanmıştr. Kullanım özellikleri bakımından 

incelendiğinde üçüncü numune ile yakın filtrasyon verimliliği 

değerlerine sahip ve daha düşük basınç kaybı sağlayan ikinci 

numunenin ideal yapıya sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışma 

sonucunda üretilen üç katlı cerrahi maske yapısı ile filtrasyon 

verimliliği / basınç kaybı özellikleri bakımından N95 maske 

değerlerinden daha yüksek bir seviyeye ulaşılmıştır. 
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1. GİRİŞ 

Sağlıklı olmak insanın sahip olabileceği en büyük güçtür. Sağlıklı 

olmanın gücü para ya da bir makam ile karşılaştırılamaz. Sağlık 

elbette insanın sadece herhangi bir sakatlığının olmaması olarak 

düşünülmemelidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı kavramını; 

sadece sakatlık ve hastalık düzeyinin olmayışı değil, ruhen, bedenen 

ve sosyal açıdan tam iyi olma hali olarak tanımını yapmaktadır 

(Zorba, 2004).  

Teknoloji sektöründeki gelişmeler ile birlikte iş hayatında ve 

toplumsal yaşamda birçok alanda elektronik cihaz, yapay zeka, 

makine ve robot gibi kavramların insanların yerini aldıklarını 

görmekteyiz. Bu değişim bir yandan insanların yaşamını 

kolaylaştırırken diğer taraftan özellikle bazı meslek grupları olmak 

üzere insanların daha az hareket etmesine sebep olmakta (Lee ve ark., 

2014) oluşan hareketsiz yaşam tarzı tüm dünya’da koroner arter 

hastalıkları, tip 2 diyabet, kanser rahatsızlıkları gibi çeşitli sağlık 

problemlerinde hızlı bir artışa yol açmaktadır (Buchbinder ve ark., 

2001). Bazı iş kollarında sürekli masa başında inaktif çalışma 

süresinin artması, bazı mesleklerde ise sürekli eğilme ve kalkma, uzun 

süre ayakta durma gibi günlük iş hareketlerini yapılması duruş 

bozuklukları ve vücutta postür dejenerasyonuna ve başta bel ağrısı ve 

boyun ağrısı ve fıtığına, skolyoz, kifoz, lordoz, spondilolistezis, 

ankilozanspondilit, faset sendromu gibi birçok omurga rahatsızlıkların 

oluşumunu tetiklemektedir. Ağrı, insanın en çok şikayet ettiği 

konulardan birisi olup, hastanelerde en yaygın hasta yakınmalar dan 
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biri olarak tespit edilmiştir (Buchbinder ve ark., 2001). İnsanın 

vücudunun herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir ağrı hissi insanın 

herhangi bir işe odaklanma gücünü, yaşam kalitesi ve sevincini 

düşürmektedir. Yaşamda en sık görülen ve güç kaybına neden olan 

ağrı çeşitlerinden birisi  belde hissedilen ağrıdır  (Rabini ve ark., 

2007).  Bel ağrısı, isminde de anlaşıldığı üzere, bel ile sırt bölümünde 

ortaya çıkan bir ağrıdır. Gelişmiş ülkelerde, toplumun %50 ile 

80’ninietkileyen, iş gücü kaybı, fazla sağlık harcaması ve sakatlıklara 

sebep olan bel ağrısı insanoğlunun varoluşundan bu yana yaşam 

kalitesini tehdit etmektedir (Tulder, 2006). Kronik olarak bel ağrısı 

hisseden hastaların incelendiği çalışmalara bakıldığında belde, sırtta 

ve core (merkez) kaslarında güç ve dayanıklılık kaybının olduğu tespit 

edilmiştir v e bu güçsüzlüğün bel ağrısına yol açan predispozan 

(zemin hazırlayan) faktör olarak aktarılmıştır (Casso ve ark., 2004). 

Bel ağrısı prevalansına bakıldığında %15-30 civarında olan bu durum, 

her yıl insanların %2-5 gibi bir bölümünün hem çalışılmayan iş günü 

hem de zaman kaybına yol açmaktadır (Kopec ve ark., 2003). 

Bel ağrısı problemi özellikle son yıllarda iş gücü kaybında yükselişe 

sebep olması, ayrıca tedavisinin de hem uzun süreli hem de 

maliyetinin yüksek olmasında dolayı multidisipliner çalışmalar önem 

kazanmıştır. Medikal tedavi yöntemlerinin yanında konservatif tedavi 

yöntemleri de (elektrofiziksel ajanlar, masaj, manipülasyon, traksiyon 

ve egzersiz gibi)insan sağlığını koruyucu rehabilitasyon programları 

bel ağrısı tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle öncelikle 

primer (ilk) hasarlı bölge daha sonra da fonksiyon kaybı olan sekonder 
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(ikincil) bölgelerde kaybedilen güç kaybının yeniden kazanılması 

(fonksiyonel restorasyon), bireyin tekrar normal hareket beceri 

düzeyine ulaşma hızını artırmak ya da bel ağrı sıklığını azaltmak için 

fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları bel ağrısı tedavisinde 

önemli rol oynadığı belirtilmektedir. bel ağrısından mustarip 

hastaların aktif katılımına gerek duyulan spesifik dinamik bel 

egzersizleri ve genel fiziksel fitness çalışmaları sonucunda bel 

ağrısının ortadan kaldırılmasında etkili sonuçlar elde edildiği ve 

ağrının ya da ağrı tekrarlamalarının önüne geçilebileceği 

bildirilmektedir (Yıldız, 2000). 

2. GENEL BİLGİLER 

Omurga Anatomisi 

Vertebral kolon yukarıdan aşağıya doğru bakıldığında servikal (7), 

torakal (12), lumbal (5), sakral (5) ve koksigeal (4) olmak üzere, 33 

vertebradan oluşan ve birbiriyle eklemleşen kemik zinciridir 

(MooreandDalley, 2007). 
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Şekil 1: Kolumna Vertebralisin Bölümleri 

 

Lomber Bölge Fonksiyonel Anatomisi 

Omurganın yapısı birbirleriyle eklemleşen 5 bölgeden oluşmaktadır. 

Bu 5 bölgedeki omurga sayılarına bakıldığında 5 tanesi lomber, 7 

tanesi servikal, 12 tanesi torakal, birbiriyle kaynaşmış olan 5 tanesi 

sakralı ve 4 tanesi ise koksigealı meydana getirmektedir. Vertebral 

kolonun gerek olan yapı, gerekse de fonksiyon birimi hareket 

segmenti ismini almaktadır. Bir hareket segmentini ise, anulus 

fibrozus, nukleuspulpozus ve kıkırdak uç plaklardan meydana gelen 

intervertebral disk, komşu vertebra cisimlerinin yarısı, anterior 

longitudinal ligaman, ligamentum flavum, posterior longitudinal 

ligaman, faset eklemleriyle birlikte omurga kanalı ve intervertebral 

foramenleriyle aynı seviyede bulunan, spinoz ve transvers çıkıntılar 
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arasında bulunan tün yumuşak dokulardan oluşturmaktadır (Schünke 

ve ark., 2009). 

Bel omurgasına bakıldığında 5 adet omurdan (L1, L2, L3, L4, L5) 

ayrıca eklemler, ligamentler, sinirler ve kaslardan oluşmaktadır. Bel 

omurgasının sinirleri korumak için kuvvetli hem de farklı düzlemlerde 

hareket edilebilmesi için de esnek yapıdadır (Dunn ve Croft, 2004). 

 

 

Şekil 2: Lombar Anatomi 

Lombar Fonksiyonel Ünite 

Lomber omurgası eklemleşmiş beş hareket segmenti ve torakolomber 

lumbosakral eklemlerden meydana gelir. Bahsi geçen hareket 

segmentlerinin her üç ekleminden birinde bir kompleks oluştururlar. 

Oluşan segment, omurganın en önemli (temel) fonksiyonel birimini 

ifade etmekte olu payrıca iki komşu vertebra ile ön tarafta iki komşu 

vertebra arasındaki intervertebral disk, arka tarafta bu vertebraların alt 
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ve üst artiküler yüzeyleri arasındaki faset eklemlerden meydana gelir. 

Lomber omurga çevresineki bağlar segmente güçlü bir mekanizma 

kazandırırlar. Bu üç eklem kompleksinin bir tanesinde meydana 

gelecek disfonksiyon ya da dejenerasyon (yıpranma), oluşan baskı 

dağılımında değişikliğe yol açarayrıca diğer bölümlerde de ağrı veya 

yıpranma oluşmasına yol açar. Fonksiyonel ünitede ön segmentin yük 

taşıma (A) ve yük ile oluşan şoku absorbe etme (emme), diğer taraftan 

arka segmentin (B) ise uygulanan hareketin yönünü belirleme görevi 

vardır (Akman ve Karataş, 2003). 

 

Şekil 3: Omurganın Fonksiyonel Birimi (Suyabatmaz, 2008) 

İntervertebral Disk 

İntervertebral diskin yapısı incelendiğinde anulus fibrozus, nukleus 

pulpozus ve uç plaklardan meydana gelmektedir. İntervertebral diskin 

ekstrasellüler matriksinin yapısı su ve kollajen barındıran organik ve 

inorganik bileşiklerden ve bununla birlikte proteoglikanlardan 

meydana gelir (Fardon ve ark., 2014). Nukleuspulpozus, yarı akıcı bir 

yapıya sahip olan ve tip 2 kollajen lifler içinde bulunduran 

proteoglikan yapıdadır (Küçükerşen ve Oğuz, 2015). Nukleus 
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pulpozus vertebral kolonun ekstansiyon ve fleksiyon hareketi anında 

arkaya ve öne doğru eğilmesine imkan verir ve yerleşim olarak 

intervertebral diskin arka kenarına biraz daha yakındır. Anulus 

fibrozusun yapısına bakıldığında ise nukleus pulpozusu saran fibröz 

konsantrik lamellerden oluşmuş fibro elastik ağ şeklindedir. Anulus 

fibrozus, diske uygulanan baskının %75 ‘ini taşır. Anulus fibrozusun 

ön kısmı daha kalınken arka bölümüyse daha ince yapıdadır ve 

vertebra korpusuna iyice yerleşir. Kıkırdak son plaklara bakıldığında 

hiyalin kıkırdak yapıda olmakla birlikte altındaki kemiğe ince bir 

tabaka sayesinde tutunur (Fardon ve ark., 2014). 

 

Şekil 4: İntervertebral Disk 

Ligamanlar 

Ligamanlar; liflerin dizilimi yönünde uygulana yükün taşınmasında en 

etkin görevi alır. Viskoelastik yapısı yardımı ile kuvvetlere bir yandan 

karşı direnç meydana getirirken ve kompresyon durumunda ise 

katlanırlar(Karataş, 2016). Ligamanlar omurganın stabilitesine 

yardımcı olur ayrıca aşırı düzeyde olan hareket bütünlüklerini 

engelleyerek intervertebral disk ve faset eklemleri dejenerasyondan 
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koruma görevini üstlenirler. Vertebral arkuslar ligamentum flavum 

sayesinde birbirine tutunurlar. Elastik yapıda liflerden meydana gelir 

ve spinal kanal olan iç-arka yüzündeki nöral yapıları esnek bir duvar 

oluşturarak korur. Omurgada bir diğeri nukleus pulpozus olan duyu 

siniri içermeyen iki yapıdan birisidir ve sarı renkte görünür (Akman 

ve Karataş, 2003). 

 

Şekil 5: Ligamanlar ve İntervertebral Disk 

Faset Eklemler 

Faset eklemler; eklem sıvısı ile sinoviyal membranın bulunduğu 

diartrodial yapıdadır. Hareket bölümlerinde 2 tane bu eklemden 

vardır. Nötral duruşta intervertebral disk normal pozisyondadır; 

aksiyel düzlemdeki kompresyonun %80 ‘ini vertebra cismi, %20’sini 

bu eklem yapıları taşır. Faset eklemin yapısı hareket genişliğini 

etkiler. Faset eklem tam fleksiyonda gövde dengesini sağlar. Alt 
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lomberdeki eklemler üst bölümdekilere göre daha fazla yük taşıma 

özelliğine sahiptirler(Karataş, 2016). 

 

Şekil 6: Faset Eklem 

Lomber Bölgenin Kasları  

Ekstansörler: Lumbodorsal fasya altında multisegmental dizilim 

gösteren erektor spina kasları bulunmaktadır. Bu kaslar iliak kemik, 

sakrum, lomber spinoz çıkıntı ve supraspinoz ligamana sıkıca 

tutunmuşlardır. Lomber bölgede başlıca üç kolon oluştururlar. Bu 

kolon en dışta iliokostalis (lateral bant), ortada longissimus (orta 

bant), en içte ise spinalis (medial bant) bulunmaktadır. Bu kaslar 

lomber bölgeyi lateral fleksiyona ve ekstansiyona getirmek görevini 

üstlenirler. Erektor spina kaslarının alt kısmında bulunan lomber 

bölgeyi ters tarafa rotasyona ve ekstansiyona getirmek olan transvers 

spina kasları bulunur ve semispinalis, multifidus ve rotatorlar olmak 

üzere başlıca üç kastan oluşurlar. 

Fleksörler: Transversus abdominalis, rektüs abdominalis, internal ve 

eksternal abdominal öblik kaslarından meydana gelir. Lateral 
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fleksörler ise Kuadratus lumborum, internal ve eksternal abdominal 

oblik kaslarından oluşmaktadır.  

Rotatorlar: Eksternal ve internal eksternal abdominal öblik 

kaslarından oluşur. Burada bulunan kasları kaplayan lumbodorsal 

faysa üstte kostalara, altta sakruma, yan taraflarda latissimusdorsi ve 

transversus abdominis kaslarının fasyalarına, ortada ise spinoz 

çıkıntılarına tutunmuştur (Akı, 2000) 

 

 

Şekil 7: Lomber Bölgenin Kasları 

Bel Ağrisi Risk Faktörleri 

Bel ağrısı risk faktörleri 4 adet temel başlık altında açıklanmaktadır 

(Anderson, 1993).  

Fiziksel ve İşle İlgili Faktörler  

Çalışan bireylerde mesleki bel ağrısı sağlık sorunlarının başında gelir 

(Hildebrandt, 1995). Bireyin normalden daha fazla fiziksel aktivite 

yapması, ağır malzemeler kaldırması, sürekli öne eğilerek çalışma 

durumu, vücudun titreşimden etkilenerek çalışılması, 2 saatten daha 

fazla sürede ayakta kalma veya sürekli yürüme gibi durumların 
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mesleki risk faktörlerini araştıran çalışmalarda bel ağrısı görülme 

sıklığının arttıran durumlar olarak bildirilmektedir (Berker, 1998). 

İnşaat işçileri, ağır vasıta gibi araçlar kullananlar, ağır sanayi 

çalışanları, özellikle hemşire olmak üzere sağlık personeli gibi meslek 

gruplarında risk daha fazladır (Manchikanti, 2000) ve bu çalışanlarda 

bel ağrısı prevalansının çalışma süresi uzadıkça arttığını 

görülmektedir (Bigos ve ark., 1991). Uzun bir zaman oturulması da 

bel ağrısı riskini arttırdığı aktarılmaktadır. Ayrıca insanların yaşam 

alışkanlıkları da bel ağrısının önemli bir nedeni olduğu aktarılmaktadır 

(Frymoyer, 1983). 

Psikososyal Faktörler  

Stres ve çalışma hayatındaki şikayetler bel yaralanması ve ağrısında 

risk faktörüdür (Papageorgiou ve ark., 1997). Ayrıca bel ağrısının 

tedavisinde depresif semptomların varlığı iyileşme sürecini olumsuz 

etkilemektedir (George ve Beneciuk, 2015). Psikososyal faktörlerin 

bel ağrısı oluşumu vekronik bir hale gelmesinde etkili olduğu 

belirtilmektedir (Abasolo ve ark, 2005). İş ortamının kişinin kontrolü 

dışında olması, kişinin işe yeni başlamış olması yada çalıştığı işin 

kişisel gelişimi için uygun olmaması, depresyon, korku-sakınma 

davranışları, yabancı madde kullanmak da psikososyal risk faktörleri 

arasında sayılmaktadır (Chou ve ark., 2007). 

Fizyolojik Faktörler  

Fiziksel aktivite düzeyinin yüksek olmasının ya da düzenli egzersizin 

bel ağrısı şikayetlerinin azalmasında önemli rolü vardır (Anderson, 
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1993). Bel ağrısı ortaya çıkmasından sonra uzun süre istirahat etmek 

bel kaslarında hızlı bir kısalma ve güçsüzlük oluşmasına neden 

olmakta ayrıca belde hareket kısıtlanmasına ve kişide kondisyon 

düşüşüne sebep olduğundan bel ağrısının tekrarlanmasına yol 

açmaktadır (Battie ve ark., 1991).  

Davranışsal Faktörler  

İnsanların bel ağrısı ile ilgili bilgileri, ağrının sebebinin disk hernisi 

olduğu kaynaklandığı düşüncesi, ağrıdan dolayı çevredeki insanların 

yardım etmesi, bel ağrısı kaynaklı sakatlıktan dolayı iş yerinden 

tazminat alması ve erken emekli olması bel ağrısı prevalansını ve 

tekrarlayan bel ağrısı riskinde artışta neden olmaktadır (Berker, 1998). 

Bel ağrısı şikayetinden dolayı 6 ay çalışamama sonrası tekrar işe 

dönme oranı %50 iken, çalışmama süresi 1 yıla çıktığında ise bu oran 

%25’e kadar düştüğü görülmektedir (Aranoff ve Dupy, 1998). Bel 

ağrısı şikayetini arttıran faktörler arasında bireyin çalıştığı işten 

memnun olmaması, işten tatmin edici miktarda kazanç elde 

edememesi, kişinin eğitim düzeyinin düşüklüğü, sigara kullanmak, 

kadın cinsiyet, evli olma ve kronik hastalıklar da sayılabilir (Waddell 

ve Main, 1998). 

Bel Ağrısı Nedenleri 

Spinal anatomi ve mekanik ile yaşlanma, yıpranmaya da yaralanmanın 

belde oluşan sağlık sorunları konusunda elde edilen literatür tüm 

dünyada önemli bir sağlık problemi olan bel ağrısının daha iyi 

anlaşılmasına katkı sağlamaktadır (Leboeuf-Yde ve Lauritsen, 1997). 
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Bel bölgesinde gerçekleşen yapısal ve işlevsel çok farklı 

patofizyolojik olaylar, biyokimyasal etkiler bel ağrısının nedenleri 

olabilir. Bu sorunlardan kaynaklı ağrı sadece lokal olarak belde 

oluşabileceği gibi, sırt bölgesine, bacaklardan birine yada ikisine de 

yayılabilen ağrı, uyuşukluk, kuvvette kayıp ya da hissizlik gibi başka 

semptomlar da gelişebilir. Bel bölgesinde ağrı şikayeti olan hastalarda 

öncelikle gözlem ve fiziki olarak gerçekleştirilen muayenenin önemi 

oldukça büyüktür. Muayene sırasında ağrı şikayeti olan hastanın 

gözlemiyle başlanıp ağrının öyküsüyle devam edilmelidir. Hastanın 

spinal anatomisi özellikle torakal bölge ve lumbal omurga bölgesi ile 

posterior pelvisi izlenmelidir. Lumbal bölge gözlemlenerek cilt 

anormallikleri ya da herhangi bir asimetrik durum olup olmadığı 

incelenmelidir. Hastanın bel ağrısının nedenini tespit etmek için daha 

sonra hastadan alınan anamnez ayrıca istenilen laboratuvar testleri, 

radyolojik bulgular sonucu ile yapılan değerlendirilmelidir (Webb ve 

ark., 2003).  

 

 

Şekil 8: Bel Ağrısı ve Spinal Anatomi 
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Bel ağrısının nedenleri şu şekilde sayılabilir; 

Kas Gerginliği: Artan aktivite düzeyi yada aşırı bükülme sonucu 

lumbal bölgede ağrı oluşabilir, kas spazmları arka bacak veya 

uyluklarda da hissedilebilir. 

Disk Hernisi: Alt ekstremiteye dermatomal radyasyon ile alt lumbal 

bölge kaynaklı ağrı; ayaktayken rahatlar ama oturma durumunda 

kötüleşir; motor / duyusal değişikliklerde ortaya çıkabilir. 

Lomber Spondiloz: Kronikleşmiş bel ağrısı uyanmanın akabinde 

normalden daha kötü durumdadır ancak gün boyu iyileşme olur fakat 

ağrı gerçekleştirilen aktivite ile birlikte dalgalanma gösterir ve 

omurganın ekstansiyon hareketi sonucu tekrar ağrı artabilir. 

Nörojenik Kladikasyonlu Spinal Stenoz: Radikülopati ile bel ağrısı, 

daha çok ayakta durma/ekstansiyon sonucu artar ve oturma/fleksiyon 

hareketi ile birlikte düzelir; motor/duyusal değişiklikler de ortaya 

çıkabilir. 

Spondilolistezis: Kişinin tek veya iki bacağına da doğru yayılabilen 

ekstansiyon ve fleksiyon hareketi sonucu artan bel ağrısı; 

motor/duyusal değişiklikler de ortaya çıkabilir. 

Spondilolizis Stres Reaksiyon veya Stres Kırığı: Hem çocuklarhem 

de ergenlerde çok sık görülen bel ağrısıdır. 
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Ankilozan Spondilit: Genç yaş grubunda daha sık görülür. Genellikle 

omurgadan kalçaya yayılan iltihaplı romatizma olarak da 

isimlendirilen bel ağrısıdır. 

Enfeksiyon: Radikülopati olabilir veya motor/duyusal değişiklikler de 

ortaya çıkabilir. 

Malign:Primer (kötü huylu) tümör olarak bilinen rahatsızlıktır ve bel 

ağrısı ortaya çıkabilir. 

Cauda Equina Sendromu: L5-S1 seviyesinden itibaren sinir 

köklerinin yoğun olduğu bölgede sinirler üzerinde oluşan baskı 

nedeniyle motor, duyu ve mesane fonksiyonların kesintiye uğraması 

sonucu belde ağrı oluşabilir. 

Konus Medullaris Sendromu: Üst Motor Nöron hastalıklarından 

kaynaklı olarak ortaya çıkan bacaklarda simetrik güçsüzlük, his kaybı 

ve idrar ya da gaita inkontinansı (kontrol yetisinin bozulması) ile 

karakterize klinik duruma bağlı olarak bel ağrısı ortaya çıkabilir. 

Vertebral Kompresyon Kırığı: Yaşlı hastalarda özellikle osteoporoz 

veya kortikosteroid kullanım öyküsü olan kişilerde omurga 

kemiklerindeki spongioz yapıda bozulma ve destek özelliğini 

yitirmesi ile kırığa neden olan durum sonucu bel ağrısı oluşabilir. 

Travma: Dıştan mekanik bir etki sonucu dokuda veya organda yapı 

ya da biçimini değiştirip bozulmaya yol açan yaralanmaların etkisiyle 

motor/duyusal değişiklikler oluşabilir (Patrick ve ark., 2014). 
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Bel Ağrı Çeşitleri  

Geçici Bel Ağrısı  

Belde gerçekleşen yapısal ve işlevsel uygunsuz hareketlerden veya 

aşırı omuriliğin uzamasından kaynaklanan bel bölgesinde oluşan ani 

ve şiddetli ağrıdır. Ortaya çıkan ağrı geçici olmasının yanında, ağrının 

tekrarlanabileceği sinyali olabileceği ve zorlayıcı hareketin tekrar 

edilmemesi gerekmektedir (O’Sullivan, 2005).  

Akut Bel Ağrısı  

Belde 6 haftaya kadar süren, yanlış postürde duruş, sıkça eğilip 

kalkma, uzun süre ayakta durmak veya bel-omurilik yaralanması 

kaynaklı ve bir aydan daha az süren ağrılar akut bel ağrısı olarak 

isimlendirilir. Vücutta aniden ortaya çıkan ağrılar dokularda 

gerçekleşen hasarın yada oluşabilecek sakatlıkların işareti olarak 

değerlendirilmelidir. Dokularda gerçekleşen hasar küçük olsa da 

tekrar etmemesi için zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır. Bel ağrısı 

6 aydan daha fazla süren hastalarda rehabilitasyonun başarılı olma 

şansı azalır ve ağrı hissi kaybolduktan üç aydan sonra bile hastada 

zihinsel ve psikolojik zorlanmalar olabilir (Dunn ve Croft, 2005).  

Kronik Bel Ağrısı 

Bel bölgesinde ağrının 12 haftadan daha uzun sürdüğü durumlar 

kronik bel ağrısı olarak tanımlanır. Kronik bel ağrısı, dünya 

nüfusunun büyük bir oranını sosyal ve ekonomik açıdan etkileyen 
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ciddi tıbbi bir sağlık sorun sorunudur. Bireylerin yaşı, psikososyal 

faktörleri ve meslekleri başta olmak üzere eğitim durumu ve obeziteyi 

de içine alan birçok faktör kronik bel ağrısının oluşumunda risk teşkil 

etmektedir (Taflan ve Çapkın, 2017). 

Kronik bel ağrısı, daha önceden oluşan ağrı için herhangi bir tedavi 

uygulanmaması, yada hareketsizlikten dolayı kasların zayıflaması 

kaynaklı olabilir. Akut bir ağrı oluştuğunda zamanında ve ağrının 

ortadan kalkması için uygulanacak doğru tedavi kronik ağrıların 

ortaya çıkmasını engelleyebilir.12 haftadan uzun süren kronik bir 

ağrının ciddi bir semptom olarak düşünülmeli ayrıca böyle bir 

durumda sistemik hastalıkların tespiti için tüm klinik muayeneler ve 

paraklinik araştırmalar gerçekleştirilmelidir (O'Sullivan, 2005).  

Bel Ağrısı Mekanizması 

Bel ağrılarının sebebi çoğunlukla lokal mekanik bir rahatsızlıktır 

(Kinkade, 2007). Bel ağrıları çoğunlukla belde bulunan kas, tendon ve 

ligamanların zorlanması ve gerilmesinden dolayı meydana gelir. 

KBA’nın ortaya çıkmasında, fleksör ile ekstansör core (merkez) 

bölgesi kasları arasındaki güç uyumsuzluğu risk faktörlerinden birisi 

olarak düşünülmektedir(La Touche ve ark., 2008). Derin abdominal 

kaslardan olan transversus abdominis, pelvik taban kasları, diyafram 

kası ve multifidus kaslarındaki disfonksiyon ve zayıflık durumunun 

spinal stabiliteyi azalttığı ve KBA’yayol açabileceği aktarılmıştır (Lim 

ve ark., 2011). Rekürren veya kronik bel ağrılarına farklı motor 

kontrol bozuklukları yol açabilir. Bunlardan bazıları kas 
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zamanlamasında değişim, değişen kasların kalitesi, gövde bölümünün 

hareketlerindeki propriosepsiyonunda değişme ve gövde katılığı 

değişimi olarak sayılabilir (Macdonald ve ark., 2011).KBA’sında 

temel fizyolojik sorun lomber bölge stabilizasyon ve 

propriosepsiyonda önemli yeri olan ve bel ağrısı olan hastalarda 

süratlice atrofiye sebep olduğu bilinmekte olan lomber multifidus 

kaslarında oluşan yapısal ve fonksiyonel sorunlardır (Hebert ve ark., 

2010). 

Bel Ağrısı Değerlendirme Yöntemleri  

İnsanların günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyen ayrıca 

çalışma hayatında iş gücü kaybının önemli sebeplerinden olan bel 

ağrısı durumunda ağrının şiddetini değerlendirmek, oluşan sakatlığın 

düzeyini anlamamak ve uygulanan tedavinin neticelerini izlemek için 

fonksiyonel değerlendirme günümüzde çok önemlidir. Daha önceleri 

omurga rahatsızlıklarında uygulanan tedavinin başarısının tespiti için 

ölüm oranı, fizyolojik ya da fiziksel bulgulardaki iyileşme 

değerlendirilirken günümüzde bu kriterlerin yerlerine hastaların 

fiziksel fonksiyonlarını, sağlıklarını ya da kendilerini 

değerlendirdikleri ölçütler kullanılmaktadır. Kronik medikal 

patolojilerde semptomların şiddeti hastanın yaşamında ayrıca toplum 

üzerinde de önemli ölçüde etkileri görülürken gerçekleştirilen şiddet 

değerlendirmesi, ağrı, tanı, sakatlık, engellilik, fiziksel yetersizlik, 

bozukluk ve çalışma becerisine göre yapılmaktadır (Özcan, 2002). 
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Ağrı  

Ağrı objektif olmayan karmaşık bir duygudur. Biyokimyasal, duysal, 

fizyolojik, emosyel, motivasyonel, davranışsal, kognitif, sosyo-

ekonomik boyutu vardır, aile özelliği, inanç sistemleri, kişisel 

yetenekler ve başarı durumlarından etkilenmektedir. 

Bireyde hissedilen ağrıyı belirlemede Vizüel Analog Skalası sık 

başvurulan kullanılan basit bir yöntemdir. Ayrıca Numeric Pain 

Rating Scale, Yüz Skalası, MillionVas, Verbal Tanımlayıcı Skala, Mc 

Grill Pain Questionnaire, Ağrı Çizimi, Bel Ağrısı Sonuç Skalası gibi 

yöntemlerde sıklıkla başvurulan yöntemler olarak sayılabilir (Karan, 

1998). 

Fonksiyonel Değerlendirme 

Fonksiyonel yetersizlik (disabilite), kişinin günlük hayattaki 

aktiviteleri gerçekleştirmede zorluk yaşama ya da yerine 

getirememedir. Ağrıda olduğu gibi klinik bulgularla fonksiyonel 

yetersizlik arasında bazen paralellik olmayabilir. Değerlendirmede 

Oswestry Disabilite İndeksi, Roland - Morris Disability 

Questionnaire, Sickness İmpact Profile,  Million VAS, Bel Ağrısı 

Sonuç Skalası kullanılan ölçekler olarak sayılabilir (Özcan, 2002). 

Kas Gücü Değerlendirmesi 

Kas gücü, kasların oluşturduğu gerilim kuvveti olarak tanımlanabilir. 

Kas dayanıklılığı ise yorgunluğa rağmen oluşan yüke karşı tekrarlayan 
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kontraksiyonlar oluşturabilmedir. Ekstansör kaslar, kronik bel ağrısı 

olan kişilerde çok çabuk zayıflayarak güç kaybeder. Lomber bölgede 

oluşan kas gücü ve dayanıklılıktaki azalma durumu ağrının nedeni 

olabilir ya da belde ağrının tekrar etme olasılılığını da yükseltebilir 

(Karan, 1998). Bel ağrısı problemlerinin çoğunluğunun kastan 

kaynaklı nedenlerden kaynaklandığı düşünülmekte ve bel bölgesi 

ekstansör – fleksör kaslarının zayıflığı yada bu iki kas grubu 

arasındaki güç dengesizliği kronik bel ağrılarını yol açabilmektedir. 

(Lee ve ark., 1999).Kas gücü değerlendirilmesinde sit up/curl up, 

lomber ekstansör kaslar için repetetif hareketler, Krause Weber Testi, 

Sorensen Testi kullanılan yöntemler olarak sayılabilir (Karan, 1998). 

Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi 

WHO’nun “kişinin kendi beklentilerine, amaçlarına, çıkarlarına ve 

standartlarına göre bir kültür ve değer düzeyinde algıladığı kendi 

yaşamı” olarak tanımladığı Yaşam Kalitesi değerlendirilmesinde 

Kendini İyi Hissetme Kalitesi Skalası, Nottingham Sağlık Profili, 

McMaster Sağlık İndeksi, Short Form-36 (SF-36) Yaşam Kalitesi 

Ölçeği kullanılan yöntemler arasındadır (Bilir ve ark., 2005). 

Bel Ağrısı Tedavisi  

Tedavi uygulamalarında amaç, ağrının ortadan kaldırılması ve 

kronikleşmesinin engellenmesi, omurga hareketliliğinin yeterince 

gerçekleştirilmesi ve mevcut disfonksiyon durumunun en aza 

indirilmesi ayrıca hastayı en kısa sürede işe geri döndürmek olarak 

ifade edilebilir (Özcan, 2002).  
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Konservatif Tedavi 

Disk herniasyonlu hastalarda uygulanan tedavinin amacı kısa sürede 

ağrıyı kontrol altına alabilmek, ağrının tekrarlanmasını ya da 

kronikleşmesinin önüne geçmek ve sakatlık oluşumunu engellemek ve 

bireyin işine tekrar dönmesini sağlamaktır. Ağrı şiddetinin azaltılması 

içi birçok pasif yöntem kullanılırken, fonksiyonun tekrar kazanılması 

için ise egzersizler uygulanır (Özcan, 2002).  

İstirahat 

Yatarak istirahat etmek paraspinal yumuşak dokular ve intradiskal 

basınca binen yükü düşürerek semptomların geçici bir süre için 

ortadan kalkmasını sağlayabilir. Akut bel ağrısı yaşayan hastalara 

günümüzde 2-7 gün yatakta istirahat ve kısa dinlenme dönemleri 

tavsiye edilmektedir. Bel hareketlerinde ciddi kısıtlılık yanında bacak 

ağrısı da yaşayan hastalara medikal tedavi ve 3 günlük yatak istirahatı 

verilmektedir. Bel ağrısı yaşayan hastada yatakta dizler ve kalçalar 

fleksiyonda fetal pozisyonu kişinin en rahat ettiği istirahat 

pozisyonudur. Sırt üstü istirahat sırasında dizler ve belin yastıklarla 

desteklenmesi rahatlık sağlayabilir (Borenstein ve ark., 1995). 

Medikal Tedavi 

Bel ağrısında medikal tedavide yaygın olarak steroid olmayan 

antiinflamatuar ilaçlar, miyorelaksan, kortikosteroidler, 

antidepresanlar, opioidlernarkotik ve narkotik olmayan analjezik 

ilaçlar kullanılabilmektedir. Bel bölgesinde kronik olan ağrının 
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tedavisinde ilaçların etkileri ağrıya yol açan durumların karmaşık 

olması ayrıca ekonomik ve psikososyal faktörlerinde önemi tam 

olarak anlaşılamamıştır (Borenstein ve ark., 1995).  

Fizik Tedavi Yöntemleri  

Bu tedavi yönteminde amaç ağrı, muskuler semptomlar inflamasyonve 

eklem sertliğini azaltarak semptomatik iyileşme elde etmektir. FT 

modaliteleri genellikle birlikte ve egzersizlerle bir arada 

kullanılmaktadır. FT yöntemleri arasında terapatik soğuk, terapatik 

sıcak, düşük seviyeli lazer tedavisi, ultrason, kısa dalga diatermi, 

traksiyon, transkütanöz ve perkütanöz elektriksel sinir stimülasyonun 

yanında Termoterapi, Kriyoterapi, Elektroterapi, Biofeedback, 

Traksiyon, Manipulasyon, Masaj sayılabilir(Yıldız, 2000).   

Korse  

Korse, tam birim mobilizasyon sağlamış olasada lumbo sakral 

hareketi kısıtlamak, abdominal destek sağlamak ve postürü düzeltmek 

için kullan bir yöntemdir. Ancak sert korselerin uzun sure kullanılması 

atrofiye sebep olduğundan tavsiye edilmez. Ağrının şiddeti azaldığı 

zaman egzersiz programına başlanarak kor(merkez) kaslarının 

güçlendirilmesi ve nötral pozisyona ulaşılmasına çalışılmalıdır 

(Cailliet, 1994).  
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Akupunktur  

Diğer tedavi yöntemleri ile sonuç alınamayan durumlardaakupunktur 

kronik bel ağrısından muzdarip hastalarda yardımcı tedavi yöntemi 

olarak ve bu alanda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır 

(Müslümanoğlu, 2002).  

Manipülasyon 

Manipülasyon eklem üzerinde normal fizyolojik işleyişinde ötesinde, 

pasif bir hareket sınırını aşan, anatomik olan hareket sınırlarını 

aşmaksızın, el ile uygulanan kontrollü bir şekilde ve aniden oluşan 

itme hareketini ifade eder. Manipülasyona başlamadan öncesinde 

eklemleri ısıtma, pozisyon alma ve mobilizasyondan sonra uygulanan 

bir işlemdir (Giles ve Muller, 2003).  

Egzersiz  

Bel ağrısından dolayı kişinin yaşamında dört haftadan daha uzun bir 

süre hareketsizlik söz konusu ise fleksör ve ekstansör kas gücü 

seviyesinde düşüş olmaktadır. Bel ağrısı olamayan normal kişilerde 

sırt ekstansörleri fleksörlere göre daha kuvvetlidir fakat bel ağrısı 

yaşayan bireylerde hareketsizlikten dolayı ekstansörlerin gücü daha 

fazla azalmaktadır. Hareketsizlikten kaynaklı fleksör kaslarda%40-50 

güç kaybı ekstansör kaslarda %50-70’e kadar güç kaybı 

çıkabilmektedir (Flicker ve ark., 1993). Sırtta bulunan ekstansör 

kasları doğru postür pozisyonunun korunmasında çok büyük önemi 

vardır. Paraspinal kaslarda dayanıklılıktaki düşüş veya ağır 
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malzemeleri kaldırma durumunda ya da uzun bir süre vücut statik 

pozisyonda kaldığında lomber bölgede sorun oluşma riski artmaktadır. 

