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ÖN SÖZ 

Sevgili meslektaşlarım bu eserde sizlerle obezite ve 

gastrointestinal sistem tümörleri hakkında güncel tedavi yaklaşımlarını 

paylaştık. Ayrıca hastaların yoğun bakımdan normal hayata geçiş 

sürecinde en önemli yeri alan weaning konusunda güncel yaklaşımları 

sizlere aktarmaya çalıştık.  

Sağlık hususu sadece hastane içerisinde değil tüm hayat 

alanlarımızda nasıl yakından takip edilmeli, toplum sağlığı nasıl daha 

refah düzeylere çıkarılabilir vurgulamak istedik. 

Dileğim bu eserin sizlere hem meslek hem de sosyal hayatınızda 

yardımcı olmasıdır. 

Kitabın yayınlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim 

                                                                                Sevgi ve saygılarımla 

CENK  BELİBAĞLI 
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GİRİŞ 

Obezite, kişinin ideal vücut ağırlığının korunamadığı tüketilen 

besinlerle alınan enerji ve fiziksel aktivitelerle harcanan enerji arasında 

yaşanan dengesizlik sonucu ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından vücutta ‘‘anormal ve aşırı yağ doku 

birikimi’’ olarak tanımlanmıştır. DSÖ’nün son verilerine göre dünya 

çapında 650 milyon yetişkin, 340 milyon ergen, 34 milyon ise çocukluk 

çağında olan bireylerin oluşturduğu 1 milyarı aşkın kişi obez olarak 

tanımlanmaktadır.  2025 yılında ise bu rakama 167 milyon bireyin daha 

ekleneceği ön görülmüştür (World Health Organization. Regional 

Office for, 2022). Obezite cinsiyete göre sınıflandırıldığında kadınların 

%15’i erkeklerin ise %11’i obez olarak tanımlanmıştır. Yaşa göre 

sınıflandırıldığında ise 2016 yılında 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin %39'u 

aşırı kilolu ve %13'ü obez olduğu ve 5-19 yaş arası 340 milyondan 

fazla çocuk ve ergenin aşırı kilolu veya obez olduğu belirtilmiştir. 

Obezitenin tanımlanmasında sıklıkla kullanılan bir indeks olan vücut 

kitle indeksi (VKİ) kişinin vücut ağırlığının boyunun karesine 

bölünmesi ile elde edilir. VKİ indeksine göre birey (15-19.9) zayıf, (20-

24.9) normal, (25-29.9) kilolu, (30-34.9) fazla kilolu, (35-39.9) obez ve 

(≥ 40) morbid obez olarak tanımlanır (Cooper ve ark., 2021).  

Obezitenin gelişiminde majör neden enerji dengesizliği olmakla birlikte 

genetik, psikolojik, çevresel, fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik 

etmenler de obezite gelişimine önemli rol oynamaktadır (Wright ve 

Aronne, 2012). Ayrıca tiroid, testesteron, östrojen hormon 

bozuklukları, gastrointestinal sistemi etkileyen kolit, ülser, 

gastrointestinal sistem kanamaları, dehidrasyon, liften fakir diyet de 

obezite gelişiminin nedenleri arasındadır. Obezite; vücutta karaciğer, 

pankreas, kas ve kalp gibi birçok organa zarar vermekte ve diyabet 

başta olmak üzere hipertansiyon, dislipidemi, koroner kalp hastalığı, 

kalp yetmezliği, nörolojik hastalıklar, kanser, KOAH, astım, immün 

sistem hastalıkları, gastrointestinal bozukluklar, infertilite, böbrek 

hastalıkları, kas-iskelet hastalıkları ve psikososyal bozuklara yol 

açmaktadır (Kinlen ve ark., 2018; Uranga ve Keller, 2019).  
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Pankreas Histolojisi 

Pankreas, sindirim enzimleri ve hormanları üreten hem endokrin 

hem ekzokrin özellikte karışık bir bezdir. Retroperitonal yerleşimli olup 

baş boyun ve kuyruk bölümlerinden oluşmaktadır. Baş bülümü 

duodenuma tutunur, gövde bölümünde wirsung kanalı bez boyunca 

uzanır, kuyruk bölümü ise dalak hillusuna komşuluk eder. İnce ve 

gevşek bir bağ doku kapsülü ile çevrelenmiş olan pankreas, bağ doku 

kapsülünden bez içerisine uzanan septumlar tarafından lobüllere 

ayrılmaktadır. İnterlobüler bağ doku septumlarına boşaltım kanalları, 

damarlar ve sinirler eşlik eder. Pankreasın ekzokrin bölümü, 

endopeptidazlar, ekzopeptidazlar, alfa amilaz, nükleolitikler gibi 

sindirim enzimleri salgılayan saf seröz tübüloalveoller bezden endokrin 

bölümü ise kan glukozunu düzenleyen, insülin ve glukagon 

hormonlarını salgılayan Langerhans hücre adacıklarından oluşur (Ross 

ve Wojciech, 2011). 

Ekzokrin Pankreas 

Pankreasın ekzokrin bölümü, seröz salgı yapan piramidal şekilli 

asinus hücrelerinden ve salgı ürünlerinin bağırsak lümenine aktaran 

boşaltım kanallarından oluşur. Asinus hücreleri, şekil olarak piramidal 

bir görünüme sahip olup yuvarlak bir nukleus içerir. Bazal 

sitoplazmaları sahip olduğu GER sebebiyle bazofilik boyanırken apikal 

sitoplazmaları pankreatik sindirim enzimi preküsörleri taşıyan salgı 

granülleri sebebiyle eozinofilik boyanır. Asiner hücreler bir araya 

gelerek bazal sitoplazma tarafından çevrelenip asinusları oluşturur. 

