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ÖN SÖZ 

Değerli okurlar; 

Bu kitapta, birbirinden değerli bilimsel çalışmaları içeren, belirli 

kriterlere göre yazılan ve toplam da 12 bölüme yer verilmiştir. Bu kitabın 

farklı disipliner alanında çalışmalar yapan tüm değerli bilim okuyuculara 

faydalı olacağı kanısındayız.  Bu baskının yazım, şekil, tasarım ve baskıya 

hazır hale getirilmesinde emeği geçen yayın evine teşekkür ederiz.  

Prof. Dr. Halit DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Canan DEMİR, 2022 
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 INTRODUCTION 

Familial Mediterranean fever (FMF) is the most familiar and 

widespread inheritable auto-inflammatory disease. This inherited disease is 

indicated by recurrent self-limiting attacks of serosal surfaces and result in 

inflammation. Inflammation is the physiological resistance that the organism 

responds to every kind of deleterious stimulus (Ates et al., 2022). FMF is 

mainly observed in certain ethnic groups originated from Mediterranean 

region like Sephardic Jews, Armenians, Turks, North Africans, Arabs, Greeks, 

and Italians although it is not limited to these ethnic groups, and habitually 

presenting at age <20. The gene that is in charge of the disease is the MEFV 

gene that is located on the short arm of chromosome 16 (16 p13.3).  

The FMF diagnosis is relied on distinctive clinical manifestations, 

response to colchicine treatments positively, and genetic testing. FMF gene 

(MEFV) cloning made genetic diagnosis possible in 1997 (Turgay et al., 

2015). Genetic tests merely cannot find out all mutations associated with 

FMF. Several patients carry only one identifiable mutation and, in several 

patients, no distinctive mutation can be detected (Ali et al., 2014). The MEFV 

gene maintain the instructions (codes) for creating a protein that is called as 

pyrin (also known as marenostrin), that is found in the white blood cells 

(granulocytes). Pyrin protein is associated with the interleukin (IL)-1-related 

inflammation cascade and involved in the regulation of apoptosis and 

inflammation. Pyrin is vital for the immune response and myeloid bone 

marrow precursors. In addition, it is involved in the immune system, aids to 

regulate the process of inflammation. The immune system sends signaling 

molecules and white blood cells to a site of injury or disease when 

inflammation takes place in order to fight microbial invaders and promote 

tissue repair. When this process is complete, the body stops the inflammatory 

response to defend against damage to its own cells and tissues (Yamazaki et 

al., 2009). Inflammatory attacks of FMF if are skipped and left untreated, 

progressive secondary amyloidosis may be observed in those patients. AA 

amyloidosis, the most significant hurdle of FMF and can be life threatening, 

is a group of diseases that are a consequence of abnormal protein deposits in 

various tissues, these abnormal proteins, called amyloid fibrils impair the 

function of tissues and organs (Turgay et al., 2015). Daily colchicine is the 
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contemplated standard of care, and it is anticipated to hinder attacks and 

amyloidosis in almost all patients. Turkey has the highest prevalence with 

0.1% in general population. Clinically, nearly, 10% of FMF patients have 

resistance to colchicine which is detected by complaining of monthly attacks 

or persistent elevation of acute-phase reactants in spite of the compliance to 

maximum tolerated colchicine dose 2 mg/day (Ozer et al., 2015). 

Periodic fever of children is a group of diseases that result in repeated 

febrile disorders with various associated symptoms. According to the cases 

children suffer from repeated episodes of high fever starting from the age of 2 

years old. Usually, each episode will last 24-48 h within the interval of 1-3 

weeks. Amid the high fever episodes, the child usually felt well, without 

concurrent complaints. In general, the physical examination did not bring to 

light any pathologic finding explaining the fever. The follow-up lasted for 

years for those patients, and in the interim sustained treatment attempts with 

prednisone with colchicine were utilized without any response (S & I., 2010).  

Effect of Oxidative Stress on FMF  

This autoinflammatory, autosomal recessive, inherited disease of FMF 

is characterized by recurrent self-limiting attacks of serosal surfaces and many 

factors might trigger these attacks, including; various stresses, infection and 

surgery. It is acknowledged that ongoing continual subclinical inflammation 

may be found in FMF patients during an attack-free period (AFP). Plus, 

oxidative stress and oxidant/antioxidant imbalance can play a role in this 

persistent subclinical inflammation. Oxidative stress produces increasing 

oxidants levels and free radicals and/or decreasing antioxidant capacity in 

organisms, and oxidant damage to cellular and extracellular structures have 

harmful effects on cellular molecules (Ali et al., 2014). 

Savran et al. indicated that elevated oxidative stress, CRP and TOS levels were 

found higher in FMF patients with attack-free period (AFP) compared with 

healthy controls. In another study, authors showed that TOS, OSI levels were 

higher in attack-period (AP) with FMF patients. Though, serum TAC and Zn 

levels were lower in FMF patients during AP and AFP than in healthy 

controls. Free radicals have destructive effects on cell membranes, causing 

damage through lipid peroxidation under conditions of oxidative stress. 



5 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLERİ ARAŞTIRMALAR VE TEORİK BİLGİLER 

 

Activated neutrophils play an important role in inflammatory reactions by the 

formation of reactive oxygen species (ROS). Though, ROS can be neutralized 

by antioxidant mechanisms, nucleic acids, lipids, and proteins can be 

destroyed by the harmful effects of oxidants when the oxidant/antioxidant 

balance is agitated. Antioxidants are derived by two ways in the body: they 

are synthesized endogenously by such enzymes as superoxide dismutase, 

catalase, and glutathione peroxidase and are supplied exogenously in the diet, 

such as with vitamins E and C (Savran et al., 2013). 

Vitamin D levels in FMF patients 

The frequency of vitamin D deficiency in children and adults with 

familial Mediterranean fever (FMF) is demonstrated and found that the serum 

25-hydroxyvitamin D levels were significantly lower in FMF patients than the 

healthy controls and incremental colchicine dose appears to negatively affect 

vitamin D levels (Anık et al., 2014). Vitamin D is implicated in phosphate-

calcium homeostasis and bone formation. It has essential roles in the process 

of regulation of the cell proliferation and differentiation and in production of 

cytokine. Vitamin D deficiency/ insufficiency, in point of fact is relied on poor 

development, chronic diseases development (osteoporosis and inflammatory 

bowel disease), ubiquitous of various malignancies (colorectal, uterine, 

prostate and skin), and development of autoimmune diseases (rheumatoid 

arthritis, systemic lupus erythematosus [SLE], multiple sclerosis and type I 

diabetes mellitus). Vitamin D deficiency or insufficiency have vital role in the 

initiation and enduring of certain autoimmune diseases. According to prior 

pertinent studies, vitamin D levels in adult FMF patients as well as children 

with FMF manifest hypovitaminosis D as compared with healthy peers.  

According to the recent studies, the vitamin D receptor (VDR) has been 

demonstrated to be expressed by cells of the immune system, upon which 

vitamin D implements immunomodulatory effects. Vitamin D prevents the 

differentiation and maturation of both myeloid cells and pathogenic proinfl-

ammatory T cells. In addition, it takes role in inhibition of the production of 

IL-6 and INF-γ. Furthermore, low levels of vitamin D might activate the 

inflammatory networks of FMF patients as well as triggering attacks of this 

episodic disease.  
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FMF Administration and Treatment 

Administration of FMF aims to hinder the attacks and decline 

subclinical chronic inflammation and its consequences, especially 

amyloidosis. Colchicine, the main effective drug for FMF treatment, prevents 

the attacks in almost 60–70% of cases (Abdallah et al., 2021). In 1991, 

Podolsky indicated that no research is done to indicate the upshot of colchicine 

on absorption of vitamin D. As per recent studies, vitamin D deficiency is 

observed in children with FMF and it persists unclear whether low vitamin D3 

level status triggers FMF attacks or whether it is an unwanted side effect of 

colchicine treatment when we observe a lower vitamin D3 level (Yilmaz et 

al., 2014). Fortunately, several recent researches indicated the correlation of 

vitamin D with the clinical status of FMF patients. Vitamin D deficiency was 

found to intensify the symptoms of FMF and increase colchicine resistance. 

Furthermore, some studies associated the decreased levels of vitamin D to 

malabsorption as a consequence of curing with colchicine. In addition, vitamin 

D supplementation enhanced the clinical presentation, BMI, and bone mineral 

density in children with FMF (Abdallah et al., 2021). Padeh et al. stated that 

14% of FMF cases acquired diarrhea while treated with colchicine. On the 

other hand, colchicine may lower the serum level of vitamin B12 by 

influencing the function of the intestinal mucosa. Despite the fact, Vitamin 

B12 malabsorption has been suggested (Podolsky, 1991). Gene mutation is 

one of the aspects that we have to consider when we contend with FMF 

disease. Studies demonstrated that vitamin D levels are similar in FMF 

patients with different MEFV gene mutations. The most frequent mutation 

was detected in the M694V gene. In a current study, M694V was the most 

prevalent gene mutation and vitamin D levels were similar in FMF patients 

with and without M694V gene mutation. Patients with gene mutations had 

lower vitamin D levels than those gene mutation-free as shown in table 1. 

(Alesh et al., 2022). 
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Table 1. The comparison of vitamin D levels according to M694V gene mutation. 

Mutation n % Vitamin D p 

Patients with M694V mutation 58 (64.4) 21.30 ± 8.15a 

0.020 
Patients without M694V 

mutation 

25 (27.7) 
22. 03 ± 8.92b 

Patients with mutation-free 7 (7.9) 31.20 ± 11.86a,b 

Data were presented as n (%), mean ± standard deviation. 

Patients with M694V mutation vs mutation-free; p = 0.016a. 

Patients without M694V mutation vs mutation-free; p = 0.046b. 

FMF complication and vitamin deficiency 

The most serious FMF complication is notorious for the development 

of AA type (Secondary Amyloidosis). Both the clinical features of FMF and 

amyloidosis could be effectively averted by administering colchicine 

regularly by the dosage of 1.5–2.0 mg daily (E Ben-Chetrit, 1991). Although, 

colchicine is essentially a safe drug with rare side effects such as diarrhea and 

abdominal distention, there are a number of studies performed on animals and 

humans indicating that it may disrupt the intestinal absorption of vitamin B12 

and it is investigated as an agent which may cause the deficiency of the 

vitamin. The colchicine treatment aspect has been applied only once in a small 

number of FMF patients with normal results. It is inspected that patients that 

are treated with colchicine for a prolonged period could suffer from deficiency 

of the vitamin (Gemici et al., 2013). 

In another study, the researchers considered treatment with sublingual tablets 

of vitamin B12 (VIT B12). Beyond the bounds, an entire resolution of attacks 

observed during the first 2 months following treatment. After a long episode-

free period, the parents withheld the treatment on their own accord, and in a 

short time the disease recurred. We advised to renew the treatment with VIT 

B12, and during approximately half year of follow-up there were no 

recurrences of periodic fever (S & I., 2010). According to the reported data, 

colchicine could cause reversible reduction in the quantity of intrinsic factor-

vitamin B12 (IF-B12) receptors, the population of villus cells and alter the 

function of ileal mucosa. The controversy was not revisited but colchicine has 

remained in the list of drugs causing vitamin B12 deficiency. Megaloblastic 
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anaemia is one of the main presentations of vitamin B12 deficiency. The mean 

haemoglobin and haematocrit amount of FMF patients were lower than 

controls according to a study. Anaemia may be an indication for the ongoing 

chronic and subclinical inflammation despite “satisfactory” treatment with 

colchicine. Though, FMF patients with vitamin B12 deficiency had also 

megaloblastic anaemia, with obvious findings in peripheral smears. None of 

healthy controls with vitamin B12 deficiency had anaemia (Gemici et al., 

2013). In conclusion, more investigations can demonstrate the relationship of 

vitamins in children with FMF. According to almost all studies vitamin D 

levels was low among children with FMF, while D-dimer and uric acid levels 

were significantly higher in the children admitted during attacks than in those 

admitted during the attack free period. As a consequence, vitamin D 

supplementation should be recommended FMF patients. D-dimer and uric 

acid levels may be used in the diagnosis of FMF and in the follow-up of 

attacks, in addition to further larger series studies should be sustained (Ates et 

al., 2022). 
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TARİH 

Tarih boyunca bilinen ökse otu, günümüzde de çok sık kullanılır ve iyi 

bir gelecek vadeder. Antik dönemlerde çok önemli bir şifalı bitki olarak 

kullanılmıştır. Okült botanikte, bu bitki kutsala adanmış ve kutsal ruhun 

maddeye inişin sembolü olarak kabul görmüştür. Birçok dinde, özellikle Kelt 

Druidlerinde mistik bir bitki olarak tanımlanmıştır. 

Hıristiyanlık öncesi dönemlerde ökse otu için cennetten gelen kutsal 

bitki olduğuna inanmışlar. Cennetten gelip yeryüzünde yaşamını sürdürdüğü 

için onu cennet ve dünya arasında bir köprü olarak görmüşler. Paracelso 

(1493-1541), Mücizevi Bitkiler adlı kitabında ökse otunun tedavide ve dini 

törenlerdeki kullanımından bahseder. 

Hıristiyanlıkta da değerini sürdüren ökse otu günlük yaşamda yer alır. 

Noel’de kapıları süslemede kullanılır. Yaşam, doğurganlık, barış ve dostluk 

ile ilişkilendirilir. İnsanları kötü ruhlara karşı kuruduğuna inanılır. 

 

Görsel 1: Ökse otunun süslemede kullanımı. 

Anadolu’da çekem, gevele, purç, güvelek isimleri ile bilinir. Halk arasında 

birçok reçetede kullanılır. 

BOTANİK 

Ökse otu, dünyanın birçok yerinde yetişmektedir. Ama özellikle Orta, 

Güney Avrupa ve Asya’da daha yaygındır. Elma, çam, meşe, armut, kavak ve 

söğüt gibi ağaçlarda yarı parazit olarak yaşar. Çalılar her zaman yeşildir. Boyu 

20 ile 80 cm arasındadır. Yaprakları ve dalları karşılıklı çift halde bulunur. 

İlkbaharda çiçek açar. Şeffaf, yuvarlak, nohut büyüklüğünde meyveleri vardır. 

Zamanla bu meyveler kırmızı renkli olur. Meyvelerindeki viscin maddesi 
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yapışkandır, kuşları yakalamak için bu meyveler macun halinde çubuklara 

sürülerek kullanılır, ökse ismi de buradan gelir. Meyvelerinde iki adet tohum 

bulunur, kuşların meyveleri yiyip dışkıyla tohumları ağaçların dallarına 

bırakmasıyla yeni ökse otu yetişmesini sağlar.  

Santalaceae familyasında olan ökse otu kapalı tohumludur. Dünya 

genelinde 68 türü olup odunsu bir bitkidir. Toprakta değil de ağaçların 

üzerinde yetişir, ağaçtan su ve mineral alır. 

Yakın geçmişte yarı parazit oluşundan dolayı zararlı bir bitki olarak 

görülen ökse otu günümüzde “anahtar tür” rolünü almıştır. 

 

Görsel 2: Yarı parazit ökse otunun ağaç dallarındaki kümeleri. 

ETKEN MADDELER VE TEDAVİDE KULLANIMI 

Ökse otunun içerdiği etken maddeler ile ilgili çok fazla analizler 

yapılmış. Bu analizler sonucunda lektinler, vizkotoksinler, oligosakkaritler, 

polisakkaritler, flavonoitler başta olmak üzere bitkisel asitler, çeşitli proteinler 

ve mineraller içermektedir. İçerdiği etken maddeler bitkinin yaşına, toplandığı 

mevsime, yetiştiği coğrafyaya ve konakçı ağaca bağlı olarak değişir. 

1- Lektinler:  

Ökse otunda bulunan lektinler belirli şekerleri tanıma ve bağlama 

özelliğine sahip glikoproteinlerdir. Monomerler 50-60 kDa arasında bir 
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molekül ağırlığına sahiptirler. Enzimatik özelliklere sahip toksik bir A zinciri 

ve bir disülfit köprüsü ile birbirine bağlanan karbonhidrat bağlayıcı bir B 

zincirinden oluşurlar. Ökse otunda üç farklı lektin tanımlanmıştır. Molekül 

ağırlıkları ve yapısındaki şekere göre bunlar ML I, ML II ve ML III’tür. 

Hücre içinde A ve B alt birimlerini birbirine bağlayan disülfür köprüsü 

moleküler taşıma sırasında azalır, böylece iki alt birim birbirinden ayrılır. 

Ökse otu lektininin serbest A alt birimi, sitozolde güçlü bir ribozomu inaktive 

eden protein haline gelir, protein biyosentezini geri dönüşümsüz olarak inhibe 

eder ve böylece apoptozu başlatır. Bu lektinler tip 2 ribozom inhibe eden 

proteinlere aittir. 

Ökse otundaki lektinler düşük konsantrasyonda bulunmasına rağmen, 

farmakolojik aktiviteleri nedeniyle preparatlarda önemli bir etkinliğe sahiptir. 

1970 yılından beri ökse otu letkinlerinin anti-tümör etkileri biliniyor ve birçok 

in vitro deneyde araştırılmıştır. Letkinlerin doğrudan tümör hücresine zarar 

verdiği ve immünolojik süreçleri uyararak etki ettiği gösterilmiştir. 

2- Viskotoksinler: 

Viskotoksinler farmakolojik olarak önemli ve tipik ökse otu 

bileşenlerini temsil eder. 46 amino asitten oluşan ve moleküler ağırlığı 

yaklaşık 5 kDa olan, ısıya dayanıklı, kuvvetli alkalin polipeptitlerdir. Yüksek 

sistein içeriği nedeniyle, viskotoksin A1, A2, A3, B ve 1-PS izoformlarının 

bilindiği tiyoninler grubuna sınıflandırılırlar. 

Viskotoksinlerin immünojenik bir etkiye sahip oldukları ve tekrarlanan 

maruziyetlerden sonra anti-vizkotoksin antikorlarını indükledikleri 

bilinmektedir. Viskotoksinler sitotoksik T hücrelerinin ve granülositlerin 

aktivitesini artırır. Böylece bakteriler ve tümör hücreleri daha etkili bir şekilde 

yok edilebilir. RNA, DNA ve protein sentezini inhibe ederler, tümör 

hücrelerine karşı NK hücre aracılı sitotoksisiteyi arttırırlar ve IL-6 salınımına 

neden olurlar. 

3- Peptitler: 

Ökse otu peptitleri viskotoksinlerin bazı özelliklerini sergileyen, 

molekül ağırlığı yaklaşık 5 kDa olan, ısıya dayanıklı peptitlerdir. Moleküler 

sitotoksik ve immün sistemi uyarıcı etkiler gösterir. Hayvan deneylerinde, 

lokal olarak uygulandığında anti-tümör ektisi gözlemlenir. 
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4- Sakkaritler:  

Ökse otunda mono, di, oligo ve polisakkaritler saptanmıştır. Hem poli 

hem de oligosakkaritler immünolojik ve anti-tümöral olarak aktif maddelerdir. 

Hayvan deneylerinde, ökse otu polisakkaritleri radyasyon hasarına karşı 

koruma sağlamış ve gama ışınlı farelerin hayatta kalma süresini önemli ölçüde 

olumlu etkilemiştir. Polisakkaritlerin ökse otu lektinlerine bağlanmasının 

etkilerini modüle ettiği ve lektinlerin stabilizasyonuna yol açtığı görülmüştür. 

5- Flavonoidler: 

Ökse otu bitkisinde çok sayıda farklı flavonoid türevi, özellikle 

glikosile edilmiş formda bulunan kersetin ve kersetin metil ester tespit 

edilmiş. Bunlar çeşitli hücre kültürü modellerinde apoptozu indükler ve 

çöpçü-temizleyici özellikler sergiler. 

6- Tiyoller: 

Ökse otu özleri temizleyici, süpürücü özellikler sergileyen glutatyon 

gibi yüksek konsantrasyonda tiyoller içerir. Tiyol yapı, DNA onarım 

süreçlerinde anahtar enzim olan poli-ADP-riboz polimerazın aktivitesini 

önemli ölçüde etkiler. Ökse otu bu maddenin anti-oksidatif potansiyeline 

katkıda bulunur. 

7- Triterpenler: 

Ökse otundaki triterpenler çok erken dönemlerde tanımlandılar ancak 

21. yüzyılın başında anti-tümör özelliklerinin tanınmasıyla artan bir ilgiyle 

karşılandılar. Bitkide tanımlanan yedi triterpen arasında oleanolik asit baskın 

duruyor. Hem oleanolik asit hem de betulinik ve ursolik asit gibi ökse otundan 

izole edilen diğer pentasiklik triterpenler için anti-poliferatif ve apoptoz 

indükleyici etkiler gösterilmiştir. Diğer yandan bitkideki yapıştırıcı benzeri 

maddeleri lezyonların topikal tedavisi için bir merhem olarak kullanan 

farmasötik gelişmeler vardır. Cilt tarafından iyi tolere edildikleri ve bazal 

hücre kanseri, ülserler, yanıklar üzerinde olumlu etkileri tarif edilmiştir. 

Zehirli bir bitki olan ökse otunun diğer kulanım alanlarını şöyle 

sıralayabiliriz: Kan basıncını ve yüksek tansiyonu düşürür. Tansiyona bağlı 

baş ağrısını giderir. Kanser tedavisinde kullanır, metabolizmayı regüle eder. 

Meyveleri ezilerek romatizma ağrılarında yakı olarak yararlanılır. 
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SONUÇ 

20. yüzyılın başında Doktor Rudolf Steiner, ökse otundan özütler 

çıkarmış ve bu özütleri kanser hastalarında kullanmıştır. Bu çalışmadan sonra 

ökse otu bilimsel araştırmadaki yerini almış ve günümüzde birçok ilaçta etken 

madde olarak kullanılır hale gelmiştir. 

Benzerlikler yasasında, benzer benzer ile tedavi edilir. Ökse otunun 

meyvelerinin lökositlere benzemesiyle bir lökosit hastalığı olan lösemide 

kullanımı için çalışmalar yapılabilir. 

 

 
Görsel 3: Ökse otunun şeffaf, beyaz ve yuvarlak meyveleri. 
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GİRİŞ/ ÖNSÖZ 

Bipolar bozukluk (BB), tekrarlayan gerek mani, gerek hipomani ve 

gerekse de depresif epizodlarla karakterize edilmiş olan kronik biçimli  

duygudurum bozukluğudur. Bipolar Bozukluk teşhisi alan hastaların yaklaşık 

olarak %80'i ilk duygudurum epizodundan sonraki 2 sene içerisinde yeni bir 

hastalık dönemi daha yaşadıkları açıklanmıştır (Nıce, 2014). Bipolar 

Bozukluk, büyük ölçüde yeti yitimine sebep olan ve de bozucu seyri esnasında 

büyük ölçüde mortalite tehlikesi taşıyan kronik ve nöropsikiyatrik 

hastalıklardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü’nce (WHO)  iş gücü kaybına  en 

fazla neden olan hastalıklar içinde kabul görmüştür (Mathers ve ark., 2004; 

Weissman ve ark., 1996). Hastalıkların yüksek olan morbidite ve de 

mortaliteleri, doğruya doğru veya  dolaylı  olarak  maliyetleri yüksek olan 

mühim ölçüde  ekonomik yönünden ve sosyal yönünden yük meydana 

getirmektedir (Saha ve ark., 2005, Barbato, 1998). Bilhassa çinko (Zn) ve 

bakır (Cu) gibi eser elementler; canlı olan organizmalarda pek çok enzim 

yönünden vazgeçilmez olan kofaktörlerdir. Fakat nöropsikiyatrik olan 

hastalıkların farklı türlerde seviyeleri yorumlanmış ve seviyelerinin olması 

gereken seviyenin aşağısına düşmesi veya yukarısına çıkması halinde bipolar 

bozukluk  ve de şizofreninin de içinde olmak üzere çeşitli nörolojik ve 

psikiyatrik bozuklukların etiyoloji ve patofizyolojisinde etkili olabileceği 

gösterilmiştir. Alüminyum metalinin (Al) de toksik etkisi olan element olarak 

kabul edilmekte olup nöropsikiyatrik olan hastalık tablolarının 

etiyopatogenezinde rol aldığı düşünülmektedir fakat bu klinik olan tablolara 

hangi mekanizmayla sebep olduğu kesin olarak bilinmemektedir (Janka, 

2019; Naylor ve ark., 1985). Lityum, bipolar bozukluk hastalığında nüks eden 

hastalık dönemlerinden muhafaza etmede öncelikli tedavi alternatifidir (Grof 

ve Muller-Oerlinghausen, 2009). Lityum, duygudurum bozukluğunda 

dengeleyici olarak piyasaya çıkan ilk ilaç olup uzun uzadıya senelerdir 

kullanılması sebebiyle, ona yönelik birçok araştırma yapılmıştır. Etkililik-yan 

etki profilinin iyi tanımlanmış olmasından dolayı  sağaltım kılavuzlarında 

koruyucu sağaltıma yönelik birinci basamak ilaç olarak tavsiye edilmektedir 

(Tondo ve ark., 2001). Bipolar Bozukluk  tedavisinde lityumun morbidite ve 

mortaliteye olan olumlu etkileri göz önünde bulundurulduğu zaman, klinik 

pratikte lityum altın standart olarak kabul edilmektedir. Plaseboya ya da diğer 
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duygudurum dengeleyicilerine göre kutup farketmeksizin rekürrens oranlarını 

mühim oranda düşürmektedir (Geddes ve ark., 2004- Severus ve ark., 2014). 

Hastaların lityumdan ne seviyede yarar göreceğini öngörme hususunda 

yaşanan zorluklar, lityuma cevabı yordayacak belirteçlerin tespit edilmesi için 

araştırmalar yapılmasına sebep olmuştur. Hastalığın seyri, klinik 

parametreler, sosyodemografik veriler, biyolojik belirteçler, genetik etkenler 

ve aile öyküsü değerlendirilerek lityuma cevap öngörülmeye çalışılmıştır. Bu 

yordayıcıların tespiti, lityuma daha iyi cevap vermesi beklenen hastaların ilacı 

kullanmasıyla, hastaların ilaç tedavisinin bireyselleştirilmesini sağlayarak 

lityumun reçetelenmesinde güven artışı oluşturabilmektedir (Schulze ve ark., 

2010). Bu alandaki araştırmalar halen devam etmektedir.  

1.1. BİPOLAR BOZUKLUK 

Bipolar bozukluk (BB) (Provencher ve ark.,2011), Uluslararası 

Hastalık Sınıflandırması sürüm-10’a (ICD-10) ve Ruhsal Hastalıkların 

Tanısal ve İstatistiksel El-kitabı 5’inci sürümü baz alındığında (DSM-5) gerek 

mani gerek hipomani veya güçsüzlük süreçlerinin var olduğu, ataklar ile 

devam eden kronik bir ruhsal rahatsızlık olduğu belirtilmiştir(WHO,2010; 

APA, 2013). Bipolar-I bozukluk için yaşam boyu yaygınlığı %0–2,4 bipolar-

II bozukluk açısından %0,3–4,8 ve siklotimik bozuk açısından %0,5–6,3 

arasında olan bir farklılık söz konusudur. Bütün bipolar bozukluklar dikkate 

alındığı zaman, genellikle yaşam boyunca sıklığı %7,8’e kadar 

yükselmektedir (Rihmer ve ark., 2007). Etiyolojisi itibari ile bipolar bozukluk, 

biyopsikososyal yönden yaklaşımın ”biyo-” etmenine daha çok vurgu 

yapıldığı ruhsal olan bir bozukluktur.  Fakat alan yazındaki araştırmalar, çokça 

etkili tedavi seçeneği olmasına rağmen bipolar bozukluk olan bireylerin 

ötimik oldukları zamanlarda dahi gereksinimlerinin karşılanmamış olduğunu 

göstermiştir (Michalak ve ark.,2005). Bipolar  bozukluk ile alakalı ihtiyaçların 

karşılanmamış olması teşhis konulma dönemindeki gecikmeyle başlasa bile 

bununla kısıtlı kalmamaktadır. Teşhis konulmasının ardından, tedavi 

dönemiyle beraber problemler devamlılık göstermektedir. Hepsinin 

birbirinden ayrı duygudurum belirtilerinin ayrı olarak ya da beraber olması 

mümkün olduğu klinik durumlar ilaç tedavilerinin optimizasyonunu 

zorlaştırmaktadır. Tedavilerde cevap ve olabilecek yan etkilerinin dengesi 
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kurulmaya çalışılsa bile emarelerin uzun zamanlar kalıntı olmadan bitirilmesi 

hastaların ufak bir yüzdelik oranda mümkündür (Bauer ve ark., 2018). Bu 

yüzden problemlerin en önde gelenlerinden biri de bozukluğun emarelerinin 

devamlılık göstermesidir. Öteki sıkıntılar da tedaviye uyumsuzluk göstermesi, 

cinsiyet ile alakalı mahrem sıkıntılar (misal hamile ve emziren kadınların akut 

ve sürdürüm tedavisinin etkin olarak yapılması) ve yaşam kalitesinin çoğu 

zaman ihmal edilmesi, sosyal ve  aynı zamanda mesleki işlevsellikteki 

kayıplar olduğu belirtilmiştir (Fountoulakis ve ark., 2017). Bipolar Bozukluk 

(BB); yineleyen duygu durum epizodlarıyla karakterize olan, genel olarak 

erken erişkinlik yaşlarında başlayan ve işlevsellikte bozulmaya sebep olabilen 

kronik seyirli bir psikiyatrik hastalıktır (Işık ve ark., 2013). BB’un epizodik 

seyrinde manik, depresif veya her ikisinin de özelliklerini gösteren karma 

özellikli dönemler ve tam ya da tama yakın remisyonun olduğu ara dönemler 

vardır (Akıskal ve Lopez,2012). Bipolar Bozukluk ile alakalı olduğu 

düşünülen bulgular eski çağlara aittir. Melankoli ve maniye yönelik bilgilere 

Roma ve Antik Yunan dönemlerinde karşılaşılmaktadır. Hipokrat (M.Ö. 460-

337), vücuttaki sıvılarla insanın ruhsal yakınmaları arasında bir ilişki 

kurmuştur. Melankoliyi “kara safra” ya bağlamıştır. Hipokrat’ın tarif ettiği bu 

durum ağır çökkünlüğe uymaktadır (Köknel, 2000). Homeros, İlyada 

destanında “mani” kelimesini kullanmıştır. Bu kelime Yunanca’da gazap ve 

öfke manasına gelmektedir. M.S.150 senesinde Kapadokyalı Aretaeus da aynı 

hastada çeşitli zamanlarda melankoli ve maninin görülebildiğini ve bu iki 

durumun birbiriyle  ilişkisi olduğunu söylemiştir. Öforik maniyi günümüzdeki 

haliyle tanımlamıştır (Maj ve ark., 2003). 1845 yılında Wilhelm Griesinger 

hızlı döngülü tipi tanımlamıştır. Melankolinin genellikle kış ve sonbahar 

aylarında, maninin de ilkbahar aylarında daha yaygın olduğunu açıklamakla 

beraber mevsimsel özelliğe de dikkat çekmiştir (Angst ve Marneros, 2001). 

Falret, bazı hastaların kendiliğinden iyileşme süreçleri gösterdiğini fark  

etmiş, hastalığın epizodik seyirli olduğunu açıklamıştır. Bunu “folie circularie 

(döngüsel delilik)’’ biçiminde adlandırmıştır (Maj ve ark., 2003). Kahlbaum 

1870 yılında siklotimiyi tanımlamıştır. Mendel de 1881 yılında hipomaniyi ilk 

defa tanımlayan kişi olmuştur (Angst ve Marneros, 2001). Emil Kraepelin, 

duygudurum bozukluklarını şizofreniden ayrı bir kategoride sınıflandırmıştır 

ve  “manik-depresif hastalık” olarak ayırdığı grubu günümüzdeki bipolar 
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bozukluk sınıflandırmasına  en yakın biçiminde tanımlayan kişi olmuştur.  

Kraepelin, hastalığın döngüsel seyrini tanımlayarak, BB’un “dementia 

praecox” dan ayrı olduğunu açıklamıştır. Karl Kleist, tek uçlu/iki uçlu 

ayrımını yapmıştır. Karl Leonard da bipolarite kavramını tanımlamıştır (Angst 

ve Marneros, 2001). Bleuler, 1924 senesinde “afektif bozukluklar” kavramını 

kullanmıştır (Işık, 2003). DSM–II 1968 senesinde kullanıma girdiğinde 

“manik-depresif hastalık” tanımı kullanılırken, 1980’de DSM-III’ün 

yayınlanmasıyla afektif bozukluklar tanımı kabul görmüş olup  Bipolar 

Bozukluk ve majör depresif bozukluk (MDB) olarak 2 alt başlık ile resmi 

olarak sınıflandırması yapılmıştır (Işık ve Işık, 2013). DSM-IV’te ise bu tablo 

4’e ayrılmış; bipolar bozukluk I, bipolar bozukluk II, siklotimi ve başka çeşit 

isimlendirilemeyen bipolar bozukluk biçiminde sınıflandırılmıştır (Khan ve 

Youssef, 2018). 2000 senesinde DSM-IV TR ile 2 alt tanı daha 

sınıflandırmaya ilave edilmiştir. Bunlar “madde kullanımına bağlı BB” ve 

“genel tıbbi duruma bağlı Bipolar Bozukluk”tur.  2013 yılında kullanıma giren 

DSM-5 ile bu hastalıklar “Depresif Bozukluklar” ve “İkiuçlu ve İlişkili 

Bozukluklar” biçiminde 2 ayrı sınıfa ayrılmıştır.     

                                                        

 
Şekil 1.1.  Bipolar Bozukluğu hasta  

  

1.2.  Epidemiyoloji ve Etiyoloji 

Bipolar Bozukluk toplumun %1’inden daha çoğunu etkilemektedir. Bu 

bozukluğun yaşam boyu yaygınlığı yapılan araştırmalar sonucunda BB-1 için 

%0,6, BB-2 için de %0,4 olarak tspit edilmiştir. Eşik altı belirtilerle 

seyredenlerin yaygınlığı da %1,4’tür (Angst ve  Marneros, 2001). Bipolar 

spektrum bozukluğu olarak değerlendirip eşik altı belirtiler gösterenleri de 
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ihtiva eden eden bazı yayınlar genel popülasyonun yaşam boyu bipolar 

spektrum prevalansının %6 olduğunu  açıklanmaktadır (Merikangas ve ark., 

2007). İzmir’de Binbay ve arkadaşlarının yapmış olduğu araştırmada BB-1 

sıklığı % 0,92 tespi edilmiştir (Binbay ve ark., 2012). Bipolar bozukluk 

genellikle erken erişkinlik sürecinde başlangıç göstermektedir.  

Genellikle 15-24 yaşları arasında görülmekle beraber, 45-54 yaşları 

arasında ikinci bir zirve dönemi de vardır. BB-2’de de 45-54 yaşlar arasında 

tek zirve vardır ve BB-1’e göre ortalama başlangıç yaşı BB-2’de daha ileridir 

(Seedat ve ark., 2009). BB-1 her 2 cinsiyette de genel olarak eşit oranda 

görülmektedir. BB-2 de yaygınlıkla kadınlarda daha çoktur (Arlington, 2013). 

Kadınlarda depresif dönem, erkeklerde de manik dönem daha yaygın 

görülmektedir. Hızlı döngülülük, mevsimsel özelliklerin var olması, 

hastalığın depresif epizodla başlaması, psikotik özellikli depresyon, kişilik 

bozukluğu ek teşhisi kadınlarda daha yaygındır (Işık E ve Işık U,  2013; 

Sadock, 2016; Nivoli ve ark., 2011). Kadınlarda suisid girişimi daha çok 

olmakla birlikte, intihar ile ölüm oranı erkeklerde daha yüksek olduğu 

görülmüştür(Akarsu ve ark., 2012). Ayrıca erkeklerde komorbid alkol ve 

madde bağımlılığı daha yaygın görülmektedir (Nivoli ve ark., 2011).  

Hastaların medeni durumları incelendiği zaman Bipolar Bozukluk teşhisinin 

görülme yaygınlığı, boşanmış olan ya da dul olanlarda evli veya bekar olanlara 

oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Arlington, 2013). Bipolar 

Bozukluk’un da etiyopatogenezi hususunda olan tartışmalar halen devam 

etmektedir. Psikososyal ve biyolojik etkenler araştırılmakta ve son senelerde 

yapılan araştırmalarda Bipolar Bozukluk’un etiyolojisinin multifaktöriyel 

olduğu  vurgulanmaktadır (Karamustafalıoğlu, 2018). Hastalığın meydana 

gelmesinde genetik,psikososyal,biyolojik, nöroendokrin, etkenler rol 

oynamaktadır (Öztürk ve Uluşahin, 2016). 
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Şekil 1.2. Bipolar Bozukluğu hasta 

1.3. Genetik                           

Bipolar bozukluk teşhisi konulmuş bireylerin ailelerinde psikotik 

bozukluklar ve duygudurum bozuklukları görülme yaygınlığı genel topluma 

oranla daha yüksektir (Karamustafalıoğlu, 2018). Bipolar bozukluk genetik 

geçişin en çok gösterildiği hastalıklardan birisi olduğu       açıklanmıştır 

(Bebbington ve Ramana, 1995). Yaşam boyunca bipolar bozukluk görülme 

tehlikesi genel popülasyonda %0,5 ile %1, 5 arasında iken, 1. derecede 

akrabasında bipolar bozukluk mevcudiyetinde %5-10, tek yumurta olan ikiz 

eşlerinde de %40-70 olduğu tespit edilmiştir (Craddock ve  Jones, 1999).  Son 

senelerde moleküler genetik araştırmalarla, özgül duyarlılık genlerinin 

saptanmasıyla psikiyatrik hastalıkların etiyolojisini anlamaya yönelik 

araştırmalar yaygınlaşmıştır. 38 ülkeden 800'den çok araştırmacının katıldığı, 

şimdiye kadar oluşturulmuş en büyük psikiyatri konsorsiyumu olan 

Psychiatric Genomics Consortium (PGC); otizm spektrum bozukluğu, dikkat 

eksikliği, hiperaktivite, bipolar bozukluk, majör depresif  ve şizofreni olmak 

suretiyle 5  psikiyatrik bozukluk ile alakalı  yürütülen genetik araştırmaların 

verilerini ele alıp değerlendirmiştir. Yapılan büyük çaplı genom analizlerinde 

ortak tek nükleotid polimorfizmleri, ortak risk allelleri ve genetik 

varyasyonlar gösterilmiştir (O'Donovan, 2015). Bipolar bozukluğa eğilimde 

tek genden çok poligenik etkileşimin rolü olduğu düşünülmektedir (Curtis ve 

ark., 2011). GWAS (genom wide  assosiaciation studies) araştırmalarında 

Bipolar Bozukluk ile alakalı  olduğu  düşünülen ve genom düzeyinde anlamlı 

olan (p<0.5x10-8) genlerden bazıları şunlardır: CACNA1C, ITIH1, MRPS33, 

ADCY2,  ANK3, ADD3, FADS2, GRIN2A, CD47, PACS1, STK4, 
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PLEKHO1, SCN2A, FSTL5, SSBP2, RIMS1, RPS6KA2, THSD7A, SRPK2, 

SHANK2, STARD9, NCAN, ZCCHC2, HDAC5, LMAN2L, ZNF592, 

TRANK1 (LBA1), [Intergenic], PC, POU3F2 (OTF7) (Stahl ve ark., 2019). 

Hasta ve kontrol gruplarından alınan hücreler üzerinde yapılan ex vivo 

çalışmalar esas alınarak, Bipolar Bozukluk etyopatogenezinde kalsiyum 

disregülasyonu sorumlu tutulmaktadır. Hücre içi kalsiyum sinyalleri Bipolar 

bozuklukta bireyin mevcut duygudurumundan bağımsız olarak hızlanmıştır. 

Tedavide kullanılan lityum ile hücre içi kalsiyum sinyal mekanizmalarının 

hızı düzenlenmektedir. Halen kesin etkinliği gösterilmiş olmasa da anjina ve 

hipertansiyonda endikasyonu olan L-tipi voltaj kapılı kalsiyum kanal 

antagonistlerinin Bipolar Bozukluk tedavisinde kullanımı 

değerlendirilmektedir. Antiepileptik ilaçların da kalsiyum ile alakalı benzer 

yollar üzerinden tedavide yararının olduğu düşünülmektedir. Örneğin 

Lamotrijin kalsiyum kanal blokajı yapabilme etkisi olup  BB tedavisinde etkili 

olduğu açıklanmıştır(Harrison ve ark., 2018). Bipolar Bozuklukta  kalsiyum 

kanal etkinliğiyle alakalı en çok işaret edilen genler CACNA1C, CACNA1D, 

CACNB2’dir (Craddock ve Jones, 1999). Genomdaki tüm tek nükleotid 

polimorfizmlerinin taranmasıyla büyük örneklem gruplarında yapılan 

araştırmalarda beş psikiyatrik hastalığın (Bipolar Bozukluk, şizofreni, otizm 

spektrumu bozuklukları, majör depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu) ortak genetik faktörler üzerinden birbirleri ile ilişkili olduğu 

gösterilmiştir (O'Donovan, 2015).  
     

1.4. Nörogörüntüleme                  

Bipolar Bozukluk etiyolojisine yönelik yapılan nörogörüntüleme 

incelemelerinde ventrikül çevresindeki ak maddede ve subkortikal bölgede gri 

olan maddede hiperintens lezyonlar ve lateral ventriküllerde genişleme tespit 

edilmiştir. Fakat bu lezyonlar bipolar bozukluğa özgü değildir. ileri yaşa bağlı 

ya da diğer genel tıbbi durumla ilişkili hastalıklarda da aynı lezyonlara 

rastlanabilir (Brambilla ve ark., 2005).  Duyguların ifadesinde rolü olması 

sebebiyle prefrontal korteksle alakalı araştırmalar yapılmıştır. Dorsolateral 

prefrontal korteks (DLPFK) ve ön singulat  üzerinde en çok durulan 

bölgelerdir. DLPFK’in yürütücü işlevlerde ve işlem belleğinde mühim rolü 
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bulunmaktadır (Brambilla ve ark., 2005). Hibar ve arkadaşlarının 2016’da 

yayınlanan, 1710 BB teşhisli kişi ve 2594 sağlıklı kontrol ile yaptığı 

nörogörüntüleme araştırmasında Bipolar Bozuklukta subkortikal volüm 

değişiklikleri tespit edilmiştir. Bilhassa hipokampus, talamus ve amigdalada 

bilateral volümün sağlıklı kontrollere oranla daha düşük olduğu açıklanmıştır 

(Hibar ve ark., 2016). İlaç tedavisinin bu bölgelerdeki volümler üzerine etkisi 

incelendiği zaman ise lityum kullanan hastalarda talamik  volümün diğer 

hastalara oranla daha geniş olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu da lityumun 

nöroprotektif özelliğiyle ilişkilendirilmiştir. Antiepileptik kullananlarda, 

kullanmayanlara oranla hipokampus volümü daha düşük tespit edilmiştir. BB-

1 ve BB-2 hastaları karşılaştırıldığı zaman anlamlı volumetrik fark tespit 

edilmemiştir (Hibar ve ark., 2016).  

1.5. Nörobiyoloji  

Bipolar bozukluğun nörobiyolojisiyle alakalı  farklı hipotezler vardır. 

Norepinefrin, dopamin, serotonin ve histaminin duygudurum bozukluklarının 

patofizyolojisinde rolünü vurgulayan monoamin hipotezi uzun senelerdir  

çalışmaların odak noktasındaydı. Ama son senelerde yapılan araştırmalarda 

tek biyojenik amin yerine daha komplike nöroregülasyon mekanizmaları ve 

nöral devreler, nörodavranışsal sistemler incelenmektedir (Sadock, 2016).  

Bipolar bozukluğun etiyolojisinde, insanın strese verdiği yanıtı düzenleyen 

hipotalamo-hipofiz-böbreküstü bezi (HPA) ekseni ve glukokortikoidlerin 

duygudurum bozukluklarındaki rolü üzerinde durulmuştur. Bipolar 

bozuklukta CRH salınımına verilen ACTH yanıtı ve kortizol salınımında 

düzensizlikler tespit edilmiştir. Bu düzensizliklerin karma dönemde ve 

depresyon sürecinde daha çok görüldüğü açıklanmıştır. Manik dönemde de 

CRH’ya ACTH yanıtının sağlıklı kontrollere oranla artmış olduğu tespit 

edilmiştir. CRH’nın aşırı salgılanması ve kortizoldeki yüksekliğin bir arada 

görülmesi geri besleme mekanizmalarında bozulma olduğunu 

düşündürmektedir. Bu durum reseptör seviyesindeki değişikliklerle de 

açıklanabilmektedir (Daban ve ark., 2005). Manik dönemde görülen belirtiler 

ve bulgular  dopamin aktivisindeki artışla ilişkilendirilmiştir. Dopamin 

yolakları üzerinden etki eden psikostimulan maddelerin (amfetamin gibi) 
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mani belirtileri oluşturması, D-2 antagonistlerinin anti-manik etkinliğinin 

olması bunu desteklemektedir (Karamustafalıoğlu, 2018).  

1.6. Psikososyal Faktörler               

Duygudurum bozukluklarında kalıtım ve nörobiyolojik etkenler kadar 

çevresel faktörler de mühimdir. Duygudurum dönemlerinin görülme ihtimali 

stresör olayların ardından artmaktadır (Ceylan ve Oral, 2001). İlk epizod genel 

olarak bir psikososyal stresör ardından görülmektedir. Sonraki süreçte de 

beynin nörokimyasal değişikliklere uğramasına ve gen ekspresyonundaki 

değişikliklere bağlı olarak bireyin stresör olaylara daha duyarlı hale geldiği ve 

epizodların spontan olarak meydana geldiği düşünülmüştür. Bu durum 

“duyarlılaşma modeli” olarak tanımlanmıştır. Hastalığın ilerleyen senelerinde 

epizod sıklığının artması da bununla açıklanabilmektedir (Post, 1992).  

Gebeliğin herhangi bir döneminde bebeğin maternal influenzaya maruz 

kalmasının ileriki yaşamında bireyde bipolar bozukluğun görülme riskini 4 

kat arttırdığı gösterilmiştir (Parboosing ve ark.,2013). Maternal sigara 

kullanımı (Talati ve ark., 2013) ve madde kullanımı (Schepis ve Hakes, 2011) 

da bireyin ileriki yaşamında bipolar bozukluğun riskini arttırmaktadır. 

Olumsuz yaşam olayları, sosyal desteğin azlığı, ekonomik sıkıntılar, çocukluk 

çağı travma öyküsünün varlığı artmış bipolar bozukluk riski ile ilişkili 

bulunmuştur (Gilman ve ark., 2012).  

 1.7. Tanı Kriterleri ve Sınıflandırma  

DSM-5’e göre yapılan sınıflandırmada “Bipolar (ikiuçlu) ve Alakalı 

Bozukluklar” başlığı altında:  
 

1. Tip-1 Bipolar bozukluk (BB-1)  

2. Tip-2 Bipolar bozukluk (BB-2)  

3. Siklotimik olan bozukluk  

4. Madde ya da ilaç kullanımına bağlı bipolar bozukluğu  

5. Öteki tıbbi durumlarla ilişkili bipolar bozukluğu  

6. Tanımlanmış öteki bipolar ve alakalı bozukluk  

7. Tanımlanmamış bipolar bozukluğu teşhisleri yer almaktadır 

(Arlington, 2013).  
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DSM-5 tanı ölçütleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır: 

DSM-5 Bipolar Bozukluğu Tip 1 Teşhis Ölçütleri (Arlington, 2013)  

A. En az bir mani süreci açısından teşhis ölçütleri karşılanmıştır.  

B. Mani ve majör depresyon süreçlerini meydana gelişi şizoaffektif 

bozukluk, şizofreni, şizofreniform bozukluğu, sanrılı bozukluğu veya 

tanımlanmış bir veya tanımlanmamış öteki bipolar ve alakalı bozukluk ile 

daha iyi belirtilemez.  

DSM-5 Bipolar Bozukluğu Tip 2 Teşhis Ölçütleri (Arlington, 2013)  

A.En az bir hipomani süreci açısından ve en az bir yeğin (majör) 

depresyon süreci açısından teşhis ölçütleri karşılanmıştır. 

B. Bir mani süreci hiç bir zaman geçirilmemiştir. 

C. Hipomani ve de yeğin depresyon süreç(ler)inin meydana gelişi 

şizoaffektif bozukluk, şizofreni, şizofreniform bozukluğu, sanrılı bozukluğu 

veya tanımlanmış bir veya tanımlanmamış öteki bipolar ve alakalı bozukluk 

ile daha iyi belirtilemez.  

D. Depresyon emareleri veya depresyon ve hipomani süreçleri arasında 

yoğunlukla gidip gelmelerin sebep olduğu öngörülemezlik durumu, klinik 

yönden belirli bir soruna veya toplumsal, iş ile alakalı alanlarda veya mühim 

öteki  işlevsellik alanlarında işlevsellikte azalmaya sebep olmaktadır.  