Bel bölgesinde ağrı yaşayan kişilerin daha çok kas gücünde, 

dayanıklılıklarında ve aerobik kapasitelerinde düşüş olmaktadır. Bel 

bölgesinde akut ağrı oluşması durumunda tedavide uygulanan 

egzersizde hedef kas kuvveti artışına yol açmak değil oluşan ağrının 

kontrolü sağlamaktır. Çünkü kısa sürede kuvvet artışı meydana 

getirmek mümkün değildir. Literatürde gerçekleştirilen uygun bel 

bölgesi egzersiz programlarının bel ağrısın şiddetinde azalmayı 

sağladığını aktaran bilgiler mevcuttur ancak bel ağrısının tedavisinde 

uygulanan egzersiz programları hissedilen ağrıyı ortadan kaldırma ya 

da azaltmadan daha çok fonksiyonel durumu iyileştirme bakımından 

daha etkili olduğu bildirilmektedir (Wisneskive ark.,1992). 

Gerçekleştirilen kuvvet egzersizleri bu tedavi sürecinin bir parçası 

olarak düşünülmekte ayrıca kor kas gücü ve enduransının artışı bel 

bölgesinde ağrı ya da hasar oluşumuna karşı daha çok koruyucu 

olduğunu aktaran çalışmalar bulunmaktadır (Delisa, 2007). Bel ağrısı 

tedavisinde sıkça kullanılan ve geçerliliği bilimsel olarak ispatlanmış 

olan egzersiz tedavisi güvenli, kolaylıkla uygulanabilen ve ağrı ve 

fonksiyonel durumda iyileşme sağlayan bir yöntemdir (Şimşek ve 

ark., 2015). Bel ağrısı yaşayan hastalarda gerçekleştirilecek egzersiz 

programı, ağrı kaynağına, kas-iskelet sistemi bozukluklarına yada 

hareket kısıtlamaları detaylı incelenip ilgili kişinin ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmeli ve özellikle, lomber, dorsal bölgenin ve alt 

ekstremitelerin kas gücünü, mobilitesini, fleksibilitesini ve 

dayanıklılığını arttırma amaçlı dizayn edilmelidir. Bel ağrısı sorunu 
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olan hastalarda günümüzde fiziksel uyum düzeyini artırmak için 

aerobik egzersizler tedavinin en önemli parçalarından birisi olarak 

programda yerini almıştır (Brody ve Hall, 2011). Akut ve kronik bel 

ağrılı hastaların tedavisinde kullanılan birçok farklı egzersiz tipi 

vardır. Egzersiz programları core güçlendirme egzersizleri (abdominal 

ve gövde ekstansörlerin güçlendirilmesi), fleksiyon/ekstansiyon 

hareketleri, aerobik egzersizler, zihin-vücut egzersizleri (yoga, pilates) 

gibi fonksiyonel restorasyon programlarını içerir. Bel okulları, 

egzersiz tedavisine yönelik uygulamalı eğitim programını içeren 

tedavi yöntemidir. Dersler genellikle bir fizyoterapist eşliğinde hasta 

gruplarına verilir (Çelik ve Türkel, 2017). Egzersiz tedavisi, kronik 

bel ağrısının konservatif tedavisinin anahtar noktasıdır. Birçok 

randomize çalışma ve klinik pratik rehberlerinde egzersizin dizabilite 

ve ağrıyı azaltırken, kondisyonu ve mesleki statüyü iyileştirdiği ayrıca 

rekürrens oranını azalttığı gösterilmiştir. KBA’nın tedavisi için genel 

fiziksel fitness ya da aerobik egzersizlerden kas güçlendirme, esnetme 

ve germeye kadar birçok terapatik yaklaşım bulunmaktadır 

(Akarırmak ve Erden, 2007). Abdominal ile lomber bölgedeki kaslar 

genel yada lokal stabilize ediciler olarak kategorilere ayrılabilir. Belde 

akut ağrı durumunda egzersiziniyileşmede olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkardığı, ağrı semptomlarında uzamaya ve işe gidilmeyen gün 

sayısında artışa yol açtığı, kronik bel ağrısı durumunda ise ağrıyı 

azalttığı ve fonksiyonel durumda iyileşme sağladığı araştırmalarda 

aktarılmaktadır (Van Tulder, 2006). 
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Egzersiz, metabolik, hormonal, kardiyovasküler ve immünolojik 

değişikliklere sebep olan fiziksel bir stresördür (Akıl ve ark,. 2011). 

Kronik bel ağrısı şikâyeti olan hastalarda Egzersiz programları genel 

olarak omurgayı statik bir şekilde çalıştıran stabilizasyon egzersizleri 

ve propriyoseptif eğitim üzerine odaklanan dinamik egzersizler gibi 

farklı egzersizlerin kombinasyonlarından meydana gelmektedir. Statik 

stabilization egzersizlerin temeli, günlük yaşam aktiviteleri esnasında 

vertebral kolonun doğru pozisyonunun sürdürülmesi prensibine 

dayanır. Dinamik egzersizler ise merkezi ve periferik sinir sistemini 

aktive ederek, vücudun farkında olma durumunu ve eklem pozisyon 

hissiyatını arttırma yönündeki egzersizlerdir (Coşku ve Can, 2012). 

Sporda performansta başarı gösterebilmek için fiziki ve fizyolojik 

uygunluk şattır. Sporcunun fiziksel ve fizyolojik özellikleri, yapılan 

spor branşına uygun olmadığı müddetçe istenen sportif performansa 

mümkün olan düzeyde ulaşılamaz. Fiziksel yapı güç, kuvvet, esneklik, 

dayanıklılık, sürat gibi diğer performans değişkenleriyle birleştiğinde 

olumlu düzeyde etkileneceği düşünülmektedir (Pancar ve ark., 2018). 

Bel fıtığı veya boyun fıtığı tedavisi için verilen egzersiz programı 

klasik tedavi yöntemlerinde verilen egzersiz programlarının tam tersi 

olarak uygulatılmaktadır. Sırt ve karın kaslarının güçlendirmesi 

hedeflenmez. Bireylere uygun düzeyde egzersiz çeşidi verilir ve bun 

egzersizleri her 2 saatte bir 10 defa tekrarlanması istenir. Hastanın 

egzersiz sonrası ertesi günü durumu değerlendirilir. Eğer ağrıları 

azalmışsa veya santralize oluyorsa program sürdürülür. Hasta takibi 3-
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4 gün süre zarfında yapılır. Bu tedavi süreci ise 4-6 hafta boyunca 

sürmektedir (Fırat 2018). 

Cansever 2007 senesinde yaptığı çalışmada fiziksel uygunluk 

seviyelerini arttırmaya yönelik bel, omuz, göğüs, boyun ve sırt 

çalışmaları ile germe ve gevşeme hareketlerinden oluşmuştur. 4 hafta 

boyunca her gün ve günde iki defa uygulatılmış. Egzersizlere 1. hafta 

5 tekrar ile başlanmış, 2. hafta 10 tekrar, 3. ve 4. haftalarda 15 tekrar 

şeklinde devam edilmiştir. Yapılan çalışmanın aerobik egzersiz 

kapsamında yer almaması sadece açma ve germe egzersizlerini 

içermesi bu sonuçta etkili olmuştur. Deneklerin ağrı, kişisel bakım, 

ağırlık kaldırma, yürüme, oturma, uyku, gezi ve sosyal yaşam 

değerlerinde ön ve son ölçümleri arasında farkın istatistiksel olarak 

ağrının azalması lehine anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

Bunun sonucunda bel ağrısı olan deneklere uygulanan egzersiz 

programı ile deneklerin bel ağrılarında azalma tespit edilmiştir 

(Cansever, 2007). 

Coşkun ve Can (2012) yılında yaptıkları çalışmada yaş ortalamaları 

33.40±13.56 olan 15 hastaya statik egzersiz programı, yaş ortalamaları 

31.27±11.32olan ve haftada 3 gün olmak üzere 6 hafta 15 hastaya 

dinamik egzersiz programı uygulatılmış. Bu bireyler üç aydan daha 

fazla süre bel ağrısı yakınması olan ve klinik ve radyolojik olarak 

kronik bel ağrısı tanısı konmuş kişilerdir. Statik egzersiz grubuna 

sırtüstü, emekleme, çengel, yüzükoyun, oturma ve ayakta durma 

olmak üzere 5 ana pozisyonda, temel duruş eğitim programı 

uygulatılmış. Egzersiz programlarına bakıldığında, 10 tekrarlı germe 
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egzersizleri ile başlanmış, nötral omurga egzersizlerinin 30 ar tekrarlı 

devam ettirilmiş, 10 ar tekrarlı germe egzersizlerinin tekrarlanmasıyla 

sona erdirilmiş. Dinamik egzersiz grubunda ise statik egzersizlerle 

başlanmış denge tahtası, egzersiz topu ve spiral egzersiz minderi 

kullanılmış. 15-30 dakika süren propriyoseptif egzersizler 

uygulatılmış ve bu egzersiz programları sonrasında da her iki 

grubunda egzersiz öncesi ve sonras ıanlamlı farklılık bulmuşlardır 

(p<0.05). 

Canbakal 2008 senesinde yapmış olduğu bir çalışmada 10 hafta 

boyunca düzenli bir şekilde bel egzersizleri yapan deney gurubunun 

sporcularına 30 farklı parametrenin 21’in de anlamlı bir farklılık 

bulmuş olup (p<0.05). Anlamlı farklılıkların 15’i bel ve sırt bölgesinin 

kuvvetlenmesine yönelik çalışmalara hitap etmektedir (15’te 15). 

Geriye kalan anlamlı 6 parametre ise karın ve göğüs bölgesine yönelik 

kuvvet gelişimine yöneliktir (15’te 6). Basketbol antrenmanlarına 

devam eden kontrol gurubunun sporcularında ise 30 farklı 

parametrenin 5’inde anlamlı bir farklılık bulunmuş olup (p<0.05). Bu 

anlamlı farklılıkların 1’i bel ve sırt bölgesinin kuvvetlenmesine 

yönelik çalışmalardan oluştuğu (15’te 1). Geriye kalan anlamlı 4 

parametreyse karın ve göğüs bölgesine yönelik kuvvet gelişimine 

yönelik egzersiz çeşidi olduğu bildirilmiştir (15’te 4) (Canbakal, 

2008). 

Şevgin 2015 yılında yaptığı çalışmada diz osteoartriti olan 60 hastayı 

üç farklı gruba ayırmış olup her bir gruba farklı düzeyde ev egzersizi 

uygulatılmıştır. İlk gruba yazılı bilgi materyali ve görsel sunum 
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materyali verilmiş bununla birlikte fizyoterapist gözetiminde 

egzersizler öğretilmiş olup, ikinci gruba sadece yazılı materyal 

verilerek egzersizler aynı olacak şekilde fizyoterapist gözetiminde 

öğretilmesi sağlanmış. Üçüncü gruba ise egzersiz programı ile ilgili 

olarak sadece yazılı materyal verilmiş ve üç grubun da ağrı, 

fonksiyonellik, merdiven inip çıkma süresi, 100 metre yürüme testi, 

sandalye oturup kalkma süresi gibi skorları birinci ve üçüncü ayın 

sonunda karşılaştırılmıştır. Yapılan egzersizler sonucu ölçüm 

sonuçlarına göre birinci grubun iyileşme seviyesi tüm parametrelerde 

diğer gruplara göre daha iyi durumda iken ikinci grubun skorlarının da 

üçüncü gruba göre daha iyi bir seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(Şevgin, 2015). 

Egzersiz,   

Vücudun gevşemesini sağlar 

∙  Ağrı şiddetini azaltır 

∙  Eklem ve yumuşak dokuların hareketliliğini sağlar 

∙ Dayanıklılığı arttırır 

∙ Doğru postür pozisyonunu sağlar 

∙ Koordinasyon ve aynı zamanda dengeyi arttırır 

∙ Spinal yapılar üzerindeki mekanik yükü düşürür 

∙ Zayıflamış kasların kuvvetlenmesini sağlar 

∙ Kontrakte kasları gevşetir 

∙ Hipermobil segmentleri stabilize eder 

∙ Hipomobil segmentleri mobilize eder 
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∙ Fiziksel uygunluğu geliştirir 

∙ Tekrarlanan hareketlerin orta hızda olması disklerin 

beslenmesini arttırır 

∙ Bel ağrısı olan bireyin kısa sürede işe tekrar dönüşünü sağlar 

(Özcan, 2002). 

Egzersiz Türleri 

Eklem Hareket Açıklığı Egzersizleri  

Bel ağrısı olan bireylerde hem ağrı hem de inaktivite sebebiyle 

eklemlerde hareketlilik sınırlanır. Sıradan lomber hareketin 

gerçekleşmesi için alt ekstremite kas esnekliğinin düzeyi yüksek 

olmalıdır. Esneklik düzeyindeki yetersizlik aşırı düzeyde stresin 

lomber hareket segmentler ile birlikte sakroiliak eklemlere de 

iletilmesine yol açar. Beklenilen eklem hareket açıklığını yakalamak 

ve artırmak yumuşak dokulara ve kaslara gerçekleştirilecek germe 

egzersiz uygulamalarıyla mümkün olabilir. Altekstremitenin esnek 

olmayışı hamstring, gastroknemius-soleus ve gluteusmaksimus 

gerginliği veya kalça fleksörleri, tensorfasia lata ve quadriseps 

gerginliğine yol açar (Özcan, 2002). Kalça ekstansörleri ve fleksörleri 

pelvise bağlantıları sebebiyle lomber omurga pozisyonlamasında 

önemli görevi var. Özellikle çömelme ve ağırlık kaldırma gibi 

hareketlerde bu kas gruplarının rolleri çok önemlidir. Eklem hareket 

açıklığını arttırmaya ve kısalan kasları germeye yönelik 

gerçekleştirilen egzersiz programları lomber bölge ve alt ekstremite 

mobilitesini arttırır, kas spazmlarını düşürür, faset eklemlerin ve 

disklerin beslenmesini arttırır. O yüzden hastanın rehabilitasyon 
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programına germe tekniklerinin kendi kendisine aktif katılımının 

sağlanması için mümkün olduğu kadar egzersizlerin erken öğretilmesi 

önemlidir. Mümkün olduğunca pelvik pozisyon nötralde iken germe 

hareketleri yapmak önemlidir, çünkü aşırı düzeyde posterior veya 

anterior pelvik tilt bu esneklik egzersizlerinin sağladığı yararların 

ortadan kalkmasına yol açabilecektir (Delisa, 2007) 

Kuvvet ve Dayanıklılık Egzersizleri  

Kuvvetlendirme Egzersizleri  

Direnç içerikli egzersiz uygulamaları ile birlikte kas kuvvetinde artış 

elde edilebilir. Dinamik veya statik kas kasılmasına karşı bir kuvvet 

uygulanması ile direnç egzersizi gerçekleştirilebilir. Direnç 

egzersizleri ile birlikte bireyin kas kuvvetinde olduğu gibi dayanıklılık 

ve güçte de artış amaçlanır. Direnç egzersizleri öncelikle kaslar 

normal hareket açıklığında çalıştırıldıktan sonra kaslara uygulanan 

yük kolu ve direnç gittikçe arttırılarak gerçekleştirilir. 

İzometrik Direnç Egzersizleri: Eklemde hareket ve kas boyunda 

değişimin olmadığı kas kasılmasının olduğu statik egzersizdir. Kasta 

kuvvet artışı olabilmesi aynı yönde kasılan kaslara, kasın kasılma 

süresine, maksimal/submaksimal yükte kasılma olmasına ve 

egzersizin sıklığına bağlıdır. 

İzotonik Direnç Egzersizleri: Eklem hareket açıklığı içinde kasın 

boyu uzamaya da kısalma sırasında direnç uygulanarak 
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gerçekleştirilen egzersiz çeşididir. Dirençel ile uygulanabileceği gibi 

mekanik bir alet yardımı ile de uygulanabilmektedir. 

İzokinetik Güçlendirme Egzersizleri: Dinamik bir egzersiz çeşidi ve 

kasın kasılma hızı mekanik bir aletle kontrol altında tutulur. Hareket 

gerçekleşirken sabit bir açısal hız ile değişken direnç yükü söz 

konusudur. Bu egzersiz tipinin en önemli avantajı spesifik olarak 

ekzantrik yada konsantrik kasılmanın seçilebilmesi, ağrıya yol 

açmaması ve gerçekleştiren hareketin analizine olanak sağlamasıdır 

(Gürsel, 1999).  

En önemli kuvvette artış sağlayan egzersiz tipleri fleksiyon ya da 

ekstansiyon hareketleri ile gerçekleştirilen egzersizlerdir. 

Fleksiyon Egzersizleri: Bu egzersiz çeşidi intervertebral 

foramenlerde sıkışan ve ağrıya neden olan sinirlerin rahatlatmak için 

idealdir. Bu tarz egzersizde hedef; intervertebral faset eklemleri ve 

foramenleri açmak, bel ekstansörlerini ve gergin kalça fleksörleri 

germek, gluteal ve abdominal kasları kasları gücünü artırmak olarak 

sayılabilir. Ayakta duruş pozisyonunda dejeneratif sürecin temel 

sebebilordozun artmasıdır, fleksiyon egzersizleri sayesinde lordoz 

azalmakta, intraabdominal basınç artmakta ve omurgadaki zorlayıcı 

kuvvetlerin etkisi azalmaktadır. Fleksiyon egzersiz çeşitleri özellikle 

spondilolizis, spinalstenoz, spondilolistezis ve faset artropatisi olan 

hastalar için yararlıdır (Borenstein ve ark., 1995).  

Ekstansiyon Egzersizleri:Bu egzersiz çeşitlerinin amaçları paraspinal 

kasları güçlendirmek, dayanıklılık ve mobilite düzeyini yükseltmektir. 
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Ekstansiyon egzersizin geliştiricisi McKenzie göre bu egzersiz çeşidi 

lordozun disk basıncını azaltır ve mekanik stabiliteyi arttırır omurgayı 

korur, lordozun devam ettirilmesinin intervertebral diskler ve 

ligamanlar üzerindeki basıncı azalttır, periferdeki semptomları lomber 

bölgede santralize eder. Bu egzersizler lomber ekstansörlerin gücünü 

arttırıp ağırlık kaldırma kapasitesinde artışa yol açar, postüral ağrı ve 

yorgunlukta düşüş sağlar. Ekstansiyon egzersizleri akut disk 

herniasyonu, faset eklem lezyonu, spondilolistezis, spinalstenoz, 

multiple bel operasyonu akabinde ve cerrahi skar dokusu sebebiyle 

fleksiyonu sınırlı hasta bireylerde semptomları arttırabileceğinden 

uygulanmaması gerekir (Özcan, 2002).  

Dayanıklılık Arttırıcı Egzersizler 

Aerobik Egzersizler: Aerobik egzersizler bel ağrısının akut 

döneminde gözlem altında kademeli olarak arttırılarak 

gerçekleştirilmeli bu egzersizler endorfin düzeyini yükseltir, gövde ve 

ekstremite kaslarını gücünü artırır, fleksibiliteyi geliştirir. Ağrıyı 

kontrol etme ve ağrı düzeyini düşürmede, gerçekleştirilen fiziksel bir 

aktivite sırasında bireyin kendine güven duygusunu oluşturma veya 

arttırmada ve tekrar işe dönmeyi sağlamada yararlı olabilir. Bel 

ağrısından müzdarip hasta bireylerde yürüme, yüzme ve duran 

bisiklete binme uygun ve güvenle uygulanabilecek aerobik egzersiz 

çeşitleridir. 

Anaerobik Egzersizler: Anaerobik endurans seviyesini yükseltmek 

için gerçekleştirilen aktivitenin başlangıcındaki 1-2 dakikada gerekli 
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olan glikolitik sistemi zorlayan egzersizler gerçekleştirilmelidir. 

Bunun için maksimal kuvvetin %80’iyle uygulanan kısa süreli 

egzersiz çeşitleri seçilmelidir (Dursun ve Özgül, 1995).  

Dinamik Lomber Stabilizasyon Egzersizleri 

Bu egzersiz çeşitlerinde dinamik bir biçimde abdominal korseleme, 

nötral pozisyonu ve devam ettirme teknikleri sayılabilir. Bu 

egzersizler aerobik kapasiteyi arttırmanın yanında gövde stabilitesini 

sağlamak gayesiyle de kullanılabilir. Stabilizasyonun venötral 

pozisyonun hedefi tendon, ligaman ve eklem gerginlik düzeyini 

azaltmak, fonksiyonel stabiliteyi korumak, intervertebral disklere ve 

faset eklemlere yüklenen yükün dengeli bir şekilde dağılımını 

sağlamaktır. Bu teknik mekanik bel ağrısı, disk herniasyonu ve 

postoperatif hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. Dinamik lomber 

stabilizasyon programı iki bölümden oluşur.  

Ağrı kontrolü: Ağrıyı kontrol altına almak için egzersiz programına 

başlamadan önce fizik tedavi modaliteleri, lokal enjeksiyonlar, ilaç 

tedavisi ve bel korumanın öğretilmesi gibi çeşitli uygulamalar 

gerçekleştirilir.  

Egzersiz eğitimi: Öncelikle abdominal, dorsalve alt ekstremitelerin 

fleksibitesini ve mobilitesini arttırmaya yönelik egzersizler 

gerçekleştirilir. Nötral pozisyonu bulma durumunda dizlerin çok hafif 

fleksiyonda tutulup ağırlık eşit olacak şekilde her iki ayağa da 

dağıtılmalıdır. Pelvis karın kasları ile arkaya ve öne yuvarlama 

hareketi yapar, lomberlor dozu azaltıp arttırarak rahat ve ağrısız 
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pozisyon bulunur. Bu pozisyonda bel çevresi korselenmiş ve karın 

kasları gergin gibi hissedilir. Bu hareketlerden sonra sırtüstü 

pozisyonda yatma, dizler ve eller üzerinde durma, köprü kurabilme ve 

ayakta duruşta karın kaslarına nötral pozisyonda korseleme öğretme 

çalışmaları yapılır. Bu eğitim çalışmaları kasları güçlendirme ve 

kaslar arası koordinasyon geliştirmeyi amaçlayan bir seri egzersiz 

çalışmalarından oluşur. Bu egzersiz programı bittikten sonra içerisinde 

ağırlık kaldırma hareketleri olan daha ileri düzey çalışma programı 

eğitimine geçilir. Abdominal kaslar için nötral pozisyonda korseleme 

çalışmalarından sonra makara sistemleri ilesadece bir ağırlıklaya 

dabirden fazla ağırlık kaldırma istasyonlarında dorsal, abdominal, 

lomber bölge, üst ve alt ekstremiteler git gide yoğunluğu 

fazlalaştırılarak antrene edilir. Özellikle iş hayatında ağır fiziksel 

çalışma içerisinde olan bireylerde yoğun ağırlık kaldırma eğitimi 

tavsiye edilir. Kardiyovasküler dayanıklılığı arttırmak için yüzme, 

yürüme, koşma, sabit bisiklet sürme gibi çeşitli aktiviteler programa 

dahil edilebilir. Dinamik lomber stabilizasyon programının aktifliği 

hususunda radikülopatili ve disk herniasyonlu hastalarda yapılmış 

kontrolsüz çalışmalarda işe geri dönme oranı yaklaşık %90 düzeyinde 

aktarılmaktadır (Özcan, 2002).  

Bel okulu  

Bel ağrısı yaşayan hastalarda rehabilitasyon sürecinin önemli bir 

parçasıdır. Grup eğitimi şeklinde gerçekleştirilen bel okulu eğitiminin 

temel hedefi akut ve kronik bel ağrısı hastalarına ağrı tekrarı ve beli 

koruma konusunda eğitim vermektir. Bu kapsamda kişileri bel ve bel 
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ağrısı konusunda bilgilendirme, çalışma esnasında ve günlük yaşamda 

doğru vücut mekaniklerini kullanmayı öğretme, kendine güveni 

arttırarak yaşam kalitesini iyileştirme çalışmalar gerçekleştirilen bel 

okulu diğer bel ağrısı tedavisinde kullanılan yöntemlerle birlikte 

gerçekleştirildiğinde çok daha etkili ve ekonomik olması sebebiyle 

seçilebilecek bir metottur(Özcan, 2002).  

Core Stabilizasyon Egzersizleri 

Core stabilizasyon egzersizleri J. A. Saal tarafından 1980’lerin 

sonlarına doğru geliştirilmiştir. Egzersizlerin temeli nötralzonu 

oluşturan kasların stabilizasyonuna dayanır. - Derin kaslar 

(lokal);multifidus, transversus abdominis, pelvik taban kasları ve 

internaloblik- Yüzeysel kaslar (genel);eksternaloblik, erektörspina, 

rektusabdominis ve kuadratus lumborumdur. Bu stabilitenin 

sağlanması için üç sistemin etkin ve koordineli bir biçimde çalışması 

gerekir. - Pasif sistem; vertebralar, faset eklemler, intervertebral disk, 

spinalligamanlar - Aktif kas sistemi - Nöral kontrol mekanizmaları 

(Ligaman, tendon ve kaslardaki kuvvet, hareket alıcı ve ileticileri, 

vestibüler, görsel sistem, geri besleme, yorumlayıcı) Bir meta analizde 

tekrarlayan veya kronik bel ağrısında core stabilizasyon egzersizleri 

genel egzersiz, manuel terapi ve minimal müdahalelerle 

karşılaştırıldığında ağrı ve dizabilitenin azalmasında diğerlerine göre 

daha etkili bulunmuştur. Core stabilizasyon egzersizleri, 

konvansiyonel ev egzersiz programıyla karşılaştırıldığında dorsal 

ekstansör kas enduransı ve fiziksel rol kısıtlaması parametrelerinde 

daha üstün bulunmuştur. Spinal kasların güç ve enduransını arttıran 
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genel kondüsyon egzersizlerinin ağrı ve disabiliteyi azalttığı ve 

KBA’lı hastaların tedavisinde etkili olabileceği gösterilmiştir 

(Bystrom ve ark., 2013). 

 

Şekil 9: Core Stabilizasyon Egzersizleri 

Pilates  

Kronik bel ağrısı olan hastalarda spinal kasların güç ve dayanıklılığını 

ayrıca genel kondisyonu arttıran pilates egzersizleri ağrı düzeyini ve 

disfonksiyonu azaltmada da etkin özelliği sayesinde tedavi amaçlı 

tavsiye edilen egzersizler arasında sayılabilir. Pilates, kullanılan özel 

ekipmanlar ile vücut esnekliğinin yanında genel sağlık seviyesini ve 

kas gücünü arttırmaya, bireyin postürünü düzeltmeye ve solunum 

koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan hareket çalışmalarını içeren 

bir egzersiz çeşididir. Önceleri sadece atletler ve dansçılar tarafından 

spor yaralanmalarının tedavisinde kullanılan pilates egzersizleri 

günümüzde genel spor aktiviteleri ve rehabilitasyon çalışmaları içinde 

yerini almıştır. Pilates, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar 

uzanan beş yüzden daha fazla hareketten meydana gelir. Çalışma 

prensibi iki şekilde olabilir: Pilates mat çalışması veya Pilates 

cihazları ile çalışma. Bu cihazlar: Cadillac, wundachair, reformer, 

barrel, spineerrector’dur (Gladwell ve ark, 2006; Owsley, 2005).  
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Şekil 10: Pilates egzersizleri 

Pilates egzersizlerinin olası yararlarıyla ilgili çok az bilimsel kanıt 

olmasına rağmen Pilates, hem fitness hem de rehabilitasyon alanında 

popüler bir yer kazanmıştır. Kronik bel ağrılı hastalarda gövde 

kaslarına yönelik Pilates eğitiminin, spinal esneklik ve eklem 

mobilitesinde artma sağlamasıyla olumlu etkileri görülmüştür. Bel 

ağrısının oluşmasında iki motor kontrol bozukluk suçlanmaktadır. 

Birincisi dinamik aktiviteler sırasında omurganın stabilitesi 

bozulduğunda multifidus ve transversus abdominis gibi derin kasların 

aktivasyonunda gecikme ve ikincisi de oluşan bu instabilitenin 

yüzeysel kasların aktivasyonuyla kompanse edilmeye çalışılmasıdır. 

Bu da omurganın sertliğinde artışa yol açar. Pilates egzersizleri bu iki 

bozukluğun giderilmesini amaçlar. Derin kaslardaki motor kontrolü 

iyileştirip stabiliteyi arttırırken, yüzeysel kaslardaki aktiviteyi 

azaltarak postürün düzeltilmesini ve vücut farkındalığının artmasını 

sağlar. Bu faktörler bel ağrılı hastada ağrı, disabilite ve yaşam 

kalitesinde iyileşme sağlar (Yamato, 2015).  
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Bel Ağrısı ve Koruyucu Önlemler 

Gelişen ve değişen dünyada çoğunluk olan kesimin ortak görüşü 

yaralanma sonrası yapılan rehabilitasyon programları değil, yaralanma 

öncesi koruyucu egzersiz çalışmalarının daha önemli olduğudur 

(Myklebust ve ark., 2007). Bel ağrısı oluşmuş ve tedavi süreci 

boyunca koruyucu önlemlerde egzersize ve manuel yöntemlere dayalı 

tedavi metodu olduğundan fizik tedavi araçları çok fazla 

gerekmedikçe kullanılmamaktadır. Tedavinin önemli bir bölümü 

bireyin kendisinin yapacağı özel egzersizlerden oluşmaktadır. Bu 

yöntem sadece tedaviyi olumlu yönde geliştirmekte değil, aynı 

zamanda hastayı eğitmeyi amaçlar ve günlük yaşamında bel-boyun 

ağrılarına sebep olabilecek hareketlerden korunmayı hedef almaktadır 

(Fırat 2018). Oturmaya sıklıkla ara vererek bel ve boyuna yönelik özel 

egzersizleri uygulamak. Öne eğilik bir pozisyonda uzun süre 

kalmamak sık sık dik durmak. Yerden veya herhangi bir yerden 

ağırlık kaldırırken doğru pozisyonda kaldırma tekniği kullanmak 

uyulması gereken temel prensiplerdendir. Yüzme, bisiklet, yürüyüş, 

kas gücünü ve dayanıklılığı artırmaya yönelik en faydalı sportif 

aktivitelerdir (Fırat 2018). Yapılan bir çalışmada yaşları 50 ile 55 arası 

kronik bel ağrısı olan 50 birey sadece bel hakkında biyomekanik, 

anatomik ve fizyolojik bilgiler verilmiş ve bunun sonucunda ağrılı 

olan bireylerde belirli bir süreç sonrası anlamlı bir iyileşme görüldüğü 

ileri sürmüştür. Yine benzer bir çalışmada kronik bel ağrısı olan bir 

grup belirlenmiş ve bu bireylere belfonksiyonu hakkında bilgiler 

verilerek bununla birlikte evde uygulamaları için basit bel egzersizleri 
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öğretilmiştir. Eğitim sonunda bel fonksiyonu ile ilgili bilgiye sahip 

olan bireyler ve düzenli bel egzersizlerini yapmaları sonucu olumlu 

düzeyde gelişmeler görülmüştür(Çalış 2004). Koruyucu egzersiz 

programlarının yaralanma sıklığı üzerinde anlamlı düzeyde katkısı 

olduğu düşünülmektedir. Kuşkusuz koruyucu egzersiz programlarının 

spor yaralanmalarının sıklığını azaltıcı yönde olan çalışmalardır. Bel, 

karın, sırt ve göğüs kaslarını kuvvetlendiren sporcuların bel ağrısı 

şikâyetlerinin egzersizlere devam ettikleri sürece azalacağını veya bel 

bölgesiyle ilgili şikâyeti olmayan bireylerin spor hayatları boyunca bel 

bölgesi yaralanma sıklığını azaltacağını düşünülmektedir (Canbakal, 

2008). 

3. SONUÇ  

Bel ağrısı, tüm dünyada en sık karşılan ağrı çeşidi ve aynı zamanda 

kas-iskelet sistemi hastalıklarındandır. Bel ağrısı, bireylerde günlük 

yaşam aktivitelerini kısıtlamasının yanı sıra çalışılamayan iş günü 

kaybına bununla birlikte çalışma veriminde düşüşe yol açan hem 

sosyal hem de ekonomik yönden insan hayatını olumsuz şekilde 

etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Bel ağrısı oluşmadan önce 

alınabilecek en önemli tedbirler bel ağrısına sebep olan hem kişisel 

hem de çalışma ortamındaki risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıdır. 

Bel ağrısından müzdarip kişilerde yetersiz hareket kabiliyet düzeyini 

azaltmak ya da oluşan disfonksiyonun ortadan kaldırılması için diğer 

tedavi yöntemlerine alternatif olarak egzersiz yöntemleri 

kullanılabilir. Bel ağrısında özellikle cinsiyet açısından daha riskli 

grup olan kadınların hem günlük yaşamda ortaya çıkabilecek bel 
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ağrılarını hem de hamilelik sürecinde bebeğin anne karnında 

büyümesi ile doğru orantıda belde oluşan manipülasyonlardan 

kaynaklı ve doğum sonrasında da süre gelen bel ağrılarını engellemek 

için egzersiz sürecine girmeleri yaşam kalitelerini arttıracaktır.  

Sonuç olarak; Bel ağrısında tedavi yöntemlerine alternatif olarak 

egzersiz uygulamaları kullanılabilir. Sağlıklı ve bel ağrısı risk 

faktörlerine sahip olan bireylere bel ağrısı ile ilgili şikayetler ve sağlık 

sorunları oluşmadan önce bedeni oluşturan mekaniklerin doğru 

kullanılabilmesi ayrıca gerekli eğitim verilerek bel bölgesindeki tüm 

kasların güç ve dayanıklılık seviyesinde artış sağlanabilmesi için bir 

uzman tarafından egzersiz programının hazırlanarak düzenli 

uygulanmaya teşvik edilmesi ve alışkanlık olarak kazandırılması 

önerilebilir. 
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Canlıları cansız varlıklardan ayıran temel farkları 4 başlık altında 

sınıflandırabiliriz. 

1. Organizasyon; en küçük yaşam formu olan bakterilerden en yüksek 

yaşam formları olan bitkisel ve hayvansal organizmalara kadar tüm 

canlılar son derece karmaşık ve teşkilatlı bir yapıya sahiptir. Tüm 

canlıların iç yapıları çok çeşitli kompleks molekülleri içerirler ve bu 

biyomoleküller arasında müthiş bir organizasyon kabiliyeti vardır. 

 2. Fonksiyon; canlı varlıkların yapısında bulunan her molekülün, her 

hücrenin, her doku ve organın bir yaratılış gayesi ve yürütmekle 

görevli olduğu bir fonksiyonu vardır. 

 3. Enerji transferi; canlı varlıklar bulundukları çevre ile sürekli enerji 

alış verişi yaparlar. Canlılar çevrelerinden aldıkları enerjiyi 

kullanabilecekleri forma dönüştürdükten sonra bu serbest enerjiyi, 

kendi yapısını oluşturan molekülleri basit moleküllerden sentezlemek, 

makromoleküllerini monomerlerine parçalamak gibi anabolik ve 

katabolik reaksiyonlarda ve mekanik harekette kullanırlar. 

4. Replikasyon; canlı varlıklar uygun koşullar altında kendilerinden 

tıpkı kendileri gibi bir canlının oluşumunu sağlama yani üreme 

özelliğine sahiptir. Hücre bölünmesi sırasında DNA kopyalanır ve 

oluşan yeni hücreye kalıtsal bilgiler aktarılır. 

Hücreler canlılıklarını devam ettirebilmek ve sayılan bu dört ana 

fonksiyonu yerine getirebilmek için kimyasal reaksiyonlar 

gerçekleştirirler. Gerçekleştirilen bu kimyasal reaksiyonların bazıları 

çok uzun zaman gerektirirken bazıları ise yüksek sıcaklık değerlerine 
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ihtiyaç duymaktadır. Fakat canlı hücreler hayatlarının devamı ve 

çevrelerine uyum için çok kısa sürelerde milyonlarca seri reaksiyonu 

gerçekleştirmek zorundadırlar. Aynı zamanda bu reaksiyonlar her 

hücrenin kendi fizyolojik sıcaklığında gerçekleştirilir. Bu 

reaksiyonların bir kısmı birbiriyle bağlantılı iken bir kısmı birbirinden 

bağlantısız gerçekleştirilir. Peki, canlılar çok kısa sürede bu uzun 

zaman ve bazıları yüksek sıcaklık gerektiren milyonlarca reaksiyonu 

çok kısa bir sürede, seri halde ve fizyolojik sıcaklıklarda nasıl 

gerçekleştirebilmektedir? 

Bu sorunun cevabı biyokimyasal kataliz ile açıklanabilir. 

Biyokimyasal kataliz 1700’lü yılların sonuna doğru keşfedilmiştir. 