Asinus hücrelerinin apikal sitoplamalarında pankreatik sindirim enzimi 

preküsörleri olan tripsinojen, kemotripsinojen, prokarboksipeptidaz, 

proaminopeptidaz, alfa amilaz, lipaz, deoksiribonükleaz ve ribonükleaz 

yer alır. İnaktif formda bulunan bu enzimler tripsin tarafından 

aktifleştirilir. Enteroendokrin hücreler tarafından salgılanan sekretin ve 

kolesistikonin panreasın ekzokrin fonksiyonlarını düzenler (Mescher, 

2013). Asinus hücrelerinin salgıları ilk olarak lümeni kübik hücrelerle 

döşeli olan interkallat duktus bölümüne aktarılır. Kanalları döşeyen bu 

hücrelerin asinüs lümeninde yer alabilir ve sentroasiner hücreler olarak 

adlandırılan bu hücreler asinus hücrelerine göre soluk boyanır ve granül 
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içermez. İnterkallat bölümü aşan salgı ürünü daha sonra intralobüler ve 

interlobüler boşaltım kanallarına aktarılır. İntralobüler boşaltım 

kanalları tek katlı prizmatik epitel ile döşeli iken interlobüler boşaltım 

kanalları daha geniş bir lümene sahiptir ve daha yüksek boylu 

prizmatik hücrelerle döşeli olup ve bu hücrelere goblet hücreleri ve 

enteroendokrin hücreler eşlik eder (Şekil 1) (Ross ve Wojciech, 2011). 

Endokrin Pankreas 

Pankreasın endokrin bölümü, Langerhans adacıklarından oluşur. 

Langerhans adacıkları endokrin özellikte olup horman salgılayan hücre 

gruplarından ve üretilen hormonun dolaşıma aktarıldığı kan 

kapillerinden oluşur. Bu hücreler asiner hücrelerle kıyaslandığında 

soluk renkte boyanır. Langerhans adacıklarının en önemli hücre 

grupları alfa, beta delta hücreleridir. Alfa hücreleri adacık periferinde 

yer alan düşük kan glikoz düzeyine karşın glukagon hormonu üreten 

hücrelerdir. Beta hücreleri adacık hücrelerinin büyük bir bölümünü 

oluşturan adacık içerisinde merkezi yerleşimli yüksek kan glikoz 

düzeyine karşın insülin hormonu üreten hücreleridir. Delta hücreleri ise 

adacık periferinde yerleşim gösteren insülin ve glukagon hormonlarına 

karşı inhibitör etki gösteren somatostatin hormonunu salgılar (Gartner 

ve Hiatt, 2007; Ross ve Wojciech, 2011). 

Obezite, 1980’den beri prevalansı sürekli artan bir halk sağlığı 

sorunudur.  Pankreas hastalıkları sağlık yükünü ciddi oranlarda arttıran 

ciddi bir sağlık problemidir. Obezitenin pankreas hastalıkları için ciddi 

bir risk olduğu ve mevcut pankreas hastalığının şiddetini arttırabileceği 

belirlenmiştir (Şekil 1) (Ouyang ve ark., 2020). 
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Şekil 1: Pankreasın ekzokrin (ok) ve endokrin kısmı (asteriks) (Zhang ve Fenderson, 

2015) 

Obezite ve Pankreatit 

Obez hastalarda safra yolu ve kesesi hastalıkları ve pankreatit 

gelişme riski yüksektir. Safra kanalı ve ardından pankreas kanalında 

safra taşı veya çamurunun birikimi ile pankreas kanalının basıncı artar 

ve proteolitik enzimler, lipaz ve amilaz gibi sindirim enzimlerinin 

bozulan etkinliği ile akut pankreatit gelişir (Wang ve ark., 2009). Obez 

bireylerde dislipidemi, safra kesesi stazı, kolestrol kristralizasyonu, 

yoğunlaşmış hepatik safra salgısı gibi birçok faktör safra taşının 

gelişme riskini artırır (Cruz-Monserrate ve ark., 2016). Obezite ile 

gelişen hipertrigliseridemiyle trigliseridden zengin lipoproteinler, 

mikrotrobüs oluşturup pankreatik kapillerde dolaşım bozukluğuna 

sebep olur. Bu bozukluk asiner yapıda iskemiye ve ardından nekroza 

yol açar. Yapılan çalışmalarda pankreas yağ infiltrasyonu artmış obez 

hastaların şiddetli akut pankreatit riski altında olduğu belirlenmiştir. 

Tekrarlayan akut pankreatit, pankreasta yağ infiltrasyonun artışı ile 

birlikte kronik pankreatit ile yol açabilir (Chen ve ark., 2012; 

Mondragon ve ark., 2014).  Obezite ile yakın ilişkili olan Tip II 

diyabette de pankreas hasarı ve fonksiyon kaybından kaynaklı akut 

pankreatit ortaya çıkabilir. Diyabet tedavisinde kullanılan kolelitiazis 

ve inkretin tedavileri beta hücrelerinde hipertrofiye sebep olmaları 

*



 
 9 

nedeniyle akut pankreatite yol açabilir. Obezite tedavisinde kullanılan 

bariatrik cerrahi sonrası lipaz ve amilaz enzimlerinin artışına bağlı 

olarak pankreatit komplikasyonu gelişebilir.  Cerrahi süreci takiben 

gelişen kilo kaybı da uzun dönemde ise safra taşı gelişimine safra 

kesesi stazı ve akut pankreatite yol açabilir (Stinton ve Shaffer, 2012). 

Obezitede pankreasta trigliseritten zengin adipositler ekzokrin pankreas 

asiner hücrelerinin bazolateral zarına yerleşiktir. Akut pankreatite 

asiner hücrelerden salınan lipaz dahil sindirim enzimleri adipositlerde 

trigliseritlerin yıkımıyla doymamış yağ asitlerinin salınımına yol açar 

doymamış yağ asitleri TNF-α CXC ligand 1 (CXCL 1) ve CXC ligand 

2 (CXCL 2) inflamatuar aracıların salınımına yol açar. Bu lokal 

salınım, mitokondriyal kompleks I ve V'nin inhibisyonu ve pankreas 

nekrozu ile sonuçlanırken pankreatit şiddetini artıran asiner hücre 

hasarına yol açar (Acharya ve ark., 2013).  Yapılan bir çalışmada 

obezite ile ilişkili şiddetli akut pankreatitte yağ dokusunun serbest yağ 

asitlerinin serbest kaldığı ve bunun da NLRP3-kaspaz1 sinyal yolağı 

aracığıyla adiposit doku makrofajlarından artan inflamasyonu yol 

açabileceği belirtilmiştir (Xu ve ark., 2022). Yapılan çalışmada şiddetli 

akut pankreatit hastalarında TLR4 ve NF-κB proteinlerinin 

seviyelerinin arttığını ve bu TLR4-NF-κB sinyal yolağını aktivasyonun  

TNF-α, IL-1β ve IL-6 inflamatuar faktörlerinin artışına yol açtığı 

belirlenmiştir (Chen ve ark., 2022). Kronik pankreatite ise akut 

pankreatitten farklı olarak adipositler fibroz bir doku ile çevirilidir. Bu 

fibroz doku akut pankreatit atak sırasında intrapankreatik adipoz 

dokuyucu koruyucu bir bariyer oluşturup ve asiner hücreler ve 

adipositler arasındaki lipolitik akışı sınırlar. Kronik pankreatitte akut 

alevlenmenin şiddeti bu şekilde azalır (Şekil 2) (Puckett ve Garfield, 

2022). 