 Açıklayınız (Bipolar 1 ve 2 için): Bunaltıcı sıkıntı, karışık özellikler 

gösteren, hızlıca döngülü, duygudurum ile adaptasyonlu psikoz özellikleri 

gösteren, duygudurum ile adaptasyonlu olmayan psikoz özellikleri gösteren, 

doğum vakti (peripartum) başlayan, katatoniyle giden, mevsimsel örüntü 

gösteren.  

1.8. Mani dönemi Teşhis Ölçütleri                       

A.Kabarmış, taşmış veya çabucak kızan, olağandışı ve devamlı bir 

duygudurumun ve de hedefe özgü etkinlikte ve içsel güçte, olağandışı ve 

devamlı bir yükselişin olduğu ayrı bir sürecin, en az 7 gün (ya da hastaneye 

yatırılmayı gerektirmişse, herhangi bir zamanda) süreyle, neredeyse her gün, 

günün büyük bir kesiminde bulunması. 

B. Duygudurum bozukluğunun var olduğu ve içsel güçte veya etkinlikte 

yükselme olduğu süreç boyunca aşağıdaki emarelerden 3’ü (veya daha çoğu) 
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(çabucak kızan bir duygudurum varsa 4’ü) açık bir şekilde bulunmaktadır ve 

olağan davranışlardan mühim miktarda farklıdır:  

1. Özgüvende abartılı bir yükseliş veya büyüklük düşünceleri.  

2. Uyku ihtiyacında düşme.  

3. Her zamankinden daha çok konuşkan olma veya birini konuşmaya 

tutma.  

4. Düşüncelerin uçuşmaları veya düşüncelerin adeta birbirleri ile 

yarışıyor gibi birbirlerinin ardı ardına geldiğine ilişkin öznel yaşantı.  

5. Dikkat dağınıklığı olduğu teyit edilir veya öyle olduğu incelenir.  

6. Hedefe özgü etkinlikte yükselme veya psikodevinsel kışkırma 

(ajitasyon).  

7. Kötü sonuçları meydana getirecek etkinliklere çokça katılma.  

C. Duygudurum bozukluğu, toplumsal veya iş ile alakalı işlevsellikte 

belirli bir azalmaya sebep olacak kadar veya bireyin şahsına veya başkalarına 

bir kötülüğünün dokunmaması açısından hastaneye yatırılmasını gerekli 

kılacak kadar  ağırdır veya psikoz özellikleri bulunmaktadır.  

D. Bu süreçte, bir maddenin veya farklı bir sağlık durumunun 

fizyolojiyle alakalı etkilerine bağlanamaz.  

1.9. Hipomani Süreci  Teşhis Ölçütleri  

A. Kabarmış, taşmış veya çabucak  kızan, olağan dışı ve devamlı bir 

duygudurumun ve etkinlikte ve de  içsel güçte, olağan dışı ve devamlı  bir 

yükselişin  olduğu ayrı bir sürecin, en az 4 gün üst üste süreyle, hatta 

neredeyse her gün, günün büyük kesiminde bulunması. 

B. Duygudurum bozukluğu süreci esnasında, aşağıdaki emarelerden 

3’ü veya daha çoğu (duygudurum irritabl ise 4’ü) belirgin bir şekilde 

bulunmaktadır:  

1- Özgüveninde abartılı bir yükseliş veya büyüklük taslamaları.  

2- Uyku ihtiyacında düşme  

3- Her zamankinden daha çok konuşkan olma veya birini konuşmaya 

tutma 
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4- Düşüncelerin uçuşmaları veya düşüncelerin adeta birbirleriyle 

yarışıyor gibi birbirlerinin ardı ardına gelmesi yaşantısı. 

5- Dikkat dağınıklığı olduğu teyit edilir veya o şekilde olduğu 

gözlenmektedir. 

6- Hedefe özgü etkinlikte yükselme veya psikomotor ajitasyon.  

7- Kötü sonuçların meydana gelme ihtimali yüksek, zevk veren 

etkinliklere çokça katılım sağlama.  

C. Bu atak esnasında, bireyin emare olmadığı zamanlardakinden çok 

ayrı olarak işlevselliğinde belirli bir şekilde değişiklik olmaktadır.  

D. Duygudurum bozukluğu ve işlevsellikteki farklılık başkaları 

tarafından da gözlenebilir bir seviyededir.  

E. Böylesi bir atak, toplumsal veya mesleki işlevsellikte belirli bir 

bozuntuya sebep olacak veya hastaneye yatırılmayı gerekli kılacak kadar ağır 

olmadığıdır. Psikotik özellikler varsa eğer mani süreci diye tanımlanmaktadır.  

F. Bu emareler bir maddenin ya da genel bir tıbbi durumun doğrudan 

doğruya fizyolojik etkilerine bağlı değildir (antidepresan ya da 

elektrokonvülsif tedavi (EKT) esnasında meydana gelen ve söz konusu  olan 

tedavinin fizyolojik etkilerinin ötesinde sendrom seviyesinde süren tam da bir 

hipomani süreci haricinde) (Arlington, 2013).   

1.10. Depresyon Süreci Teşhis Ölçütleri                

A. Tıpkı 2 haftalık bir süreç boyunca, aşağıdaki emarelerden 5’i (veya 

daha fazlası) görülmüştür ve önceki işlevsellik seviyesinde bir farklılık 

olmuştur; bu emarelerden en azından 1’i ya güçsüz duygudurum veya ilgisini 

bitirme veya zevk alamamaktır  

1. Güçsüz duygudurum, adeta her gün, günün büyük bir kesiminde 

bulunmaktadır ve bu durumu ya kişi şahsen teyit eder veya bu durum 

başkaları tarafından gözlenmektedir.  

2. Bütünüyle veya adeta bütün etkinliklere karşı ilgide belirli bir düşme 

veya bunlardan zevk almama biçimi, adeta her gün, günün büyük bir 

kesiminde bulunmaktadır.  
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3. Kilo vermek için çalışmıyorken çokça kilo verme veya kilo alma 

veya adeta her gün, yeme isteğinde düşme veya yükselme 

4. Adeta her gün, uykusuz olma veya aşırı şekilde uyuma 

5. Adeta her gün, psikodevinsel  kışkırma veya azalma.  

6. Adeta her gün bitkinlik veya içsel bir gücün kalmama durumu  

7. Adeta her gün değersizlik, aşırı veya uygun olmayan suçluluk 

duyguları (sanrısal olma mümkün). 

8. Adeta her gün, düşünmekte veya odaklanmakta zorluk çekme veya 

kararsız durum yaşama. 

9. Yenileyici ölüm düşünceleri, özel bir eylem tasarlamadan yenileyici 

intihar etme düşünceleri veya kendini öldürmek suretiyle özel bir eylem 

düşünme.  

B. Bu emareler klinik yönden belirgin bir soruna veya toplumsal, iş ile 

alakalı alanlarda veya mühim öteki işlevsellik alanlarında işlevsellikte 

azalmaya sebep olmaktadır.  

C. Bu süreç, bir maddenin veya farklı bir sağlık durumunun fizyolojiyle 

alakalı etkilerine bağlanamaz (Arlington, 2013). BB-1 teşhisi koyabilmek için 

hastalık sürecinde en azından bir mani döneminin olması gerekmektedir. Mani 

sürecinin öncesinde ya da ardında  depresyon veya hipomani süreçleri 

bulunabilir. BB-2 teşhisinde de DSM-5 tanı ölçütlerini karşılayan en az bir 

hipomani döneminin ve 1 veya 12den çok depresyon dönemlerinin varlığı 

gereklidir. Hiçbir zaman mani ölçütleri karşılanmış olmamalıdır (Öztürk ve 

Uluşahin, 2016).   

  

1.11. Klinik Özellikler, Gidiş ve Sonlanış  

Bipolar bozukluk, dünya genelinde hastalık yükü (burden of disease) en 

fazla olan, yeti yitimine neden olan ilk 10 hastalıktan biridir (Collins ve ark., 

2011). Bipolar Bozukluğun teşhisinin ortalama ömürde yaklaşık 10 senelik bir 

azalmaya ve mortalitede artışa sebep olduğu açıklanmıştır. (Kessing ve ark., 

2015). Bipolar Bozukluk genellikle erken erişkinlik senelerinde meydana 

gelmekle beraber yaşlılıkta ya da çocukluk döneminde de görülebilmektedir. 

İlk duygudurum epizodunun tipi hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir. 

BB-1, erkeklerde %67, kadınlarda %75 oranında olmak suretiyle genel olarak 
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sıklıkla depresif epizodla başlamaktadır (Sadock, 2016). Bipolar bozukluğun 

unipolar bozukluğa oranla tekrarlama oranı çok daha yüksek olup geçirilen 

epizod sayısı arttıkça yineleme riski de artmaktadır. Tam remisyon görülse 

bile 2 yıl içinde hastaların %60-80’i yeni bir duygudurum epizodu 

geçirmektedir (Merikangas ve ark., 2007, Sportiche ve ark., 2017). Ara 

dönemlerde rezidüel semptomların varlığı, eşlik eden başka bir ruhsal 

hastalığın bulunması bipolar bozuklukta yinelemeyi yordar (Perlis ve ark., 

2006). Bipolar Bozukluk tanılı hastaların %5-15’i yılda 4 veya daha çok 

epizod geçirirler ve bu grup hızlı döngülü diye tanımlanmıştır(Sadock, 2016). 

Bipolar bozukluk seyrinde olumlu göstergeler; manik epizodların baskınlık 

göstermesi, hastanın ve yakınlarının sağaltım uyumlarının iyi olması, 

remisyon süreçlerinin uzun sürmesi, aile ve çalışma şartlarının olumlu bir 

durumda olması, ailede duygu dışavurumunun düşük olmasıdır. Olumsuz olan 

göstergeler ise;  erkenden başlangıç, ara süreçte  rezidüel mani ve depresyon 

belirtilerinin varlığı, uzun depresyon dönemleri, başka ruhsal bozukluk ek 

tanısının bulunması,  hızlı döngülülük, 10’dan fazla sayıda mani döneminin 

varlığı ve karma dönemlerin varlığı, alkol ve madde kullanım bozukluğu 

bulunmasıdır (Öztürk ve Uluşahin, 2016).  Suisid riski yönünden hastaların 

yakın takip edilmesi gerekmektedir. Genel popülasyonla kıyaslandığı zaman 

Bipolar bozukluk  tanılı hastalarda suisid riskinde 6-10 kat artış olduğu 

gösterilmiştir (Sportiche ve ark., 2017). 18 ay içinde suisid girişimi oranı 

unipolar depresyonda %9,5 iken, bipolar depresyonda %19,9 olarak 

ssaptanmıştır. Karma epizodlarda bu risk daha da artmaktadır (Öztürk ve 

Uluşahin, 2016). Komorbid hastalıklarla sıkça karşılaşılmaktadır. En sık 

görülen ek tanılar kardiyovasküler hastalıklar, tiroid hastalıkları, obezite, tip 

2 diyabet, migrendir. Komorbid hastalıkların varlığı daha kötü seyir ile ilişkili 

bulunmuştur (Thompson ve ark., 2006).  
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Şekil 1. 3. Bipolar Bozukluğu Hasta 

2.1.   Eser elementler  

Eser elementler ,  gündelik ihtiyacı 100 miligramdan (mg) daha düşük 

olan inorganik moleküllerdir. Yeterli miktarda alınmaması neticesinde bir 

görev bozukluğu ortaya çıkıp fizyolojik bir şekilde alımla bozukluk 

düzeliyorsa esansiyel eser element diye belirtilir. Esansiyel eser elementler 

genellikle bir enzim ile (metalloenzim) ya da farklı bir protein ile 

(metalloprotein) kofaktör biçiminde rol almaktadır. İnsanların ve hayvanların 

dokularında kilogram başına miligram ya da daha düşük bulunmaktadırlar. 

Gündelik ihtiyaçlar insanlar açısından miligramlar şeklinde belirtilir. 

Dokularda her  kilogram başına mikrogram ya da daha düşük ölçekler veya 

gündelik ihtiyaçlarda mikrogram (μg) olarak belirtilen elementler ultraeser 

element diye de isimlendirilmektedir(Strathmann ve ark., 2013; Milne, 2001). 

Eser elementlerin sınırlı alımıyla organizma yaşayabilmektedir  ama biyolojik 

fonksiyonlarında yeterli olmama durumu meydana gelmektedir. Hem 

insanlarda noksanlık emareleri hem de biyokimyasal fonksiyonları yönünden 

belirtilen  eser elementler arasında bilhassa demir (Fe), bakır (Cu), çinko (Zn), 

iyot (I), selenyum (Se), kobalt (Co), molibden (Mo) ve krom (Cr) mevcuttur. 

Farmakolojik özellikleri yönünden de  lityum (Li) ve flor (F)’dur (Milne, 

2001). Bir eser elementin normalden daha fazla ölçeklerde var olması, normal 

ya da sınır konsantrasyon değerlerinde bulunan farklı bir  elementin metabolik 

etkileri ile etkileşime girmesine neden olmaktadır. Yapılacak bir diyette 

çinkonun miktarının çok olması, intestinal bakır emiliminin bozulması 

neticesi bakır noksanlığı bulgularının meydana gelmesine sebep olmaktadır.  
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2.1.1. Bakır               

Bakır çok fazla metalloproteinle ilişkili olup pek çok enzim açısından 

kofaktör olan mühim bir eser element olup bilhassa biyolojik olan sistemlerde 

+1 ve +2 değerlikli olarak mevcuttur. En mühim görevleri oksidasyon 

redüksiyon tepkimeleriyle ilişkilidir. Bakır ihtiva eden enzimler moleküler 

oksijeni direkt  bağlayıp tepkimeye girmektedirler. Sitokrom oksidaz, 

sitozolik SOD, katekolamin sentezinde dopamin beta hidroksilaz, 

ferrooksidaz aktiviteli seruloplazmin, melanin sentezinde görev alan tirozinaz, 

kollajen sentezinde çağraz bağların meydana gelmesinde görev  alan lizil 

oksidaz, katekolaminlerin metabolizmasında MAO, askorbat oksidaz 

enzimleri açısından kofaktör olarak görev almaktadır (Milne, 2001). Bakır 

emilimi büyük ölçüde  duodenumdan küçük bir miktarı da mideden 

olmaktadır. Tavsiye edilen gündelik alımı 900 μg’dir. Barsaktan emilimi 

alınan bakırın %50-80’idir. Bakır emilimini cinsiyet (kadınlarda daha fazla 

emilim yüzdesi), alınan ölçek, yapılan diyetteki çinko, kadmiyum içeriği, lifli 

besinler, fitat ve farklı aminoasitler etkiler. Skleroderma, sprue, lenfosarkoma 

gibi intestinal diffüz hastalıklarda emilim yeterli olmamaktadır. Bakır ilkin 

olarak feçesle atılmakta olup bu barsaktan emilmeyen biçimi, biliyer ve 

gastrointestinal sistem sekresyonlarından meydana gelen bakırı ihtiva 

etmektedir. İdrar, ter ve düşük ölçekte menstrüel kayıp da olabilmektedir. 

Karaciğer, bakır regülasyonunda anahtar organdır. Bakır burada 

depolanmakta olup seruloplazmine bağlı şekilde salınmaktadır.  Ayrıca bakır 

homeostazisinin düzenlenmesinde hem intestinal emilim mekanizması hem de 

biliyer atılım rol alır (Burtis ve ark., 2008, Shenkin ve Roberts, 2012). 

  

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



37 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLERİ ARAŞTIRMALAR VE TEORİK BİLGİLER 

 

 

 

Şekil 2.1.. Bakır metabolizması (Shenkin ve Roberts, 2012) 

 Klinik ehemmiyeti: Bakır noksanlığı veya  toksisitesiyle  ilişkili farklı 

bozukluklar görülmektedir (Tablo 2) (Burtis ve ark., 2008; Shenkin ve 

Roberts, 2012).  

 

Tablo 2.1. Bakır noksanlığı ve de toksisitesiyle ilişkili Durumlar 

 Bakır Noksanlığı Bakır toksisitesi  

Menkes sendromu (ATP7a gen  defekti)  Wilson hastalığı (ATP7b gen 

mutasyonu)  

Psikomotor retardasyon, demiyelinizasyon 

(sitokrom c oksidaz)  

Nörolojik olan bozukluklar  

Hipokromik anemi (hephaestin, 

seruloplazmin)  

Hemolitik anemi  

Pigmentasyon bozuklukları (tirozinaz)  Böbrek yetmezliği  

Kemik ve eklem anormallikleri (lizil oksidaz)  Hepatit ve karaciğer nekrozu  

Tedaviyle ilişkili (Çinko tedavisi, 

Penisilamin)  

Tedaviyle ilişkili  

 

 

Yapılan bir çalışmada; Bakır seviyeleri yönünden Bipolar Bozukluk 

remisyon grubuyla hem kontrol grubu hem de  şizofreni grubu arasında 

anlamlı farklılık bulunmadığı gibi (sırasıyla p=1.000, p=0.072) şizofreni 
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grubuyla kontrol grubu arasında istatistiksel bakımdan anlamlı olarak farklılık 

tespit edilmiştir (p=0.029).                                                                               

2.1.2. Çinko     

Vücutta demirin ardından en fazla bulunan 2.eser element çinkodur. 

Çinko, 300’den fazla olan enzim için lazım olan bir bileşen olduğu 

bilinmektedir. Karbonik anhidraz, sitozolik SOD, DNA ve RNA polimeraz, 

karboksipeptidaz, alkalen fosfataz, aminolevülinik asit dehidrataz, alkol 

dehidrogenaz ve timidin kinaz çinko ihtiva eden mühim metalloenzimlerdir.  

Çinkonun atomları yaygın olarak enzimlerin aktif olan bölgeleriyle ilişkili 

olup eş zamanlı olarak pekçok metalloenzimin yapısal kararlılığına ve de 

konformasyonuna katkı da sunmaktadırlar (Shenkin ve Roberts, 2012). 

Besinler yoluyla alınan çinkonun yaklaşık olarak %30’unun emilimi 

duodenum ve proksimal jejunumdan gerçekleşmektedir. Emilim aktif, 

spesifik olan transport ligandları ve enerjiye bağımlı şekilde olmaktadır. 

Demir (Fe)  ve kalsiyum (Ca) içeriği açısından yüksek besinlerle fitatlar ve 

lifler çinko emilimini azaltmaktadır. Barsak epitel hücrelerinde bulunan 

metallotiyoneinler içinde depolanır. Proteinler açısından zengin besinlerle 

emilimi fazla olmaktadır. Dolaşımda yüksek ölçüde albümin, alfa2 

makroglobulinle az ölçüde transferrin ve aminoasitlere bağlanmaktadır. Asıl 

atılma yolu dışkıyla olmaktadır. Bir miktarı da İdrar ve ter ile kayıp olmaktadır 

(Shenkin ve Roberts, 2012). Manik atak süreci ve remisyon süreci arasında 

istatistiksel yönden anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.001) (Bozkurt ve 

Doğuç, 2020).  
 

 
Şekil 2.2. Çinko metabolizması (Shenkin ve Roberts, 2012) 
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 2.1.2.1. Çinko ile metallotioneinler              

Çinkonun emiliminin düzenlenmesinde, hücre içinde depolanmasında 

ya da serbest bırakılmasında görevli olan proteinler metallotioneinlerdir. Eğer 

diyet yoluyla fazla ölçekte çinko alımı olursa barsak epitel hücrelerinde 

metallotionein (MT) ekspresyonu indüklenerek emilimin düşürülmesi 

sağlanır. Hücre içerisinde en mühim çinko depoları metallotioneinlerlerdir. 

Metallotioneinlerlerdeki çinkoya ihtiyaç duyulduğunda dinamik biçimde 

hücredeki bölümlerde yer değişimi olmaktadır. Hücre içerisinde serbest 

durumda olan çinko tiyol grubu ihtiva eden antioksidan enzimlerin kuvvetli 

bir inhibitörüdür. Bu zararlı etkinin düşürülmesi de aynı şekilde 

metallotioneinlerle olmaktadır. Bu yüzden serbest olan çinkonun meydana 

getireceği toksisite de önlenmiş olmaktadır (Kelly ve ark., 1996, Ayaz ve 

Turan, 2006). İnsanlarda besinsel yoluyla alınan çinkonun noksanlığı  dünya 

genelinde bayağı sıklık göstermektedir. Tolere edilebilecek günlük en fazla 

alım ölçeği 40 miligramdır. Gündelik 60 miligram üzerindeki alımlar 

intestinal emilimi önleme yoluyla bakır noksanlığına neden olur. Çinko 

noksanlığı veya fazlalığıyla ilişkili farklı durumlar ve zararlı etkiler 

görülmektedir (Shenkin ve Roberts, 2012)  

Tablo 2. 2. Çinko fazlalığı ve eksikliğiyle ilişkilendirilmiş durumlar 

Çinko noksanlığı  Çinko fazla olması 

Gelişim geriliği, İskelet anomalileri  Ataksi, nörolojik defisitler, letarji  

Yara iyileşmesinde zaman alması, alopesi  Pankreatit  

TPN, Enfeskiyonlara yatkınlık, diyare  Bulantı, kusma, diyare  

Akrodermatitis enteropatika (Zip4 gen 

mutasyonu)  

Bakır noksanlığı  

Konjenital anomaliler, Hipogonadizm  Anemi  

Tat duyusunda ve sinir iletiminde 

bozukluklar  

Tedaviyle ilişkilendirilmiş durumlar  

 

 

2.1.2.2. Laboratuvarda tespit edilmesi 

Çinko seviyesinin tespit edilmesinde spektrofotometrik metodlar da 

bulunmaktadır ama genellikle  kullanılan AAS (atomik absorbsiyon 

spektrometre) metodudur. Serum çinko seviyesinin referans aralığı 

yetişkinlerde 70-120 ug/dl olarak baz alınmaktadır. 30 ug/dl aşağısında da 
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noksanlık mevcutttur. İdrar çinko atılımının referans aralığı  0. 2-1. 3 mg/24h 

olarak baz alınmaktadır. Yapılan bir çalışmada; Çinko seviyeleri yönünden 

bipolar bozukluk remisyon grubu ve kontrol grupları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamış olup (p=1.000) şizofreni grubuyla hem bipolar bozukluk  

remisyon grubu hem de kontrol grupları arasında istatistiksel yönden anlamlı 

bir farklılık tespit edilmiştir (sırasıyla p=0.002, p=0.004).Çinko seviyeleri 

yönünden bipolar bozukluk  manik atak süreci ve remisyon süreci arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık  tespit edilmiştir (p=0.001)(Bozkurt ve 

Doğuç, 2020).  

2.1.3. Alüminyum Metali 

Alüminyum (Al) doğada oksijen ve silisyumun ardından en çok var 

olan 3. elementtir. Fizyolojik şartlarda besinler yoluyla gündelik alımı 5-10 

mg’dır. Böbrek glomerülleri yoluyla aktif bir biçimde filtrelenip elimine 

edilmektedir. Dolayısıyla renal yetmezlikli kişiler ve bilhassa da diyaliz 

tedavisi alanlar alüminyum toksisitesi yönünden tehlike altındadır(Porter ve 

ark., 2001; Sipahi ve ark., 2015). Diyet yoluyla alınan alüminyumun %1’den 

küçük bir miktarı absorbe olmaktadır. Sitratın varoluşu emilimin yükselişine 

neden olmaktadır. Alüminyum tuzları vasküler sisteme geçip kana 

karıştığında yüksek miktarda transferrine bağlanırlar. Alüminyum transferrin 

reseptör aracılı endositozu yoluyla kan beyin bariyerini geçmektedir. Fakat 

geçen ölçek Al-transferrin kompleksinin % 0,005’idir ancak (Sipahi ve ark., 

2015). Antiasit olarak kullanılan alüminyum bileşikleri besinlerdeki fosfatları 

bağlaması sonucu hipofosfatemiye sebep olabilmektedirler. Kemikte 

kalsiyumun yerini alarak osteoidin meydana getirmesini 

engelleyebilmektedir. Böyle sebeplerle eski zamanlarda  böbrek hastalarında 

hiperfosfatemi tedavisinde kullanılmış ama sekonder hiperparatiroidiye has 

bulgular osteomalazi, demans ve mikrositer anemi gibi durumlar sebebiyle 

kullanımı düşmüştür (Sipahi ve ark., 2015). Alüminyum kronik maruziyeti 

neticesi sıçanlarda beyinde en fazla hipokampüstetoplandığı görülmüştür. İn 

vitro araştırmalarda alüminyum maruziyetiyle interlökin-2 ve tümör nekroz 

faktör-alfa oluşumunu düşürdüğü belirtilmiştir. Kronik yüksek dozla 

indüklenen modellerde hipokampüste SOD aktivitesinin düştüğü ama MDA 

düzeyinin yükseldiği gözlenmiş ayrıca demir, çinko, bakır, mangan içeriğinin 
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yükseldiği ve metal iyon dengesinin bozulmasıyla  hipokampüs hasarında 

yükseliş olduğu belirtilmiştir(Sipahi ve ark., 2015). 

2.1.3.1. Alüminyum metalinin nörotoksisitesi  

Deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarla alüminyumun 

nörotoksik olduğunun, kan beyin bariyerinin geçirgenliğinde yükselişe sebep 

olduğunun, mühim  olan bazı enzimlerin aktivitesinde farklılığa neden olduğu 

tespit edilmiştir (Sipahi ve ark., 2015). Dünyada epey fazla sayıda insanı 

etkileyen nörodejeneratif hastalıkların patogenezinde alüminyum 

nörotoksisitesinin de var olduğu düşünülmektedir (Sipahi ve ark., 2015).  
 

Tablo 2. 3. Alüminyum nörotoksisitesiyle ilişkilendirilen durumlar 

 

Alzheimer hastalığı;  demir homeostazisinin hasar görmesi  

nöronal iletimin hasar görmesi  

nörofibriler yumak oluşmasında etkisi  

 

Parkinson hastalığı;  

 

eser element homeostazisinin hasar görmesi 

alfa-sinüklein agregasyonuna etkisi  

 

Amyotrofik lateral skleroz (ALS);  

 

Al serebrospinal sıvıda toplanma eğilimi 

göstermiş olması  

 

Otizm;  

 

serum ve saç örneklerinde alüminyumun 

yüksek seviyede tespit edilmesi  

 

2.1.3.2. Alüminyum metalinin laboratuvarda tespit edilmesi 

Serum alüminyum seviyesi insanlarda genel olarak 1 ug/dl’nin 

aşağısındadır (88). Renal yetmezli olan hastalarda 6 ug/dl’nin yukarısında 

alüminyum seviyeleriyle parathormon konsantrasyonunun 65 ng/L’nin 

aşağısında olması ensefalopati, osteomalazi semptomlarıyla beraber 

alüminyum ile ilişkili kemik hastalığının olduğunu göstermektedir. 2-6 ug/dl 

arasında alüminyum seviyesi saptanan hastalarda kesinlikle günlük 

maruziyetin düşürülmesi lazım. Desferoksamin üremik ve diyaliz hastalarında 

intoksikasyon tedavisinde kullanılmaktadır. Alüminyum seviyesinin tespit 
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edilmesinde ICP-MS ve AAS metodu uygulanmaktadır (86). Yapılan bir 

araştırmada; Serum alüminyum seviyeleri yönünden kontrol grubu, Bipolar 

Bozukluk remisyon grubu ile şizofreni grubu karşılaştırıldığı zaman 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p=0.196). Ayrıca 

Alüminyum seviyeleri yönünden Bipolar Bozukluk manik atak süreci ve 

remisyon süreci arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir (p=0.592) (Bozkurt ve Doğuç, 2020). 

2.1.4. Lityum            

Arfvedson adlı bilim insanı tarafından l800’lü yıllarda keşfedilen 

lityum, 19.yüzyılın ortalarından beri mani, depresyon, nöbet, gut ve sinirlilik 

gibi tıbbi ve psikiyatrik birçok durumda kullanılmıştır (Tighe ve ark., 2011). 

1949 senesinde Avustralyalı psikiyatrist John Cade, lityum üratın deney 

hayvanlarında letarjiye sebep olduğunu farketmesi üzerine antimanik etkisi 

olabileceğini düşünülmüştür. Cade’in manik epizoddaki 10 vakanın 

tedavisinde lityumu başarıyla kullanmasıyla lityum modern psikiyatriye dahil 

olmuştur (Cade, 1949). Manik ve depresif dönemlerin yinelemesini önlediği, 

duygudurum dengeleyici özelliğinin varlığı 1963 senesinde İngiliz psikiyatrist 

Geoffrey Hartigan tarafından gösterilmiştir (Hartigan, 1963). Lityum, 1970’li 

yıllarda psikiyatride etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır (Schou, 2001). 

Türkiye’de de lityumun Bipolar Bozuklukta kullanımı, dünya 

tarihçesindekiyle benzer senelerde gerçekleşmiştir.  

2.1.4.1. Farmakokinetik ve Farmakodinamik Etkileri  

Lityumun en yaygın formu karbonat tuzu biçimindedir, daha az 

yaygınlıkta da sitrat tuzu olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de kapsül formu 

bulunmakta olup ağız yoluyla alınır ve 60-90 dakikada kandaki pik seviyesine 

ulaşmaktadır. Lityum plazma proteinlerine bağlanmaz ve aktif metaboliti 

bulunmamaktadır. Büyük çoğunluğu mideden emilmekte olup neredeyse 

tamamı böbrekten atılmaktadır. Böbrekten atılan lityumun büyük bir kesimi 

proksimal tübüllerden geri emilmektedir. Yarılanma ömrü 18-24 saattir. 

Yaşlılarda glomerüler filtrasyon hızı düştüğünden dolayı bu süre uzar. Bu 

yüzden yaşlı hastalarda istenilen kan lityum seviyesine daha düşük dozlarda 

erişilebilmektedir. Kilolu hastalarda lityum klirensi normal kilodakilerle 
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karşılaştırıldığı zaman %50 daha yüksektir. Düzenli tüketiminden  sonra 

yaklaşık 3-8 günde kararlı lityum seviyesine ulaşılmaktadır. Lityum seviyesi 

vücudun her bölgesinde farklılık göstermektedir. Santral sinir sistemindeki 

lityum düzeyi kandaki seviyesinden daha düşüktür. Böbrekler ve tiroid 

bezinde de daha yüksek seviyede lityum bulunmaktadır. Terapötik indeksi dar 

olduğundan dolayı kan seviyesinin düzenli aralıklarla takip edilmesi 

gerekmektedir (Işık E ve Işık U, 2013; Öztürk, 2016).  Lityumun etki 

mekanizmaları hakkında yapılan araştırmalarda, fosfotidil inositol sisteminde 

G proteinlerini ikincil haberci sistemi üzerinden düzenlediği, 

nörotransmitterler üzerinden etki ettiği, inositol monofosfataz (IMP) enzim 

inhibisyonu yaptığı ve beyin inositol seviyesini azalttığı, beynin yapısal ve 

fizyolojik farklılıklara uğrama yeteneğini, yani beyin plastisitesini gen 

ekspresyonu aracılığıyla düzenlediği gösterilmiştir (Ünal ve ark., 2013). Ama 

lityumun töropatik etki mekanizmasının bunlardan hangisi olduğu net olarak 

bilinememektedir. 

 

 
Şekil 2.3. lityum 
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2.1.4.2. Bipolar Bozukluk Tedavisinde Lityumun Yeri  

Lityumun kullanım alanları şöyle sıralanabilir: Akut mani tedavisi, 

Bipolar Bozuklukta koruyucu tedavisi, yineleyici depresyonda koruyucu 

tedavi, tedaviye dirençli depresyonda antidepresanın etkisini güçlendirme 

amaçlı ve nötropeni sağaltımında kullanılmaktadır (Öztürk, 2016). Bipolar 

Bozuklukta lityum profilaktik tedavisinin morbidite ve mortalite üzerine 

olumlu etkileri gösterilmiştir. 2004 senesinde Geddes ve arkadaşlarının 

yaptığı 5 randomize kontrollü çalışmadaki toplam 770 vakanın incelendiği bir 

metaanalizde lityumun duygudurum dönemlerinin yinelemesini önlemede 

plasebodan daha etkili olduğu, bilhassa manik dönemlerin yinelemesine 

depresif dönemlere kıyasla daha etkili olduğu gösterilmiştir (Geddes ve ark., 

2004). 2010 senesinde Nivoli ve arkadaşlarının yaptığı bir derlemede 534’ü 

lityum kullanan toplam 1561 Bipolar Bozukluk  tanılı hasta incelenmiştir ve 

erken dönemlerde yapılan araştırmalarda hem manik hem de depresif 

dönemlerin yinelemesini yüksek oranda engellediği açıklanırken, son 

senelerde mani ve hipomani dönemlerine depresif dönemlere göre daha etkili 

olduğunu bildiren araştırmalar da bulunmaktadır (Nivoli ve ark., 2010). 

Lityum Bipolar Bozukluk tedavisinde altın standart olmasının yanında, suisid 

riskini azalttığı gösterilen tek duygudurum dengeleyicidir. Lityumun 

nöroprotektif etkisi sayesinde (Hajek  ve ark., 2013; Pfennig ve ark., 2014) 

erken dönemde başlandığı zaman tedaviye yanıtın ve hastalık seyrinin daha 

iyi olabileceğini gösteren yayınlar bulunmaktadır (Kessing ve ark., 2014). 

Lityum tedavisi, hastalarda erken ölümleri azaltmakta olup bilişsel düzelme 

sağlar ve nüksü engeller(Sportiche ve ark., 2017).  

 

2.1.4.3. Lityuma Yanıt Seviyesi  

Lityum, dünya genelinde Bipolar Bozukluk idame tedavisinde 

kılavuzların önerdiği 1. sıra tedavi seçeneklerinden biridir. Ama hastaların 

ancak 1/3 ü  lityuma iyi cevap vermektedir. Literatürde prospektif ve 

retrospektif metodlarla lityuma cevabın değerlendirilmesine yönelik 

araştırmalar bulunmaktadır. Tedavi süresinin değişkenliği, klinik seyrin 

öngörülemezliği ve yaygınlıkla ilaç uyumunun kötü olması nedeniyle lityuma 

cevabı değerlendirmek güçleşmektedir. Dolayısıyla lityuma yanıtı öngörmek 
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için farklı biyomarkerlar, yordayıcı belirteçler bulma amacıyla birçok 

araştırma yapılmıştır (Hui ve ark., 2019). Tedaviye cevapta çeşitli 

araştırmalarda çeşitli oranlar verilmiş olsa da, ortalama olarak hastaların 

%30’u iyi, %30’u kısmi, %40’ı ise lityuma kötü cevap veren grupta 

bulunmaktadır (Tondo  ve ark., 2001; Duffy ve ark., 2002; Garnham ve ark., 

2007). Bu yüzden, lityum tedavisi sürecinde duygudurum epizodu olan ve 

olmayanların klinik parametreleri, sosyodemografik verileri, genetik 

özellikleri incelenerek lityum tedavisinde cevabı etkileyen etkenler 

öngörülmeye çalışılmaktadır. Farklı araştırmalarda bipolar subtipi, hastalık 

başlangıç yaşı, hızlı döngülülük, polarite, epizod sayısı, atipik özellikli 

depresif epizod varlığı gibi klinik özelliklerin, kişilik bozukluğu, madde 

kullanım bozukluğu, anksiyete bozukluğu gibi komorbiditelerinin varlığıyla 

lityuma cevap ilişkisi araştırılmıştır (Sportiche ve ark., 2017). Lityuma iyi 

cevabın en iyi bilinen 2 göstergesi; kişinin ailesinde lityuma iyi cevap öyküsü 

ve epizodlar arasında tam remisyon dönemlerinin var olmasıdır (Tomar 

Bozkurt  ve ark., 2018). Kleindienst ve arkadaşlarının 2005 senesinde yapmış 

olduğu, 43 araştırma ve 42 klinik değişkenin incelendiği bir meta-analizde, 

lityuma cevabın 5 olası yordayıcısı açıklanmıştır. İyi cevap yordayıcısı olarak 

belirtilen 2 durum; mani-depresyon intervali (MDI) biçiminde olan epizodik 

hastalık paterni ve geç başlangıçlı hastalık öyküsünün olmasıdır. Kötü cevabı 

yordayan 3 durum da; lityum tedavisi daha başlanmadan önce yatış sayısının 

çok olması, depresyon-mani intervali (DMI) biçiminde seyreden epizodik 

patern ve devamlı olarak döngülü paterndir (Kleindienst ve ark., 2005). 2010 

senesinde Pfenning ve arkadaşlarının yaptığı çok uluslu bir araştırmada da 

hızlı döngülülük, dönemler arasında kalıntı belirtilerin var olması, 

duygudurumla uyumsuz psikotik özellikler gösterme gibi atipik özelliklerin 

lityuma kötü cevapla ilişkili olduğu saptanmıştır (Pfennig ve ark., 

2010).Günümüzde koruyucu tedaviye cevabı somut bir şekilde ölçen 

ölçeklerden bir tanesi Grof ve arkadaşları (2002) tarafından geliştirilmiş olan 

‘Koruyucu Tedaviyi Değerlendirme Ölçeği’dir (Alda Ölçeği) (Garnham ve 

ark., 2007; Grof ve ark., 2002). Bu ölçek birçok araştırmada kullanılmıştır 

(Duffy ve ark., 2002; Garnham ve ark., 2007; Grof ve ark., 2002; Manchia ve 

ark., 2013). Lityum Genetiği Konsorsiyumu (ConLiGen) ağında yer alan 29 

merkezin katılım sağladığı 1308 hastanın dahil edildiği araştırmada Alda 
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Ölçeği’ nin puanlandırılması değerlendirilmiş olup güvenilirliği gösterilmiştir 

(Manchia ve ark., 2013). Sportiche ve arkadaşlarının 2017 yılında yaptığı, 754 

BB-1 ya da  BB-2 tanılı olgunun 300’ünün (%40) en az 6 ay süreyle lityum 

kullandığı araştırmada Alda ölçeğiyle lityuma yanıt değerlendirilmiştir.   Total 

Alda skorunda <2 puan yanıtsız, 2-6 puan kötü yanıt, ≥7 puan iyi cevap olarak 

kabul edilmiştir. Hastaların %17’sinin iyi yanıt, %52’sinin kısmi yanıt ve 

%31’inin yanıtsız olduğu saptanmıştır. Bu 3 grup arasında sadece 3 faktörde 

gruplar arasında anlamlı olarak fark bulunmuştur: Aile hikayesinde BB-1 

bulunması, karma epizod hikayesi, alkol kullanım bozukluğu (AKB) 

hikayesinin olması. 252 vakanın ailesinde BB-1 hikayesi olduğu ve lityuma 

iyi vevap verenlerde bunun görülme yaygınlığının daha yüksek olduğu 

görülmüştür. İyi cevap veren 45 hastanın 17’sinde (%38), kötü cevap veren 

131 hastanın 40’ı (%31), cevapsız olan 76 hastadan 14’ünde (%18) BB-1 

teşhisli aile bireyinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Aile hikayesinde BB-1 

vakalarının olması daha iyi cevabı, BB-2 vakalarının olması da daha kötü 

cevabı yordamaktadır. Dolayısıyla gelecekte yapılacak araştırmalarda BB-1 

ve BB-2 vakalarının ayrı olarak ele alınmasının daha yararlı olacağı tavsiye 

edilmiştir. Yapılan bir araştırmada (Bektaş ve İnce, 2021) sadece BB-1 teşhisli 

vakalar araştırmaya dahil edilmiştir.  Bu araştırmada elde edilen bulgulara 

göre, AKB hikayesi olması ya da karma epizod öyküsü olması lityuma kötü 

cevap verme ya da yanıtsız olma ihtimalinin daha yüksek olmasına sebep 

olmaktadır (59). Bu sonuç önceki yapılan araştırmalarla da uyum göstermiştir 

(Frye ve Salloum, 2006; Tohen ve  Waternaux, 1990). 2019 senesinde Hui ve 

arkadaşlarının yapmış olduğu bir meta-analizde lityuma iyi cevabı yordayan 

6 belirleyici tespit edilmiştir. Bunlar; mani depresyon interval (MDI) sekansı, 

hızlı döngülülüğün olmaması, psikotik semptomların olmaması, aile 

öyküsünde Bipolar Bozukluk varlığı, lityum başlangıcından önceki hastalık 

süresinin kısa olması, geç yaşta başlangıç olarak açıklanmıştır (Hui ve ark., 

2019). Fakat bu meta-analizde değerlendirilen araştırmaların sadece %10’ 

unun meta-analiz için yayın kalite ölçütü değerlendirme skoru iyi derecede 

tespit edilmiş ve bazı parametreler için araştırmaların heterojenitesi yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. 2020 senesinde Laroche ve arkadaşlarının yaptığı, 34 

çalışmanın (n=12602) dahil edildiği bir sistematik derlemede lityuma iyi ve 

kötü cevap ile ilişkili olabilecek sosyodemografik ve klinik parametreler 
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incelenmiştir. Lityuma kötü cevapla ilişkilendirilen 4 faktör: alkol kullanım 

bozukluğu, kişilik bozukluğu, hayat boyu hastanede yatış sayısının yüksek 

olması ve hızlı döngülü patern olarak saptanmıştır. Lityuma iyi cevapla 

ilişkilendirilen 2 faktör de: sosyal desteğin iyi olması ve epizodik seyirdir. 

Ancak, yüksek kalitedeki 11 araştırmanın verileri incelendiği zaman sadece 

hayat boyu hastanede yatış sayısının lityuma kötü cevapla ilişkili olduğu, 

lityuma iyi cevapla anlamlı seviyede ilişkisi olan herhangi bir parametrenin 

bulunamadığı açıklanmıştır. Lityum tedavisinden alınacak sonucu öngörmede 

kullanabileceğimiz yordayıcıların belirlenmesi için daha geniş örneklem 

gruplarıyla yüksek kalitede araştırmalar yapılmasına ihtiyaç olduğu 

vurgulanmıştır (Grillault Laroche ve ark., 2020). Son senelerde lityuma cevabı 

etkileyen genetik etkenlere yönelik birçok araştırma yapılmıştır. Aday gen 

çalışmalarında serotonin taşıyıcı gen (5-HTTLPR kısa allelinde), DRD1, 

tirozin kinaz FRY, inositol polifosfat 1-fosfataz (INPP1), CREB, GSK3β, 

Rev-Erb- α, ARNTL, glukokortikoid reseptör geni (NR3C1), BCR, XBP1, 

CACNGG2, beyin kökenli nörotrofik faktör (BDNF) genlerindeki 

polimorfizmlerin lityumun profilaktik etkinliğiyle ilişkisi olduğu 

gösterilmiştir. Bipolar Bozukluk hastalarının lityuma cevabını inceleyen 

GWAS araştırmalarındaki verileri birleştirerek günümüze kadarki en büyük 

örneklem grubunu oluşturma hedefiyle Lityum Genetiği Konsorsiyumu 

(ConLiGen) ağında araştırmacılar toplanmış ve bu alanda önemli ilerlemeler 

sağlayacak çalışmalar yayınlamışlardır. GWAS araştırmalarında elde edilen 

verilere göre glutamat AMPA reseptör geni (GRIA2), ACCN1, GADL1, 

SLC4A10 genlerindeki genetik varyasyonların lityuma cevabı etkilediği 

açıklanmıştır (Rybakowski, 2014).  

SONUÇ: 

Sonuç olarak, eser elementlerin bipolar bozukluk üzerinde etkilerinin 

olduğu mevcut literatürlerde görülmektedir. Bununla beraber, özellikle bir 

eser element olan çinko düzeyinin bu hastalıkta düşük olması hastalığın 

etiyopatogenezini etkileyebilir. Çünkü, çinko çok güçlü bir antioksidan 

elementtir. Düşük çinko düzeyi beyin hücresel düzeyini ciddi manada 

etkiyebilir. Bu yüzden, metabolizmada çinkonun normal düzeyde olması 

gerekmektedir. 
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1.GİRİŞ 

Panik bozukluğu (PB), DSM-IV-TR (Diagnostic and Stastistical 

Manual of Mental Disorders) ’de anksiyete bozuklukları başlığının altında 

sınıflandırılmaktadır. Panik bozukluk hastalığının genel bir  özelliği yenileyici 

nitelikte, hiç  beklenmeyen bir şekilde meydana gelen panik ataklardır. Söz 

konusu ataklar uzun sürmeyen, çok bunaltıcı ya da korku süreçleridir. Panik 

atağı esnasında bireyler, başlarına bir felaket gelebileceği hissine kapılırlar. 

Çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı benzeri şikayetleri sebebiyle yaygın bir 

şekilde kalp krizi geçirip, ölebilecekleri düşüncesine kapılırlar. Birey taze bir 

nöbet geçirebilme korkusu ile (bekleme  anksiyetesi), kalabalık bir ortamdan, 

evin dışında yalnız kalmaktan ya da yolculuk yapmaktan  sakınır ki bu durum 

“agorafobi’’ diye  adlandırılmaktadır. Panik Bozukluk 20‟li yaşlarda başlasa 

bile genel olarak  yaşamın belirsiz bir sürecinde başlayabilmektedir. Sosyal 

ve mesleki fonksiyonlarda mühim problemlere sebep olabilmektedir (Kaplan 

ve ark., 1994; Kaplan, 2007; Köroğlu, 2007). Son yıllarda serbest oksijen 

radikallerinin nöropsikiyatrik olan rahatsızlıkların patofizyolojisinde mühim 

etkisi olduğuna yönelik bilgiler zamanla artış göstermiştir. Serbest oksijen 

radikallerinin Panik Bozukluk patogenezinde de mühim rol oynadığı 

düşünülmektedir (Kuloglu ve ark., 2002). Panik Bozukluğulu bireylerde 

oksidatif ve antioksidatif parametrelerin incelendiği araştırmada, panik 

bozukluğu olan bireylerde antioksidan olan enzimlerden glutatyon peroksidaz 

(GPx), superoksit dismutaz (SOD),  katalaz (CAT) ve oksidanlardan  

malondialdehid (MDA) seviyeleri gözlenmiş olup sağlıklı kontrol grubuna 

oranla  yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıyeten hastalığın yoğunluğuyla, 

söz konusu antioksidan olan enzimler ve MDA seviyeleri arasında pozitif 

yönde ilişki tespit edilmiştir(Kuloglu ve ark., 2002). Yapılan başka bir 

araştırmada, Panik bozukluğunda antioksidatif enzimlerden süperoksit 

dismutaz, oksidan olardan nitrik oksit ve ksantin oksidaz ile pürin 

metobolizmasındaki yükselişi gösteren adenozin deaminaz (ADA) seviyeleri 

sağlıklı kontrol grubu ile kıyaslanmış olup ksantin oksidaz ile  adenozin 

deaminazın daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen söz konusu 

bulgular neticesinde panik bozukluğu etyopatogenezinde serbest oksijen 

radikallerinin(SOR) etkisinin olabileceği ve hastalığın biyolojik bir göstergesi 

olarak uygulanabileceği açıklanmıştır (Herken ve ark., 2006). Yapılmış olan 
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bir araştırmada panik bozukluğu teşhisli bireylerde oksidatif dengesizliğin 

görüldüğü fakat tedavi edilerek sıkıntının giderildiği gözlenmiştir (Ersoy ve 

ark., 2008).  

1.1. PANİK BOZUKLUK 

Panik Bozukluk yenileyici, hiç beklenmeyen panik atakları ile beraber, 

her bir atak arası bir seri fazla zamanlı emareler ve tutumlar ile seyreden 

kronik gidişatı olan bir anksiyete bozukluğudur. Mesleki ve sosyal 

fonksiyonellik yönünden bireyi zorlayan panik ataklar, gün boyunca yeri, 

mekanı ve zamanı belirsiz aniden meydana gelmekte olup yaklaşık 10 dakika 

içerisinde doruk noktasına yetişecek biçimde şiddetlenmektedir. Ataklar 

neredeyse 15 ile 20 dakika sürebilmekle beraber bazen birkaç dakika, 1 ya da 

birkaç saat sürebilmektedir. Panik ataklar esnasında yaşamını yitirme, aklını 

kaçırma korkusu, kontrolünü elinde tutamama kaygısı benzeri emarelerin yanı 

sıra çarpıntı, göğüsteki ağrı, bayılacağını hissetme, nefes darlığı benzeri 

kardiyovasküler hastalıklarının da olabileceğini düşündüren emareler 

bulunmaktadır. Söz konusu belirtilerden dolayı, hasta acil servise başvurur ve 

yapılan tıbbi araştırmalara ve telkinlere karşın korkularının giderilmesi ve 

hayati riskinin olmadığı  hususunda inandırılması oldukça zordur (Kaplan ve 

ark., 1994; Işık, 1996). PB’ li hastaların çoğunda 1. panik ataktan sonra taze 

bir atak olabilir ihtimaline karşı bir endişe gelişmektedir. Dolayısıyla hastalar 

başta rahatken, ufak bir zaman sonra ataklar arasındaki süreçlerde gerginlik 

ve endişe seviyeleri artmaktadır. Bazı hastalarda da birlikte yaşadıkları 

bireylerden ayrı düşme veya eski sağlıklarını kaybetme kaygısı mevcuttur. 