1850’lerde Louis Pasteur mayalar tarafından şekerin alkolde 

fermantasyonu reaksiyonunun “ferment’ler” tarafından 

katalizlendiğini keşfetti. Fakat Pasteur ferment’lerin in vitro ortamda 

aktivite gösteremeyeceğini düşünüyordu. 1897’de Eduard Buchner 

maya özütlerinin de şekeri alkole dönüştürebildiğini keşfetti. Bu keşif 

fermantasyon olayının hücre dışında da gerçekleşebileceğini gösterdi. 

Bu keşif sonrasında Frederick W. Kühne bu ferment moleküllerine 

enzim adını verdi. Yirminci yüzyılın başlarından günümüze kadar 

binlerce enzim çeşitli prokaryotik ve ökaryotik canlı hücrelerinden 

saflaştırılarak karakterize edildi (Keha ve Küfrevioğlu, 2012).     

Enzimler üzerine yürütülen çalışmalar yapılarının, küçük bir katalitik 

RNA grubu haricinde protein yapısında olduklarını ortaya koydu. 

Bunun anlamı, enzimler protein yapısında olduğu ve DNA tarafından 
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şifrelendiği için, bir hücredeki tüm olaylar DNA seviyesinde 

düzenlenip, kontrol edilmektedir.  

Bazı enzimler katalizleme fonksiyonlarını yalnız protein yapılarıyla 

yerine getirebilirken, bazıları da protein yapısında olmayan "kofaktör" 

adı verilen gruplara ihtiyaç duyarlar. Katalitik olarak aktif olan enzim-

kofaktör kompleksine holoenzim adı verilir. Kofaktörsüz proteine 

apoprotein, enzime ise apoenzim denilir. Apoenzim, katalitik olarak 

inaktiftir. Kofaktör bir metal iyonu olabildiği gibi, "koenzim" denilen 

kompleks bir organik bileşikte olabilir. Bazen enzimin aktivite 

gösterebilmesi için her ikisi de gerekebilir. 

Enzimlerin katalitik etkilerini üzerinde gösterdikleri maddelere 

“substrat” denir. Enzimler keşfedilmelerine müteakip etki ettikleri 

substrat isimlerinin sonuna, "az" eki getirilerek isimlendirildiler. 

Örneğin amiloz’u sindiren enzim amilaz olarak ya da üre’yi 

parçalayan enzim üreaz olarak adlandırıldı.  Zamanla, birçok enzim 

farklı dokularda keşfedildi ve saflaştırıldı. Özellikle aynı substrata etki 

eden farklı enzimlerin keşfedilmesiyle geleneksel isimlendirme 

yetersiz kaldı ve sistematik bir isimlendirmeye ihtiyaç duyuldu. 

Bunun üzerine enzimler, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya 

Birliği (IUPAC) tarafından oluşturulan Uluslararası Enzim 

Komisyonu tarafından enzimlerin etkiledikleri reaksiyonlara göre 

isimlendirildi ve enzim listesine kabul edilen her enzime sistematik bir 

ad ve Enzim Kodu (EC) numarası verildi. 

Uluslararası Enzim Komisyonu enzimleri katalizlediği reaksiyon 

tiplerine göre enzimleri 6 ana sınıfa ayırdı. Bunlar: 
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1. Oksidoredüktazlar: Substratlar arasındaki indirgenme yükseltgenme 

reaksiyonlarını katalize ederler. 

2. Transferazlar: Substratlar arasındaki metil veya glikozil grupları 

gibi belirli bir grubun transfer reaksiyonlarını katalize ederler. Fosforil 

grubu transferini sağlayan kinaz enzimleri bu gruptandır. 

3. Hidrolazlar: C-C, C-O, C-N gibi bağların hidroliz reaksiyonu ile 

parçalanmasını katalize ederler. Proteolitik enzimler olarakta 

adlandırılan lipaz, esteraz, fosfataz, glikozidaz ve nükleaz gibi 

enzimler bu gruptandır. 

4. Liyazlar: Küçük molekülün büyük bir substrattan çıkarılması ve çift 

bağların oluşumu reaksiyonlarını katalize ederler. Hidratasyon ve 

dehidratasyon reaksiyonlarını katalizleyen enzimler bu gruptandır. 

5. İzomerazlar: Substratın izomerizasyonu (geometrik, yapısal yada 

optik izomerlerin birbirine dönüşümünü katalize ederler. 

6. Ligazlar: ATP ve GTP gibi yüksek enerjili bileşiklerden elde edilen 

enerjiyle iki substratın birleştirilmesi reaksiyonlarını katalize ederler. 

Reaksiyona giren maddelerin ürünlere dönüşmeleri için uygun 

doğrultuda çarpışmaları ve aktifleşme enerjisi olarak adlandırılan bir 

enerji bariyerini aşmaları gerekmektedir. Katalizörlerin reaksiyon 

hızları üzerindeki etkileri aktivasyon enerjisini azaltmak şeklindedir. 

Reaksiyondan sonra da katalizörlerde hiçbir değişiklik olmaz. 

Enzimler, canlı organizmalardaki kimyasal reaksiyonları hızlandıran 

ve hiçbir yan ürün olmasına fırsat vermeden % 100 ürün verimi 

sağlayan biyokimyasal katalizörlerdir. Enzimler bir tepkimenin hızını 
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105-1017 kat artırabilmektedir. Biyolojik sistemlerde gerçekleşen 

sayısız reaksiyonun enzimler olmadan gerçekleşmesi düşünülemez 

(Keha ve Küfrevioğlu,2012;Nelson and Cox,2012). 

Enzimlerin büyük bir çoğunluğu üzerinde etkili oldukları substratlara 

yüksek derecede özgüllük gösterir. Bazı enzimler sadece bir optik 

izomere bağlanabilir, örneğin glukoz oksidaz yalnızca β-D-glukoza 

etki ederken α-D-glukoz üzerinde etkili değildir. L-Amino asit oksidaz 

enzimi L-amino asitlere özgüdür. Bazı enzimler ise geniş bir substrat 

spesifikliği gösterirler. Örneğin hekzokinaz enzimi hem glukoz 

üzerinde etkili iken hem de glukoz dışındaki diğer heksozlar üzerinde 

de etkilidir. Substratın enzim üzerinde etkileşim kurduğu bölgeye 

enzimin aktif bölgesi denir. Enzim ve substrat arasındaki özgüllüğün 

nedeni enzimlerin substrat bağlama yeri olan aktif bölgedeki 

aminoasitlerinin, substratın ürüne dönüşmesini sağlayan pek çok 

kimyasal mekanizmayı kullanmasından kaynaklanmaktadır. Aktif 

bölgedeki aminoasitlerden bazıları substratın aktif merkeze 

bağlanmasını, bazıları ise kataliz olayını sağlamaktadır. Enzimlerin 

aktif merkezinde iki farklı bölge bulunur. Bu bölgelerden birincisi 

bağlanma bölgesi,  diğeri ise katalitik bölge olarak adlandırılır. 

Enzimin aktif bölgesinde substratlarıyla meydana gelen etkileşimler 

non-kovalent etkileşimlerdir. Bu etkileşimler Van der Waals, hidrojen 

bağı, elektrostatik ve hidrofobik etkileşimler gibi zayıf etkileşimlerdir. 

Bu zayıf kuvvetler sayesinde substrat enzim bağlanması dönüşümlü 

olarak gerçekleşir.  
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Enzim ve substratın bağlanmasında iki farklı model ileri 

sürülmektedir: 

1. Anahtar-kilit modeli: Emil Fischer’in ileri sürdüğü bu modelde 

enzim substrat özgüllüğü kilit anahtar uyumuna benzetilmiştir. 

Enzimin aktif merkezindeki substrat bağlanma bölgesi ile substrat 

yapısı birbirini tamamlayıcı olmaları niteliğindedirler. 

2. Uyum oluşturma modeli: Koshland’ın ileri sürdüğü bu modelde; 

başlangıç olarak enzimin aktif bölgesi ve substratın yapısı birbirlerine 

uygun değildirler. Reaksiyon ortamında substrat enzimin aktif 

bölgesine yaklaştıkça, enzimin aktif bölgesi buna uyum sağlar ve 

substrat, enzimin aktif bölgesinde biçimsel değişiklik meydana getirir. 

Enzimlerin katalitik aktivitesi “enzim ünitesi” ile ölçülür. 25 °C' da ve 

optimal şartlarda 1 mikromol (10-6 mol) substratı bir dakikada ürüne 

dönüştüren enzim miktarına "1 enzim ünitesi"  (EU veya U şeklinde 

gösterilir) denir. Uluslararası ölçü birimlerine göre zaman birimi 

saniye, substrat miktarı birimi mol olduğunda ölçülen enzim aktivite 

birimine “katal” denir. 1 katal enzim, 25 °C' da ve optimal şartlarda 

saniyede bir mol substratı ürüne dönüştüren enzim miktarına denir. 

Enzim aktivitesine, ya da enzim katalizörlüğünde gerçekleşen 

reaksiyonların hızlarına etki eden faktörleri şöyle sıralayabiliriz;  

1- substrat konsantrasyonu 

2- enzim miktarı  

3- pH  

4- sıcaklık 
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5- iyonik şiddet 

6- varsa kofaktör kosantrasyonu  

7- inhibitör ve aktivatör konsantrasyonları 

Bu faktörlerin enzim aktivitesi üzerindeki etkilerini kısaca açıklayalım 

1. Substrat konsantrasyonu; Enzimatik bir reaksiyonun hızı (V), 

ortamda belli bir enzim  konsantrasyonu olması koşuluyla, substrat 

konsantrasyonu  ile [S] doğru orantılı olarak artar ve maksimum hız 

(Vmax) değerine varıncaya kadar artış devam eder.  Ancak Vmax 

değerine ulaşıldığında substrat konsantrasyonu ne kadar artarsa artsın 

artık reaksiyon hızı artmaz. 

 

Grafikte Vmax olarak ifade edilen değer, ortamdaki tüm enzimlerin 

aktif bölgelerinin substrat ile doygun olduğunda ulaşılan hızı ifade 

eder. Enzimlerin çoğu Michaelis-Menten kinetiği gösterirler. Grafikte 

KM olarak ifade edilen değer Michaelis-Menten Sabiti’dir. KM 

değerinin iki farklı anlamı vardır. İlki en yüksek hız (Vmax) değerinin 

yarısına ulaşmak için gerekli substrat konsatrasyonudur. Başka bir 
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ifade ile ortamda bulunan tüm enzim moleküllerinin aktif bölgelerinin 

yarısını dolduran substrat konsatrasyonudur. İkincisi ise enzimin 

substratına ilgisinin (affinite) bir ölçüsüdür. KM değeri düşük olan bir 

enzim, substratına yüksek ilgi (yüksek bağlanma) gösterirken KM 

değeri yükek olan bir enzim, substratına düşük ilgi (düşük bağlanma) 

gösterir. 

2. Enzim miktarı: Enzimatik reaksiyonlarda ortamdaki substrat 

konsantrasyonu yeterli miktarda ise, reaksiyonun başlangıç hızı, 

enzim konsantrasyonu ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 

3. pH: Enzimlerin çok büyük bir çoğunluğu protein yapısında 

olduğundan sahip olduğu amino ve karboksil gruplarının iyonlaşma 

durumu, ortamın H+ iyonu konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. 

Enzimin aktif bölgesinde bulunan amino asitlerdeki iyonizasyon 

değişikleri, enzim-substrat bağlanmasını daha kolay ya da daha zor 

hale getirir. Bu durum reaksiyon hızını değiştirir. Aynı zamanda 

ortamdaki çok yüksek veya çok düşük proton konsantrasyonu (pH 

değeri), enzim yapısında geri dönüşümsüz değişiklikler yapar ve 

enzimin denatürasyonuna yol açar. Bazı durumlarda ortamın pH 

değişimi apoenzim ile koenzim arasındaki bağları etkiler. Enzimlerin 

en yüksek aktivite gösterdikleri pH değerlerine optimum pH denir. Bu 

enzime özgüdür. Optimum pH’nın üzerinde ve altında enzim aktivitesi 

düşer. 

4. Sıcaklık: Kimyasal reaksiyonların hızları sıcaklıkla doğru orantılı 

olarak artar. Enzimatik reaksiyonlarda bu kurala uyarlar. Artan 

sıcaklıkla doğru orantılı olarak enzimatik reaksiyon hızı da artar, fakat 
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50-60 °C üzerine çıkıldığında enzim aktivitelerinde düşüş gözlenir. 

Bunun nedeni enzimlerin protein yapısında (olmalarından) dolayıdır. 

Yüksek sıcaklıklarda enzimlerin yapısında denatürasyonlar meydana 

gelir. Bu denatürasyonlar sonucunda enzim aktivitesi düşer ve belli bir 

sıcaklık değerinin üzerinde aktivite tamamen yok olur. Enzimlerin 

aktivitelerinin maksimum olduğu sıcaklık değerine optimum sıcaklık 

denir. Bu değer enzimlere özgüdür. Farklı organizmaların adapte 

oldukları ortam şartlarından dolayı enzimlerine ait optimum sıcaklık 

değerleri de farklılık göstermektedir. Yapılan araştırmalar yüksek 

sıcaklıklarda yaşayan termofilik bakterilerin enzimlerine ait optimum 

sıcaklık değerlerinin diğer organizmalara göre daha yüksek olduğunu 

buna karşılık alabalıklar gibi soğuk sularda yaşayan organizmalarda 

enzimlerin optimum sıcaklıklarının diğer organizmalardan daha düşük 

olduğunu göstermektedir. 

5- İyonik şiddet: Enzimatik reaksiyonlar sulu ortamlarda gerçekleşir. 

Enzimlerin aktivitesi, enzimatik reaksiyonların gerçekleştiği ortamın 

tuz konsantrasyonundan etkilenmektedir. Bunun sebebi enzimlerin 

protein yapılarından kaynaklanmaktadır. Çözeltideki düşük tuz 

konsantrasyonu yüklü moleküllerin etkileşimlerini artırır. Bunun 

sonucunda yüklü aminoasitlere sahip olan enzimlerin çözünürlüğü 

artar. Çözeltideki yüksek tuz konsantrasyonu ise çözünmüş olan 

proteinlerin etrafını saran hidrat molekülleri ile etkileşir. Etrafındaki 

hidrat kılıfını kaybeden protein molekülleri birbiriyle daha fazla 

etkileşim gösterir. Birbirine yaklaşan protein molekülleri agregasyon 

gerçekleştirir, çözünürlüğü azalır ve çökmeye başlar. Bunun 
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sonucunda çözeltideki enzim miktarı azalır ve enzimatik aktivite 

düşer. 

6. Kofaktör kosantrasyonu: Kofaktörler enzimlerin aktivite 

gösterebilmesi için gerekli olan, protein yapısında olmayan bir 

organik bileşik veya bir metal iyonudur. Bazı enzimler birden fazla 

kofaktöre ihtiyaç duymaktadır. Kofaktöre ihtiyaç duyan holoenzimler 

ortamda kofaktörleri olmadığında inaktiftir. Reaksiyon ortamında 

yeterli konsantrasyonda enzim ve substrat varsa enzimatik 

reaksiyonun hızı kofaktör konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. 

7- İnhibitör konsantrasyonları: Enzimatik reaksiyonların hızının in 

vivo ya da in vitro, bazı bileşikler tarafından azaltılması ve hatta yok 

edilmesi durumuna inhibisyon adı verilir. Enzim inhibisyonuna sebep 

olan bileşiklere inhibitörler denir. İnhibitörler genellikle düşük 

molekül ağırlıklı bileşikler veya bazı iyonlardır.  

Enzimler dönüşümlü veya dönüşümsüz olarak inhibe olabilirler. 

Dönüşümsüz inhibisyonda, inhibitör enzime genellikle kovalent 

bağlarla bağlanır ve zor ayrışabilen bir enzim-inhibitör kompleksi 

oluşturur. Asetil kolin esteraz enziminin Sarin gazı tarafından 

inhibisyonu buna bir örnektir. Dönüşümlü inhibisyonda ise enzimle 

inhibitör etkileşimi bir kimyasal denge şeklindedir. İnhibitör enzime 

zayıf bağlarla bağlanır ve inhibitör-enzim kompleksi belli şartlarda 

ayrılabilir. Dönüşümlü inhibisyon 3 çeşittir.  

-Yarışmalı (kompetitif) inhibisyon: Bu inhibisyon tipinde yarışmalı 

inhibitör, yapı itibariyle substrata benzemektedir ve reaksiyon 
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esnasında enzimin aktif bölgesine bağlanır. İnhibitör ve substrat yapı 

itibariyle birbirine benzediğinden dolayı inhibitör kolaylıkla enzim 

aktif bölgesinde bulunan substrat bağlanma bölgesine bağlanırlar ve 

bu durumda substrat bağlanamadığından ürün oluşamaz.  Bu 

inhibisyon türünde inhibitörün etkisini azaltmak ortamdaki substrat 

moleküllerinin konsantrasyonunun arttırılmasıyla enzimin inhibitöre 

olan ilgisinin azalmasıyla inhibisyon etkisi ortadan 

kaldırılabilmektedir. Dolayısıyla inhibitörün olduğu ortamda Vmax’a 

ulaşabilmek için daha fazla substrat gereklidir. Örneğin metil alkol 

zehirlenmelerinde ortama etil alkol eklenerek metil alkolün etkisi 

azaltılmaktadır. Bu reaksiyonda metanol, alkol dehidrogenaz enzimi 

tarafından organizmada toksik etkisi olan ve körlüğe yol açabilen 

formaldehid’e dönüştürülür. Metanolün bu etkisini ortadan kaldırmak 

için yapı itibarıyla metanole benzer olan ve alkol dehidrogenaz 

enziminin aktif bölgesine bağlanabilen etanol uygulaması yapılır. 

Etanol ve metanol alkol dehidrogenaza bağlanmak için yarışır. Alkol 

dehidrogenaz enzimi ortamdaki etanolü toksisitesi daha düşük olan 

asetaldehide  dönüştürür. Ve formaldehitin toksik etkisi yarışmalı 

olarak ortadan kaldırılır. Bu inhibisyon tipinde enzime ait Vmax 

değeri değişmezken KM değeri artar. 

-Yarışmasız (nonkompetitif) inhibisyon: Bu inhibisyon tipinde 

inhibitör ve substrat yapı itibarıyla birbirinden farklıdır. Substrat ve 

inhibitör aynı anda enzim moleküllerine bağlanabilir. İnhibitör enzime 

aktif bölge dışında farklı bir bölgeden bağlanmaktadır. Bundan dolayı 

inhibitör serbest enzime ya da enzim-substrat kompleksine 
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bağlanabilmektedir. Yarışmasız inhibitörler etkilerini enziminin 

katalitik aktivitesini düşürerek gösterir. Bu inhibisyon tipinde substrat 

konsantrasyonu artırılarak inhibisyon etkisi ortadan kaldırılamaz. 

Enzime ait Vmax değeri azalırken bağlanmalar farklı bölgelere 

olduğundan enzimin substratına olan ilgisi değişmez KM sabit kalır. 

Yapılan araştırmalar ağır metal iyonlar gibi iyonların genellikle 

enzimleri yarışmasız olarak inhibe ettiğini göstermektedir. Örneğin 

siyanür kofaktörü demir iyonları olan enzimleri yarışmasız olarak 

inhibe etmektedir. 

- Yarı yarışmalı (unkompetitif) inhibisyon: Bu inhibisyon tipinde 

inhibitör serbest enzime bağlanamaz sadece enzim-substrat 

kompleksine bağlanabilir. Dolayısıyla ortamdaki substrat miktarı 

artırıldığında inhibisyon derecesi daha da artırılır. Ortamdaki inhibitör 

konsantrasyonu arttıkça enzimin katalitik aktivitesi azalır. Enzime ait 

Vmax ve KM değerleri azalır. 

Bir enzim inhibitörünün etkisi hedef enzime bağlanma spesifitesinin 

yüksek, inhibisyon gücünün yani enzimi inhibe etmesi için gereken 

konsantrasyonun düşük olması ile ilgilidir. Bir inhibitörün yüksek 

özgüllükte enzime bağlanması inhibisyon için gerekli 

konsantrasyonunun düşük olması, yan etkilerinin daha az ve dolasıyla 

toksisitesinin de daha düşük olmasını sağlamaktadır (Keha ve 

Küfrevioğlu,2012; Nelson and Cox,2012). 
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2. Enzimlerin Tıpta Kullanımı 

Tıpta hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların büyük bir 

çoğunluğu enzim inhibitörleridir. İnsan hekimliğinde, veteriner 

hekimlikte, biyokimya ve farmakolojide enzim inhibisyonu ya da 

aktivasyonu aktif bir araştırma konusudur. Son yıllarda farklı 

dokulardan enzimlerin saflaştırması, moleküler klonlama teknikleri ve 

fenotipteki polimorfizmlerin analizi kullanılarak enzimlerin ilaç 

metabolizması üzerine etkilerinin araştırıldığı birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu araştırmalar, enzimlerin ilaç metabolizması üzerindeki 

rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.  

Organizmada gelişen bir hastalık durumunda, hastalığın başlangıç 

zamanına ve şiddetine bağlı olarak genellikle doku hasarı oluşur. 

Oluşan bu hasar genellikle hastalıklı organ veya dokuya özgü 

enzimlerin dolaşıma salınması ile ilişkilidir. Dokularda oluşan bu 

hasar o doku ile ilişkili olan enzimlerin vücut sıvılarındaki 

aktivitesinde artışa neden olur. Serum, plazma ya da diğer vücut 

sıvılarındaki enzimatik aktivitenin ölçümü, hastalıkların tanısında 

kullanılmaktadır (Rymenant and Tagnon 1958; Ahmed et al. 2016).  

Klinik tanı ve tedavide kullanılan bazı enzimler şunlardır; 

1. Alkalin fosfataz (ALP) enzimi: Hidrolaz sınıfından olan bu enzim 

nükleotidlerden ve proteinlerden fosfat gruplarının uzaklaştırıldığı 

reaksiyonları katalizler. ALP aktivitesi, kemik hastalıkları, otoimmün 

ve inflamatuar hastalık durumlarında artar. Serum ALP seviyesindeki 

meydana gelen artış, osteoblastik aktivitenin arttığını, osteitis 
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deformans olarak adlandırılan PAGET hastalığı, raşitizm, osteomalazi, 

hipertiroidizm ve hiperparatiroidizm veya romatoidartrit oluşumunu 

gösterir. Serum ALP enzimi seviyesindeki artış hepatositik aktiviteyi 

gösterir. Tıkanma sarılığı durumunda olduğu gibi safra kanalları bloke 

edildiğinde serumda  yüksek ALP seviyeleri gözlenir ALP enzim 

aktivitesi kemik gelişimi ile ilişkili olduğundan çocuklardaki enzim 

aktivitesi yetişkinlere göre daha yüksektir. Erkeklerde ALP değerleri 

kadınlara göre biraz daha yüksektir.  ALP enzim aktivitesi ergenlik, 

hamilelik ve menopozdan sonra artar. Ayrıca ALP izoenzimlerinin 

anormal ekspresyonu, kanserlerin, özellikle germ hücreli tümörlerin 

izlenmesinde değerlidir. ALP enzim aktivitesindeki düşüş daha çok 

genetik bir durum veya diyetle ilgilidir. Hipofosfatazi, ALP enzim 

aktivitesinin düşüklüğü ile karakterize olan ve iskelet anormallikleri 

ile sonuçlanan nadir bir hastalıktır (Aehle,2007; Hemalatha et 

al.2013). 

2. Asit fosfataz (ACP) enzimi: Fosforik asidin monoesterlerinin 

hidroliz reaksiyonlarını katalize eden bir fosfomonoesteraz enzimidir. 

İnsanlarda, lizozomal, prostatatik, eritrositik, makrofaj ve osteoklastik 

gibi beş önemli ACP, izoenzimi bulunur. Erkek prostat bezindeki 

ACP seviyeleri, diğer vücut dokularından daha fazladır. 

Laboratuvarlarda gerçekleştirilen ACP testi, prostat kanserinin 

metastaz yapıp yapmadığını ve ayrıca prognozunu izlemek için 

gerçekleştirilir. Kirschenbaum ve ark. prostatik asit fosfatazın (PAP) 

prostat kanseri hücreleri tarafından, özellikle kemik metastazlarında 
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güçlü bir şekilde eksprese edildiğini rapor etmişlerdir  (Hemalatha et 

al.2013). 

3. Alanin transaminaz (ALT) enzimi: Bir amino asidin, amino 

grubunun L-alanin'den α-ketoglutarat'a transferini katalizleyen 

enzimdir.  bu tersinir transaminasyon reaksiyonunun ürünleri piruvat 

ve L-glutamattır. 

Serumda artan ALT aktivitesi, genellikle viral hepatit ve toksik 

karaciğer nekrozu gibi ciddi bir karaciğer hastalığının göstergesidir. 

Normalde ALT enzimi karaciğer dokusunda bulunur. Serumda ALT 

enzimi aktivitesindeki artış kan dolaşımına salınması durumunda 

gerçekleşir. Serumda ALT seviyelerinin artışı karaciğer hücrelerinin 

yıkıma uğradığının belirtisidir. Aynı zamanda artan ALP aktivitesi 

hepatoselüler karsinom riskinin artmasıyla da ilişkilendirilmiştir 

(Rymenant,1959; Aehle,2007; Hemalatha et al.2013). 

4. Aspartat transaminaz (AST) enzimi: Bir amino asidin α-amino 

grubunun aspartat ve glutamat arasında tersinir transferini katalize 

eden enzimdir. AST karaciğer, kalp, iskelet kası, böbrekler, beyin, 

eritrositler ve safra kesesinde bulunur.  Piridoksal fosfata (PLP) 

bağımlı bir enzimdir. AST'nin serum seviyesindeki (normalin 10-100 

katı) önemli artışı, karaciğerde (viral hepatit veya toksik karaciğer 

nekrozu) veya kalp hücrelerinde (MI) ciddi hasar olduğunu gösterir 

(Rymenant,1959; Aehle,2007; Hemalatha et al.2013).  

5. Laktat dehidrojenaz (LDH) enzimi: Pitüvatın Laktata dönüşüm 

reaksiyonunu katalizleyen enzimdir. Bu reaksiyon sırasında NADH 
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elektron vererek NAD+ ya dönüştürülür. Şimdiye kadar tanımlanmış 

olan 5 farklı LDH izoenzimi vardır. LDH-1 kalpte, eritrositlerde ve 

ayrıca beyinde, LDH-2 retiküloendotelyal sistemde, LDH-3 

akciğerlerde, LDH-4 böbreklerde, plasentada ve pankreasta, LDH-5 

karaciğer, çizgili kasta ve beyinde bulunur. LDH izoenzimleri birçok 

hastalığın teşhisine yardımcı olur. Serum LDH aktivitesindeki artış, 

kalp kası, iskelet kası, pankreas veya karaciğerdeki hasardan 

kaynaklanabilir. Hasarlı dokuyu ayırt etmek için ayrı ayrı LDH 

izozimlerinin seviyeleri belirlenmelidir. LDH-1'in serum 

seviyesindeki önemli bir artış, kalp kasının miyokard enfarktüsünde 

hasar olduğunu gösterir (Rymenant,1959; Aehle,2007; Hemalatha et 

al.2013). 

6. Gama glutamil transferaz (GGT) enzimi: Gama-glutamil 

gruplarının glutatyon gibi bir tripeptid molekülünden amino asit ve 

peptid gibi başka bir alıcıya transferini katalize eden enzimdir. GGT 

enzimi, glutatyon metabolizmasının yanı sıra ilaç ve zenobiyotik 

detoksifikasyon reaksiyonlarında yer alan gama-glutamil döngüsünde 

yer alır. GGT enzimi aktivitesi karaciğer, safra ve pankreas 

hastalıklarında değişmektedir. GGT enzim aktivitesinde  meydana 

gelen yükselmeler tipik olarak genel olarak kronik viral hepatit 

enfeksiyonlarda görülür. GGT ayrıca alkol kullanımının da bir 

belirteci olarak kullanılmaktadır (Rymenant,1959; Aehle,2007; 

Hemalatha et al.2013). 

7. Kreatin kinaz (CK) enzimi: ATP kullanarak kreatinin 

dönüşümünü katalize eder. Bu reaksiyon sonucunda fosfokreatin 
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(PCr) ve ADP oluşur. Bu reaksiyon geri dönüşümlü olduğundan CK 

enzimi katalizörlüğünde PCr ve ADP'den ATP üretilebilir. CK-MM, 

CK-BB ve CK-MB olmak üzere üç farklı sitozolik form ve iki farklı 

mitokondriyal form olmak üzere beş farklı izoenzimi bulunmaktadır. 

Kalp kası miyokard enfarktüsü (MI) sırasında, başta kreatin kinaz 

(CK) olmak üzere birçok molekülü kan dolaşımına bırakır. MI 

teşhisinde belirteç olarak CK-MB kullanılır. Akut enfarktüslü 

hastalarda serum CK düzeylerinin anlamlı derecede yüksek olduğu 

belirlenmiştir (Rymenant,1959; Aehle,2007; Hemalatha et al.2013).  

8. Amilaz enzimi: Nişastanın şekerlere hidrolizini katalize eder. 

Serumdaki toplam amilaz yüksekliğinin akut pankreatitin hassas bir 

belirteci olduğunu bildirmiştir (Rymenant,1959; Aehle,2007; 

Hemalatha et al.2013). 

9. Lipaz enzimi: Lipidlerin hidrolizini katalize eden enzim ailesidir. 

Serumdaki lipaz seviyesi, akut pankreatit ve pankreas hasarı gibi 

durumları tespit etmek için bir tanı aracı olarak kullanılabilir 

(Rymenant,1959; Aehle,2007; Hemalatha et al.2013). 

10. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzimi: pentoz fosfat 

yolunun ilk ve geri dönüşümsüz reaksiyonu olan glukoz 6-fosfatın 6-

fosfoglukunolaktona dönüşüm reaksiyonunu katalize eder. Bu 

reaksiyon sonucu üretilen nikotinamid adenin dinükleotit fosfat 

(NADPH)  hücrelerde (eritrositler gibi) indirgeyici güç olarak görev 

alır. NADPH yağ asidi sentezinde görev almasının yanı sıra eritrosit 

gibi hücreleri hidrojen peroksit gibi okside bileşiklerden kaynaklanan 

oksidatif hasara karşı koruyan hücre içi antioksidan olan glutatyonun 
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rejenerasyonunda görev alır. Yapılan araştırmalar G6PD'nin aşırı 

ekspresyonunun mide kanserinin ilerlemesi ile yakından ilişkili 

olduğunu ve mide kanseri için bağımsız bir prognoz belirleyicisi 

olarak kabul edilebileceğini göstermektedir. X kromozomuna bağlı bir 

genetik hastalık olan G6PD eksikliğinin, bir insanı hemolitik anemiye 

yatkın hale getirdiği belirlenmiştir (Rymenant,1959; Aehle,2007; 

Hemalatha et al.2013, Temel et al.2020). 

Bir enzimin klinik tanıda kullanılabilmesi için doğruluk, tutarlılık ve 

güvenilirliği yüksek metotların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gelişen teknolojik imkanlar ve analitik kimya bilimi beraberinde yeni 

enzimler için de bu kriterleri sağlayan ve tıpta kullanılabilecek yeni 

enzim analizlerine imkan sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Evcil hayvanlarda primer veya sekonder olarak şekillenen göz 

hastalıklarınınteşhisi için oldukça önemli olan sistemik göz muayenesi 

aynı zamanda rutin sağlık muayenelerinin de önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Anamnez bilgilerinin alınması ile başlayan göz 

muayenesini, direkt ve indirekt inspeksiyon izlemektedir. Başarılı bir 

göz muayenesi için öncelikle gözün iç ve dış yapıları hakkında 

kapsamlı bir bilgi şarttır.Bu sayede muayene edilen yapılardan 

anormal olanlar normal olanlardan ayırt edilip doğru teşhis 

konulabilmektedir (Yadav vd., 2020). Bir diğer önemli nokta ise göz 

muayenesi ve tanı yöntemleri belirli bir sıralama dahilinde 

yapılmalıdır. Göz muayenesinde dıştan içe doğru göz kapakları, 

orbital yapılar, konjuktiva, üçüncü göz kapağı, kornea, sklera, arterior 

kamara, iris, lens, korpus vitreum ve retina sıralaması ile yapılmalıdır.  

Göze kültür antibiyogram testi ya da sitolojik muayene yapılması 

gereken durumda göze midriyatik ajanlar, göz boyama testleri ve lokal 

anestezikler gibi uygulamalar yapılmadan önce örneklerin steril 

sıvaplar aracılığı ile toplanması gerekmektedir. Aynı şekilde   

keratokonjunktivis sikadan şüpheleniliyorsa yine tüm tanısal 

ilaçlardan önce ilk göz yaşı testleri (schirmer göz yaşı testi, fenol 

kırmızısı pamuk ipliği testi) yapılmalıdır. Pupillar ışık refleksi 

muayenesi ya da göz içi basıncı ölçümleri yapılacaksa yine midriyatik 

ajanlar kullanılmadan önce yapılmalıdır.  (Gelatt, 2012).  

Günümüzde gözün sistemik muayenesindekullanılan 

tanıyöntemlerişunlardır; göz yaşı testleri (schirmer göz yaşı testi, fenol 
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kırmızısı pamuk ipliği testi), göz boyaları (floresein boyası, rose 

bengal, lissamine green), oftalmoskop (direkt ve indirekt 

oftalmoskop), yarık lamba biyomikroskopu, gonioskopi, tonometri, 

oküler B-mod ultrasonografi ve akıllı telefon tabanlı fundus 

görüntüleme sistemleridir. 

SCHİRMER GÖZ YAŞI TESTİ 

Geçmişten günümüze uzun yıllardır kullanılan schirmer gözyaşı testi, 

gözyaşı filminin aköz komponentinn kantitatif 

olarakdeğerlendirilmesinde altın standart olarak kullanılmaktadır. 

Schirmer göz yaşı testi göz muayenesinde uygulaması en kolay 

testlerden biridir.(Miyasaka vd., 2019).Doğru bir schirmer gözyaşı test 

sonucu için diğer prosedür ve testlerden önce uygulanmalıdır. Ayrıca 

gözün içinde, etrafında salgılar varsa kuru bir pamuk yardımıyla 

basınç uygulamadan (irritasyon ve refleks lakrimasyonu önlemek 

amaçlı) temizlenmelidir (Akın ve Samsar, 2005;Rosolen vd., 2009).  

Test şeridi standart olarak 5x35 mm ölçülerinde 41 numara filtre 

kağıdından elde edilmektedir. Schirmer gözyaşı test şeridi uygulama 

prosedüründe şerit çentik kısmından bükülüp hayvanın alt göz 

kapağının orta ve medial 1/3’ünün tam birleşme noktasına ve aynı 

zamanda korneaya temas edecek şekilde yerleştirilir ve 60 saniye 

boyunca burada kaldıktan sonra uzaklaştırılır (Şekil 1). 
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Şekil 1:Bir kedide schirmer göz yaşı testi-I uygulaması (Oriá vd., 2015). 

Schirmer gözyaşı test şeridinin absorbe ettiği gözyaşı miktarı 

milimetre (mm) cinsinden ölçülür ve elde edilen değer mm/dk olarak 

kayıt altına alınır(Barabino vd., 2004; Storey vd.,2009).Klinik 

uygulamada hala geçerliliği olan bu testin 2 tipi bulunmaktadır. Göze 

topikal anestezi uygulanmadan direkt olarakuygulanan test tip I 

schirmer gözyaşı testidir.Bu test aracılığı ile hem bazal gözyaşı hem 

de trigeminal/facial refleksler tarafından uyarılmış olan reflektorik 

gözyaşı miktarıbirlikte ölçülür. Tip II schirmer gözyaşı testinin 

uygulanış prosedürü de Tip I schirmer gözyaşı testiyle aynıdırfarklı 

olarak tip II schirmer gözyaşı testi uygulanmadan önce kornea ve 

konjunktivaya topikal anestezik uygulanmaktadır. Bir diğer fark tip II 

schirmer gözyaşı testisadece bazal gözyaşı üretimi hakkında bilgi 

vermektedir. Tip II schirmer gözyaşı testinin uygulanma prosedüründe 

gözetopikal anestezik damlatılıp 60 saniye beklenir ve ardından alt 

göz kapağı konjunktival forniksi ucu pamuklu bir çubukla hafifçe 

kurulanır.Test şeridi tip I schirmer gözyaşı testi şeridindeki gibi 

yerleştirilir. Her iki tip test şeritlerini çentik kısmından bükme işlemi 

ambalajından çıkarıldıktan sonra yapılması halindetest şeridi hekimin 
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parmak derisindeki yağları absorbe edebilir ve gözyaşının şeritten 

daha aşağıya geçmesine engel olabilir bu da doğru sonuçlar elde 

edilmesini engelleyebilir (Barabino vd., 2004; Storey vd., 2009; 

Yadav vd., 2020). 