Pankreas Kanseri ve Obezite  

Pankreas duktal karsinomu (PDK), pankreas kanserinin en sık 

görülen ve en agresif formudur. Oldukça kötü bir klinik seyre sahip 

olan PDK’nın 5 yıllık sağ kalım oranı (~%4<) olup en ölümcül kanser 

türlerindedir. Pankreas kanserinin en önemli özelliği olan spesifik 

olmayan semptomlar ve yetersiz tarama testleri tanın hastalığın ileri 
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aşamasında konulmasına sebep olur. Kemoterapik ajanlara yanıtın zayıf 

olduğu pankreas kanserinde cerrahi rezeksiyon en etkili tedavi seçeneği 

olsa da hastaların %80-85’ne ileri evrede tanı konulması sebebiyle 

cerrahi müdahale, hastalığın prognozuna katkı sağlamaz (Bracci, 2012). 

Hori ve arkadaşlarının pankreas duktal karsinom tanılı hastalarda 

yaptığı çalışmada pankreas dokusunun özellikle interlobüler alan başta 

olmak üzere parankiminde yoğun adiposit birikimi izlenmiştir (Hori ve 

ark., 2014). Pankreas kanseri ve obezite arasındaki ilişkiyi açıklayan 

moleküler mekanizmaları araştıran çalışmalar, adipoz dokuya 

odaklanmıştır. Adipoz dokunun genişlemesiyle oluşan ve ekstraselüler 

matriks proteinleri, pankreas statellat hücreleri ve immün hücrelerini 

içeren desmoplazinin salgıladığı sitokinler ve büyüme faktörleri maling 

hücreleri destekler metabolik olarak aktif bir doku haline getirir (Rawla 

ve ark., 2019). Pankreatik duktal karsinom (PDAC) tanılı hastalarda 

yapılan çalışmada obez hastalarda desmoplazinin arttığı bunun maling 

dokunun progresyonuna katkı sağladığı belirtilmiştir (Incio ve ark., 

2016). Desmoplazinin sebep olduğu intersistiyel sıvı artışı doku 

bütünlüğünün bozulmasına ardından desvaskülarizsyona ve hipoksiye 

sebep olur. Gelişen hipoksi ise makrofaj infiltrasyonuna sebep olur (Ye, 

2009). The mammalian target of rapamycin (mTOR), 

phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) ve mitogen-activated protein 

kinase (MAPK) yolakları kanser hücrelerinde hücre proliferasyonunu 

ve anjiyogenezi destekleyen ve apoptozu inhibe eden önemli 

yolaklardır.  Obezitede gelişen hiperinsülinemi, insülin büyüme faktörü 

bağlayıcı proteinler (IGFBP) -1 ve -2'de bir azalmaya ve ardından 

insülin büyüme faktörü (IGF)-1'in artışa yol açar. IGF-1 artışı ise 

mTOR, PI3K ve MAPK yolakları uyarır. Adipoz doku adipoistlerin 

yanı sıra immün hücreler, endotel hücreleri, fibroblastlar gibi metabolik 

olarak aktif hücrelerden oluşmaktadır.  Obezite, insülin direnci, buna 

sebep olan yağ dokusunun makrofaj infiltrasyonunun yol açtığı kronik 

inflamasyon ile karakterizedir (Roberts ve ark., 2010). Obez bireylerde, 

infiltre makrofajlar ve adipositler tarafından üretilen (TNF)-alfa (IL)-6 

gibi sitokinlerin anjiyogenez, hücre prolifererasyonu ve apoptoz 

sürecini etkilediği ve pankreas kanserininde dahil olduğu kanser 

gelişiminde ve progresyonunda rol aldığı belirtilmiştir (Makki ve ark., 
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2013). Kanser araştırmalarında adipoz dokunun leptin ve adiponektin 

gibi adipokinleri üretiği gösterimiştir. Leptin, proinflamatuar bağışıklık 

tepkilerinde anjiyogenezde, lipolizde ve iştah kontrolünde rol alan bir 

hormondur. Adiponektin ise glikoz ve yağ asidi metabolizmasını rol 

alan insülin duyarlılığını artıran ve insülin direncini düzenleyen 

antiinflamatuar bir hormondur (Forny-Germano ve ark., 2018). 

Obezitede adiponektin düzeylerini düşerken leptin düzeyi arttığı 

belirtilmiştir. Leptin, tümör hücrelerinin hücre döngüsü ve 

proliferasyon ile ilişkili olan Notch sinyalini ve reseptörlerini aktive 

ettiği belirlenmiştir. Leptinin, STAT3 aracılı sinyalleme ile pankreas 

kanseri hücrelerinin proliferasyonunu ve invaziv potansiyelini artırır 

(Messaggio ve ark., 2017). Adipokinler tarafından salgınan bir diğer 

hormon adiponektin, pro-apoptotik, anti-inflamatuar ve anti-anjiyojenik 

özelliktedir. Ayrıca ADIPOR1 ve ADIPOR2 olmak üzere iki reseptör 

aracılığıyla hareket edip sitokinlerin salınımını kontrol eder ve yapılan 

çalışmada komşu dokulara kıyasla pankreas tümörü dokularında 

adipokin reseptörlerinin (ADIPOR1 ve ADIPOR2 ) ekspresyonunun 

azaldığını gösterilmiştir. Adipokinler nötröfiller ve makrofajlar 

tarafından salgılanan Lipokalin-2 (LCN2)’nin pankreas kanseri obez 

hastalarda expresyonunun arttığı ve pankreas satellit hücrelerde 

proinflamatuar faktörlerin salınıma yol açtığı belirlenmiştir (Gomez-

Chou ve ark., 2017).  