Hastalar genel olarak teşhis konulamayan ve ciddi bir hastalıları olduğunu 

düşünürler. Söz konusu düşünce hem kronik olan bir anksiyetenin meydana 

gelmesine, hem de tıbbi ya da tıpta olmayan bazı arayışlar içerisine 

girmelerine sebep olur (Bayraktar, 2007; Atalay, 1992).  
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Şekil 1.1. Panik atak geçiren hasta                    Şekil 1.2. Panik atak geçiren hasta 

1.2. Epidemiyoloji ve Etiyoloji 

Toplumda her 10 bireyden biri yaşamının bir sürecinde, hiç olmazsa 

bile 1 panik atağı yaşamaktadır. Fakat yenileyici panik atakların yaygınlığı 

yaklaşık %7 dir. Panik bozukluğunun genel nüfusta sıklık oranının  %1- 2 

olduğu açıklanmıştır (Hoehn ve ark., 1993). Agorofobiyle beraber görülen ve 

görülmeyen PB‟ yi ihtiva eden anksiyete bozukluklarının tümünde sıklık ve 

insidans hususundaki en iyi bulgular 1980‟lerin başından itibaren yapılmış 

olan bir seri epidemiyolojik araştırmalar neticesinde ortaya konulmuştur. 

Amerika Birleşik Devletleri’ nde  Epidemiyolojik Saha (Epidemiological 

Catchment Area; ECA) ve Ulusal Eş Tanı (NCS) araştırmaları bunlara 

emsaldir (Pine ve McClure, 2007; Repier ve ark., 1990). ABD’de 5 farklı 

merkezde gerçekleştirilen ECA araştırmasında PB için 30 günlük prevalansın 

%0.5 , yaşam boyu prevalans ise %1.6 olduğu açıklanmıştır (Regier ve ark., 

1984). DSM III-R ölçütleri baz alındığı zaman PB’nin genel olarak 

toplumdaki sıklığı %3-4 arasında, yaşam boyunca prevalansı %3.8 

açıklanmıştır (Regier ve ark., 1984; Katerndahl ve Realini, 1993). DSM IV-

TR baz alındığında da yaşam boyunca prevalansı %1-4 oranında, altı aylık 

sıklığı ise %0.5-1 oranındadır. PB’de agorafobi sıklığı çeşitli araştırmalarda 

%2-6 oranında farklılık göstermektedir. Bu durum agorafobinin Panik 

bozukluğuyla ilişkisinin kavramsal yönde fikir ayrılığına ulaşılmış olmasıyla 

ilişkilidir. Epidemiyolojik araştırmaların sonuçlarına göre tüm agorafobi 

vakalarının en az yarısı panik bozukluğunun yokluğunda meydana 

gelmektedir hatta bu oran DSM IV-TR’deki agorafobi ile panik bozukluğu 

arasındaki sıkı bağlantıyla uyuşmamaktadır. Bu tespit tahminen  
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epidemiyolojik araştırmalarda özgül ya da sosyal fobilerin agorafobi olarak 

doğru teşhis  almaması sebebiyledir (A.P.A, 1994; Pine  ve McClure, 2007). 

Panik ataklarının fobilerle  ayrımı yapıldıkça tahmin edilenden daha yaygın 

olduğu görülmektedir. Yurdumuzda 1992 senesinde İstanbul’da yapılan bir 

araştırmada panik bozukluğu sıklığının %1.2, 1995 senesinde Sivas’ta yapılan 

bir araştırmada da %4.3 olduğu görülmüştür (Altınöz, 1992, Doğan ve ark., 

1995). Panik bozukluğu tipik olarak geç gelen ergenlikte ve erken gelen 

erişkinliğin  sürecinde başlamaktadır, buna karşın çocukluk ve geç erişkinlik 

süreci başlangıçlı olan vakalar da tanımlanmıştır (Pine  ve McClure, 2007). 

Panik bozukluğun kadınlarda erkeklere oranla 3- 3. 5 kat fazla olduğu 

açıklanmıştır. Aile araştırmalarında da erkeklere nazaran kadınlarda PB 

tehlikesinin fazlalaştığına yönelik emareler dikkatten kaçmamaktadır 

(Katerndahl ve Realini, 1993; Crowe ve ark., 1983). Tekrar bir aile 

araştırmalarında, panik atakların ve PB’ nin eğitim, etnik ve sosyal durum ile 

alakasız olduğunu fakat boşanma ya da ayrılığın panik atakları ve PB 

tehlikesini  yükselttiğini göstermektedir (Repier ve ark., 1990; Regier ve ark., 

1984). Aile ve ikiz araştırmalarının neticeleri, anksiyete bozukluklarının 

ailesel geçişinde genetik etkenlerin mühim bir etkisinin olduğunu göstermekle 

beraber genetik çalışmalar çelişkili neticeler vermiştir. PB’ de ailesel tehlike 

%3. 4 - %17 arasında bir değişiklik görülmektedir. Bozukluğun 20 yaşında 

veya daha erken baş gösterdiği hastaların akrabalarında PB gelişme tehlikesi 

daha çoktur. Bu yüzden başlangıçtaki yaşı PB’ nin ailesel alt tiplerinin ayırt 

edilmesini sağlayabilmektedir. Ayrıyeten hastaların ailesindeki kadınların 

arasında erkeklere nazaran daha yaygın görülmektedir. Tek yumurta 

ikizlerinde PB ya da agorafobi, çift yumurta ikizlerine nazaran daha yüksek 

ölçüde olduğu belirtilmiştir.   

Bu bulgular PB’nin gelişmesinde genetik faktörlerin katkısını 

desteklemektedir (McMahon ve Kassem, 1984; Işık ve Işık, 2006). 

1.3. Stress – Diatez Yöntemi  

PB teşhisiyle takip edilen bireylerde, 1. panik atağın meydana 

gelmesinden önce negatif yaşam olaylarının yaygınlığının yüksek oranda 

olduğu görülmüştür. PB gelişimini “stress – diatez” yöntemiyle açıklamaya 

çalışan araştırmacılar, bazı kişilerin negatif yaşam olaylarının tetiklediği 
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strese karşı hassas olduklarını savunmaktadırlar. Bu hassasiyet nörobiyolojik 

etmenlere, sosyal katkıların nispeten yeterli olmadığına ya da kişilik ve 

kognitif yeteneklerin bazı kombinasyonlarına bağlı olabilmektedir. 1. panik 

atakta stres ile alakalı noradrenerjik ya da serotonerjik aktivite veya bilgi işlem 

dönemleri gibi biyolojik ya da kognitif farklılıkların  mühim  bir rolü vardır 

(Atalay ve Bayraktar, 1992).     

 

Şekil 1.3. Panik atak geçiren hasta  

1.4.  Teşhis  

DSM-IV-TR Panik Atağı İçin Teşhis Ölçütleri  

Aşağıdaki emarelerden 4’ünün veya daha çoğunun aniden baş 

gösterdiği ve 10 dakika içinde en yüksek seviyeye çıktığı, farklı bir yoğun 

korku veya rahatsızlık yaşama sürecinin olması:  

1. Çarpıntı, kalbin atışlarını hissetme veya kalbin atışının hızlanması 

2. Terleme  

3. Titreme veya sarsılma  

4. Dispne veya boğuluyormuş gibi hisssetme 

5. Boğuluyormuş gibi hissetme  

6. Göğsün ağrıması veya göğüste sıkıntı olduğunu hissetme 

7. Bulantı veya karnın ağrıması  

8. Baş dönmesi, sersem hissetme, düşeceğini veya bayılacağını 

hissetme  
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9. Derealizasyon (gerçek olmayan duygular) veya depersonalizasyon 

(benliğinden ayrılmış olma)  

10. Kontrolsüz olabileceği veya çıldırma endişesi  

11. Ölüm korkusu  

12. Paresteziler (uyuşma veya karıncalanma duyumları)  

13. Üşüdüğünü ve ürperdiğini hissetme veya ateşi çıkması 

Tüm öteki teşhis ölçütlerini karşılayan fakat somatik veya kognitif 4 

emareden daha az olan ataklar “sınırlı semptom atakları” olarak isimlendirilir. 

DSM-IV-TR’de 3 çeşit panik atağı bulunmaktadır: 1)Durumsal eğilim 

gösteren, 2)durumsal olan ve 3) beklenmeyen. Beklenmeyen panik atakları 

yaşayan ve tedavi arayışında olan   bireyler genel olarak korkularının çok 

yoğun şekilde olduğunu tanımlarlar; Öleceğini hissetme, kontrolünü elinden 

kaçıracakmış gibi, kalp krizi veya inme geçiriyorlarmış veya çıldıracaklarını 

hissettiklerini söylemektedirler. Bu bireyler genel olarak atağın nerede çıksa 

da, orayı terkedip kurtulmak için çok istekte bulunduklarını söylemektedirler. 

PB (agorafobiyle beraber veya agorafobi olmaksızın) teşhisi belirlenebilmesi 

için yenilenen beklenmeyen panik ataklarının meydana gelmesi lazım. 

Duruma bağlı olan panik atakların çoğunluğu sosyal ve özgül fobilere hastır. 

Durumsal eğilim gösteren panik atakları bilhassa PB’ de yaygın bir şekilde 

görülmektedir. Fakat ara ara özgül fobi veya sosyal fobide de meydana gelir.  

1.5. Klinik Görünüm  

PB en yaygın rastlanılan anksiyete bozukluğudur. PB’ de olan panik 

atağın major emaresi olan anksiyete, genel anksiyeteden kesintili ve neredeyse 

paroksismal niteliği ve daha sert olmasıyla fark edilmektedir. Bu bozukluğun 

en genel özelliği tekrarı olan ve ortaya ne zaman  çıkacağı öncesinden  belirsiz 

panik ataklarının meydana gelmesidir. Yaşanan huzursuzluk, anksiyete, nefes 

darlığı, çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi kuvvetli bedensel duyumların  eşlik 

etmesi ve  buna ilaveten  plan yapma, düşünme gibi yetilerin geçici olarak 

yapamama ve bulunulan ortamdan kaçmak için çok istekli olması panik atağın 

özellikleridir. Panik atağı; şekil olarak yoğun bir korku, kaygı ve kötü bir şey 

olacağı hissiyatıyla aniden başlar ve 2- 10 dakika içinde en yüksek seviyesine 

ulaşmaktadır.  Hastayı kuvvetsiz ve tükenmiş şekilde bırakan bu ataklar genel 
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olarak 10-30 dakika sürmekte olup nadiren 2 saate kadar uzamaktadır. 

Hastalığın genel özelliği tekrarlanan anksiyete veya panik ataklarıdır (Onur ve 

ark., 2006; Ceylan ve Yazan, 2000 ). Klinik görünümü epey heterojendir. 

Hastalar DSM-IV-TR’de teşhis için kriter sayılan belirtilerin haricinde ağız 

kuruluğu, geğirme, irritabilite, zihnin durması, çaresiz hissetme, kulak 

çınlaması gibi emareler yaşadıklarını da açıklamaktadırlar. Panik ataklar her 

durum ve şartlarda bazen uykuda dahi gelişebilmektedir. Panik atakları 

olmadığı zamanlarda hastalarda  görünüş itibariyle bir bozukluk 

bulunmamaktadır. Fakat panik atağı yaşandığı esnada hasta ileri düzeyde 

kaygılı ve aceleci görülmektedir. PB’ li bireyler psikiyatristin yanına 

geldikleri zaman genellikle agorafobileri ve beklenti anksiyeteleri sebebiyle 

somut olarak yaşam ile bağlantıları sınırlanmış, kendileriyle uğraşları artmış, 

birçok laboratuvar tetkiklerinden geçmiş ve sonuç alamamış, bu yüzden 

hekimlere inançları sarsılmıştır. Sıkıntıları diğer uzmanlık dallarınca 

giderilememiş olduğundan dolayı psikiyatriste de şüpheyle öykü verirler 

(Abby ve ark., 1995;  Öztürk, 2004).  Panik atakları olmadığı zamanlarda 

hastanın konuşmasında ve kişilerle ilişki kurmasında herhangi bir bozukluk 

görülmez. Fakat panik atağı esnasında hasta ağır korku ve panik durumu 

içerisinde olup rahat konuşamaz, sesi titrer. Klinik belirtilerin ağırlığı altında 

hastayla ilişki kurmak zor olabilir Öztürk, 2004). Panik nöbeti bittikten sonra 

hastanın en önemli derdi panik nöbetlerini yeniden yaşama korkusudur. 

Ataklar esnasında fizyolojik belirtilerin yanı sıra, hastada şiddetli bir ölüm 

korkusu veya delirme, kontrolünü yitirme korkusu belirgindir. Kontrolün 

kaybedilme tehdidiyle ilişkili olarak beklenti anksiyetesi meydana 

gelmektedir. Sıklıkla tekrarlanan ataklar ve kontrol edilemeyen yoğun 

anksiyeteden kaçınmak maksadıyla intihar girişimleri gözlenebilmektedir. 

İntihar girişimiyle birey ataklardan kaçmakta ve bir anlamda anksiyeteyi 

kontrol altına almaktadır. Bu varsayım PB’nin erken sürecinde intihar riskinin 

niçin artış gösterdiğini de belirtmektedir. Hastalık gitgide kronikleştiği zaman 

intihar sebebi  artık ataklar veya bastırılamayan anksiyete olmaksızın eşlik 

eden ikincil etkenler (MD, alkol-madde bağımlılığı, kişilik bozuklukları) 

olmaktadır (Abby ve ark., 1995; Cavallini ve Bellodi,2001). Genellikle 

nöbetler ya kendi kendine (yani ortada herhangi bir uyarıcı durum olmaksızın) 

veya psikososyal bir uyarandan bir müddet sonra meydana gelir. Bu uyaran 
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aslına bakılırsa ileri düzeyde travmatik bir uyaran da olmayabiliyor. Ancak 

hastaların mühim bir kesiminde panik atağından bir kaç hafta, bir kaç ay önce 

eşinden boşanma, sevdiği birinin ölümü, evlenme, göç gibi ayrılık içerikli 

durumlar ve ekonomik zorluklar yaygın görülmektedir (Abby ve ark., 1995; 

Barlow ve Shear, 1988; Öztürk, 2004 ). 

1.6. Klinik Seyir ve Prognoz  

PB, yeti yitimlerine sebep olup gidişatı kronik ve epey farklılık 

gösteren, komorbiditesi çok olan bir hastalıktır. Yapılmış olan  araştırmalarda 

1-2 senenin ardından %25-72 oranında iyileşme, 5-10 senenin ardında ise 

%10-30’unda tam düzelme saptanmıştır (Bayraktar, 2007; Kaplan HI, Sadock, 

1998). Genellikle hastaların %30-40’ı tedavinin ardında iyileşmekte, %30-

50’si kısmi emareleri bulunmakla beraber normal yaşantılarını devam 

etmekte, %10-20‟sinde hastalık anlamlı seviyede devam etmektedir. 

Yinelenen panik atakların en yaygın komplikasyonu, agorafobi ve fobik 

kaçınmalardır(Öztürk, 2004; Weissman,1991). Agorafobinin de olduğu 

olgularda, bulguların daha kuvvetli olduğu ve hastalığın daha uzun zaman 

sürdüğü açıklanmıştır. PB’ye yaygın olarak eşlik eden agorafobi, PB’nin bir 

komplikasyonu olarak veya kısmen PB hikayesi olmaksızın da meydana 

gelmektedir. Agorafobi,  PB’ lu kadın hastalarında daha yaygındır. Yapılmış 

olan bir araştırmada PB ve agorafobinin beraber olduğu zamanlarda MD, 

madde-alkol kötüye kullanım oranının %72 olduğu açıklanmıştır. PB’lu bir 

kişinin ayırıcı teşhisinde fiziksel hastalıklarına ilaveten öteki psikiyatrik 

bozuklukların da dikkate alınması gerekmektedir. Bedensel emarelerin ön 

plana çıktığı ve ölümcül olabilme potansiyeli olan bir birey acil olarak 

başvurduğu zaman, detaylı bir tıbbi hikayesi alınıp detaylı bir fiziki inceleme 

yapılması lazım. Yaşamı zor kılan bir hastalığın dışlanması halinde ilk teşhis 

genellikle PB’dir. Hastanın klinik tablosu fonksiyonel PB’ yle belirtilebildiği 

durumda, bilhassa hastadan gelen tıbbi araştırma taleplerine yardımcı 

olunmaması daha münasiptir. Fakat söz konusu hastalar epey yoğun bedensel 

yakınmalar sergilediklerinden dolayı  bunu sağlamak epey zor olacak zaten. 

PB biçiminde klinik görünüm sergileyen herhangi bir tıbbi durumu dışlamak 

klinisyen açısından oldukça mühimdir. Hastalık hikayesinin detaylı bir şekilde 

alınması ve dikkatli fiziki muayene klinisyenin fiziksel hastalığı atlamasını 



65 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLERİ ARAŞTIRMALAR VE TEORİK BİLGİLER 

 

engeller. Bu çeşit hastalarda uygulanması gereken başlıca incelemeler; tam 

kan sayımı, elektrolit düzeyleri, açlık kan şekeri, üre, kreatinin ve kalsiyum 

düzeyleri ölçümü, karaciğer ve tiroid fonksiyon testleri, idrar ve EKG 

incelemeleridir. Bu testlerin neticesinde tiroid hastalıkları, hipoparatiroidi, 

hipoglisemi ve bazı kardiyak hastalıklar dışlanabilmektedir. Klinik tablo 

yalnız  organik etyolojiyi düşündürdüğü durumda daha ileri testler 

uygulanması lazım. Göğüs ağrısı bulunan, kalp ve akciğer hastalıkları için risk 

etmenleri bulunan hastalarda eforlu EKG, akciğer grafisi ve kardiyak enzim 

seviyelerinin tespit edilmesi gerekir. Nabız düzensizliği bulunan veya ileri 

derecede taşikardik olan hastalarda 24 saatlik EKG incelemesi uygun 

olacaktır. Bedensel bulgulara hiperventilasyon eşlik ettiği durumda akciğer 

grafisi ve solunum fonksiyon testleri istenmesi lazım. Güçsüzlük, bilinç 

yitimi, yönelim bozukluğu, koku varsanıları gibi şüpheli nörolojik emareler, 

temporal lob epilepsisi, yer kaplayan oluşum ya da multipl sklerozu akla 

getiren öteki bulgular karşısında dikkatli bir nörolojik muayene yapılması 

lazım hatta gerekirse EEG, BT veya MRI gibi tetkikler de  istenmesi lazım 

(Atalay ve Bayraktar, 1992; Abby ve ark., 1995; Barlow ve Shear, 1988). PB’ 

nin ve farklı bir anksiyete veya duygudurum bozukluğunun teşhis ölçütleri 

eğer karşılanıyor ise her iki teşhis beraber konulması gerekmektedir. Fakat 

başka bir bozukluk bünyesinde beklenmeyen panik atakları meydana gelip 30 

gün veya daha fazla müddetli olarak başka ataklar olacağı korkusu 

beraberinde yoksa ilave bir PB teşhisi konulmaz. Panik atakların temel tıbbi 

durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı olduğu hükmüne eğer varılır ise 

panik bozukluğu teşhisi konulmaz. Bu şekilde “temel Tıbbi Bir Duruma Bağlı 

Anksiyete Bozukluğu” teşhisi konmaktadır. Panik atakları bir maddenin 

(tedavi amaçlı ya da kötü amaçla tüketilen bir ilaç) direkt  fizyolojik bir 

neticesi olduğunun hükmüne varılır ise eğer panik bozukluğu teşhisi 

konulmaz; bu şekilde “Madde tüketiminin sebep olduğu anksiyete bozukluğu” 

teşhisi konmaktadır (Köroğlu, 2007). Ayırıcı teşhiste dikkat edilmesi gereken 

organik durumlar şu şekilde özetlenebilmektedir (Abby ve ark., 1995; Barlow 

ve Shear, 1988; Öztürk, 2004; Savino ve ark., 1993). Kafeinizim, ilaç- madde 

bağımlılığı ve son verilmesi, endokrin hastalıklar, hipertiroidi, hipoglisemi, 

feokromasitoma, cushing sendromu, kardiyolojik rahatsızlıklar, paroksismal 

supraventriküler taşikardi, anjina pektoris, solunum sistemi rahatsızlıkları, 
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bronşial astım, pulmoner emboli, kronik obsrüktif akciğer hastalığı, nörolojik 

sıkıntılar, transient iskemik atak, parsiyel kompleks nöbet, menapoz, 

kansızlık, steroid tedavisi, vestibüler fonksiyon bozuklukları ve deliryumdur   

1.7.  Tedavi 

Öteki anksiyete bozukluklarındaki gibi panik bozukluğunda da tedavisi 

uzun sürmektedir. Sürecin sonunda dahi rahatsızlık emareleri ısrarlı bir 

şekilde devam edebilmektedir(Atalay ve Bayraktar, 1992). Tedaviden önce, 

hastalardan detaylı öyküleri alınmalı, hasta- doktor arasında bir güven bağı 

kurulmasının ardından, hastaya rahatsızlık hususunda bilgi verilmesi lazım ve 

farmakolojik tedavi uygulanacak ise eğer olası yan etkileri hususunda 

bilgilendirilmesi gerekir (Fyer ve Sandberg, 1988). Farklı bir psikiyatrik 

bozukluğuyla beraber olan panik ataklarda öncelik olarak primer bozukluk 

tedavisine yer verilmesi gerekmektedir. Hastalara anksiyeteyi tetikleyen, 

kahve, çay, kola tarzı kafeinli içecekleri az tüketmelerinin gerektiğini 

söylenmelidir. Ayrıyeten teofilin ve  fenilpropilamin ihtiva eden diyet ilaçlar 

ve dekonjestanlar tüketilmemelidir (Bayraktar, 2007). Panik bozukluğu 

teşhisli hastanın tedavisine yönelik karar ağacına bir göz atmak bayağı yararlı 

olmaktadır. Söz konusu karar ağacının faydası; doktora tedaviyi başlatıp 

başlatmamak, gerekli olan tedavi seçimi, ve tedavinin süresi gibi suallere 

cevaplarının verilmesi kolaylaştıracaktır. Halihazırda araştırma verileri ve 

doktorların tecrübelerinden faydalanılarak, panik bozukluğunun 

psikofarmokolojik tedavi evreleri saptanabilir. Söz konusu evreler;  

1. Akut tedavi evresi  

2. Stabilizasyon evresi  

3. İdame evresi 

2.1. Lipid Peroksidasyonu ve Malondialdehid 

Lipid peroksidasyonu,  lipid molekülündeki 2 ansatüre bağın arasında 

konumlanmış metilen grubundan 1 H atomunun çıkmasıyla başlatılan 

karmaşık bir fenomendir. Neticede merkezinde karbon olan taze bir lipit 

serbest radikali oluşmaktadır. O2 mevcudiyetinde söz konusu taze lipit serbest 

radikalinden lipit peroksitleri ya da hidroperoksitleri meydana gelmektedir. 
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Bu sonradan çıkan ürünler, nispeten daha stabil bir son ürün olan ve lipid 

peroksidasyonunun belirteci olarak kullanılabilen MDA’ya dönüşmüştür 

(McCord, 1985). Membran komponentlerinin polimerizasyonuna ve çapraz 

olarak bağlanmalarına yol açan MDA, deformabilite, iyon taşınımı, enzim 

aktivitesi ve hücre yüzeyindeki determinantların agregasyonu benzeri iç 

membranın kısmi özelliklerini farklılaştırmaktadır. Ayrıyeten diffuze 

olabildiği için DNA’nın nitrojen bazları ile tepkimeye girer. Söz konusu  

özelliklerinden dolayı MDA, mutojenik, genotoksik ve karsinojenik bir 

bileşik olduğu belirtilmiştir (Freeman ve Crapo, 1982; Niki ve ark., 2005). 

Lipid peroksidasyonu, SOR ve lipid peroksitlerinin ihtiyarlanma, 

ateroskleroz, kanser, radyasyon tahribatı, iskemi-perfüzyon tahribatı, 

inflamasyon, romatoid artrit ve öteki otoimmün rahatsızlıklar, diabetes 

mellitus, akciğer rahatsızlıkları, santral sinir sistemi rahatsızlıkları (Alzheimer 

ve Parkinson rahatsızlıkları), böbrek bozuklukları (otoimmün nefroz, 

aminoglikozit nefrotoksititesi, ağır metal nefrotoksititesi), kardiyak miyopati, 

kas rahatsızlıkları (kas distrofisi, multibl skleroz), göz rahatsızlıkları (katarakt, 

maküler dejenerasyon), karaciğer bozuklukları, kan rahatsızlıkları (favizm, 

orak hücre anemisi, malaria, protoporfirin fotooksidasyonu), gastrointestinal 

sistem rahatsızlıkları (ülseratif kolit, inflamatuar ajanlara bağlı tahribat), 

beslenme yetersizlikleri (kwashiorkor, E vitamini noksanlığı) ve bazı 

psikiyatrik rahatsızlıkların etyopatogenezinden mesul tutulmaktadır (Uysal, 

1998). 

       
 

Şekil 2.1. Oksidatif stresin etkiledikleri      Şekil 2.2. SOR’un etkiledikleri  
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Şekil 2.3. Oksidatif stres 

2.2.Oksidatif Stres İle Antioksidan Savunma Sistemlerinin 

Psikiyatrik Rahatsızlıklar İle Olan İlişkisi            

SOR’un üretim miktarının fazlalaştığı ya da enzimatik, nonenzimatik 

antioksidan savunma sistemlerinin yeterli kalmadığı zamanlarda, bazı zincir 

reaksiyonları hücresel tahribata hatta ve hatta hücrenin ölümüne sebep olabilir 

(Stadtman, 1992). Beyin de, vücuttaki O2 miktarının 1/5 tükettiği, çok 

miktarda doymuş yağ asidi ihtiva ettiği ve antioksidanlar yönünden nispeten 

daha fukara olduğundan dolayı  SOR‟ a ve lipid peroksidasyon ürünlerine 

duyarlıdır (Herken ve ark., 2006; Güzelhan ve ark., 2000). Son senelerde 

yapılan araştırmalarda, serbest oksijen radikallerinin nöropsikiyatrik 

rahatsızlıkların patofizyolojisinde rolünün mühim olduğuna yönelik ispatlar 

gitgide artış yaşanmıştır. Dopamin ve noradrenalin gibi ketokolaminlerin 

serbest radikal oluşumuyla alakalı olduğu ve katekolamin metabolizmasının 

fazlalaştığı zamanlarda serbest oksijen ağırlığının fazlalaştığı açıklanmıştır 

(Grapham, 1978; Chan ve ark., 2007). Araştırmalar oksidatif stres ile 

indüklenen nöronal dönemlerin depresyon, anksiyete bozuklukları, bipolar 

bozukluk ve şizofreni gibi nöropsikiyatrik rahatsızlıkların etyopatogenezinde 

rollerinin olabileceğine  dikkat çekmiştir (Gümüştaş ve Atukeren, 2008; 

Arvindakshan ve ark., 2003). Yapılan araştırmalarda, GPx ve SOD 

seviyelerinde artma (Bilici ve ark., 2001; Khanzode ve ark., 2003), SOD 

düzeylerinde azalma (Herken ve ark., 2007), artma veya azalma olmaması 

(Serivastata ve ark., 2002) gibi çeşitli sonuçlar açıklanmıştır. Tedaviden 

mahrum MD hastalarında oksidatif stres indeksleri ve peroksid seviyeleri 

kontrol grubundan daha yüksek olduğu saptanmıştır (Yanik ve ark., 2004). 
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Aynı araştırmada, oksidatif stres indeksi ile hamilton depresyon puanları 

arasında pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Çeşitli araştırmalarda ise bu 

pozitif ilişki belirlenmiştir (Bilici ve ark., 2001; Forlenza ve Miller, 2006; 

Owen ve ark., 2005). Elgün ve arkadaşları (Garssen  ve ark., 1996) ADA 

seviyesini, MD grubunda kontrol grubundan düşük olduğu tespit etmişlerdir. 

Bipolar affektif bozukluk tanılı takipli bireylerde, rahatsızlığın farklı 

fazlarında oksidatif stres ağırlığındaki farklılıklar incelenmiştir. Yapılan bir 

araştırmaya göre, Thiobarbiturate Reactive Substances (TBARS) seviyeleri 

manik ya da depresif fazda yüksek, GPx seviyeleri ise  ötimi sürecinde yüksek 

olduğu saptanmıştır. Ayrıyeten SOD aktivitesi yine manik ya da depresif 

epizod ile ilişkilendirilmiş, CAT seviyeleri de  mani ve ötimi süreçinde yüksek  

olduğu tespit edilmiştir (Frey ve ark., 2007). Bipolar manik epizod 

hastalarında yapılan başka bir araştırmada da, lityum tedavisi alan ve almayan 

hastalarla kontrol grubu kıyaslanmış, TBARS, SOD ve CAT seviyelerinin 

bireylerde kontrol grubuna oranla bariz şekilde yükseldiği, lityum tedavisi 

alan grupta da tedavi almayan gruba oranla daha düşük TBARS seviyeleri ve 

SOD aktiviteleri tespit edilmiştir.  Bu neticeler de lityumun antioksidan 

etkinliğinin olabileceğini gündeme taşımıştır (Khan ve ark., 2002). Başka bir 

araştırmada da bipolar depresyonda SOD seviyelerinin düştüğü ve NO 

düzeylerinin  yükseldiği belirlenmiştir (Selek ve ark., 2008). Şizofreni 

bireylerde enzimatik olmayan savunma sistemlerinden hücre içinde major 

antioksidan olan glutatyon seviyelerinin  sağlıklı kontrol grubuna oranla 

anlamlı derecede düştüğü tespit edilmiştir (Grapham, 1978; Buckman ve ark., 

1987). Farklı bir araştırmada da, SOD, CAT, GPx  seviyeleri düşük 

belirlenmiştir (Lohr, 1991; Herken ve ark., 2001). Bu 3 enzim seviyelerinde 

farklılık bildirmeyen araştırmalar da mevcuttur (Buckman ve ark., 1987). 

Yapılan bir araştırmada, şizofreni bireylerde, pozitif semptom şiddetiyle 

antioksidan enzim seviyeleri arasında pozitif ilişki ve GPx aktivitesiyle 

negatif semptomlar arasında negatif  bir ilişki mevcut olduğu bildirilmiştir 

(Zhang, 2006). Anksiyete bozukluklarında oksidatif stresle alakalı 

araştırmalar öteki psikiyatrik hastalıklara oranla düşüktür. Obsesif kompulsif 

bozukluk bireylerinin plazmalarında E ve C vitaminlerinin düşük, TBARS 

seviyelerinin de yüksek olduğu açıklanmıştır (Ersan ve ark., 2006; Kuloglu ve 

ark., 2002). Sosyal fobi bireylerde MDA ve antioksidan enzim aktivitelerinin 
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yükseldiği ve 2 aylık sitalopram tedavisinin ardından da enzim seviyelerinin 

normal düzeylere düştüğü  açıklanmıştır (Atmaca ve ark., 2004). 

Posttravmatik stres bozukluğu bireylerde de, MDA, SOD, GPx 

seviyelerindeki farklılıklar  anlamlı saptanmamıştır (Tezcan ve ark., 2003). 

Ayrıyeten oksidatif mekanizmaların alkol, madde bağımlılığı ve 

intoksikasyonlarında rolünün olabileceği ve bu durumların tedavisinde 

antioksidanların kullanılabileceği fikri savunulmuştur (Kovacic ve ark., 

2005). 

Sonuç: 

Panik bozukluğu ile oksidatif stres arasındaki bir ilişki olduğu 

söylenebilir. Genel olarak yapılan çalışmalarda panik bozukluğu hastalarında 

oksidatif stres düzeyleri yüksek bulunurken, antioksidan aktiviteler ise 

genellikle azaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu hastaların antioksidan 

bakımından zengin besinlerden yararlanmaları önemli bir fayda sağlayabilir. 
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INTRODUCTION 

A rare, genetic ailment called Tay-Sachs disease is characterized by 

neurological issues brought on by the degeneration of nerve cells (neurons) in 

the brain and spinal cord ( central nervous system). Infantile Tay-Sachs 

disease is the most prevalent type of the condition, and it manifests in infancy. 

Until they are 3 to 6 months old, infants with this disease usually develop 

properly. Their growth slows down at this phase, and their movement-related 

muscles deteriorate. Infants that are affected stop meeting regular 

developmental milestones and start to lose previously learned abilities 

including rolling over, sitting, and crawling. Babies that have this syndrome 

grow a heightened startle response to loud noises. Children with Tay-Sachs 

disease endure seizures, dysphagia (difficulty swallowing), involuntary 

muscle spasms (myoclonic jerks), and visual loss as the condition worsens. 

Hydrolases, which include glycosidases, phosphatases, sulphatases, 

lipases, proteases, phospholipases, and nucleases, are a diverse group of active 

hydrolytic enzymes found in lysosomes (Ferreira,CR et al.,2017). Deficit 

Hexosaminidase has two isoenzymes: hexosaminidase A (HexA), which is a 

heterodimer made by two subunits ( and ), and hexosaminidase B (HexB), 

which is a homodimer generated by two subunits (- and ) (Ferreira,CR et 

al.,2017) (Kato,A et al.,2017). Additionally, there are three types of GM2 

gangliosidosis: GM2 activator deficiency, Sandhoff disease, and Tay-Sachs 

disease (TSD) (Ferreira,CR et al.,2017). This page specifically discusses TSD, 

a condition brought on by a HexA subunit shortage (Dersh,D et al.,2016). 

The etiology of TSD was originally identified in 1881, but it took a long 

time for affected neonates to be detected because there were no early clinical 

signs. When the lack of hexosaminidase enzymatic activity was identified in 

1969, this changed (Ferreira,CR et al.,2017) (Forster,CS et al.,2014) and the 

evaluation of carrier states could begin (Forster,CS et al.,2014) (Okada,S et 

al.,1969). In the USA, widespread detection in specific ethnic groups reduced 

the disease's frequency by 90%, primarily in those where the condition was 

more prevalent, like among those of Ashkenazi Jewish heritage. Tay-Sachs 

disease is regarded as a paradigm illness for targeted ethnic evaluations 

because of this (Forster,CS et al.,2014).   
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Typically fatal by age 5, TSD most frequently affects children with 

intellectual disability, skill regression, dementia, paralysis, and blindness 

(Mehta,N et al.,2016). The likelihood that a person will have the disease is 1 

in 3 100 live births if they are Jewish—or even if they have a Jewish 

grandparent—are between the ages of 18 and 44, and plan to have children 

(DuBois,JM et al.,2016) (Curd,H et al.,2014). 

Juvenile and late-onset Tay-Sachs disease are two further, uncommon 

types. Juvenile form signs and symptoms can occur between the ages of 5 and 

late puberty. Tay-Sachs disease with late onset often manifests in adulthood. 

Compared to those with the infantile form, those with either of these 

conditions typically experience milder and more changeable signs and 

symptoms. Muscle weakness, ataxia, speech issues, and mental disorders are 

defining characteristics of juvenile or late-onset Tay-Saches disease. People 

who have Tay-Sachs disease with a late onset experience a wide range of these 

signs and symptoms. 

The manner that experts research and examine TSD is changing as a 

result of recent technical advancements and demographic shifts. According to 

a study by Lazarin et al. (Lazarin,GA et al.,2013 ). 40% of the cohort's TSD 

carriers belonged to non-targeted ethnic groups (Lazarin,GA et al.,2013). 

Traditional DNA analysis has low sensitivity because of these factors and the 

complexity of genetic diversity brought about by interethnic marriages 

(Forster,CS et al.,2014); however, sequencing promises greater sensitivity and 

specificity and has the potential to become a key tool in carrier state screening, 

increasing its efficacy to further lower the incidence of TSD (Forster,CS et 

al.,2014)  .  

TSD is one of three lysosomal storage illnesses classified as 

gangliosidosis GM2, an autosomal recessive neurodegenerative disorder 

(Dersh,D et al.,2016) (Mehta,N et al.,2016) (Karumthil-Melethil,Set al.,2016). 

The lysosomal hexosaminidase A (HexA), an enzyme that converts 

ganglioside GM2 into ganglioside GM3, is deficient in these disorders, which 

in turn causes a malfunction in GM2 catabolism. This aberrant accumulation 

of gangliosides GM2, primarily in neurons, causes cell death and the onset of 

the disease (Dersh,D et al.,2016) (Kaback,MM et al.,2014) (Ahmed,NR et 

al.,2014) (Hayase,T et al.,2010). 
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A 12-month-old boy's case was presented to the Ophthalmological 

Society of the United Kingdom by British dermatologist, general surgeon, and 

ophthalmologist Warren Tay in April 1881 (Fernandes-Filho,JA et al.,2004). 

From the age of three weeks, the infant displayed generalized progressive 

weakness and "symmetrical changes in the region of the yellow spot of each 

eye" (Fernandes-Filho,JA et al.,2004).  Dr. Tay observed that the optic discs 

appeared to be in good health, but that in the yellow spot region of each eye, 

"there was a conspicuous, tolerably well-defined, large white patch, more or 

less circular in outline, and showing at its center a brownish-red, nearly 

circular spot, contrasting strongly with the whitish (Aragão, et al.,2009). 

Unaware of Tay's reports, American doctor Bernard Sachs published a 

paper in the July 1887 issue of the American Neurological Association titled 

"On Arrested Brain Development, With Special Reference to Its Cortical 

Pathology" and based his essay on it (Fernandes-Filho,JA et al.,2004). It 

discussed the pathological characteristics and clinical signs of what would 

come to be recognized as Tay-Sachs illness (Fernandes-Filho,JA et al.,2004). 

Other Names for This Condition 

• B variant GM2 gangliosidosis 

• GM2 gangliosidosis, type 1 

• Hexosaminidase A deficiency 

• Hexosaminidase alpha-subunit deficiency (variant B) 

• Sphingolipidosis, Tay-Sachs 

• TSD 

 

Epidemiology 

TSD is uncommon in the general population, with an estimated 

prevalence of 1 per 220 000–320 000 people, although the population's carrier 

frequency is roughly 1:300 (Curd,H et al.,2014) (Duarte,AJ et al.,2017) 

(Kenney,D et al.,2014) (Jalal,K et al.,2015). 

There are population groups that may exhibit mutations in the HexA 

gene at higher allelic frequencies, such as the Ashkenazi Jews, whose 

frequency of carrier is estimated at 1:30. Parental consanguinity is a risk factor 

for the manifestation of this autosomal recessive genetic disease (Kenney,D 
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et al.,2014), which explains why there are population groups that may exhibit 

these mutations (Kenney,D et al.,2014) (Duarte,AJ et al.,2017) 

(Krishnamoorthy,KS et al.,2014) (Clayton,T et al.,2017). Additionally, it is 

high among Pennsylvania Dutch, eastern Quebec Canadians, Cajuns, Irish, 

and Italians (Mehta,N et al.,2016) (Kenney,D et al.,2014). Over 99% of all 

mutations in the Ashkenazi Jewish population can be attributed to three main 

mutations (Curd,H et al.,2014).  

Tay-Sachs illness affects a very small percentage of people. Persons of 

Ashkenazi (eastern and central European) Jewish descent are more likely than 

people from other ethnicities to carry the genetic variants (also known as 

mutations) that cause this disease. However, the prevalence of this illness 

among those populations has decreased as a result of increasing education and 

genetic testing initiatives in these at-risk communities. 

The variations that cause this illness are also more prevalent in several 

Quebecois French-Canadian populations, Pennsylvania's Old Order Amish, 

and Louisiana's Cajuns. 

 

Physiopathology 

Complex glycolipids called gangliosides have ceramide connected to a 

variety of monosaccharides and sialic acid residues, which give the molecule 

a net negative charge (Patterson,MC et al.,2013). According to the 

Svennerholm nomenclature, they are typically categorized as follows: 

Following the letter "G" for "ganglioside," the number of sialic acid residues 

(A: zero, M: one, D: two, T: three) and the number of monosaccharides 

residues are indicated (1:4, 2:3, 3:2) (Patterson,MC et al.,2013).  All plasma 

membranes contain gangliosides, although neurons have the highest 

concentrations (5–10% of the total lipid mass) (Patterson,MC et al.,2013) 

(Bisel,Bet al.,2014).  

Through the lysosomal degradation pathway, gangliosides are 

catabolized as they are successively broken down by a number of hydrolytic 

enzymes with the help of lipid-binding proteins (Bisel,Bet al.,2014).  

The lack of endogenous accumulation of GM2 in the patients' 

peripheral cells limits research on molecular etiology and the creation of 
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potential treatments for TSD based on the pathophysiological mechanism 

(Kano,S et al.,2015). 

Hexosaminidase A (heterodimer HexA, formed of a subunit and a 

subunit ), hexosaminidase B (homodimer HexB, composed of two subunits ), 

and hexosaminidase S (homodimer HexS, composed of two subunits ) are 

known to be the three dimers that make up lysosomal degradation 

Hexosaminidase A (HexA), a heterodimeric enzyme that catalyzes the 

hydrolysis of N-acetylglucosamine residues from an oligosaccharide chain of 

the glycosphingolipid ganglioside GM2 is the subunit that is responsible for 

TSD (Karumthil-Melethil,Set al.,2016) (Kenney,D et al.,2014) (Song.W et 

al.,2013). In essence, the central nervous system's lysosomal buildup of GM2 

gangliosides causes this disease (Sharma.S et al.,2015) (Anheuser,S et 

al.,2015). A change in synaptic function and changed brain microconectivity 

are indicated by the pathophysiological process of GM2 gangliosidosis, which 

involves the accumulation of lipids in neurons with neuronal loss and dendritic 

alterations (Barone,R et al.,2016). 

The HexA (15q23-q24) and HexB (15q13) genes, respectively, encode 

HexA's subunits and. They are produced in the endoplasmic reticulum, where 

they form intramolecular disulfide bonds, are glycosylated, and dimerized. At 

the amino acid level, they are 60% similar (Dersh,D et al.,2016) (Chan,JY et 

al.,2011) (Kenney,D et al.,2014). (Dersh,D et al.,2016) TSD, SD, or GM2 

gangliosidosis AB variant may result from mutations in the HexA, HexB, or 

GM2A genes, respectively (Dersh,D et al.,2016) (Kenney,D et al.,2014). 

HexA subunit mutations are the root cause of SD (Karumthil-Melethil,Set 

al.,2016) (Hall,P et al.,2014). To effectively breakdown GM2, the HexA 

enzyme needs the cofactor GM2-activating protein (GM2AP), which is 

unique to the substrate; mutations in the GM2AP gene result in the AB variant 

(Karumthil-Melethil,Set al.,2016). There are infantile, juvenile, and late-onset 

forms of gangliosidosis GM2 (Kenney,D et al.,2014) (Deik,A et al.,2014). 

 

Causes and Clinical manifestations  

Tay-Sachs disease is brought on by changes in the HEXA gene. The 

betahexosaminidase A enzyme's alpha subunit is produced using instructions from the 

HEXA gene. Lysosomes, which are organelles in cells that degrade harmful 
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compounds and serve as recycling hubs, are where beta-hexosaminidase A is found. 

In lysosomes, beta-hexosaminidase A aids in the breakdown of GM2 ganglioside, a 

fatty molecule present in cell membranes. 

Beta-hexosaminidase A's capacity to degrade GM2 ganglioside is influenced 

by HEXA gene variations. As a result, GM2 ganglioside builds up to hazardous levels, 

especially in central nervous system neurons. The Tay-Sachs disease signs and 

symptoms are brought on by damage brought on by the accumulation of GM2 

ganglioside, which results in the malfunction and eventual death of these neurons. 

Beta-hexosaminidase-eliminating or -severely reducing HEXA gene variations 

The infantile type of Tay-Sachs disease was probably caused by an enzyme function, 

and variations that enable some residual enzyme activity usually result in the juvenile 

or late-onset forms of the disease. 

Tay-Sachs disease is frequently referred to as a GM2-gangliosidosis or a 

lysosomal storage disorder because it affects the activity of a lysosomal enzyme and 

causes the buildup of GM2 ganglioside. 

Due to the autosomal recessive nature of TSD, heterozygous genetic carriers 

have normal phenotypes; however, if both partners in a pair are carriers, 25% of 

pregnancies will be affected (Lew,RM et al.,2015).  In this disorder, the central 

nervous system gradually degenerates; typically in the first few years of life, this 

degeneration is characterized by neurodevelopmental regression, hypotonia, 

hyperacusis, cherry-red patches in the macula, among other symptoms.(Nakamura,S 

et al.,2015) (Kato,A et al.,2017) (Sharma.S et al.,2015). 

Classic infantile TSD affects kids younger than a year old, typically shows up 

between 4 and 8 months, and has early symptoms and quick progression (Hall,P et 

al.,2014)(Barone,R et al.,2016)(Georgiou,T et al.,2014). Neurological deterioration, 

sensory abnormalities, seizures, loss of motor function and muscular weakness, 

bilateral spots in the macula of the retina, blindness, and macrocephaly after the age 

of two are all characteristics of this variety (Georgiou,T et al.,2014) (Karimzadeh,P et 

al.,2014) (Abalem,MF et al.,2014) (Kato,A et al.,2017). Children born with this 

condition deteriorate irreversibly and typically pass away before turning five 

(Wolfson,W et al.,2013).  
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Fig. 1 shows effects of HexaA mutation 

 

The death of neurons in the SN is a result of oxidative stress (Jenner,P 

et al.,2007) (Tsang,AH et al.,2009). Hydrogen peroxide and other reactive 

oxygen species are produced during the oxidative metabolism of dopamine 

(ROS). The SN of postmortem brains from PD patients showed elevated iron 

levels, low levels of antioxidant systems (such glutathione), and oxidative 

damage to lipids, proteins, RNA, and DNA, all signs of oxidative stress 

(Olanow,CW et al.,1999) (Jenner,P et al.,1996). Compared to other brain 

regions, the SN is abundant in iron; the Fenton reaction, which is iron-
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mediated, produces ROS (Jenner,P et al.,1996) (Enochs,WS et al.,1994) (XU,J 

et al.,2002). 

By acting as a generator of ROS, which SNCA amplifies further, 

dopamine can promote apoptosis, and dopaminergic cells may be sensitive to 

and susceptible to SNCA toxicity (XU,J et al.,2002). ROS might be crucial in 

a lot of LSDs (Vitner,EB et al.,2010). However, because it occurs in a variety 

of different neurodegenerative illnesses, it is important to proceed cautiously 

when considering the potential impact of oxidative stress. Thus, ROS might 

not be the primary cause of dopaminergic cell death but instead be a secondary 

route that is triggered upon death (Jenner,P et al.,1996); this might also be true 

of ROS's function in LSDs. 

Based on the underlying hypothesis that the chemical serving as a free 

radical scavenger would compete with spin trap for free radicals in such a way 

that the reaction rate would be dependent on spin trap concentration, this 

strategy was used. The amount of gangliosides needed to cause a drop in 

hydroxyl radical spin adduct production to 50% of its value in comparison to 

samples lacking gangliosides was unaffected by the change in 5,5-dimethyl-

1-pyrroline N-oxide (DMPO) concentration by an order of magnitude. 

Therefore, it may be said that gangliosides prevent radical production rather 

than scavenge them in the Fenton type of reaction. 
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Fig. 1.  shows gene mutation and cell death 

 

Diagnosis  

Molecular analysis that finds genetic mutations in the hexosaminidase 

gene can be used to identify carrier status as TSD carrier detection methods 

currently only look for the most prevalent mutations in a gene. a component 

(Hallam,S et al.,2014) (Hussein,N et al.,2015). 

Given the variety of HexA variations that have been identified in non-

Jewish heterozygous carriers, enzymatic assays are an additional option to a 

DNA-based screening (Lew,RM et al.,2015).   
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Analysis of hexosaminidase A activity enables the identification of 

98% of TSD carriers across all ethnic groupings. Non-carriers exhibit enzyme 

activity above 60%, whereas carriers exhibit enzymatic activity below 52% 

(Lew,RM et al.,2015).   The thermolabile property of HexA allows the 

leukocyte enzyme test to measure both HexA and HexB in a single 

experiment. Patients who are affected show decreased activity of the enzyme 

-hexosaminidase A in fibroblasts or leukocytes (Hall,P et al.,2014). 

The disease should be suspected as soon as the first signs and symptoms 

appear, which include excessive responses to sound and a progressive loss of 

previously learned motor skills up until the beginning of psychomotor 

retardation. Hexosaminidase A activity testing, which may reveal low levels 

or none at all (normal range: >50.0%), can verify this (Posso-Gómez,LJ et 

al.,2018) (Aragão, et al.,2009) (Hussein,N et al.,2015). It is also recommended 

to conduct molecular genetic study, which involves sequencing genes to find 

a genetic variation in HexA (Vitner,EB et al.,2010) (Kenney,D et al.,2014). 

Whether it is a child, juvenile, or adult form will depend on the age of onset, 

disease progression, and age of death (Utz,JR et al.,2015). 

The identification of analytes as biomarkers of gangliosidoses and their 

distinct neuropathology is made possible by the abnormal elevation of these 

biomarkers in association with other aspects of the disease, such as the 

severity of the clinical phenotype and the absence of other neurodegenerative 

lysosomal diseases. (Utz,JR et al.,2015). Additionally, according to data from 

magnetic resonance imaging, the white matter of the brain exhibits a high 

intensity signal on T2, while the thalamus exhibits a low intensity signal on 

T2 and a high intensity signal on T1 (Hayase,T et al.,2010) (Karimzadeh,P et 

al.,2014). The globus pallidus, caudate nucleus, and putamen show a high 

intensity signal on T2 and a low intensity signal on T1 (Hayase,T et al.,2010). 