FENOL KIRMIZISI PAMUK İPLİĞİ TESTİ 

Fenol kırmızısı pamuk ipliği testi uzunluğu 75 mm olup 3mm’lik uç 

kısmı çentik şeklindedir. Uygulamasında çentik şeklindeki uç kısım 

alt göz kapağı konjunktival forniksine yerleştirilir.Schirmer gözyaşı 

test şeridinden farklı olarak sadece 15 saniye süre tutulur. (Şekil 2). 

Gözyaşının hafif alkali olma özelliğinden dolayı donuk sarı renkli 

olan ip test gözyaşının temas ettiği yerlerde turuncu rengine dönüşür. 

Fenol kırmızısı pamuk ipliği testinin absorbe ettiği gözyaşı miktarı 

milimetre cinsinden ölçülüp elde edilen değer mm/15 saniye olarak 

kayıt altına alınır (Gelatt, 2012). Fenol kırmızısı pamuk ipliği test 

uygulaması süre (15 saniye) açısından schirmer gözyaşı testine (60 

saniye) göre çok daha kısa sürmesi hastaları daha az huzursuz ettiğini 

için daha doğru sonuçlar vermektedir.(Miyasaka vd., 2019). 

 

Şekil 2:Bir kedide fenol kırmızısı pamuk ipliği testi uygulaması (Oriá vd., 2015). 
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FLORESEİN BOYASI 

Floresein,rose bengal ve lissamin yeşili gibi boyalar gözyaşı filmi ve 

oküler yüzey hastalıklarını değerlendirmek için kullanılmaktadır. 

Floresein boyası %10’luk, %2’lik ve %1’ lik damlalar ve strip şerit 

halinde bulunmaktadır. Strip formunda olanlar inferior konjunktival 

keseye uygulanmadan önce bir damla izotonik ile ıslatılmalıdır (Şekil 

3).Damla şeklinde olanlar direkt oküler yüzeye uygulanabilirken strip 

şeklinde olan ise inferior konjunktival keseye uygulanmaktadır (Şekil 

4). 

 

Şekil 3:Strip formdaki floreseinin uygulama öncesi izotonik ile ıslatılması  

(Liapis,2015). 

 

Şekil 4:Bir köpekte strip formdaki floreseinin inferior konjunktival keseye 

uygulanması (Liapis, 2015). 
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Floresein boya ile karışan gözyaşının tüm oküler yüzeye yayılmasıiçin 

alt ve üst göz kapaklarıyla ovuşturma hareketi yapıldıktan sonra 

oküler yüzey serum fizyolojik ile yıkanır. Kobalt mavisi filtre ışığı 

altında oküler yüzeye bakıldığında epitel lezyonun olduğu bölgeler 

fluoresans yeşil renginde görülür(Şekil 5). 

 

Şekil 5: Bir kedide floresin boyama sonrası fluoresans yeşil renkli geniş superficial 

kornea ülseri (Ionașcu vd., 2020). 

Floresein boyanın gözde iyi tolere edildiği ve minimal irritasyona 

neden olduğu tespit edilmiştir (Bron, 2001; Şaroğlu, 2013). Floresein 

boyası göz hastalıkları alanında kornea ülseri gibi epitel hasarların 

teşhisi için sıklıkla kullanılmaktadır. Epitel kayıplar haricinde ülserin 

derinliğini belirlemek amaçlıda kullanılmaktadır çünkü desement zarı 

floresein boyası tutmaz bu nedenle korneadaki derin bir defektin 

tabanındaki berrak bir alan ülserin çok derin ve yırtılabilir olduğuna 

işaret eder. Oftalmolojik olarak bir diğer floresein boya kullanım alanı 

isenazolakrimal kanal açıklığı kontrolünün sağlanmasında 

kullanılmaktadır.(Avki & Yiğitarslan,2016). Floreseinin nazolakrimal 

sistemden geçişi hızlı ve basit bir tanı prosedürüdür ayrıca diğer 

tekniklere göre çok daha ulaşılabilir ve düşük maliyetli olması 

nedeniyle belki de en sık kullanılan nazolakrimal açıklık 
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testidir.Gözün oküler yüzeyine damlatılan floresein boyalakrimal 

punktumlar aracılığı ile nazolakrimal kanala ve ardından burun 

deliklerine ulaşır. Bu da nazolakrimal kanal açıklığını doğrular. Fakat 

burun deliklerinde floresein boyanın görülmemesi kesin olarak kanal 

tıkanıklığı olarak değerlendirmek doğru değildir boyanın farenkse 

akmış olma ihtimalide göz önünde bulundurulmalıdır.  (Binder & 

Herring, 2010; Yadav vd., 2020). 

ROSE BENGAL 

İlk olarak 1993 yılında Sjorgen tarafından tanımlananrose bengal 

oküler yüzeye uygulandığında hasarlı kornea ve konjunktival epitel 

hücrelerini boyar(Şekil 6) ve beyaz ışık altında parlak pembe renk 

olarak görülür(Smith, 2020). Geçmiş yıllarda rose bengal boya 

oftalmolojik olarak feline herpes virüs vekeratokonjunktivitis sikka 

vakalarının teşhisinde sıklıkla kullanılmıştır. Rose bengal ile yapılan 

muayenelerde korneanın kontrast kalitesinin düşmesinden kaynaklı 

kornea muayenesinin zor olduğu ve hücrelerde morfolojik 

değişikliklere, motilite kaybına, ayrılmalar ve ölümlere yol açan 

intrinsik bir toksisiteye sahip olması nedeniyle günümüzde pek sık 

tercih edilmemektedir(Kim &Foulks, 1999; Savini vd., 2008; Kulualp 

& Kılıç 2012). 
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Şekil 6:Bir köpekte hem korneanın hem de konjunktivanın rose bengal ile boyaması 

(teşhis: keratakonjunktivitis sicca, STT: 4 mm/dk)(DL& Griffiths, 2017). 

LİSSAMİNE GREEN 

İlk olarak 1973 yılında Norn tarafından bildirilen lissamine green, ölü 

veya dejenere kornea ve konjunktiva epitel hücrelerini boyayan 

sentetik olarak üretilen asidik karakterli bir boyadır (Şekil 6). 

Lissamine green rose bengal gibi boyama modeline sahip olmasına 

rağmen rose bengal gibi oküler tahrişe sebebiyet vermediği ve toksik 

olmadığı bildirilmiştir bu sebeple ölü veya dejenere hücrelerin tespiti 

için ideal olduğu öne sürülmektedir(Korb vd., 2008; Smith vd., 2020).  

 

Şekil 7:Bir köpekte bulbar konjonktivanın lisamine green boyaması (teşhis: 

keratakonjunktivitis sicca, STT: 11 mm/dk) (Smith vd., 2020). 
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Göz boyaları ayrı ayrı kullanabildiği gibi karışımlar halinde de 

kullanılabilmektedir. İki boya karışımının aynı anda damlatılması, 

kornea ve konjunktival boyamanın değerlendirilmesi için uygun bir 

yöntem olarak kabul görmektedir. En çok tercih edilen karışımlardan 

flouresin (%2) ve rose bengal (%1)kornea ve konjunktivanın 

boyanmasında etkili olmuştur ancak rose bengal sahip olduğu 

dezavantajlar nedeniyleKorb ve vd (2008) yaptıkları bir çalışmada 

rose bengal yerine onunla benzer boyama özelliklerine sahip olan 

lissamine green (%1’lik) ile flouresin (%2’lik)karışımı 

kullanmışlardır. Bu yeni karışımın kornea ve bulbar konjunktivanın 

boyanmasında batma hissi oluşmadan iyi bir değerlendirme 

sağladığını ileri sürmüşlerdir (Korb vd., 2008). 

OFTALMOSKOP (DİREKT VE İNDİREKT OFTALMOSKOP) 

Direkt oftalmoskop uygulanması hızlı ve basittir. Göz hakkında 

önemli bilgiler sağlayabilir. Göz muayenesi için karanlık bir oda 

tercih edilir. Direkt oftalmaskop ile fundus, korpus vitreus, lensin ön 

ve arka yüzleri, iris, ön kamara, kornea muayene edilebilir. Sakin 

mizaçlı hayvanlarda göz muayenesi direk oftalmoskopi ile 

rahatlıklagerçekleştirilmektedir.  Gerekli durumlarda hasta uygun bir 

yöntemle zapt-ı rapt altına alınabilir ancak zapt-ı raptı sağlamakta 

güçlük çekilen hastalardasedasyon uygulanabilir.Direkt 

oftalmaskoplarda içbükey ve dışbükey merceklerin bulunduğu 

diyoptri kadranı olarak adlandırılan dairesel bir kadran mevcuttur. Bu 

sayede diyoptri kadranı döndürülerek uygun mercek seçilir ve göz 

muayenesi gerçekleştirilir. Kornea muayenesinde +20’lik mercek, 
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lensin arka kapsülü muayenesinde +8’lik mercek,uveanın 

muayenesinde +10’lik mercek ve retina muayenesinde 0 ya da eksi 

dereceli mercekler kullanılmaktadır(Şaroğlu, 2013; Yavuz&Yener, 

2020).  

İndirekt oftalmoskopi de direkt oftalmoskopi gibievcil hayvanlarda 

kullanılan önemli bir oftalmik muayene tekniğidir. İndirekt 

oftalmoskopi ile fundus, optik disk, retina, tapetum koroidin kan 

damarları ile kornea, ön kamara, lens ve vitreus gövdesi gibi gözün 

ışık ileten yapıların muayenesinde kullanılmaktadır(Kanemaki vd., 

2017). 

Tablo-1 :Direkt ve indirekt oftalmoskopilerin karşılaştırılması(Yadav vd., 2020). 

Direkt oftalmoskopi İndirekt oftalmoskopi 

Mononükleer Binoküler 

Sınırlı görüş alanı (10-15 derece)  Geniş görüş (30 derece) 

Bulanık ortamda kötü görüş  Bulanık ortamda daha iyi görüş 

Hastaya çok yakın durulmalı Çalışma mesafesi yaklaşık 30-40 cm 

Retina lezyonlarının tesbiti zordur  Retina lezyonlarının tesbiti daha 

kolaydır 

Ameliyat sırasında kullanımı zordur  Ameliyat esnasında fundus 

muayenesi için kullanılabilir 

Aydınlatma: 0,5-2 Watt  Aydınlatma: 15-18 Watt 

15 kat büyütme  2-5 kat büyütme 

Sanal ve dik görüntü Gerçek ve ters görüntü 
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TONOMETRİ 

Tonometri evcil hayvanlarda göz içi basıncının fizyolojik değerleri 

ileglokom ve üveit gibi oftalmik hastalıkların tanı ve tedavisi için 

vazgeçilmez bir araçtır. Geçmişten günümüze pek çok çeşidi olan 

tonometriler geliştirilerek daha güvenli ölçümler elde 

edilmiştir.Veteriner oftalmolojisinde en yaygın kullanılan üç 

tonometre türü TonoPen, TonoVet® ve daha yakın zamanda piyasaya 

sürülenTonoVet Plus® olarak karşımıza çıkmaktadır(Şekil 7)(Leiva 

vd., 2006;  Ben‐Shlomo & Muirhead, 2021; Barbosa vd., 2022).  

 

Şekil 8: TonoVet (solda), TonoVet Plus (ortada), TonoPen AVIA (sağda)(Ben-

Shlomo & Muirhhead, 2021). 

TonoPen modellerinde (en son piyasaya sürülen TonoPen AVIA 

modeli hariç) günlük kalibrasyon gerekmektedir.TonoVet Plus 

ergonomisi iyileştirilmiş bir model olup en önemli özellikleri arasında 

köpek, kedi, at ve tavşan için belirli türler ve türlere özgü modlar için 

kalibrasyon mevcuttur. Ek yeni özellikler arasında daha büyük bir 

ekran ve cihazın kullanım açısını gösteren konumlandırma ışıkları 

(yeşil/kırmızı ışık) bulunur. Önceki modelde olan (TonoVet) ortalama 

göz içi basıncı değerini elde etmek için altı tek ölçüm 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR | 202 

 

gereklidir.TonoVet Plus'daki bir diğer yeni özellik ise  düğmeye 

uzunca bir kez basılmasına ve altı ölçümün tümünün sürekli olarak 

toplanmasına olanak sağlamaktadır. TonoVet ve TonoVet Plus 

kullanımdan önce topikal anestezi kullanılmasını 

gerektirmemektedir(Ben-Shlomo & Muirhhead, 2021).  

Barbosa ve ark. (2022)Tono-Pen XL™, TonoVet® ve TonoVet Plus® 

tonometrelerinin doğruluğunu değerlendirdikleri bir çalışmada 

TonoVet Plus®’ın test edilen diğer tonometrelere göre daha doğru 

ölçümler yaptığını ileri sürmüşlerdir. 

Göz içi basıncının farklı hayvan türlerine göre normal değerleri şu 

şekildedir; 

Köpek: 10-20 mmHg, (glokom > 50 mmHg, üveitis <10 mmHg) 

Kedi: 15-30 mmHg 

At: 15-30 mmHg  

Sığır: 16-39 mmHg (Yadav vd., 2020). 

GONİOSKOPİ 

Gonioskopi, iridokorneal açının inceleme tekniğini 

tanımlamaktadır.Köpeklerde iridokorneal açı doğrudan görünmez ve 

muayenesinde en yaygın olarak kullanılan Barkan ve Koeppe direkt 

goniolensleri ile özel bir kontakt lens kullanılır (Şekil 9). Daha sonra 

iridokorneal açı bir yarık lamba biyomikroskopunun sunduğu gibi 

aydınlatma ve büyütme yardımıyla goniolenler aracılığıyla 

incelenir(Oliver vd., 2017). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jsap.12727#jsap12727-fig-0001
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Şekil 9:Bir köpekte Koeppe direkt goniolens kullanımı(Oliver vd., 2017). 

YARIK LAMBA BİYOMİKROSKOPU 

Yarık lamba biyomikroskopu kornea, sklera, konjunktiva, iris gibi 

dokuların yüzeysel lezyonlarının direkt ve yüksek kalitede 

görüntülenmesini sağlayan önemli tanısal yöntemlerden biridir 

(Gelatt, 2012).  

OKÜLER B-MOD ULTRASONOGRAFİ 

Oküler B-mod ultrasonografi, gözün iç yapılarının 

değerlendirilmesinde kullanılan noninvaziv, gerçek zamanlı, hızlı 

tanısal görüntüleme tekniklerinden biridir. Kornea ve lens gibi 

refraktif oküler yapılarda şekillenen opaklık gözün arka segmentinin 

oftalmoskopik muayenesini engellediği durumlarda oküler b-mod 

ultrasonografi kullanımı endikedir. Bu avantajlı yönüyle preoperatif 

tanı ve prognostik araçlardan biri haline gelmiştir(Ganesan &Iyer, 

2018). Transkorneal ve transpalpebral yaklaşım olmak üzere iki teknik 

kullanılmaktadır. Trankorneal yaklaşım tekniği daha az artefaktla 

üstün görüntüler sağlar, ancak probu manipüle etmek daha zor olabilir 

ve göz sadece lineer bir prob kullanılıyorsa yatay bir düzlemde 
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incelenebilir. Bu teknik, kornea hasarı durumlarında kontrendikedir 

(Hallowell& Potter,2010).Uygulama protokolünde taranacak gözün 

topikal anestezisi %0.5'lik proparakain damlasıyla sağlanmaktadır. 

Artefaktları azaltmak için ilgili gözün üzerine steril %2 hidroksipropil 

metil selüloz jel uygulanmaktadır. Tarama sırasında prob ile kornea 

veya sklera üzerine doğrudan baskı uygulanmamasına özen 

gösterilmelidir(Ganesan & Iyer, 2018).Transpalpebral yaklaşım 

tekniği ile göz göz kapakları üstünden taranmaktadır. Tüm büyük 

hayvanlarda çok daha iyi tolere edilir, ancak daha fazla artefakt 

şekillenmektedir. Artefaktlar yeterli hasta hazırlığı ile en aza 

indirilebilir. Oküler travma sonrası ya da gözü görmenin mümkün 

olmadığı durumlarda kullanılan bir tekniktir. Kornea veya skleranın 

hasarlı olduğu durumlarda aşırı basınç yada hasta hareketi ile göz içi 

içeriğinin çıkmasına neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır 

(Hallowell & Potter, 2010). Oküler ve orbital yapıların 

incelenmesinde kullanılan görüntüleme teknikleri arasında 

ultrasonografinin yanı sıra bilgisayarlı tomografi ve manyetik 

rezonans görüntülemede yer almaktadır. Bilgisayarlı tomografi tekniği 

ultrasonografiye göre daha karmaşık ve pahalıdır ayrıca anesteziye 

ihtiyaç duyulmaktadır. Manyetik rezonans görüntüleme tekniğinde de 

anesteziye ihtiyaç vardır ve bilgi edinme süresi uzundur (Şaroğlu, 

2013).Bu dezavantajlara rağmen manyetik rezonans ve bilgisayarlı 

tomografi teknikleri ultrasonografi tekniğinden daha üstün yönlere 

sahip olmasına rağmen ultrasonografi tekniğinde genel anesteziye 

ihtiyaç duyulmaması, hızlı sonuç vermesi, ulaşılabilir ve uygun 
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maliyetli olması gibi avantajları yönüyle klinik pratikte kullanımı daha 

yaygındır. 

AKILLI TELEFON TABANLI FUNDUS GÖRÜNTÜLEME 

SİSTEMLERİ 

 Gözün ön segmenti basit bir kamera yardımı ile görüntülenirken arka 

segmentin görüntülenmesi için özel ekipman gereklidir. Bu özel 

ekipman hem pahalı ve manevra yapması zor hem de ağır ve taşıması 

zorlu olması gibi dezavantajlara sahiptir. Günümüzde bu hantal, pahalı 

ve kısıtlı manevra sunan özel ekipmanların yerini akıllı telefon tabanlı 

fundus görüntüleme tanı tekniği almıştır. Akıllı telefon tabanlı ilk 

retinal görüntüleme adaptör sistemi 2013 yılında FDA tarafından 

onaylanmıştır. Akıllı telefonların hem kullanım yaygınlığının artması 

hem de yüksek çözünürlüklü kameraları, artan depolama alanları, 

görüntü yakalama ve paylaşma kolaylığı nedeniyle akıllı telefon 

tabanlı fundus görüntüleme tanı tekniği öne çıkmaktadır. Bu teknikte 

göze midriyatik ajan damlatıldıktan sonra optik sinir başı, tapetal 

fundus, nontapetal fundus, retinal damarlar ve arka segmentte koroid 

damarların muayenesi gerçekleştirilmektedir(Espinheira Gomes & 

Ledbetter, 2019; Şirin, 2020). Genel olarak, tapetal fundus parlak 

renkli ve yansıtıcı iken, nontapetal fundus kahverengi siyah veya 

grimsi kahverengidir. Ancak fundus görüntüsünün rengi bireysel 

varyasyona, yaşa, hayvan türüne ve fundus anormalliklerine göre 

değişkenlik gösterebilir(Kanemaki vd., 2017). 
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SONUÇ 

Göz beş temel duyudan görme fonksiyonunu sağlayan oldukça önemli 

bir organdır. Görme fonksiyonu hayatın devamlılığını ve yaşam 

kalitesini direkt olarak etkilemektedir. Veteriner hekimlikte görme 

fonksiyonun değerlendirilmesi primer veya sekonder olarak şekillenen 

göz hastalıkları açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla kullanılan 

oftalmolojik tanı yöntemlerinin ilerleyen teknoloji ile birlikte daha da 

geliştirilerek hata payının en aza ineceği ön görülmektedir. 
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1. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); "zararlı gaz ve partiküllere 

karşı gelişen havayolları ve akciğerin artmış kronik inflamatuar yanıtı ile 

ilişkili ve genellikle ilerleyici özellikteki kalıcı hava akımı kısıtlanması ile 

karakterize, yaygın, tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır" (GOLD, 

2018).  

KOAH; tütün ürünleri ve zararlı gazlar ile partiküllere karşı gelişen kronik 

inflamasyon sonucunda havayollarında, akciğer parankiminde ve pulmoner 

vasküler yapıda lenfosit ve makrofaj gibi çeşitli inflamatuar hücrelerin 

toplanmasıyla karakterize olan bir hastalıktır (Saetta ve ark., 1993).  

KOAH’ta küçük hava yollarının etkilenimi (obstrüktif bronşiyolit) ile 

amfizem görülmekle birlikte hastalardaki etkilenim oranı farklı derecelerde 

gözlenir. Ayrıca hastalarda alveoler bağ dokusunda bozulma ve elastik 

recoil kuvvetinde azalma görülür (Pesci ve ark., 1998).  

KOAH için günümüze dek çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Önceki yıllarda 

"kronik bronşit ve amfizemin bir arada görüldüğü hava akımı 

obstrüksiyonu" tanımı yapılmıştır. Birbirini takip eden en az iki sene 

boyunca yılda en az üç ay devam eden kronik öksürük ve balgam gibi 

semptomlar kronik bronşit olarak tanımlanırken, terminal bronşiyollerin 

distal bölgesinde kalan hava yollarının kalıcı bir şekilde genişlediği klinik 

tablo ise amfizem olarak isimlendirilmektedir. Amfizemde bronşiyol duvar 

hasarı belirgin olmakla birlikte fibrozis görülmemektedir (GOLD, 2017).  



SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR | 212 

 

KOAH’ta küçük hava yollarının etkilenimi ve amfizemin birlikte 

görülmesinden ötürü kronik hava akımı kısıtlılığı meydana gelmektedir. 

Kronik hava akımı kısıtlılığın temel parametrelerinden olan amfizem ve 

küçük hava yollarının etkilenimi her zaman bir arada görülmeyebilir. 

Hastalığın seyrine göre bu iki semptom farklı zamanlarda ve farklı oranlarda 

görülebilmektedir. KOAH’ta hava akımı kısıtlanmasının çeşitli 

mekanizmaları bulunmaktadır. Bu mekanizmalar içinde kronik inflamasyon 

süreci kritik rol oynamaktadır. Kronik inflamasyon ile birlikte küçük hava 

yolları daralmakta ve bu durumda yapısal değişimlere neden olmaktadır. 

İnflamatuar süreçler ile akciğer parankiminin yıkım süreci hızlanmakta ve 

küçük hava yolları ile alveoler bağlantıların kaybı ön plana çıkmaktadır. 

Tüm bu patolojik değişimler akciğerin elastik recoil kuvvetini azaltarak 

küçük havayollarının ekspirasyon süresince açık kalabilme yeteneğini 

azaltmaktadır. Küçük hava yollarının kaybı ve mukosiliyer disfonksiyon 

hastalığın karakteristik özelliği olan hava akımı kısıtlanmasına katkıda 

bulunmaktadır. KOAH’ta hava akımı kısıtlanmasının mekanizmaları Şekil 

1’de gösterilmektedir (TTD, 2014).  

 

Şekil 1. KOAH’ta Hava Akımı Kısıtlanma Mekanizmaları (TTD, 2014) 
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KOAH’ta hava akımı kısıtlanmasının değerlendirilmesi için yaygın olarak 

kullanılan ve pulmoner fonksiyonların ölçümü için tekrarlanabilir bir test 

olan spirometre kullanılmaktadır. Çeşitli kaynaklar KOAH tanısı için 

spirometrik değerlendirmeyi altın standart olarak göstermektedir. 

Spirometrik ölçümlerde; KOAH’ın kronik semptomları bulunan ve risk 

faktörlerine maruz kalan orta-ileri yaştaki yetişkin bireylerde hava yolu 

obstrüksiyon varlığı (bronkodilatör sonrası FEV1/FVC<%70) tanıyı 

doğrular. Ayrıca hastalık şiddetinin belirlenmesinde spirometrik 

değerlendirme önemli bir yer tutar. KOAH hastalarında semptom düzeyi ve 

alevlenme riski ile birlikte spirometrik değerlendirme sonuçları hastaların 

genel durumunun takibi açısından önemli bir yer tutmakla birlikte tedavi 

sürecinin planlanması konusunda da yol gösterici olmaktadır (Costi ve ark., 

2006).  

2. Epidemiyoloji 

KOAH ile ilgili günümüze dek yapılan epidemiyolojik çalışmalar hastalıkla 

ilişkili risk faktörlerini belirlememize ve hastalığı daha iyi tanımamıza 

yardımcı olmuştur. Hastalık ile ilgili daha önceden yapılan 

tanımlamalardaki değişkenlik KOAH’ın prevalans ve mortalite oranlarının 

değerlendirilmesinde çeşitli zorluklar meydana getirmiştir. Tanı için gerekli 

olan spirometrik değerlendirme sonuçları ile hastalardaki mevcut 

obstrüksiyon şiddeti daha objektif bir şekilde ortaya konularak 

epidemiyolojik çalışmaların daha net bir şekilde yapılması sağlanmıştır 

(GOLD, 2015).  
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KOAH küresel çapta önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca KOAH nedeniyle hastaların karşı karşıya 

kaldığı ekonomik ve sosyal yük gün geçtikçe artış göstermektedir. KOAH 

kaynaklı mortalite ve morbidite oranları ve hastalık prevalansı ülkeler 

arasında farklılık göstermekle birlikte aynı ülke içinde farklı gruplar 

arasında da bu oranlar değişebilmektedir. Bu durumun nedenleri 

incelendiğinde; metodolojik farklılıklar ve risk faktörlerine maruziyet gibi 

çeşitli konuların ön plana çıktığı görülmektedir. Hastalık prevalansı 

incelendiğinde; tüm düyanda tütün kullanım prevalansı ile genellikle paralel 

seyrettiği görülmektedir. Hastalık prevalansındaki farklılıkları oluşturan 

temel nedenler ise risk faktörlerine maruziyet oranları, iç ve dış ortam 

kirliliğidir. Dünya nüfusunun giderek yaşlandığı ve risk faktörlerine 

maruziyet oranlarının yükseldiği düşünüldüğünde önümüzdeki yıllarda 

KOAH prevalansının artmaya devam edeceği düşünülmektedir (TTD, 

2014).  

KOAH ile ilgili yapılan prevalans çalışmalarında; 2010 yılında KOAH’lı 

olguların 384 milyon olduğu ve hastalığın küresel çaptaki prevalansının 

%11,7 olduğu bildirilmiştir (GOLD, 2018). Ülkemizde yapılan 

epidemiyolojik çalışmalar incelendiğinde 40 yaş ve üstü bireylerde KOAH 

prevalansının %9 ile %19 arasında değiştiğini bildiren çalışmalar mevcuttur 

(Kocabas ve ark., 2006; Gunen ve ark., 2008). Tüm bu bilgilerin yanı sıra 

ülkemizdeki hastaların yaklaşık yarısının hala tanı almadığı 

düşünülmektedir. Tanı koyulmayan bu gruptaki hastaların hafif-orta şiddette 

KOAH’ı olduğu düşünülmektedir. İspanya’daki bir epidemiyolojik 

araştırmada; KOAH prevalansı %10 olarak bildirilirken, hastaların yalnızca 
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%27’sine önceki yıllarda KOAH tanısı konulduğu bildirilmiştir. Bu 

araştırma ülkemizdeki epidemiyolojik çalışmalarda belirtilen tanısal 

problemleri destekler niteliktedir (Miravitles ve ark., 2009).  

Mortalite oranları incelendiğinde; küresel çapta her yıl yaklaşık üç milyon 

kişinin KOAH sebebiyle yaşamını yitirdiği düşünülmektedir. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde nüfusun giderek yaşlandığı ve tütün kullanımının 

arttığı göz önünde bulundurulduğunda KOAH mortalite oranlarının 

önümüzdeki yıllarda daha fazla artacağı ve 2030 yılında KOAH ile ilişkili 

ölümlerin yıllık 4,5 milyonu aşacağı öngörülmektedir (GOLD, 2018). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) projeksiyonlarına göre; KOAH’ın 2030 

yılında toplumdaki en yaygın dördüncü ölüm nedeni haline gelmesi 

beklenmektedir (Kocabas ve ark., 2010). Mortalite oranlarına katkıda 

bulunan bir diğer durum ise hastalığın alevlenme süreçleridir. KOAH 

alevlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran ve yatarak tedavi gören 

hastaların yaklaşık %10’unun kaybedildiği bildirilmiştir (Connors ve ark., 

1996). 

Morbidite oranları için DSÖ tarafından kullanılan "Years of healty life lost 

due to disability" (YLD) ve "Disability Adjusted Life Years" (DALY) 

ölçekleri incelendiğinde; KOAH kayda değer bir morbidite nedeni olarak ön 

plana çıkmaktadır. Küresel Hastalık Yükü tarafından 2010 yılında yapılan 

bir çalışmada; KOAH’ın küresel hastalık yüküne (DALY ve YLD) en fazla 

katkı veren hastalıklar arasında dokuzuncu sırada olduğu bildirilmiştir 

(Wang ve ark., 2010; Murray ve ark., 2012).  
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KOAH ile ilgili yapılan ekonomik yük araştırmalarında; hastalık kaynaklı 

doğrudan ve dolaylı maliyetin (tanı ve tedavi harcamaları, geçirilen 

sakatlığın ekonomik sonuçları, malullük durumu, erken ölüm, hastalık 

kaynaklı yapılan harcamalar vb.) oldukça yüksek düzeylerde olduğu 

bildirilmiştir. Hastalık nedeniyle yapılan sağlık harcamaları düşünüldüğünde 

hastalığın küresel ekonomik maliyetinin günümüzde 2,1 trilyon US$ 

düzeyine ulaştığı ve maliyetin 2030 yılında 4,8 trilyon US$’na ulaşacağı 

tahmin edilmektedir (Bloom ve ark., 2011). Konu ile ilgili ülkemizde 

yapılan bir çalışmada; KOAH nedeniyle hastane yatış maliyetlerinin 

yaklaşık 1336 TL olduğu bildirilmiştir. Hastalığın neden olduğu ekonomik 

maliyetin küresel çapta olduğu gibi ülkemizde de artış göstereceği 

öngörülmektedir (Gunen ve ark., 2008). 

3. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Risk Faktörleri 

KOAH risk faktörleri incelendiğinde; çevresel faktörler ve bu faktörlere 

duyarlılığı arttıran genetik özelliklerin ön plana çıktığı görülmektedir. 

KOAH gelişimi ile sigara kullanımı arasındaki ilişki uzun yıllardır 

bilinmekte iken sigara kullanan bireylerde KOAH görülme sıklığı ve 

hastalık şiddetinin farklı düzeylerde görülmesinin nedeni olarakta genetik 

faktörlere işaret edilmektedir. Genetik faktörler incelendiğinde; alfa 1 

antitripsin (AAT) eksikliği dışında KOAH gelişimini tetikleyecek genetik 

faktörler henüz belirlenememiş olup bu konuyla ilgili olarak pek çok 

genetik özelliğin hastalığın gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir.  

DSÖ ve küresel hastalık yükünün 2015 yılındaki çalışmasına göre KOAH 

sonucu gerçekleşen tüm ölümlerin nedenleri incelendiğinde; %44,8 tütün 
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kullanımı, %27,1 dış ortam hava kirliliği, %7,96 dış ortam hava kirliliği 

(ozon), %20,6 iç ortam hava kirliliği ve %11,1 mesleki maruziyetlerin risk 

faktörü olarak rol oynadığı tespit edilmiştir. Dış ve iç ortam hava kirliliği ve 

ozon birlikte değerlendirildiğinde, KOAH nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 

%55,7’sinden hava kirliliğinin sorumlu olduğu görülmektedir (Wang ve 

ark., 2016).  

KOAH risk faktörlerinin tespiti hastalık prevalansının ve hastalık yükünün 

azaltılmasında, hastalığın ilerleme hızının düşürülmesinde ve tedavi 

programlarının yönetilmesi gibi konular açısından önemlidir (TTD, 2010). 

KOAH gelişiminde rol oynadığı düşünülen risk faktörleri aşağıdaki 

başlıklar altında toplanabilir:  

3.1. Yaş ve cinsiyet 

 Ortalama yaşam süresinin uzaması bireylerin KOAH ile ilişkili risk 

faktörlerine daha fazla maruz kalmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle 

bireylerin yaşı KOAH için bir risk faktörü olarak kabul edilmekte olup, 

artan yaş ile paralel olarak KOAH prevalansının da arttığı düşünülmektedir. 

Tüm bu görüşlere karşı sağlıklı bir yaşlanma sürecinin KOAH için bir risk 

faktörü olup olmadığı henüz tartışmalıdır. Günümüzde KOAH prevalansı ve 

mortalitesi gelişmiş ülkelerde kadın ve erkek cinsiyet arasında eşitlenmiştir. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde ki kadınların tütün kullanım oranlarının artması 

bu duruma neden olarak gösterilmektedir (TTD, 2010). 
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3.2. Genetik 

Tütün ürünlerini kullanan ya da çevresel risk faktörlerine aynı oranda maruz 

kalan benzer yaş ve cinsiyetteki kişilerde KOAH gelişiminin farklı 

düzeylerde gelişmesi ve bazı ailelerde KOAH’ın sık görülmesi hastalık 

patogenezinde genetik faktörlerin önemli bir yer tuttuğuna işaret etmektedir 

(Joos ve ark., 2002). KOAH ile ilgili yapılan genetik çalışmalar 

incelendiğinde; serin proteaz inhibitörü olan α-1 antitripsinin şiddetli 

kalıtsal eksikliği en önemli ve belgelenmiş genetik faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. AAT karaciğerde sentezlenen bir akut faz proteinidir. AAT 

eksikliği çevresel risk faktörleri ve genetik faktörlerin bir araya gelip 

etkileşimiyle geçen otozomal dominant bir hastalık olarak tanımlanabilir 

(Brantly ve ark., 1988; Owen ve ark., 1976). KOAH hastalarında AAT 

eksikliği nadiren görülmekte olup hastaların yaklaşık %1-3’ünde görülür 

(Kocabas, 2008). 

3.3. Partiküllere maruziyet 

Tütün dumanı: Sigara dumanı KOAH gelişiminde rol oynayan en yaygın 

risk faktörü olarak kabul edilmektedir. ABD Halk Sağlığı Kurumu (US 

Surgeon General) raporuna göre (2004); sigara dumanı KOAH gelişiminden 

%90 oranında sorumludur. Buna karşın son yapılan çalışmalarda; sigara 

dumanının KOAH gelişimindeki etkisini %44-45’e kadar düştüğünü 

bildiren araştırmalar mevcuttur (Soriano ve Rodriguez-Roisin, 2011; 

Lindberg ve ark., 2006). Günümüzde sigara kullanımının gelişmiş ülkelerde 

bile hastaların %50-70’inde KOAH gelişiminden sorumlu olduğu 

bildirilmiştir (Waatevik ve ark., 2013). Tütün dumanına maruziyet dışında 
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diğer organik ve inorganik tozlar, kimyasal maddeler ve buharlarla 

karşılaşan kişilerde KOAH prevalansı daha yüksektir. Sigara kullanımı, 

çevresel faktörler ve mesleki maruziyetler üst üste gelince KOAH gelişme 

riski daha yüksek oranlara çıkmaktadır. Sigara dumanı dışındaki diğer 

çevresel ve mesleki maruziyetler yeterince dikkate alınmayan risk 

faktörleridir. Konu ile ilgili American Thoracic Society (ATS); mesleki 

maruziyetlerin KOAH ile ilişkili solunumsal semptomlar veya fonksiyonel 

bozulmadan %10-20 oranında sorumlu olduğunu bildirmiştir (GOLD, 

2018).  

İç ve dış ortam hava kirliliği: Dünyada hava kirliliğine sebep olan organik 

atıkların yakılması sonucu ortaya çıkan gaz ve partiküllerin solunmasına 

biomas maruziyeti denilmektedir. Özellikle organik atıkların çeşitli 

nedenlerle (yemek pişirme, yanma, havalandırma eksikliği vb.) yanması iç 

ortam hava kirliliğine neden olmaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerdeki uygulamalar düşünüldüğünde iç ve dış ortam hava kirliliği 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyadaki nüfusun büyük 

bir oranının bu ülkelerde yaşadığı düşünüldüğünde hava kirliliğinin KOAH 

gelişimi açısından pek çok insanı olumsuz yönde etkilediği bir gerçektir 

(Salvi ve Barnes, 2009).  

3.4. Astım/bronşial hiperaktivite 

Astımlı kişiler ile yapılan çalışmalar incelendiğinde; hastaların yaklaşık 

%20’sinde hava akımı obstrüksiyonunun geri dönüşümsüz bir şekilde 

geliştiği ve difüzyon kapasitesinin azaldığı bildirilmiştir (Decramer ve ark., 

2012). Tüm bu solunumsal semptomların yanı sıra, astımlı yetişkinlerde 
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astımlı olmayanlara göre zaman içinde KOAH gelişme riskinin daha yüksek 

olduğu pek çok çalışmada dile getirilmiştir. Astımı bir risk faktörü olarak 

kabul eden çalışmalarda; atopi ve yüksek immünglobulin (Ig)E varlığının 

KOAH gelişiminin ana nedeni olduğu ileri sürülmektedir fakat konu ile 

ilgili yeterli düzeyde kanıt ortaya konulamamıştır (Decramer ve ark., 2012).  