Fare ve insan asiner hücrelerinde yüksek düzeyde exprese olan 

FGF21’in onkojenik krasın asiner expresyonunda expresyonun azaldığı 

ve farelerin obezojenik yüksek yağlı diyete karşı savunmasız hale 

geldiği ve bunun da artan inflamasyona ve PDK gelişimine yol açtığı 

belirtilmiştir (Eibl ve Rozengurt, 2021).  
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Şekil 2: Obezite ve pankreas arasındaki ilişki (Zyromski, 2015) 
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GİRİŞ 

Mide kanseri 50 yıl öncesine kadar ölüm nedenleri arasında 

altıncı sırada bulunuyordu ancak günümüzde bazı ülkelerde görülme 

sıklığı ciddi oranda azalırken geliĢmemiĢ ülkeler için halen daha ciddi 

bir sağlık sorunu olarak öne çıkmaktadır. (Bray vd., 2018, Yao vd., 

2003) Mide kanserinin tanı ve tedavisi üzerine yapılan araĢtırmalarla 

tanı evresinin ve tümörün lokasyonunun sağ kalımı etkilediği sonucuna 

varılmıĢtır. Bu çalıĢmalar incelendiğinde erken tanılı hastaların %25-40 

ortama sağ kalım süresinin 5 yıl olduğu öne sürülebilir (DerviĢoğlu ve 

Erzurumlu, 2004). Tanı aĢamasında mide kanserleri histopatolojik 

olarak genellikle intestinal ve diffüz tip olmak üzere ikiye ayrılır 

(Waldum ve Fossmark, 2018). Hastaların %65’inin tanı konduğu 

zaman lokal ileri evrede olduğu yapılan araĢtırmalar ile 

gösterilmektedir. Tümör yerleĢimi olarak antrum, korpus, fundus-

kardiya genellikle eĢit oranda görülürken az bir kısmının ise difüz 

olarak lokalize olduğu bilinmektedir. ġu anda kardiyözofageal bileĢke 

tümörlerine kardiya tümörleri denilirken midenin geriye kalan 

kısmındaki tümörler ise kardiya dıĢı tümörler olarak adlandırılmaktadır 

(D'Ugo vd., 2010, Zinner and Ashley, 2012, Lagergren vd., 2018). 

Kardiya tümörlerinin görülme sıklığının artması nedeniyle bu tümörlere 

tedavi yaklaĢımları oldukça önem arz etmektedir.  

Mide kanserlerinde primer yaklaĢım cerrahi rezeksiyondur. Hızlı 

yayılım gösteren tümörlerden mide kanseri tedavisinde özellikle ileri 

evrede tanı konmuĢ hastalarda tedavi yaklaĢımı neoadjuvan ve adjuvan 

onkolojik tedavilerden ibarettir. Adjuvan tedavi cerrahi rezeksiyon 

sonrası mikro metastazları önlemek için tercih edilebilir.  Neoadjuvan 

tedavi ise cerrahi rezeksiyon öncesi tümörün küçülmesi için uygulanan 

ön tedavidir. Eğer metastatik mide kanseri söz konusu ise tedavi 

yaklaĢımı palyatif ve semptomatik sınırlar içinde kalacaktır (Orhan, 

2012). 

Literatür incelendiğinde kardiya tümörlerinin tedavi 

yaklaĢımları üzerine tartıĢmaların halen sürdüğü ve net olarak 

belirlenemediği görülmüĢtür. Burada günümüz literatür ıĢığında 

kardiya tümörleri ile ilgili cerrahi ve farmakolojik protokolleri 

inceleyerek güncel ve geçerli yaklaĢımı ortaya koymak amaçlanmıĢtır.  
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1. TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

1.1. Adjuvan Tedavi 

1.1.1 Adjuvan Kemoterapi 

Günümüzde yüksek riskli tanılı hastalarda cerrahi sonrası ek 

tedavi gerekliliği bilinmektedir. Yakın geçmiĢte farklı protokollerde 

yapılmıĢ birçok çalıĢma vardır. Yapılan araĢtırmalar incelendiğinde sağ 

kalım üzerine olumlu etkisinin 5-Fluorourasil ve tegafur içeren 

kombinasyonlar ile olduğu ileri sürülmüĢtür. Diğer protokoller ile nüks 

ve sağ kalım açısından fark oluĢmadığı gösterilmiĢtir (Zhao and Fang, 

2008, Sun vd., 2009, Morabito vd., 2009). 
 

1.1.2. Adjuvan Radyoterapi 

Tümörün lokal kontrolünü sağlamak amacıyla uygulanan tedavi 

yöntemidir. Özellikle ileri evreli hastaların değerlendirildiği bir 

çalıĢmada sağ kalım oranlarını iyileĢtirdiği görülse de ilave fayda 

sağlamadığı yapılan birçok çalıĢma ile gösterilmiĢtir (Coburn vd., 

2008). 
 

1.1.3. Adjuvan Kemoradyoterapi 

Kanserin hem lokal hem de sistemik kontrolü için tercih edilen 

tedavi yöntemidir. Rezeksiyon sonrası 3-5 yıllık mortalite oranını 

azalttığı ancak tedaviye bağlı komplikasyonlar nedeniyle ölüm oranını 

arttırdığı ileri sürülmüĢtür (Fiorica vd., 2007). 
 

1.2. Neoadjuvan Tedavi  

1.2.1. Neoadjuvan Kemoterapi 

Günümüzde lokal ileri evre tanısı konmuĢ mide kanserlerinde 

neoadjuvan kemoterapiyi takiben cerrahi rezeksiyon uygulanması en 

kabul gören yaklaĢımdır (Wilke vd., 1989). Mide kanseri için hazırlan 

ilk protokol günümüzde değiĢse de ileri evreli hastalarda standart haline 

gelmiĢtir. Yapılan bazı araĢtırmalarda neoadjuvan kemoterapi tedavisi 

uygulanan hastaların sağ kalım sürelerinin daha uzun olduğu 

gösterilmiĢtir, bazı araĢtırmalarda ise neoadjuvan kemoterapiyi takiben 

cerrahi rezeksiyon yapılan hastalar ile yalnızca cerrahi rezeksiyon 

uygulanan hastaların sağ kalım sürelerinde anlamlı bir fark olduğu 
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görülmüĢtür (Lowy vd., 1999, Guo vd., 2010, Valenti  vd., 2009, Biffi 

vd., 2010).  