A symmetrical high-intensity signal is shown in the cerebellum, brain, and 

white matter as the disease advances; later, a diffuse high-intensity signal on 

the white matter and cerebral atrophy are seen (Hayase,T et al.,2010). 

The results of the pathology's diagnosis and care are reviewed here, 

with an emphasis on the value of prenatal screening and how it can help to 

lower incidence as well as confirmatory tests once the disease has already 
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manifested. Additionally mentioned are improvements in the usage of 

potential biomarkers. 

The fact that there is currently no effective treatment for TSD is also 

highlighted in this part. However, a number of experimental approaches that 

aim to restore enzyme activity are discussed; these approaches are still being 

studied and validated. 

 

Treatment 

There is currently no approved effective treatment for TSD or a strategy 

to stop the disease's progression, despite the identification of many alleles 

linked to the condition (Utz,JR et al.,2015) (Dersh,D et al.,2016) (Kitakaze,K 

et al.,2016) (Hussein,N et al.,2015) (Bley,AE et al.,2011).   

Although numerous techniques have been investigated to restore the 

function of β-hexosaminidase A, death typically occurs before the age of five 

and is frequently linked to aspiration pneumonia and bronchoaspiration 

(Kitakaze,K et al.,2016) (Hussein,N et al.,2015). 

Hexosaminidase A components from both subunits (α and β) are 

required for effective interaction with the GM2-GM2AP ganglioside complex 

in the lysosome (Sinici,I et al.,2013).Size limits would prevent the packaging 

of both HexA subunits into vectors like adenoviruses, making it impractical 

and impossible to include a complementary DNA encoding a hybrid 

hexosaminidase subunit with the capacity to dimerize and hydrolyze GM2 

gangliosides into a single vector (Sinici,I et al.,2013). Although no significant 

outcome was discovered, a hybrid was created using a modified subunit of a 

α/β HexA that can form a homodimer but also function as a heterodimer and 

is capable of hydrolyzing GM2 (Sinici,I et al.,2013).    

 

Conclusions 

TSD is an autosomal recessive neurodegenerative disorder brought on 

by a lack of the lysosomal enzyme β-hexosaminidase A (HexA), which causes 

GM2 gangliosides to accumulate mostly in neurons. The estimated rate is 1 

per 220 000 people, and most patients pass away before the age of five. 
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TSD cannot be cured or prevented from progressing; nevertheless, a 

number of techniques have been investigated to make β-hexosaminidase A 

functional again. These disorders may be treated with gene therapies that 

restore patients' enzyme levels, but additional study is necessary because these 

medicines currently have a number of drawbacks. Obtaining current 

knowledge on the pathology enables highlighting the need of carrying out 

research on this condition in order to give patients with prompt treatment and 

a favorable prognosis. 

The defense against DNA damage that gangliosides provide The DNA 

integrity of spermatozoa is impacted by excessive ROS production, as 

demonstrated by numerous studies. DNA damage, whether it takes the form 

of single- and double-strand breaks or DNA modification products, 

significantly increases when spermatozoa are subjected to oxidative stress 

initiators such H2O2 (Russo,A et al.,2006) (Sierens,J et al.,2002) (Aitken,RJ 

et al.,1998). According to the results of our research, exogenous gangliosides 

can be used to stop DNA fragmentation in human spermatozoa after exposure 

to H2O2 in vitro. According to flow cytometric measurements, pre-treating 

spermatozoa with GT1b micelles almost eliminated H2O2 passage through the 

cell membrane (Gavella,M et al.,2010) The fact that less cellular H2O2 leads 

to less DNA breakage suggests that the ganglioside GT1b inhibits the 

diffusion of H2O2 over the sperm membrane.  
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INTRODUCTION 

Lysosomal storage diseases (LSDs) are a group of diverse inherited 

disorders brought on by mutations in genes that either encode the activity of 

the lysosomal enzymes needed for the breakdown of a variety of complex 

macromolecules, or occasionally the activity of the specific transporters 

required to export degraded molecules from the lysosomes. Cellular 

malfunction and anomalies in the clinical state are caused by the resultant 

lysosomal dysfunction. The metabolites, which are crucial parts of cell 

membranes and regulators of numerous signaling pathways, are unable to be 

broken down by enzymes in one class of LSDs, the sphingolipidoses 

(Ginzburg,L et al.,2004) 

 

ABSTRACT  

Autosomal recessive Gaucher disease (GD) is a rare genetic illness. It 

is brought on by a lack of the lysosomal enzyme glucocerebrosidase, which 

causes macrophages to accumulate too much of its substrate, 

glucosylceramide. Its prevalence ranges from 1/40,000 to 1/60,000 births in 

the general population, and it increases to 1/800 in Ashkenazi Jews. The 

infiltration of the bone marrow, spleen, and liver by Gaucher cells is thought 

to be the primary cause of the cytopenia, splenomegaly, hepatomegaly, and 

bone lesions associated with the disease. In contrast to types 2 and 3, which 

are also linked to neurological damage, either severe in type 2 or variable in 

type 3, type 1 Gaucher disease is defined by effects on the viscera, affecting 

the majority of patients (90% in Europe and the US, but less so in other 

countries). The absence of acid glucocerebrosidase activity in leukocytes can 

support the diagnosis of GD. GBA1 gene mutations need to be found because 

they occasionally have prognostic significance. Parkinson's disease has been 

reported to be predisposed to patients with type-1 GD who are also carriers of 

the GBA1 mutation, while the risk of neoplasia linked to the condition is still 

up for debate. Intravenous enzyme replacement therapy (ERT) employing one 

of the current compounds is the disease-specific treatment (imiglucerase, 

velaglucerase, or taliglucerase). 

Gaucher disease is still uncommon despite being the most prevalent 

lysosomal storage disease. The majority of cases have a gradual onset 
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phenotype, which accounts for the disease's delayed identification. In order to 

prevent potentially hazardous splenectomy, it is crucial to include GD in the 

diagnostic decision tree in cases of splenomegaly and/or thrombocytopenia. 

Significant new findings about the pathophysiology of GD reveal that GCase 

deficiency affects macrophages in ways that go well beyond the simple burden 

that causes them to become Gaucher cells. These new understandings will 

pave the way for the creation of ground-breaking therapeutic approaches. 

Drugs that can alter the neuronal phenotype are eventually anticipated to be 

created. More advanced molecular research is probably going to help with 

individualized patient care in the end. Recent developments in therapeutics, 

such as the creation of novel enzymes and a substrate inhibitor, mark a 

substantial advancement, although ongoing research is still required. Patients 

with GD, even those who are asymptomatic, need to undergo routine 

monitoring to catch any complications early on in the disease's course. 

 

Definition of Gaucher Disease 

As a sphingolipidosis, Gaucher disease (GD) is the most prevalent. 

Philippe Gaucher originally identified it in a patient with significant 

splenomegaly without leukemia in 1882. A rare, autosomal, recessive genetic 

condition known as GD is brought on by errors in the GBA1 gene, which is 

found on chromosome 1. (1q21). This causes the lysosomal enzyme 

glucocerebrosidase (GCase, also known as glucosylceramidase or acid-

glucosidase, EC: 4.2.1.25), which hydrolyzes glucosylceramide (GlcCer) into 

ceramide and glucose, to function much less efficiently. The GBA1 gene has 

more than 300 GBA mutations documented ( Hruska et al.,2008). Very rarely, 

a lack of the GCase activator saposin C can result in GD ( Vaccaro et al.,2010). 

Although the phenotypic varies, there are three clinical variants that have been 

identified: type 1 is the most prevalent and usually has no negative effects on 

the nervous system, whereas types 2 and 3 are marked by neurological 

dysfunction. These distinctions are not absolute, though, and it is becoming 

more widely acknowledged that neuropathic GD comprises a phenotypic 

continuum, spanning from type 1's mild extrapyramidal symptoms to type 2's 

severe hydrops fetalis ( Sidransky et al.,2012). 
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Epidemiology 

The disease’s incidence is around 1/40,000 to 1/60,000 births in the 

general population, but it can reach 1/800 births in the Ashkenazi Jewish 

population (Grabowski et al.,2008), (Stirnemann et al.,2012). 

 

 

Fig. 1.A shows glucocerebrosidase (GCase) hydrolyzing glucosylceramide (GlcCer) 

in the lysosome (A). 
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Fig. 1.B shows Gaucher cells 

 

Figure 1 shows glucocerebrosidase (GCase) hydrolyzing 

glucosylceramide (GlcCer) in the lysosome (A). Saposin C stimulates GCase. 

A lack of an enzyme causes its substrate to build up in the cell lysosome in 

lysosomal storage disorders (overload disease). A lack of glucocerebrosidase 

(GCase) (also known as -glucosidase) results in an accumulation of GlcCer, 

which in turn causes Gaucher disease. GlcCer creates fibrillar aggregates that 
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build up in macrophages and give the cytoplasm of the cell a distinctive 

appearance of "crumpled tissue paper" 

 (B), personal photographs provided courtesy of Fabrice Camou and 

Rachid Seddik). These cells, often referred to as Gaucher cells, invade a 

number of organs, including the liver, spleen, and bone marrow, and they are 

mostly. 

 

PATHOPHYSIOLOGY 

Glucosylceramide Accumulation  

The GBA1 gene mutation causes a significant drop in GCase activity. 

The buildup of the GCase substrate, GlcCer, in macrophages, which causes 

their conversion to Gaucher cells, is typically blamed for the effects of this 

deficiency. Gaucher cells often seem larger under light microscopy, with 

eccentric nuclei, compacted chromatin, and cytoplasm that has a 

heterogeneous appearance similar to that of crumpled tissue paper.  This trait 

is connected to the presence of GlcCer aggregates in distinctive twisted, 

fibrillar patterns that may be seen by electron microscopy (Lee and R.E.1986). 

Gaucher cells are thought to be the primary protagonists in the disease's 

symptoms since they mostly infiltrate bone marrow, the spleen, and the liver. 

However, they also infiltrate other organs. Because of their function in 

removing erythroid and leukocytes, which contain significant amounts of 

glycosphingolipids, a source of GlcCer, the monocyte/macrophage lineage is 

selectively changed. Gaucher cell GlcCer buildup is thought to be the first 

stage of bone involvement, which thereafter causes vascular compression and 

necrotic consequences (Mikosch et al.,2010). Since GlcCer turnover in 

neurons is limited and its accumulation is only noticeable when residual 

GCase activity is significantly reduced, i.e. only with particular forms of 

GBA1 mutations, the pathophysiological mechanisms underlying 

neurological involvement remain poorly understood (Orvisky et al.,2002). 

Recent research on a Drosophila model of neuronopathic GD showed 

autophagy impairment in the GCase-deficient fly brains, which is consistent 

with this (Kinghorn et al.,2016). Rarely, GD may result from a mutation in the 

PSAP gene, which causes a saposin C deficiency without GCase deficiency 
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[3]( Vaccaro et al.,2010). These patients typically exhibit neurological traits 

resembling type-3 GD at presentation. 

Metabolic Consequences Other Than Accumulation of 

Glucosylceramide in Gaucher Cells  

Metabolic Effects Other Than Glucosylceramide Accumulation in 

Gaucher Cells Mistry et al. found another metabolic pathway in a mouse 

model because of the buildup of GlcCer (Mistry et al.,2010). A ceramidase 

can also convert glucosylceramide (or Lyso-glucosylceramide) from 

glucosylceramide into glucosylsphingosine, which has a lower 

hydrophobicity and can diffuse into fluids. GlcCer is the substrate of this 

alternate process. When GCase is lacking, this pathway is preferred. A second 

GCase (GBA2 gene), which is active at a neutral pH, breaks down 

glucosylsphingosine in the cytoplasm to create sphingosine and sphingosine-

1-phosphate (S1P) (Dekker et al.,2011), (Mistry et al.,2014). In this model, 

deletion of GBA2 could correct the Gaucher disease phenotype, notably the 

bone defects. Sphingosine may be particularly harmful to bone. Additionally, 

the buildup of glucosylsphingosine may result in neuronal malfunction and 

death, mostly causing neurological symptoms associated with GD (Hong et 

al.,2004). Although glucosylsphingosine is normally not present in the human 

brain, it can be found in patients with neurological lesions associated with GD, 

even though Gaucher cells are not seen in their nervous system. 

Chitotriosidase or CCL18 may not be as sensitive or specific a biomarker as 

glucosylsphingosine (Dekker et al.,2011) (Rolfs, A et al.,2013). In order to 

affect the differentiation, migration, and survival of several cell types, 

including lymphocytes and macrophages, glucosylsphingosine may act as a 

source of S1P (Matloubian, M et al.2004).  

The enzyme deficiency has been shown to have an effect on a variety 

of cells, including hematopoietic progenitor cells, erythrocytes or 

mesenchymal cells, hepatocytes (Taddei, T.H et al.,2010), and the nerve cells 

of patients with neurological lesions. 
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Abnormalities in the Intracellular Trafficking of 

Glucocerebrosidase 

The enzymatic deficit of GCase is the result of irregularities occurring 

during the transport and delivery of the enzyme to the lysosomes in addition 

to the inherent enzymatic failure. As a result, an enzyme's early destruction by 

the proteasome due to endoplasmic reticulum misfolding is possible (Ron,I et 

al.,2005)(Yang,C. et al2015). Unlike other proteins, GCase is transported and 

delivered to the lysosome with the help of Lysosomal Integral Membrane 

Protein 2 (LIMP-2) in addition to the mannose 6-phosphate system (Reczek,D 

et al.,2007). LIMP-2 and GCase are not active. This delinking is encouraged 

by the lysosomes' acidic environment, which enables its activation. Numerous 

neurological illnesses have been linked to LIMP-2 mutations (SCARB2 gene) 

(Berkovic,S.F et al.,2008)(Scroen,B et al.,2007). The GD phenotype can be 

impacted by LIMP-2 mutations (Velayati,A et al.,2011). Although LIMP-2 

deficiency alone does not appear to be the source of the observed phenotype, 

it is likely a significant moderator of GD, with the ability to convert a patient 

with type-1 GD into a type-3 (Velayati,A et al.,2011). GD heterogeneity may 

be explained by SCARB2 mutations when GCase is also mutated. 

Progranulin, among other substances, may be implicated in the GCase's 

trafficking pathway. A crucial co-chaperone that connects GCase/LIMP2 is 

progranulin. In contrast to healthy controls, GD patients' serum levels of 

progranulin are much lower, which causes GCase to accumulate in the 

cytoplasm (Jian,J et al.,2016). Loss of progranulin results in aberrant 

endothelial reticulum trafficking and the cytoplasmic aggregation of several 

proteins, including GCase/LIMP2, which accelerates GCase degradation 

(Jian,Jet al.,2016). Numerous neurodegenerative conditions, such as 

frontotemporal dementia, Parkinson's disease (PD), Alzheimer's disease, 

multiple sclerosis, and amyotrophic lateral sclerosis have also been linked to 

an insufficiency of PGRN (Petkau,T.L et al.,2014). Due to molecular co-

abnormalities, it has been noted that patients with the same GCase mutations 

may exhibit their condition in a variety of ways, ranging from life-threatening 

to almost asymptomatic (Biegstraaten,M et al.,2011). This aids in our 

comprehension of the phenotypic diversity of GD. 
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Relationship between the GBA1 Gene and Parkinson’s 

Disease 

patients who have the GBA1 gene heterozygously (or homozygously), 

particularly the mutation c.1226A>G (N370S) ( Aharon-Peretz, J et 

al.,2005)(Clark,L.N et al.2007)(Sato,C et al.,2005). PD risk appears to be 

increased by all GBA mutations, including null alleles (Sidransky,E et 

al.,2009). Patients who have null or recombinant alleles typically have PD at 

an early stage (Lesage,S et al.,2010. In the Ashkenazi Jewish community, 

heterozygous mutations are more common, reaching 15% or even 31% 

(Aharon-Peretz, Jetm al.,2005)(Sidransky,E et al.,2009), compared to 

Caucasian PD, where they are found to vary from 3% to 8% (Clark,L.N et 

al.2007)( Sidransky,E et al.,2009). Recent research suggests that neuropathic 

GBA gene mutations, particularly c.1448T>C (L444P) mutations, may 

aggravate PD progression (Liu,G et al.,2016)(Cilia,R et al.,2016). Lysosomal 

-synuclein breakdown is compromised and oligomers build up as a result of 

GCase function loss. Through buildup in the brain's substantia nigra, it causes 

neurotoxicity. The GCase substrate GlcCer directly affects -synuclein amyloid 

production by stabilizing the soluble oligomers that assemble to produce 

Lewy bodies in the nerve cells of PD patients (Mazzulli,J.R et al.,2011). These 

GCase-inhibiting -synuclein polymers create a vicious cycle by inhibiting the 

enzyme (Mazzulli,J.R et al.,2011)(Yap,T.L et al.,2011)(Murphy,K.Eet 

al.,2014) . Saposin C, a co-activator of GCase, may moderate the impact of 

GBA1 gene mutations, which helps to explain why neurological damage in 

GD patients is only partially pervasive (Yap,T.L et al.,2013)(Gruschus,J,M et 

al.,2015). Non-GBA1 linked PD has been connected to GCase deficiency, and 

there has been research on the interactions between GCase and other 

molecules involved in PD pathogenesis (Ron,I et al.,2010)(Barkhuizen,M et 

al.,2016). Age-related declines in GCase levels are seen in non-PD patients, 

and GCase levels are also lower in both idiopathic and GAB1-linked PD. 

  

Relationship between GCase Deficiency and Neoplasia 

The occurrence of multiple myeloma appears to be higher in GD, with 

a relative risk of at least 5.9 (95% CI: 2.8-10.8). This is likely due to the 



107 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLERİ ARAŞTIRMALAR VE TEORİK BİLGİLER 

 

frequency of hypergammaglobulinemia and the existence of monoclonal Ig in 

GD. There is less evidence than for hematological cancers that there is an 

elevated relative risk of lymphoma (Taddei,T.H et al.,2009)(Landgren,O et 

al.,2007) and solid cancer (hepatocellular carcinoma (DeFost,M et al.,2006), 

melanoma, and pancreatic cancer ( Landgren,O et al.,2007). 

Uncertainty surrounds the pathophysiology of cancer development in 

GD. The accumulation of GlcCer and/or its deacylated product, 

glucosylsphingosine or Lyso-glucosylceramide (LGL1), as well as the 

resulting catabolic impairment could be caused by at least two different types 

of pathways (Astudillo,Let al.,2015). The most popular theory is that the 

(perturbed) cellular and cytokinic microenvironment in GD, which is 

characterized by markedly elevated levels of some cytokines and chemokines 

(Allen,M.J et al.,1997)(Van Breemen,M.J et al 2007), activated (M2) 

macrophages (Boven,L,A et al.,2004), abnormal responses by T lymphocytes, 

and a decrease in NK cells (Braudeau,C. et al.,2013), is what causes 

tumorigenesis. The second theory postulates that the (potentially) cancerous 

cell itself may be the source of the earliest steps toward a catabolic deficiency 

rather than the surrounding environment. The pro- and anti-proliferative 

balance may be negatively altered by the accumulation of GlcCer (or 

glucosylsphingosine) or reduced ceramide production in cancer cells, which 

could contribute to the facilitation of carcinogenesis in GD (Astudillo,Let 

al.,2015). 

 

Altered Iron Metabolism  

In order to prevent toxicity to cell components, iron is stored in ferritin. 

Higher ferritin levels in Gaucher cells and increased hepcidin production, 

which prevents intestinal iron absorption, are both symptoms of GD. The 

macrophages stimulated in this way can also induce iron retention via an 

autocrine mechanism [70] and decrease glycosylation capabilities, resulting in 

a decrease in glycosylated ferritin (Stirnemann,J.et al.,2011). Certain 

cytokines (IL-6 and IL-1) can boost hepcidin gene transcription in Gaucher 

cells. Indicators of the severity of type-1 GD are associated with 

hyperferritinemia (Stirnemann,J.et al.,2011), and ferritin may be a helpful but 

nonspecific biomarker as it is a marker of inflammation. 
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Clinical Presentations 

Hepatosplenomegaly, cytopenia, occasionally severe bone 

involvement, and, in some forms, neurological impairment are the hallmarks 

of Gaucher disease. The continuum of phenotypes may provide an explanation 

for the variation in clinical GD presentations (Sidransky,2004). But typically, 

three main phenotypic manifestations can be identified. Following is a 

description of them in order of increasing seriousness. Type-1 GD is typically 

referred to as non-neuronopathic GD, while types 2 and 3 are known as 

neuronopathic-GD. 

2-1 Type-1 Gaucher Disease (ORPHA77259( 

The most prevalent form of the disease is Type-1 GD (GD1), which is 

typically differentiated by the absence of neurological damage (prevalence: 

90%–95% in Europe and North America). It can manifest clinically in a 

variety of ways, from asymptomatic throughout life to types with early start 

that appear in childhood. Patients may be diagnosed at any age, and the initial 

symptoms vary greatly (Stirnemann et al.,2012). The median age of diagnosis 

ranges from 10 to 20 years old (Stirnemann et al.,2012) (Charrow,J. et 

al.,2000)Gharr. depending on the study. Although the International 

Collaborative Gaucher Group's Gaucher Registry's overall mean age of onset 

for patients is 20.4 years old, the majority of patients (56%) had onset before 

the age of 20. The mean age is likely skewed because the majority of the 

individuals in this Registry are symptomatic and receiving treatment. Nearly 

half (48%) and two thirds (68%) of this group were diagnosed before the age 

of ten (Kaplan,P. et al.,2006)(Grabowski,G.A. et al.,2015). GD1 is rarely a 

life-threatening condition, although it can frequently reduce quality of life and 

is frequently linked to significant morbidity . 

50%  of patients report experiencing fatigue, and it frequently affects 

academic performance or socio-professional activity. Growth retardation and 

postponed puberty are both prevalent in children (growth 5th percentile in 

34% of children) (Kaplan,P. et al.,2006) 

More than 90% of patients have splenomegaly, which can be enormous 

and result in a spleen that weighs several kilos and causes discomfort or 

distension in the abdomen. In fact, if GD is not taken into account, it can be 
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the lone clinical symptom, leading to unneeded investigations. Spleen rupture 

only happens extremely infrequently; splenic infarction may make things 

more difficult (Hill,S.C. et al.,1986)(Neudorfer,O. et al.,1997). 

60% to 80% of patients exhibit hepatomegaly. It is uncommon for 

fibrosis to progress to cirrhosis. Possible symptoms of hepatic and splenic 

infarction include sudden abdominal pain that feels surgical. 

 

Type-2 Gaucher Disease (ORPHA77260) 

The type-3 form of GD, also known as juvenile or subacute 

neurological GD, manifests the visceral symptoms described in GD1 typically 

in conjunction with oculomotor neurological involvement, which typically 

manifests before the age of 20 in most cases (5% of cases on average, but up 

to 33% in some cohorts. Similar to GD1, phenotypes in GD3 vary greatly, 

especially in terms of neurological involvement. Horizontal ophthalmoplegia 

is the only neurological symptom present in some patients with moderate 

systemic involvement, whereas other patients have more severe forms with a 

variety of neurological symptoms, such as progressive myoclonus epilepsy 

(16% of patients), cerebellar ataxia or spasticity (20%-50% of patients), and 

dementia in some cases. Even in people who were first diagnosed and treated 

as having GD1, neurological symptoms may appear years after the visceral 

manifestations. Early childhood is when the disease usually manifests, with 

neurological signs showing up in 50% of patients before the age of 2 . Some 

patients have been described as experiencing behavioral abnormalities and 

untimely death. If kyphosis persists or worsens despite specialized GD 

treatment, it may necessitate spinal surgery due to an unidentified reason. The 

majority of patients with GD3 of the c.1342G>C (D409H) genotype are 

reported to have hydrocephalus, cardiac involvement (including valve 

calcification), and ocular involvement. Neurological damage similar to that 

seen in GD3 is virtually always present in patients with the extremely rare 

saposin C deficiency. 

Type-3 Gaucher Disease (ORPHA77261) 

The type-3 form of GD, also known as juvenile or subacute 

neurological GD, manifests the visceral symptoms described in GD1 typically 
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in conjunction with oculomotor neurological involvement, which typically 

manifests before the age of 20 in most cases (5% of cases on average, but up 

to 33% in some cohorts (Tajma,A. et al.,2009). Similar to GD1, phenotypes 

in GD3 vary greatly, especially in terms of neurological involvement. 

Horizontal ophthalmoplegia is the only neurological symptom present in some 

patients with moderate systemic involvement, whereas other patients have 

more severe forms with a variety of neurological symptoms, such as 

progressive myoclonus epilepsy (16% of patients), cerebellar ataxia or 

spasticity (20%-50% of patients), and dementia in some cases (Tylki-

Szymanska,A.et al.,2010)(Kraoua,I. et al.,2011). Even in people who were 

first diagnosed and treated as having GD1, neurological symptoms may 

appear years after the visceral manifestations. Early childhood is when the 

disease usually manifests, with neurological signs showing up in 50% of 

patients before the age of 2 (Tylki-Szymanska,A.et al.,2010). Some patients 

have been described as experiencing behavioral abnormalities and untimely 

death (Abdelwahab,M. et al.,2016). If kyphosis persists or worsens despite 

specialized GD treatment, it may necessitate spinal surgery due to an 

unidentified reason. The majority of patients with GD3 of the c.1342G>C 

(D409H) genotype are reported to have hydrocephalus, cardiac involvement 

(including valve calcification), and ocular involvement.(George,R. et 

al.,2001)(Cindik,N. et al.,2010) Neurological damage similar to that seen in 

GD3 is virtually always present in patients with the extremely rare saposin C 

deficiency (Tamargo,R.J. et al2012). 
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Table 1. The three main types og Gaucher disease  

 Type 1 

(non-neuronopathic) 

Type 3 

(chronic 

neuronopathic) 

Type 2 

(acute neuronopathic) 

 

 

Proportion 

of patients1 

 

 

˃ 90% 

 

 

~ 5% 

 

 

˂5% 

 

 

 

 

Main 

features 

Visceral and Haematological  

(Stirnemann,J et al.,2017) 

(Zimran,A et al.,2005) 

- Splenomegaly 

- Hepatomegaly 

- Thrombocytopaenia 

- Hyperferritinaemia 

- Fatigue 

- Anaemia 

Bone manifestations 

(Stirnemann,J et al.,2017) 

-Acute painful bone crises 

- Avascular necrosis 

- Osteopaenia and 

osteoporosis 

Neurological symptoms 

(Biegstraaten,M et al.,2010) 

(Halperin,A et al.,2007) 

-Peripheral neuropathy 

Visceral 

-Similar to Type 

(Thomas,A.S et 

al.,2013) 

Neurological 

symptoms  

(Stirnemann,J et 

al.,2017) 

(Tylki-Szymanska,A 

et al., 2010) 

-Horizontal 

opthalmoplegia 

- Cerebellar ataxia   

Developmental delay 

-Extrapyramidal 

features 

-Myoclonic or 

generalised 

seizures 

-Supranuclear 

opthalmoplegia 

-Supranuclear 

saccadic 

gaze palsy 

Severe neurological 

Abnormalities  

(Mignot,C et al.,2006) 

Non-neurological 

Symptoms (Mignot,C et 

al.,2006) 

-  Hepatosplenomegaly 

- Thrombocytopaenia 

- Lung disease 

- Failure to thrive 

- Fever 

 

Major 

Covariables 
(Mehta,A et al.,2019) 

 

Family history of Gaucher 

disease Ashkenazi Jewish 

ethnicity 

 

Family history of 

Gaucher disease 
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 The unexplained presence of ≥2 signs, or one 

unexplained sign in conjunction with one of the 

covariables, should cause physicians to consider Gaucher 

disease in their differential diagnosis (Mehta,A et 

al.,2019) 

 

 

Diagnosis of Gaucher Disease 

The diagnosis of GD often takes place several years after the onset of 

the first clinical and laboratory signs. This is a typical problem with rare 

diseases characterized by a progressive onset of symptoms . 

 

GCase Activity 

The presence of low GCase activity in mononuclear cells, cultured 

fibroblasts, or total leukocytes is required for the diagnosis of GD. Typically, 

the remaining enzyme activity is between 10% and 15% of the normal value 

(Neufeld,E,F,1991). The enzymatic assay can also be performed on dried 

blood spots, but any potential shortage needs to be verified using the earlier 

technique. Although flow cytometry examination of blood monocytes is a 

more accurate method (Berger,J.et al.,2010)(Berger,J. et al.,2012), multiple 

institutes have not confirmed it. When GCase activity is normal but the 

clinical picture and biomarkers hint to GD, particularly when chitotriosidase 

activity is very high, it is important to test for the extremely rare saposin C 

deficiency. PSAP gene sequencing is used to determine the diagnosis. 

 

Table 2. Three steps to a differential diagnosis of splenomegaly. 

 Splenomegaly 

(haematologists and gastroenterologists) 

 

 

1- Exclude infectious 

Illnesses  

(Pozo,AL et 

al.,2009) 

(McKenzie,CV et 

al.,2018) 

The following chronic systemic infections 

can lead to splenomegaly: 

- Malaria 

- Measles 

- Typhoid fever 

- Infectious mononucleosis 

- Viral illnesses 
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2- Exclude 

haematological, 

hepatic and 

inflammatory 

diseases  

(Pozo,AL et 

al.,2009) 

-  Leukaemia 

-  Lymphoma 

- Myeloproliferative disorders 

- Cirrhosis 

- Immune-mediated inflammatory disorders 

(e.g.    systemic lupus erythematosus SLE) 

 

3- Check for Gaucher 

disease 

Gaucher disease should be included in the 

differential diagnosis of splenomegaly if 

elevated ferritin levels, thrombocytopaenia, 

a history of bone pain or Ashkenazi Jewish 

ethnicity is also present (Mehta,A et 

al.,2019) 

 

Bone Marrow Aspiration( Blood test) 

Although a bone marrow aspiration is not required to confirm a 

diagnosis of GD, it may be done on individuals who have not yet received one 

if isolated thrombocytopenia and/or splenomegaly are seen. It can also be 

beneficial if Gaucher cells are discovered. But with GD, bone marrow 

aspiration shouldn't be done frequently. Rarely, when there are few cells 

present, cytology may not be able to provide a diagnosis. Atypical 

mycobacteria (Busarla,S.V. et al.,2013, Waldenstrom's disease, and other 

lymphomas with monoclonal gammopathy (Robak,T. et al.,2002), chronic 

myeloid leukemia or myelodysplasia (Yang,H.S, et al.,2013)(Stewart,H.S. 

and Jones, R.D. 1999), and some blood disorders or infectious diseases, such 

as myeloma with histiocytic accumulation of immunoglobulin crystals 

(Costello,R. et al.,2006), may all exhibit Gaucher cells as well as so-called 

"pseudo-Gaucher. 
 

• A number of disorders, such as trauma, infection, inflammation, and 

autoimmune illness, can result in bone pain. (Havelin,J.et al.,2018) 

Bone discomfort in youngsters may be related to growing pains. 

(McCarville MB. 2009). 
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• Bone pain is a frequent early sign of Gaucher disease in both adults 

and children, affecting 36% of patients in one study11 and 9% and 

27% of children in another. (Kaplan, P.et al.,2006).  

• The involvement of the bones in Gaucher disease varies and is 

typically brought on by the infiltration of Gaucher cells into the bone 

marrow, affecting the axial and appendicular skeletons. 

(Pastores,GM et al.,2000)(Hughes,D et al.,2019) (Kamath,R.S et 

al.,2014). 

 

Table 2. Three steps to a differential diagnosis of splenomegaly. 

 

1. Exclude 

obvious causes 

 

Recent broken bone or injury 

2-Exclude 

osteomyelitis  

And Legg-Calvé-

Perthes disease 

Acute osteomyelitis  

(kremers,HM et al.,2015) 

- Incidence is approximately 

21.8     cases per 100,000 

person/year 

- Occurs twice as often in 

males 

- Determining the causative  

  Organism is pivotal 

  Legg-Calvé-Perthes disease 

-A childhood disorder affecting 

the head of the femur, with an 

incidence 

ranging from 0.4 to 29 per 

100,000 individuals (Loder,RT et 

al.,2011) 

-Gaucher disease is sometimes 

misdiagnosed as Legg-Calvé-

Perthes disease (Linari,s et 

al.,2015) 

3. Check for 

Gaucher  

     disease 

Gaucher disease should be included in the differential diagnosis of  

bone pain if splenomegaly, thrombocytopaenia, delayed  

growth, elevated levels of ferritin or Ashkenazi Jewish ethnicity is 

 also present (Mehta,A et al.,2019) 
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Laboratory Abnormalities 

Hemogram 

90% of cases involve some degree of thrombocytopenia, ranging from 

60 109 platelets/L in 26% of cases to 120 109 platelets/L in 76% (Charrow,J. 

et al.,2000). Leukopenia is uncommon, anemia is moderate and less frequent 

(56% of cases), and hemoglobin levels seldom fall below 9 g/dL. There are 

known instances of GD without thrombocytopenia. Although splenic 

sequestration and bone marrow infiltration are thought to be the causes of 

these cytopenias, a direct effect of the enzyme deficit on immature 

hematopoietic cells has also been shown (Berger,J et al.,2010) (Hollak,C.E et 

al.,2012). Patients with a history of splenectomy may have a normal blood 

count. There are immune thrombocytopenias known. 

 

Hemostasis 

Activated partial thromboplastin time (aPTT) and prolonged 

prothrombin time (PT) are two hemostatic disorders that have been associated 

with GD (APPT). Factor X, factor V, thrombin (or a more general shortage), 

factor XI (common among Ashkenazi Jews), or vitamin K deficiencies may 

be responsible for these. Additionally, they may be brought on by deficits 

resulting from failing the liver (rare in GD), or by possible genetic or acquired 

von Willebrand disease (Mitrovic,M et al.,2014). However, the connection to 

probable bleeding symptoms is not immediately apparent, particularly given 

the prevalence of platelet abnormalities (Spectre,G et al.,2011). 

 

Proteinemia, Serum Immunofixation and Electrophoresis 

These tests must be performed to check for potential monoclonal 

gammopathy (1%-35% of cases) and polyclonal hypergammaglobulinemia 

(25%-91% of cases) (GrosboisB et al.,2009) (De Fost,M et al.,2008). 

Although specific therapy appears to have a modest impact on monoclonal 

gammopathy, it lowers polyclonal hypergammaglobulinemia (Brautbar,A et 

al2004). 
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Disease Biomarkers 

Glucosylsphingosine, ferritin, CCL18, and chitotriosidase are currently 

the most intriguing biomarkers. Gaucher cells produce a significant amount of 

chitotriosidase, which has been utilized as a biomarker since 1994 (Hollak,C.E 

et al.,1994). It can be used to track therapy effectiveness and is thought to have 

some predictive significance because its level is often very high in the absence 

of treatment (Van Dussen,L et al.,2014). Chitotriosidase levels can vary 

greatly between patients; in fact, a mutation (24-bp duplication) in the CHIT1 

gene causes total deficiency (homozygosity for the mutation) in 6% of the 

general population, and in a third of patients with a heterozygous mutation, 

chitotriosidase activity is low and difficult to interpret. These restrictions 

make it difficult to apply in actual practice for patient comparisons 

(Bussink,A.P et al.,2009). Furthermore, results from various centers cannot be 

compared because of the various methods used to measure chitotriosidase 

levels. In some other lysosomal storage diseases (such as Niemann-Pick 

diseases) as well as a number of non-LSD disorders such as sarcoidosis 

(Bargagli,E et al.,2013), β-thalassemia, multiple sclerosis, Alzheimer's 

disease, or visceral leishmaniasis (Aguilera,B et al.,2003, elevated 

chitotriosidase levels are also seen, though to a lesser extent. 

Chitotriosidase, CCL18, and glucosylsphingosine are the three 

biomarkers that are most closely associated with GD; they all exhibit similar 

patterns of variation and correlation (Murugesan,v et al.,2016.  

Most GD patients have elevated ferritin levels (>85%), although serum 

iron, transferrin saturation, and soluble transferrin receptor concentrations are 

still within normal ranges (Mekinian,A et al.,2012). The liver and bone 

marrow are the preferred locations for high iron reserves to build up. Ferritin 

levels are frequently linked to splenectomy and may be a predictor of the 

beginning of bone problems (Stirnemann,J.et al.,2011). Therefore, even 

though ferritin is a non-specific measure, it should be evaluated in GD, as 

should increased inflammation (by monitoring for normal levels of C-reactive 

protein). Theoretically, phlebotomy is not advised for hyperferritinemia in 

GD; nevertheless, if transferrin saturation is high, patients can be evaluated 

for concomitant hemochromatosis (Stein,P et al.,2010). Quantitative methods 

like flow cytometry can be used to measure the activity of the GCase enzyme 
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in particular cell types. The GCase assay can be focused on monocytes, where 

the quantity of enzyme is noticeably larger than in other cells, making this 

method more sensitive. This can reveal activity that is only around 10% of 

what is typical (Berger,J.et al.,2010),(Berger,J et al.,2012). For the 

management of treatment, the enzyme level could be employed as a 

biomarker. Angiotensin converting enzyme (ACE) and tartrate-resistant acid 

phosphatase (TRAP) are the two earliest GD indicators (ACE). They are now 

less effective due to their lack of specificity and the availability of more 

specific biomarkers (Aerts,J.M et al.,2011). 

 

A Different Biological Test 

Liver function tests, such as those for free and conjugated bilirubin, 

transaminases, alkaline phosphatase, and gamma-GT, are occasionally used to 

diagnose cholestasis (an increase in alkaline phosphatase, bilirubin, and 

gamma-GT), however cytolysis is only very rarely found (increase in 

transaminases). Infection-related problems or bone crises (bone infarction) 

may cause elevated levels of C Reactive Protein (CRP) (cholecystitis more 

common in GD). It is advised to measure vitamin D and serum calcium (and 

potentially phosphorus as well). When the 25(OH)D level is less than 75 

nmol/L, vitamin D supplementation is strongly advised because vitamin D 

deficiency appears to be more prevalent in GD than in the general population 

(Hughes,D et al.,2007). Although they have been discovered in GD patients, 

auto-antibodies (antinuclear, anti-phospholipid antibodies) are not frequently 

tested for. In 2%–14% of instances, antibodies against the therapeutic enzyme 

imiglucerase are found, but they have no practical significance. They are only 

tested if there is an adverse reaction or a decrease in the effectiveness of the 

medication (Sellos-Moura,M et al.,2011). Some markers of bone remodeling 

can be measured. In principle, a decrease in bone formation signals (such as 

osteocalcin) should be seen, whereas bone resorption markers (such as ICTP 

for C-terminal type-I collagen telopeptide) should be normal or higher [84]. 

Although GD1 patients' HDL-cholesterol and ApoA1 levels were lower and 

their triglyceride levels were higher than in control subjects, there was no 

difference in the mean carotid intima-media thickness between the two groups 
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of people (preventing the development of early atherosclerosis) (De Fost,M et 

al.,2009). 

 

Investigations into Radiation 

The best test for determining the size and shape of the liver and spleen 

is an abdominal magnetic resonance imaging (MRI). Occasionally, 

lymphoma-like nodules might be seen on the spleen. An abdominal ultrasound 

may be used in place of an MRI when one is not accessible or in situations 

when claustrophobia is uncontrollable. Gaucher organ volumes have 

previously been estimated using computed tomography (CT), but MRI is 

preferred since repeat evaluations are frequently needed and there are valid 

concerns regarding CT radiation (Elastin,D et al.,2011). The best test for 

determining how GD affects bone is bone magnetic resonance imaging (MRI). 

At the proximal and distal ends, there is a predominance of bone marrow 

infiltration. Bone marrow infiltration should be detected and quantified using 

T1 weighted sequences, but problems such AVN or bone infarction should be 

identified using T2 weighted sequences (Vom Dahl,Set al.,2006). 

 

Management 

All GD patients need routine monitoring, but not every situation calls 

for a particular drug. Treatment must typically be continued for the rest of 

one's life once it has been started. Enzyme replacement therapy (ERT) and 

substrate reduction therapy are the two current modalities of treatment for GD 

(SRT). The objective is to treat patients before problems such as significant 

fibrous splenomegaly, AVN, secondary osteoarthritis, spinal compression and 

other fractures, hepatic fibrosis, and lung fibrosis develop that are either 

disabling or do not improve with additional treatment. 

The ideal ERT dose was hotly debated for many years, although dose-

response connections for hemoglobin and platelet levels, as well as for hepatic 

and splenic volumes, were shown (Grabowski,G.A et al.,2009). All 

components of the disease must be assessed in order to understand how GD 

affects a person and how that person is responding to treatment, including 

blood counts, organ volumes, quality of life, bone pain and crises, bone 

remodeling, marrow fat, and bone mineral density. It is also crucial to evaluate 
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a child's growth in relation to their mid-parental height and an age- and sex-

matched cohort (Charrow,J et al.,2015). Depending on the clinical course and 

the presence of biomarkers, the dose and, less commonly, the interval of 

infusions might be changed. With ERT, thrombocytopenia typically gets 

better, but it can linger in people who still have splenomegaly or have splenic 

nodules (Stein,P et al.,2010). After 24-48 months of ERT, people with type-1 

GD report an improvement in their health-related quality of life 

(Damiano,A.M et al.,1998)(Weinreb,N et al.,2007). With ERT, bone marrow 

infiltration and osteopenia gradually regress (Wenstrup,R.J et al.,2007); bone 

pain is improved, there are fewer bone crises and skeletal events are less 

frequent, however ERT does not entirely prevent them. The risk of AVN is 

decreased by early therapy with ERT. Low dose disease control is still not 

fully understood, however it may be linked to particular intracellular 

pharmacokinetics. Imiglucerase is the only ERT with a marketing 

authorisation for GD3, and there are presently no criteria for the preferential 

use of either of the enzyme replacement therapies (velaglucerase or 

imiglucerase) to treat GD1. Since treatment has no effect on the severe 

neurological symptoms of GD2's rapid development, none of the ERTs are 

recommended. There is no proof that ERT has stopped, stopped progressing, 

or stabilized neurological involvement . 
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GİRİŞ 

   Ağır metaller genellikle yoğunluğu 5 g/cm3’den daha fazla ya da atom 

numarası 20’den daha çok olan elementler olarak kabul edilmektedir. Tıpta 

ise atomik ağırlıklarına bakılmadan toksik özellik taşıyan tüm metaller ağır 

metal olarak kabul edilir. Altmıştan fazla element ağır metal tanımlanmıştır. 

Bunlar arasında en çok bilinen ve tanınan ağır metaller Fe, Cu, Pb, Al, Hg, 

Mn, Se, Co, Cr, Cd, As, Ni, Ag ve Zn’dur (Gültekin, 2020). Ağır metaller, 

biyolojik proseslerde bulunma derecelerine göre esansiyel (yaşamsal) ve non-

esansiyel (yaşamsal olmayan) olarak iki sınıfa ayrılır(Mutlu, 2018). Esansiyel 

elementlerin yetersiz alımında işlev bozukluğu oluşur ve fizyolojik alımında 

ilgili bozukluk düzelir. Organizma yapısında esansiyel elementler (Cu, Fe, Co, 

Mo , Zn ve Mn gibi) belirli derişimde bulunmaları gerekir. Biyolojik 

tepkimelere katılan bu elementler besinlerle birlikte düzenli olarak 

organizmaya alınmalıdır. Aynı zamanda esansiyel elementlerin organizmada 

yüksek derişimlerde bulunmaları toksik etkiye neden olur. Esansiyel olmayan 

veya toksik elementler vücudun yapısı ve işlevinde gerekli olmayan 

elementler olarak tanımlanır. Esansiyel olmayan bu ağır metallerin (Pb, Hg ve 

Cd gibi) çok düşük derişimleri bile değişik sağlık sorunlarına neden 

olmaktadır. Organizmanın türüne bakarak bir ağır metalin esansiyel olup 

olmadığını anlayabiliriz. Örneğin, nikel elementinin bitkilerde toksik etkiye 

neden olduğu, hayvanlarda ise iz(eser) element etkisini oluşturduğu 

bilinmektedir.  

Solunum, beslenme ve deri yolu ile ağır metaller insan vücuduna alınır. 

Bu metaller insan vücudunda atılmadığında, zamanla birikerek tehlikeli 

düzeye ulaşırlar ve toksik etkilere sebep olurlar. Böylece kimyasal uyarıcıların 

oluşması ve bunların fonksiyonlarında bozuklukların meydana gelmesi, ruhsal 

ve nörolojik etkenlere dayalı davranış düzensizliklerinin ve daha pek çok 

metabolizma problemlerinin oluştuğu belirlenmiştir (Güllüoğlu, 2010). Ağır 

metallerin başlıca en önemli etkisi, insan sağlığı üzerinde oluşturduğu etkidir. 

Ağır elementlerin toksisitesini iki ana sebebe bağlayabiliriz. Birincisi, 

enzimlerde bulunan ağır metaller fonksiyonel gruplara stabil bağlanarak, 

trofik tepkimeler veren moleküllerin bozulmasına sebep olan komplekslerin 

oluşumuna yol açması, ikincisi ise iyonların ve yaşamın devamında etkili olan 

organik maddelerin taşınmasını önleyerek hücre zarının yapısal bileşiminin 
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değişmesi olarak belirtilmektedir (Aqeel ve Arhoom, 2019; Hmeer, 2020). 

Böylece ağır metallerin insan vücudunda meydana getirdiği toksik etkilerin 

temel sebebi, hücre içi metabolik süreçler içerisinde meydana getirdikleri 

bozukluklardır. Oluşan bu bozukluklar; Oksidatif protein yıkımı, DNA hasarı, 

apoptozisin indüklenmesi ve mitokondri hasarı, romatizma, crohn hastalığı, 

ülseratif kolit, gibi otoimmün hastalıklar, alerjik reaksiyonlar, egzama, astım, 

böbrek hastalığı gibi organik hastalıklar, migren, depresyon, Alzheimer 

hastalığı, Parkinson hastalığı, gibi nörolojik bozukluklardır. Ağır metallerin 

oluşturduğu bu sağlık problemlerin bazıları kronik hastalıklara ve kanserlere 

yol açmakta, bu hastalıkların birçoğunda tedavi imkânlarının kısıtlı 

olmasından dolayı genellikle ölüm ile sonuçlanmaktadır (Özbolat ve Tuli, 

2016; Gültekin, 2020). Ağır metallerin insan sağlığı üzerindeki bu 

tesirlerinden dolayı, başlıca trafik ve sanayi faaliyetleri kaynaklı ağır metal 

kirliliği, en hızlı yayılan ve en tehlikeli kirlilik türü olarak belirtilmektedir (Shi 

vd., 2011; Aricak vd., 2019; Hmeer, 2020). 

Bazı Ağır Metal ve İz(Eser) Elementlerin Özellikleri 

Civa (Hg) 

  Civanın toksitesi kimyasal formununa göre değişiklik gösterir. Civa, 

elementel veya metalik, inorganik ve organik formlardan olmak üzere 3 

çeşitten oluşur. Metalik civa, diğer elementlerle bileşik oluşturmaz. Metalik 

civa suda çözünmez, sıvı halde bulunur ve oda sıcaklığında çok fazla miktarda 

toksik olarak buharlaşabilmektedir. Civa buharı monoatomik yapısından 

dolayı lipitte çözülür; bundan dolayı organizma içerisinde % 80 oranda 

bulunur. Metalik civa vücutta kan yoluyla tüm dokulara kolaylıkla ulaşarak, 

beyinde toplanır.  Akciğer içerisinde metalik civa buharı çabuk emilerek 

merkezi sinir sistemine dağılarak; unutkanlık, görme bozuklukları, güçsüzlük, 

aşırı sinirlilik, el, kol, bacaklar ve diğer titremeler gibi merkezi sinir sistemi 

belirtilerinde ilerlemeye yol açabilir. İlerleme devam ederse periferal 

nöropati, karaciğer işlev bozukluğu ve böbrek yetmezliği görülebilir. Civanın 

deriye teması bile tehlikeli zehirlenmelere neden olabilmektedir. Yüksek 

seviyelerde civa, cilt, kardiyovasküler sistemi, solunum sistemi ve sinir 

sisteminde işlev bozukluklarına yol açabilir (Akcan ve Dursun,2008; 

Güler,2012; Grupta vd,2003). 
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İnorganik civa bileşikleri kan hücreleri, plazma proteinleri ve epitel 

hücreleriyle birleşerek organlarda merkezi sinir sisteminde ve salgı bezlerinde 

birikebilir. İnorganik civa tuzları lipit içerisinde çözünürlüğü az olduğundan 

kan beyin bariyerini ve plasentayı rahatlıkla geçemezler; fakat nörolojik 

bozukluklara neden olabilirler. Akut ölümcül oral civa klorürün dozu yaklaşık 

olarak 1-4 gram arasındadır(Park ve Zheng,2012; Erkekoğlu ve Kadıoğlu, 

2013). Gastrointestinal yol içerisinde organik civa bileşikleri hızla emilirler 

ve vücutta hızla yayılırlar. Özellikle beyin, serebral korteks, böbrek ve 

periferik duyu sinirlerinin membranlarında toplanmaya neden olurlar. Bunun 

sonucundan duyusal yetersizliğe sebep olurlar.( Önal,1995).  