3.5. Kronik bronşit 

KOAH ile ilgili risk faktörlerini tespit etmek için yapılan çalışmalarda; 

mukus hipersekresyonu ile FEV1’deki azalma arasında ilişki bulunduğu 

bildirilmiştir. Özellikle kronik bronşitte bahsedilen semptomların yoğun 

olarak gözlendiği düşünüldüğünde, kronik bronşit varlığının KOAH 

gelişimi ile ilişkili olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur (Salvi, 2014).  

3.6. Enfeksiyonlar 

Çocukluk çağında geçirilen ve solunum sistemini etkileyen enfeksiyonların, 

erişkin dönemde akciğer fonksiyonlarını etkileyip azaltarak solunumsal 

semptomlara neden olabileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur. Çocukluk 

çağında geçirilen enfeksiyonların KOAH alevlenmelerinde rol oynadığı 

düşünülmekle birlikte, hastalık prognozundaki etkileri çok açık değildir 

(GOLD, 2018).  

4. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Fizyopatolojisi 

KOAH genel olarak zararlı gaz ve partiküllere karşı akciğerlerin anormal 

inflamatuar yanıtı olarak tanımlanabilir. Ancak günümüzde aşırı ve anormal 
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inflamasyon süreçlerinin etkileriyle ilişkili olarak sistemik bir hastalık 

olarak kabul edilmektedir (GOLD, 2006).  

KOAH’ta meydana gelen inflamatuar olaylar en fazla sigara dumanı olmak 

üzere bazı zararlı gaz ve partiküllerin maruziyeti sonucu üst havayolları, 

akciğerlerin parankim dokusu ve damar ağındaki yapılarda lenfosit, B 

hücreleri, makrofaj ve nötrofil gibi çeşitli inflamatuar hücrelerin toplanması 

ve kolonizasyonu ile kendini gösterir (Chung, 2008). 

4.1. Oksidatif stres 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında oksidatif stresin önemli bir 

mekanizma olabileceği düşünülmektedir. KOAH’lı hastaların oksidatif stres 

biomarkerları balgamlarında, sistemik dolaşımda, ekspire edilen havada 

artmaktadır (hidrojen peroksit, 8-isoprostane). Oksidatif stres; atakların 

sıklığını ve şiddetini arttırıp, vücuttaki antioksidanların miktarını azalttığı 

bilinmektedir (Malhotra ve ark., 2008). 

4.2. Proteaz-antiproteaz imbalans  

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerde proteaz antiproteaz imbalansı 

söz konusudur. Proteaz hücresel yapıların devamlılığı üzerinde olumsuz bir 

etkiye sahipken, antiproteaz ise proteazın tam tersi iş görür. KOAH’lı 

bireylerde proteaz miktarının arttığı bildirilmiştir (Hogg ve ark., 2004).  
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4.3. Gaz değişim anormallikleri  

Ventilasyonun azalması solunum iş yükünün artmasına, karbondioksit 

(CO2) retansiyonuna, solunum kas hasarı gibi sonuçlara yol açabilir 

(Rodriguez-Roisin ve ark., 2009).  

4.4. Mukus hipersekresyonu 

KOAH’lı bireylerde sigara dumanı ve bazı gaz/partiküllere bağlı olarak 

goblet hücrelerinin sayısı artabilir. Bu durum submukozal glandlarda 

büyümeye ve hipersekresyona yol açar (Burgel ve Nadel, 2004). 

4.5. Pulmoner hipertansiyon 

KOAH’lı bireylerde hafif/orta şiddette pulmoner hipertansiyon meydana 

gelebilmektedir; fakat bu durum kötü prognozu yansıtır. Pulmoner arteriyel 

hipertansiyonun oluşması sigara dumanının neden olduğu endotel hasar ile 

ilişkili olduğu bildirilmiştir (Peinado ve ark., 2008).  

4.6. Alevlenmeler 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında alevlenme durumu ve solunumsal 

semptomlarındaki şiddet ve sıklığındaki artış genel olarak bakteriyel ve viral 

enfeksiyonlara bağlı olabileceği bildirilmiştir (Barbera ve ark., 1997). 

4.7. Hava akımı kısıtlanması 

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı bireylerde en sık görülen fizyopataolojik 

bulgu eforla ortaya çıkan ve maksimum efor durumunda daha da 

belirginleşen ekspiratuar hava akım kısıtlanmasıdır. Bu durumun 
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havayollarındaki direncin artışına ve akciğerlerdeki elastik recoil kuvvetinde 

azalmaya bağlı olarak ekspirasyon için gerekli olan basınçta azalma 

sonucunda gerçekleştiği bilinmektedir (Corne ve Anthonisen, 2002).  

 

Şekil 2. KOAH’ta Kronik İnflamasyonun Sonuçları. 

5. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Klinik Özellikler ve Tanı  

5.1. Klinik öykü 

Hastaneye başvurularda öksürük, balgam ve nefes darlığı şikayetleri ile 

sigara öyküsü bulunan 50-60 yaş üstü bireylerde KOAH tanısından 

şüphelenilmelidir. Sigara öyküsü bulunmayan hastalarda ise çevresel ve 

mesleki maruziyet ve sigara dumanına pasif bir şekilde maruz kalınıp 

kalınılmadığı sorgulanmalıdır. Klinik öykü alınırken KOAH’ın uzun yıllar 

öksürük ve balgam gibi semptomlar vermeden ilerleyebileceği ve daha 

sonraki yıllarda nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi semptomların 

gelişebileceği unutulmamalıdır (GOLD, 2017). 
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5.2. Semptomlar  

Klinik öyküsü alınan kronik öksürük, dispne ve balgam gibi semptomları 

bulunan ve çevresel risk faktörlerine maruz kalmış olan hastalarda KOAH 

tanısı düşünülmelidir. Tanı çeşitli tetkik ve spirometrik değerlendirme ile 

doğrulanmalıdır (GOLD, 2018).  

KOAH’lı hastalarda ilk semptom genellikle kronik öksürüktür. Bu 

hastaların genellikle 25 paket/yılı aşan sürelerde sigara alışkanlıkları vardır. 

Öksürük ve balgam gibi semptomlar başlangıçta intermittant olabilse de 

hastalığın ilerleyen dönemlerinde kronik bir hal almaktadır. Bu semptomlar 

genellikle gündüz saatlerinde nadiren de gece vakitlerinde ortaya çıkan bir 

yakınmadır. Hastaların büyük bölümünde öksürük sabahın ilk saatlerinde 

ortaya çıkar ve ilerleyen süreçler de tüm güne yayılır (TTD, 2010; Joos ve 

ark., 2002). 

KOAH’lı bireylerde dispne semptomu başlangıçta ağır egzersiz sırasında 

ortaya çıkar. Dispne zaman içerisinde yavaş ve progresif bir seyirle istirahat 

halinde de belirginleşir. Hastalığın ilerleyen zamanlarında dispneye hırıltılı 

solunum da eşlik edebilir. Dispne semptomu 50 yaşın altında ve FEV1’in 

%50-70’in altına düşmediği bireylerde belirgin olmayabilir (GOLD, 2018; 

TTD, 2010).  

Kronik hipoksemi ve tekrarlayıcı akut alevlenmeler kor pulmonale 

gelişimine neden olabilmektedir. Bu olgularda sağ kalp yetmezliğine bağlı 

olarak çeşitli sorunlar görülebilmektedir (Hogg ve ark., 2004).  
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KOAH’ın ilerleyen dönemlerinde görülen diğer semptomlar ise; iştahsızlık, 

yorgunluk ve kilo kaybıdır. Anoreksi ve kilo kaybı %25-30 oranında 

görülmektedir. Bu semptomların patofizyolojik mekanizması tam olarak 

açıklanamamıştır. Bununla birlikte semptomlara neden olan durumların; 

solunum işinin artması, protein sentezinin baskılanması ve hipermetabolik 

durumlar olduğu düşünülmektedir. KOAH’lı olgularda sık görülen bir diğer 

semptom ise anksiyete ve depresyondur (GOLD, 2018; Hogg ve ark., 2004).  

5.3. Fizik muayene  

KOAH’lı olgularda hastalığın başlangıç dönemlerinde fizik muayene 

bulguları genellikle normal olup ekspirasyon süresinde uzama ve hırıltılı 

solunum gözlenebilmektedir. Olguların solunum fonksiyonlarında belirgin 

bozulma olmadan hava akımı obstrüksiyonuna ait fizik muayene bulguları 

genellikle ortaya çıkmaz (Kesten ve Chapman, 1993; Loveridge ve ark., 

1986). 

Fizik muayene yapılırken inspeksiyonda; göğüs anterior/posterior 

çaplarında artış, yardımcı solunum kaslarının daha fazla oranda 

kullanılması, büzük dudak solunumu, alt kostalarda paradoksik hareketler 

ve siyanoz görülebilir. Palpasyonda ise reflü saptanabilir. Oskültasyonda; 

ekspirasyon süresinde uzama, solunum seslerinin şiddetinde azalma, 

wheezing, ronküsler ve raller duyulabilir (TTD, 2014).  

5.4. Tanı 

KOAH hastalarında; dispne, kronik öksürük ve/veya balgam çıkarma gibi 

hastalığın sık görülen semptomları, hastalığın çevresel ve mesleki risk 
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faktörlerine maruziyet gibi konular sorgulandıktan sonra post-

bronkodilatatör FEV1/FVC oranının <%70 olarak bulunması hava akımı 

obstrüksiyonunu kanıtlar ve KOAH tanısını koydurur (GOLD, 2018).  

6. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Değerlendirme  

6.1. Spirometrik Değerlendirme 

KOAH’ta tanı ve hastalık şiddetinin değerlendirilmesi için spirometrik 

değerlendirme önemlidir. Spirometrik ölçümler girişimsel olmayan ve 

tekrarlanabilir bir test olarak kolay uygulanabilmektedir ve ayrıca hastalığın 

takibinde de kullanılmaktadır. Spirometrik ölçümler sonucu ulaşılan veriler 

değerlendirilirken; hastaların demografik özelliklerine göre (yaş, boy, 

cinsiyet vb.) belirlenen referans değerleri göz önünde bulundurularak nihai 

değerlendirme yapılır (Miller ve ark., 2005; Pellegrino ve ark., 2005).  

Hastalar bronkodilatatör kullanmakta ise spirometrik ölçümler 

bronkodilatatör inhalasyonu sonrasında yapılmalıdır. Spirometri ile zorlu 

vital kapasite (FVC) ve 1.saniyede verilen hava hacmi (FEV1) ölçülmeli ve 

FEV1/FVC oranı hesaplanmalıdır. Bronkodilatatör inhalasyonu sonrası 

FEV1/FVC değerinin <0,70 olması geri dönüşlü olmayan hava akımı 

obstrüksiyonunu işaret eder (Pellegrino ve ark., 2005).  

KOAH’ta en belirgin fonksiyonel kayıplardan biri ekspiratuar akım 

hızlarındaki düşüştür. Zorlu ekspirasyon manevrası esnasında hesaplanan 

FEV1 değeri hava yolu obstrüksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılan 

en önemli verilerden biridir. Bunun nedeni; ölçümü kolay ve hava yolu 

dinamiğini yansıtan diğer parametrelere göre daha az değişkenlik 

göstermesidir (ATS, 1995). Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
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Disease (GOLD) tarafından spirometri değerleri (FEV1) kullanılarak 

yapılan KOAH evrelemesi Tablo 1’de gösterilmiştir.   

Tablo 1. GOLD’un KOAH Evrelemesi (GOLD, 2018). 

GOLD Spirometri Değerleri 

I: Hafif FEV1≥%80 (beklenenin) 

II: Orta 
%50≤ FEV1≤%80 

(beklenenin) 

III: Ağır 
%30≤ FEV1≤%50 

(beklenenin) 

IV: Çok Ağır FEV1<%30 (beklenenin) 

6.2. Semptomların değerlendirilmesi  

KOAH ile ilgili yapılan ve hastalık semptomlarını değerlendiren çalışmalar; 

hastaların FEV1 değerleri ile efor kapasitesi, semptomlar ve yaşam 

kalitesinin arasında güçlü bir korelasyon olmadığını ortaya koymuştur. Bu 

durumdan ötürü GOLD 2019 raporunda spirometrik ölçümler ile klinik 

durumun bir arada değerlendirildiği yeni bir sınıflama önerilmiştir (GOLD, 

2018). Bu yeni sınıflamada semptomların yoğunluğu değerlendirilerek 

spirometrik veriler ile birlikte gösterilmiştir. Semptomların yoğunluğu 

Medical Research Council Dyspnea Scale veya COPD assesment test (CAT) 

ile değerlendirilmiştir (Şekil 3) (GOLD, 2018).  
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Şekil 3. GOLD 2019 KOAH Değerlendirme Şeması (GOLD, 2018). 

 

KOAH’ın sistemik bir hastalık olmasından ve birden çok semptom 

gösterebilmesinden ötürü hastalığa özgü yaşam kalitesi anketleri ya da 

sağlık durumu anketleri geliştirilmiştir (Jones ve ark., 1992; Guyatt ve ark., 

1987). Bu gibi anket ve skalaların karışık ve uzun vakitler gerektirmesinden 

ötürü daha kısa ve anlaşılır olan KOAH değerlendirme anketi (CAT) ve 

KOAH kontrol anketi (CCQ) gibi ölçekler daha sonraları geliştirilmiştir 

(Jones ve ark., 2009).  

7. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Pulmoner Rehabilitasyon  

7.1. Pulmoner rehabilitasyonun tanımlanması 

2013 yılında ATS ve European Respiratory Society (ERS) tarafından 

yayınlanan ortak kılavuzda pulmoner rehabilitasyon; "Kronik solunum 

sistemi hastalığı olan kişilerin fiziksel ve psikolojik durumlarını iyileştirmek 

için tasarlanan, sağlığı geliştirmek amacıyla kalıcı davranış değişikliği 

oluşturmayı hedefleyen, kapsamlı hasta değerlendirmesini takiben bireye 
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özgü hazırlanmış hasta ve egzersiz eğitimi gibi yaklaşımları içeren 

multisipliner ve kapsamlı müdahalelerin tümüdür" şeklinde tanımlanmıştır 

(Spruit ve ark., 2013). Aynı kılavuzda belirtilen multidisipliner PR 

uygulama ekibini oluşturan üyeler ise; göğüs hastalıkları uzmanı, 

fizyoterapist, ergoterapist, hemşire, diyetisyen, egzersiz fizyoloğu, psikolog 

ve sağlık ekonomistleridir. PR’de uygulanan müdahaleler hastanın 

ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmelidir. Bu kapsamda PR’nin amaçları; 

semptomları azaltmak, bireyin egzersiz kapasitesini ve bağımsızlık düzeyini 

arttırmak, fonksiyonel durumu optimize etmek, günlük yaşam aktivitelerine 

katılımı ve yaşam kalitesini arttırmak ve sağlık harcamalarını azaltmaktır 

(Spruit ve ark., 2013). 2015 yılında ATS ve ERS tarafından yayınlanan 

ortak kılavuzda PR’nin yararları şu şekilde sıralanmıştır; hastanede kalış ve 

hastanede geçirilen gün sayısında azalma, depresyon ve anksiyete hissinde 

azalma, dispne algısında azalma,  egzersiz kapasitesinde artış, sağlıkla 

ilişkili yaşam kalitesinde gelişme, günlük yaşam aktiviteleri ve bağımsızlık 

düzeyinde artış, medikal tedavinin etkinliğinin artışı, ekstremitelerdeki kas 

gücü ve endurans düzeyinin artışı ve hastaların bilgi ve öz yönetim 

düzeylerinin artışı (Rochester ve ark., 2015). Yapılan çalışmalarda PR’nin 

etkin ve yararlarının kalıcı olabilmesi için haftada en az 2-3 gün ve 

minumum 8 hafta boyunca program devamlılığının olması gerektiği 

bildirilmiştir. Belirtilen sürelerden daha erken bitirilen programlarda, 

hastaların PR programları ile elde etmiş olduğu kazanımların 6-12 ay 

içerisinde kaybolduğu rapor edilmiştir. PR programları yapısı gereği en sık 

KOAH gibi hastalıklarda kullanılmaktadır (Nici ve ark., 2006). 
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7.2. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında pulmoner rehabilitasyon 

uygulama gerekçeleri 

KOAH’ın pek çok sistemik özelliği bulunsa da hastalardaki kötüleşen 

tablodan birincil olarak sorumlu olan durumlar kas-iskelet sistemi ve 

kardiyovasküler tutulumdur. Bu sistemik tutulumlar arasında özellikle 

iskelet kaslarında meydana gelen fonksiyonel kayıplar ve atrofi gibi 

durumlar çok iyi gösterilmiştir. İskelet kaslarındaki kuvvet kaybı 

semptomların kötüleşmesini, yaşam kalitesinin azalmasını, fonksiyonel 

kapasitesinin azalmasını, yaşam yılının azalmasını ve medikasyonun artışını 

tetikleyebilmektedir. KOAH’ta hastalık ilerledikçe olgular adeta bir kısır 

döngüye girer ve dispne, hareketsizlik ve kaslardaki kuvvet kaybı gibi 

semptomlar birbirlerini etkilemeye başlar ve zamanla klinik tablo daha da 

kötüleşir. Kötüleşen klinik tabloyla paralel olarak alevlenmeler artarak 

yaşam kalitesi sürekli azalır (Celli, 1995). PR’nin yukarıda belirtilen etkileri 

göz önünde bulundurulduğunda özellikle hastalığın ilerleyen evrelerinde 

hastalarda uygulanması gereken bir tedavi yöntemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

7.3. Egzersiz programları 

KOAH hastalarında egzersiz kapasitesinin azalması temel sorunlardan 

biridir. Diğer bölümlerde belirtildiği üzere KOAH’lı olguların günlük yaşam 

aktivitelerini sınırlayan faktörler efor dispnesi ve kronik yorgunluktur. Bu 

yakınmaların nedenleri incelendiğinde; solunum mekaniklerinde meydana 

gelen bozulmalar, gaz değişim anormallikleri, iskelet kaslarındaki 

fonksiyonel bozukluklar ve kardiyovasküler sorunlar ön plana çıkmaktadır. 
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Hastalığın alevlenme dönemlerinde egzersiz programına başlamak uygun 

değildir. Pulmoner rehabilitasyon kapsamında uygulanan egzersiz 

eğitimlerinin temel amacı; hastaları dispne-yorgunluk-kas kuvvet kaybı kısır 

döngüsünden çıkarmaktır. ATS ve ERS gibi uluslararası pek çok kuruluş 

yayınlamış oldukları rapor ve yayınlarda; egzersiz eğitimlerinin PR’de 

temel bileşen olduğunu vurgulamışlardır.  Bu açıdan bakıldığında egzersiz 

eğitimi PR programlarının en önemli bileşenidir (Ries ve ark., 1995; 

Casaburi ve ark., 1991).  

PR programları kapsamında hastaya verilen egzersiz eğitimleri 

incelendiğinde; hastaların belirli iş yüklerine karşı fonksiyonel 

kapasitelerinin iyileşmesi, iyileşen fonksiyonel kapasite nedeniyle egzersiz 

sırasında daha az ventilasyon gereksinimi ve laktat düzeyinin nispeten daha 

az miktarda artışı egzersiz eğitimlerinin yararları olarak sıralanmaktadır. Bu 

durum hastaların günlük yaşam aktiviteleri sırasında daha rahat 

hissetmelerine ve aktiviteleri daha az yakınma ile yapabilmelerine olanak 

sağlar (Casaburi ve ark., 1991). 

Rehabilitasyon programı içinde verilen egzersiz eğitimleri hastaya özgü ve 

hastanın mevcut durumunu dikkate alarak hazırlanmalıdır. Egzersiz 

eğitimleri ile birlikte hastalar günlük yaşamlarında daha aktif olurlar. Bu 

durum olguların motivasyonunu arttırarak, semptomları azaltır ayrıca 

kardiyovasküler kapasiteyi yükseltir (Casaburi ve ark., 1991). 

7.4. Egzersizin şiddeti, süresi ve sıklığı 

PR kapsamında verilen egzersiz programının şiddetini ayarlamak için 

genellikle maksimal kalp hızının yüzdesi (%60-90) ya da maksimal oksijen 
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tüketiminin yüzdesi (%50-80) kullanılır. KOAH’lı bireylerde egzersiz 

kapasitesini sınırlayan temel nedenler ventilatuar ve gaz değişim 

bozuklukları olduğu için egzersiz şiddeti hesaplanırken kalp hızına göre 

yapılan reçetelemeler önerilmemektedir. Bunun yerine maksimum oksijen 

tüketiminin yüzdesi, maksimum iş yükü yüzdesi ya da egzersiz testleri 

sırasındaki semptom şiddeti esas alınmalıdır. Egzersizlerin süresi her 

seansta genellikle 20-30 dakika arasında olmalı ve sıklık hafta 3-5 gün 

olarak ayarlanmalıdır. PR kapsamında uygulanan egzersiz eğitimi genellikle 

8 hafta uygulanır ve egzersizin yoğunluğu haftalık olarak arttırılır (Nici ve 

ark., 2006; Trooster ve ark., 2006).  

7.5. Egzersiz programlarında hedeflenen kas grupları 

PR alan hastalarda egzersiz programı oluşturulurken hangi kas gruplarının 

çalıştırılması gerektiği önemli bir konudur. Egzersiz programlarında üst 

ekstremiteler, alt ekstremiteler ve solunum kaslarına yönelik egzersizler 

verilebilmektedir. İlgili egzersizlerin yapılabilmesi için bisiklet ergometresi, 

yürüme bandı (treadmill) ve kol ergometresi kullanılmaktadır. Solunum 

kaslarına yönelik verilen egzersizlerde kullanılan çeşitli cihaz ve aparatlar 

mevcuttur. Egzersiz programı planlanırken hastanın gereksinimleri göz 

önünde bulundurularak cihaz seçimi yapılır ve programlar hastalara göre 

yapılandırılır (Troosters ve ark., 2005). 

7.6. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında bronşiyal hijyene yönelik 

uygulamalar 

KOAH’ta azalan ekspirasyonu arttırmak için en çok kullanılan teknik zorlu 

ekspirasyondur. Bronşiyal sekresyonu bulunan hastalarda postural drenaj 
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uygulamasının da bazı yararları olabilir. Hava yollarında sekresyon 

retansiyonundan şüphelenilen ve günde 30 ml’den daha fazla balgam 

çıkaran hastalarda postural drenaj uygulaması uygun olabilir (Troosters ve 

ark., 2006).  

Egzersiz sırasında ventilasyonu düzelttiğinden büzük dudak solunumu 

hastalarda yararlı olabilir. Büzük dudak solunum egzersizi daha yavaş bir 

ventilasyon sağladığından özellikle ekspirasyon sonundaki akciğer 

volümlerini arttırır. Ancak bu duruma bağlı olarak egzersiz kapasitesinin 

artacağı ya da semptomlarda iyileşme elde edileceği varsayımı her zaman 

mümkün olmayabilir (Troosters ve ark., 2006). 

7.7. KOAH’ta hasta eğitimi ve kendine bakım aktiviteleri 

KOAH’lı hastalara öz bakım ve hastalıklarını yönetebilmeleri için iyi bir 

eğitim verilmesi gerekmektedir. Hastalara oksijen tedavisi, sigaranın 

bıraktırılması, beslenme, egzersiz programı, medikasyon ve sağlığı koruma 

gibi konularda eğitim verilmelidir. Bu sebeple hasta eğitim programları PR 

programlarının temel bileşenlerindendir (Bourbeau ve ark., 2003). 

Kendine bakım (self-management) eğitimleri: Hastaların hastalıklarına özgü 

tedavi programlarını sürdürebilmesi, hastalıklarını kontrol etme becerisini 

kazanma ve yaşam fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için gerekli bilgileri 

sağlayan hasta eğitim programlarıdır (Bourbeau ve ark., 2003). PR 

kapsamında verilen hasta eğitimlerinde hastalar kadar aile de eğitime 

alınmalıdır. Bu konuda hazırlanan kitapçık ve broşürler yararlı 

olabilmektedir. Hastalar ve ailelerine verilen tüm bu eğitim programları ile 
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hastane başvuruları ve sağlık harcamalarında azalma tespit edildiği 

kanıtlanmıştır (Trooster ve ark., 2006).  

7.8. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında psikososyal destek 

PR’nin bir diğer bileşeni ise psikososyal destek programlarıdır. Bu 

programlar ile stresle başa çıkma yöntemleri ve öz becerilerin düzeltilmesi 

öğretilir. KOAH’lı olgularda depresyon ve anksiyete prevalansı yüksektir. 

Hastalık ilerleyip semptomlar daha da kötüleştikçe depresyon ve endişe 

düzeyinde artışlar gözlenir. PR programları ile anksiyete ve depresyon 

düzeyinde azalma ve kendini iyi hissetme durumunda artış gözlenir (Van 

Manen ve ark., 2002). 

7.9. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında pulmoner 

rehabilitasyondan kazanımlar 

KOAH’lı olgularda görülen farklı semptomlar için PR’nin yararlarına ait 

kanıt düzeyleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Fonksiyonel kapasitesinin artışı, 

dispne semptomunun azalması, yaşam kalitesinin artışı, hospitalizasyon 

süresinde azalma ve anksiyete/depresyonun azalması gibi konularda 

yeterince kuvvetli kanıt (A grubu) mevcuttur. Diğer durumlar için ise farklı 

düzeylerde (B grubu kanıt, C grubu kanıt) kanıt derecesi elde edilmiştir 

(GOLD, 2006).  
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Tablo 2. Pulmoner Rehabilitasyon Programlarının KOAH’lı Olgularda Kanıtlanmış Olan 

Yararları (GOLD, 2006). 

Egzersiz kapasitesinin artışı A 

Dispne hissinin azalması A 

Yaşam kalitesinin artması A 

Hastane yatışlarının azalması A 

Anksiyete ve depresyon azalması A 

Üst ekstremite kas gücü artışı B 

Yaşam süresine etki B 

Solunum kas eğitimi C 

Psiko-sosyal destek C 

 

Bununla birlikte kronik hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele amacıyla 

Sağlık Bakanlığı tarafından bazı sağlık programları devreye sokulmuştur. 

Bunlardan biri de "Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve 

Kontrol Programı"’dır (HSGM, 2018). Söz konusu kontrol programının ülke 

genelinde uygulanması ve eylem planlarında yer alan aktivitelerin yerine 

getirilmesi, desteklenmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla 

bahsedilen kontrol programı için 81 ilde il kurullarına hitaben bir genelge 

yayınlanmıştır. 

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 14-20 

Mart 2022 Pulmoner Rehabilitasyon haftası nedeniyle yayınlanan basın 

bildirisinde; Pulmoner rehabilitasyonun yararlarından bahsedilerek konuya 

ilişkin sağlık personeli ve toplumumuzun bilgilendirilmesi, 

farkındalıklarının arttırılması ve güncel gelişmelerin paylaşılması 

amaçlanmıştır. Bildiri içeriğinde; pulmoner rehabilitasyonun hedef kitlesi, 

amaçları ve içeriği tanımlanmıştır. Bununla birlikte solunum hastalıklarında 
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egzersizin rolü ve pulmoner rehabilitasyon programlarının süresi gibi 

konular ele alınmıştır (HSGM, 2022).  
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DİYABET 

Diyabet insülin aktivitesi, insülin salgısı ya da her ikisindeki 

bozukluklardan kaynaklanan problemlere bağlı olarak meydana gelen 

kan glukoz artışı ile karakterize ve yine bu nedenlerle meydana gelen 

yağ, karbonhidrat ve protein metabolizmasındaki düzenli olmayan bir 

seyredişle ilerleyen metabolik kronik bir rahatsızlıktır  (Özdoğan, 

2007; Atalay ve Laaksonen, 2002; DSÖ, 1999). Sürekli açlık, aşırı 

susama ve sık idrara çıkma diyabetin en sık görülen belirtilerindendir. 

Diyabet rahatsızlığı her yaş grubunda ortaya çıkabilmektedir. Hayat 

kalitesini önemli oranda azaltan diyabetin birtakım olumsuzluklarla 

seyrettiği ve iyi tedavi edilmediği takdirde böbrek, göz, sinir dokusu, 

kalp ve damar başta olmak üzere tüm yaşamsal organlarda kalıcı 

sorunlara neden olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca diyabetin mali 

açıdan da oldukça fazla bir bütçe harcamasına sebep olan bir sağlık 

problemi olduğu da bilinmektedir. Diyabet sağlık politikalarında 

bütün bu sebeplerden ötürü hemen hemen tüm dünya ülkelerinde 

önemli yer edinmiştir.  

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tedavi edilmediği takdirde yaşamsal 

organlar üzerinde kalıcı sorunlara neden olabilen diyabet, birtakım 

olumsuzluklarla ilerleyen ve bulaşıcı olmayan bir sağlık sorunudur 

(Türkmen ve Çakmak, http://www.bsm.gov.tr/diyabet/docs/03/pdf; 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Diyabet Önleme 

ve Kontrol Programı Eylem Planı, 2011). 
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Tip 2 diyabetesmellitus, insanlarda en çok görülen diyabet tipi  

olupdiğer tiplere de rastlanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 

hastalığın görülme sıklığı %2-5 olmak üzere gelişmiş ülkelerde ise 

hastalığın görülme sıklığı %5-10’dur (Türkmen ve Çakmak, 

http://www.bsm.gov.tr/diyabet/docs/ 03/pdf). Ülkemizde ise şu an beş 

milyonun üzerinde vatandaşımızın diyabetten etkilendiği tahmin 

edilmektedir (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye 

Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı, 2011). 

Obezite, inaktif bir yaşam, yaşam stili, uzun hayat süresi ve farklılaşan 

beslenme koşulları gibi sebeplerle diyabetin görülme sıklığı artış 

göstermektedir. Ayak ülseri, nefropati ve retinopati gibi 

mikrovasküler komplikasyonlar ile kalp ve damar komplikasyonları 

diyabetin en çok rastlanılan komplikasyonları arasındadır 

(Ganong,1999; Syiem ve ark., 2009;Syiem ve Majaw, 2010). 

Bugüne dek diyabet sadece metabolik bir rahatsızlık olarak  kabul 

edilmekteyken lipit dokudan salgılanan adipokinlerin ve sitokinlerin 

dokularda insüline karşı direnç artışına neden olduğunun tespit 

edilmesi üzerine diyabetin artık inflamatuvar bir rahatsızlık da olduğu 

kabul edilmektedir (Schleinitz, 2015). 

   Yağ dokusu, kas dokusu ve karaciğerde önemli  bir etkiye sahip olan 

insülin, pankreasın Langerhans adacıklarının beta hücrelerince 

salgılanan bir hormondur. İnsülin direnci ise pankreasın, hücre 

seviyesindeki metabolik reaksiyonlara karşı  insülin aktivitesinin 

azalışı ya da insüline karşı hücre seviyesindeki  ilginin azalmasıyla 
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normalden fazla insülin üretmesine veya kullanmak zorunda 

kalmasına denmektedir (Garvey ve Birnbaum, 1993). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün raporlarına göre içinde 

bulunduğumuz 21. Yüzyılın başlarında diyabete yakalanan kişi 

sayısının 300 milyona erişeceği tahmin edilmektedir (Kadoglou, 

2013).  

Diyabetin bir takım türleri bulunmaktadır. Bunlar; 

Tip 1 Diyabet, 

Tip 2 Diyabet ve 

Gestasyonel Diyabetes Mellitus (GDM). 

Tip 1 Diyabet 

Tip 1 diyabet; pankreasta bulunan β-hücrelerince salınan insülinin, β-

hücrelerinde meydana gelen hasara bağlı olarak yeteri kadar 

üretilememesi veya insülini üreten β-hücrelerinin yıkımına bağlı 

olarak yetersiz üretimi ile seyreden tiptir (Abacı, 2007). Tip 1 diyabete 

hemen hemen her yaş döneminde rastlanmakta olup bu diyabet tipi, 

tüm diyabetik vakaların yaklaşık %5-10 ‘unu meydana getirmektedir. 

Ayrıca bu hastalığın tanısının konulma yaşı bimodal bir özellik 

göstermektedir (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2014). 

Tip 1 diyabette ilk pik genellikle çocukların okul yaşamına başladığı 

ve buna bağlı olarak enfeksiyon yapan ajanlarla karşılaşma ihtimalinin 

fazla olduğu 5-7 yaşları arasına denk gelmektedir. İkinci pik ise 
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genellikle ergenlik dönemine denk gelip insüline karşı birtakım 

mekanizmanın aktive olmasına bağlı olarak ortaya çıktığı 

düşünülmektedir (Bala ve ark.,  2017). İçinde bulunduğumuz 2000’li 

yıllarda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin  5 yaş altındaki çocuklarda 

Tip 1 diyabetin görülme sıklığının artış gösterdiği tespit edilmiştir 

(Gale, 2002). Tip 1 diyabet gençlik ve çocukluk döneminde meydana 

geldiğinden adına “juvenil diyabet” de denmektedir (Ekim ve Ekim, 

2016). 

 

Şekil 1. Tip 1 Diyabet Patogenezi (Glucagon-Centric Theory of Diabetes Pathology, 

https://paleodiabetic.com/) 

Tip 1 diyabet, idiyopatik ve immün kökenli olmak üzereikiye 

ayrılmaktadır. Tip 1 diyabet çeşidinden idiyopatik diyabet, nedeni 

belli olmayan diyabet olup insülinin azalması ve ketoasidoz koması ile 

kendini sergileyen ve vakaların ortalama %10’unu oluşturan, 

otoimmün olmayan bir rahatsızlıktır. Diğer taraftan otoimmün Tip 1A 
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olarak adlandırılan durum ise vakaların yaklaşık %90 ‘ını oluşturup 

immün bir sebebe karşılık olarak meydana gelmektedir(Conget, 

2002). 

 

Tip 2 Diyabet 

Tip 2 diyabete diyabetes mellitus da denmektedir. Tip 2 diyabet, 

insülin azlığı ve/veya insülinin işlevlerindeki problemler nedeniyle 

organizmanın protein, yağ ve karbonhidrattan uygun oranda 

faydalanamadığı bir diyabet çeşididir (Günalay ve ark., 2016). Tip 2 

diyabetes mellitusta glukozun alınmasına bağlı olarak insülin salgısı 

normalin üzerinde olmasına rağmen veya normal seviyede olmasına 

rağmen artış gösteren plazma glukoz düzeyine insülinin cevap 

verebilirliğinde önemli oranda azalma söz konusudur. Tip 2 diyabetes 

mellitus vakalarının % 80’inden fazlası 40 yaşın üzerinde olup 

toplumun yaklaşık %5-10’unda  meydana gelen bir sağlık sorunudur 

(Halifeoğlu ve ark., 2005). 
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Şekil 2. Tip 2 ve Tip 1 Diyabette Rastlanılan Problemler. Tip1 Diyabette Pankreasta 

İnsülin Sentezinde Azlık, Tip 2DM’de ise Reseptör Seviyesinde İnsüline Cevap 

Azlığı Gelişir (Diabetes: The Tale Of 

TwoTypes,https://www.healthstyle.net.au/article/diabetes-the-tale-of-two-types/.). 

Obezite, tip 2 diyabette meydana gelen insülin direncinin en önemli 

sebeplerinden biri olup, genetik faktörler de diyabetin ana nedenleri 

arasında bulunmaktadır (Ahmed ve Goldstein, 2006).Tip 2 diyabet,  

Tip 1 diyabete kıyasla daha hafif bir gidişat sergilemektedir. Tip 2 

diyabete yakalanan kişiler sağlık danışmanlığı gözetimi altında 

gerçekleştirilen bazı yaşam stili değişiklikleriyle diyabeti insülin 

desteği olmadan kontrol altında tutabilmektedir (Turan. ve 

Kulaksızoğlu, 2015). 

Gestasyonel Diyabet 

Teşhisi hamilelik esnasında konulan ve hamilelik döneminde oluşan 

bu diyabet çeşidi hiperglisemi ve glukoz tolerans bozukluğu ile 
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spesifiktir. Doğumdan sonra normale dönen glukoz tolerans 

bozukluğu bazı vakalarda daha sonraki kademelerde Tip 2 diyabetin 

meydana gelme olasılığını arttırdığını gösteren semptomlar vardır 

(Serlin ve Lash,2009). 

Gestasyonel diyabet teşhisi koyabilmek için birtakım gerekli  ölçütler 

kabul edilmiştir. Bunlar; plazma glukoz düzeyinin oral glikoz tolerans 

testinin (OGTT) ‘nin birinci saatinde 180 mg/dl ve üzerinde olması, 

ikinci saatinde ise 153 mg/dl ya da üstünde çıkması ya dakan glukoz 

seviyesinin 92 mg/dl ve üzerinde olmasıdır (Metzger ve ark., 2010). 