Yalnızca cerrahi rezeksiyon ile preoperatif kemoterapi tedavisinin 

karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada 5-Fluorourasil, doksorubisin ve 

metotreksat’ın 4 kürü hastalara uygulanmıĢtır. 6 yıl sonunda cerrahi 

rezeksiyon yapılanlarda 30, kemoterapi alanlarda ise 18 aylık ortalama 

sağ kalım görülmüĢtür (Hartgrink vd., 2004). 3 kür ameliyat öncesi 

epirubisin, sisplatin ve infüzyonel 5-Fluorourasil rejimini takip eden 3 

ameliyat sonrası aynı kombinasyon ile perioperatif kemoterapi alan 

hastalar 4 yıl sonunda yalnızca cerrahi uygulanan hastalar ile 

kıyaslandığında sağ kalımda artma olduğu gözlemlenmiĢtir 

(Cunningham vd., 2006).   

Neoadjuvan 5-Fluorourasil uygulamasının yalnızca cerrahi 

rezeksiyon yapılması ile karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada mide, kardiya ve 

alt özofagus adenokarsinoma tanılı hastalara sisplatin içeren 

kombinasyon halinde devamlı infüzyon olarak uygulanmıĢtır. Ameliyat 

öncesi kemoterapi verilmesinin cerrahi rezeksiyon ihtiyacını, 3 ve 5 

yıllık sağ kalımı artırdığı gözlemlenmiĢtir (Boige vd., 2007). 

Randomize yapılan bir çalıĢmada ise neoadjuvan kemoterapi grubunda 

sağ kalım oranının cerrahi iĢlem uygulananlara göre anlamlı olarak 

arttığı gösterilmiĢtir. Kemoterapötik ajan olarak sisplatin, mitomisin C, 

UFT (Urasil-Tegafur) ve etoposid kullanılmıĢtır (Yonemura vd., 1993). 

Literatür incelendiğinde sisplatin içeren protokollerde dahil bir 

kemoterapi kombinasyonunun diğerine karĢı üstün olup olmadığı kesin 

olarak bilinmemektedir. Söz konusu protokollere son zamanlarda 

dosetaksel, paklitaksel ve irinotekan yerini almıĢtır (Wagner vd., 2017). 

Tümör yerleĢim yerlerine göre değerlendirme yapılan bir 

araĢtırmada kardiya tümörleri ve linitis plastika neoadjuvan 

kemoterapiyi takiben cerrahi rezeksiyon yapılan hastalarda daha sık 

iken, antrum ve korpus tümörlerinin yalnızca cerrahi rezeksiyon 

uygulanan hastalarda daha sık görüldüğü belirtilmiĢtir. Tümörün 

patolojik tanısı ve değiĢim özelliği açısından karĢılaĢtırma yapıldığında, 

neoadjuvan kemoterapiyi takiben cerrahi rezeksiyon uygulanan 

hastalarda orta derecede değiĢim özelliği yalnızca cerrahi rezeksiyon 
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yapılan hastalardan daha yüksek olduğu ileri sürülmüĢtür (Ertuğrul, 

2019). 

1.2.2. Neoadjuvan Radyoterapi 

Lokal ileri evre hastalarda lokal kontrolü sağlamak ve cerrahi 

rezeksiyonu kolaylaĢtırmak için neoadjuvan kemoterapi gibi 

radyoterapinin de doğru olduğu ileri sürülmektedir. Rezeksiyona uygun 

mide kardiya adenokarsinoma tanısı konmuĢ hastalar üzerine 

randomize yapılan bir çalıĢmada preoperatif radyoterapi sonrası cerrahi 

ve yalnızca cerrahi grubu olarak ayrı ayrı değerlendirilmiĢ ve sonuçta 

R0 rezeksiyonunun radyoterapi ile beraber uygulanmasının morbidite 

ve mortalite artıĢı yapmadığı görülmüĢtür. Ameliyat öncesi radyasyon 

verilmesinin ise tümörün lokal olarak sınırlı kalmasını sağlayan bir 

faktör olduğu kanısına varılmıĢtır (Zhang vd., 1998).  
 

1.2.3. Neoadjuvan Kemoradyoterapi 

Kemoradyoterapinin peritoneal yayılım nedeniyle baĢarısız 

olduğu bildirilmiĢ olsa da preoperatif kemoradyoterapi uygulanan bir 

grup hastada 3 yıllık süreçte tümörün tekrarlama sıklığının tedavi 

almayan hastalara göre azaldığı ileri sürülmüĢtür (Reed vd., 2008, Kim 

vd., 2008).  
 

1.2.4. Neoadjuvan İmmunoterapi   

Günümüzde faz çalıĢmaları süren bu tedavi yöntemi üzerine 

yapılan araĢtırmalar incelendiğinde az sayıda hastaya verilen 

nivolumab ve ipilimumab tedavisi sonrası cerrahi uygulama ile %60 a 

yakın patolojik tam yanıt alındığı bildirilmiĢtir (Thierry, 2022). Ancak 

bu konuda yapılan araĢtırmaların çok fazla hastayı içermesi ile sağlıklı 

sonuçlar elde edilebilir.  
 

SONUÇ 

Sonuç olarak, Günümüzde 5-Fluorourasil ve platinum içeren 

protokoller halen en sık tercih edilen tedavi kombinasyonudur. 5-

Fluorourasil, tegafur veya kapesitabin ile ve sisplatin oksaliplatinle 

değiĢtirilebilir. Bunun yanı sıra neoadjuvan kemoterapi tedavi 

uygulanabilecek hastaların özenle belirlenmesi ve tedavi sonuçlarının 

detaylıca değerlendirilmesi gerekirken kapsamlı çalıĢmalar ile etkili 
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tedavi protokollerinin belirlenebileceği açıktır (Persiani vd., 2009). 

Neoadjuvan kemoterapiyi erken evre için önerenlerin yanı sıra 

immunoterapi ile kombine halde verilmesini önerenlerde mevcuttur. 