 

Kurşun (Pb) 

Kurşun zehirlenme tanısı, maruz kalma sonucundan sonra kan kurşun 

seviyelerinin ölçülmesiyle belirlenir. Tehlikeli kurşun zehirlenme olaylarında 

kandaki kurşun düzeyi çoğunlukla 80 μg/dl’nin üzerinde hesaplanır. Kronik 

maruz kalma durumunda ise kandaki kurşun düzeyi, 30-70 μg/dl arasında 

gözlenir. Vücut içerisinde kurşun birikimiyle kabızlık, karın ağrıları, 

iştahsızlık gibi gastrointestinal problemler; Duyu ve motor sinir iletim hızının 

yavaşlaması, IQ skorlarında azalma, anti sosyal ve saldırgan davranışlar, 

öğrenme sorunları, zeka geriliği, hafıza kaybı gibi nörolojik belirtiler; 

Hemoglobin biyosentezinde aksama, yüksek tansiyon gibi hematolojik 

anomaliler oluşmaktadır. Ayrıca kurşun ile temasta bulunanlardan osteoporoz, 

kemik tümörleri gibi rahatsızlıklar ve pek çok renal sorunlarda 

gözlenmektedir. Tehlikeli zehirlenmenler de kolik karın ağrıları tespit edilir. 

Bu durumda kan kurşun düzeyleri çocuklarda 40-100 μg/dL, yetişkinler 40-

60 μg/dL arasında tespit edilmiştir. 

Kurşunun böbrek üzerinde en önemli etkilerinden biride böbrekte hasar 

oluşturmasıdır. Kronik böbrek yetmezliğine sahip insanlar daha yüksek 

kurşun düzeylerine sahiptirler. Yaklaşık olarak çocuklarda 80 μg/ml, 

yetişkinlerde ise 100 μg/ml kan kurşun değerleri tehlikeli böbrek hasarlarına 

yol açtığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda kurşunun kadın ve erkek üreme 

sistemlerine de etki ettiği belirlenmiştir. Kurşun anne kanından fetüse ve 

plasentaya hızla geçer kemikler içerisinde toplanır ve bundan dolayı annenin 

maruz kalması seneler sonrada yeni doğanın kurşundan etkilenmesine devam 
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eder. Bu olay hem embriyonik organ gelişiminde hem de bilişsel gelişimde 

geriliğe yol açmaktadır. Erkekler arasında kurşundan etkilenmeye bağlı olarak 

hipogonadizm, teratospermi ve hiperspermi görülmektedir. Sperm ve testisler 

üzerinde toksik etkinin oluşması için kan kurşun düzeyi 40-50 μg/dl’de 

olmalıdır (Yılmaz,2020; Civelek,2001).  

Bakır (Cu) 

Bakırla ilgili en tehlikeli zehirlenme olayları oral yolla oluşmaktadır. 

Bakır metali, memelilerin dokuları arasında birikebilir ve dokulardaki 

derişiminin kritik seviyelere ulaşması sonucu toksik etkiler gösterebilir. Bu 

toksit etkiler arasında başta böbrek ve karaciğer olmak üzere, birçok dokuda 

patolojik değişikliklerin geliştiği tespit edilmiştir(Alkış,2011). Akut bakır 

zehirlenmesi nadir görülür. Oral yolla alındığında akut zehirlenmesi insanlar 

arasında, LD50, (Lethal Dose: Öldürücü Doz) 100 mg/kg’dır fakat 600 

mg/kg’a kadar emilim olmasında bile tedavisi yapılabilmektedir. Bakır 

emilimi bağırsakta bir hataya uğrarsa “Menkes Sendromu” oluşur. Bu 

hastalıkta, plazma içerisindeki bakır ve bakır oksidaz seviyesi düşüktür. Vücut 

ısısı düşer, büyüme yavaşlar, beyinde dejenerasyon oluşur ve saçlar ağarır. 

Bakır eksikliğinde kalp hastalığı riski azalır. Bağırsakta bakır emilimi 

fazlalaşırsa “Wilson Hastalığı” gözlenir. Bakır karaciğer ve beyinde toplanır. 

Genellikle dışkı ile ve çok azıda idrarla vücuttan atılır(Kabak ve 

Gülbahar,2013; Uyanık,2000). 

 

Demir (Fe) 

Demir bütün canlılar için gerekli olan bir metaldir. Demir dokulara 

oksijen taşınmasına yardımcı olur. İnsanların beslenmesi için gerekli olan  

çeşitli enzimlerin ve hemoglobinin yapısında bulunur. Demirin günlük 

minimum ihtiyaç gerekliliği yaş, cinsiyet, fizyolojik durum ve demirin 

biyoyararlılığına bağlı olarak 10-15 mg aralığında değişiklik gösterir. Demir 

elementi için ortalama öldürücü doz düzeyi 200-250 mg/kg vücut ağırlığıdır. 

Ama oral yollarla 40 mg/kg vücut ağırlığı ve üstü dozların alınmasında ölüm 

gerçekleşebilir. Demirin vücuda aşırı alınması dokuların hasar görmesine, 

pankreatik diyabete, siroza,  özellikle karaciğerde yapısal bozukluklara yol 

açar. Kalp hastalıklarını ve kanser riskini de arttırabilmektedir (İmer, 2016). 
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Demir zehirlenmesinde karnın üst tarafında ağrı, solukluk, ishal, kusma, uyku 

hali, siyanoz, şoka ve alerjiye sebep olabilir. Demirin kronik olarak vücuda 

girmesi genetik bozukluklara yol açabilir (Uçar, 2011). 

 

Arsenik (As) 

Arsenik, vücut içerisindeki fonksiyonel gruplar bakımından geniş bir 

yelpazeyi hedefler ve maruz kalma süresine, doza, dokuya ve metabolizmaya 

bağlı olarak değişik biyolojik etkilere sahiptir. Organizmada arsenik 

bileşiklerin toksisitesinin oluşmasında en etkili mekanizma,  tiyol grubuna 

sahip enzimlerin bloke edilmesidir. Arseniğin yüksek reaktifli trivalan 

formları, antioksidan enzimleri ve DNA onarım enzimleri gibi pek çok 

enzimlerin (glutatyon peroksidaz, tiyoredoksin redüktaz vs.) sülfidril 

gruplarına bağlanarak bu enzimlerin inhibisyonunu meydana getirir. 

Arseniğin düşük dozu oksidatif DNA hasarına ve lipid peroksidasyonuyla 

sonuçlanan nitrojen türlerini ve reaktif oksijenin oluşmasını sağlar. Lipoik asit 

ile reaksiyona girerek pirüvik asit metabolizmasını inhibe ederler. Aynı 

zamanda yapılan birçok deneysel çalışmalarda hücre döngüsü kinetiğinin 

değişimine, arseniğin endokrin bozukluklarına, transkripsiyon değişimine ve 

epigenetik etkilere neden olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda arsenik 

fizyolojik olarak selenyum, fosfor ve iyodin antagonisti etkilerini de gösterir. 

Oral yolla alınan arsenik 1 mg’dan fazla ise insanda toksik belirtiler yapar. 

İnsanda toksik dozu 10-50 mg, öldürücü doz (LD50: lethal doz) 60-200 mg’ 

dır( Dousova vd,2003; Aliyev,2011).  

 

Kadmiyum (Cd) 

Kadmiyum, canlı organizmalarda toksik etki gösteren ekosistemde ise 

en zararlı ağır metal kirleticileri arasında bulunur (Yüksel, 2010). Kadmiyum 

oksit, kadmiyum klorür, kadmiyum sülfit, kadmiyum sülfat gibi bileşik 

yapıları bulunur. Vücuttaki organlara hızla yayılması ve yarılanma ömrü 10-

30 yıl arasında olması sebebiyle toksisitesi yüksek bir ağır metaldir (Bayhan, 

2015). Kadmiyum birikimi kanalizasyon atıkları, fosforlu gübreler, 

endüstriyel faaliyetler ve otoban kenarlarındaki tarım alanları yolu ile 

toplanmaktadır (Sarı, 2009). Kadmiyumun en önemli kullanım alanlarını Ag-



SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLERİ ARAŞTIRMALAR VE TEORİK BİLGİLER | 138 

 

Cd, Hg-Cd ve Ni-Cd pilleri ve boya endüstrisi oluşturur. Bununla birlikte 

sentetik elyaf ve plastik sanayinde,  floresan lamba ve televizyon tüpleri 

imalatında, nükleer reaktör kontrol sistemlerinde ve alaşımların yapımında 

kullanılır (Kovankaya, 2013). Kadmiyum vücuda ağız, solunum ya da deri 

yolu ile alınır. Oral yolla alınan kadmiyum sindirim kanalı içerisinde % 5-8 

aralığında emilir. Demir, kalsiyum ve protein eksikliği bağırsaklardan 

emiliminin yükselmesine yol açar. Kadmiyum kan dolaşımı içerisinde kan 

hücrelerine ve proteinlere bağlanarak vücuda hızlı girebilir ve hücre 

membranlarının kalsiyum kanallarında ilerleyerek sitoplazmaya ulaşabilir. 

Böylece hücre içi biyomoleküllere bağlanarak hücrede toplanabilir, metabolik 

dönüşüme yol açabilir ya da vücut içerisinden atılabilir. Kadmiyum karaciğer 

ve böbrekte toplanabilir. Kadmiyum zehirlenmesinde böbrek, akciğer ve 

kemikler zarar görebilir(Karabulut, 2016). 

 

Çinko (Zn) 

Çinko; Doğal silikatlarda, kayalarda,  fosfat, karbonat, sülfit ve oksit 

gibi maden cevherinde bulunur. Alaşımlar ve metal kaplamacılığı çinkonun 

en önemli kullanım alanıdır. Toprak içerisinde yüksek oranda bulunması, 

çinko zehirlenmesine sebep olur. Arıtma çamurları ve katı atıklar yüksek 

derişimde çinko bulundurduğu için, bu atıkların araziye bırakılması 

topraklarda çinko birikimini sebep olur. Bundan dolayı toksik belirtiler 

görülür (Mutlu, 2018). Çinko demirden sonra insan vücudunda 2-2,5 mg 

arasında bulunan en çok ikinci eser elementtir. Canlılar için önemli metabolik 

işlevi olan çinko, karbohidrat ve protein sentezine katılmasıyla birlikte enzim 

aktivasyonunda etkili rol oynamaktadır (İmer, 2016). Çinko gösterdiği 

antioksidan özelliği sayesinde vücudu serbest radikallerin hasarında korur, 

cildi güzelleştirir, saçı kuvvetlendirir ve tırnakları sertleştirir. Çocukların 

büyümesini hızlandırır. Deri hücrelerinin üremesine,  A vitaminin 

fonksiyonlarına, kollajen dokuya ve yağ bezlerinin çalışmasına etki eder. 

Böylece cilt sağlığının korunmasına, yaraların iyileşmesine, yanık vb. gibi 

sebeplerle meydana gelen kayıpların onarılmasını sağlar. Kemiğe fosforun 

tutunmasını ve enerji üretimini sağlar. Antikor üretimini, bağışıklık sistemini 

ve aşıların etkilerinin göstermesini destekler. Bunların yanında çinko, kemik 
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ve eklemlere, beyin fonksiyonlarına, damarlara olumlu etki yapar (Barak, 

2007). 

 

Mangan (Mn) 

Esansiyel (Yaşamsal) bir element olan mangan, sağlık dolu bir hayat 

için her gün alınmalıdır. Mangan; Beyin fonksiyonlarının normal çalışması, 

bazı enzimlerin üretimi, bağ dokuları ve kemik oluşumu için gereklidir. 

Glikoz metabolizmasında görev alan enzimin kofaktörünü oluşturur. Protein 

ve genetik malzemelerin sentezinde besinlerden enerji üretilmesinde katkı 

sağlar. Aynı zamanda antioksidan özellik ve kan pıhtılaşmasını da 

sağlar(Mutlu, 2018). Organizmaya günlük besinlerle yeterli miktarda mangan 

alınmadığı zaman düşük kolesterol seviyesinin oluşması, kan pıhtılaşmasının 

yavaşlaması, deri problemleri ve saç renginde değişiklik gibi çeşitli 

rahatsızlıklar ortaya çıkar. Aynı zamanda mangan eksikliğinde, kemik 

problemleri, kan şekerinin yükselmesi, eklem ağrıları ve hafıza zayıflığı 

oluşur(Mutlu, 2018). Hava yolu ile yüksek oranda mangana maruz kalınması 

duygusal ve zihinsel rahatsızlıklara, sinirsel problemlere ve akciğer 

enfeksiyonlarına yol açabilir(Köse Baran, 2012).  
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GİRİŞ 

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) şiddetli akut solunum 

sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2)’nin neden olduğu tüm dünyada 

etkili olan multisistemikbir solunum sistemi hastalığıdır (Butler ve Barrientos, 

2020; Doğan ve ark.,2021). COVID-19, 2019 yılının sonu itibariyle Çin’in 

Hubei eyaleti Wuhan kentinde görülmüş ve 7 Ocak 2020 tarihinde Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından (WHO) 2019-nCoV olarak tanımlanmıştır (Live ark., 

2020; WHO, 2020). 

Serbest radikaller, metabolik yollar sırasında ve/veya bağışıklık 

hücreleri tarafından fizyolojik olarak üretilen, en dış yörüngesinde bir veya 

birden fazla eşlenmemiş elektron bulunduran atom veya moleküllerdir 

(Staveness ve ark., 2016; Bakan ve ark., 2020). Serbest radikaller, hidroksil 

radikali (•OH), süperoksit anyonu (O₂⁻) gibi reaktif oksijen türlerini (ROS) 

kapsayan oksijen molekülünün ve nitrik oksit (NO), peroksinitrit (ONOO⁻) 

gibi reaktif nitrojen türlerini  (RNS) içeren   nitrojen moleküllerin inaktif 

türevleridir (Halliwell ve Gutteridge,2015). Endojen ve ekzojen olarak 

üretilebilirler. Endojen kaynakları; mitokondrial, mikrozomal ve membran 

elektron transport zinciri, fagositik ve endotel hücreler, 

katekolaminoksidasyonları ve oksidan enzimler olarak sayılabilir. Ekzojen 

kaynakları olarak; sigara dumanı, aşırı sıcaklık değişimi, UV radyasyonuna 

maruz kalma, mikrodalga ışınları, alkol, temizlik ürünleri, karbon monoksit 

benzeri hava kirleticileri, böcek ilaçları gibi  kimyasallar sayılabilir (Karabulut 

ve Gülay,2016). 

Normal fizyolojik koşullar altında ROS ve RNS ile antioksidanlar 

arasında bir denge vardır. Bu dengenin ROS lehine bozulması yani hücrede 

serbest radikallerinin birikmesi ya da endojen savunma sistemlerinin yetersiz 

kalması oksidatif stres (OS) olarak tanımlanır (Sies veCadenas,1985; 

Hadžović-Džuvove ark.,2014). Denge bozulmadığında serbest radikaller 

hücresel sinyalleşme, hafıza oluşumu, istilacı patojenlere karşı savunma, 

hücre-hücre etkileşimleri, hücre büyümesi, otofaji, apoptotik süreçler ve 

yaşlanma gibi birçok moleküler yolakta fizyolojik rol oynarlar  

(Bókkon,2012;Angelova ve Abramov,2018).  Ancak fazla miktarda ROS ve 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/nitric-oxide
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reaktif azot türlerinin (RNS) üretimi lipidler, proteinler ve DNA gibi biyolojik 

moleküllerde oksidasyonla sonuçlanmaktadır (Daenen ve ark., 2019). 

OS, kanser, kardiyovasküler, nörodejeneratif ve akciğer hastalıkları 

gibi farklı patolojilerin gelişiminde rol oynar (Itove ark., 2019). Son 

zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda oksidatif stresin, SARS-CoV-2 

enfeksiyonunun ciddiyetinde kilit bir rol oynadığı, doku hasarı ile bağlantılı 

olduğu ve sitokin fırtınasınıtetikledidiğibu nedenle akut akciğer hasarı, akut 

solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ), şok ve hatta ölüm gibi ciddi 

komplikasyonlara neden olduğu belirtilmiştir (Delgado-Roche ve Mesta, 

2020; Cecchini ve Cecchini, 2020; Laforge ve ark., 2020; Zhang ve ark., 2020; 

Qinve ark., 2020; Ebrahimi ve ark.,  2021). 

COVİD-19 ve Antioksidan Enzimler 

Hücreler sürekli olarak serbest radikaller üretirken metabolizmanın 

birparçası olarak reaktifoksijen türleride (ROS) oluşumunu sürdürür. Bu 

oluşan serbest radikaller bir antioksidan savunma sistemi olankatalaz (CAT), 

süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx) gibi enzimler 

tarafından parçalandığı gibi glutatyon, ubikinon ve flavonoidler, A, E ve C 

vitaminleri de dahil olmak üzere çok sayıda enzimatik olmayan antioksidanlar 

tarafından da nötralize edilir (Urso ve Clarkson, 2003). 

Viral enfeksiyon sırasında OS’in bağışıklık sistemini zayıflattığı, 

viralreplikasyonu arttırdğı dolayısı ile viralpatogeneze katkıda bulunduğunu 

belirten çalışma sonuçları mevcuttur. OS’in sitokin fırtına döngüsünü 

söndürme, kan pıhtılaşma mekanizması ve hipoksiyi şiddetlendirme gibi 

COVİD-19 patogenezinde kritik rol üstlenmektedir (Seow ve ark., 2020). 

Virüsün enfekte olması ile birlikte akciğer dokusunda OS artmakta ve 

sonucunda akut akciğer hasarı meydana gelmektedir. Yapılan araştırmalarda 

genel olarak RNA virüslerinin dokuda OS oluşumunu tetikleyerek sitokin 

fırtınasına neden olduğu ve bunun sonucunda SOD, CAT gibi antioksidan 

enzimlerin düzeylerinde değişiklikler meydana  geldiği bildirilmiştir (Seow 

ve ark., 2020). 

Yapılan çalışmalarda COVİD-19 mikrobiyatadisbiyozisinin serbest 

radikal düzeyini arttırarak mitokondriyalhomeostazını bozduğunu ortaya 

koymaktadır (Saleh ve ark., 2020).  Bu durum COVİD-19 hastalarında 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/oxidative-stress
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/cytokine-storm
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/cytokine-storm
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/cytokine-storm
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oksidatif hasarın olabileceğinin göstergesidir. COVİD-19 hastalarında 

oksidatif stres profili; yaş, meslek,yaşanılan çevre ve sağlık düzeylerine göre 

değişiklik göstermektedir (Saleh ve ark., 2020).OS biyobelirteçlerinden SOD 

ve CAT antioksidan enzimlerin değerlendirildiği bir çalışmada, kontrol 

grubuna göre COVİD-19’lu hastalarda daha yüksek olduğu görülmüştür 

(Beltrán-García ve ark., 2020).Aynı çalışmada ayrıca COVİD-19 hastalığının 

ilerlemesi ile total oksidan kapasitesinde (TOS) artışlar olduğu, GPx düzeyleri 

bakımından COVİD-19 hastalarında sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı 

düşüşlerin olduğu belirtilmektedir(Beltrán-Garcíave ark., 2020; Muhammad 

ve ark., 2021). Yapılan bir çalışmada, antioksidan moleküllerin (glutatyon, 

SOD, GPx, CAT), antioksidan eser elementlerin (bakır, çinko, selenyum ve 

manganez) ve A, C ve E vitaminlerinin konsantrasyonlarının COVID-19 

hastalarında kontrol grubuna göre belirgin şekilde daha düşük olduğunu 

bildirmiştir (Muhammad ve ark., 2021). COVİD-19, diğer CoV virüslerine 

göre daha fazla sitokin üretimine neden olmaktadır. SOD ve CAT gibi 

antioksidan enzimler özellikle lipidperoksidasyonunun önlenmesinde önemli 

rol oynarlar. Gadotti ve ark. yaptıkları çalışmada, SOD ve CAT enzim 

düzeylerini COVİD-19 hastalarında kontrol grubuna göre daha düşük 

seviyelerde bulunmuştur (Gadotti ve ark.,2021). Farklı bir araştırmada ise 

SOD ve CAT enzim düzeyleri COVİD-19’lu hastalarda ve kontrol grubunda 

benzer seviyelerde gözlenmiştir (Gadotti ve ark., 2021).Cinsiyet, yaş, sigara 

kullanımı, antioksidan alınımı, komorbiditeler, örneklerin alım zamanı ve 

diyet gibi oksidatif stresi etkileyen faktörlerin dikkate alınmaması benzer 

sonuçların elde edilmesinde temel etken olabilir.  

Tiyoller organizmada ROS hasrına karşı hücre bileşenlerini ( DNA, 

lipit, protein) koruyan antioksidan sistemlerinin bir parçasıdır. Yapılan bir 

araştırmada COVİD-19’lu hastalarda kontrol grubuna kıyasla tiyol 

düzeylerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca hastalığın şiddetinin 

artığı durumlarda tiyol seviyesinde kademeli düşüşler gözlenmiştir (Yaribeygi 

ve ark.,2020).Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, yoğun bakım ünitesinde  

yatan COVID-19 hastalarında tiyol ve toplam antioksidan seviye (TAS) 

değerlerinin,yoğun bakım ünitesinde olmayan COVID-19 hastalarına göre 

daha düşük,  toplam oksidan seviye (TOS) ile oksidatif stres indeksi  (OSI) 

değerlerinindaha yüksek olduğunu saptamışlardır. COVİD-19 hastalarında 
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tiyol seviyelerinin düşük değerlendirilmesi, oksidatif stresi arttırarak tiyol-

disülfid dengesinin bozulduğunu enfeksiyonunun şiddetindeki artışla 

yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (Çakırca ve ark.,2022). Bu durum 

hastalığın patogenezinde önemli yer tutmaktadır. Başka bir çalışmada 

hafif/orta ve şiddetli COVİD-19 hastalarında tiyol değerlerine bakılmış ve 

hastalığın şiddetinin artmasıyla tiyol değerlerinde düşüşler rapor edilmiştir 

(Kalem ve ark., 2021).Ayrıca sigara, erkek cinsiyet, yaşlılık, yetersiz diyet 

alımı ve diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi önceden var olan 

komorbiditelerin COVID-19 ile enfekte olmuş hastalarda tiyol eksikliğine ve 

yüksek ROS seviyelerine neden olarak bu dengesizliğe katkıda bulunabilir 

(Polonikov,2020). 

Bir tiyol bileşiği olan GPx, hücrede üretilen en önemli ve küçük 

molekül ağırlıklı antioksidanlardan biridir. COVİD-19’lu hastalarda, ateş 

,öksürük şiddeti, hastanede yatış süresi ve SpO2 ile yakından ilişkili olduğunu 

gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Formanve ark., 2009; Horowitzve ark., 

2020; Muhammad ve ark., 2021).Yapılan bir çalışmada kronik rahatsızlığı 

olan COVİD-19 hastalarının, yüksek düzeyde ROS seviyelerine karşın daha 

düşük GPx enzim düzeylerine sahip olduğu gösterilmiştir (Jorge-Aarón ve 

Rosa-Ester, 2020). İnsanlarda GPx enzim düzeyi ilerleyen yaşlarda 

azalmaktadır. Bu durum COVİD-19 hastalığına yakalanan bireylerde 

mortalite (ölüm) oranının daha fazla olmasına neden olan faktörlerden 

birisidir. 

Redükte glutatyon (GSH, γ-glutamilsisteinilglisin), toksik maddelere 

ve bulaşıcı ajanlara karşı önemli koruyucu etkiler sağlar. COVİD-19’lu 

hastalarda GSH’ın konakçı bağışıklık hücrelerinin korunmasında rol aldığı 

bazı çalışmalarda bildirilmiştir (Polonikov, 2020; Jaiswal ve ark., 2020). N-

asetilsistein (NAC), glutatyonun bir öncüsüdür (Poe ve Corn, 2020). NAC, 

hücre içi sistein havuzuna doğrudan katkıda bulunarak ve glutatyon sentezini 

artırarak antioksidan etkiler gösterir (Poe ve Corn, 2020). 

Glutatyonunoksidatif stresi azaltma, dolaşımdaki IL-6 düzeylerini düşürme ve 

viralreplikasyon raporlarını engelleme yeteneğine dayanarak, glutatyon 

takviyesinin  COVID-19 hastaları için terapötik olabileceğini öne sürmüştür 

(Guloyan ve ark.,2020; Silvagno ve ark., 2020). NAC takviyesinin COVID-
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19 hastaları üzerindeki olası koruyucu etkileri hakkında da benzer öneriler 

yapılmıştır (Jorge-Aarón ve Rosa-Ester, 2020; Poe ve Corn, 2020).  

Sonuç  

Serbest radikaller kardiyovasküler, inflamatuar, kanser ve 

nörodejeneratif hastalıkların patafizyolojisinde rol oynar. Antioksidanlar 

serbest radikal oluşumunu önleyerek doku hasarını önler ya da azaltır. 

COVID-19 hastalarının, serbest radikallerin olumsuz etkisini dengelemede 

artan kullanımları nedeniyle antioksidan seviyelerinde 

azalmagörülmektedir. Süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve 

glutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktiviteleri hücrede temel savunma 

sistemlerini oluşturur ve OS oluşumunu önleyerek COVİD-19 gibi 

viralenfeksiyonlarda koruyucu rol oynadığı söylenebilir. 
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GİRİŞ 

Coronavirus hastalığı 2019 (Covid-19) pandemisi  hızla tüm dünyaya 

yayılmış ve küresel sağlık için önemli bir tehdit olarak karşımıza çıkmıştır. Bu 

hastalık ilk kez Aralık 2019'da Çin’in Hubei Eyaleti Wuhan kentinde görüldü 

(Peng ve ark., 2020; Huang ve ark.,2020). Zarflı bir RNA betakoronavirüsü 

olan şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2), Covid-

19 hastalığının patojenik ajanıdır (Wax ve Christian, 2020). SARS-CoV-2'nin  

bulaşıcılığının, yüksek olması ,bu viral enfeksiyonun yayılmasında büyük rol 

oynar (Gautret ve ark., 2020). Covid-19'un klinik seyri asemptomatikten 

şiddetli semptomlara (akut akciğer hasarı), 3-4 gün hastanede kalışa, yoğun 

bakım ünitesine (YBÜ) transfere ve hatta ölüme kadar değişebilir (Valencia, 

2020). Yaş, cinsiyet, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi önceden var 

olan komorbiditeler COVID-19 şiddeti ve mortalitesi ile ilişkilidir (Wu ve 

ark., 2020a; Chen, ve ark., 2020; Feng ve ark., 2020; Scully ve ark.,2020).   Bu 

nedenle, hastaneye yatış ve mortalite riskini azaltmak için hastalığın karmaşık 

patojenik mekanizmalarını anlamak, hastalarda tedavileri iyileştirmek için 

gerekli bir ihtiyaç olmuştur. 

 

Covid-19 Patogenezinde Oksidatif Stresin Rolü 

Reaktif oksijen türleri (ROS) ve reaktif nitrojen türleri (RNS), 

vücuttaki çeşitli hücresel süreçler tarafından üretilir (Adams ve ark., 

2015;Finkel, 2011). Hidroksil radikali (•OH), süperoksit anyonu (O₂⁻), nitrik 

oksit (NO) ve peroksinitrit (ONOO⁻) gibi bu reaktif oksijen/azot türleri 

(RONS), eşleşmemiş değerlik elektronları nedeniyle oldukça reaktif 

moleküllerdir (Ntyonga-Pono,2020). Normalde RONS, hücre 

sinyalizasyonunda ve bağışıklık tepkilerinin düzenlenmesinde rol oynayan 

önemli biyolojik moleküllerdir (Adams ve ark., 2015; Schieber ve Chandel, 

2014). Normal fizyolojik koşullar altında RONS ve antioksidanlar arasında 

bir denge vardır. Bu dengenin ROS lehine bozulması yani hücrede serbest 

radikallerinin birikmesi ya da endojen savunma sistemlerinin yetersiz kalması 

oksidatif stres (OS) olarak tanımlanır (Sies ve Cadenas, 1985; Halliwell, 

2007).Oksidanların kontrolsüz üretimi ve antioksidan mekanizmaların 

düzensizliği nedeniyle bu denge bozulduğunda, bu güçlü oksidanlar (serbest 

radikaller) redoks sinyallemesinin bozulmasına ve lipitler, deoksiribonükleik 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/reactive-nitrogen
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/nitric-oxide
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/nitric-oxide
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/signal-transduction
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/signal-transduction
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asit veya proteinlerde geri dönüşü olmayan oksidatif hasara yol açar 

Hadžović-Džuvo ve ark., 2014; Galaris ve ark., 2019; Delgado-Roche ve 

Mesta, 2020).Son çalışmalar oksidatif stresin, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun 

ciddiyetinde kilit bir rol oynadığını, doku hasarı ile bağlantılı olduğunu sitokin 

fırtınasının indüklenmesine  katkıda bulunduğunu göstermektedir (Delgado-

Roche ve Mesta,2020; Cecchini ve Cecchini, 2020; Laforge ve 

ark.,2020;Ebrahimi ve ark., 2021).Covid-19 hastalarında yüksek serum 

sitokin ve kemokin seviyeleri bildirilmiştir (Wax ve Christian, 

2020).  Oksidatif hasarlar, kanser, kardiyovasküler, nörodejeneratif ve akciğer 

hastalıkları gibi farklı patolojilerin gelişiminde rol oynar (Ito ve ark., 2019).  

ROS, bir transkripsiyon faktörü olan  nükleer faktör kappa B (NF-κB) 

tarafından yönlendirilen proinflamatuar sitokinleri (örn., TNF-α ve IL-6) ve 

ayrıca kemokinleri (örn., makrofaj inflamatuar protein-1) tetikler ve böylece 

akut akciğer hasarına yol açan kontrolsüz bir sitokin fırtınasına neden olur 

(Nanduri ve ark.,2008; Schönrich ve ark., 2020). OS’in SARS-CoV-2 

enfeksiyonunun patogenezi ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (Cecchini ve 

Cecchini, 2020). Yapılan çalışmalar , yüksek inflamasyon seviyelerinin, artan 

OS’in ve immün yanıtın düzensizliğinin COVID-19 enfeksiyonunun 

patogenezine ve sonuçlarına etkide bulunduğunu göstermektedir. Bu faktörler 

aşırı bir proinflamatuar sitokin salınımını yani sitokin fırtınasını tetikler ve bu 

nedenle akut akciğer hasarı, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), şok ve 

hatta ölüm gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir (Delgado-Roche ve 

Mesta, 2020; Qin ve ark., 2020). 

SARS-CoV-2 Spike (S) proteininin hücre zarındaki ACE2 reseptörüne 

bağlanması üzerine virüs endositoz yoluyla hücreye girerek RNA 

replikasyonuna ve spike (S), nükleokapsid  (N), zar (M), zarf (E) gibi viral 

yapısal proteinlerin translasyonuna  ayrıca viral açık okuma çerçeveleri 

(ORF)ile OSve inflamatuar yolların aktivasyonuna yol açar. ROS salınır ve 

nükleer faktör eritroid 2-ilişkili faktör (NRF2) ve glutatyon seviyeleri azalır, 

bu da antioksidan kapasitenin azalmasına neden olur. Aynı zamanda, NF-kB 

seviyeleri ROS tarafından arttırılarak sitokin aktivasyonuna ve iltihaplanmaya 

yol açar (Tsermpini ve ark., 2022). COVID-19 ve oksidatif stres şekil 1.  

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/oxidative-stress
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/cytokine-storm
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/cytokine-storm
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Şekil 1. COVID-19 ve oksidatif stres. Kısaltmalar: ACE-2: Anjiyotensin 

Dönüştürücü Enzim 2, SARS-CoV-2: Şiddetli Akut Solunum Sendromu 

Koronavirüs- 2, TMPRSS2: Transmembran Proteaz, Serin 2, ORF1a: Açık Okuma 

Çerçevesi 1 Alfa, ORF1b: Açık Okuma Çerçevesi 1 Beta, ORF3a: Açık Okuma 

Çerçevesi 3 Alfa, ORF6: Açık Okuma Çerçevesi 6, ORF7a: Açık Okuma Çerçevesi 7 

Alfa, ORF7b: Açık Okuma Çerçevesi 7 Beta, ORF8: Açık Okuma Çerçevesi 8, 

ORF10: Açık Okuma Çerçevesi 10, ROS: Reaktif Oksijen Türleri, NRF2: Nükleer 

Faktör Eritroid 2-İlişkili Faktör 2, NF-Kβ: Nükleer Faktör Kappa B, NLRP3: 

Nükleotid-Bağlama Alanı (NOD)-Benzeri Reseptör (NLR) Ailesi Pirin Alanı 3, IL-

1β: İnterlökin 1 Beta, IL-6: İnterlökin 6, IL-18: İnterlökin 18, IL-10: İnterlökin 10, 

TNF-A: Tümör Nekroz Faktörü-Alfa (Tsermpini ve ark., 2022).  

Renin-anjiyotensin sistemi (RAS), OS ile SARS-CoV-2 enfeksiyonu 

arasındaki bağlantıya katkıda bulunur (Suhail ve ark., 2020). RAS yolunun 

önemli molekülü olan Anjiyotensin (Ang) II'nin, zara bağlı NADPH oksidazı 

(NOX) uyararak reaktif oksijen/azot türleri üretir (Touyz, 2004; Wen, 2012). 

Ek olarak, ACE2, Ang II'yi Ang 1-7' ye indirgeyen bir başka önemli 

moleküldür. Bu bozunma, NOX’ı inhibe ederek OS’in azalmasına ve ayrıca 

Ang II tarafından indüklenen RONS üretimini önlemeye neden olur (Lovren 

ve ark., 2008). Bu bilgi, bu mekanizmanın COVID-19 semptomlarının şiddeti 
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üzerindeki etkisini anlamada çok önemlidir. SARS-CoV-2 Spike proteininin 

ACE2'ye bağlanmasından sonra ACE2 biyoyararlanımındaki azalma, Ang 

II'nin, NOX aktivasyonuna neden olur. Bu durum OSve inflamatuar yanıtları 

indükleyen sinyallere aracılık eder. Ang II'nin hücresel konsantrasyonunu 

artırarak RONS varlığının artmasına yol açar. Bu da oksidatif stres 

döngüsünün ortaya çıkmasına ve COVID19'un semptomlarının şiddetine yol 

açar (Oudit ve ark., 2007; Suhail ve ark., 2020; Sawalha ve ark., 

2020). Yapılan çalışmalarda NOX2'nin hastanede yatan COVID-19 

hastalarında aşırı eksprese edildiği ve OS’in artmasına neden olduğunu 

gösterilmiştir (Violi ve ark., 2020). Bu sonuçlarla uyumlu olarak, diğer 

araştırmacılar makrofajlarda NOX2'nin blokajının OS’te azalma sayesinde 

hastalık fenotiplerini iyileştirdiğini göstermişlerdir (Wu ve ark., 2020b) 

Ayrıca yapılan bir çalışmada, hem ACE2 hem de SARS-CoV-2 Spike 

proteininin tiyol gruplarına disülfid bağlarının azalmasının, SARS-CoV-2 

Spike proteininin ACE2 reseptörüne afinitesini azalttığını ortaya 

koymuştur. Bununla birlikte, OS altında tiyollerin disülfidlere oksidasyonu, 

SARS-CoV-2 Spike proteininin ACE2 reseptörüne afinitesini arttırır ve bu 

nedenle SARS-CoV-2 enfeksiyonunun şiddetini arttırabilir  (Hati ve 

Bhattacharyya, 2020).  

OS sıklıkla mitokondriyal disfonksiyonve apoptoz ile ilişkilidir 

(Clough ve ark., 2021; Barhoumi ve ark., 2021). Mitokondri, hücrelerdeki 

birincil ROS kaynaklarıdır ve ayrıca COVID-19'da patolojik inflamatuar 

süreçlerde ve programlanmış hücre ölümünde rol oynar (Saleh ve ark., 

2020).  Hem hafif hem de orta şiddetli COVID-19 hastalarında, sağlıklı 

bireylere kıyasla, COVID-19 enfeksiyonundan dört ile yedi hafta sonra 

trombositlerde mitokondriyal fonksiyonda ve koenzim Q10 

konsantrasyonunda azalma saptanmıştır (Sumbalova ve ark., 2022). 

Nötrofiller, COVID-19 ile ilişkili OS ile ilgilidir. Aktivasyondan sonra, 

patojenlere ve yok edilmesi gereken diğer hedeflere karşı savunma 

mekanizmalarının bir unsuru olarak yüksek seviyelerde ROS üretirler 

(Dahlgren ve ark., 2019; Badawy ve ark., 2021). Yüksek nötrofil seviyeleri 

şiddetli COVID-19 hastalarının özelliğidir ve yüksek bir nötrofil/lenfosit 

oranı (NLR), hastalığın erken evresinden itibaren kötü prognozun bir 

göstergesi kabul edilir (Fu ve ark., 2020; Lage ve ark., 2022). NOX, 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/disulfide-bond
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/disulfide
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/alpha-oxidation
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nötrofillerin ROS üretim kapasitesinden sorumlu enzimlerdir. Nitrik Oksit 

Sentaz (NOS) aktivitesini azaltan mutasyonlar enfeksiyonlara yatkınlığı 

arttırır (Dahlgren ve ark., 2019). NOX'lerin nötrofillerdeki artan aktivitesi ise 

inflamasyona ve doku hasarına neden olur (Nguyen ve ark., 2017). NADPH 

oksidaz-2 (NOX2) süperoksit anyonu üretiminde rol oynar (Liu ve ark., 

2019).  

Sağlıklı hücrelerde, artan ROS seviyeleri NRF2'nin aktivasyonunu 

indükler (Komaravelli ve Casola, 2014). NRF2, antioksidan enzimlerin 

üretimini ve inflamasyon çözünürlüğünü destekleyen bir transkripsiyon 

faktörüdür.  NRF2, solunum yolunun homeostazını sürdürmede çok önemli 

bir role sahiptir ve bu faktörün işlev bozukluğu çeşitli solunum yolu 

hastalıklarına neden olabilir(Liu ve ark., 2019). SARS-CoV-2 dahil olmak 

üzere farklı virüsler NRF2'yi inhibe eder. COVID-19 hastalarının 

biyopsilerinde, NRF2 tarafından kontrol edilen düşük toplam antioksidan 

durum (TAS) seviyeleri bulunmuştur.Yapılan bir çalışmada, COVID-19'lu 

pediatrik hastalarda,  toplam oksidan durum (TOS) ve oksidatif stres indeksi 

(OSI) değerlerinin anlamlı derecede yüksek, Nrf2 seviyesi ile TAS'ta anlamlı 

bir düşüş olduğu saptanmıştır (Gümüş ve ark., 2022). 

Artan ROS ve H2O2 seviyeleri, ciddi COVID-19 formlarıyla ilişkili 

sitokin fırtınasında önemli bir oyuncu olarak iltihaplanmayı 

tetikler. Hematolojik parametrelerin patolojik bulguları, hücre hipoksisi ve 

kardiyovasküler komplikasyonlar da COVID-19'da yüksek ROS seviyeleri ile 

ilişkilendirilmiştir (Cecchini ve Cecchini, 2020).Daha şiddetli semptomları 

olan COVID-19 hastalarında monositlerde artan inflamatuar kompleks 

oluşumu ve artan plazma interlökin-18 (IL-18) seviyeleri gözlenmiştir. 

COVID-19 hastalarında sitokin seviyeleri OS belirteçleri ile pozitif 

korelasyon göstermiştir (Petrushevska, ve ark., 2021). 

Yapılan bazı çalışmalarda, şiddetli COVID-19 hastalarında OS 

belirteçlerinin, hastalığı hafif geçirenler ile sağlıklı kontrollere kıyasla  daha 

yüksek  olduğu bulunmuştur (Kumar ve ark., 2021; Martín-Fernández ve ark., 

2021; Lage ve ark., 2022;51,52,53,54). Tiyol/disülfid dengesizliği oksidatif 

stresin bir göstergesidir (Gemcioğlu ve ark., 2021). COVID-19 hastalarında 

artan disülfid düzeylerinin bulunduğu gözlenmiştir (Seyhanlı ve ark.,2021). 

COVID-19 hastalarında tiyol seviyelerinin azaldığı çeşitli çalışmalarda 
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kanıtlanmıştır (Aykaç ve ark., 2021; Dağcıoglu ve ark., 2021; Mete ve ark., 

2021; Kalemve ark., 2021; Ducastel ve ark., 2021; Martinez Mesa ve ark., 

2021;Van Eijk ve ark., 2022). Kontrol grubuile kıyaslandığında,COVID-19 

hastalarında protein karbonil seviyeleri ile lipid peroksidasyon ürünleri 

malondialdehit (MDA) ve 4-hidroksinonenal (4-NHE) gibi oksidatif hücre 

hasarı belirteçlerinde artışgözlendiği görülmüştür. (Martín-Fernández ve ark., 

2021). Ayrıca, hastanede yatan hastalarda artan COVID-19 şiddeti ile iskemi 

ile modifiye edilmiş albümin düzeylerinde artış gözlendi (Ducastel ve ark., 

2021). Aşağıdaki şekilde COVID-19 gelişimi ve şiddetinin potansiyel 

biyokimyasal ve moleküler biyobelirteçlerini ve antioksidatif kapasitede 

bireyler arası değişkenliğe yol açabilecek antioksidan enzimler özetlenmiştir 

(Tsermpini ve ark., 2022). 

 

 
Şekil 2. COVID-19 gelişimi ve şiddetinde oksidatif stres biyobelirteçleri. SARS-

CoV-2 enfeksiyonu sırasında ROS seviyeleri yükselir ve tiyol ile disülfid arasındaki 

dengesizlik lipid peroksidasyonuna yol açar. Daha spesifik olarak, O2 
.−, SOD 

aracılığıyla H2O2
'ye dönüştürülür, bu da  CAT aracılığıyla H2Ove O2'ye 

dönüştürülür. Fenton reaksiyonunda, OH. seviyeleri artar, ve  daha sonra lipit 

peroksidasyonunu başlatmak için lipitlerle reaksiyona girer. Akrolein, HNE ve MDA 
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ile biten süreçten farklı lipid peroksidasyon ürünleri türetilir. LOOH ve H2O2 GPX 

tarafından sırasıyla lipid alkollerine ve suya indirgenir. Bu enzimatik reaksiyonda, 

indirgenmiş GSH glutatyon disülfide dönüştürülür ve bu daha sonra GR ile yeniden 

üretilir. Akrolein, HNE ve MDA, GST enzimatik reaksiyonu yoluyla glutatyon ile 

konjuge edilir. İşlemde çok fazla glutatyon kullanıldığından, onu yenilemek için N-

asetil sistein kullanılabilir. Kısaltmalar: O 2 
.− : süperoksit, H 2 O 2: hidrojen peroksit, 

OH-: hidroksit, LOOH: Lipid hidroperoksit, SOD: süperoksit dismutaz, CAT: katalaz, 

GPX: glutatyon peroksidaz, GR: Glutatyon redüktaz, GSH: glutatyon, GSSG: 

glutatyon disülfür (oksitlenmiş OH: glutatyon),  HNE: hidroksinonenal, MDA: 

Malondialdehit, GTS: glutatyon-S- transferaz (Tsermpini ve ark., 2022). 

 

ROS üretimi organizmada kontrol edildiğinde olumsuz etkisi olmayan 

normal bir süreç olmasına rağmen, COVID-19'da bu denge 

bozulmaktadır. ROS'un yüksek üretimi sonucu hücrelerin antioksidan 

mekanizmaları azalır (Laforge ve ark., 2020; Mo, ., 2022). OS, enfeksiyonlara 

yanıtta önemli bir rol oynadığından, COVID-19 patogenezinde de önemli bir 

oyuncu olabilir. OS’in ayrıca pnömoni, astım, akut bronşiyolit, kistik fibroz, 

akut solunum sendromu ve kronik neonatal akciğer hastalığı gibi çocuklarda 

çeşitli akciğer hastalıklarının patogenezine katkıda bulunduğu belirtilmiştir. 

Bazı araştırmalar, OSile SARS-CoV-2 ile enfekte hastaların patogenezi, 

hastalık şiddeti ve ölüm riski arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu 

göstermiştir (Delgado-Roche ve Mesta, 2020 Aykaç ve ark., 2021;).  

Antioksidanlar organizmada sürekli oluşan reaktif oksijen türlerini 

parçalayarak, oluşumlarını önleyerek ya da yapmış oldukları hasarları 

onarmak suretiyle etki eden maddelerdir (Weydert ve Cullen, 2010). 

Süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GPX) 

gibi antioksidan enzimler, ROS'a karşı hayati bir savunma mekanizmasını 

temsil eder (Rosa ve ark., 2021). SOD'lar, Süper oksit radikalini 

(O2
•)  hidrojen peroksite (H2O2)  dönüştüren metalloenzimlerdir. H2O2 daha 

sonra, CAT ve GPX tarafından suya dönüştürülür (Goyal ve Basak, 2010; Rosa 

ve ark., 2021; Mehri ve ark., 2021). CAT, hemen hemen tüm aerobik 

hücrelerin peroksizomlarında bulunan 4 tane hem grubu bulunan bir enzimdir 

(Dickinson ve Forman 2002). GPX, vücudumuzda antioksidanlar içeren temel 

tiyol gruplarından biri olan glutatyon (GSH) gerektiren substrata özgü bir 

enzimdir (Forman ve ark., 2009;Verd ve Verd, 2021). 
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          Glutatyon, antioksidan etkisi ile bilinen, sistein, glisin ve 

glutamik asitten oluşan serbest sülfhidril gruplu önemli 

bir tripeptittir. Detoksifikasyon, bağışıklık tepkisi, hücresel bölünme ve 

apoptoz gibi çeşitli süreçlerde yer alır (Silvagno ve ark., 2020). Glutatyon, 

indirgenmiş (GSH) ve oksitlenmiş (GSSG) olmak üzere iki formda 

bulunur. Hücreleri oksidatif stresten korumak için GSH, ROS'u azaltır ve 

kendisi oksitlenmiş (GSSG) durumuna dönüşür (Polonikov, 2020). GSH 

seviyeleri ile hastanın COVID-19 hastalığını yenmesinin bağlantılı olduğu ve 

yüksek ROS/GSH oranına sahip olmanın COVID-19 semptomlarını 

kötüleştirdiği bildirilmiştir (75). Muhammed ve ark.COVID-19 hastalarında 

antioksidan enzimler (SOD; CAT; GPx), antioksidan eser elementlerin (bakır, 

çinko, selenyum, manganez) ve A, C ve E vitaminlerinin konsantrasyonlarının 

sağlıklı kontrol grubuna göre belirgin şekilde daha düşük olduğunu 

saptamıştır (Muhammad ve ark., 2020).  

 

Sonuç 

Sonuç olarak oksidatif stres birçok hastalığın patogenezinde olduğu 

gibi covid-19 hastalığında da önemli bir rol oynamaktadır. Serbest radikallerin 

üretimi ile antioksidan sistemler arasındaki dengesizlik, altta yatan moleküler 

ve genetik mekanizmalarla birlikte COVID-19'un patogenezinde ve 

şiddetinde önemli bir rol oynamaktadır. Oksidatif stres yolakları, lipid 

peroksidasyonunu, protein inaktivasyonunu ve mitokondriyal disfonksiyona, 

hücre ölümüne ve artan inflamatuar yanıta yol açan DNA hasarını tetikler. 

Bununla birlikte, COVID-19 hastalarında antioksidan enzim seviyeleri 

azalmış, hastalardaki ROS seviyeleri artmış ve hastalık şiddeti ile korele 

olmuştur. SOD, CAT ve GPX gibi antioksidan enzimler ve GSH, oksidatif 

hasarı önlemede veya azaltmada önemli bir rol oynar. COVID-19 hastalarında 

tiyol seviyeleri ve toplam antioksidan kapasitesinde azalma saptanmış 

olup,hastalık şiddeti ile korele olduğu görülmüştür.  Hastalığın seyrinde ve 

tedavisinde oksidan-antioksidan dengesindeki değişimler göz önünde 

bulundurulmasının hastalığın prognozuna katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/glutathione
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/tripeptide
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/detoxification
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079610721000572?via%3Dihub#bib36
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Giriş 

Jonathan Silvertown (2018) tarafından kaleme alınan ve Türkçe 

çevirisindeki adıyla “Darwin’le Akşam Yemeği” adlı kitapta okuduğum bir 

cümle beslenme konusunda okuduğum onlarca cümleden daha fazla 

etkilemiştir beni. Kitapta James Boswel tarafından 1785’te yazılmış olan 

cümle tekrar edilmiştir. Bu cümle insanı diğer canlılardan ayıran bir tanımdır; 

“İnsan yemek pişiren hayvandır” der. Benim açımdan oldukça etkileyici bir 

cümle çünkü evrimsel süreç içerisinde her canlı yaşamını sürdürebilmek için 

beslenmek zorundadır. Tüm canlılar kendi yaşam alanlarında ve uygun 

adaptasyon biçimleriyle kendi beslenme biçimlerini ortaya koymuşlardır. 