Gestasyonel diyabetin meydana gelme sebeplerine dair birtakım 

raporlar bulunmaktadır. Bu raporlara göre plasentadan salınan bazı 

hormonların insülinin etkisine dair bazı olumsuz faktörleri, insülin 

direncine ve insülin salgısında meydana gelen birtakım bozukluklara 

bağlı olarak gestasyonel diyabeti ortaya çıkarmaktadır (Buchanan ve 

Xiang, 2005). Ayrıca gebelik döneminde ortaya çıkan diyabet için 

bazı ana risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlar; ilerlemiş yaşta gebe 

kalmak, kilolu ya da obez olmak, fiziksel anlamda aktif bir yaşamın 

olmayışı ve kalıtsal faktörler (Shin ve Yoon, 2010). 

Gestasyonel diyabet, Tip 2 diyabet ve Tip 1 diyabet  dışında farklı 

diyabet türleri de olup bunlar da genetik bozukluklar, kalıtsal 

rahatsızlıklar, bazı kimyasal ilaçlar ve ajanlar, endokrinopatiler, 

pankreas rahatsızlıkları, immünolojik nedenler ve enfeksiyonlara bağlı 

olarak ortaya çıkan diyabet çeşitleridir (Türk Endokrinoloji ve 

Metabolizma Derneği, 2017). 
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Diyabetin Semptomları 

Tüm diyabet türlerinde en sık görülen belirtiler poliüri, polidipsi ve 

polifajidir (Özcan, 2002; Jacobson ve ark., 2005). Polidipsi, poliüriye 

bağlı olarak ortaya çıkar. Ayrıca poliüriye bağlı olarak bol miktarda 

sıvı ve elektrolit vücuttan kaybedilir. İştahın artmasında ve polifajide 

insülin azlığı nedeniyle karbonhidratlar kullanılamayıp bunun yerine 

yağlar ve proteinler kullanılır. Dokulara uygun miktarda enerji 

ulaştırılamayınca yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler ortaya 

çıkmaktadır. Mikrovasküler düzeyde glukoz yüksekliğine bağlı olarak 

retina damarlarında sıvı hacim artışı ortaya çıkması nedeniyle  immün 

sistemde baskılanma, görme bozukluğu, el ve ayak sinirlerinde 

hassasiyet, uyuşma ve halsizlik, iyileşemeyen yaralar, enfeksiyon 

ortaya çıkabilmekte (Olgun ve ark., 2011). 

Diyabetes Mellitus Teşhis Ölçütleri 

Tip 2 diyabette teşhis hem hastanın tıbbi belirtilerinin hem de kan 

glukoz düzeylerine bağlı laboratuvar bulgularının bazı ölçütlere bağlı 

olarak değerlendirilmesiyle konulur. Hastalığın tanısı konulurken göz 

önünde bulundurulması gereken ölçütler şunlardır (Türkiye Diyabet 

Vakfı, 2013;Amerikan Diyabet Derneği, 2017) : 

1. Açlık kan glukoz seviyesinin 126 mg/dl ve üstünde çıkması ( Açlık 

kan glukoz seviyesine bakılabilmesi için en az 8 saat aç kalınması 

gerekir.), 
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2.Diyabete özgü  yorgunluk, polidipsi, poliüri gibi bazı belirtilerin 

hastada ortaya çıkmış olması ve rastgele yani herhangi bir zaman 

aralığında plazma glukoz düzeyinin 200 mg/dl ve üzerinde çıkmış 

olması,  

3. Plazmadaki glukoz seviyelerinin ortalama 2 ile 3 aylık 

ortalamalarını yansıtan ve tanıyla beraber tedavinin de kontrolü 

bakımından da önemli bir belirti olan glikohemoglobin (HbA1c) 

seviyelerinin %6,5 veya üstünde olması, 

4. 75 g anhidröz glukoz solüsyonu ile gerçekleştirilen oral glukoz 

toleransı testi (OGTT)’nin ikinci saatinde plazma glukoz düzeyinin 

200 mg/dl ve üzerinde çıkması 

Açlık kan glukozunun 100-125 mg/dL arasındaki değerlerine 

bozulmuş açlık glukozu denir. Standart oral glukoz tolerans testinin 

(OGTT) ikinci  saatinde kan glukoz seviyesinin 140-199 mg/dL 

arasındaki tespitine ise bozulmuş glukoz toleransı denir. 

Tablo 1. Diyabetin Teşhis Ölçütleri 

Glisemik Kontrol Evresi Normal Prediyabet Diyabet 

Kan Glukoz 

Seviyesi mg/dl 

Kan 

Glukozu 

<100 100-125 ≥126 

OGTT 

2.Saati 

<140 140-199 ≥200 

 

Yukarıda da değindiğimiz diyabetesmellitusun bir diğer tanımı dakan 

glukoz düzeyini düzenleyen insülin adlı hormonun ya pankreas 

tarafınca yeteri kadar salgılanamamış olması veya pankreas tarafından 
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üretilen insülinin vücut tarafından  kullanılamaması gibi şartlarda 

ortaya çıkan kronik rahatsızlıktır (Barbaros, 2018). 

 

Şekil 3. Karbonhidratların Sindirimi (Akgül, 2014) 

Artış sergileyen plazma glukoz düzeyleri ile spesifik olan diyabetes 

mellitusa yağ, protein ve karbonhidrat metabolizmasında bulunan 

farklılıklar eşlik etmektedir (Bastaki, 2005). Diyabetes mellitus 

hormonal bir rahatsızlık olup; patogenez, etiyoloji ve genetik açıdan 

farklılıkları bulunan bir  hastalıklar topluluğu olarak tanınmaktadır 

(Kocabaş ve ark., 2013). 

Tip 2 Diyabetes Mellitus’un Patofizyolojisi 

Tip 2 diyabetes mellitusun prevalansı obezitenin artışına bağlı olarak 

artış göstermiş olup özellikle bu artışın son 10 senede daha önemli 

seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca bu yükseliş ciddi oranda obezite 

ve sedanter yaşam ile ilişkilendirilmiştir (Sullivan ve ark., 2005). Bazı 
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sebeplerden ötürü hastalığın patogenezini anlamak karmaşık bir hal 

almıştır. Farklı düzeylerde insülin direnci ve göreceli insülin azlığı bu 

hastalarda bulunmakta olup her ikisinin varlığı da tip2 diyabetin 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca yüksek kan glukozu yani 

hiperglisemi, insülini üreten pankreasın beta hücrelerinin işlevini 

bozarak insülin direncinde artışa yol açabilmektedir. Bu sebepten 

ötürü ortaya çıkan hiperglisemi kısır döngüsüne bağlı olarak 

diyabetiklerde oluşan metabolik durum daha fazla kötü olur (Li ve 

ark., 2004). 

Tip 2 Diyabetes Mellitus’un Akut-Kronik Komplikasyonları 

Tablo 2. Diyabetin Akut-Kronik Komplikasyonları 

Akut Komplikasyonlar                  Kronik Komplikasyonlar 

Hipoglisemi koması 

Non-ketotik hiperosmolar 

koma 

Ketoasidoz koması 

Laktik asidoz koması 

 

Mikrovasküler komplikasyonlar; 

    Diyabetik Nefropati 

    Diyabetik Retinopati 

    Diyabetik Nöropati 

Makrovasküler komplikasyonlar; 

Perifer arter hastalığı 

Koroner arter hastalığı 

Serebrovasküler hastalık 

 

Morbidite, diyabetik vakalarda mikrovasküler ( nefropati, nöropati ve 

retinopati) ve makrovasküler (koroner arter rahatsızlığı, ateroskleroz 

ve serebrovasküler hastalık ) sebeplerden dolayı meydana 

gelmektedir. Diyabetes mellitusta rahatsızlığın ortaya çıkışı sinsi olup 
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bu sebeple tanı da geç konmaktadır. Tanı sürecinde bazı hastalarda bu 

duruma bağlı olarak diyabetik komplikasyonlar artık meydana gelmiş 

olmaktadır. Daha ileriki zamanlarda bu komplikasyonların büyüklüğü 

de artış göstermektedir. Diyabetik nefropati için ACE (anjiyotensin 

konverting enzim) ve ARB (anjiyotensin II reseptör blokörü) 

kullanımı, retinopati için lazer kullanımı, sıkı bir kan basıncı kontrolü, 

yağ kontrolü, glisemi kontrolü gibi uygulamalar diyabetiklerde 

komplikasyonlar ortaya çıktıktan sonra ilerleyişi yavaşlatmak için 

tercih edilir. Bu uygulamalarla böbrek yetmezliği, inme, akut 

miyokardin farktüsü ve alt ekstremitelerin ampütasyonu gibi diyabet 

ile ilişkili komplikasyonların insidansında azalma olmuştur 

Retinopatihem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetik hastalarda mikrovasküler 

problemlerden biri olan morbiditenin ana nedenlerindendir. Diyabetik 

retinopati genellikle orta yaş gruptakilerde en sık karşılaşılan görme 

kaybı sebebi olup normal nüfusa oranla körlük ortaya çıkma olasılığı 

diyabetik hastalarda 25 kat daha fazladır (Kohner ve ark., 1995; 

Sheetz ve King, 2002). Diyabetik nefropati ise spesifik fonksiyonel ve 

yapısal farklılıklar şeklinde tanımlanıp meydana gelen yapısal 

farklılıklara örnek olarak glomerül bazal membranın kalınlığının 

artması, glomerüloskleroz, podosit harabiyeti ve mezengiyal 

genişlemeyi verebiliriz (Gnudi ve ark., 2016). Diyabetiklerde en sık 

ortaya çıkan komplikasyonlardan biri de otonom sinir sistemi ve 

periferik sinir sistemi tutulumudur. Diyabetik nöropatinin en çok 

rastlanılan şekli ise distal simetrik polinöropatidir (Callaghan ve ark., 

2012). 
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Mikrovasküler Komplikasyonlar 

Diyabetik nöropati 

Diyabetik nöropati (DN), diyabetin çevresel sinir sisteminde geniş bir 

vakit aralığında meydana getirdiği harabiyet şeklinde 

isimlendirilmektedir. Diyabetin tanısının  konulduğu hastaların %10’ 

unda nöropatinin zaten bulunduğu ve rahatsızlığın yirmi senelik seyri 

içerisinde bu oranın %50’lere eriştiği tespit edilmiştir (İnal ve ark., 

2016; Önmez, 2017). 

Diyabetik nöropati sadece tek bir nörolojik tıbbi tabloya sebep 

olmayıp aynı zamanda değişik sinirlerin tutulumuyla ilgili farklı tıbbi 

tablolara da neden olabilmektedir. Tip 2 diyabetin seyri sırasında 

meydana gelen nöropati tablolarını birbirinden ayırt edebilmek bu tür 

nöropatilerin tedavisi açısından büyük önem taşımaktadır (Fink ve 

Oaklander, 2005). 

 

Şekil 4. Diyabetik Nöropatinin Etyopatogenezi (Javed ve ark., 2015). 

Diyabetik polinöropati (DPN), özellikle yaşlı hastaların büyük 

çoğunluğunda meydana gelmekte olup diyabetik hastalarda en sık 
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görülen nöropati türüdür (Ünal ve ark., 2015; Özay, 2010). Diyabetik 

polinöropati, diyabetik vakaların yaklaşık %30-50’sinde  ortaya 

çıkmakta olup diyabetik kişilerde hayatı tehdit eden etmenler 

içerisinde yer alıp diyabetik olgularda hayat kalitesini bazı yönlerden 

olumsuz etkileyen bir durumdur (Deshpande ve ark., 2008; Van Acker 

ve ark., 2009). 

        Diyabetik polinöropati birçok belirtiye neden olmakla birlikte bu 

hastaların en sık dile getirdikleri şikayet ağrı olup, özellikle küçük 

sinir liflerinde meydana gelen harabiyetle spesifiktir. Bu nöropatik 

ağrı kendi kendine meydana gelebildiği gibi belli bir uyarana bağlı 

olarak da meydana gelebilmektedir. Daha çok geceleri ve dinlenme 

durumunda meydana gelip giyilen giysilerin şikayeti daha fazla 

arttırdığı karıncalanma, allodini, sızlama ve yanma gibi belirtiler tek 

tek ortaya çıkabileceği gibi tamamının birlikte görülmesi de 

mümkündür. Nöropatiyle ilişkili belirtilerin fiziki incelemelerde 

belirgin olduğu görülmüş olsa da büyük sinir liflerinin henüz 

etkilenmemiş olabileceği ve hastaların elektrofizyolojik bulgularında 

sorun meydana gelmeme olasılığının olduğuu nutulmamalıdır 

(Hartemann ve ark., 2011). 

Diyabetik böbrek hastalığı (nefropati) 

Son dönem böbrek yetersizliğinin en mühim nedenlerinden biri 

diyabetik nefropatidir. Tip 1 diyabetiklerde yaklaşık 5-15 yıl içinde 

ortaya çıkarken, Tip 2 diyabetiklerde tanı konarken bile 

karşılaşılabilmektedir. Diyabetik nefropatitüm diyabetiklerin %20-
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40’ında oluşabilmektedir .Diyaliz tedavisi alan hastaların yarısı 

diyabetiktir. Tip 1 ve Tip 2 diyabetik hastalarda nefropatiye neden 

olan faktörler birbirine benzer olup Tip 2 diyabetiklerde iskemik 

böbrek rahatsızlığı, hipertansiyon gibi sebepler de  hasara neden 

olabilir. Nefropati yetişkin düzeydeki hastalarda en mühim 

morbiditeve mortalite nedenlerindendir (Türkiye Endokrinoloji ve 

Metabolizma Derneği (TEMD), 2016; American Diabetes Association 

(ADA), 2015). 

Diyabetik retinopati 

Diyabetik retinopati gözde bulunan ve retina olarak isimlendirdiğimiz 

ağ katmanın da yer alan kılcal damarların yüksek kan glukozuna uzun 

süre maruz kalmasına bağlı olarak hasar görmesi sonucu oluşur 

(Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2014). Diyabetik 

nöropati, diyabete bağlı olarak oluşan mikrovasküler 

komplikasyonlardan olup körlüğün erişkin bireylerdeki en mühim 

sebebidir. Diyabetik nöropati diyabetin tüm türlerinde ortaya çıkabilir 

(Uzunova ve Öner, 2016). Diyabetik retinopati görülme olasılığı 

diyabet süresi 20 yılı aşmış olan kişilerde %60’ın üzerine çıkmaktadır 

(Türkiye Diyabet Vakfı, 2016). Diyabetik bireylerde esas sorun 

kapiller göz damarlarında hasarın ortaya çıkması ve ağ tabaka 

dediğimiz retinanın beslenememesidir. Vakaların yaklaşık %2’sinde 

retinopatiye bağlı görme bozukluğu ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 

Retinopati, diyabetes mellituslu hastaların yaklaşık %60’ında 20 yıl 

sonra ortaya çıkmaktadır (Özcan, 2002). Gözün bir diğer 

bozukluklarından olan katarakt ve glokom, diyabetli bireylerde 
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genellikle daha erken meydana gelmektedir (American Diabetes 

Association (ADA), 2015).Diyabetik bireylerde meydana gelebilecek 

retinopatinin ilerleyişini geciktirmek ve retinopatiyi önlemek amacıyla 

diyabetes mellituslu bireylerde tanı konarken retinopati taraması 

yapılmalı ve yılda bir muhakkak kontrol edilmelidir (Türkiye 

Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), 2016; American 

Diabetes Association (ADA), 2015). 

Makrovasküler Komplikasyonlar 

Koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı ve serebrovasküler 

hastalıklar gibi makrovasküler komplikasyonlar ana damarlarda 

oluşan değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Özcan, 2002). 

Koroner arter hastalığı (KAH) 

Koroner arter hastalığı diyabetik bireylerde en büyük morbidite ve 

mortalite nedenlerindendir(American Diabetes Association (ADA), 

2015). Tip 2 ditabetes mellituslu bireylerde diğer bireylere kıyasla 

koroner arter hastalığının ortaya çıkma riski 2-4 kat daha fazladır. 

Vakaların yaklaşık %60-75’i makrovasküler sebepler nedeniyle 

hayatlarını kaybetmektedir (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma 

Derneği (TEMD), 2016). Diyabetik bireylerde koroner arter hastalığı 

için en büyük risk faktörleri dislipideminin ve hipertansiyonun (HT) 

varlığıdır (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), 

2016; American Diabetes Association (ADA), 2015). Koroner arter 

hastalığı riski diyabetes mellituslu bireylerde lipid kontrolü ve hayat 

stili değişiklikleri gibi çok faktörlü bir yaklaşım üslubunun 
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benimsenmesiyle azaltılabilir. Koroner arter hastalığı açısından 

yüksek risk taşıyan grup daha çok yaşı  ≥45 olan erkeklerden  ve yaşı 

≥50 olan kadınlardan oluşmaktadır (Türkiye Endokrinoloji ve 

Metabolizma Derneği (TEMD), 2016). 

Serebrovasküler hastalık 

Serebrovasküler rahatsızlıklar, beyne giden damarların bloke olması, 

daralması ve sertleşmesine bağlı olarak engellenmiş kan akımı 

nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Tip 2 diyabetes mellitusta ölüm 

sebepleri arasında ilk sırayı kardiyovasküler rahatsızlıklar ve 

serebrovasküler hastalıklar almaktadır. Kişide serebrovasküler hastalık 

riskini arttıran sebepler arasında yüksek kan basıncı, merkezi obezite, 

artmış kolesterol seviyesi ve sigara içimi yer almaktadır.Plazma glikoz 

seviyesinin normal aralıklarda tutulması ve hipertansiyonun kontrol 

altına alınması, sedanter yaşamın önlenmesi, tavsiye edilen diyet 

programına uyum sağlamak ve erken tanı serebrovasküler hastalık 

riskini önemli ölçüde azaltır (National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), 2014). 

Periferik arter hastalığı (PAH) 

Bacakta bulunan kan damarlarının daralması ve tıkanmasına bağlı 

olarak bacaklara giden kan akımı azalır ve buna bağlı olarak da 

ampütasyon ihtimali artış gösterir. Periferik arter hastalığı (PAH), 

inme ve kalp krizi açısından mühim bir risk faktörüdür. Bacağın bazı 

bölgelerinde ve baldır kısmında yürüme sırasında ağrı hissinin 

algılanması ve dinlenmeyle bu ağrı duyusunun giderek kaybolması 
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periferik arter hastalığının işaretidir (National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), 2014). Periferik nabız, 

periferik arter rahatsızlığı bulunan topallayan bireylerde detaylı olarak 

değerlendirilmelidir (American Diabetes Association (ADA), 2015). 

Diyabette Başlangıçta Tıbbi Beslenme Tedavisi 

Amerika Diyabet Derneği (ADA) ve Avrupa Diyabet Dernekleri 

Birliği (EASD) gibi kurumlar diyabetin tedavisinde dereceli bir tedavi 

yaklaşımı önermekte olup diyabetin tıbbi  beslenme tedavisindeki  

gayeleri şöyle sıralamak mümkündür: 

-Hem bedensel aktiviteyle hem de sağlıklı beslenme ile sağlığı 

iyileştirmek için davranışlarda birtakım değişiklikler meydana 

getirmek,  

-Diyabetin ortaya çıkardığı komplikasyonları önlemek ve tedavi 

etmek,  

-Plazma glukoz seviyesini normal sınırlar arasında tutmak,  

-Kişisel ve kültürel tercihler göz önüne alınarak ayrıca kişinin 

yaşam şekli de göz önünde bulundurularak bireysel beslenme 

gereksinimlerinin karşılanmasıdır (Tümer ve Çolak, 2002).  

Beslenme tedavisi sırasında diyetisyen kontrolünde olguların kişisel 

olarak değerlendirilmesi ( BKİ, laboratuvar bulguları, yaşam şekli 

değişimlerine arzusu ve tıbbi tedavisi, egzersiz düzeyi) sağlanarak bu 

süreç planlanır (Türkiye Diyabet Vakfı, 2016). Ana öğün (2 ile 3 ana 

öğün) ve ara öğün (2 ile 4 ara öğün) kişinin alışkanlıklarına bakılarak 

oluşturulmalı ve günlük kalori gereksiniminin 25-35 g/gün ( 
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14g/1000kkal)’ı posadan ve %45-65’i karbonhidratlardan (minimum 

130 g) karşılanmalıdır. Aynı şekilde günlük kalori gereksiniminin 

%30’u yağlardan ve yaklaşık %7’si doymuş yağlardan 

karşılanmalıdır. Günlük alınması gereken kolesterolün 200 mg’ın 

altında olması sodyum kullanımının 2300 mg’ın altında olması 

gereklidir. Yetersizlik belirtisi olmadığı sürece vitamin ve mineral 

takviyesi tavsiye edilmemelidir (Türkiye Diyabet Vakfı, 2016). 
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1. GİRİŞ 

İçerdiği yüksek şeker nedeniyle aranılan bir gıda ve enerji kaynağı 

olan pekmez, yurdumuzda üretilen en önemli geleneksel üretilen besin 

maddelerinden biridir. Üzüm pekmezi ülkemizin her bölgesinde 

özellikle kırsal kesimlerde daha yaygın olarak üretilmektedir. 

Geçmişte daha fazla üretilen ve insanların temel gıda kaynaklarından 

biri olan pekmez, değişen koşullarla daha az üretilmeye başlanmış ve 

daha az tüketilen bir ürün haline gelmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü 

(DİE) 1984 yılında yürütüğü bir araştırmanın verilerine göre, toplu 

yerleşim yerlerinde yaşayanların %40'ının pekmez yediği verilerle 

ortaya çıkmıştır [1]. Günümüzde bu oranın daha da artmıştır. Fakat 

pekmezin beslenmedeki önemi giderek artmıştır ve beslenmede ne 

kadar önemli bir gıda kaynağı olduğu literatür incelendiğinde 

anlaşılmıştır. Ayrıca besin maddeleri halk sağlığını yakından 

ilgilendirdiği için kimyasal bileşimi ve üretim biçimi çok önemlidir. 

Üzümde çeşitli asitlerin varlığı belirlenmiştir, bunlar; başta malik asit 

olmak üzere tartarik asit ve az miktarda sitrik asit bulunduğu tespit 

edilmiştir. [2]. Ortalama 5 g/L olan bu asitlerin tatlı pekmezde belli bir 

oranın altına düşürülmesi istenmektedir. Bunun için meyve şıralarına 

asit giderici olarak eklenecek maddelerin miktarı önem kazanmıştır. 

Eğer asit giderici yeterli miktardan daha az kullanılırsa istenilen tat ve 

standartta tatlı pekmez elde edilemez bundan dolayı pekmez ekşir [3]. 

Eğer asit giderici miktarı istenilen oranın üzerinde eklenirse pekmezin 

rengi değişime uğrayıp koyulaşarak olumsuz yönde tat ve koku gibi 

fiziksel parametrelerde bozulmalara neden olur [4]. Bundan dolayı 
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gerekli asit giderici miktarının belirlenmesi, üretilecek pekmez kalitesi 

açısından büyük önem arzetmektedir. 

1.1. Pekmez Toprağı 

Pekmez Karbonhidrat ve enerji kaynağı olarak olarak 

kullanılmaktadır. Üretimi için toprak kullanımının binlerce yıllık bir 

geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Geleneksel olarak pekmez 

üretimi Şekil 1’ de görüldüğü gibi prosedürle üzümler sıkılıp şıra 

oluşturulur. Şıradaki asitliği giderme yollarında biri olan durultma 

işlemi uygulanır. Bu işlem için genellikle %50-90 oranında kalsiyum 

karbonat (CaCO3) içerikli beyaz görünümlü pekmez toprağı 

kullanılmaktadır. [5]. Bu toprağının şıraya ilave edilmesinin nedeni; 

şırasıyı berraklaştırmak, süzülmeyi ve ekşiliğin giderilmesini 

sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Pekmez toprağı şıra sıcaklığının 

50-60°C’ye ulaştığında 10-15 dakika kaynatılarak ilave edilmesi 

önerilir. Şıraya katılacak toprak için genelde 100 kg üzüm şırası için 

1-1,5 kg pekmez toprağı ilave veya bir tülbentte sarılarak kaynatma 

kazanına bırakılır. Sonra dinlendirme kaplarında 4-5 saat kadar 

dinlendirmeye alınır. Dinlenme süresi sonunda kabın dibinde tortular 

meydana gelir. Sonra şıranın berrak kısmı kaynatılır, şıra kaynadıkça 

kazanın üstünde köpük oluşmaya başlar. Bu oluşan köpükler kepçe 

yardımıyla üstten alınır. Kıvama gelen şıra soğutultuktan sonra artık 

pekmez olmuştur [6]. Pekmez yapılırken ham üzüm şırası asit giderme 

ve durultma işlemlerine tabi tutulurak işlem gerçekleştirilir. Presten 

çıkan şıra içinde, çeşitli büyüklükte parçacıklar, kabuklar ve hücreler 

içerdiği gözlenmiştir. Ayrıca üzüm şırası içerinde pektin, protein ve 
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tartarik asit gibi pekmez üretimi üzerinde olumsuz etki yaratabilen 

bileşikler içerir. Bu istenmeyen bileşikleri ve olumsuzlukları en aza 

indirmek için asit giderme ve durultma işlemlerine tabi tutulur. 

Başlıca durultma yöntemleri şöyledir. Bunlar; tanen, ısı uygulaması, 

soğuk bırakma, jel uygulaması ve enzimatik yöntemlerdir [7]. Bu 

uygulamada kullanılan toprak, durultma, asidini azaltmakta, ve 

süzmeyi kolaylaştırmaktadır. toprağı üzümler preslemeden önce 

üzümlerin üzerine serpme yapılarak veya preslenmiş şıra ve kesilmiş 

şıraya eklemeye benzer bir uygulama gibi yöntemler mevcuttur. İlk 

uygulamada pekmez toprağı üzümlerin üzerine serpilerek preslenir. 

Elde edilen şıradaki asit 50-60 oC'de 10-15 dakika kesilme gözlenir ve 

4-5 saat bekletilerek asidi durultmayla azaltılmaya çalışılır [8]. Bir 

başka yöntemde ise elde edilen şıralar 50-60 0C'de 10-15 dakika 

kaynatıldıktan sonra pekmez toprağı ilave edilmesiyle pekmez 

üretilmeye çalışılır. Bu arada üstte oluşan köpükler kepçeyle alınıp 

dinlendirme kaplarına alınır ve 4- 5 saat bekletilir. Bundan sonra 

berrak kısım sifonla alınarak pekmez kazanına aktarılır. [9] Kullanılan 

bu toprağın özellikleri; Pekmezin kaynatılması sırasında pekmezin 

içine konulan pekmez toprağı bir bakıma jeofaji olayı olarak bilinir. 

Pekmez toprağı olarak dağılabilir, yumuşak, kil boyutlu, genellikle gri 

renkli veya beyaz renkli malzemeler kullanıldığı görülmektedir. 

Pekmez toprağı malzemesi altere olmuş tebeşir kayası,  gölsel 

kireçtaşı, traverten kayası, serpantin ve asbest malzemesinden 

oluşmaktadır. Pekmez toprağı olarak kullanılan malzemelerin içerinde 

genellikle büyük oranda CaCO3 içermesi ve pekmezde kullanılması 

sağlık açısından bakıldığında genelde büyük bir sorun 
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oluşturmamaktadır. Fakat çöp atıkları, yerleşim bölgelerine yakınlık, 

ilaç kalıntıları, ağır metal kirliliği ( Kurşun, Arsenik gibi) ve araç 

trafiğinin yakın olduğu bölgeden alınması açısından pekmez 

toprağının kullanılması sakıncalı olabilir. Bazı pekmez toprağıyla elde 

edilmiş pekmezler asbest lifleri ve tozları içerebildiği de gözlenmiştir. 

Asbestli toprağın pekmezde kullanılmasının sakıncalı olduğuna dair 

bir kaynakça yoktur. Fakat asbestli toprağın ocaklardan alınması ve 

kullanılması sırasında tozlarının solunması ile sağlık riskleri 

oluşturabildiği görülmüştür. Üzerinde durulması gereken en önemli 

konu Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)’ dir. PAH, iki veya 

daha fazla aromatik halkanın birleşmesi sonucu oluşan bileşikler 

grubu olarak bilinirler (WHO, 2000). Bunlardan iki halkalı olanı 

naftalin, üç halkalı antrasen ve fenantren ile daha fazla sayıda halkaya 

sahip olanları ise polisiklik aromatik hidrokarbonlar olarak bilinirler 

ve kendi adlarıyla anılmaktadır. PAH'ların bu yapıdaki 

hidrokarbonların yüksek sıcaklıkta pirolizi sonucu meydana geldikleri 

bilinmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar PAH'ların bitkiler ve 

bakteriler tarafından da meydana getirilebildiklerini  göstermektedir 

[10].  

PAH insan sağlığı üzerinde çok önemli etkileri vardır. Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO),  

Avrupa Birliği'nin ilgili komisyonlar tarafından, Amerika Birleşik 

Devletleri Gıda Ve İlaç Dairesi(FDA) gibi kuruluşlar tüketici 

sağlığının korunması amacıyla ilaç kalıntılarının sebeb olabileceği 

sosyal ve ekonomik olumsuzlukların önlenmesi amacıyla diğer 
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ülkelerle iş birliğinin sağlanması için çalışmalar yürütmektedirler. 

PAH’lar bilinen tüm çevresel olaylardaki organik kirleticiler olarak 

bilinmektedirler ve geniş bir alana yayıldıkları için önem 

arzetmektedirler. Bu bileşiklerin fazlalığı çevresel kaygılara neden 

olmaktadır. PAH’ların ana kaynakları olarak; egzoz gazları, bitmemiş 

yanma olayları, orman yangınları, organik maddenin için diyajenetik 

süreçler, ve mikrobiyolojik sentezler yada dönüşümlerdir. Başka ifade 

ile, bu tür bileşikler hem antropojenik süreçler hem de bazı doğal 

olaylar sonucunda oluşmaktadır. PAH’lar hemen hemen tüm toprak 

tiplerinde bulunabilen kirleticiler olarak bilinirler [11]. Ayrıca bu 

kirleticiler uzun süreli desorpsiyon sonucunda yer altı suları 

dolayısıyla içme suyuna geçebilirler. Bundan dolayı bu kirleticilerin 

olabildiğince yerleşim bölgelerinden uzaklaştırılması gerekmektedir. 

Ülkemizde özellikle iç Anadolu bölgesinde pekmez toprağı yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Pekmez toprağının kullanıldığı yerler 

arasında Bor (Niğde), Göktepe (Muğla), Gemerek (Sivas), Ulukışla 

(Niğde), Eski Halfeti (Şanlıurfa), Eskil (Aksaray), Pozantı (Adana), 

Mucur (Kırşehir) gibi yerleşim yerleri gösterilebilir [12]. Göktepe 

örneğinde XRD analizi sonucunda çok az kuvars ve kalsit tespit 

edilmiştir. Sızır köyü yakınlarındaki traverten kayasının altere olmuş 

kısımları pekmez toprağı olarak kullanılmaktadır. Şanlıurfa eski 

Halfeti ilçesinden alınan toprak örneğinin XRD analizi sonucunda 

kalsit içerikli olduğu tespit edilmiştir [13].  Niğde ili Bor ilçe merkezi-

Kemerhisar yol güzegahından alınan numune analiz sonuçları; 

Traverten platosu altında altere olmuş, ayrışmış diyajenez traverten 

kumudur. Gözenekli, gevşek altere traverten pekmez toprağı olarak 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR | 278 

 

 

kullanılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre ağır metaller limitlerin 

altında olduğu gözlendi [14]. Bor ilçesinden alınan toprağın XRD 

sonucunda ise mineral bileşiminin kalsit ve kil olduğu gözlenmiştir. 

Konya Emirgazi ilçesinde pekmez toprağı olarak marn kayası ve  

altere olmuş gölsel kireçtaşı kullanılmaktadır. Pekmez toprağı 

örneğinin XRD sonucunda mineral bileşiminin Kalsit, Dolomit, 

Kristobalit, ve Mika olduğu görülmektedir. Ulukışla ilçesine bağlı 

Alihoca köyünde ise Gabro, Serpantin, Diyorit, Dunit ve peridotit 

kayaları üzerine kurulduğu gözlendi. Serpantinden elde edilen analiz 

sonuçlarına göre; Cu: 44 mg/kg, Cr: 704 mg/kg, Pb: 20 mg/kg, Ni: 

404 mg/kg olarak tespit edildiği görüldü [15-19]. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma evreni Batman ili Gerçüş ilçesi kırsalındaki üretilen bölgeye 

has özeliğe sahip olan ‘Mezrone’ üzümünden elde edilen şıra 

kullanılarak geleneksel ve yeni önerdiğimiz yöntemle pekmez elde 

edilmiş ve bu numuneler üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bulduğumuz bu yeni proses ile halk arasında yardırma olarak bilinen 

asit giderme esasına dayanan bir yöntemdir. Yaptığımız araştırma ve 

çalışmalar sonucunda asidik özelliğe sahip olan bu meyve sularına 

kalsiyum açısından zengin olan ve sağlıklı pekmez üretebilen ayran ile 

yardırma işlemiyle pekmez üretilebileceğinin mümkün olduğu 

deneyler sonucunda görülmüştür. Bu yöntem, asidik meyve suyu ile 

bazik olan ayranın nötralizasyonu sonucu aynı etkiye sahip olduğunu 

kanıtlamak için yapılmıştır. Bu hipotezleri kanıtlamak için, ağır 

metallerin varlığı Atomik adsorpsiyon spektrometre (AAS) ile HMF 
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miktarını ise HPLC ile belirlenmiştir. Ayrıca örneklerin pH'ı, kül 

miktarları, toplam asit miktarları incelenmiştir. 

Pekmez numunelerinin pH ölçümleri TS 3792 standartlarına uygun 

olarak alınmıştır [21]. pH değeri için pekmez numuneleri saf suyla 

(1:2) oranı dikkate alınarak homojen hale getirilip ölçüm alındı. Her 

bir numunenin 30 ml sine karşılık 60 ml su eklenmiştir sonra pH 

metre ile pH ölçümü alındı. 

Geleneksel ve yeni yöntemde elde edilen pekmezlerde organik 

bileşiklerin ortamdan uzaklaştırılması ve yalnız inorganik maddelerin 

miktarlarının belirlenmesi için toplam kül miktarı numunenin 550-600 

ºC sıcaklıktaki kül fırınında bekletildi [22]. Homojenize edilmiş 

pekmez numunesinden 2 g alınarak terazide darası alındı (A1) ve 

porselen krozeye alınarak tartıldı (A2). Numune içindeki sıvı iyice 

buharlaşana kadar su banyosunda bırakılmıştır. Sonra hafif alevin 

üzerinde köpürme işlemi bitene kadar kömürleşmesi sağlandı. Daha 

sonra kül fırınında bütün organik maddeler uçurulup kül oluşuncaya 

kadar 550 ºC’lik fırında bekletilip tamamen yakılması sağlandı. Sonra 

desikatöre alınan kapsülü soğutup tartma işlemine tabi tutuldu (A3). 

Bu işlemlerden sonra aşağıda belirtilen formül ile % kül miktarı 

hesaplandı [21]. 
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Numunelerdeki toplam asitlik değeri için TS 3036 prosedürü dikkate 

alınarak hesaplandı [23]. Numuneler, indikatörle birlikte derişimi belli 

olan NaOH ile titre edildi. Bu işlem için 10 g pekmez saf su ile 100 

mL’ye tamamlanıp seyreltildi ve bu oluşan seyreltik çözeltiden 50 mL 

alınarak 0.1 N NaOH ile Fenol ftaleyn indikatörüyle titre edildi. 1 kg 

pekmezdeki asitlerin toplam eşdeğer sayısı (mmol/kg) aşağıdaki 

formül dikkate alınarak hesaplandı.  

 

Aşağıdaki denklem dikate alınarak toplam asit miktarı, tartarik asit ve 

sitrik   yüzde olarak hesaplandı (g/100 g veya g/100 ml ). 
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Şeker tayinleri Lane-Eynon yöntemi bağlı olarak belirlenmeye 

çalışıldı. Bu yöntem invert şekerin fehling çözeltisinde bulunan CuO 

suda çözünmeyen Cu2O indirgemesi esasına dayanmaktadır. 2 mL 

pekmez 250 mL’lik balon jojeye aktarılarak üzerine 50 mL saf su 

ilave edildi. Durultma işlemi yapmak amacıyla 5 mL %30’luk CuSO4 

ve 5 mL %15’lik potasyum ferrosiyanit eklenerek, saf su ile 250 ml’ye 

tamamlandı. Şeffaf filtrattan 50 ml alınarak üzerine 5 mL %37’lik 

HCl çözeltisinden eklenip 75 ºC’ta su banyosunda 5 dakika boyunca 

bekletildi sonra 70 ºC’a kadar soğutuldu ve aynı sıcaklıkta 5 dak 

boyunca inversiyona tabi tutuldu. Çözeltiye 1-2 damla fenolftalein 

indikatörü damlatılıp, 5N NaOH ile hafif pembeleşme başlayana kadar 

titre edilip saf su ile 100 mL’ye tamamlanması sağlandı. Hazırlanan 

çözelti bürete konulup erlene 5’er mL fehling A ve fehling B yaklaşık 

25 mL saf su konarak kaynatıldı. Kaynamaya başladıktan 2 dk sonra 3 
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damla metilen mavisi eklendi ve kaynamanın 2. dakikasında büretteki 

örnek ile kaynama devam ederken yavaş yavaş titre edildi. Titrasyon 

işlemi ortamın rengi bakır kırmızısı oluncaya kadar sürdürüldü. 