Neoadjuvan kemoterapinin lokal ileri evre mide kanserlerinde ümit 

verici olduğu yapılan çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Kumagai vd., 1993, 

Ota vd., 1993). 
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GİRİŞ  

Safra kesesi polipleri, lümen içerisine doğru uzanım gösteren 

mukozal yapılardır. Sıklıkla insidental olarak saptanırlar ve tanı 

konulduklarında da malignite potansiyeline sahip olmalarından dolayı 

klinik önem arz ederler (Dilek ve ark 2019). Ultrasonografi(USG)’nin 

yaygın kullanımı ile poliplerin tanı konulma sıklığında artıĢ saptanırken 

takip ve tedavi süreci ile ilgili standart bir strateji geliĢmemiĢtir. (Foley 

ve ark 2022) 
 

EPİDEMİYOLOJİ  

Safra kesesi polipleri en sık olarak USG tetkiklerinde ve 

kolesistektomi piyeslerinde saptanmaktadırlar. USG’de saptanma 

oranları %5’e kadar bildirilmiĢse de daha yüksek olduğuna dair 

yayınlar mevcuttur (Moriguchi ve ark 1996, Pedersen 2021). 

Kolesistektomi sonrası patoloji piyeslerinde %2-12 arasında olduğu 

gösterilmiĢtir (Andrén-Sandberg 2012). 

Polipler, her yaĢta grubunda görülse de 45-50 yaĢ aralığında bir 

artıĢ söz konusudur. Erkeklerde, kadınlara göre 1.5 kat daha fazla 

görülmektedir. (Andrén-Sandberg 2012,  Chavan & Rathi,  2022). 

Etyolojik faktörler tam olarak bilinmemektedir. Yapılan bir 

çalıĢmada yaĢ, cinsiyet, kilo, gebelik sayısı ve kolelitiazise neden 

olabilecek diğer risk faktörleri arasında bir iliĢki gözlenmemiĢtir 

(Jorgensen ve ark 1990). Yapılan baĢka bir çalıĢmada da diyabet ve 

HIV enfeksiyonu ile iliĢkisi saptanmıĢtır. Peutz-Jeghers sendromu ve 

Gardner sendromu gibi intestinal polipoid hastalıklarda safra kesesi 

poliplerinin de görülebildiği saptanmıĢtır. (Chavan & Rathi, 2022). 
 

SINIFLANDIRMA 

Safra kesesi polipleri, baĢlıca neoplastik ve non-neoplastik olarak 

sınıflandırılır. (Tablo1) (Xu A ve Hu  2017, TaĢkın ve ark. 2020, Kim, 

K. H. 2021). En sık USG ile tanı konulmasına karĢın malign ve benign 

ayrımının yapılması oldukça güçtür. Bu durum aynı zamanda 1cm’den 

büyük poliplerde cerrahi endikasyon gerekliliğinin de önemli bir 

nedenidir (Kim, K. H. 2021). 
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Tablo 1: Safra kesesi poliplerinde sınıflandırma  

Non-

neoplastik 

polipler 

 Kolesterol polipi 

 Adenomiyomlar 

 Ġnflamatuar polip 

 Fibromiyoglandüler polip 

 Hamartomlar 

Neoplastik 

polipler 

Benign 

Epitelyal 

 Adenom 

 DüĢük ve yüksek dereceli 

intraepitelyal neoplazili ICPN* 

Mezenkimal 
 Leiomiyomlar 

 Lipomlar 

Malign  
Epitelyal 

 Adenokarsinom 

 ICPN* ile iliĢkili invaziv kanser  

Mezenkimal  Leiomiyosarkom 
*: ICPN, intrakolesistik papiller neoplazm 

 

1. NEOPLASTİK OLMAYAN POLİPLER 

Kolesterol polipleri,  en sık olarak saptanan histolojik tip olup 

non-neoplastik poliplerin%60-70’ini oluĢtururlar.  Sonrasında 

adenomiyomlar ve inflamatuar polipler görülmektedir. (Mellnick 

2015). 

1.1. Kolesterol polipleri ve kolestoroloz 

Kolesteroloz, uzun bir dönemdir bilinen ve kolesterol 

metabolizmasındaki bozulma sonrası safra kesesi lamina propriyasında 

lipitlerin birikmesidir (Feldman M, 1954). Hiperemik mukozanın 

altında sarı birikintiler olarak patolojik piyeslerde görülür ve "çilek 

safra kesesi" olarak tanımlanır (Dilek ve ark 2019).  Bu polipler, 

sıklıkla 1cm’den küçük ve orta yaĢ kadınlarda daha sık olarak 

saptanmaktadır (TaĢkın ve ark. 2020). Kolesteroloz olgularının büyük 

kısmı mukozaya kaba granüler bir görünüme neden olurken,  üçte biri 

büyüyerek polipoid form alabilir. Polipoid yapılan kırılgan olması 

nedeniyle sistik kanal veya ekstrahepatik safra kanallarında tıkanıklığa 

yaparak kolesistit veya pankreatit gibi klinik tabloya neden olabilir 

(Kılınç ve ark 2020). Kolesterol polipleri benign lezyonlar olup 

malignite potansiyellerinin olmadığı kabul edilir (Xu ve Hu 2017). 
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1.2 Adenomiyomatozis  

Safra kesesi mukozasının hiperplazisi, musküler tabakadaki 

kalınlaĢma ve duvar içerisinde bulunan Rokitansky-Aschoff 

sinüslerinin dallanması ve kalınlaĢması ile karakterize genellikle benign 

ve edinsel bir durumdur. Ġkinci sıklıkla görülen polipoid lezyonlardır.  

Kadınlarda ve 50 yaĢ üzerinde daha sıktır.  USG’lerde %3-5 sıklıkta 

görülmektedirler (Dilek ve ark 2019). 3 farklı formu bulunaktadır. 