Ancak yemek pişirmek insana özgüdür. Karın doyurmanın ötesinde bu eylemi 

kültüre dönüştürmüştür insan. Lezzet ve tat kavramlarını etkili biçimde 

kullanmıştır. Bu sürecin tam olarak ne zaman anladığımız şekilde bir yemek 

pişirme haline geldiğini net söyleyemesek de Neolitik dönemle birlikte ele 

geçen arkeolojik buluntular bize bu çeşitliliğin ipuçlarını verirler. Bu sürecin 

izlenmesi, Antik Çağa gelindiğinde artık daha kolay olmuştur. Elimizde artık 

yazılı belgeler, duvar resimleri, seramik buluntular üzerine yapılan besinlere 

ya da şölenlere ilişkin süslemeler ve diğer pek çok arkeolojik veri vardır. Eski 

uygarlıklar açısından, tarihsel süreç içerisinde beslenmenin sağlık ile ilişkisi 

kurulmuş, beslenme ve sağlık birlikte anılır olmuştur. Sağaltım yöntemlerinde 

beslenme önerileri, diyet ya da ilaç olarak kullanılan besinler önerilmiştir. 

Antik dönem beslenmesiyle ilgili önemli bir bilgi kaynağı yazılı 

kaynaklardır. Bu dönem beslenmesi hakkında bilgi edinmemizi sağlayan iki 

önemli kaynak yaklaşık olarak M.S. 2.yy. da yaşamış olan Julius Pollux ve 

Athenaios olarak görülmektedir. Deipnosophistai adlı eser Athenaistos’a, 

Onomastikon adlı eser ise Pollux’a aittir. Her iki eserin önemli bir özelliği 

günümüze ulaşamamış olan kendilerinden önce yazılmış eserlerden 

yararlanmış olmalarıdır. Bu eserlerde yemek ile ilgili konular dönemin mutfak 

ve eğlence anlayışı içerisinde verilmiştir (Delemen, 2003). 

Yazılı eserlerin yanı sıra arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan besin 

maddelerine ilişkin kalıntılar da kullanılan besinleri tanımamızda önemli rol 

oynar. Organik yapıya sahip besin maddelerini oldukları hallerde bulabilmek 

zordur. Onların korunmasını ve günümüze ulaşmasını sağlayan karbonlaşma, 

kurutma, tuz ya da başka koruyucu maddeler içerinde bırakılma gibi 
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durumlarda ele geçebilmektedirler. Nadir bulunan örneklerden bazıları ise 

bulundukları kapların içerisinde hiç hava almadan günümüze kadar ulaşmayı 

başaranlardır. Bu ürünlerden bazıları, az örnek ile temsil edilse de amforalar 

içinde korunan şarap, zeytinyağı gibi sıvılar, cam ya da pişmiş toprak kaplar 

içerisinde kalmış olan ilaç ya da kozmetik amaçlı kullanılmış olabilecek ve 

günümüze tortular şeklinde kalan bazı organik bileşiklerdir.    

Antik dönem içinde beslenmenin sağlık üzerine etkisi belki de 

kendinden önceki dönemlerden daha fazla şekilde vurgulanmış ve dönemin 

doktorları tarafından reçeteler olarak hazırlanmış yazılı kaynaklar aracılığı ile 

günümüze kadar aktarılmıştır. Öte taraftan antik dönemin yazın insanları, 

edebi metinlerde doğru beslenmenin ve sağlığın sürdürülmesinde ne kadar 

önemli olduğunu vurgularken bununla birlikte ölçüsüz yemenin de insanı 

olumsuz etkilediğini düşünmüşlerdir.  

Antik Çağda Besinlere Genel Bakış  

Tarih boyunca insanların beslenme alışkanlıklarını belirleyen temel 

faktör coğrafya ve iklimsel özellikler olmuştur. Akdeniz coğrafyasında yer 

alan Antik Yunan ve Roma uygarlıklarının besinlerine baktığımızda da benzer 

örüntüyü görürüz. Ancak günümüzde olduğu gibi deniz ve kara ticareti 

yoluyla daha uzun mesafelerden farklı besinlerin de antik çağın beslenmesine 

kısmen de olsa dahil edildiğini söyleyebiliriz.  

Her ne kadar Homeros’un destanlarında et, ekmek ve şarap üçlüsüne 

önem veren sade bir beslenme yaklaşımı var gibi görünse de Antik Yunan ve 

Roma mutfağının zengin çeşitlilik içerdiğini arkeolojik araştırmalar ile 

biliyoruz. 

Antik şehirlerin arkeolojik kalıntıları değerli bilgi birikimi sunarlar. 

Bunlar, pek çok kazı alanından gelen seramik, heykel, sikke, mozaik, cam ya 

da metal gibi arkeolojik buluntular, arkeobotanikçiler tarafından 

değerlendirilen bitkisel kalıntılar, arkeozoologlar tarafından değerlendirilen 

hayvan kalıntıları ve antik çağın yazın eserlerinden günümüze ulaşan yazılı 

metinlerdir.  

Antik dünyanın besinlerini anlatmaya ekmek ile başlamak yerinde 

olacaktır. Çünkü ekmek hem fakir sofralarının hem de zengin sofralarının 

vazgeçilmezidir (Dalby and Grainger, 2001). Görülen odur ki ekmek, Eski 
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Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında başladığı yolculuk sonrasında Antik 

Yunan ve Roma dünyasında da aynı coşkuyla karşılanmıştır. Tahıllar antik 

dünyada önemliydi ve bu önem mitolojilerine de yansımıştı. Yunan 

mitolojisinde tanrıça Demeter ekinlerin bereketini sağlardı. Ona tapınmak 

ekinlerin verimi için önemliydi. Bu durum Hesiodos’un dizelerinde de 

anlatılmaktaydı (Ünsal, 2016). 

Çift sürerken adam da kırk yaşında olmalı 

Sabah sabah dört çizikli koca bir ekmeği yemeli… 

Toprağın Zeus’una ak yüzlü Demeter’e Dua et 

Olgun ve dolgun etsin kutsal başağı (Ünsal, 2016) 

Ekmek için kullanılan Sitos kelimesi genellikle yemek kelimesi 

karşılığında kullanılırdı. Günümüzde de benzer anlam benzerlikleri Türkçede 

de görülmektedir. Ekmeğini kazanmak ya da ekmek parası gibi deyimler 

aslında yemeğini kazanmak ile eşdeğerdir. Bu da ekmeğin geçmişten 

günümüze öneminin değişmediğinin göstergesidir. Yunan dünyasında maza 

adıyla bilinen arpadan yapılan bulamaç, yaygın olarak kullanılan ekmek 

türüydü (Bober, 2003). Arpa ve diğer diğer bazı kabuklu tahıllar sıvılarla 

ıslatılarak sonrasında yoğrulup çörek haline getirilirdi. Hem buğday lapası 

hem arpa lapasından üretilen ürünler içlerine yağ ya da farklı katkı maddeleri 

katılarak, hazırlanan et ya da sebze yemeklerine eşlik ederdi. Attika’da 

toprağın verimsizliği nedeniyle dışarıdan gelen buğday önem kazanmıştır. 

Ancak Atinalıların ürettikleri ekmek kaliteli olmasıyla ün yapmıştı. M.Ö 5. 

yy. da Atinalı Thearion ticari fırınların öncüsü olarak görülmüştür. Bununla 

birlikte fırınların beslenme sektörünün bir parçası olmasını sağlamıştır 

(Grimm, 2008). 

Genel olarak antik dönemde ekmekler kullanılan farklı tahıl türlerine 

göre çeşitlilik göstermiştir. Buğday, arpa, darı, çavdar ve kılçıksız buğday 

ekmek yapımında kullanılan tahıllardandır. Ekmek yapımında tahılların 

hazırlama teknikleri de diğer önemli bir konudur. Örneğin kepekli buğday 

ekmeği için unun eleme işleminden geçirilmeden kullanılması gerekiyordu. 

Kepekli buğdaydan yapılan ekmek, bağırsakları yumuşatma etkisi nedeniyle 

sağlık açısından tercih edilen ve önerilen bir ekmek türüydü. Beyaz ekmeğin 

ise günümüzde olduğu gibi, tadının diğer ekmeklerden daha güzel olduğu 
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söylenirdi. Ekmekler pişirilme yöntemlerine göre de sınıflandırılırdı. Fırın 

ekmeği, maltız üzerinde pişirilen tava ekmeği, külde pişirilen ekmek gibi 

farklı ekmek pişirme yöntemleri bilinmektedir (Grimm, 2008). 

Etler arasında özellikle kırmızı et, antik dönemin erken tarihlerinden 

beri şölenlerin birer parçası olarak karşımıza çıkar. Antik Yunan ve Roma 

kentlerinde başlangıçta agora ya da forum soarium (domuz pazarı) gibi 

yerlerde satılan et ve balık için, M.Ö.1. yy. da macellum denilen özel satış 

çarşılarının yapıldığı bilinmektedir. Ephesos’ta (Selçuk-İzmir) bulunan 

macellumdan bahseden iki yazıt bu kentteki bu satış yerinin varlığını 

kanıtlamaktadır (Anabolu, 2003). 

Dönem içerisinde et ya da balığın lezzet açısından bölgelere göre 

değerlendirildiğini Gelalı şair Arkhestratos Lüks Yaşam (M.Ö. 4.yy. 

Hedypatheia) adlı eserinden de biliyoruz.  Arkhestratos sanki Akdeniz 

kıyılarında bir yemek gezisindeymiş gibi, eserinde hangi yemek nerede ve 

nasıl daha iyidir, hangi bölgelerin şarabı, eti ya da balığı daha iyidir gibi 

önerilerde bulunmaktadır. Aynı zamanda yazar eserinde kaliteli gıdanın taze 

olması ve mevsiminde tüketilmesi ve en basit hali ile pişirilmesi gerekliliğini 

vurgular (Grimm, 2008).  

Her ne kadar kırmızı et eski destanların beslenme ile ilgili kısımların 

başkahramanı ya da zengin sofralarının vazgeçilmezi durumunda olsa da 

Antik Yunan ve Roma dünyasında sığır gibi büyük hayvanlar tarlada önemli 

bir iş gücü olduğu için tüketilmesi daha azdı. Bu nedenle tanrılara sunulan 

değerli hediyeler arasında, et sağlayan hayvanların önemli bir yeri vardır. 

Koyun ve keçi ise ikincil kullanımlar olan kıl, yün ve süt elde etme gibi 

nedenlerle değerli olarak görülürdü. Domuz ise hayvansal protein açısından 

tercih edilirdi. Tütsüleme işlemi ile daha dayanıklı hale getirilen domuz eti 

diğerlerine göre en iyi dayanan et olarak biliniyordu. Kuzu eti de tercih 

sıralamasında domuzdan sonra geliyordu. Koyun sütü lezzetli olarak 

görüldüğü için kuzular sütten erken kesilip koyunlar sağılmaya devam 

ediyordu (Bober, 2003). Çiftlik hayvanları dışında yaban hayatından canlılar 

da avlanarak tüketilen hayvanlar arasındaydı. Edebi kaynaklardan da 

öğrendiğimiz bilgilerden biri Aristophanes’in (MÖ 446- MÖ 386) 

oyunlarında yaban hayvanlarına ait etlerin güzel bir ziyafetin parçası olduğu 

üzerindedir. Antik literatürde geçen ziyafetlerde yaban domuzu, yabani 
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tavşan, ardıç kuşu gibi türler yer almaktadır. Günümüzde kazı alanlarından ele 

geçen arkeozoolojik materyallerin değerlendirilmesi ile de beslenmenin bir 

parçası olan yaban hayvanlarının neler olduğu bilgisine daha detaylı olarak 

ulaşabiliyoruz. Bazı kazı alanlarında gelen verilere göre av etlerinin beslenme 

içerisinde küçük bir orana sahip olduğunu göstermektedir. Avlanan hayvanlar 

arasında sülün, karatavuk, bıldırcın, keklik gibi kuş türlerinin, yaban domuzu, 

geyik, karaca, yaban tavşanı gibi memeli türlerinin tüketildiğini söyleyebiliriz 

(Chandezon, 2015). 

Genel olarak değerlendirdiğimizde et yetiştirmek hububat 

yetiştirmekten daha maliyetli olduğu için zenginlerin ve özel zamanlarda da 

fakirlerin ulaşabildiği bir gıda olarak karşımıza çıkmaktadır. Etlerin 

korunması için tütsüleme, tuzlama, kurutma gibi teknikler kullanılmaktaydı. 

Ayrıca Roma kaynaklarında jambon ve pastırma gibi ürünlerin varlığından 

bahsedilmektedir. Balık ise genel olarak kıyı bölgelerinde beslenmenin 

önemli bir parçası olmuştur ancak büyük balıkların zor yakalanması ya da 

sürülerin her zaman ulaşılabilir olmaması gibi nedenler maliyeti 

arttırmaktaydı. Antik dünyada bilinen fermente edilen balıktan üretilen bir sos 

olan garumun yemeklere tat vermek için yaygın bir kullanım alanına sahip 

olduğu bilinmektedir (Wilkins and Hill, 2006). Balık tüketimi ile ilgili 

arkeozoolojik buluntular ve yeni araştırma yöntemleri ile balık tüketiminin 

tekrar değerlendirmesi yapılmıştır. Bu araştırmalar içerisinde değerlendirilen 

balık kemikleri bunun yanı sıra insan iskeletlerinde yapılan element analizleri 

ile denizel beslenmenin izleri değerlendirilmiştir. Ege kıyıları genelinde 

balıkçılığa bakacak olursak antik dönemde daha çok kıyı balıkçılığı 

yapıldığını ancak açık deniz balıkçılığına dair de kanıtların olduğu 

bilinmektedir. Kıyı balıkçılığı, daha az çaba gerektirdiği, ekipman açısından 

daha kolay malzemeler ile yapılabilmesine imkân verdiği için tüm yıl boyunca 

yapılabilmekteydi. Yapılan araştırmalara göre arkeolojik olarak tanımlanmış 

ya da literatürde bilinmekte olan yaygın ticari değeri olan balıklar dışında, 

nadir görülen balıklar, göç sırasında yakalanan balıklar ya da derin su balıkları 

gibi 40’tan fazla balık tanımlanmıştır. Tespit edilen bu balıkların küçük ya da 

büyük boyutlu olabildiği görülmüştür. Çipura, orfoz, köpekbalığı, papağan 

balığı, mırmır balığı, dikenli vatoz, fener balığı, kefal, barbun, müren, 

lambuka, tirsi balığı, palamut, sarpa, uskumru, iskorpit, levrek, dil balığı, 
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orkinos, kılıçbalığı, sarıkuyruk ve kedibalığı gibi türler bunlar arasında 

sayılabilir. Ege denizi kıyılarını düşündüğümüzde beslenmede yeri olan, kıyı 

avcılığı içerisinde yer alan kalamar, ahtapot, mürekkepbalığı, yengeç ve deniz 

kestanesi gibi diğer deniz canlılarını da saymak yerinde olacaktır (Mylona, 

2015). Antik Akdeniz dünyasında et ve balık dışında, et tüketiminde evcil 

türler arasında tavuk, bıldırcın ve kaz gibi kuşlar da beslenme rejimlerinin bir 

parçası olarak karşımıza çıkar. Doğal olarak yumurtaları da mutfağın 

vazgeçilmez ürünleri arasında yer almaktadır (Albala, 2013).   

Antik dünyada tatlı ihtiyacı için önemli bir ürün olarak bilinen bal 

günümüzde de olduğu gibi arıların üretimi ile temin ediliyordu. Bal antik çağ 

için temel tatlandırıcı olarak kullanılmaktaydı. Yemeklere ve içeceklere bal 

katılabilmekteydi. Balın yanı sıra tatlandırıcı olarak yoğun şeker içeriğine 

sahip olan kuru meyveler ya da pekmez kullanılmaktaydı. Dönemin 

botanikçileri şeker kamışından haberdar olsa da antik çağda tatlandırıcı olarak 

kullanılmadığı bilinmektedir (Wilkins and Hill, 2006). 

Antik dönemde süt ve süt ürünlerinin kullanımı ile ilgili farklı görüşler 

mevcuttur. Farklı kaynaklara baktığımızda Yunan ve Roma dönemlerinde 

sanki bebeklik dönemi hariç süt içilmediği gibi bir kanıya varabiliriz. Ancak 

diğer bazı kaynaklar sadece süt ürünlerinin değil sütün de besin olarak 

kullanıldığını vurgulamaktadır. Bu konuda antik çağ yazarı Athenaeus’un 

yorumu (M.S. 2. yy- eseri Deipnosophista) bir örnektir. Bazı toplulukların 

süte oldukça bağlı bir hayat yaşadıkları ve bu nedenle “galaktopotein” yani 

“süt içenler” olarak adlandırıldıkları bilinmektedir. Ayrıca Odysseia’da 

kiklopsların şarabı bilmedikleri ve süt içtikleri anlatılmaktadır. Göçebe olan 

ve koyun-keçilerle daha içli dışlı yaşayan pek çok topluluğun süt içtiği buna 

karşın daha gelişmiş yerleşim yerlerinde peynirin tercih edildiği gibi statüsel 

bir ayrım göze çarpmaktadır. Buna karşın sütün sadece çobanlar tarafından 

içilmediğine dair örnekler de vardır. Genç Plinius’un (M.S. 61-112) sütü 

kullandığı kaydedilmiştir. Peynir yapıldıktan sonra tek başına tüketiminin 

yanı sıra kek gibi ürünlerin bileşeni olarak hatta balık gibi başka besinlere tat 

verici olarak kullanılabilmektedir. Sütün kullanımı sadece beslenme açısından 

değil antik dönemin tedavi etkinlikleri açısından da irdelenebilir. Galen 

“Sağlığın Sürdürülmesi” ve “Besinlerin Gücü Üzerine” eserlerinde 

doktorların sütün bedendeki etkileri ile ilgilenmeleri gerektiğini yazmıştır. Su 
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ve diğer besin maddeleri ile karışımlarını tarif etmiştir. Süt aynı zamanda 

tereyağı yapmakta da kullanım alanı bulmuştur. Tereyağı üretimi besin amaçlı 

olabildiği gibi ilaç yapımında da kullanılmıştır çünkü bazı ilaçları karıştırmak 

için tereyağı uygun bir karışım ortamı oluşturmaktadır (Wilkins and Hill, 

2006). 

Antik çağdan günümüze önemini koruyan zeytin ağacı (Olea europaea) 

ve onun en önemli ürünü zeytin yağına tüm antik Akdeniz coğrafyasında 

önem verilirdi. Doğu Akdeniz’e özgü bir ağaç olan zeytin ağacı M.Ö. 

2000’lerde önce Girit’te daha sonra Kıta Yunanistan ve İtalya’da kültüre 

alınan bir ağaç olmuştur. Ona verilen önemi Yunan mitolojisinde Atina’da 

tanrıça Athena tarafından dikilen ağaç olma özelliğinden de anlayabiliriz. 

Birçok farklı zeytin çeşidinin farklı iklim ve toprak özelliklerine dayanarak 

yetiştirilmesi hakkında Cato (MÖ 234-MÖ 149), Columella (M.S. 4-70) ve 

Plinius (M.S.23-79) gibi antik yazarlar bilgi aktarmışlardır.  Zeytin yağının 

kalitesi o dönemde de önemsenen bir konu idi. Bu nedenle saklama koşularına 

dikkat edilirdi. Hem ticareti yapılırken kolay taşınmasını sağlamak hem de 

hava almadan korunmasını sağlamak için amfora adı verilen kaplar 

kullanılmaktaydı. Zeytinyağı etleri marine etmede kullanıldığı gibi yaygın 

olarak yemeklerin içinde kullanılmaktaydı. Zeytinyağına tatlandırma amaçlı 

farklı aromatik otlar ya da sirke de karıştırılabiliyordu. Aynı zamanda 

zeytinyağının, besinlerin uzun vadeli korunmasında kullanılan bir yağ olarak 

da antik dünyada kullanım gördüğü bilinmektedir (Dalby, 2003). 

Antik dönem mutfağında yer alan sebzeler, doğal olarak Akdeniz 

dünyasının sebzeleridir. Bunlar arasında lahana, bakla, fasulye, bezelye, 

pırasa, soğan, pazı, ebegümeci, kuşkonmaz (Delemen, 2003) havuç, enginar, 

hindiba, sarımsak, marul, salatalık, kereviz, tere, pırasa gibi sebzeler yer 

almaktadır. Köklü sebzelerden pancar ve şalgamın kökleri yanında 

yapraklarının da kullanıldığı bilinmektedir. Fasulye, mercimek ve nohut 

kurutulup saklanabildikleri için ayrı bir önem taşıyordu. Nohut ayrıca hem 

kavrularak hem de tazeyken çiğ olarak da tüketilebiliyordu. Midede şişkinlik 

yaptığı bilinse de besin değeri açısından bu olumsuzluğun katlanılabilir 

olduğunu düşünmüşlerdir. Sebzeler haşlama ya da çiğ yenebildiği gibi bir 

kısmı da etlerin yanında güveçlerde servis edilerek kullanılmaktaydı. 

Mantarlar ve ısırgan otu gibi bazı otlar da doğadan toplanarak yemeklerin 
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parçası olmuştur. Yemeklere tat vermek için kekik, dereotu, adaçayı, fesleğen, 

nane, çördük, haşhaş, susam gibi baharatlar ve tohumlar kullanılmaktaydı. 

Antik dönemin meyveleri de yine coğrafyaya özgü meyvelerdir. İncir, nar, 

ayva, elma, armut, şeftali (Alcock, 2006), üzüm, erik, kiraz, karpuz, mersin 

meyvesi ve dut da sofralarda yer almıştır.  Kuruyemişler arasında da badem, 

ceviz, kestane, çam fıstığı hem hazırlanan ürünlerin içerisinde hem de 

kuruyemiş olarak ayrıca tüketiliyordu (Albala, 2013).  

Son olarak mitolojik hikayelerdeki ekmek, et ve şaraptan oluşan 

vazgeçilmez üçlünün sonuncusu, antik çağ ticaretinin ve beslenme 

alışkanlıkların önemli bir parçası olan şaraptan bahsetmek doğru olacaktır. 

Bilim insanlarının şarabın kökenine ilişkin yaptığı araştırmalar binlerce yıllık 

bir geçmişi ortaya koyar. Urmiye Gölü yakınlarında bulunan Hacı Firuz 

Tepe’den ortaya çıkarılmış bir küp içerisindeki kalıntının analizi bizi yaklaşık 

olarak M.Ö. 5400-5000’lere kadar götürmektedir. Bu kadim içki Antik Yunan 

ve Roma dünyasında da hem ziyafetlerde hem mitolojilerde hem de sağlık ile 

ilgili konularda kendisine yer bulmuştur. Antik dünyada ayrıca ticari bir 

önemi bulunan şarap hakkında Cato şarap ticaretinin önemli noktalarını 

anlatmıştır. Satış yapılırken şarabın bozulmamış yani küflü ya da ekşimemiş 

olması, satıştan önce uzman biri tarafından tadılması gibi, ticaretin belli 

usuller esasında yapılması gerekliliğine dikkati çekmiştir. Antik dönemde 

şarabın kalitesi ve yıllanmış olması önemsenirdi. Bölgesine göre her şarabın 

yıllanma süreleri farklılık gösterebiliyordu. Örneğin İtalyan şarabından Alba 

şarabının olgunlaşma süresi 15 yıl iken Sorento şarabı 20-25 yıl gibi uzun bir 

süreye ihtiyaç duyuyordu. Pompei şarapları için ise bu süre 10 yıl kadardı. 

Şarap çeşitleri ise aynı zamanda toplumsal bir statünün de göstergesiydi. 

Yıllanmış şaraplar ve kaliteli şaraplar seçkinlerin sofrasını süslerken fakir ya 

da kölelerin içtiği şarap ise Yunan’da defteros oikos ve Roma’da lora olarak 

bilinen kalitesi düşük şaraptı, asker şarabı olarak bilinen posca ki bu şarabında 

kalitesi yüksek değildi ve alkol düzeyi düşük şarap olarak bilinmektedir. 

Şaraplar içlerine katılan katkı maddelerine göre de çeşitlilik göstermekteydi. 

Bunlardan biri olan Roma’da mulsum, Yunan’da oinomeli olarak bilinen ballı 

şarabın yaygın olarak kullanıldığı ve şölenlerde yeri olduğu bilinmektedir 

(Doğer, 2004). 
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Antik Dönem Yazınında Beslenme ve Sağlık  

Binlerce yıllık bir birikimin eseri olan tıp bilgisi, antik Yunan ve 

Roma’ya gelene kadar Mezopotamya, Eski Mısır, Hititler gibi pek çok büyük 

uygarlıkta izlerini bırakmıştır. Bu izlerden bazıları yazılı ilaç tariflerinde 

olduğu gibi denenmiş karışımlar ya da tedavilere eşlik eden büyü, kehanet ve 

fal gibi uygulamalardır. Bunların yanı sıra sağlıkla ve hijyenle ilişkilendirilen 

hamamlar, kanalizasyon sistemleri, su sistemleri ya da sağlıkla ilgili tedavi 

mekânlarının da arkeolojik olarak değerlendirilmesi konu hakkındaki bilgi 

birimimizi artırmaktadır. Bilgi kaynaklarımız içerisinde edebi metinler de 

ikincil kaynaklar olarak bize bilgi verirler. Destanlar, tiyatro oyunları ya da 

felsefi metinlerde beslenme ve sağlık ile ilgili aktarımlar mevcuttur. Bu 

aktarımların neredeyse tamamı gözlemler, deneyimler ya da hayal gücü 

eklenerek aktarılmış bilgilerdir.  

Besinler antik çağda kültürel, sosyal ve ekonomik örüntüde önemli yere 

sahiptirler. Aslında burada bir hiyerarşi de söz konusudur. Bunun en iyi 

örneklerini antik yazında görmekteyiz. Tanrılar için sunulan sunular, sosyal 

statüsü yüksek olarak bilinen kişilerin zengin sofraları ya da ekonomik gücü 

daha zayıf olanların mütevazi sofraları hep bu sosyal ve varoluşsal 

farklılıkların göstergesidir ve bu diyet hiyerarşisine de yansımaktadır 

(Garnsey, 1999). Antik dünyada tanrılara sunulan sunular, onlardan istenen 

dileklerle ilgilidir. Bazen bu dilekler hasta olanların sağlığına kavuşması gibi 

nedenlerle yapılmaktadır ve sağlığın düzelmesi için tanrılara kurbanlar 

sunulmaktadır. O dönemde sağlık konusunda uygulanan tedaviler dışında 

inancında önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.  Bu konudaki bilgileri 

destekleyen Epidaurus'ta bulunmuş olan bir yazıt (yaklaşık M.Ö. 400) tanrı 

Asklepios’a (Sağlık tanrısı) adanan boğa ile tanrıçalara adanan inek ile 

ilgilidir. Buna benzer birçok arkeolojik araştırmada sağlık tanrılarına adanan 

kayıtlar bulunmaktadır (Wikins and Hill, 2006).  

Günümüzdeki diyet kelimesinden biraz farklı olarak Eski Yunancada 

diaita (diyet) kelimesi sadece tercih edilecek besinleri değil onunla bir yaşam 

biçimini ifade etmektedir (Hwalla and Koleilat, 2004). Bu kapsamın 

içeriğinde egzersiz, fiziksel aktivite, uyku düzeni ve hijyen gibi temel 

uygulamalar da dahil edilmiştir. Bu anlayışın günümüz düşüncesine yakınlığı 

dikkat çekicidir (Donahue, 2015).  
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Hayatın vazgeçilmezi olan beslenme olgusu, toplumsal etkinliklerin de 

önemli bir parçası olmuş, şölenlerde yenilen yemekler, doğum, ölüm, düğün 

gibi insanları bir araya getiren toplantılar ya da dini amaçlarla insanları 

birleştiren uygulamalarda önemli bir etkinlik aracı olmuştur. Bu durum 

özellikle edebi metinler içerisinde aktarılmıştır. Bu metinler içerisine belki de 

en ünlüsü olan Homeros’un İlyada ve Odysseia adlı eserleridir. Bu eserlerde 

dönemin beslenmesinin ipuçlarını bulabiliriz. Buğdaydan ekmeğe, üzümden 

şaraba değin besinler ile ilgili bilgiler satır aralarında gizlenmiştir. 

Homeros tarafından M.Ö 8.yy’da yazılmış olan İlyada’da Akhaların 

Truvalılara karşı yaptığı uzun süren savaştaki acılarla dolu olaylar 

anlatılmaktadır. Odysseia ’da ise bu zorlu savaştan çıkan savaş 

kahramanlarının yurda dönüşünde başlarından geçen olaylar aktarılır (Grimm, 

2008). Odysseia’da hekimlerin, rahip ve kâhinlerle aynı statüde olduğu aynı 

zamanda gezici hekimlerin yaptıkları iş nedeniyle toprak sahibi olamadıkları 

bu nedenle toplumun ekonomik olarak üst kesimine giremediklerinden 

bahsedilir. Ancak bu doktorlar zengin aileler tarafından himaye edilen ve 

önem veriler kişilerdir (Jackson 1999: 5).  Homeros’un özellikle İlyada’sında 

hekimler yaraları tedavi eden, insan organlarını bilen, yaralara kompres 

uygulayan ve tıp bilgileri nedeniyle tek başına birçok insana bedel olarak 

görülen saygın kişilerdi (Bonnard, 2014) Tıpla ilişkili bölümlerde İlyada’da 

veba salgınından bahsedilirken her iki eserde de yer alan savaş 

yaralanmalarından bahsedilmesi ortak yöndür. Bu yaralanmalar aktarılırken 

anatomik bilgilerin de aktarıldığı bununla birlikte sargılama, ok çıkarma, 

yaraya bitkisel karışımlar sürme gibi tedavi yöntemlerinin de uygulandığı 

görülmektedir (Jackson, 1999).  Homeros’un destanlarında sunulan tıbbi 

bilgiler arasında kullanılan tıbbi bitkiler ve bunların etkileri olan şifa ya da 

zehirlenme gibi olgular aktarılır. Bu aktarımlar ampirik tıbbın bir parçası gibi 

görünse de bilimsel tıbbın oluşumunda etkisi olduğu düşünülmektedir 

(Klimis, 2018).  

Destanlardaki beslenme ile ilgili duruma baktığımızda genel olarak 

sınırlı sayıda besin maddelerinin aktarıldığını görürüz. En çok bahsedilen 

ürünler ise et, ekmek ve şarap gibi yiyecek ve içeceklerdir. Homeros’un 

destanlarında kahramanları için uygun gördükleri arasında birkaç ot, keçi 

peyniri ya da soğan gibi bazı ürünler de karşımıza çıkar ancak bunlar sınırlıdır. 
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Destanlarda besin olarak balıklara ya da kuşlara çok az yer verildiği görülür. 

Bu besinler sadece kıtlık çekilen zorlu dönemlerde tüketilmektedir. Ancak 

kahramanlara yakışan bir ürün olan kırmızı etin destanda önemsendiği 

görülür. Odysseia’da “Arkadaşlarım dışında tek başıma dolaşırken benimle 

tanıştı. Zamanlarını adanın etrafında dolaşarak, midelerini kemiren açlık için 

bükülmüş kancalarla balık tutarak geçirdiler” (Hunter and Koukouzika, 

2015). Bu dizede, Menelaus’un eve dönüş yolunda besin sıkıntısı çekildiğinde 

balık tutarak açlıklarını gidermeye çalışmakta oldukları anlaşılmaktadır.  

Bu durum belki de günlük hayatta kırmızı etin ekonomik sebeplerle 

daha az kullanılması ve değerli görülen etin kahramanlara uygunluğu ile 

açıklanabilir. Kırmızı et olarak da domuz, koyun, sığır ya da keçi gibi farklı 

hayvanlar tercih edilmektedir. Şişlere geçirilip ateşte pişirilen etlerden iştahla 

bahsedilen satırlar vardır. Ciğer ve bazı sakatatların da kırmızı etin yanı sıra 

tüketildiği metinlerden anlaşılmaktadır (Güveloğlu, 2018, Güveloğlu 2019,). 

Burada kırmızı et tercihi değerlendirirken insanın binlerce yıllık beslenme 

evrimi süreci de unutulmamalıdır. Kırmızı et her zaman güç veren bir kaynak 

olarak görülmüştür. Dolayısıyla da kahramanlara yakışan bu olmalıdır.   

Doğal olarak destanlar beslenme ve sağlık konusunda ikincil 

kaynaklardır ve tamamıyla o dönemin beslenme alışkanlıklarını yansıttığı 

düşünülmemelidir. Çünkü döneminin beslenmesinde yer alan birçok besin 

ögesinden yoksun bir tablo ortaya koyar bu destanlar.  Ancak burada önemli 

olan nokta beslenme ve sağlık ilişkisi açısından bazı besinlerin insanı güçlü 

kıldığı düşünülürken bazı besinlerin de insana güç ve enerji vermede yetersiz 

olarak görülmesidir.  

Antik dönem boyunca birçok filozof ve edebiyat alanında eser veren 

yazarlar, dönemin beslenmesi ve buna bağlı yaşam biçimleri ile ilgili bilgiler 

aktarmışlardır. Özellikle beslenme konusuna felsefi açıdan yaklaşan 

filozoflardan Platon (MÖ 428/427- 348/347) beslenmenin insanın ruhsal 

yönüne vurgu yapmıştır. Onun öğretileri içerisinde, beslenmenin doğru 

yapılmaması durumunda hastalıklara yol açacağı anlatılır ve fazla besin 

tüketilmesinden kaçınılması gerektiği hakkında görüş bildirilir (Skiadas and 

Lascaratos, 2001). Filozofların beslenme üzerine yaptığı yorumlar onların 

ahlaki öğretilerinde de vurgulanmıştır. Genel olarak Yunan filozofları 
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yemeğin insanı yaşatmak için gerektiğini düşünüyorlardı. Aşırılığa olan 

tutkular onlara göre ahlaki bozulmaya sebep olurdu (Grim, 2008).  

Platon’un Devlet adlı eserinin ikinci kitabında Sokrates (MÖ 469- MÖ 

399) ve Glaukon’un doğruluk ve eğrilik üzerine diyaloğu yer almaktadır. Bu 

metin içerisinde Homeros’tan da alıntı vardır. İki farklı anlatım dikkat 

çekicidir. Doğruluktan ayrılmayan kral için “Kusursuz bir kral ki, Tanrı 

korkusuyla doğruluktan ayrılmazdı. Kara toprak ona, arpalar, buğdaylar 

verdi. Ağaçları meyveden kırıldı, sürüleri çoğaldıkça çoğaldı, deniz bol bol 

balık verdi ona” (Platon 363c) denilmektedir. Diğer taraftan da insanların bir 

kusur işlediğinde tanrıları, verilen adaklar ve kurbanlarla 

yumuşatabileceklerini dile getirilir şu dizelerle; 

Tanrılar bile kandırılır, yalvarıp yakarmayla 

İnsanlar bir kabahat, bir günah işlediler mi, 

Kurbanlar, yağlar, adaklar, şaraplarla 

Yumuşatırlar tanrıları da (Platon 364e) 

Bu dizelerde de görüldüğü gibi besinler, tanrılarla olan ilişkilerde 

önemli bir unsurdur. Çünkü hayatın devamının sağlanması besin 

kaynaklarının bolluğuna bağlıdır. Bu kaynakları sağlayan da tanrılar olduğuna 

göre onlarla doğru iletişim kurmak zorunluluğu vardır. Platon’un bu eserinde, 

Sokrates ve Glaukon’un diyaloğunun devam eden bölümlerinde doğruluk ve 

eğriliğin çıkışını toplumsal olarak değerlendirdikleri, iş bölümüne dayalı 

sınıflaşmanın nasıl ortaya çıktığı ve bunun ekonomi ve diğer yapılarla 

ilişkilerini irdeledikleri bölümün içerisinde mütevazi görünen günlük 

beslenmenin vurgulandığı görülür. Bu metinde yaşamlarını düzene sokmuş 

insanların nasıl hayatlarını sürdürdüklerini anlatan bölümde şöyle yazar 

Platon; 

Böylece düzene giren insanların nasıl yaşayacaklarını düşünelim önce, 

onlar ekmeklerini, şaraplarını, yiyeceklerini, kunduralarını 

yapacaklar, evlerini kuracaklar, yazın çoğu zaman çıplak, yalınayak, 

kışın da üstlerine, ayaklarına bir şeyler giyip çalışacaklar. Arpadan, 

buğdaydan yapacakları unları kâh pişirip, kâh yoğurup güzel çörekler, 

ekmekler hazırlayacaklar, yanlarına serdikleri hasırların, temiz 
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yaprakların üzerine dizecekleri bu ekmek ve çörekleri sarmaşık, mersin 

üzerine uzanıp, çocuklarıyla beraber keyifle yiyecekler, üstüne de 

şaraplarını içecekler. Aç kalmaktan, savaşmaktan çekindikleri için de 

gelirleri ölçüsünde çocuk yetiştirecekler değil mi? (Platon 372a-373d) 

Bu noktada Glaukon Sokrates’i böler ve araya girer çünkü ona göre 

Sokrates insanlara kuru ekmekle ziyafet çektiriyordur. Sokrates bunun üzerine 

bu menüye eklemeler yapar. Tuz, zeytin, peynir gibi katkıları olacağını da 

ekler ve devam eder. Lahana, soğan gibi besinlerle köy yemeklerini de 

yapacaklarını, incir, bakla, nohut gibi çerezleri de önlerine koyacaklarını ve 

barış ve sağlık içinde yaşlanıp öleceklerini söyler. Bu tanımla bolluğa 

kavuşmuş olan bir toplumdaki doğruluk ve eğriliğin daha iyi görülebileceğini 

savunur. Şehirlerin geliştikçe beslenmesine ve yaşam alışkanlıklarına yeni 

eklemelerin olduğunu vurgular. Sokrates kendi yemeğini yapan bir aileden, 

aşçıları hizmetçileri olan bir aile durumuna geldiğindeyse et de menülere 

ekleneceğini ve belki de o zamanda bu bolluğun ters etkileri de olabileceğini, 

bu nedenle de hekimlerin öneminin artacağını vurgular (Platon 372a-373d) 

Belki de bu tip bir gelişmenin ve lüks yaşam unsurlarının hayatlara dahil 

olmasının yani bu açgözlülüğün pek çok yararsız uğraşa sebep olacağı, 

devletin büyüyeceği ve kaçınılmaz olarak savaşlara, onunla birlikte adaletten 

yoksun bir topluma yol açacağını söylemektedir.  

Filozoflar açısından değerlendirmesi yapılan bir besin maddesi de ettir. 

Tarıma geçiş sürecinden beri önemsenen et Antik Çağ filozoflarınca farklı 

değerlendirilmiştir. Et açısından zengin bir beslenmenin bedeni ve ruhu 

olumsuz etkileyeceği, arzuları arttıracağı düşüncesi vardır. Bunun yanı sıra 

antik tıp bilgilerinde yer alan dört salgı (4 mizaç) yani kan, sarı safra, siyah 

safra ve balgam arasındaki dengenin ve bunlara eşlik eden sıcak, soğuk, nemli 

ve kuru niteliklerin bedenin dengesinin sağlanmasındaki önem göz önünde 

bulundurulduğunda et açısından zengin beslenme düzeninin vücudu ısıtacağı, 

cinsel arzuları arttıracağı düşüncesi vardı. Aslında olasılıkla filozoflar 

açısından önemli olan ölçüsüz olmamak, her şeyde aşırılığa kaçmamak ve 

düşünsel gelişimi arttırmak önemsenmekteydi (Grimm, 2008). Bu durum 

antik dünyada çok iyi bilinen bol yemek ve içkilerin olduğu ziyafet 

sofralarının kurulduğu şölen geleneğine bir tezat olarak görülebilir.  
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Platon’un bir filozof olmasına karşın onun ilgi alanları, insan ile ilgili 

olan neredeyse her alana değinmesi ile farklılık taşımaktadır. Anlatım tarzı 

olarak maddi konuları ele alarak bunlar üzerinden manevi konulara açıklama 

getirmektedir Platon. Bu yaklaşım onun, sıradan dinleyiciler için de daha 

kolay anlaşılabilir olmasını sağlıyordu. Antik Yunan felsefesinde baskın bir 

kavram olan ölçülülük olgusu Platon tarafından da üzerinde durulan bir konu 

olmuştur. Bu bağlamda Platon’un eserleri Antik Yunan dönemini beslenme 

açısından değerlendirmek isteyenler için bir referans olarak görülmektedir. 

Platon’un bazı diyaloglarında beslenme alışkanlıklarının ve şişmanlık gibi 

sağlık açısından önem taşıyan unsurların etkileri anlatılmaktır. Bu durumlar 

hakkında dönemin hekimlerinin de görüşlerini aktarmaktadır. Antik Yunan 

tarımında zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi ekonomik açıdan önemli olmasına 

rağmen Platon çok miktarda zeytinyağı tüketimini önermemektedir. Buna 

karşın tahılları, sebzeleri, meyveleri tercih etmiştir. Platon et yerine balığı 

tercih etmiş, şarabın da ölçülü kullanılmasını söylemiştir (Skiadas and 

Lascaratos, 2001). Günümüzde de diyetisyenler tarafından, ölçülülük 

durumlarına dikkat edilerek uygulanacak Akdeniz diyeti hala tavsiye 

edilmeye devam edilmektedir.  

Antik Çağda beslenme konusunda bilgi aldığımız bir diğer önemli 

kişilik Romalı doğa tarihi yazarı, Yaşlı Plinius olarak bilinen ansiklopedist 

Gaius Plinius Secundustur (23 – 79). Kuzey İtalya’da Como da doğmuş ölümü 

ise 79 yılında doğa bilimleri üzerine araştırma yaparken, Pompeii 

yakınlarındaki aktif hale geçen Vezüv yanardağının faaliyetlerini incelemek 

bölgeye gitmiş gazlardan ve dumanlardan etkilenerek hayatını kaybetmiştir. 

Plinius’un farklı konularda eserler verdiği bilinmektedir. Konuşma sanatı, 

dilbilgisi, atlı birlikleri taktikleri ve tarih üzerine eserleri vardır ancak bu 

eserler günümüze ulaşamamıştır. Plinius’un günümüze ulaşan 37 kitaptan 

oluşan büyük eseri Doğa Tarihi’nin (Naturalis Historia) ön sözünde eserin 

yüz yazardan toplanan yaklaşık yirmi bin bilginin verildiği yazılıdır. Bu 

kapsamlı eser o dönem dönemin bilime, sanata, sosyal hayata olan 

yaklaşımlarını anlatması açısından değerlidir. Kitap içerisinde evrenin yapısı, 

coğrafi olarak Avrupa, Asya ve Afrika değerlendirmeleri, insanın fizyolojisi, 

hayvanlar, bitkiler, madenler ve taşlar hakkında bilgiler ve bunların mimarlık 
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sanat ve hekimlikte kullanımları gibi pek çok farklı konu yer almaktadır 

(Üreten, 2018). 

Plinius’un, Philemo Holland (M.S.1552 –1637) tarafından 1634 yılında 

İngilizceye çevrilmiş olan eseri içerisindeki ilk kitap uzun bir içindekiler 

listesine sahiptir. Bu kitapta alt başlıklar halinde sıralama yapılmıştır ve 

yararlanılan araştırmacıların isimleri de eklenmiştir. Bu tarihi kişilikler 

içerinde bugün tüm dünyada tanınan Theophrastus, Pythagoras, Hesiodos, 

Homeros, Hipokrates, Cornelius Celsus gibi araştırmacılar olduğu gibi daha 

az bilinen belki de döneminde iyi tanınan kişilerin de olduğunu görüyoruz 

(Pliny and Holland 1634).   

Bitkilerin tedavi edici özellikleri, hayvanlardan elde edilen ilaçlar gibi, 

detaylı bir liste kitabın ilk bölümünde içindekiler kısmında yer almaktadır. 

Ancak kitabın eski tarihli oluşu ve Holland tarafından Latinceden çevirisinin 

yapılması, eserin çevrildiği tarih göz önüne alındığında, dil özellikleri 

açısından kitabın anlaşılmasını güçleştirmektedir. Yirmi bir ve otuz ikinci 

bölümler arasında kalan bölümlerde otlar, bahçe ağaçları, yabani ağaçlar, 

yabani otlar, insanlar için bitkisel ilaçlar, diğer şifalı otlar, eski kitaplarda 

olamayan ilaçlar, deniz canlılarından gelen ilaçlar gibi pek çok bitkisel ve 

hayvansal ilaçların anlatıldığı bölümler vardır.   

Kırmızı etin, buğdayın sağlık için faydalı mı zararlı mı olduğu gibi 

konular sağlık alanındaki günümüzdeki beslenme uzmanların bazen tartıştığı 

alanlar arasında yer almaktadır. Benzer şekilde süt içilmesi bazen sağlık için 

tavsiye edilirken bazı bulgulara göre de bebeklik çağını aşan kişilere tavsiye 

edilmemekte ve bunun yerine yoğurt, peynir gibi süt ürünleri önerilmekte 

hatta başka bir görüşe göre de sütün içerisinde bulunan laktozdan uzak tutan 

diyetler de tavsiye edilebilmektedir. Günümüzden iki bin yıl öncesinde de 

beslenme ve sağlık konularında birbirine zıt fikirlerin olduğunu bilmek bu tür 

tartışmaların sadece günümüz dünyasına ait bir problem olmadığını bizlere 

göstermektedir.  

Plinius kendi kitabında böyle bir tartışmayı iki bin yıl öncesinden 

bizlere, günümüze getirmektedir. Günümüz mutfağında da önemli olan bir 

besin olan soğanın sağlık üzerine etkileri Plinius dönemindeki hekimler 

arasında tartışmaya neden olmuştur. Plinius kitabında bazı hekimlerin soğanın 

kalp gibi hayati organlara zarar verdiğini ve susamaya neden olduğunu 
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söylediklerini aktarmaktadır. Bu görüşün tam aksine Asklepiades ve 

takipçilerinin soğanın sağlık açısından yararlı olduğunu ve her gün açken bir 

adet soğan yenilmesinin sağlığı sürdürmek ve güçlü olmak konusunda 

yardımcı olacağını belirttiklerini yazmaktadır. Ayrıca bu hekimlerin fitil 

olarak soğan kullanımının hemoroidli damarlara ve kabızlığa iyi geldiği 

yönündeki görüşlerini aktarmaktadır. Yine aynı kitabın altınca bölümünde ise 

Plinius sarımsağın ezilmiş fasulye ve etle düzenli olarak yenilmesinin 

öksürüğe iyi geldiğini ve hastanın kolay iyileşeceğini söylemektedir (Pliny 

and Holland, 1634).   

“Orman ve doğanın vahşi yüzü bile ilaçsız değildir, çünkü her şeyin 

kutsal annesinin insanlığın iyileşmesi için çareler dağıtmadığı bir yer yok. 

Böylece çölün kendisi bile bir eczaneye dönüştürülmüştür.  Bu nedenle tıp 

sanatı ortaya çıktı. Bizim ilaçlarımız doğanın bizlere karar verdiği bu şeyler 

olmalıdır. Bunlar her yerde vardır, keşfetmesi kolaydır ve çok az maliyeti 

vardır. Bunlar aslında hayatımızı destekleyen şeylerdir... Ama eğer çareler 

mutfağın bahçesinde aranacaksa hiçbir sanatın…” Plinus Natural History 

(Jashemski, 1999). 

Plinius’un Doğa Tarihi eserinde yukarıdaki alıntıda anlatıldığı gibi 

doğa ana, sağlık için en önemli kaynak olarak görülmüştür. Çölde dahi bu 

kaynak, bize fırsatlar sunar ve maliyeti açısından da sıkıntı çıkarmaz insana. 

Tıbbın doğuşunun ortaya çıkışını hazırlayan ise doğanın sonsuz imkanları 

değil midir?  

Antik dönemin tıp ve felsefe insanlarında olduğu gibi farklı birçok 

konuyu eserlerinde yer vermiş olan bir başka önemli kişilik de Aulus 

Cornelius Celcus’tur (MÖ 25 –MS 50). Plinius’un çağdaşıdır ve benzer 

şekilde o da ansiklopedisttir ve Plinius’un eserinde Celcus’un da alıntılandığı 

bilinmektedir. Değindiği konular arasında askerlik, tarım, retorik, hukuk, 

felsefe ve tıp gibi konular yer almaktadır ancak birçok eseri günümüze 

ulaşamamıştır (Jackson, 1999). Günümüze kadar ulaşan Tıbba Dair (De 

Medicina ) özellikle Yunan kaynaklarından derlenmiş ve kendi gözlemlerini 

de eklediği sekiz kitaptan oluşan bir araştırmadır. Tıbba Dair adlı eserinde 

Celsus özellikle Hipokrates’in yazılarını takip etmiş, benimsemiş ve 

geliştirmiştir (Köckerling, 2013). Kitabın içeriğinde tıpla ilgili pek çok farklı 

konu ve yaklaşım ele alınmıştır. Bunlar diyet, ilaç bilimi, ilaçlar ve onların 
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kullanım miktarları, hastalıkların tanımlamaları, ampirik ve rasyonel hekimler 

arasındaki diyaloglar, cerrahi ve hijyendir (Bayat, 2016). 

Celcus’un sınıflandırmasına göre Hipokrates ’ten sonra tıp, diyet, 

farmakoloji (ilaç bilimi) ve cerrahi olmak üzere üç alana ayrılmaktadır. 