Harcanan miktar hesaplandı. Titrasyon bir kez daha tekrar edilerek 

aşağıdaki formüle göre hesaplandı. Toplam şeker miktarı (%) 

aşağıdaki formülle bulundu [24]. 

 

HMF; aminoasit ve şekerlerin tepkimesiyle ortaya çıkan Maillard 

Reaksiyonu’nun bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. HMF, bal 

gibi doğal gıdalarda az miktarda bulunabilen  aynı zamanda ısıl işlem 

görmüş meyve suyu, jöle reçel, bal, marmelat, domates salçası gibi 

birçok meyve ve sebze kaynaklı gıda maddeleri de HMF 

içerebilmektedir. Bu ürünlerde HMF miktarının belirli bir oranda 

bulunması; rengin esmerleşmesine, ürünün kokusu ve tadında önemli 

bozulmalara, besleyici değerlerinde azalmalara sebeb olabilmektedir. 

Ayrıca HMF’nin kanserojen etkisi olduğu literatürde görülmektedir. 

Açık kazanlarda üretilen pekmezin yüksek sıcaklıkta yapılan 

kaynatma işlemiyle insanlar üzerinde kanserojenik etkiye sahip 

olduğu görülmüştür. [25]. 
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Pekmezlerdeki HMF, barbütirik asit ve para-toluidin ile tepkimeye 

girerek renkli bir maddeye dönüştüğü görülür. Bu renkli maddenin 

absorbansı spektrofotometrik olarak ölçülmekte ve buradan HMF 

miktarı hesaplanmaktadır [26,27]. HMF analizinde 10 g pekmez 

örneği tartılarak saf su ile 100 ml’lik ölçülecek balonuna aktarılır. İki 

ayrı deney tüpünün her birine 2 mL örnek çözeltisinden ve 5 mL para-

toluidin çözeltisi konuldu. Tüplerden birisine 1 ml barbütirik asit 

diğerine ise 1 mL saf su ilave edilerek tüp iyice karıştırıldı. Bu 

işlemler 1- 2 dakika içerisinde tamamlandı. Kör olarak saf su 

kullanıldı. Spektrofotometrede 550 nm dalga boyunda ayarlandıktan 

sonra kör çözeltisine karşı okunan absorbans değerleri ve aşağıdaki 

formül dikkate alınarak pekmez örneklerinin HMF miktarları mg/kg 

şeklinde hesaplandı. 

 

Farklı miktarlarda  pekmez numunelerinden 1.5 µL- 40 µL  alınarak 

etanolde hazırlanmış 0.5 mM DPPH çözeltisi ile karıştırıldı ve son 

hacim 2 mL’ye tamamlandı. Karışımlar karıştırldıktan sonra oda 

sıcaklığında ve karanlık ortamda yarım saat süreyle bekletildi. 1 mL 

0.5 mM DPPH etanol ile (1:4) oranında seyreltildi ve kontrol olarak 

kullanıldı. Absorbans değerleri 517 nm’de ölçülerek aşağıdaki 

formüle göre % inhibisyon değeri hesaplandı [28]. 
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2.1. Geleneksel Pekmez Üretimi 

Pekmez, kuru vetaze üzümün bazı yardımcı maddelerle asitliğinin 

düşürülerek veya düşürülmeden berraklaştırılmasıyla elde edilen 

siyahı andıran ve kıvamlı besin maddesidir [16]. Çok eski bir geçmişe 

sahip olan pekmez üretimi çoğunlukla modifiye edilmemiş üretim 

tekniklerine sahip olunmadığından ülke genelinde gerekli teknoloji 

bulunmamaktadır. Bu amaçla çeşitli şekillerde ekstrakte edilen şıra, 

geleneksel  yöntemle açık alev üzerinde kıvama getirlmektedir. Bu 

yöntemle elde edilen pekmez çok berrak ve kahverengidir [17]. 

Pekmezdeki kahverengi renkli şurup, ağzı açık bir kazanda yüksek 

sıcaklıkta kaynatılır ve bileşimdeki şekerler, asitler ve diğer 

maddelerin çeşitli reaksiyonları sonucu oluşur. Sıvı üzüm pekmezinin 

modern ve klasik yöntemlere göre üretim şeması Şekil 1'de verilmiştir 

[18].  

Vakum ve açık kazan pekmezi literatür üzerinde yapılan 

araştırmalarda; açık kazan yöntemiyle üretilen pekmezin renginin 

vakum yöntemiyle üretilen pekmezin rengine göre çok koyu olduğu, 

konsantre edilmesi sırasında şıradaki şekerin bir kısmının konsantre 

içinde yanması sonucu toplam şeker miktarında %12.56 oranında 

kaybolduğu belirlenmiştir [18]. Açık kazan yöntemiyle üretilen 

pekmez asit içeriğinin yüksek olduğu, konsantre edilmesi sırasında 

ortamda bulunan heksozların, ortamın düşük pH'sında HMF ile 

tepkimeye girerek formik asit ve levulin aside parçalanmasıyla 

oluştuğu belirtilmektedir [18]. 
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Şekil 1. Geleneksel yöntemle pekmez üretimi 

 

2.2. Yeni pekmez üretimi 

Şekil 2'deki mekanizmada da görüldüğü gibi yeni pekmez üretim 

prosesi yaş ve taze üzümden de olabileceğini göstermektedir. Üzüm 

şırasının asitliğini gidermek için ayran kullanılması gerektiği 

vurgulanmıştır. Bu amaçla yapılan denemeler ve karekterize edilen 

deneyler sonucunda 95 L pekmez şırasına 5 L ayran kullanılması 

uygun olduğu görülmüştür. 
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Şekil 2. Yeni pekmez üretim mekanizması 

 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Pekmez toprağı uygun koşullarda alınmış, geleneksel yolla ve ayranla 

yapılan pekmez örnekleri üzerinde aşağıdaki testler yapılmıştır. 

Tablo 1. Bazı metallerin miktar tayini (µg/L) 

ppb(µg/L) Pekmez toprağı Ayran ile  Geleneksel yöntemle 

As 113,53 9,062 27,421 

Pb 177,426 29,312 51,47 

Cd 159,38 12,342 19,961 

Cu 3493,062 1064,51 1883,4 

Fe 7581,128 3692,53 2944,742 

Zn 2382,201 964,62 811,582 
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pH değeri belirlenirken pekmez örnekleri distile su (1:2) ile 

karıştırılmış ve ardından homojenize edilerek ölçülmüştür. Çalışmada 

30 ml pekmez örneğine 60 ml saf su ilave edilip pH ölçümü 

yapılmıştır. Pekmezin pH değerleri Tablo 2'de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Elde edilen melas örneklerinin pH değerleri 

Örnek pH 

Ayran ile  5.86 

Geleneksel yöntemle  5.08 

Ortalama 5.47 

 

Numunelerin toplam kül miktarını bulmak ve numunedeki tüm 

organik maddelerin yandığından emin olmak için yaklaşık 2 gram 

pekmez numunesi hassas terazide darası alınarak (A1) tartılmıştır 

(A2). Numune su banyosunda iyice köpürene kadar bekletilmiş, daha 

sonra hafif alevde köpürme bitene kadar kömürleştirilmiştir. Daha 

sonra 580 ºC'lik etüvde kül fırınında beyaz kül oluşana kadar tamamen 

yakılmıştır. Krozedeki numune yakılıp soğutulduktan sonra tartılmıştır 

(A3). Bu yapılan işlemler sonucunda elde edilen veriler ile % kül 

miktarı aşağıdaki formül dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

 

Pekmez numunelerinde toplam kül yüzdesi değerleri Tablo 3'te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Örneklerin pekmez kül içeriği değerleri 

Örnek Ayran ile Geleneksel 

A1 (g) 21.332 20.345 

A2 (g) 23.019 22.437 

A3 (g) 21.981 21.248 

Kül oranı % 0.385 0.432 

 

Hidroksi metil furfural (HMF), amino asitler ile şekerlerin reaksiyonu 

sonucu ortaya çıkan bir üründür. Ayrıca ısıtılmış meyve suyu, bal, 

reçel, marmelat, jöle ve domates salçası gibi birçok sebze ve meyve 

kaynaklı besin maddesi de HMF içerebilir. HMF miktarları bu 

ürünlerde belirli bir sviyede olduğunda; renginde kahverengileşmeye, 

tadıda ve kokusunda bozulmaya neden olduğu ve besin değerleri ise 

azalma yönünde analizler sonucunda elde edilmiştir. HMF bu 

dönüşümler sonucunda kanserojen etkiye sahip olabilir. Ağzı açık 

kazanlarda yüksek sıcaklıklarda kaynatılması, insanlar üzerinde 

kanserojen etkisi olan HMF' nin pekmezde yüksek oranlarda 

görülmesine neden olmaktadır. Spektrofotometrede 284 nm dalga 

boyunda ayarlama yapıldıktan sonra kör çözeltiye karşı okunan 

absorbans değerleri kullanılarak pekmezin HMF miktarları mg/L 

olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 4. Pekmez örneklerinin HMF değerleri 

Örnek Absorbans (nm) HMF (mg/L pekmez) 

Ayran ile  284 105.102 

Geleneksel 

yöntem 
284 280.394 

Ortalama 284 192.748 
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Tablo 5. Pekmez numunelerde asit değerleri 

Numune 
Toplam 
Asitlik 

(mmol/kg) 

Sitrik Asit 
% (g/100 g) 

Tartarik Asit 
% (g/100 g) 

Geleneksel 
yöntem 

35.00 0.22 0.26 

Ayranlı ile 38.00 0.24 0.29 

 

Elde edilen numunelerde toplam asit, sitrik asit ve tartarik asit 

değerleri karşılaştırıldığında ayaranla elde edilende şeker miktarlarının 

daha fazla olduğu görülmüştür. 

4. SONUÇLAR 

Çalışmada, pekmez örneklerinin pH değerleri en düşük geleneksel 

yöntemle elde edilen örnekte 5.08, ayranla elde edilen örnekte ise 5.86 

olarak bulunmuştur. Ortalama pH değeri ise 5.47 olarak ölçülmüştür. 

Pekmezin kül değeri ayranlı örnekte %0.38, geleneksel örnekte ise 

%0.43 olarak belirlenmiştir. Numunelerde meydana gelen HMF 

değerleri ortamın pH değerine ve şeker derişimine bağlı olduğu 

görüldü. 105.102 mg/L geleneksel ayran pekmezinden 280.394 mg/kg 

pekmez elde edilmiştir. Kaynatma işlemini odun ateşi ile yaptığımız 

için aşırı ısıl işlemden dolayı HMF değerleri yüksek çıkmıştır. Bu 

değerler bizim önerdiğimiz yöntemle elde edilen HMF değerinin iki 

katıdır. Ayrıca AAS'de yapılan çalışmada pekmez toprağındaki ağır 

metal miktarına, geleneksel yöntemle elde edilen pekmeze ve ayranla 

elde edilen pekmeze baktığımızda bizim yöntemimizde daha az 

miktarda ağır metal gözlenmiştir. Bu veriler ışığında pekmez 

toprağında belirtilen maddelerin varlığı göz ardı edilemeyeceğinden 
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alternatif ve daha sağlıklı bir yöntem geliştirilmelidir. Pekmez 

toprağındaki bu özellik pekmezde pH değerini yükselten ayranında 

aynı özelliğe sahip olduğu belirtilen yöntemle anlaşılmaktadır. [20] 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen tüm sakıncalar göz 

önünde bulundurularak pekmez toprağının kullanımı Tarım ve Orman 

Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol altına alınmalı, 

geliştirdiğimiz yöntem herkes tarafından bilinip uygulanana kadar 

pekmezin alınacağı merkezler belirlenmeli, eğer pekmez toprağı 

kullanılacaksa toprak gerekli ağır metaller, diğer kirleticiler şehir 

merkezlerinden uzak yerlerden alınıp olası tehlikeler açısından analiz 

edilmelidir. Ayrıca pekmezin vakumlu bir kaynatma işleminde 

gerçekleştirilmesi durumunda HMF değerleri daha düşük çıkacaktır. 
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Dünya nüfusunun yaşlandığı bilinmektedir (BM, 2017). Gelişmekte 

olan ülkelerde yaşlı nüfusun artması nüfus piramidinde değişikliğe 

neden olmaktadır. Bulaşıcı hastalıkların morbiditelerinin azalması ve 

bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların yaygınlaşması ile ilişkili 

epidemiyolojik değişikliklerin demografik yapıyı etkilediği ifade 

edilmektedir. Genel toplumun doğuşta beklenen yaşam süresi 

uzamasına rağmen, yaşlı bireylerin özerkliğini ve yaşam kalitesini 

etkileyebilecek diğer bazı patolojiler ortaya çıkabilmektedir (Chibante 

ve ark., 2016). Yaşlı bireyler genellikle demans, osteoporoz ve artrit 

gibi birden fazla hastalığa sahiptirler. Komorbiditenin şiddet düzeyi 

yaşla birlikte artması daha karmaşık ve özel bakım hizmetlerini 

gerektirmektedir (WHO, 2011). Sağlık hizmetlerine yönelik artan 

taleplere yanıt olarak, yeni sağlık hizmetleri sunum modelleri ortaya 

çıkmaktadır. Sağlık kuruluşları ihtiyaçları karşılayabilmek için 

farklılaşmakta ve profesyoneller arası işbirliği ve görev dağılımı 

benimsemektedir. Sağlık politikasındaki bu genişleyen uluslararası 

eğilim, geçmişte alışılandan uzaklaşmaya ve profesyonel başarıya 

dayalı roller tahsisine doğru ilerlemeye doğru yol almaktadır. Şu anda 

hızlı ve önemli bir değişim geçiren alanlardan biri de yaşlı bireylere 

bakım sağlanması konusudur (De-Bont ve ark., 2016; Dwyer ve ark., 

2017; Giebel ve ark., 2020).  

Türkiye’de yakın gelecekte aile-toplum yapısında oluşan değişimler 

ve toplumun yaşlanması gibi nedenlerden dolayı bazı sağlık 

sorunlarının boyutlarının değişmesi beklenmektedir. Süreç içerisinde 

devletin ve toplumum sorumlu olduğu veya evde bakıma ihtiyacı olan 
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bireylerin esenliklerinin arttırılması için gerekli düzenlemelerin 

yapılması gerekmektedir (Zıplar, 2017). Türkiye İstatistik Kurumu 

2021 yaşlı istatistiklerine göre, yaşlı nüfus sınıflamasında yer alan 65 

yaş ve daha yukarı gruptaki nüfus, 2016’da 6 milyon 651 bin 503 kişi 

iken bu sayı son beş yıl içerisinde %24,0 artarak 2021’de 8 milyon 

245 bin 124 kişiye yükselmiştir. Yaşlı nüfusun toplam nüfus 

içerisindeki oranı 2016’da %8,3 iken, 2021’de %9,7'ye yükselmiştir. 

Nüfus projeksiyonları yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0 

oranında, 2030 yılında %12,9 oranında, 2040 yılında %16,3 oranında, 

2060 yılında %22,6 oranında ve 2080 yılında %25,6 oranında olacağı 

öngörülmektedir (TÜİK, 2022). Nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi 

de yaşlıların toplam nüfus içindeki oranının %10,0'u geçmiş olmasıdır. 

Küresel yaşlanma süreci olan "demografik dönüşüm" sürecinde yer 

alan Türkiye'de, doğurganlık ile ölümlülük hızlarında azalma 

gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra sağlık alanında yaşanan gelişmeler, 

refah düzeyinin, yaşam standartlarının ve doğuştan beklenen yaşam 

süresinin artması nüfustaki yaş yapısını değiştirmiştir. Zaman 

içerisinde çocukların ve gençlerin toplam nüfustaki oranı azalırken 

yaşlı bireylerin toplam nüfustaki oranı artış göstermiştir. Yaşlı 

nüfusun yoğun olduğu ülkelere kıyasla, daha genç bir nüfus yapısına 

sahip olan Türkiye’de yaşlı nüfusun sayısal olarak oldukça fazla 

olduğu görülmektedir (TÜİK, 2022). 

Yaşlı bireylerin fiziksel işlevlerinde ve zihinsel yeteneklerinde oluşan 

değişimler nedeniyle yaşadıkları çevreye uyum sağlama yetenekleri 

azalmaktadır. Fiziksel ve bilişsel işlevlerin azalması yaşlı bireylerin 
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yalnızca günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yeteneklerini 

bozmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal izolasyona da yol 

açabilmektedir (Park, 2011). Yaşlı gruplarda sağlık hizmetlerinin 

kullanımı sosyo-demografik, kültürel, ekonomik, yaşanılan bölgede 

sağlık hizmeti sağlayıcılarının varlığı gibi bir dizi faktöre bağlıdır 

(Madyaningrum ve ark., 2018). Düşük bağışıklık sistemi ve psikolojik 

ihtiyaçlar nedeniyle yaşlı nüfus diğer yaş gruplarına sağlık 

hizmetlerinden daha fazla yararlanmaktadır. Avrupa ülkelerinde 

yapılan bir araştırma, yaşlı grupların daha yüksek oranda birden fazla 

hastalığa sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aynı araştırma yaşlıların 

hastaneleri daha sık ziyaret etme eğiliminde olduğunu da bildirmiştir 

(Palladino ve ark., 2016). 

Temel Bakım ve Önleme Hizmetleri  

Küresel olarak, yaşlı insan sayısının 2019 yılından 2050 yılına kadar 1 

milyardan 2,1 milyara çıkacağı yani artışın iki kattan daha fazla 

olacağı tahmin edilmektedir (WHO, 2020). Sağlıklı yaşlanmayı, 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) “Yaşlılıkta iyilik halini sağlayan 

fonksiyonel yeteneği geliştirme ve sürdürme süreci” olarak 

tanımlamaktadır (WHO, 2015). Yaşlanma fiziksel, ruhsal ve sosyal 

değişimlerin meydana geldiği doğal bir yaşam sürecidir. Yaşlı 

bireylerinin sosyal, politik ve ekonomik durumuna bağlı olarak her 

birey bu değişiklikleri farklı deneyimleyebilmektedir (Valcarenghi ve 

ark., 2015). Nüfusun yaşlanmasının hızlanması ve uzun ömürlülük 

birçok kronik hastalığın yaşanmasına yol açmıştır. Ortaya çıkan bu 

kronik hastalıklar yaşlı bireyleri sosyal, duygusal ve finansal olarak 
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etkilemekte ve daha fazla sağlık hizmeti tüketimine yol açmaktadır. 

Yaşlı bireylerde sağlığın sürdürülmesi ve sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanması için hizmetlerin devamlılığı sağlanmalıdır (Paiva ve ark., 

2011).  

Sağlıklı yaşlanmanın sağlanması için sağlık hizmetlerinin yaşlıların 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi ve planlanması, 

yaşlıların sağlıklı yaşam biçimini benimsemeleri için teşvik edilmesi, 

yaşlılara bireysel olarak değer verilmesi ve sunulan hizmetlerin 

kaliteli bir şekilde devam etmesinin sağlanması gerekmektedir (Silva 

ve ark., 2010; Paiva ve ark., 2011). Sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının 

zamanında ve düzenli olarak karşılanmaması hastalıkların şiddetini, 

komplikasyonlarını ve mortaliteyi artırabilmektedir (Pappa ve ark., 

2017). Yaşlıların sağlık hizmetlerine eşit erişiminin sağlanması,  aktif 

yaşlanmanın sağlanması için bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele 

politikalarını güçlendirmek ve yaşam boyu kapsamlı bakımın bir 

bileşeni olan palyatif bakımın güçlendirilmesi gibi bazı kararlar 

DSÖ’nün aktif yaşlanma politikası ve 2016-2020 yaşlanma ve sağlıkla 

ilgili strateji ve eylem planları içerisinde yer almaktadır (WHO, 

2015; WHO, 2017; WHO, 2020). 

Türkiye’de Sağlık hizmetlerinin sağlanması ve finansmanı 31 Mayıs 

2008 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanun’dur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Genel Sağlık 

Sigortasına katılım zorunludur. Bu sigorta ile birlikte halkın tamamı 

sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını elde etmektedir (Gülay, 

2017). Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu üç basamaktan oluşan 
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bir sistem ile yürütülmektedir. İlk basamak olan birinci basamak 

sağlık hizmetleri aile sağlığı merkezlerinin topluma sunduğu ayaktan 

tanı ve tedavi hizmetlerini ve toplum ve çevreye yönelik temel 

koruyucu sağlık hizmetlerini içermektedir. İkinci basamakta yer alan 

sağlık hizmetleri, hastanelerin topluma ayaktan ve yatarak verdiği 

tanı, tedavi hizmetlerinin yer aldığı bir üst basamak sağlık hizmeti 

kurumlarıdır. Üçüncü basamakta yer alan sağlık hizmetleri ise eğitim 

hastaneleri, özel dal hastaneleri ve üniversite hastanelerinin dahil 

olduğu ileri düzey sağlık hizmeti sağlayıcılarıdır (SB, 2019). 

Yaşlı bakım hizmetleri açısından önemli olan evde sağlık hizmetleri 

birinci basamak sağlık hizmetleri bünyesinde yer almaktadır. 

Türkiye’de evde sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı 

kuruluşlar olan aile hekimlikleri, genel hastaneler veya dal hastaneleri,  

eğitim ve araştırma hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezleri 

aracılığıyla sunulmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2015). Bireyi bir bütün 

olarak değerlendiren aile hekimlerinin yaşlı bireylerin sağlıklarını 

koruma ve hastalıkları önleme alanlarına yönelik bilgilerini 

arttırmaları, sağlığın bozulması halinde en uygun tedavi ve bakım 

yöntemlerini kullanmaları ve ihtiyaç duyulduğunda yaşlı bireyleri 

diğer basamaklara yönlendirmeleri gerekmektedir. Yaşlı sağlıklı/hasta 

bireylerin ilk karşılamasını ve izlemlerini yapmakta olan aile 

hekimleri bu açıdan düşünüldüğünde önemli bir görev üstlenmiş 

olmaktadırlar (Tırpan, 2010). 
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Evde Bakım Hizmetleri 

İnsan yaşamının büyük bir bölümü ev ortamında geçtiği için evde 

ölüm kaliteli yaşam sonu bakımı açısından önemli bir hedef olarak 

varsayılmaktadır (Higginson ve ark., 2017). Yaşlanan nüfus arttıkça 

yaşamın sonu bakım ihtiyacı da artmaktadır. Yaşamın sonuna 

yaklaşan insanlar için sağlık bakım hizmetlerinin sunumu ve 

finansmanın nasıl yapılacağı giderek daha önemli hale gelmektedir. 

Hasta birey, bakım vericiler ve sağlık profesyonelleri için ulaşılması 

istenen hedeflerin önceliği yaşamının sonuna doğru yaklaşan 

bireylerin ihtiyaçları olmalıdır (Heyland  ve ark., 2006). Genel 

durumlarına bağlı olmakla beraber yaşlılar çoğu zaman yaşamlarının 

sonunu kendi evlerinde, aileleri ve yakın arkadaşlarıyla beraber 

geçirmek istemektedirler. Bu nedenle, sağlık politikası yapıcılarının 

yaşlıların hayatlarının sonunu istedikleri yerde geçirmelerine izin 

veren bir ortam oluşturmaları gerekmektedir (Gomes ve ark., 2013). 

Bakıma bağımlı yaşlıların istekleri yerine getirildiğinde aile üyeleri ve 

bakım vericilerin bakım verme memnuniyetlerinin daha yüksek 

olduğu bildirilmektedir (Sadler ve ark., 2014). Bakım modellerinden 

biri olan evde bakım hizmetlerinin sunumunda hizmetlerin 

konfigürasyonu, ev içi hizmetlerin kapsamı, optimal zamanlamanın 

ayarlanması ve toplumda gerçekleştirilmesi gereken genel hizmetlerin 

oranının belirlenmesi karşılaşılan başlıca zorluklardandır. Ev 

ortamında verilen bakım hizmetleri hem hasta bireye hem de bakım 

vericilere birçok açıdan destek sağlayabilmektedir. Aynı zamanda 
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rahatsızlığın neden olduğu semptomların kontrolünü sağladığından 

evde bakım hizmetleri kritik öneme sahiptir (Gomes ve ark., 2013). 

Türkiye’de evde bakım hizmetlerinin uygulamaya dair esaslarının ve 

bu hizmetleri verebilecek kuruluşlarla ilgili birim veya merkez olarak 

açılma hakkı tanınmasının 2005 yılındaki mevzuatta ele alındığı 

görülmektedir. Evde bakım hizmetlerinin sunulması bir tabip 

sorumluluğunda asgari standart ve donanımların sağlanması ile 

müstakil olarak verilebileceği ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra sağlık 

kuruluşuna bağlı bir birim olarak da bakım hizmetlerinin 

verilebileceği anlaşılmaktadır. 2015 yönetmeliği kapsamında kamu 

bünyesine alınan evde sağlık hizmetlerinin sağlayıcısının devlet 

organları olduğu görülmüştür. Ev ortamında verilen bu hizmetlerden 

dezavantajlı gruplar ve aileleri faydalanabilmektedir. Evde sağlık 

hizmetlerinin profesyonel ekip tarafından verilmesi ile bakımı 

yüklenen kadının rahatlatılabilmektedir. Sosyal politikalar yönüyle 

değerlendirildiğinde ise ev ortamında verilen sağlık hizmetlerinin 

ailedeki bireylerin iş gücüne katılımlarının ve istihdamlarının 

sağlanması beklenilmektedir. Katkı sağlayacağı alanlardan biri de 

sağlık hizmeti alacak bireyin bakım vericisinin geriye kalan vaktini 

sosyal hayatta ve iş gücü katılımında kullanabileceği öngörülmektedir 

(Danış, 2006; Aslan ve ark., 2018). 

Palyatif Bakım Hizmetleri 

Destekleyici yaşam sonu bakımı, genel olarak sağlık durumu iyi 

olmayan ve yakın gelecekte terminal döneme girmesi beklenen 
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kişilere yönelik olarak verilen bir bakım hizmetidir.  Fiziksel, 

psikolojik ve manevi hizmetlerin yanı sıra çeşitli bilgilendirmeleri de 

içermektedir. Palyatif yaklaşımla optimal semptom kontrolü 

sağlanabilmektedir. Bireyin hastalık ve ölüm sürecinde aile ve arkadaş 

çevresinin katılımının önemli olduğu bir bakımdır (Fowler ve 

Hammer, 2013). Ayrıca işbirlikçi bir model olan destekleyici yaşam 

sonu bakımında, hastalara ve ailelerine, hastalık seyri boyunca ölüme 

kadar destekleyici hizmetlere erişim sağlanabilmektedir (Nicholson ve 

Morrow, 2017). Gidişatı psikolojik olarak yıpratıcı olan bir hastalığın 

seyri sırasında hastanın değerlerine ve inançlarına dayalı olarak 

bakımın amaçlarını belirlemeye ek olarak, hasta bireylerin ve bakım 

vericilerinin duygusal, sosyal ve varoluşsal sorunlarının ele alınmasını 

kapsayan palyatif bakım ölümle beraber sona ermektedir (Temel ve 

ark., 2017). Dünya çapında nüfusun yaşlanması ve bulaşıcı olmayan 

hastalıkların prevalansındaki artış palyatif bakım ihtiyacının artmasına 

neden olmaktadır. Özellikle geliri yüksek olan ülkelerde kanser ve 

bulaşıcı olmayan (kronik) diğer hastalıklar ile yaşamı sınırlayan 

hastalıkları olan hastaların palyatif bakım ihtiyaçlarını karşılamak için 

gerekli olan değişimler gerçekleştirilmekte ve palyatif bakım 

hizmetleri gelişerek devam etmektedir (WHO, 2020). Türkiye’de 

Sağlık Bakanlığı’nın çerçevesini belirlediği yönergelerle palyatif 

bakım kavramının tanımı, palyatif bakım bilincinin geliştirilmesi, 

kurumsallaşma durumu, palyatif bakım hizmetlerinin sunumu için 

profesyonel ekiplerin oluşturulması, palyatif bakım hizmetlerine 

ihtiyaç duyan hastaların bu hizmetlerden yararlandırılması ve bu 

hizmetlerin kademeli olarak 2023 yılına kadar yaygınlaştırılması 
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amaçlanmaktadır (Madenoğlu Kıvanç, 2017). Palyatif bakım 

merkezlerinin çalışma esasları ve hizmet kapsamı, fiziki şartları ve 

gerekli asgari donanımları, personel görevlendirilmesi “Palyatif 

Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” 

ile 2015 yılında yürürlüğe girmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2015). 

Kronik, tedavisi mümkün olamayan, yaşamı tehdit eden hastalıkları 

olan hasta bireyler ve aileleri için bakımın önemli bir parçası olarak 

tanı ve tedaviye ek olarak sürekli artan palyatif bakım ihtiyacının 

hasta bireylerin kendi seçtikleri bir yerde gerekli palyatif bakımı alma 

hakkına sahip olmaları önemlidir. Bu durum hasta bireylerin evde ya 

da sevdiklerinin evinde bakım almayı ve güvendikleri bir hekim 

tarafından izlenmeyi tercih etmelerini sağlamaktadır (IAHPC, 

2018). Hasta bireyin yaşam kalitesi ile hasta ve bakıcı 

memnuniyetinin artması ve sağlık bakım maliyetlerinin azalması 

palyatif bakımın faydaları arasında sayılabilir (Casarett ve ark., 2010; 

Haun ve ark., 2017). Ayrıca ev ortamında verilen palyatif bakım 

hizmetlerinin de sağlık kurumlarına acil başvurularını ve hastaneye 

yatış oranlarını azalttığı, hasta bireyin ve bakım vericinin 

memnuniyetini arttırdığı bilinmektedir (Grinman ve ark., 2019). Son 

yıllarda, hasta bireyin genel durumunu iyileştirmek için palyatif bakım 

hizmetlerine duyulan ihtiyacın artmasının ardından ev ortamlarında da 

verilmeye başlanılan  palyatif bakımın hastalar, aileleri ve toplum için 

diğer sağlık seçeneklerinden daha düşük maliyetle elde edilebilmesi 

diğer bir faydalı yönü olarak düşünülebilir ( Rahman ve Rahman, 

2019). Hasta bireyin önceden belirlenmiş bir yerde ölmesi kaliteli 
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bakım ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, ilgili hekimlerin bakım 

alınacak yer hakkında mümkün oldukça hasta birey ve aile üyeleri ile 

beraber karar almaları tavsiye edilmektedir ( De-Roo ve ark., 2014). 

Yaşlı Sağlığı İçin Kullanılan Mobil Uygulamalar 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, tıbbın tüm alanlarında tanı, 

tedavi ve bakım kalitesinin iyileştirilmesine önemli katkılar 

sunmaktadır. Yenilenen teletıp uygulamaları sağlık hizmeti 

sağlayıcıları ile beraber hasta bireyler ve yakınları göz önünde 

bulundurularak geliştirilmektedir (Sirintrapun ve Lopez, 2018). 

Teletıp, sağlık hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılarak 

uzaktan sunulmasıdır (WHO, 2010). Son zamanlarda, özellikle 

COVID-19 pandemisi sırasında, bakım hizmetleri sunumunda fiziksel 

teması azaltarak sağlık çalışanlarına ve hastalara yönelik potansiyel 

bulaşma riskini ortadan kaldırması teletıpın önemi arttırmıştır ( 

Monaghesh ve Hajizadeh). Günümüzde teletıp, gerçek zamanlı sesli-

video araçları, uzaktan hasta izleme araçları, ses veya mesajlaşma 

tabanlı teknolojilerin kullanıldığı sanal yöntemler, daha sonra 

yorumlanmak üzere görüntü ve veri toplayan teknolojiler aracılığıyla 

bakım sağlamak için kullanılmaktadır (AMA Telehealth quick guide, 

2021). 350.000'den fazla ticari mobil sağlık uygulaması 

bulunmaktadır (Byambasuren ve ark., 2019). Teletıp uygulamaları 

gelişmesine rağmen daha geniş kullanım alanına ulaşmak için önemli 

engellerin olduğu bildirilmektedir. Bu tarz hizmetlerin 

uygulamasındaki belirsizlikler, düzenleyici ve denetleyici 

belirsizlikleri ile finansman belirsizlikleri bunlardan birkaçıdır. Sağlık 



307 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR 

 

okuryazarlığı ve dijital kullanımındaki eşitsizlikler bu hizmetlere en 

çok ihtiyacı olan hastaların erişiminin ve yararlanmasının önündeki 

engellerden sayılmaktadır ( Latulippe ve ark., 2017). 

Özellikle uzak bölgelerde sağlık bakım hizmeti sunumunda cep 

telefonu kullanımı bakıma katkı sağlayabilmektedir. Ancak mobil 

sağlık sunumu için akıllı telefonları kullanma becerisi, ağ erişimi ve 

ek donanıma ulaşımın sınırlı olması gibi faktörler göz önünde 

bulundurulmalıdır (Allsop ve ark., 2019). Basit, kullanışlı, 

uygulanabilir mobil uygulamalar bakım hizmetlerini kolaylaştırabilir 

ve hasta bireylerin konforunu koruyabilir. Ek olarak özellikle son 

yıllarda mobil sağlık uygulamaları kullanılırken veri güvenliğinin 

sağlanması gerekliliğinin bir öncelik haline geldiği ifade edilmektedir 

(Pinto ve ark., 2017).   

Nüfusun yaşlanması güncel bir olgudur. Sağlık hizmetlerinin yeniden 

yapılandırılmasını ve yaşlılar için sağlık hizmetlerine erişimin 

genişletilmesini gerektirmektedir. Yaşlılar sağlık sisteminin başlıca 

kullanıcıları sayılabilirler. Yaşlılara odaklanarak yapılan politikalar da 

bu gerçeğe katkıda bulunabilir, yaşlılar için sağlık hizmetlerine 

erişilebilirliği ve öncelikli bakımı sağlayabilir. Sağlık hizmetlerinin 

yaşlılar tarafından daha fazla kullanılması, bu nüfusun kronik sağlık 

ve engellilik durumlarından daha sık etkilenmesinden 

kaynaklanabilmektedir. Yaşlanan nüfus olgusu genellikle olumsuz bir 

spektrum içinde değerlendirilmektedir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları 

sayısal oranlardan ziyade zengin deneyim ve bilgi birikimine sahip 

sağlıklı yaşlı bireyler gerçeğine odaklanmalıdır. Sağlıklı yaşlı 
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kaynaklarının toplumsal kalkınma için yeniden yapılandırılmasının 

kalıcı bir aydınlık geleceği getireceğine inanılmaktadır. Bu çerçevede 

tıbbi bakım ve sosyal yardım hizmetlerinin önemli katkı sağlaması 

beklenmektedir. Toplumda sağlıklı uzun ömürlülüğün 

gerçekleştirilmesi mümkündür; ancak bunun ancak geriatri tıbbı ile 

sosyal refahın entegrasyonu ile mümkün olabileceğinin bilincinde 

olmalıyız. Sağlık ekipmanı ve profesyonel sağlık çalışanları, sağlık 

sisteminin belkemiğini oluştururlar. Hızla yaşlanan bir toplumla 

birlikte ortaya çıkan sorunlarla başa çıkabilmek için, yaşlı dostu tıbbi 

cihazların ve hemşirelik bakım ekipmanlarının geliştirilmesi, sağlık 

elemanı sıkıntısının önlenmesi esas olarak kabul edilmektedir. Sağlıklı 

uzun yaşam süresince yaşlı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaya 

çalışmak gerekmektedir.  Hasta bireylere ve ailelerine verilen bakım 

multidisipliner bir yaklaşım ve yüksek derecede sorumlulukla beraber 

bu faaliyetlere dahil olanlar için mesleki bilgi ve beceriler gerektirdiği 

için bakım ulusal ve uluslararası olarak standart hale getirilmelidir. 
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1. Giriş 

Yeryüzünde var olan ekosistem, belli sınırlar çerçevesinde besin 

zinciriyle işlenmekte ve kendi kurallar belirleyen açık ve dinamik bir 

sistemdir. Bilim dünyası bu sistemin zamansal ve mekânsal boyut, 

ekosistemin strüktürü, ekosistemin işlevliği ve baskılar bileşenlerine 

ayrılarak analiz edilebileceğini bildirmiştir (Evrendilek 2004). 

Ekosistemlerin düzgün işleyişini sağlayan pek çok ana bileşeni 

mevcuttur. Ekosistem, insanlara sağladığı faydalar olarak 

bilinmektedir. Ekosistem hizmetleri, "kademeli model" olarak 

adlandırılan insan ve doğa arasındaki bir ara yüz olarak da 

algılanabilir (Potschin ve Haines-Young, 2016; Carlos ve ark., 2005). 