Bunlar; segmental, fundal ve diffüz formdur. Segmental form en sık 

olarak görülmekte olup kese fundus ve boyun arasında keseyi iki ayrı 

boĢluk hali almasına neden olur. Fundal form sadece kese fundusunda 

bulunur ve ikinci sıklıkta görülür. Nadir olarak da tüm duvar 

kalınlaĢmaya neden olan diffüz form görülür (Golse 2017)  

Adenomiyomatozis, sıklıkla asemptomatiktir. Nadiren kolik tarzı 

sağ üst kadran ağrısı, dispeptik Ģikayetler, bulantı gibi Ģikayetlere 

görülebilir. Ancak hastaların yaklaĢık %50’sinde eĢlik eden kolelitiazis 

mevcuttur. Kolelitiazis olmayan hastalarda da semptom 

görülebilmektedir. Bazen de akalkülöz kolesistit tablosu ile karĢımıza 

çıkabilmektedir. (Golse 2017)   

En sık olarak tanısı USG’de rastlantısal olarak konulur.  USG’de 

safra kesesi duvarında kalınlaĢma, eĢlik eden safra çamuru yada taĢ 

varlığı, Rokitansky-Aschoff sinüslerinin kalınlaĢmasına bağlı olarak 

kese duvarında kistik lezyonlar ve yine burada oluĢan kalsifikasyonlar 

nedeniyle de kuyruklu yıldız artefaktı denilen akustik gölgelenmeler 

görülebilmektedir (Oh ve ark 2019).  Adenomiyomatozis için ilk tanı 

aracı USG olmalıdır. Ġkinci yöntem olarak kontrastlı USG önerilmiĢtir. 

Eğer USG sonrası tanıda belirsizlik varsa Ģüphe durumlarında, üst batın 

MR ve MRCP çekilmelidir. MR’da ‘’inci kolye iĢareti’’ görülmektedir 

(Ģekil 1). Malignite Ģüphesi yine devam ediyorsa pozitron emisyon 

tomografisi (PET) önerilmektedir. (Bonatti 2017) 
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Şekil 1: MR’da ’inci kolye iĢareti’ 

Semptomatik adenomiyomatozis vakalarında kolesistektomi 

önerilir.  Asemptomatik vakalarda ise tipinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Segmental tipte ve eĢlik edebilen safra kesesi malignitesinin ayrıcı 

tanısının yapılamadığı diffüz tip için malignite riskinden dolayı 

kolesistektomi önerilmiĢtir. Asemptomatik fundal tipte, takip 

önerilmiĢtir ( Lee 2020). 

1.3 İnflamatuar polipler 

Non neoplastik poliplerin %10 kadarını oluĢtururlar.  

Kolelitiazise bağlı olarak kronik bir enflamasyona sekonder olarak 

mukozada oluĢan granülasyon ve fibrozis içeren polipoid yapılardır. 

Genellikle 10mm’den küçüktürler. Malignite riski yoktur ancak nadir 

olarak 10mm üzerine çıktıklarında malignite ile karıĢtırılabilirler. 

(Maeyama 1998)   

1.4.  Fibromiyoglandüler polip 

Bu polipler oldukça nadirdirler. Sıklıkla 1cm den küçük ve 

multipl olurlar. Büyük çoğunluğunda eĢlik eden kolelitiazis mevcuttur. 

Malign dejenerasyon oranları oldukça düĢük olup sıklıkla da 1cm 

üzerindeki poliplerde saptanmıĢlardır (TaĢkın ve ark. 2020.  

2. Neoplastik polipler  

Neoplasitk polipleride en sık olarak adenomlar ve 

adenokarsinomlar karĢımız çıkmaktadır.  Ayrıca leiomiyom, lipom ve 



 
 35 

leiomiyosarkom gibi mezenkimal kaynaklı neoplastik poliplerde 

görülebilmektedir (Kim, K. H. 2021). 

2.1 Adenomlar 

Adenomları, tüm poliplerin %4-9’unu oluĢtururlar. Genellikle 

saplı, soliter ve kolelitiazis ile birlikte görülürler. Çapları 5-20mm 

arasında değiĢirler. Adenomlar, genellikle benign bir lezyon olarak 

kabul edilmiĢ olsalar bile premalign bir lezyon da olabilmektedirler 

(Matos ve ark. 2010).  Adenomlar, kronik inflamasyona sekonder 

olarak displaziden maligniteye bir dönüĢ sergilediği kabul edilmektedir 

(Kim, K. H. 2021). 

Adenomlar, sıklıkla postoperatif kolesistektomi spesmenlerinde  

veya insidental olarak USG ile saptanırlar. Ancak, görüntüleme 

yöntemleri ile adenom karsinom ayrımı yapılmaz.  Genellikle 

asemptomatiktirler, eĢlik eden kolelitiazis ya da kendisinin sistik kanalı 

tıkanma bulguları da gösterebilir (Andrén-Sandberg 2012). 

2.2. İntrakolesistik papiller neoplazmalar (ICPN)  

ICPN, kolesistektomi materyallerinde  %1’in altında oldukça 

nadirdir. Klinikopatolojik özellikleri ve doğal seyri hakkında yeterli 

bilgi maalesef yoktur. ICPN'ler, pankreatik intraduktal müsinöz ve 

biliyer intraduktal papiller neoplazilerin, kese içerisindeki karĢılığı 

olarak ortaya çıkan ve 1cm den büyük kitle oluĢturan neoplazmlardır.  

ICPN’ler tek veya multipl büyük saplı yada sesil  ekzofitik polipoid 

lezyonlar olarak ortaya çıkarlar. Patolojik olarak high grade displazi 

yada invaziv kanser olarak saptanabilmektedirler. (Kim, K. H. 2021).  

2.3 Adenokarsinom 

Malign polipler en sık olarak adenokarsinom olarak karĢımıza 

çıkarlar. Ġleri yaĢta görülürler. USG'de 10 mm'den büyük, geniĢ tabanlı 

bir soliter polipoid yapılar olarak görülürler.  
 

KLİNİK ÖZELLİKLER  

Safra kesesi polipleri, genellikle asemptomatik olup USG’de 

rastlantısal olarak tanı konulmaktadır (Kwon ve ark 2009).  
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Semptomatik polipler nadirdir. Bazen kronik sağ üst kadran ağrısı 

bulantı ve hazımsızlık gibi dispeptik yakınmalar yapabilirler. (Kmiot ve 

ark 1994). Hartman poĢuna doğru prolabe olmaları durumunda safra 

drenajını engelleyebileceklerinden bilier kolik ve kolesistite neden 

olabilirler (Parlak ve ark 2018). Ayrıca, kolesteroloz ve 

Adenomiyomatozisinde, safra kesesi drenajının bozulmasına ve 

dispeptik semptomlar ve kronik üst kadran ağrısına neden olabileceği 

öne sürülmüĢtür (Kmiot ve ark 1994). 