Burada bahsedilen diyet kavramı antik dünyada daha geniş bir anlam ifade 

ediyordu. Bugünün bütüncül tıp yaklaşımına benzer şekilde beslenmedeki 

öneriler, egzersiz önerileri, banyo ve hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç 

önerilerini de kapsıyordu. Celcus’a göre beslenme sadece hastalık 

durumlarında değil sağlığın da korunmasının da önemli bir parçasıydı 

(Jackson, 1999). Celsus eserine şifalı bitkileri öven cümle ile başlamaktadır. 

Ona göre nasıl ki tarım sağlıklı bedenlere besin vaat ediyorsa tıp sanatı da 

benzer şekilde sağlık vaat etmektedir. Ancak biraz da sitemli bir söyleyişle tıp 

sanatının hiçbir yerde istenmediğini çünkü en medeniyetsiz milletlerin de 

şifalı otlar hakkında bilgi sahibi olduklarını söyler. Son cümleleri yarım da 

kalsa bunların hastalıklardan, yaralanmalardan kurtulmanın yolu olduğunu 

bildiklerini varsayar (Jashemski, 1999). 

Celcus’a göre yiyecekler ve içeceklerin özelliklerinin bilinmesi 

koruyucu önlemler açısından önemli görülüyordu. Bu nedenle besinleri güçlü, 

orta ve az değerli besinler olarak sınıflandırmıştır. Güçlü sınıfına girenler yani 

yüksek besleyicilik özelliği taşıyanlara baklagiller, kırmızı etler ki buna büyük 

av hayvanları ve büyükbaş hayvanlar dahil edilmişti. Aynı zamanda ekmek, 

büyük kuşlar ve balina gibi bazı büyük deniz canlıları, bal ve peynir de bu 

gruba dahil edilmişti. Orta derecede besleyicilik özelliği olan besinler 

içerisinde ise küçük boyutlu av hayvanları, bazı köklü ve yumrulu bitkiler, 

kuşlar, balıklar sayılıyordu. Son grup, yani besleyicilik özelliği az olanlar ise 

kabuklu deniz hayvanları, sebzeler ve meyveler olarak belirtilmiştir. 

Besinlerin besleyicilik gücünün aynı zamanda kesim yapılacak hayvanların 

yaşına ve büyüklüğüne, sebze ve meyvelerin yetiştiği toprağın özelliklerine, 

suyun kalitesine ve pişirme tekniklerine bağlı olarak da değişebileceğini 

aktarmıştır. Besinlere atfedilen bu güçlü ya da zayıf olma özelliği bu 

ürünlerden tüketecek hastalar içinde geçerliydi. Güçsüz hastalar için hafif 

yiyecekler, güçlü hastalar için güçlü besinler tüketilmeliydi (Jackson, 1999). 

Tarihsel süreçte tıbbın ampirik yaklaşımlardan akılcı yaklaşımlara 

geçişi aşamalı bir süreçle olmuştur. Zamanla bir bilim halini alan tıbbın 
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yanında beslenme ve diyet ile ilgili konuların da ayrı bir bilim dalı haline 

geldiği görülmektedir. 

Antik Yunan Tıbbı, ilk olarak filozof hekimler dönemi olarak bilinen 

M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda insanı, doğayı anlamaya çalışan ve tıbbı felsefe 

aracılığıyla anlatan dönem ile başlar. Bu dönemde olayların anlaşılması 

açısından sebep-sonuç ilişkileri irdelenmiş ve buna ilişkin teoriler 

geliştirmişlerdir. Bu kavramsal düşüncelerin yanı sıra deneysel çalışmalarda 

da bulunmuş olanlar vardır. Antik Yunan tıbbı değerlendirildiğinde üç önemli 

ekolden söz etmek mümkündür. Batı Anadolu kıyında yer alan Knidos 

(Datça), onun hemen karşısında yer alan Kos (İstanköy) ve Sicilya adalarında 

din ve hurafelerden bağımsız farklı yaklaşımları olan hekimlik anlayışları 

ortaya çıkmıştır (Bayat, 2016). 

Antik Yunanlar için beslenme önemsenen bir konuydu. Çünkü onlara 

göre zihinsel ve bedensel yönden güçlü olabilmenin ön koşulu olan şey 

beslenmeydi. Hastalık, sağlık ve beslenme döngüsü birbiri ile ilişkili durumlar 

olarak algılanıyordu. Temel olarak da hastalıkların nedenleri arasında 

beslenmenin önemli olduğu düşüncesinden hareket ile tedavinin de yolu 

beslenmenin doğru şekilde tekrar düzenlenmesi ile yapılabilirdi (Skiadas and 

Lascaratos, 2001). 

Antik çağın ünlü hekimi Hippokrates (Hipokrat), adını günümüze kadar 

taşıyabilmiş ünlü hekimlerden birisidir ve tıbbın babası olarak bilinmektedir. 

Kos adasında M.Ö. 460’ta tıpla ilişkili bir aile olan, babadan oğula mesleğin 

aktarıldığı Asklepiades ailesinde doğmuştur. Hipokrat, Sokrates’in çağdaşı 

olup Platon’un zamanında bile ününü koruyan bir hekimdir (Jackson, 1999). 

Hipokrat yaşamı boyunca tıbbı, din, büyü ve sihir gibi hurafelerden 

ayıklamaya çalışmış bilimsel metotlarla ve akıl yoluyla bilgilerini paylaşmış 

ve modern tıp anlayışının temellerini atmıştır. Ancak ironik olarak M.Ö 370’te 

Larissa’da gömüldüğü yerde bulunmuş olan arı kovanın ballarından yiyenler 

bu balın her derde deva olduğuna inanmışlardır (Bayat, 2016). 

Hipokrat külliyatı (Hipokratik Korpus) olarak bilinen ve M.Ö. 5. 

yüzyılın tıbbi eserler grubu ona atfedilmiştir. Tıp pratikleri kuşkusuz ondan 

önce hekimlik sanatına katkısı olanlar ile başladığı ancak Batı tıbbının 

temellerinin onunla atıldığı düşünülmüştür. Oldukça kapsamlı şekilde ele 

alınmış olan bu külliyat içerisinde farklı konularda tıp ile ilgili bölümler 
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bulunmaktadır (Jouanna and Magdelaine, 2018). Bu Külliyatın M.Ö. 3. yy’da 

İskenderiye’de benzer anlayıştaki öğrenciler tarafından toplandığı tahmin 

edilmektedir (Bayat, 2016). Külliyatta, insan fizyolojisi ile ilgili bölümlerden 

bazıları, salgın hastalıklar, hastalıkların sınıflandırması, cerrahi, kadın ve 

doğum ile ilgili hastalıkların yanı sıra beslenme düzeni ile ilgili bölümler ve 

buna ilişkin aforizmalar yer almaktadır. Külliyatın her bir bölümünün 

Hipokrat tarafından yazılmadığı, dil özellikleri, yazımsal ve yaklaşım 

farklılıkları nedeniyle bazı metinlerin dönemin başka hekimlerince kaleme 

alındığı düşünülmektedir. Bu ayrım, dönemin iki önemli tıp okulunun Kos ve 

Knidos okullarının farklı tedavi ve yaklaşımlarına göre de yapılmıştır 

(Jouanna and Magdelaine, 2018).  

Anlatım dili ve metinlerin tarzları değerlendirildiğinde ona ve Kos 

ekolüne atfedilen metinler şunlardır; Aforizmalar, Havalar, Sular ve Yöreler, 

Kalbe dair, Tanı, Bulaşıcı Hastalıklar, bugünkü modern tıp dünyasında da 

Hipokrat yemini olarak iyi bilinen Yemin, Eklemler, Kafa yaralanmaları, 

Kutsal Hastalık (Epilepsi), İnsanın Yapısı ve bizim de bu bölüm içerisinde 

değerlendirmeye çalışacağımız Akut Hastalıklarda Uygulanacak Beslenme 

Rejimi olarak düşünülmektedir (Bayat, 2016). Zaman içerisinde dönemin tıp 

ile ilgili bilgilerinin çoğunun Hipokrat’a atfedildiği bilinse de bizim için 

önemli olan, o dönemin tıbbının beslenme ve sağlık konularına 

yaklaşımlarıdır.    

Hipoktatik külliyatın önemli açıklamalarından biri vücut sıvıları ile 

ilgilidir. Sarı safra, kara safra, balgam ve kandan oluşan vücut sıvıları dört 

mizaç teorisini oluşturmaktadır. Bu özellikler mevsimlerle de 

ilişkilendirilmiştir. Buna göre kara safra/sonbahar, balgam/kış, kan/ilkbahar, 

safra/yaz olarak tanımlanmıştır. Bu sistemde denge önemliydi, eksik olanı 

tamamlamak fazla olanı azaltmak gerekliydi ve mevsimlerin özelliklerine 

göre beslenmek esastı. Örneğin soğuk ve nemli olan besinler sindirim 

açısından yazın tercih edilmesi gerekirken sıcak ve kuru besinler de kışın 

tercih edilmeliydi (Donahue, 2015).  

Akut Hastalıklarda Rejim başlıklı bölümde temel olarak bu tür 

hastalıklarda beslenme ile ilgili uygulanacak öneriler verilmiştir. Dikkat 

çekici olan bir insanın alışık olduğu beslenme düzeninde ani değişiklikler 

yapılmasının sakıncaları olduğu ve sağlıklı insanların bundan olumsuz 
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etkilenmesi olası iken akut bir hastalığı olanın daha çok etkileneceği 

anlatılmıştır. Bu durumda sadece besinlerin içeriklerinin değişmesi değil aynı 

zamanda öğün sayısının da aniden değiştirilmesinin uygun olmadığı 

yönündedir. Yapılan perhiz sonrasında fazla miktarda yemek yemenin mideye 

olumsuz etkisi olacağı, aynı zaman da diğer organları da olumsuz etkileyeceği 

aktarılır (Jouanna and Magdelaine, 2018). 

Bu bölüm içinde adı en fazla geçen besin arpa lapası ve arpa suyudur. 

Arpa lapasının kıvamı ve kullanım şekilleri hakkında detaylı açıklamalar 

yapılmıştır. Bitkisel ilaç olarak kullanılan bazı otlar ise şunlardır; siyah 

çöpleme otu boşaltım için önerilir, sütleğenin gaz kesici etkisi ve yumuşatıcı 

etkisinden söz edilir, antik çağ tıbbında ticareti yapıldığı bilinen ancak soyu 

tükenmiş bir bitki olan silphium bitkisinin suyunun sütleğene eklenerek de 

kullanılabileceği bilgisi verilir. Benzer şekilde siyah çöpleme otuna anason, 

kimyon, yaban havucu eklenerek oluşturulan karışımın da benzer etkiyi 

yapacağı anlatılır. Aforizmalar bölümünde ise çöpleme otu hakkında bir bilgi 

daha ediniriz. Bu otun sağlıklı insanlar için kullanılmaması gerektiği çünkü 

onlarda konvülsilyonlara (nöbet) neden olabileceğini aktarılır (Jouanna and 

Magdelaine, 2018). Kara çöpleme olarak bilinen bu bitkinin zehirli olduğu 

bilinmekte ve Latince  Helleborus niger olarak isimlendirilmektedir.  

Akut Hastalıklar Rejim üzerine adlı bölümde bahsi geçen diğer besin 

maddeleri de bal, sirke ve şaraptır. Balın kullanım önerileri verilirken dört 

mizaç teorisinin dikkate alındığı görülür. Bal ve su karışımının öksürüğe iyi 

geldiği, akciğerleri yumuşattığı, balgam çıkarmayı sağladığı, bal şerbetinin de 

idrar söktürücü işlevi olduğundan bahsedilir. Ballı su karışımın o dönemin 

genel anlayışında güçten düşürdüğü düşüncesinin yaygın olduğu, bu sebeple 

ölümü hızlandırdığı düşünülmüştür. Bu genel yargıya karşı çıkan metinde tüm 

vakalarda ölümü çabuklaştırmadığı, mideye dokunmadıkça sudan bile daha 

fazla güç verdiği aktarılır. Bal, su ve şarap karışımının ise hastaya bazen iyi 

geldiği bazen de kötü geldiği yorumu yapılmıştır. Sirkeli bal şerbetinin de 

benzer şekilde balgam söktürücü etkisi olduğu, ses kısıklığına iyi geldiği 

bununla beraber akciğerleri yumuşatmaya yaradığı anlatılır. Benzer şekilde 

kullanım açısından bazen de balgam çıkarmada sorunlara sebep olabileceği 

yazılmıştır (Jouanna and Magdelaine, 2018). Aslında bölümün tamamı 

gözden geçirildiğinde farklı yorumların yapıldığı, iyi gelen bazı maddelerin 
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bazen de kötü etkisi olduğunun söylenmesi, anlatımlarda bir kararsızlık 

durumunun varlığını düşündürmektedir. Bazı açıklamaların bugünün modern 

tıp açıklamaları ile örtüşmediği görülmektedir.   

Hipokratik Külliyatın Aforizmalar bölümü, yedi ayrı konu başlığı 

altında 411 adet, genellikle kısa yazılmış birbirinden bağımsız olarak ele 

alınan önermelerden oluşmaktadır. Günümüzde buradaki aforizmalar sadece 

tıp bilgisine sahip kişilerin değil halkın da ilgisini çeken, en çok çevirisi 

yapılan ve yayınlanan bir metin grubu olduğu görülmektedir. Beslenme ile 

ilgili diyet ve boşaltım konularının olduğu bölümler aslında Akut 

Hastalıklarda Rejim adlı bölümle benzerlikler göstermektedir. Bu aforizmalar 

Hippoktates’in öğretisinin ve Kos Ekolünün bir özeti gibi düşünülmektedir. 

Aforizmalar içerisinde hastaya olan yaklaşımlar, diyet önerileri, nöbetler 

sırasında yapılacaklar, uykunun önemi, mevsimlerin sağlık üzerine etkileri, 

insanın büyüme evrelerindeki değişimler, ateşli hastalıklar için öneriler, 

hamilelik ve kadın hastalıkları gibi pek çok farklı konuda öneriler 

bulunmaktadır. Beslenme ile ilgili önerilerden “Beden belli bir süre içinde 

zayıflarsa hastayı yavaş yavaş besleyin. Fakat hasta kısa sürede aşırı 

zayıflarsa hastayı hemen yeniden çok iyi besleyin”, “Az beslenenden çok iş 

istenmez” gibi beslenmenin azlığı ya da aşırılığı ile bağlantılı aforizmaların 

yanı sıra “Zayıflardan çok yapı itibari ile şişmanlarda ani ölüm daha 

yaygındır” denilerek kilolu olmanın olumsuzluklarından da bahsedilmiştir. 

Perhiz yapma konusunda yaşlıların daha dayanıklı olduğu, gençlerin buna az 

dayanabildiğinin anlatıldığı aforizmada yaşla birlikte beslenme 

alışkanlıklarının değişmesi bahsedilmektedir. Öğünlerin günde kaç kez 

yeneceği, tek seferde az mı çok mu yenilebileceği gibi durumlara karar 

verilirken de alışkanlıklar, yaş ve içinde bulunulan mevsimlerin göz önüne 

alınması gerektiği vurgulanmıştır (Jouanna and Magdelaine, 2018).  

Hipokratik Korpus içerisinde yer alan “Sağlıklı Rejim” bölümü, 

bugünkü modern tıpta yer alan önleyici tıp pratiklerinin o dönemdeki örnekleri 

sayılabilir. Bu bölüm içerisinde genel olarak kışın az yemek ve içmek, 

yenilecek etin ve balığın kızartılması, ekmek ve sulandırılmış şarabın 

kullanılması uygun görülürken bu tip beslenmenin bedeni kuru ve sıcak 

tutacağı belirtilmiştir. İlkbaharda ise içeceğin oranının artırılması arpanın 

ekmek yerine tercih edilmesi genel olarak tahılların daha az tüketilmesi, 
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menüye biraz sebze eklenmesi, etin ise kızartma olarak değil haşlama olarak 

tüketilmesi önerilmiştir. Yazın ise olasılıkla daha hafif olarak görülen 

haşlanmış et, daha çok sebze ve tamamıyla yumuşak şekilde yapılmış tahıllar 

ve bolca sulandırılmış şarap ile sofralar hazırlanmalıdır. Mevsimlere göre 

verilen bu önerilerde geçiş dönemlerinin de ani şekilde olmamasına dikkat 

edilmesi salık verilir. Yine bu bölümde bahsedilen bir konu da şişman 

insanların beslenme durumları ile ilgilidir. Onlara tıpkı bugün olduğu gibi 

diyet ve egzersiz yapmaları önerilmektedir (Jouanna and Magdelaine, 2018). 

Hipokrat’ın “Besinler Üzerine” adlı çalışmasında sporcular için de 

öneriler bulunmaktadır. Bu önerilerden biri, besin olarak olmasa da 

egzersizler için vücudu ısıtmak amacıyla zeytinyağı kullanımının 

önerilmesidir. Buradaki amaç kasların ısıtılması ve esnekliğinin artırılması ile 

spor yaralanmalarından kaçınılmasıdır. Ayrıca incir gibi bazı meyveler enerji 

vermesi açısından sporculara tavsiye edilmektedir (Kleisiaris et al., 2014). 

“Her ne kadar pek çok kaynağı kullanıyor olsak da hastalıkta ya da 

sağlıkta besin olmadan hayat imkansızdır” (Donahue, 2015) diyerek 

besinlerin önemi vurgulayan Galenos (Galen, M.S. 129-216) Anadolu’da 

Pergamon’da (Bergama) doğmuş, anatomi, fizyoloji ve felsefe gibi pek çok 

alanda önemli eserler vermiş, tıp tarihinin ünlü bir hekimidir. Sadece kendi 

döneminde tanınmamış, Orta Çağ’da tıbbın Papası olarak bilinmiş ve 

Rönesans’ta ise fizyologların ve anatomistlerin akıl hocası olmuştur.  

Çağının bilginleri Galen için, özünde bir Hipokrat’tı ancak filozof 

olarak Aristotelesçiydi demişlerdir. Bu açıdan Galen’in her iki alandaki 

ustalığını vurgulamışlardır (Magner, 2005). Tıp ile ilgili eserleri günümüze 

kadar ulaştığı için bu alanda daha çok tanınan ancak felsefe alanında, her ne 

kadar eserleri günümüze ulaşamasa da epistemoloji, zihin felsefesi ve doğal 

dünyada nedensellik gibi konulara değindiği bilinmektedir. On altı yaşında tıp 

eğitimine başlayan Galen, bir süre dönemin başarılı hekimleri ile çalışmak için 

Smyrna, Korinthos ve İskenderiye de kalmış, 157 yılında ise doğduğu şehir 

Pergamon’a dönmüştür. Ancak burada fazla kalmamış ve Roma’da yaşamına 

devam etmiştir. Aristoteles’in biyoloji çalışmasından örnek aldığı “Bedenin 

Kısımlarının İşlevi” adlı eseri bedenin yapı ve işlevlerinden bahsederken 

“Hipokrat’ın ve Platon’un Öğretileri” adlı eserinde tıp ve felsefenin bir sentezi 

karşımıza çıkmaktadır. Diğer önemli eserleri arasında “İyileştirme Yöntemi”, 
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etik ile ilgili eseri “Üzüntüden Kaçınma” ve “Benim Öğretilerim” adlı eserleri 

sayılabilir (Galenos, 2018).  

Galen de diğer Antik Çağ hekimleri gibi dört mizaç teorisine göre 

vücudun dengesinin korunması ile sağlığın korunacağını ve vücut salgılarının 

dengesinin önemini vurgular. Onun görüşüne göre sağlık aşırı uçlar arasındaki 

orta durum olarak ifade edilmiştir. Bu nedenle beslenme de önem 

taşımaktadır. Aşırı sıcak ya da soğuk, nemlilik ya da kuru olma durumlarında 

rejimler ile dengenin sağlanabileceğini aktarmıştır (Estes, 1999). 

Ancak beslenmeye eşlik edecek diğer uygulamaların; masaj, banyo, 

uyku ve egzersizin de önemini vurgulamıştır (Jackson, 1999). Ona göre 

salgıların biriktiği yerde dengenin sağlanması için boşaltım en doğru yoldu. 

“Sağlığın Korunması” adlı eserinde bu konudan bahsetmiştir. Boşaltım mide 

yoluyla, idrar yoluyla, terlemeyle ya da öksürme gibi yöntemlerle yapılabilirdi 

(Galenos, 2018). Galen, besinlerin niteliklerini belirten üç ciltlik kitabında 

tahıllar, meyveler ve sebzeler ve hayvansal gıdaları anlatan yazılar aktarmıştır. 

Kabuklu tahılların besleyicilik açısından daha zengin olduğu, az miktarda 

tüketilmesinde bile güç verdiğini, yağlı tohumlardan olan susamın yüksek 

besin değerlerine ve yiyen için olumlu his vermesine rağmen vücudu ısıtan 

yapısı nedeniyle vücudu yorduğunu ve mide için iyi olmadığını aktarmıştır. 

Öneri olarak susamı kullanırken bal ile kek yapılmasını ya da ekmek üzerine 

serpilerek yenilmesi gerektiğini salık verir. Galen’in metinlerinde geçen bir 

diğer besin maddesi de karpuzdur. Karpuzun özellik olarak idrar söktürücü 

olduğunu aynı zamanda serinletici etkisinin olduğunu söyler. Besin olarak 

etkisinin yanı sıra cilt üzerine sürüldüğünde derideki izleri için de tedavi edici 

özellikleri olduğunu belirtir. Cilt için etkisi olmasa da kavun için de benzer 

serinletici etkiden bahsetmektedir. Galen’in, bugünün beslenme önerilerinde 

sıkça kullanılan zayıflama diyeti terimini ilk kullanan hekim olarak bilinir. 

Kendinden önceki hekimlerin bu konuda beslenme önerileri olsa da onun yeni 

olan yaklaşımı, bu konuda beslenme düzeni ortaya koymasıdır (Güveloğlu, 

2018).  

Galen çok seyahat eden ve çok gözlem yapan bir kişiydi. Bu 

gözlemlerinden birisi ise şehirde ve kırsalda yaşayanların turp kullanımına 

ilişkin farkları anlattığı “Yiyeceklerin Gücü Üzerine” adlı kitabında yer alan 

yazısı idi. Onun tanımına göre şehirde yaşayanlar turpları genelde çiğ 
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tüketirler, sindirimi rahatlatmak için balık sosu ile bir başlangıç olarak ya da 

sirke ile tüketirlerken kırda yaşayanlar genellikle ekmek ile taze kekik, yeşil 

nane gibi taze otlar ile tüketmektedirler. Aynı eserde yer alan başka bir metin 

ise salyangozların tüketimi üzerinedir. Mideyi rahatlatıcı etkisi olan bir su 

içeriği bulunan salyangozun zeytinyağı, balık sosu ya da şarap ile tatlandırarak 

kullanıldığı zaman bağırsaklar için yumuşatıcı etkisi olduğunu, etini 

kullanmayı tercih edenler için suda kaynatılması gerektiğini daha sonra 

işlemin tekrar edilmesi ve sonra baharatlanması, üçüncü kez tekrar suyunu 

çekene kadar kaynatılması gerektiğini söyler. Bu şekilde etinin yumuşadığını, 

mideye iyi geldiğini ve vücuda yeterli besin sağladığını anlatır. Galen “Gıda 

Maddelerinin Özellikleri Üzerine” adlı yapıtında meyveler üzerine anlatı 

yapar. İnsanlar için yenebilen meyveleri nemli ve ince olarak tanımlar ve bu 

besin maddelerinin insan sindirim sisteminden hızlı geçtiğini hem idrar hem 

de cilt yoluyla atıldığını, bu nedenle bu tür gıdaların hekimler tarafından zayıf 

besleyici olarak tanımlandığını söyler (Donahue, 2015).   

Antik Çağın en önemli farmakoloji kitabının yazarı Pedanius 

Dioscorides (M.S. 20-70) M.S. 1.yüzyılda Roma imparatorları, Caligula (37-

41), Cladius (41-54) ve Neron (54-68) dönemlerinde Roma ordusunda görev 

yapmış bir hekimdir. De Materia Medica (Tıp Üzerine) onun en önemli eseri 

olarak bilinmektedir. Bu eseri yazarken görevi nedeniyle Roma ordusu ile 

farklı birçok yeri görmesi ona farklı bitki türlerini inceleme fırsatı vermiştir 

(Ataç ve Yıldırım, 2004). Dioscorides, Kilikya’da bugün Adana Kozan 

sınırlarında yer alan Anzarbos (Anavarza) kentinde doğmuştur. Eserini 

yaklaşık olarak 65 yılında Yunanca olarak yazmış olan Dioscorides, 

farmakoloji ve tıp alanında çağlar boyu önemli sayılan biri olmuştur. Kitabın 

tıp ve farmakoloji dışında içeriğinde, bahçecilik ve bitki ekolojisi hakkında 

bilgiler de yer almaktadır. Eserin orijinal el yazması günümüze ulaşamasa da 

kopyaları mevcuttur. Kitabın içeriğinde altı yüz bitki, otuz beş hayvansal ürün 

ve doksan mineral hakkında bilgiler yer almaktadır. Eser, ilaçlarla ilgili olarak 

beş kitaba ayrılmıştır. Bunlar 1-Aromatik yağlar merhemler, ağaçlar, 2- 

Yaşayan yaratıklar, süt ve süt ürünleri, tahıllar ve otlar, 3- Bitki suları ve 

kökler, 4- Kökler ve otlar 5-Üzümler ve şaraplar, metalik cevherler olarak 

bilinmektedir. (Janick and Stolarcyzk, 2012). De Materia Medica’nın on 

altıncı yüzyılda yazılmış olan bir kopyasındaki endekse göre 4740 tıbbi 
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kullanıma ilişkin bilgi bulunmaktadır, uyarıcılar antiseptikler, 

antienflamatuarlar gibi 360 çeşit tıbbi etki gösteren ilaçtan bahsedilmektedir 

(Riddle, 1985). Osbaldeston tarafından (2000) hazırlanmış olan Disocorides’e 

ait Materia Medica’nın kapsamlı kopyasında bugüne kadar yazılmış olan 

kopyalar tarih sıralaması ile verilmiştir. Esere ait onlarca kopya Latince, 

Çağdaş Yunanca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, İngilizce, Çekçe 

dillerine çevrilmiş ve eserin günümüze kadar ulaşmasına katkıda 

bulunmuştur. 

Materia Medica, botanik bilgisi ve ilaç bilgisi açısından 

değerlendirildiğinde bugünün modern farmakoloji alanının temelini 

oluşturduğu düşünülmektedir. Sentetik ilaçlarının olmadığı antik dönemde 

besinler ilaç gibi düşünülmüş ve şifa verici etkileri önemsenmiştir. Kitaptan 

örnek verecek olursak buğdayın kullanımının yeni, olgun ve ayva sarısı 

renginde olduğu durumda ve o dönemde setaneios denilen üç aylık buğdayın 

sağlık için uygun olacağını aktarmaktadır. Buğdayın çiğ yenildiği zaman 

bağırsak kurtlarını arttırdığı ancak çiğneyip lapa şeklinde köpek ısırıkları 

üzerine sürüldüğünde faydalı olacağı söylenmektedir. Dioscorides buğdayın 

besleyiciliği ile ilgili olarak da en kaliteli buğdaydan yapılan ekmeğin iri taneli 

undan yapılan ekmeğe göre daha besleyici olduğunu, buna karşın üç aylık 

buğdaydan yapılanın ise daha hafif ve sindiriminin daha kolay olduğunu 

aktarmaktadır. Ban otunun suyunun setaneios unuyla birlikte kullanıldığında 

tendonların romatizmal ağrılarında ve bağırsak gazlarına karşı ilaç olarak 

kullanıldığını ve bu buğdayın sirke ve balla kullanıldığında ise doğum 

lekelerini ortadan kaldırdığını yazmaktadır. Eski ve kuru ekmeğin ya tek 

başına ya da başka şeylerle kullanıldığında ishale iyi geldiğini, tuzlu suya 

batırılmış ekmeğin ise liken benzeri deri döküntülerinin tedavisinde 

kullanılabileceğini söyler. Buğdayın tedavi edici kullanım alanlarından bir 

diğerinde ise ince buğdaydan yapılan karışımın kan tüküren insanlar için iyi 

olduğu aktarılır. Kepeğin keskin sirke ile kaynatılıp lapa gibi cildin üzerine 

sıvandığında cüzzam ya da yeni oluşan iltihaplar için yararlı olduğu anlatılır. 

Sedef otu suyu ile kullanıldığında göğüslerde oluşan süt yumrularının 

şişmesini engellediği ayrıca engerek ısırığına ve kolik sancısına iyi geldiğini 

söyler. Hamur şeklinde yapıldığında da nasırları yumuşatmada iyi olduğu, 

genel olarak baktığımızda iltihap giderici, öksürük gibi durumlarda 
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yumuşatıcı, hayvan zehirlerine etkili olduğu aktarılmaktadır (Donahue, 2015). 

Metinlerden anlaşılacağı gibi buğdayın tedavi edici olarak pek çok farklı 

hastalıkta kullanımının olduğu, bunun yanı sıra da beslenme için de önem 

taşıdığı vurgulanmaktadır. 

Dioscorides’in eserinde sadece ilaç tarifleri bulunmaz, bunun yanı sıra 

kullanılacak malzemenin hazırlıkları ile ilgili de bilgi verilmektedir. Örneğin 

güllerin hazırlanması ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Güllerden göz merhemi 

yapmak için güllerin taç yaprağının beyaz kısımlarının oniks taşı makas ile 

kesilmesi, geri kalan kısmın top haline getirilerek havanda dövülmesi ve 

merhem haline getirilebileceğini aktarır. Hazırlık yapılırken gül yapraklarının 

gölgede kurutulması gerektiği, küf oluşmaması için de sıklıkla 

döndürülmesinin uygun olacağını vurgular. Bu şekilde hazırlanmış 

kurutulmuş güllerin şarap ile kaynatılması ile göz ağrısı, baş ağrısı, kulak 

ağrısı, diş eti acıması, rahim ağrısı gibi birçok ağrıyı geçirmede etkili 

olduğunu aktarmaktadır (Donahue, 2015). 

Dioscorides’in anlatımları içerisinde günlük hayatta kullanılan besinler 

de sıklıkla yer almaktaydı. Bu anlatılardan biri peynir üzerinedir. Tuzsuz 

yenen peynirin besleyici olduğu kolay sindirilebilir olması nedeniyle mide 

için uygun olduğu, sindirim sistemi için orta dereceli yumuşatma etkisi 

olduğunu anlatır. Hippace olarak bilinen ürünün at peyniri olduğunu, 

kokusunun kötü olduğunu ancak çok besleyici olduğunu söyler (Riddle, 

1985). Meyvelere ilişkin bir örnek verecek olursak Antik dünyada sevilerek 

tüketilen narın hoş bir tada sahip olduğunu, mideye iyi geldiğini ancak 

besleyici olmadığını yazmaktadır. Sağlık açısından öneri olarak, akut ateşi 

olanların kullanmaması gerektiğini, mide yanması için iyi etkisi olduğunu ve 

idrar söktürücü etkisi olduğunu söyler. Tadı keskin olan narın, güneşte 

kurutulmuş çekirdeği et ile haşlandığında mide ve bağırsak deşarjlarını 

durdurmakta etkili olduğunu aktarır. Narın diğer faydaları ise yağmur suyu ile 

hazırlanan içeceğin kan tükürenlere iyi geldiği, çekirdeklerinin ezildikten 

sonra kaynatılması ve bal ile karıştırılmasının ağızdaki ve cinsel organlardaki 

yaralarda kullanılabileceğini, ayrıca dizanteri geçirenlere ve çocuk 

doğuranlarda yapılacak banyolarda yararlı olduğunu söyler (Osbaldeston, 

2000).  
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Günümüz dünyasında beslenme ve onun sağlık ile ilişkili yönü 

önemsenen ve araştırılan bir konudur. Yanlış, aşırı ya da yetersiz beslenmenin 

yol açtığı sorunlar, günümüz dünyasını küresel düzeyde etkilemektedir. 

Obezite, kalp damar hastalıkları, Tip 2 diyabet, gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin sorunlarıyken az gelişmiş ülkeler yetersiz beslenme sorunları ile 

uğraşmaktadırlar. Beslenmeye dayalı hastalıkların yanı sıra diğer pek çok 

hastalıkta beslenme rejimleri, hastalıklardan koruyucu, önleyici ya da tedavi 

edici unsurlar olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin kanser gibi 

hastalıklardan korunmak için beslenme rejimleri ona uygun besin önerileri ile 

karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde bu hastalıkların sadece temel sağlık 

sorunu olarak değil aynı zamanda ekonomik bir sorun olarak da karşımıza 

çıktığı görülmektedir. 

Benzer şekilde geçmiş dönem Antik Yunan ve Roma dünyasında da 

beslenme ve sağlık ile ilgili uygulamalar, denemeler ya da gözlemsel 

değerlendirmeler ile yapılmış, bunun sonucunda edinilen bilgiler onaylanmış 

ve o çağın tıbbi literatürüne girmiştir. Daha sonra bu bilgiler halkın 

uygulamalarına sunulmuştur. Bu bilgi birikimi o dönemin konu ile ilgili 

uzmanlarının görüşlerinin yansıtmaktadır. Aynı zamanda tüm bu bilgiler 

dönemin sosyal, kültürel yaklaşımlarını da içlerinde barındırırlar ve Akdeniz 

ile Ege dünyasının coğrafi, iklimsel özelliklerini de taşırlar. Hastalıkların 

tedavisinde beslenme antik çağ için koruyucu önlemler dışında tedavinin de 

bir parçası olarak karşımıza çıkar. Hastalık öncesinde ve sonrasında yenilecek 

besinlerin düzenlendiği hatta kişinin yaş, cinsiyet ya da yaptığı iş göz önüne 

alınarak önerilerde bulunulduğu görülmektedir.  

Bu bağlamda beslenme ve sağlık ilişkisi binlerce yıllık birikimi üzerine 

yeni bilgiler ya da yeni bakış açıları eklenerek gelişmeye devam etmektedir. 

Antik Dönem içinde bu konunun önemi ele aldığımız filozoflar, hekimler ya 

da konuya ilgi duyan araştırıcıların aktarımları ile ortaya konulmuştur. Metin 

içerisinde yer almayan elbet birçok farklı araştırmacı da bulunmaktadır. 

Ancak ele aldığımız perspektiften sonuç olarak söyleyebileceğimiz şudur; 

antik dönemde beslenme sadece yaşamın devam etmesi için gerekli olan bir 

öge olmayıp sağlıklı kalabilmenin de koruyucusu olmak amacı gütmektedir. 

Bu dönemde dikkat çeken diğer bir unsur ise beslenmenin tek başına ele 

alınmadığı, yanı sıra egzersiz, uyku, masaj gibi yöntemlerinin de sağlığın 
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korunmasındaki öneminin vurgulanmasıdır. Günümüzdeki bütüncül tıp 

yaklaşımının temellerini atan bu görüşler önemini ve etkilerini hala 

taşımaktadır.  
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INTRODUCTION 

Propionic acidemia disease 

Propionic acidemia (PA, OMIM #606054) is one of the intoxication 

types organic acidemias, which often present in the neonatal period with 

lethargy, poor feeding, and vomiting and can progress to coma if not identified 

and treated appropriately. In addition, individuals known to have PA can also 

present with acute metabolic decompensation requiring similar therapy. 

Patients with related intoxication type organic acidemias present in a similar 

way, respond to many of the same interventions, and have similar outcomes, 

if not treated (V. Prietsch et al., 2002; Saudubray et al., 2006).Propionic 

acidemia (PA), first described in 1961 by Childs (Childs et al., 1961), is an 

autosomal recessive inborn error of metabolism in which there is a deficiency 

in propionyl-CoA carboxylase (PCC), an enzyme involved in catabolizing 

branched chain amino acids, odd numbered chain length fatty acids, 

cholesterol and other metabolites (W.A et al., 2008). 

Propionic acidemia  results from a genetic deficiency of propionyl-CoA 

carboxylase (PCC, EC 6.4.1.3), a mitochondrial biotin-dependent enzyme, 

which is ubiquitously distributed in various tissues and catalyses the 

conversion of propionyl-CoA to D-methylmalonyl-CoA in the catabolic 

pathway of the essential amino acids threonine, methionine, valine and 

isoleucine, odd-chain fatty acids and cholesterol. Propionyl-CoA and other 

organic acids and esters accumulate intracellularly and may inhibit specific 

intramitochondrial processes causing major secondary biochemical 

abnormalities such as hyperammonemia, hypo glycaemia, hypo carnitinemia 

and lactic acidosis or increasing the synthesis of odd-numbered long-chain 

fatty acids (OLCFA) (W.A et al., 2008). 

This biotin-dependent mitochondrial enzyme consists of two non-

identical subunits,alpha- and beta -encoded by PCCA (MIM 232000) and 

PCCB (MIM 232050) genes, respectively. The alpha subunit contains the 

biotin attachment site at the C-terminus and a biotin carboxylase domain. An 

enzyme deficiency can rise from mutations in either the PCCA or PCCB 

genes. PCC catalyses the carboxylation of propionyl-CoA to D-

methylmalonil- CoA in the catabolic pathway of odd-numbered carbon fatty 

acids and aminoacids, namely isoleucine, valine, threonine, and methionine. 
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The biochemical features of PA include mild to severe ketoacidosis, 

hyperammonemia, hyperglycinemia-uria, mild to moderate elevation of 

lactate, low levels of free and total carnitine, high concentration of plasma 

oddchain fatty acids and a diagnostic urine organic acid profile (3-

hydroxypropionate, methylcitrate, propionylglycine, and tiglylglycine) 

(Lehnert et al., 1994). 

PA is caused by the inherited deficiency of the mitochondrial biotin-

dependent enzyme propionyl CoA carboxylase (PCC) that catalyzes the 

carboxylation of propionyl-CoA to D-methylmalonyl-CoA, which eventually 

enters the Krebs cycle as succinyl-CoA (Figure 1). Propionyl-CoA is common 

to the pathway for degradation of some amino acids (isoleucine, valine, 

threonine and methionine), odd-chain fatty acids, and cholesterol. Native PCC 

is a hetero polymeric enzyme, composed of two types of subunits, a and b, in 

an a6b6 configuration, with the a-subunit central core and each of the a-

subunits attaches to a b-subunit. The a-subunit has ATP, bicarbonate and 

biotin-binding domains, and is responsible for transferring bicarbonate to 

form carboxy biotin, the first step in the PCC reaction. The b-subunit has a 

propionyl-CoA binding site and is responsible for transferring the carboxyl 

group to propionyl-CoA (Fig. 1) (Richard et al., 2015). 

Figure 1. Schematics of the enzymatic step affected in PA and resulting cellular and 

clinical alterations. 
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Propionic acidemia is caused by defects in propionyl-CoA carboxylase 

(PCC). PCC is a biotin-dependent mitochondrial enzyme involved in the 

metabolism of odd-chain fatty acids and the amino acids methionine, 

threonine, isoleucine, and valine by converting propionyl-CoA to 

methylmalonyl-CoA (Fig. 2). PCC is a dodecamer consisting of six a and six 

b subunits encoded by the PCCA and PCCB genes on chromosomes 11 and 3 

. Mutations in either gene can cause PA with a spectrum of phenotypes 

(Hofherr et al., 2009). 

 

 

FIG. 2. Metabolic pathway for propionyl-CoA carboxylase (PCC). The pathways in 

a normal patient (A) and in a propionic acidemia patient (B)  (Hofherr et al., 2009). 

 

In regions where expanded newborn screening panels are available, 

patients with PA can be identified by an elevated propionyl carnitine (C3). 

While many of these individuals are detected in a presymptomatic state, the 

rapidity of onset of symptoms and the time necessary to process newborn 

screening samples mean that a number will be symptomatic before results are 

available. Early identification, evaluation, and treatment of a metabolically 

unstable patient with PA are important to improve survival and reduce 

morbidity (Saudubray et al., 2006). 
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The two main phenotypes of PA are a severe form with neonatal 

ketoacidosis, feeding refusal, lethargy, failure to thrive, seizures and 

encephalopathy; and a milder, later-onset chronic form. The disease is caused 

by mutations in either the PCCA (MIM#23200) or PCCB (MIM#232050) 

genes encoding the a- and b-subunits of propionyl-CoA carboxylase protein 

(PCC, EC 6.4.1.3). PCC is a mitochondrial biotin-dependent enzyme that 

catalyzes the conversion of propionyl-CoA to D-methylmalonyl-CoA in the 

catabolic pathway of the essential amino acids threonine, methionine, valine 

and isoleucine, odd-chain fatty acids and cholesterol (Rosenberg 1983).Major 

secondary biochemical abnormalities including hyperammonemia, hypo 

glycemia, hypo carnitinemia, lactic acidosis and an increased synthesis of odd-

numbered long-chain fatty acids (OLCFA) are due to the intracellular 

accumulation of propionyl- CoA and other organic acids and esters (Merinero 

and  Pérez, 2011). Individuals with PA can present with life-limiting 

intermittent  crises that are marked  by metabolic acidosis and 

hyperammonemia  in some cases. Long-term complications, including 

seizures,  cardiomyopathies, metabolic stroke-like episodes and cardiac  

arrhythmias, severely  impact the quality of life and cause progressive  

deterioration, sometimes ending in sudden death (Collado et al., 2020). 

Therapeutic options focus on dietary restriction of the precursors of P-

CoA, such as odd-chain fatty acids and propiogenic  amino acids (valine, 

methionine, isoleucine, and threonine), while  trying to maintain normal 

growth, scavenging excess P-CoA using  carnitine, and  symptomatically 

treating complications as they occur  (Sutton et al., 2012).The diagnosis of PA 

is based on clinical symptoms and biochemical analysis, and the enzyme 

deficiency is confirmed by assaying PCC activity in lymphocytes and/ or skin 

fibroblasts. The defective gene, PCCA or PCCB, can be determined by 

complementation studies in which patient fibroblast cell lines are fused with 

tester strains of the known complementation groups followed by assay for 

restoration of propionate metabolism (Gravel et al., 1977, Saunders et al., 

1979). 

However, what constitutes mild versus more severe types of PA, their 

defining features, such as other genotypes and biomarkers associated with 

them, has not been established. Propionyl carnitine (C3) and 2-methylcitrate 
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(2-MC) are widely used diagnostic biomarkers to screen presymptomatic 

newborns for disorders of propionate metabolism (Shchelochkov et al., 2021). 
 

Molecular basis 

The PCC holoenzyme is a dodecamer composed of an equal number of 

alpha and beta subunits (Huang et al., 2010). PCC deficiency is caused by 

mutations on either of the two genes that encode the subunits, PCCA or PCCB. 

Although affected individuals are most commonly compound heterozygotes, 

a number of homozygotes for mutations in either PCCA or PCCB have been 

described. Attempts have been made to establish genotype–phenotype 

correlations by measuring residual enzyme activity and providing clinical data 

in addition to mutation information. Mutations are most commonly found in 

the PCCB gene, with the most common mutation, found in 32% of mutant 

alleles in a mixed Caucasian population (Tahara et al., 1997).A common 

mutation in the PCCB gene in the Japanese population, comprises 25% of 

mutant alleles in the Japanese population and has been characterized as mild 

(Tahara et al., 1997). A number of mutations in the PCCA gene have also been 

reported, with variable age of onset and symptoms. 

The worldwide incidence of PA is estimated as very low (»1:50,000), 

although in specific populations, such as the Greenland Inuit, the incidence is 

much higher (1:1000) due to a founder effect and genetic drift. However, 

recent neonatal screening employing tandem mass spectrometry has revealed 

a highly variable frequency of PA, ranging from 1:17,400 in Japan or 1:27,264 

in Saudi Arabia, to 1:129,000 in USA or 1:250,000 in Germany. In Japan, a 

recent study analyzes the molecular basis of the mild form of PA identified at 

high frequency by tandem mass screening (Lehnert et al., 1994). 

PA is caused by mutations in either the PCCA or PCCB genes, and up 

to date, more than 200 variant alleles have been reported (Stenson et al., 2014). 

PCCA gene is located in chromosome 13q32.3 and comprises 24 exons. 

PCCB gene is located in chromosome 3q22.3 and comprises 15 exons. In both 

genes, missense mutations are predominant (~50%), followed by small 

insertions/deletions and splicing mutations and, in the case of the PCCA gene, 

by large genomic deletions including one or more exons (18%) In Caucasian 
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population PA occurs in approximately 1 in 100,000 live births (Rela et al., 

2007). 
 

Neurological status (Clinical presentation) 

Clinical presentation of PA varies from a severe, early-onset form of 

the disease, with neonatal ketoacidosis, lethargy, failure to thrive and 

encephalopathy, to a milder late-onset presentation usually diagnosed during 

infancy which has a less serious neurological outcome (Richard et al., 2015). 

Long-term complications have also been described including growth 

retardation and developmental delay, poor cognitive outcome and progressive 

neurological dysfunction by basal ganglia degeneration, skin lesions, 

pancreatitis, cardiomyopathy and rhythm disturbances (Richard et al., 2015). 

If not promptly and appropriately treated, patients can die or develop 

permanent brain damage. Conventional treatment is based on dietary 

restriction, carnitine and biotin supplementation, and metronidazole, and these 

have allowed patients to live beyond the neonatal period (De Baulny et al., 

2005). 

Acute neurologic events such as metabolic stroke-like episodes and 

seizures may or may not be associated with systemic metabolic acidosis in 

patients with PA. Long term chronic neurological complications, even in the 

presence of optimal therapy include intellectual disability, spastic 

quadriplegia and athetosis all of which significantly impact a patient's quality 

of life (Nyhan et al., 1999, Surtees et al., 1992).In literature of neurological 

findings reported in PA, we found a number of common presentations (Table 

1). Understanding the pathophysiology of neurologic symptoms has improved 

in recent years and is starting to provide neuro-biochemical explanations for 

some of the more common complications of the disease including 

developmental delay, intellectual disability, seizure, cranial nerve 

abnormalities, and metabolic strokes.  
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Table 1. Common neurological manifestations seen in patient with PA (Schreiber et 

al., 2012) 

 

Briefly, neurological complications in PA include seizures, 

abnormalities in the basal ganglia (some with concomitant neurological 

symptoms), extrapyramidal symptoms, and brain atrophy. Patients may have 

different types of seizures, including generalized tonic-clonic, focal (with or 

without generalization), myoclonic, and atonic (Haberlandt et al., 2009). Age 

at first seizure ranged from 7 days to 9 years among the patients presented 

(Haberlandt et al., 2009). Several cases of acute-onset neurological symptoms 

have been described, also known as metabolic strokes. Extrapyramidal 

symptoms, such as choreoathetosis and dystonia, have also been observed as 

long-term sequelae in patients with PA from child- to adulthood (Haberlandt 

et al., 2009, Rigo et al., 2006).  

Several observations suggest that neurological abnormalities may be 

related to localized metabolic derangements. For example, elevations in 

plasma lactate and ammonia and in CSF lactate, glutamine, glycine, and 

alanine were detected in a patient with neurological symptoms but no signs of 

catabolism (Scholl-Bürgi et al., 2009). Abnormalities in the basal ganglia and 

focal neurological deficits have also been observed in other organic acidemias 

such as glutaric acidemia type 1 and methylmalonic acidemia, but the 

mechanism for disease is unclear. Evidence of cerebral atrophy has been 

described in multiple patients (Pena et al., 2015). Additionally, post-mortem 

analysis of brain tissue in three patients had vacuolations and ischemic 

changes in the caudate and putamen as well as hemorrhagic changes to the 

caudate, putamen, globus pallidus, and ventral thalamus. Some symptoms 

Chorea, dementia and acute extrapyramidal signs are sometimes present. 

Characteristic basal ganglia or a general cerebral imaging picture of 
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hypomyelination, cerebral atrophy, or edema of the white matter are 

frequently detected by MRI or CT scan during an acute episode (Fontella et 

al., 2000). 

 

Standard treatment 

The neonatal types of PA in acute decompensation frequently require 

exogenous toxin removal procedures such as hemodialysis or hemofiltration. 

The emergency treatment is based on the interruption of the catabolic state by 

high-dose energy substitution and insulin administration, stopping protein 

intake, ensuring adequate fluid and electrolyte intake and considering a 

specific drug treatment such as biotin, carnitine and benzoate or 

carbamylglutamate to control hyperammonemia (Tuchmanet al., 2008). The 

long-term management of PA includes the following: individualized dietary 

management in order to restrict propiogenic substrates (valine, methionine, 

isoleucine, threonine and odd-chain fatty acids), while ensuring normal 

protein synthesis and preventing protein catabolism, amino acid deficiencies 

and growth restriction; avoiding fasting and increasing calorie intake during 

illness to prevent catabolism; administration of carnitine to remove propionyl-

CoA groups by enhancing urinary excretion and to prevent carnitine 

deficiency (Gallego et al., 2013). 