Ekosistemin insan sağlığı ve refahı için sağladığı hizmet sınırları 

doğrudan ekosistemin özelliğine bağlıdır. Ancak antopojenik 

(İnsanoğlunun faaliyetleri) nedenlerden dolayı ekosistem üzerindeki 

baskısı artmaktadır. Artan bu baskıdan dolayı ekosistemin en önemli 

tedarikçisi olan topraklar gün geçtikçe kirlenmekte ve yapısı 

bozulmaktadır. Özelliklede arazi kaynakları etkilenen en önemli 

toprak parçalarıdır. Böylelikle toprağa bağımlı ekosistemi temelden 

etkilerken veya yok ederken ekosistem diğer bileşenleri arasındaki 

geçişler de etkilenmektedir. Örneğin bir alandaki orman arazisi tarım 

arazisine çevrilirken, o alanda gıda üretimi yapılabilir ancak 

ormanların tahribiyle içinde bulunan tüm habitatın işleyişini 

etkilemektedir. Kar ve zarar değerlendirilmesi yapılırken büyük 

olasılıkla orman arazisinin tahrip edilişi uzun dönemde neden olacağı 
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zarar tarım alanına çevrilen arazinin getireceği kardan büyük olacaktır 

(Kasparinskis ark., 2018).  

Yeryüzünde var olan ekosistemin besin zincirinin en önemli halkası 

gıda tedarikidir.  Özellikle de Ekosistem insan refahı için doğrudan 

tüketilen ve yararlanılan ekolojik ürünlerdir (Boyd ve Banzhaf, 2007). 

Ekosistemlerin düzgün bir şekilde işleyişi, ekosistem bileşenlerinin 

doğru bir şekilde aktif olması ile mümkün olabilir.  

Eğer ekosistemi bir fabrikanın çarklarına benzetirsek, bu çarkın en 

önemli dişlisi topraktır. Özelliklede gıda tedarikinin yol haritası olan 

toprak-bitki- hayvan-insan zincirinde toprağın olmaması büyük bir 

eksiliğe yol açmaktadır. Günümüzde nüfus artışıyla birlikte gıdaya 

olan talep gün geçtikçe artmakta olması toprağın ve arazi kaynakların 

önemini daha da ön plana çıkarmaktadır. Ancak yanlış toprak 

yönetimleri, dışardan ilave edilen maddeler, fazla üretim sağlamak 

için yanlış tarımsal uygulamalarla toprakların fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerinin yanında verimlilik özelliklerini de günbegün 

kaybederek arazi kaynaklarını tahrip etmektedir (İzol ve İnik, 2022).  

Toprak, dünyamızı oluşturan hava, su ve kara bileşenleri arasında yer 

alan ve başta insan olmak üzere tüm canlıların yaşamının temelini 

oluşturan çok önemli bir doğal kaynaktır. Bir fındık tanesi 

büyüklüğündeki toprak parçası içinde dahi bizlerin göremeyeceği 

boyutta binlerce canlı yer almaktadır. Tüm bu canlıların yaşamlarını 

etkileyen, kullanım açısından ihtiyaçlarını karşılaması açısından 

toprağın en önemli bölümü yüzey toprağıdır yani tarımsal alan için 

kullanılan bölümdür. Bu olgu keşfedildikten bu yana toprak yüzeyi 
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ihtiyaca binaen çoğu alanda kullanıma başlanmıştır. Özellikle toprağı 

işleme yani tarım hız kazanmıştır. Bununla beraber ivme kazanan 

başka bir husus ise toprağın tüketilmesi yani tahribi olmuştur. 

Özellikle de sanayii devriminden sonra birim alanda olabildiğince 

fazla üretmek amacıyla devreye sokulan tarımsal uygulamalar toprak 

kaynaklarına büyük bir darbe vurmuştur. Toprağın sahip olduğu 

fiziksel, kimyasal biyolojik özelliklerin bir daha ulaşılamayacak 

şekilde yok olma durumuna tüketmek bir diğer deyişle arazi tahribatı 

diyebiliriz (Karaca ve Turgay, 2012). 

Bu çalışmada toprak kaynaklarının önemine değinilerek insan yaşamına 

olası zararlı etkilerine vurgu yapılmıştır. Özelliklede günümüzde var 

olan arazi tahribatı konusunda değinilerek konunun insan yaşamı 

açısından önemi vurgulanmak istenmiştir. Bu bağlamda çalışmada, 

insan yaşama için gerekli gıda tedarikinde toprakların rolü önemi, arazi 

tahribatı nedir ve nedenleri nelerdir, dünyada ve ülkemizde arazi 

tahribatını boyutu ve arazi tahribatının insan yaşamı üzerindeki olumsuz 

etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. 

2. Arazi Tahribatı Nedir ve Nedenleri Nelerdir 

Tarımın başlangıcından bu yana insanoğlu toprak üzerinde etkin rol 

almaya başlamıştır. Bununla birlikte son üç yüzyıldaki antropojenik 

nedenler, başta arazi kullanım değişikliği ve ekosistemlerin dönüşümü 

olmak üzere küresel değişimin en önemli sebepleri olmuştur (UN, 

2018). 

Yüz yıllardır toprağın aşırı derecede kullanılması, teknolojik 

gelişmelerle beraber hava ve suyun kirlenmesine sebep olan 
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kirleticiler toprakta da kirliliğe neden olmuştur.  Bunun paralelinde 

hızlı nüfus artışına paralel olarak tarım ve diğer alanlardaki sanayi ve 

teknolojinin hızla gelişmesi toprak kirliliğinin artmasına neden 

olmaktadır. Tarım ilaçları, kimyasal gübreler, egzoz gazları, 

radyoaktif atıklar, asit yağmurları ve endüstriyel atıklar toprak 

kirliliğine neden olan etkenlerden bazılarıdır. 

Arazi tahribatı kısaca toprağın kalitesinin ve verim kapasitesinin 

azalması ve kaybı şeklinde tanımlanır(Orr ve ark., 2017). Arazi 

tahribatı; sürdürülebilir kalkınmayı, biyo-çeşitliliğin güvenliğinin 

sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele ve değişikliğe uyum 

sağlamak için küresel bir sorundur. Bir alandaki arazi tahribatının 

süreci o alandaki toprak ve vejetasyonda karbon depolanmasının 

azalmasına, biyo-çeşitlilik kaybolmasına ve iklim değişikliğine neden 

olmaktadır(Dengiz ve ark., 2020). Çünkü arazi tahribatı sonucu 

kuraklık, sıcak hava dalgaları gibi olayları tetikleyerek doğal 

zararların ve iklim değişikliğinin etkilerini şiddetlendirmektedir.  

Tarım ve Orman Bakanlığının Havza İzleme ve Değerlendirme 

Sistemi Projesi kapsamında belirlenen Türkiye’de arazi tahribatına 

neden olan etmenler önem faktörleri açısından iklim, sosyo-ekonomik, 

toprak, su, arazi örtüsü, topoğrafya ve yönetim olarak sıralanmıştır 

(şekil 1)(Orman Genel Müdürlüğü, 2016). 
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Şekil 1: Arazi tahribatına neden olan etmenler  

Dengiz ve ark. (2020), arazi tahribatının bağlamsal bir değerlendirme 

olup, mekânsal, zamansal, ekonomik ve kültürel bağlamından 

bağımsız şekilde değerlendirilemeyeceğini bunun yanında birçok 

farklı beşeri faaliyet ve doğal sebep olduğunu belirtmişlerdir. En çok 

etkili olan doğrudan ve dolaylı sebepleri iki gruba ayırmaktadırlar( 

Çizelge 1). Arazi tahribatı demografik, ekonomik ve sosyo-politik 

koşullar da dâhil yerel, ulusal ya da küresel olabilirler(Warren, 2002, 

Dengiz ve ark., 2020).  

Çizelge 1: Arazi tahribatının doğrudan ve dolaylı sebepleri 

Doğrudan sebepler Dolaylı Sebepler 

• Ormanlık alanların tahrip edilmesi 

• Toprakların Doğru Yönetilememesi 

• Meraların Aşırı otlatılması 

• Sanayii faaliyetleri Atıkları 

• Şehirleşme ve Altyapı gelişmesi 

• Havadaki kirleticiler  

• Su döngüsünün bozulması  

• Tabii sebepler (Erozyon, Yağış vb.) 

• Nüfus baskısı 

 • Arazi kullanım hakkı 

 • Yoksulluk/zenginlik 

 • İşgücü mevcudiyeti 

 • Katkılar ve altyapı 

 • Eğitim 

 • Savaşlar ve çatışmalar 

 • Politikalar  
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Özellikle de insanların yerleşim alanları için arazi kullanım şekillerini 

büyük ölçüde etkilemektedirler. Örneğin Türkiye geneli CORINE 

(Coordination of Information on the Environment - Çevresel Bilginin 

Koordinasyonu) arazi kullanım sınıflarında 1990 ve 2018 yıları 

arasındaki tarımsal araziler ve yapay alanlarda meydana gelen 

değişikler Şekil 2 ve Çizelge 2’de verilmiştir (Tarım ve Orman 

Bakanlığı, 2021). 

 

 
 

Şekil 2: 1990 ve 2018 yılları arasında Türkiye’de geydana gelen tarımsal ve yapay 

alanlardaki değişim 
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Çizelge 2: 1990 ve 2018 yılları arasında Türkiye’nin tarımsal araziler ve yapay arazi 

alanlarındaki değişim  

Arazi 

Kullanımları 

Corine 1990 Corine 2018 
Farkları (2018-

1990) 

Alan (ha) 
Oran 

(%) 
Alan (ha) 

Oran 

(%) 

Alan Fark 

(ha) 

Oran 

Fark 

Yapay 

Bölgeler 
962766 2,79 1565407 4,39 602640 1,6 

Tarımsal 

Alanlar 
33483313 97,21 34079355 95,61 596040 -1,6 

 

Çizelge 2’deki verilere bakıldığında geçen 28 yılda yerleşim 

alanlarında yaklaşık 603 bin ha arazi yapılaştırılmıştır. Tarımsal 

alanlarda ise % 1.6 azalma olmuştur. Bu bilgiler ışığında arazi 

tahribatına en çok etki eden doğrudan veya dolaylı olarak beşeri 

faktörlerdir.  

3. İnsan Yaşama İçin Gerekli Gıda Tedarikinde Toprakların 

Rolü Önemi   

Toprak, ana materyal, topoğrafya, bitki örtüsü, canlılar ve iklimin 

etkisi ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bulunduğu alana 

göre şekillenir. Mineral ve organik maddelerin karışımı olan toprak, 

içerisinde belirli oranlarda su ve hava var olan, milyonlarca canlının 

yaşamını sürdürdüğü ve birbirleriyle etkileşim içinde oldukları 

kendine özgü bir ekosisteme sahiptir. 

İnsanoğlu toprağın önemi daha ilk çağlardan beri anlamıştır.  

Günümüzdeki arkeolojik veriler, milattan sekiz bin yıl önce insanların 

toprağı bitki yetiştirmek için kullandıklarını göstermektedir. Toprak 

uzun süre herhangi bir ıslah işlemi ve madde ilavesi yapılmadan 
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kullanılmıştır. İnsanların toprağa yaptığı ilk müdahale sulama, ikinci 

müdahelesi ise daha fazla verim alma hırsı yüzünden gübrelemedir. 

İlk ıslah işlemi ise teraslamadır. Günümüz şartlarında toprak bitkisel 

üretim için hala vazgeçilmez bir yetiştirme ortamı olarak 

kullanılmaktadır (Ergene, 1993). 

Toprak, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, su ve enerji 

güvenliği, açlığın ortadan kaldırılması ve gıda güvenliği gibi 

sorunların en temel bileşeni olduğundan tüm dünyada toprak ile ilgili 

konulara ilgi giderek artmaktadır (Bülbül ve ark., 2022). Çünkü 

toprak, yeryüzündeki tüm canlılara doğrudan veya dolaylı olarak gıda 

sağlayan en önemli doğal kaynaktır.  Su ve gıda tedarikini sağlayarak 

hem canlı oranının fazla olmasına hem de canlı çeşitliliğinin yüksek 

olmasına neden olmaktadır. Doğanın ekosisteminde en önemli olan 

toprak, kendi bünyesinde de pek çok ekosistemlere ev sahipliği 

yapmaktadır. Toprak pek çok özelliğin yanında her ekosistemde temel 

rolleri üstlenmektedir. Örneğin bitkilere ev sahipliği yapması, bitkiler 

için tüm besin elementlerini bünyesinde barındırması, bünyesinde 

bulunan milyarlarca makro ve mikro organizmalar için ortam olması, 

suyu depolama ve adeta bir filtre gibi temizleme sistemine sahip 

olması yanında inşaat, sanayi ve çeşitli üretim alanlarında ham madde 

olarak rol oynamaktadır (Pereira ve ark., 2018; Bülbül ve ark., 2022). 

Topraklar yenilenebilir kaynaklar değildir. Uzmanlar sadece 60 yıl 

kullanacak kadar üst toprak tabakasının kaldığını belirtmektedir 

(UNCCD, 2015). Bu bilginin ışığında yeryüzünde bulunan tüm 

canlıların doğrudan ve dolayı olarak besin kaynakları toprak olması ve 



325 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR 

 

insanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için bitkisel ve hayvansal 

gıda ihtiyacının temel kaynağı olan tarımsal araziler yani topraklara 

gereken önem vermelidir. Bu nedenle toprakların korunması 

insanoğlunun gıda güvenliği ve sürdürülebilir gelecek için büyük 

önem taşımaktadır. 

4. Dünyada ve Türkiye’de arazi tahribatı  

Arazi tahribi sadece bölgesel bir sorun değildir. Sonuçlarının verdiği 

ciddi zararlardan dolayı tüm Dünya’nın ortak bir sorunu olmuştur. 

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesine (UNCCD) 

göre, yer küremizde tarımsal açıdan kullanılabilecek arazilerin %25’i 

tahrip olmuştur. Bu kayba sadece ekonomik açıdan bakıldığında yılda 

kırk milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir (Dengiz ve ark., 2020).  

Her yıl 12 milyon hektarlık arazi “Birleşik Krallık arazisinin yarısı 

kadardır” beşeri faktörlerinden dolayı tahrip olmaktadırlar (Dengiz ve 

ark., 2020). 1981-2003 yılları arasında uzaktan algılama verileri 

kullanılarak yapılan küresel arazi tahribatı analizi 22 yıllık dönem 

süresince arazilerin %24’ünün bozulmuş olduğunu göstermiştir. Bu 

değerlendirmede tarım alanlarının ve ormanların orantısız bir şekilde 

tahrip olduğu belirlenmiş, degrade alanların %19’unu tarımsal alanlar, 

%43’ünü orman alanları oluşturmuştur. Bu tahrip  %78’inin nemli 

bölgelerde, % 22’sinin kurak alanlarda meydana geldiğini 

belirlenmiştir (Dengiz ve ark., 2020). 

Arazi tahribatı, erozyon, arazi kullanımındaki değişiklikler, yanlış 

tarım uygulamaları, toprağı çok yoğun bir şekilde kullanım gibi 
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nedenlerden dolayı meydana gelebilmektedir. Bu faktörlerin neden 

olduğu tahribat arazi kaynaklarının üretkenliği üzerinde negatif bir 

etkiye sahiptir. Örneğin Afrika'da geçmişteki topraklarda meydan 

gelen erozyon nedeniyle elde edilen verim düşüşü, kıta için 

ortalama %8.2'lik bir kayıpla %2 ila %40 arasında değişmeye 

neden olmuştur. Aynı şekilde Güney Asya'da, yıllık üretkenlik 

kaybının, su erozyonu nedeniyle 5.400 milyon dolar, rüzgar 

erozyonu nedeniyle 1.800 milyon dolar değerinde 36 milyon ton 

tahıl eşdeğeri olduğu tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik 

Devletleri'nde tarımdan kaynaklanan yıllık toplam erozyon 

maliyetinin yılda yaklaşık 44 milyar dolar olduğu tahmin 

edilmektedir. Küresel ölçekte, yıllık 75 milyar ton toprak kaybı, 

dünyaya yılda yaklaşık 400 milyar dolar veya kişi başına yılda 

yaklaşık 70 dolara mal olmaktadır (Eswaran ve ark., 2019). 

Bu durum küresel ölçekte böyle olduğu gibi ülkemizde de arazi 

tahribatı ciddiye alınması gerekilen bir konu durumundadır. 

Özelliklede yanlış tarım uygulamaların arazi kaynaklarımızı doğru 

bir şekilde yönetemememiz, kırsal alanlardan kentlere göçlerde 

artış olması gibi nedenlerden dolayı ülkemizde de arazi tahribatı 

ciddi anlamda artmış durumdadır. 

Türkiye’de işlenebilir tarım arazisinin miktarı toplamda 240.000 

km²‘dir. Bu alanların yaklaşık %25’i ekili ve dikili olup sulu tarım, 

geriye kalan %75’inde ise kuru tarım yapılmaktadır. Ekim yapılan 

alanın %17’si nadasa bırakılmaktadır. 1948 yılında tarıma makine 

girdikten sonra yıllar geçtikçe tarıma açılan arazi miktarında artış 
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olmuştur. 1990 yıllarına gelindiğinde bu artış duraksamış ve bu 

tarihten itibaren yıllar geçtikçe eksilmeye başlamıştır. Bu eksilmenin 

en büyük nedeni, tarım arazilerinin tarım dışı olarak kullanılmasıdır. 

Bunun yanında küçük ölçekli işletme arazilerinin bir kısmının tarım 

dışı kalması, yanlış tarım uygulamaları nedeniyle meydana gelen 

toprak tahribi olarak sıralanabilir (Orman Genel Müdürlüğü, 2016).  

Bunun yanında 2001-2010 yılları arasında 2.342.453 ha alan tarım 

alanı olmaktan çıkmıştır. Tarım alanı olmaktan çıkan alanların 

22405.7 hektar sanayi, 12365.7 hektar konut alanı, 7883.2 hektar 

madencilik, 646.9 hektar ise ulaştırma amacıyla kullanılmıştır (Toprak 

Atlası, 2018).  

Tarım arazileri sürekli artan bir şekilde, endüstriyel üretim, kentleşme, 

kamu yararı kararlarına dayalı madencilik (özellikle kömür 

madenciliği), termik santral gibi enerji ve ulaşım projeleri nedeniyle 

alansal olarak küçülürken, kirlenme ve yanlış tarım uygulamaları ciddi 

sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  Bu nedenlerden dolayı 

ortaya çıkan tuzlanma, sanayi kaynaklı veya atık sular gibi 

nedenlerden dolayı arazileri üretkenliğini ve verimliliğini gün geçtikçe 

kaybetmektedirler. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemiz arazi 

kaynaklarında 1990 ve 2018 yılları arasındaki tarım arazilerinde 

büyük bir eksilme yaşanırken, kentleş, sanayi, maden sahaları, yollar 

gibi yapay alanlarda gün geçtikçe artış olmaktadır. Örneğin CORINE 

Arazi kullanım şekilleri verisinden üretilen Ankara İli merkez 
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haritasından tarımsal arazilerin gün geçtikçe azaldığı görülmektedir 

(Şekil 3) 

 
Şekil 3: 1990 ve 2018 yılları arasında Ankara merkezinin tarımsal alanların 

yerleşme için kullanılması sonucu meydana gelen değişiklik 

 

Şekil 3’de 1990 yılında yılı haritasına bakıldığında merkezde birçok 

tarım arazisi görülmektedir. Yıllar geçtikçe 2018 bakıldığında bu 

alanlar giderek azaldığı, kentleşmenin arttığı görülmektedir. Başka bir 

CORINE verisinde üretilen Datça İlçesi’nde 1990 ve 2018 yıları 

arasında var olan orman örtüsünde azalan değişikliği Şekil 4’de harita 

üzerinde gösterilmiştir (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019).  
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Şekil 4: Datça orman alan değişimi yılları göre değişimi 

 

Şekil 4’e bakıldığında 1990 yılında var olan orman örtüsünün yıllar 

geçtikçe insan aktivitelerinin sonucu azaldığı görülmektedir. Burada 

kentleşme, tarımsal alan açma ve yangınlar alandaki orman örtüsünün 

eksilmesinin başta gelen sebepleridir. 

Ülkemizin tarımsal alanda en fazla yüz ölçümü ile ünlü olan Konya ili 

merkeze bakıldığında tarımsal alanlar geçmişten günümüze gelindikçe 

tahrip edilerek kentleşmeye açılmıştır. 1990 ve 2018 yılları arasın gün 

geçtikçe tarım arazileri yapay alanlarda yavaş yavaş yer 

değiştirmektedir (Şekil 5 ve 6). 
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Şekil 5: 1990 ve 2018 yılı arasında Konya ili merkezde meydana gelen tarım 

arazilerindeki değişiklik 

 

 

 
Şekil 6: 1990 ve 2018 yılları arasında Konya İli Merkezde kentleşmenin artması 

 

CORINE arazi sınıflandırmasında yapay alanlardan kasıt 

insanoğlunun yaptığı sürekliliği olmayan yerleşim alanları, sürekliliği 

olmayan kırsal yerleşim alanları, endüstriyel ve ticari birimler, maden 

çıkarım sahaları, inşaat sahaları, havaalanları, sürekli şehir yapısı, 

boşaltım sahaları, spor ve eğlence alanları, karayolları, demiryolları ve 

ilgili alanlar ve yeşil şehir alanları kast edilmektedir (Tarım ve Orman 

Bakanlığı, 2019). 1990 ve 2018 yılları arasında yapay alanlar yaklaşık 

20 bin hektar artmıştır (Çizelge 3).  
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Çizelge 3: Konya İlinde CORINE 1990 ve 2018 yılları arasında yapay alanlarındaki 

değişiklik 

Yapay Alanlar 

Corine 

2018 

Alan 

(ha) 

Corine 

1990 

Alan 

(ha) 

Fark 

Alan (ha) 

Sürekliliği Olmayan Yerleşim 

Alanları  
40991,59 46952,3 -5960,71 

Sürekliliği Olmayan Kırsal Yerleşim 

Alanları  
25599,71 7014,35 18585,36 

Endüstriyel ve Ticari Birimler  10415,94 6445,15 3970,79 

Maden Çıkarım Sahaları  5875,26 3994,82 1880,44 

İnşaat Sahaları  1944,16 2140,28 -196,12 

Havaalanları  1218 1166,56 51,44 

Sürekli Şehir Yapısı  1005,43 167,93 837,5 

Boşaltım Sahaları  375,94 104,23 271,71 

Spor ve Eğlence Alanları  319,07   

Karayolları, Demiryolları ve İlgili 

Alanlar  
174,29   

Yeşil Şehir Alanları  170,63   

Toplam  88090,01 67985,61 20104,4 

 

Bu yapılaşmadan en çok etkilenen alanlar tarımsal alanlar olmuştur. 

Şekil 7’de 1990 ve 2018 yılları arasında yapay alanlar ve tarım 

alanlardaki değişime ait grafikler verilmektedir. Grafikler 

incelendiğinde tarımsal alanlar yaklaşık % 1.25 azaldığı, yapay 

alanların ise arttığı gözlemlenmiştir. 
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Şekil 7: 1990 ve 2018 yılları arasında tarımsal ve yapay alanlarındaki değişim 

Yukarıdaki arazi tahribatı örnekleri antropojenik etkilerle gıda temini 

için en önemli halkası olan arazi kaynaklarımızın nedenli tahrip 

edildiği açıkça görülmektedir. Bunun yanında mevcut arazilerin 

kullanım şekilleri bakıldığında, işlemeli tarıma uygun olan yaklaşık 

50.000 km2 alanın yetenek sınıfı dışında değerlendirildiği, buna 

karşılık yaklaşık 50.000 km2 alanın da tarıma elverişli olmadığı halde 

tarımda kullanıldığı görülmüştür. Bu yanlış kullanım sonucunda bu 

alanların erozyonla kaybolarak verimini kaybettiği görülmüştür 

(Gürlük ve Turan, 2008). 
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5. Arazi tahribatının insan yaşamına etkileri  

Arazi tahribatı nedeniyle tarımsal alanlardaki toprakların sağlığı 

bozulmaktadır. Özellikle de toprağın üretkenlik kapasitesinin azalması 

doğada sürdürülebilir ekosistem işleyişini, devamını ve 

dayanıklılığının zayıflanmasına neden olmaktadır. Bu sistemdeki 

aksaklıklar, arazi bozulumuyla gıda tedarikinin, geçim olanaklarının 

ve su kaynaklarının güvenliğini, insan yaşam kalitesini, enerji teminini 

tehlikeye sokmaktadır. Özellikle de   fakirlik, savaş ve zorunlu 

göçlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Ağaoğlu ve ark., 2003; 

Dengiz ve ark., 2020). 

Arazi tahribatı nedeniyle meydana gelen en önemli sorunlar çölleşme 

ve iklim değişiklikleridir. Aslında birbirleriyle ilişkilidirler.  Örneğin 

Dünya genelinde çölleşme sorunu 80’i gelişmekte olan yaklaşık 100 

ülkeyi etkilemektedir. Dünyada bu sorundan en fazla etkilenen yer 

1970’li yıllardan beri Afrika kıtasıdır. Afrika’da 1984-1985 yarasında 

meydana gelen kuraklıktan dolayı yaklaşık 30-35 milyon insanın 

etkilendiği tahmin edilmektedir. Bu sorundan dolayı Afrika’da 

günümüzde bile göç devam etmektedir. Bu durum açlığı ve sefaleti de 

beraberinde getirmektedir. Bu bölgede sadece açlık ve yoksullukla 

sınanmamaktadırlar. Ayrıca çıkan savaş ve siyasal karmaşa bu 

bölgelerde yaşamını sürdüren insan topluluklarını tehdit ederek göçe 

zorlamaktadır (Mutluer ve Südaş 2013).  

Dünya yüzeyinin sadece yaklaşık %3'ü birinci sınıf veya I. sınıf 

arazi olarak kabul edilebilmektedir. Diğer arazilerin %8'i II. sınıf 

ve III. sınıftadırlar. Bu %11'lik arazi kaynakları 7,6 milyar insanı 
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beslemek zorunda. Günümüzde dünyanın en büyük sorunu olan 

arazi tahribatı/çölleşme, dünya yüzeyinin %33'ünde meydana 

gelmektedir (Eswaran ve ark. 2019). Ayrıca İklim değişikliği 

nedeniyle meydana gelen doğal afetler ve arazi kaynaklarının 

tahribatları insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Hali hazırda var 

olan iklim değişikliği gelecekte kaçınılmaz zorunlu göçlerin meydana 

geleceğini göstermektedir (Bilden).  İklimsel nedenlerden meydana 

gelen arazi kaynaklarında ki bozulmalar gıda tedarikini de büyük bir 

sekteye uğratmaktadır. Tablo 1’de iklim değişikliğinin insanların 

yaşamlarını nasıl etkilediğini ve gelecekte olası sonuçlarını 

göstermektedir. 

Tablo 1: İnsanların beslenme üzerindeki iklim değişikliğinin etkisi(olduğu ve 

olacağı kişi sayısı  (Milyon kişi)) (Gürlük ve Turan, 2008) 

Bölgeler 
Yıllar 

1990 2020 2050 2080 

Gelişmede olan Ülkeler 885 772 579 554 

Sahra altındaki Afrika Bölgeleri 138 273 359 410 

Güney Amerika  54 53 40 23 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika  33 55 56 48 

 

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) verilerine göre, 

günümüzde insan nüfusunun 7 milyar olduğu ve rakam 2050 yılına 

gelindiğinde yaklaşık 9 milyar olacağı belirtmiştir. Bu nedenle dünya 

üzerinde yaşayan insan topluluklarını beslemek için gıda üretiminin 

%70 oranında artması gerekmektedir. Ancak dünya işlenebilir arazi 

kaynaklarımızın yaklaşık  %33’ü tahrip olmuş durumunda. Özellikle 

de erozyon, tuzlaşma, asitleşme ve aşırı kirlenmesi gibi nedenlerden 
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ötürü istenen bu gıda üretimi nasıl üretileceği düşünülmesi gerekilen 

en büyük sorunlardan biri halini almıştır. Hele ki insanlardaki aşırı ve 

bilinçsiz kullanım ve tüketim, doğal kaynakları tehdit eden hatta 

bozulma sürecini hızlandıran ve sonrası sürdürülebilir gıda 

güvenliğini tehlikeye sokan, çevresel ve bölgesel/uluslararası politik 

dengelerin olumsuz etkilemekte olan arazi tahribatı çağımızın en 

büyük kronik sorunu olmaktadır (Odegard ve Van der Voet, 2014; 

UN, 2015; Gökırmaklı ve Bayram, 2018). 

Arazi tahribatının neden olduğu sonuçları hem doğal ekosistemi hem 

de insanoğlunun refahını baltalamaktadır. Özellikle tarımsal arazi 

kaynaklarının tahribi toprak bozulmasına ve sonuç olarak verimi 

azaltmasına neden olmaktadır. Bu sorun çiftçileri daha fazla girdi 

kullanmaya zorlayacağı ve sonunda toprağın terk edilmesine yol 

açabileceği için gıda güvenliği için bir tehdit oluşturmaktadır 

(Gomiero, 2016).  

Arazi tahribatıyla, tarım arazilerin güvenliği, su kaynakların güvenliği, 

gıda tedarikinin aksaması, ekonomik kayıpların olması, insanların 

yaşam alanlarını terk etmeleri, siyasal savaşların çıkması gibi pek çok 

sorunlar meydana gelmektedir. Konunun insan yaşamına olan bu 

negatif etkilerinden dolayı daha çok irdelenmesi ve araştırılması 

gerekliliği aşikardır. 

6. Sonuç 

Arazi kaynakları yeryüzündeki sürdürülebilir ekosistemin en önemli 

ve olmazsa olmaz parçasıdır. Bu kaynağın doğru bir şekilde korunup 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR | 336 

 

ve kullanılması önem arz etmektedir. Arazi kaynaklarının tahribatları 

sadece bölgesel değil ülkesel ve küresel ölçekte büyük sorunlara 

neden olmaktadır.  

İnsanoğlunun yanı sıra arazi tahribatı doğal ekosistem ve içerisinde 

yaşayan canlıları da olumsuz şekilde etkilemektedir. Arazi tahribatının 

doğal sebepleri olabilir. Ancak en büyük sebepleri insanoğlunun 

faaliyetleridir. İnsanoğlu tarihler boyunca toprağı işlemiş ve bu sayede 

yaşamını sürdürmüştür. Ancak son birkaç yüzyıldır ve özelliklede 

teknolojinin gelişmesiyle insanoğlu toprağa çok hunharca 

davranmaktadır.  

Daha çok kazanım elde etmek için yapılan yanlış arazi kullanımları, 

işlenebilir arazi kaynaklarını yok etmektedir. Öte yandan geriye kalan 

arazilerde ise daha çok üretim yapmak için yanlış tarım 

uygulamalarıyla tarımsal arazilerin çoraklaşmasına, kirlenmesine 

neden olmakta ve böylelikle tarımsal arazileri kaybetmektedir. Tabi 

sadece bu sonuç burada kalmamaktadır. İnsanoğlunun arazi 

tahribatına neden olması sadece doğadaki canlıları değil en çok 

kendisi maruz kalmaktadır.  

Geçmişten günümüze arazi tahribatının doğurduğu sonuçlardan dolayı 

milyonlarca insan açlık çekmiş, ekonomik olarak milyarlarca doların 

kaybolmasına neden olmuş ve insanları göçe zorlayarak yaşam 

alanları olan ata topraklarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu 

nedenle bu konu üzerinde çok ciddi durulmalı ve gereken tüm adımlar 

atılmalıdır.  



337 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR 

 

Kaynaklar 

 Ağaoğlu, S., Certel, M., Sarıca, M., Eser, V., Kılınçer, N., Ayanoğlu, F., ve 

Küsmenoğlu, İ. (2003). TÜBİTAK Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji 

Öngörüsü Projesi Tarım ve Gıda Paneli Son Rapor. TÜBİTAK, 

Ankara, s, 55. 

Boyd, J. ve S. Banzhaf (2007). "What are ecosystem services? The need for 

standardized environmental accounting units." Ecological economics 63(2-3): 

616-626. 

Bülbül, S., Sürücü, A., Günal, H., ve Budak, M. (2022). Ekosistem Servislerinde 

Toprağın Rolü. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 107-117. 

Carlos, C., Simon, H., Mc Michael, A., 2005. Millennium Ecosystem Assessment 

(MEA), Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. World Resources 

Institute, Island Press, Washington, DC. 

Dengiz, O., Öztaş, T., Haliloğlu, M.,  ve  Şahin, N. (2020). Arazi tahribatının 

dengelenmesi. Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, 13-17.. 

Ergene, A. (1993). "Toprak bilimin esasları." Atatürk Üni. Yayın(586). 

Eswaran, H., Lal, R., & Reich, P. F. (2019). Land degradation: an 

overview. Response to land degradation, 20-35. 

Evrendilek, F. (2004). Ekolojik sistemlerin analizi, yönetimi ve modelllenmesi, 

Papatya Yayıncılık. 

Gomiero, T. (2016). "Soil degradation, land scarcity and food security: Reviewing a 

complex challenge." Sustainability 8(3): 281. 

Gökırmaklı, Ç. ve M. Bayram (2018). "Gıda için gelecek öngörüleri: Yıl 2050." 

Akademik Gıda 16(3): 351-360. 

Gürlük, S. ve Ö. Turan (2008). "Dünya gıda krizi: nedenleri ve etkileri." Uludağ 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22(1): 63-74. 

İzol, E. and O. İnik (2022). "Topraktaki Ağır Metallerin Güncel Analiz Yöntemleri." 

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi(36): 116-120. 

Karaca, A. ve O. C. Turgay (2012). "Toprak kirliliği." Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Dergis 1.1: 13-19. . 

Kasparinskis, R., Ruskule, A., Vinogradovs, I. Pecina, M.V., 2018. The introduction 

to the ecosystem service framework and its application in integrated 

planning. University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences, 

Latvia, pp. 5-86. 

Mutluer, M. ve İ. Südaş (2013). "Görünmez Bir Küresel Sorun: Çevre Mültecileri." 

Prof. Dr. İlhan Kayan’a Armağan Kitabı, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir: 

631-636. 

Odegard, I. ve E. Van der Voet (2014). "The future of food—Scenarios and the 

effect on natural resource use in agriculture in 2050." Ecological economics 

97: 51-59. 

Orman Genel Müdürlüğü (2016). Türkiye Arazi Tahribatının Dengelenmesi Ulusal 

Rapor (2016-2030). Eylül 2016, Ankara, s.s:10,34. 

Orr, B. J., Cowie, A. L., Castillo Sanchez, V. M., Chasek, P., Crossman, N. D., 

Erlewein, A., & Welton, S. (2017). Scientific conceptual framework for land 

degradation neutrality. In A report of the science-policy interface. United 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR | 338 

 

Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Bonn, 

Germany (pp. 1-98). 

Pereira, P., Bogunovic, I., Muñoz-Rojas, M., & Brevik, E. C. (2018). Soil ecosystem 

services, sustainability, valuation and management. Current Opinion in 

Environmental Science & Health, 5, 7-13. 

Potschin, M. ve R. Haines-Young (2016). Defining and measuring ecosystem 

services. Routledge handbook of ecosystem services, Routledge: 25-44. 

Tarım ve Orman Bakanlığı (2021). CORINE Projesi. Bilgi İşlem Daire  Başkanlığı. 

Ankara 

Tarım ve Orman Bakanlığı (2019). Corine Projesi . https://corine.tarimorman. 

gov.tr/corineportal. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 

Tarim ve Orman Bakanliği (2019). Corine Projesi. 30  https://corine.tarimorman. 

gov.tr/corineportal/araziortususiniflari.html.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 

Toprak Atlası (2018). "” Heinrich Böll Stiftung, Institute for Advanced 

Sustainability Studies, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, 

https://tr.boell.org/sites/default/files/toprak_atlasi_en_son_hal_-

_final_1.pdf.". 

UN (2015). "World population prospects: the 2015 revision, key findings and 

advance tables. United Nations Department of Economic and Social Affairs 

and Population Division, Working Paper No ESA/P/WP. 241.". 

UN (2018). “Global Land Outlook,” The United Nations Convention to Combat 

Desertification,  31. 

UNCCD (2015). Land degradation neutrality: Resilience at local, national and 

regional levels, UNCCD Secretariat Bonn. 

Warren, A. (2002). "Desertification is contextual." Land Degrad. Dev 13: 449-459. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



339 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR | 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ISBN: 978-625-8213-40-9


	ÖNKP
	kapak sayfası
	önsöz (6)
	1. Kanserde biyokimyasal değişimler
	2. Apiterapi ve Klinik Uygulamalar 2
	3. BAL TÜKETİMİNİN DİYABET İLE İLİŞKİSİ
	4. BAZI FENOLİK BİLEŞİKLERİN KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ANTİPROLİFERATİF VE APOPTOTİK ETKİLERİ
	5. MEDİKAL MASKELİK KUMAŞLARDA NANOLİF KAPLAMANIN FİLTRASYON KABİLİYETİNE ETKİSİ
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