Liver transplantation has been an alternative treatment pathway to 

conventional dietary management for PA patients, improving significantly the 

outcome and patients´ quality of life (Rela et al., 2007), Risks associated with 

surgery and immune suppression are similar to other pediatric transplant 

population. Besides improved survival, patients are also at a much lower or 

even no risk of metabolic decompensation after liver transplantation. (Charbit‐

Henrion et al., 2015) Liver transplantation can only correct the enzymatic 

deficiency in the liver, while themetabolic defect in other organs may maintain 

a significant production of toxic metabolites, thus questioning its indication 

for PA.Based on the observations detailed above, antioxidants might be 

predicted to be therapeutic in PA. Several antioxidants have been successful 

in lowering oxidative stress and preventing deleterious outcomes in a variety 

of inherited metabolic disease (IMD) animal models, such as phenylketonuria, 

tyrosinemia type I and maple syrup urine disease. Recently, some antioxidants 
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were analyzed for their capability to scavenge ROS production in PA patients’ 

cells (Richard et al., 2015). 

Progression of PA symptoms may lead to death within a few days or to 

severe brain damage if not promptly treated. Currently, several strategies exist 

to treat the disease, including the combination of biotin and metronidazole, 

the restriction of precursor amino acids, the supplementation of L-carnitine 

and the prevention of the catabolic state. However, the overall outcome of PA 

patients remains disappointing, a variety of neurological abnormalities and 

cardiac, hematological and renal complications are frequent even under 

apparently good metabolic control (Grünert et al., 2012).Current treatment of 

PA relies on several strategies, often combining the administration of biotin 

(although to date no responsive patients have been reported) and 

metronidazole, the restriction of precursor amino acids, the supplementation 

of L-carnitine and the prevention of the catabolic state. However, a variety of 

neurological abnormalities and cardiac, hematological and renal 

complications are commonly observed in PA patients (Grünert et al., 2012). 

 

Oxidative stress  

Disorders affecting mitochondria, including those that directly affect 

the respiratory chain (RC) function or result from abnormalities in branched 

amino acid metabolism (organic acidemias), have been shown to be associated 

with impaired redox balance. Oxidative stress associated with propionic acid 

accumulation has been observed in vitro, in patient-derived fibroblasts and in 

patients with PA.  Free radicals can be highly damaging to cells, leading to 

oxidation of essential cellular constituents such as lipids, proteins and DNA, 

which can be measured by identification of their byproducts. The brain is 

particularly susceptible to oxidation by these highly reactive species because 

of its high content of polyunsaturated fatty acids in the mitochondrial and 

plasma membranes of brain cells and its relatively poor antioxidants defenses. 

Oxidative damage to proteins may also impair chain respiratory activity, 

producing higher reactive oxygen species generation and oxidative damage in 

a vicious cycle (Rigo et al., 2006). 

Oxidative stress is a physiologic state that reflects exposure to free 

radicals that are not neutralized by conventional antioxidant defenses such as 
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the glutathione (GSH) and superoxide dismutase (MnSOD) systems. Free 

radicals occur chiefly as reactive oxygen species (ROS) or reactive nitrogen 

species (RNS) that are derived from incomplete reduction of oxygen to H2O 

in the respiratory chain. Examples include superoxide, hydrogen peroxide, 

and hydroxyl radicals, with the superoxide anion being the main precursor of 

other ROS. These molecules can damage critical cellular components, 

including DNA, proteins and lipid membranes. The major sites of ROS 

production are from complexes I and III of the mitochondrial respiratory 

chain. In selected IEM, excess ROS generation may be due to two discrete, 

but not mutually exclusive, mechanisms: (1) mitochondrial dysfunction that 

manifests clinically as lactic acidosis, a potential source of free radicals via 

the Fenton reaction; and (2) inhibition of respiration by intoxicants which 

evoke free radical formation in vitro and in vivo (Mc Guire et al., 2009). 

In addition, reactive oxygen species (ROS) and MnSOD protein levels 

were increased in patient-derived fibroblasts, correlating with the activation 

of the JNK and p38 signaling pathways (Richard et al., 2015). However, in 

one study show, a decrease in ROS levels as well as detoxifying systems 

activities in some patients´ fibroblasts has been described. Moreover, urinary 

oxidative stress profiling revealed that PA samples had high levels of 

oxidative damage. So, a patient with PA has been reported to have red blood 

cell tocopherol levels lower than normal range. A partial glutathione 

deficiency has been also described in patients with organic acidemias probably 

due to a reduced GSH production and an increased consumption (Richard et 

al., 2015). Oxidative stress has been proposed as an important pathogenic 

feature of various inborn errors of metabolism (IEM), including organic 

acidurias, phenylketonuria, maple syrup urine disease, tyrosinemia, urea cycle 

defects and homocystinuria (Mc Guire et al., 2009). Oxidative stress often 

results from mitochondrial dysfunction and has been proposed as a prime 

cause of the cellular injury that occurs in many IEM (Wajner et al., 2004). The 

highest individual levels of oxidative damage were seen in subjects with CblC 

disease, PA. Decreased antioxidant capacity was also marked in propionic 

acidemia. Oxidative stress in disorders of propionate metabolism (Mc Guire 

et al., 2009). 
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Mitochondria are intracellular dynamic organelles that play an essential 

role in mammalian cell energy metabolism. Most cell energy is obtained 

through mitochondrial metabolic pathways, especially the Krebs cycle and 

electron transport chain that is the main site for production of reactive oxygen 

species (ROS). Energy-demanding tissues are highly sensitive to oxidative 

stress due to their high rate of oxygen consumption, substantial iron and 

polyunsaturated lipid contents, and relatively low activity of their antioxidant 

defense and repair enzymes. Consequently, energy metabolism impairment 

and oxidative stress are relevant processes that have been involved in the 

pathophysiology of many human pathologies, including neurodegenerative, 

cardiovascular and inherited metabolic diseases (IMDs). One of the IMDs in 

which a secondary mitochondrial dysfunction and associated oxidative stress 

has been described is the rare neurometabolic disease propionic acidemia. PA, 

the most frequent, life-threatening organic acidemia with an incidence of 1 in 

100,000 inhabitants. The accumulation of propionyl-CoA is considered to be 

the major toxic agent, and in addition, there is the accumulation of metabolites 

of alternative propionate oxidation. Together they cause hyper ammonaemia 

via inhibition of N-acetylglutamate synthetase and OXPHOS deficiency by 

synergistic inhibition of pyruvate dehydrogenase complex, α- ketoglutarate 

dehydrogenase complex and complex III, as well as inhibition of succinyl-

CoA synthetase (Rivera-Barahona et al., 2017). Considering the hypothesis 

that secondary mitochondrial dysfunction resulting in increased ROS and 

oxidative damage plays a major role in the pathomechanisms of PA. 

A consequence of ROS production is their interaction with 

biomolecules (DNA, lipids and proteins) which are then modified and 

functionally altered. If oxidative damage plays a relevant role in PA 

pathophysiology, an ideal additional strategy for PA treatment would be the 

use of different antioxidant compounds acting through complementary 

mechanisms for ROS scavenging. Cells regulate ROS levels using enzymatic 

and nonenzymatic cellular defense mechanisms. Superoxide dismutase and 

glutathione peroxidase, two strong mitochondrial antioxidant enzymes, are the 

primary antioxidant defense components that catalyze the conversion of 

superoxide anion to H2O2 and the decomposition of H2O2 to water, 

respectively. The activity or presence of antioxidant enzymes in cells is 
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strongly regulated by transcriptional, translational and post-translational 

mechanisms as a consequence of changes in the cellular redox status (Evans 

et al., 2002). 

Additionally, P-CoA acts an alternative substrate or  product inhibitor 

of multiple enzymes in the  TCA cycle, further reducing  the flux through the 

cycle and energy production  (Collado et al., 2020). This constellation of 

effects on the TCA  cycle leads to progressive, severe derangement of 

mitochondrial energy  production, reduced oxidative phosphorylation, 

increased oxidative  stress, and ultimately, reduced mitochondrial DNA 

synthesis and mitochondrial  structural derangement. These cumulative effects 

appear to  also underlie the end organ toxicity in PA, predominately observed 

in tissues with high energy demand (e.g. heart, muscle, kidney, brain). 

In PA patients, the absence of PCC prevents P-CoA from being 

converted into succinyl-CoA. This is a major anaplerotic pathway of the TCA 

cycle in some tissues during certain metabolic states such as the brain and 

muscle during exercise or periods of low glucose (Peuhkurinen 1984, Davis 

et al., 1980). Importantly, it is known that P-CoA itself reduces mitochondrial 

energy production by inhibition of the pyruvate dehydrogenase complex 

(Collado et al., 2020), and that P-CoA can also act as an alternate substrate for 

citrate synthase, resulting in production of MCA which inhibits the TCA cycle 

enzymes, citrate synthase, and isocitrate dehydrogenase (Collado et al., 2020). 

The chronic effect of inhibition of mitochondrial energy production leads to 

oxidative stress, mitochondrial DNA damage, and altered mitochondrial 

morphology. The impact of this on organ biology is reflective of organ energy 

requirements; high-energy-demand organs such as the brain, muscle, liver, 

and heart are primarily affected. 

ROS levels and the amount of MnSOD were determined in the PA 

fibroblast samples. The results are patient samples had a significant increase 

in ROS levels compared to control cells. There is also a group of patients who 

presented a moderate increase in ROS levels. MnSOD protein expression also 

appeared increased in several cell lines, to verify if the loss of function of PCC 

is related to the observed oxidative stress, so analyzed ROS content in pccA 

patients’ cells transiently transfected with the wildtype PCCA and PCCB 

cDNAs. PCC activity was recovered up to 30 % of normal levels in the 
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transfected cells. Mean fluorescence intensity measurement by flow 

cytometry showed a decrease in ROS levels in the corrected cells (50–60 %) 

compared to cells transfected with the empty vector as control. These results 

suggest that the impaired PCC activity clearly influences ROS levels. 

In on research show the results like this regarding oxidative stress are 

in agreement with in vivo observations in urinary PA patient samples, where 

markers of oxidative damage were found increased (Mc Guire et al., 2009).As 

the writers showed out, oxidative stress may not be systematically increased 

even in cases of OXPHOS deficiency, but our results argue in favor of a 

pathophysiological role of oxidative stress in PA, resulting from 

mitochondrial functional impairment. This is most probably caused primarily 

by the toxic accumulation of propionyl CoA as this metabolite has been 

reported to inhibit the pyruvate dehydrogenase complex, respiratory complex 

III and the α-ketoglutarate dehydrogenase complex (Schwab et al., 2006).  

ROS can activate several signaling pathways including those that regulate cell 

death. To evaluate if the increased ROS levels induce apoptosis in PA patient 

cells, we investigated the percentage of annexin V-positive cells by flow 

cytometry. Most of the patient fibroblasts showed a moderate increase in basal 

level of apoptosis compared to control (Gallego et al., 2013). 

Evidence for impaired response to oxidative stress has also been 

described in individuals affected with PA. It is possible that secondary 

mitochondrial dysfunction contributes to multi-organ complications (Pena et 

al., 2015). In fact, PA can increase thio barbituric acid reactive substances 

(TBARS) and chemiluminescence in brain homogenates, as well as the 

production of superoxide by human neutrophils (Rigo et al., 2006). 

Additionally, decreased erythrocyte tocopherol levels have been described in 

a propionic academic patient, suggesting the role of oxidative stress in this 

disorder (Rigo et al., 2006). Since reactive species may play a role in the 

pathogenesis of propionic acidemia and seizures are a major finding in 

propionic acidemic patients, the present study investigated whether: (1) PA 

causes seizures; (2) glutamatergic mechanisms are involved in the currently 

reported convulsant action of PA; (3) PA increases protein carbonylation, a 

marker of protein oxidative damage (Rigo et al., 2006). Whereas PA was 

demonstrated to stimulate the production of superoxide anion in human 
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neutrophils (Nakao et al., 1998) and serum á-tocopherol levels were reported 

to be diminished in a patient with propionic acidemia (Moyano et al., 1997). 

The accumulation of metabolites from the alternative oxidative 

pathways of propionyl-CoA is the biochemical hallmark of PA. During 

metabolic crisis, additional biochemical abnormalities such as lactic acidosis, 

hyper ketosis and hypo glycaemia indicate the development of severe 

mitochondrial dysfunction resulting in impairment of energy metabolism 

(Fenton et al., 2001). Multiple organ failure in PA patients predominantly 

manifests in tissues with a high energy demand, such as the central nervous 

system (encephalopathy, movement disorders and developmental retardation), 

skeletal muscle (myopathy), heart muscle (cardiomyopathy) and bone marrow 

(pancytopenia) (Fenton et al., 2001; Brismar and Ozand, 1994). 

The presence of increased intracellular reactive oxygen species (ROS) 

content in PA patients signaling pathways and suggesting the presence of 

oxidative damage in these cells which could be related to the pathophysiology 

of the disease (Gallego et al., 2013). In this context, urinary samples from PA 

patients have shown high levels of oxidative stress markers (Mc Guire et al., 

2009), and propionic acid was demonstrated in vitro to stimulate the 

production of superoxide anion in presence of Ca2+ influx activators in human 

neutrophils (Nakao et al., 1998). In one study use antioxidant treatment with 

ascorbic acid was able to prevent neurological deficits provoked by in vivo 

acute administration of propionic acid in rats suggesting that oxidative stress 

may be involved in the neuropathology of PA (Pettenuzzo et al., 2002). 

Moreover, oxidative stress may be important in mediating PA's detrimental 

effects on cognition. A decline in performance on the water maze observed 

after injection of PA in rats was prevented by ascorbic acid, an anti-oxidant. 

Propionate may also alter neuronal gene expression by increasing neuronal 

histone acetylation (Schreiber et al., 2012). 
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INTRODUCTION 

Phenylketonuria is an inborn error of metabolism, characterized by 

mutations of the phenylalanine hydroxylase (PAH) gene (Blau et al., 2010). 

PAH converts phenylalanine into tyrosine and requires the cofactor tetra hydro 

bio pterin (BH4), molecular oxygen, and iron to do so (figure 1). Loss of PAH 

activity results in increased concentrations of phenylalanine in the blood and 

toxic concentrations in the brain. Untreated phenylketonuria is associated with 

progressive intellectual impairment, accompanied by a constellation of 

additional symptoms, which can include eczematous rash, autism, 

seizures,and motor deficits. Developmental problems, aberrant be haviour, 

and psychiatric symptoms often become apparent as the child grows (Blau et 

al., 2010). 

 

Figure 1: Phenylalanine hydroxylating system During the hydroxylation of 

phenylalanine by phenylalanine hydroxylase (PAH), and when molecular oxygen 

(O2) and iron (Fe+2) are present, tetrahydrobiopterin (BH4) is oxidized to a 4a-

hydroxy-BH4 intermediate, which is subsequently regenerated back to BH4 via 

quinonoid (q) dihydrobiopterin by the enzymes carbinolamie-4adehydratase (PCD) 

and by the NADH-dependent dihydropteridine reductase (DHPR). BH4 is synthesized 
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from guanosine triphosphate (GTP) by three additional enzymes GTP cyclohydrolase 

I (GTPCH), 6-pyruvoyl-tetrahydropterin synthase (PTPS), and sepiapterin reductase 

(SR). Mutations in genes coding for PCD, DHPR, GTPCH,PTPS, and SR result in 

BH4 deficiency. 
 

Phenylketonuria (PKU) is inborn error of amino acid metabolism, are 

treated with diets restricted in. Low-phenylalanine or phenylalanine-free 

formulae provide the majority of protein and energy in the diet.Whole-protein 

foods, most of which are limited in the phenylalanine-restricted diet, are 

normally the largest sources of zinc (Acosta et al., 1982) caused by deficiency 

of the enzyme phenylalanine hydroxylase activity, which converts Phe to 

tyrosine (Tyr). Although Phe is thought to be neurotoxic in PKU, no single 

mechanism has been identified as being responsible for the central nervous 

systemrelated problems, and the pathophysiology of the disease still remains 

unclear. Without the enzyme necessary to break down phenylalanine, a 

dangerous buildup can develop when a person with PKU eats foods that 

contain protein or eats aspartame, an artificial sweetener. This can eventually 

lead to serious health problems.If Left untreated, this condition can cause 

problems with brain development, leading to progressive mental retardation, 

microcephaly, growth failure and seizures. However, PKU is one of the few 

genetic diseases that can be controlled by diet. A diet low in phenylalanine 

and high in tyrosine can be a very effective treatment (Williams et al., 2008; 

Burgard et al.,1997). 

Phenylketonuria (PKU, OMIM 261600) is an inherited disorder of 

metabolism of the amino acid phenylalanine (Phe) caused by a deficit of the 

enzyme phenylalanine hydroxylase (12q24.1, EC 1.14.16.1) in the liver. It is 

treated with a low protein diet containing a low content of phenylalanine to 

prevent mental affection of the patient. It is a highly restrictive therapeutic diet 

using a mixture of amino acids without phenylalanine (AAM) in combination 

with low-protein products and low amount of natural proteins. The more the 

patient reduces natural proteins, the more is he/she dependent on a supply of 

a mixture of amino acids without phenylalanine; however, their utilisation is 

less effective than natural proteins. Small amounts of natural proteins are 

generally of lower quality, i.e. proteins of plant origin predominate over 

proteins of animal origin. Moreover, some patients, mainly adolescents and 
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adults are not using phenylalanine free amino acid mixtures in prescribed and 

recommended amount (Crone et al., 2005; Rocha et al., 2010; Arnold et al., 

2002). That is the reason PKU patients and trace elements, especially of 

proteins and protein-dependent micronutrients—selenium, zinc, iron 

(Lombeck and Bremer,1997; Van et al., 2000). Many PKU patients have 

reduced bone density, even though their food contains the recommended 

amount of calcium, phosphorus, vitamin D, magnesium and proteins (Aung et 

al., 2006). 

Phenylketonuria (PKU) is a congenital disorder of the phenylalanine 

(Phe) metabolism caused by mutations in the liver enzyme, phenylalanine 

hydroxylase, encoded by the PAH gene (OMIM 261600). Individuals with 

PKU must maintain a life-long Pherestricted diet (Crujeiras et al., 2015). 

High-biological-protein food are replaced by phenylalanine-free (Phe-free) 

amino acid formulas in these patients. Unless the affected child is maintained 

on a strict lowphenylalanine diet, PKU leads to mental retardation, seizures, 

behavioral difficulties, and other neurological symptoms (Gropper et al., 

1988). In PKU, a strict low-phenylalanine diet is associated with the risk of 

developing vitamin and mineral deficiencies (Fisberg et al., 1984). 

Phenylketonuria (PKU) is an autosomal recessive genetic disorder 

characterized by a deficiency in the enzyme phenylalanine hydroxylase 

(PAH). This enzyme is necessary to metabolize the amino acid phenylalanine 

to the amino acid tyrosin. When PAH is deficient, phenylalanine accumulates 

and is converted into phenylpyruvate (also known as phenylketone), which is 

detected in the urine. 

Heavy elements are essential in the daily diet because they have various 

important functions. Protein and carbohydrate malnutrition can develop due 

to deficiencies in micronutrients like vitamins and in heavy elements like zinc 

and copper which are involved in multiple biological processes as constituents 

of enzyme systems including superoxide dismutase, oxidoreductase, and 

glutathione peroxidase. Blood levels of zinc and copper have been monitored 

in several experimental nutrition studies and are widely used to determine the 

presence of the deficiency states or toxicity (Cunningham-Rundles et al., 

2005). 
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Regional Difference in PKU Incidence 

The incidence of PKU in Caucasian populations is between 1 in 10,000 

and 1 in 15,000 people. Table1.shows the variability in incidence in various 

countries and regions. It has been suggested that the high incidence of PKU in 

Turkey is due to the high prevalence of consanguinity and the low incidence 

seen in Finland and Japan is due to a pronounced negative founder effect in 

Finland and genetic drift in the founding of the Japanese island population 
 

Table1. Incidence of PKU by population (Scriver and Kaufman, 2001). 

 

Biochemistry of PKU  

 

Phe exists as d and l enantiomers, and l-Phe is an essential amino acid 

required for protein synthesis in humans (Figure 2) shows the many processes 

which contribute to the flux of l-Phe in humans. As with many other 

metabolites, Phe concentrations are regulated to a steady state level with 

dynamic input and runout flux. Persistent disturbance to the flux will 

eventually result in alteration of the steady state concentrations. Dietary intake 

of Phe along with endogenous recycling of amino acid stores are the major 

sources of Phe, whereas, utilisation or runout of Phe occurs via integration 

into proteins, oxidation to Tyr, or conversion to other metabolites (Scriver and 

Kaufman, 2001). 
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Figure 2. Phe metabolism in humans. Intake of l-Phe is via the diet and it is recycled 

through amino acid pools. Hydroxylation by PAH with its cofactor BH4, in the 

presence of molecular O2, produces L-Tyr. Alternative metabolism of L-Phe by 

decarboxylation or transamination produces various metabolites which are excreted 

in urine (Scriver and Kaufman, 2001). 
 

The conversion of Phe to Tyr occurs by a hydroxylating system 

consisting of: 
 

• PAH 

• the unconjugated pterin cofactor, tetrahydrobiopterin (BH4) 

• enzymes which serve to regenerate BH4, namely dihydropteridine 

reductase and 4α-carbinolamine dehydratase 

While the para-hydroxylation of Phe is essential for the rupture of the 

benzene ring, it is not required for further metabolism of the alanine side chain 

(Kaufman 1999). This alternative pathway of transamination and 

decarboxylation leads to the formation of metabolites such as phenylpyruvate, 

phenyllactate, and o-hydroxyphenylacetate which are excreted in urine. 

Conversion of Phe to Tyr (figure 3) has two outcomes. First, it drives the 

endogenous production of the non-essential amino acid Tyr (Kaufman 1999) 

Second, the hydroxylation reaction is the rate limiting step for complete 

oxidation of Phe to CO2 and H2O and contributes to the pool of glucose and 

2-carbon metabolites. 
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Figure 3. Conversion of Phe to Tyr is via a pathway involving the para-hydroxylation 

of the benzene by PAH, the cofactor BH4 and molecular oxygen 

 

A number of rare, related disorders due to defects in the 

BH4 regeneration system can also affect Phe homeostasis, and catecholamine 

and serotonin biosynthesis, as this cofactor is common to the Phe, Tyr and 

tryptophan (Trp) hydroxylating enzymes. 

 

Genetics of PKU  

The human PAH gene (Figure 4) is located on chromosome 12q23.2, 

spans about 171 kb and contains 13 exons (Konecki et al., 1992; Lidsky et al., 

1995) The total cDNA length is about 2.4 kb; it encodes for a polypeptide of 

452 amino acids of near identical sequence to the human PAH protein, 

indicating little post translational modification (Lidsky et al., 1995). HPA can 

be caused by either mutations at the PAH locus, which results in PKU, or from 

mutations in a number of loci which effect BH4 synthesis and regeneration 

resulting in non- PKU HPA. 

 

 

 

 



235 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLERİ ARAŞTIRMALAR VE TEORİK BİLGİLER 

 

 

 

Figure 4.the basic structure of the human PAH gene. Found on the long arm of 

chromosome 12 (12q23.2), the human PAH gene contains 13 exons which encode a 

polypeptide of 452 amino acids. 

 

Mutations can either be neutral with respect to phenotype, or pathogenic 

due to their disruption to enzyme structure and function. More than 500 

disease-causing mutations have been identified in patients with PKU and 

recorded on the mutation database for PAH (Pennington and Young, 1991). 

 

Heavy metal and PKU  

Zinc is an essential mineral found in almost every cell and 

approximately 100 enzymes contain this element for biochemical reactions in 

the body and its deficiency occurs due to inadequate intake, decreased  

absorption or when there is increased loss of it from the body, or when the 

body’s requirement for it increases 18.Copper can affect different target 

organs such as bone marrow, the central and peripheral nervous systems and 

the cardiovascular system.PKU is currently treated by a special diet to avoid 

elevated blood levels of the amino acid. Because of the severe restriction of 

conventional foods, supplements of amino acids (other than Phe), protein free 

energy sources, and macro and heavy minerals are necessary to ensure the 

adequacy of the diet. The quantity of natural protein intake (Phe intake) is 

individualized and depends on the residual activity of the enzyme 

phenylalanine hydroxylase. These protein requirements are achieved 

generally with vegetable proteins. Such a diet can be defined as 

‘‘nonatherogenic’’ because of the reductions of animal lipids, cholesterol, 
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saturated fatty acids and increased intake of dietary fiber. All these factors 

have well-known effects on lipid control (Schulpis et al., 2004). 

The low ingestion of proteins with a high biologic value and the 

predominance of vegetable-origin foods containing fibers, phytates, oxalates, 

and tannins in the diet decreases the bioavailability of many nutrients (Acosta 

1996; Gropper et al., 1988). Some children with PKU have low serum levels 

of copper and zinc (Acosta et al., 1981; Acosta et al., 1987; Taylor et al., 

1984). Although some studies report low zinc consumption and low serum 

zinc levels in children with PKU (Acosta et al., 1987,8], another reported high 

zinc consumption in children with PKU in comparison with healthy children 

(Gropper et al., 2002). 

Although some studies demonstrate a normal zinc status, others indicate 

deficiency in PKU (Acosta et al.,1981, Barretto et al., 2008). The zinc content 

of phe-free amino acids varies from 2 mg to 5 mg per 10 g of amino acid 

equivalent. If a patient only consumed 20 g/daily protein equivalent from phe-

free amino acids, at least 4 to 10 mg/daily of zinc is obtained, which should 

provide an adequate intake. However, despite relatively high dietary intakes, 

zinc deficiency is still described (Barretto et al., 2008). Zinc were below the 

laboratory reference range of b10.7 μmol/l [FFeillet, personal observation]. 

These results suggest that the bioavailability of zinc is sub-optimal 

particularly when the major dietary source is added to phe-free amino acids 

and not bound by natural protein. In addition, it is well established that zinc 

can inhibit gut absorption of copper, particularly because it is used specifically 

for this purpose in Wilson disease (Horvath et al., 2010). Further studies are 

required comparing the bioavailability and efficacy of different sources of zinc 

supplementation added to phe-free amino acids and their effect on zinc and 

the status of other trace metals. 

Consequently, PKU is treated clinically by a diet aiming at a markedly 

reduced intake of Phe. The dietary regimen of PKU is based on synthetic or 

semisynthetic alimentary products with no or low Phe content to cover protein 

requirements, and on certain natural foods with a lower Phe content 

(especially fruit and vegetables) to take care of the remaining needs.  One can 

hypothesize about the causes of this growth retardation: One can hypothesize 

about the causes of this growth retardation: deficient caloric intake related to 
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the diet; deficient intake of phenylalanine, tyrosine or other essential amino 

acids needed to assure adequate growth; deficient intake of one or more trace 

elements (zinc, selenium, iodine, etc.); or disturbance of the somatotropic axis 

or the synthesis of thyroid hormones, secondary to nutritional factors 

(Dobbelaere et al., 2003). 

Low-phenylalanine or phenylalanine-free formulae provide the 

majority of protein and energy in the diet (Acosta and Wenz, 1971). Whole-

protein foods, most of which are limited in the phenylalanine-restricted diet, 

are normally the largest sources of zinc. 

The absorption of trace elements, especially zinc, may be compromised 

by the substitution of vegetable proteins for meat and the exclusion of lactose 

from the diet. Although the zinc content of vegetable and animal protein is 

similar the bioavailability of zinc in vegetable sources is reduced by their high 

phytate content. Milk or dairy products also provide the most readily available 

source of calcium. It is reasonable to expect therefore that children maintained 

on diets which restrict animal protein or milk are at risk of such deficiencies. 

The management of phenylketonuria (PKU) (McKusick 26160) in childhood 

requires restriction of dietary protein with the replacement of zinc-rich animal 

proteins by a phenylalanine-depleted protein substitute. The dietary trace 

element intake is augmented by a mineral-trace element solution (Taylor et 

al., 1984). Zinc deficiency continues to be demonstrated in children receiving 

elemental diets for treatment of PKU. This may result either from poor 

bioavailability of zinc in the feed, or from a relative inhibition of absorption 

by copper which appears to be present in PKU hair in excess of that of 

controls. The correct balance of the copper and zinc intake required to promote 

adequate zinc absorption remains to be established. The possible adverse 

effects of copper accumulation in children on treatment for PKU should be 

considered. 

To maintain the level of phenylalanine within a narrow range, the 

recommended diet is a low protein diet that excludes animal products (because 

of their phenylalanine content) and includes controlled amounts of cereal, 

fruit, and vegetables, in addition to protein supplementation with 

phenylalanine-free metabolic. The low ingestion of proteins with a high 

biologic value and the predominance of vegetable-origin foods containing 
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fibers,phytates, oxalates, and tannins in the diet decreases the bioavailability 

of many nutrients. 

Some children with PKU have low serum levels of copper and zinc 

(Acosta et al., 1981; Acosta et al., 1987; Taylor et al., 1984). Although some 

studies report low zinc consumption and low serum zinc levels in children 

with PKU (Acosta et al., 1987; Longhi et al., 1987), some reported high zinc 

consumption in children with PKU in comparison with healthy children 

(Gropper et al., 2002). Yet, another study [9] demonstrated that selenium 

values and glutathione peroxidase enzyme activity in the erythrocytes are 

reduced in children with PKU. Moreover, few studies have assessed the 

ingestion and biochemical dosage of micronutrients in patients with PKU. 

Thus, the aim of this study was to investigate the levels of trace elements (zinc, 

copper, and selenium) in children and adolescents with PKU, by analyzing the 

relation between the diet consumed and the plasma levels of these elements 

high percentage of subjects (90.6%) had selenium levels below the reference 

values. The metabolic formulas used are selenium-free. Acosta et al. (Acosta 

et al., 1987), reported selenium ingestion below 67% of the recommended 

dietary allowance and a prevalence of plasma selenium levels below the lower 

limit in 60% of patients with PKU. In another (Acosta et al., 1992) reported 

low plasma selenium levels in 16% of the study population (Reillyet al., 1990) 

reported reduced plasma and urinary levels of selenium in children with PKU, 

and in their study, the selenium ingestion levels were below the recommended 

value in all the children. Red meat is the main source of selenium (Pennington 

and Young, 1991). Grains vary in selenium content based on the richness of 

selenium in the soils in which they are grown (Anderson 2002). Selenium 

plasma levels correspond to alterations related to its ingestion, although 

glutathione peroxidase activity (a selenium-dependent enzyme) provides a 

more precise estimate (Litov and Combs, 1991). 

The copper, selenium, and zinc content values of the prepared 

metabolic formulas (associated with the carbohydrate, lipid, and milk formula 

modules) were: copper 1.5 ± 0.7 mg; selenium 1.6 ± 1.1 μg, and zinc 8.6 ± 5.6 

mg. The prepared metabolic formula provided 65.7 ± 15.2% of the copper of 

the total diet, whereas the metabolic formula. In one study in Brazilian 

children, and adolescents with PKU the diet is deficient in selenium, and the 
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bioavailability of zinc may be affected by excess fiber, phytates, and other 

ingested minerals. These findings will contribute to help developing countries 

create programs that popularize phenylalanine-free food supplements. These 

products might be an alternative source of essential micronutrients such as 

zinc and selenium making it possible to offer these patients better menu 

options and thus enhance their quality of life (Taylor et al., 1984). 

The diet used in the treatment of PKU is designed to limit intake of Phe 

to amounts governed by patient tolerances. Foods naturally low in Phe and an 

amino acid preparation, either a hydrolyzed casein from which most Phe has 

been removed or a Phe-free mixture of crystalline amino acids, form the basis 

of the diet. Vitamins and minerals are also supplied, either as additional 

supplements or in the amino acid preparation. The diet is strictly followed in 

infancy, with a gradual liberalization in later years (Reilly et al., 1990). 

In other study that shows the trace element intakes for the PKU children 

and their siblings. Although no significant differences in intake between the 

two groups was found for zinc, chromium, and manganese, differences were 

found for copper, iron, and selenium, with the difference for selenium being 

highly significant another study that show patients with phe- nylketonuria 

(PKU) must permanently take a balanced diet. Consequently, we may expert 

changes in the status of the essential trace elements. Therefore, a sufficient 

supply of chromium, copper, and zinc is guaranted for all investigated 

patients. Possibly, children with PKU develop a pronounced lack of selenium 

and/or load of manganese by the diet. Complications by high manganese 

values are not expected because of the high physiological tolerance towards 

the element. A lack of selenium should be checked individually before the 

element is supplemented (Rükgauer et al., 1998). 

Mean plasma zinc levels were higher in normal children when 

compared to children with PKU.  found similar results, with significantly 

lower plasma zinc levels in phenylketonuric children than in their controls. In 

that study, the mean zinc intake was significantly higher than that of the 

control group. However, plasma concentration of zinc did not differ, 

suggesting low bioavailability of this nutrient in the diet of children with 

phenylketonuria. Although the study as a whole reports mean values of the 

trace elements zinc and copper within normal standards and preserved 
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function, individual data show values lower than those found in the group of 

normal children and point out the importance of constant nutritional 

surveillance and assessment of food intake by these patients (Fisberg et al., 

1980). 
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GİRİŞ 

HEMOLİTİK ANEMİ 

İnsan kanında bulunan alyuvar(eritrosit) hücreleri solunumla alınıp 

verilen Oksijen ve Karbondioksit’ in hücrelere taşınmasını ve hücrelerden 

uzaklaştırılmasını sağlar. İnsan alyuvarlarının yaşam süresi ortalama 120 

gündür. Alyuvarlar kemik iliğinde üretilir ve ortalama 120 gün sonra 

parçalanarak ömrünü tamamlamış olur(Berkman ve Ark., 2000). 

Hemoliz alyuvarların parçalanarak yıkılması ve kırmızı kemik iliği 

hücrelerinde alyuvarların tekrar üretilip balanse edildiği metabolik olaydır. 

Alyuvarların parçalanması olayı yani hemoliz gerçekleştiği yere göre ikiye 

ayrılır. Bunlar İntravasküler Hemoliz ve Ekstravasküler Hemoliz olarak 

isimlendirilir. İntravasküler Hemoliz kan dolaşımı içerinde alyuvarların 

parçalanması sonucu gerçekleşen hemolizdir. Ekstravasküler hemoliz ise 

karaciğer, dalak ve kemik iliğinde alyuvar hücrelerinin fagosite edilerek yok 

edilmesidir(Doğan, 2007; Beutler ve Ark., 2001).  

İntravasküler Hemoliz, kan alışverişi( transfüzyon), ısı kaynaklı 

yanıklar, yılan ısırması sonucu vücuda alınan zehir, ilaç kaynaklı hemoliz ve 

bağışıklık kaynaklı hemoliz gibi sebeplerden ötürü gerçekleşir. 

Ekstravasküler Hemoliz ise kalıtsal olarak hemoglobinlerin yapısında 

meydana gelen bozulma (hemoglobinopati), bakteriyel enfeksiyonlar, hücre 

membran yapısındaki anomaliler ve eksojen kaynaklar gibi etkenlerle 

gerçekleşir(Demirel, 2006). 

Hemolitik anemi alyuvarların yaşam sürelerinin 15 – 20 gün aralığına 

hatta daha düşük sürelere düşmesi sonucu oluşur. Bunun sonucunda kemik 

iliğinde alyuvar üretimi hızlanır ve daha çok alyuvar üretilir. Böylelikle 

alyuvarların kısa süre içinde parçalanmasının etkileri gözlenmez. Ancak daha 

kısa süre içinde eritrositlerin parçalanması anemi dediğimiz hastalığın insan 

vücudunda baş göstermesine sebep olur(Berkman ve Ark., 2000). 

Hemolitik anemi çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşir. Alyuvar 

hücresinin kendi yapısı ve işleyişindeki bozukluklar genellikle içsel nedenler 

yani kişinin genetiğine bağlıdır. Dışarıdan görülen etkiler ise sonradan 

edinilen hemolitik anemi hastalığına sebep olmaktadır. Hemolitik anemi 

çeşitleri aşağıda verildiği gibi sıralanabilir(Cornett ve Ark., 2004). 
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A. Herediter Hemolitik Anemiler ( Genetik Olarak Aktarılan Hemolitik 

Anemiler) 

I. Alyuvar Membranındaki Anomalilere Bağlı Gerçekleşenler 

1) Herediter Sferositoz 

2) Herediter Eliptositoz 

3) Herediter Stomatositoz 

4) Herediter Akantositoz 

II. Alyuvarın Glikolitik enzimlerinin Eksikliğine Bağlı 

Gerçekleşenler 

1) Pirüvat Kinaz Eksikliği 

2) Hegzokinaz Eksikliği 

3) Glikoz 6 Fosfat Dehidrojenaz Eksikliği 

4) Trifosfat İzomeraz Eksikliği 

5) 2, 3 Difosfo Gliserat Mutaz Eksikliği 

6) Fosfoglukonat Dehidrojenaz Eksikliği 

7) Aldolaz Eksikliği 

8) Enolaz Eksikliği 

III. Alyuvarlarda anormal hemoglobin Bulunmasına Bağlı 

Gerçekleşenler ( Hemoglobinopati) 

B. Sonradan Kazanılmış ( Edinsel) Hemolitik Anemiler 

a. İmmün Hemolitik Anemiler 

I. Kan Alışverişi Sırasında Kan Uyuşmazlığı Sonucu Oluşanlar 

II. Bağışıklık Sistemi ( Otoimmün ) ile ilgili olarak oluşanlar 

1) Sıcakta Reaksiyon Veren Oto Antikorlu Hemolitik 

Anemiler 

2) Soğukta Reaksiyon Veren Oto Antikorlu Hemolitik 

Anemiler  

III. İlaç Kullanımı sonucu oluşanlar 

1) İlacın İndüklediği Sitotoksik Reaksiyonlar 

2) İmmün Kompleks Aracılı Reaksiyonlar 

3) Oto Antikor aracılı Reaksiyonlar 

b. İmmün Olmayan Hemolitik Anemiler 

c. Alyuvar Hasarına Sebep Olan Diğer Eksojen Kaynaklar 

1) Yılan zehri 
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2) Bakteriyel Enfeksiyon  

3) Malarya 

4) Yanıklar  

OKSİDATİF STRES 

Dünya atmosferinde moleküler oksijen ( O2 ) bundan 2 milyar yıl kadar 

önce fotosentez yapabilen mikro canlıların suyu parçalayabilmeleri 

sonucunda oluşmuştur. Oksijen günümüzde atmosferimizde Azot’ tan sonra 

konsantrasyonu en yüksek olan elementtir ( %21 )(Geçkil, 2012).  

SERBEST RADİKALLER 

Ortaklanmamış bir veya daha fazla elektron içeren yani çevresinde 

serbest halde elektron dolanan atom veya moleküllere serbest radikaller denir. 

Serbest radikaller canlı organizmaların metabolik faaliyetleri sonucu olarak 

üretilebilirken ( örneğin: solunum ve karaciğerde gerçekleşen bazı metabolik 

faaliyetler) eksojen kaynaklardan da vücudumuza alınabilir. Serbest radikaller 

vücudumuzda bulunan organik makromoleküllere ( protein, yağ, karbonhidrat 

ve türevleri) zarar verir. Serbest radikaller oldukça kararsız ve reaktif olan 

moleküllerdir. Bu nedenle canlı vücudu içinde uzun süre bulunduklarında 

canlı yapısında bulunan organik moleküllerle tepkimeye girerek bu 

moleküllerin yapısını bozar(Geçkil, 2012). 

Serbest radikallerin çoğunda oksijen atomu bulunur. Bunlar reaktif 

oksijen türleri olarak adlandırılır. Oksijen tek bir elektron alırken genel olarak 

kararlı bir yapıda kovalent bir bağ oluşturur. Ancak elektron alımı devamlı ve 

sürekli olduğunda ara basamaklarda kararlı olmayan reaktif türler meydana 

getirir. İşte bu ara basamaklarda oluşan reaktif oksijen türleri canlı yapıdaki 

organik moleküllerle tepkimeye girerek onların yapısının bozulmasına sebep 

olabilir(Vincent ve Ark., 2004). 

BAZI SERBEST RADİKALLER 

O2
—( SÜPEROKSİT) 

Süperoksit radikali oksijenin elektron alarak indirgenirken ara 

basamaklarda oluşan bir radikal türüdür. Süperoksit oluştuğu yerden çok 

uzağa gönderilemediği için kendi başına büyük bir tehdit sayılmaz. Ancak 

oluşturduğu sekonder radikaller organizma için tehlikeli olabilir. 
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Süperoksidin tehlikesi hidrojen peroksit (H2O2) radikalini oluşturması ve 

metal iyonlarını indirgemesidir(Cherubini ve Ark., 2005) . 

H2O2 HİDROJEN PEROKSİT 

Moleküler oksijen iki elektron aldığında perokside dönüşür ve iki H 

atomu ile birleştiğinde hidrojen peroksit oluşur. H2O2 süperoksit radikalinin 

SOD adı verilen antioksidan bir enzimle dismutasyonu sonucu da oluşabilir. 

H2O2 uzun ömürlü bir oksidandır. Membranları kolaylıkla geçebilir ve 

membran tarafından korunan organik moleküllere ulaşabilir. Süperoksit ile 

birleşerek hidroksil radikalini oluşturabilir(Akgeyik, 2018).  

.OH HİDROKSİL RADİKALİ 

Hidroksil en reaktif serbest radikal olarak bilinir. Amino asitler, 

şekerler, fosfolipidler, DNA ve RNA gibi Birçok organik molekülle 

tepkimeye girebilir. Bir elektronu eksik oksijen atomu ile hidrojen 

katyonunun birleşmesinden oluşur(Barodka ve Ark., 2014).  

NO NİTRİK OKSİT 

Nitrik oksit sentaz denilen hücre içi bir enzimin faaliyeti sonucu oluşur. 

NO bazı durumlarda antioksidan görevi de görebilmektedir(Barodka ve Ark., 

2014). 

LİPİD PEROKSİDASYONU 

Serbest radikallerin hücre membranlarında bulunan yağ asidi ve 

kolesterol gibi yağ moleküllerinin doymamış bağları ile reaksiyona girerek 

zincirleme bir reaksiyon başlatır. Bu zincirleme reaksiyonlar sonucunda 

malondialdehit (MDA) molekülü oluşur. Bu moleküle lipid peroksidasyonu 

ürünü de denir. MDA, nükleik asitler ile tepkimeye girer ve bu da DNA 

molekülü üzerinde değişikliklere yol açarak mutasyona sebep 

olabilir(Cherubini ve Ark., 2005).  

OKSİDATİF STRES 

Daha önceden belirtildiği gibi canlı vücudunda serbest radikaller 

bulunur. Bu serbest radikaller oksidan maddeler olarak da adlandırılır. 

Vücudumuzda bu oksidan maddelere karşı antioksidan savunma sistemi 
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bulunur. Antioksidan savunma sistemi bazı enzimler ve moleküllerden oluşur. 

Vücudumuzda üretilen veya dış etkilerin sebebiyle vücudumuzda oluşan 

serbest radikallerin temizlenmesinde antioksidan savunma sistemimiz görev 

yapar. 

Bazı durumlarda serbest radikallerin yok edilmesinde antioksidan 

savunma sistemi yetersiz kalır. Yani oksidan maddeler antioksidan 

maddelerden daha baskın çıkar. Bu durumda gerçekleşen olay oksidatif stres 

olarak isimlendirilir. Oksidatif stresin vücudumuzda bir çok hastalığa yol 

açtığı bilinmektedir(Geçkil, 2012). 

SONUÇ 

HEMOLİTİK ANEMİ VE OKSİDATİF STRES 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Vücutta yaşanan antioksidan ve oksidan dengesizliği sonucu ortaya 

çıkan oksidatif stres serbest radikallerin vücut içinde organik moleküllerle 

tepkimeye girmelerine ve dolayısıyla bu moleküllerin yapılarının bozulmasına 

sebep olmaktadır. Bunun sonucunda yapısı bozulan moleküller kendi 

işlevlerini yerine getirememekte ve başta kanser olmak üzere doku ve 

hücrelerde birçok hastalık oluşmaktadır. Hemolitik anemi de yine oksidatif 

strese bağlı olarak da gelişebilir. Aşağıda bununla ilgili çeşitli örnekler 

verilecek ve oksidatif stresin hemolitik anemi oluşturmada nasıl etkisi olduğu 

belirtilecektir. 

Oksidatif stresin artması sonucunda gelişen lipid peroksidasyonu her 

hücrenin olduğu gibi alyuvarların da membranlarında deformabilite ve yaşam 

sürelerinde kısalmaya neden olur(Elmas, 2020).  

Alyuvarlarda bulunan hemoglobinin oksidasyonu ile süperoksit 

iyonları oluşur ve bunlar da enzim dismutasyonu veya kendiliğinden H2O2’ ye 

dönüşür. H2O2 ise alyuvarda bulunan oksi hemoglobin ve methemoglobin ile 

tepkimeye girerek ferril hemoglobin oksi ferril hemoglobin gibi çok güçlü 

oksidasyon yeteneğine sahip molekülleri oluşturur. Bunlar daha sonra 

tekrardan hidrojen peroksit ile tepkimeye girerek methemoglobin oluştururlar 

ve eritrositlerde serbest radikal üretimi artmış olur. Bunların artımına karşı 

antioksidan aktivitesi gözlenmezse oksidatif stres oluşumuna bağlı olarak 

eritrositlerde yıkım gerçekleşir(Elmas, 2020). 
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Alyuvarların enerji üretim kaynağı olan NADPH oksidaz enzimi bir 

elektronu NADPH’ den oksijene geçirerek süperoksit oluşumunu katalizler. 

Süperoksit molekülü ise bilindiği üzere serbest radikaldir(Demirel, 2006).  

Alyuvarlarda oksidatif strese bağlı olarak hemoglobinin tam 

oksijenasyonu sağlanamaz. Bu kısmen oksijenli protein alyuvar membranında 

fazla miktarda serbest oksijen radikalleri (ROS) üretilmesine sebep olur. Bu 

reaktif oksijen radikalleri membranda bulunan lipid ve proteinleri okside eder 

ve lipid peroksidasyonunun başlamasına sebep olabilir. Lipid peroksidasyonu 

ve proteinlerin oksidasyonu eritrositlerin membranlarındaki lipid 

organizasyonunun yapısının bozulmasına sebep olur. Alyuvar membranı 

işlevini yerine getirmesi açısından büyük önem taşır. Alyuvar membranının 

deformabilitesi kılcal damarlardan rahatça geçebilmesini sağlar. Bu sayede 

doku ve hücrelere ihtiyacı olan oksijen rahatça 

ulaşabilmektedir(Balagopalakrishna, 1996). 

Eritrosit membran fosfolipitleri lipid peroksidasyonu sonrasında 

asimetrilerini kaybeder. Bunun sonucunda da makrofajlar tarafından 

algılanan, bir nevi sinyal görevi gören fosfatidilserin molekülü açığa çıkar. 

Böylelikle makrofajların süpürme reseptörleri tarafından fosfatidilserin 

farkedilir. Makrofajlar fosfatidilserinli eritrositleri fagositoz yoluyla yok 

eder(Barodka ve Ark., 2014).  

Eritrositlerin iskeletini oluşturan proteinler, oksidatif stres nedeniyle 

oluşan serbest radikallere maruz kalması sonucunda hücre iskeletinin 

yapısında bozulma olabilir. İskelet yapısında bulunan protein 4.1 hücrenin 

mekanik dengesini düzenlemek ve şekil değiştirebilirliğini sağlamak amacıyla 

spektin ve aktin ile birlikte görev yapar. Spektrin serbest radikallerin çabucak 

bağlanabildiği ve yapısını bozabildiği bir proteindir. Spektrinin oksidasyonu 

aktrin, protein 4.1 ve spektrin iletişimini bozar. Böylelikle hücrenin stabilitesi 

bozulur ve kırılganlığı artar(Shinar ve Ark., 1989). 

Serbest oksijen radikallerinin eritrositteki tek etkisi oksitleme değildir. 

Protein tiyollerini oksitleyerek transkripsiyon basamaklarındaki elemanların 

ve enzimlerin ve membranda bulunan iletim kanallarının çalışmalarını etkiler. 

Bunun sonucunda sinyal görevi gören moleküllere bağlanır ve bu da 

eritropoez sırasında az miktarda üretilen Kaspaz-3 isimli enzimin 

aktivasyonuna sebep olur. Kaspaz-3’ ün aktivasyonu ile normalde 
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eritropoetinin az olduğu durumlarda proteinlerin parçalanarak hücrenin ölüm 

sürecinin başlaması şeklinde olan süreç anormal olarak başlar(Leonard ve 

Ark., 2004). 

Etkisiz eritropoez adı verilen olay sonucunda da serbest oksijen 

radikalleri üretilebilir. Etkisiz eritropoez çok sayıda eşlenmemiş α-globinlerin 

fazla miktarda reaktif oksijen radikalleri üretmesi sonucunda hem ve demirin 

çökelmesine neden olur. Ve bunun sonucunda da bant-3 kümelenmesi ve 

fosfatidilserinin oluşmasına yol açar(Rifkind ve Ark., 2015).  

Burada bahsedildiği gibi kemik iliğinde meydana gelen fazlaca etkisiz 

eritropoez ve hemoliz canlıda anemi hastalığına sebep olmaktadır. Anemi 

sonucunda canlı vücudunda bir takımseri reaksiyonlar gerçekleşerek oksidatif 

fosforilasyon ile ATP üretiminin artışı gerçekleşir. Bunun sonucunda daha 

fazla serbest oksijen radikalleri üretilir(Centis ve Ark., 2000).  
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