 Polipoid yapıların nadiren tam olarak kopmaları sonrası safra 

yollarında tıkanıklığa neden olarak kolanjit ya da pankreatit tablosu ile 

karĢımıza çıkabilirler (Paricio ve ark 1990)    
 

MALİGNİTE RİSKİ:  

1. Polipin Boyutu:   

Safra kesesi poliplerinde malignite riski için en önemli belirleyici 

etken polipin boyutudur. Sıklıkla psödopolipler 1cm’den küçük iken  

malignite riski olan gerçek polipler ise 1cm’den  büyüktürler. (Wiles ve 

ark 2017).  

2cm’den büyük poliplerin tamamına yakını maligndir. 10-20mm 

arasındaki poliplerde ise malignite literatürde %34-88 aralığında 

bildirilmektedir (Dilek ve ark 2019). 10 mm'nin altındaki poliplerde de 

malignite riski bulunmaktadır. Bhatt ve ark.’nın yapmıĢ olduğu bir 

sistematik derlemede, 5-10mm arasındaki poliplerde malignite oranını 

%0.9-6.9  aralığında ve 5mm’den küçük poliplerde ise %0.05-%4.6  

olarak saptamıĢtır (Bhatt ve ark 2016).  

10mm üzeri olan poliplerde malignite riskinin yüksekliği 

nedeniyle kolesistektomi endikasyonu kabul edilmektedir ve literatürde 

de kabul görmüĢtür. 10mm altındaki poliplerde de malignite riski 

olması nedeniyle de cerrahi gerekebilmektedir ancak gereksiz 

kolesistektomilerin önlenmesi amacıyla malignite riski için diğer 

faktörlerin değerlendirilmesi sonrasında cerrahi önerilmiĢtir (Wiles ve 

ark 2017, Foley ve ark 2022). Sonuç olarak ise safra kesesi poliplerinde 

sadece 10 mm’den büyük olması ile gereksiz kolesistektomiler 

yapılabileceği veya sadece 10mm’den küçük olması maligniteyi 

tamamen dıĢlamak için yetersiz olabilmektedir (Park ve ark 2015).  
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Poliplerin boyutu ile ilgili önemli bir durumda boyutundaki 

değiĢimdir ve takipleri esnasında boyutunda artıĢ olması malignite için 

bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir (Valibouze ve ark 2020). 

Özellikle gerçek poliplerde USG takiplerinde 2mm’den daha fazla bir 

büyüme olması ve/veya boyutunun 10mm üzerine çıkması 

kolesistektomi endikasyonudur (Wiles ve ark 2017, Foley ve ark 2022)   

2. Polip sayısı  

Safra kesesi polipleri soliter ya da multipl olabilmektedir. Multipl 

poliplerde takip ve tedavi kararı en büyük polipe göre önerilmektedir 

(Chavan & Rathi, 2022). Çoklu polipler ile soliter polipler arasında 

malignite riskini artırma açısından farklı görüĢler bildirilmektedir.  

Tüm soliter poliplerde malignite olasılığı direkt cerrahiye yönlendirme 

yapacak kadar yüksek olmasa da hafif bir artıĢ olabilir (McCain ve ark 

2018).  

3. Polip morfolojisi  ve eşlik eden duvar kalınlığı artışı 

Safra kesesi poliplerinin saplı ya da sesil olması malignite 

riskinin belirlenmesinde anlamlıdır. Sesil poliplerin malignite 

potansiyeli daha yüksek olarak saptanmıĢtır (Kwon ve ark 2009). 

Ayrıca Bhatt ve ark., 10mm’den küçük sesil poliplerde malignite riskini 

%13.9, 10mm ve üzerindeki sesil poliplerde ise %24.8 olarak 

saptamıĢlar ve cerrahi önermiĢlerdir (Bhatt ve ark 2016).  

Safra kesesi duvarında kalınlaĢma, malign yada benign birçok 

hastalıkta görülebilen ancak spesifik olmayan bir durumdur. 4mm’den 

fazla bir fokal duvar kalınlaĢması ve düzensizliği bulunması ise 

malignite için bağımsız risk faktörleri olarak kabul edilmiĢtir (Chavan 

& Rathi,2022). Özellikle sesil polip ile beraber fokal duvar 

kalınlaĢmasının bulunması ise malignite için anlamlı olarak 

değerlendirilmiĢtir (Foley ve ark 2022).  

4. Yaş  

Malign hastalıklar, ileri yaĢlarda sık gözlendiği bilinen bir 

gerçektir.  Safra kesesi poliplerinde de yaĢ ile malignite riski ile ilgili 

yapılmıĢ birçok çalıĢmada 50 yaĢ ve üzerinde malignite riskinin 7-11 

kat kadar artmıĢ olduğunu saptamıĢtır (Valibouze ve ark 2020,  Sarkut 
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ve ark 2013). Bu çalıĢmalarda 50 yaĢından küçük birkaç malignite 

hastası da saptanmıĢtı. Bhatt ve ark. yaptığı sistematik derlemede ise 

polip boyutu <10mm ve yaĢ>50 olan hastalarda malignite oranını 

%20,7 saptamıĢlardır ve cerrahi önermiĢlerdir (Bhatt ve ark 2016).  

5. Eşlik eden kolelitiazis varlığı  

Safra kesesi polipleri ile birlikte kolelitiazis bulunması, malignite 

riskini artırdığı yada etkilemediği yönünde yayınlar mevcuttur. Eğer 

semptomatik polip ve taĢ birlikteliği varsa tedavi süreci aslında basittir 

ve kolesistektomi gereklidir (McCain ve ark  2018). Asemptomatik 

olgularda ise malignite riski aĢikar olmadığı için kolesistektomi 

açısından diğer risk faktörlerini de değerlendirmek gereklidir. 

6. Primer sklerozan kolanjit (PSC)  

PSC’li hastalarda safra kesesi poliplerinin malignite riski artmıĢ 

ve yapılmıĢ olan çalıĢmalarda %14-57 arasında malignite saptandığı 

belirtilmiĢtir. 6-9mm arasında polip ve PSC varlığında da bu hastalara 

kolesistektomi önerilmiĢtir (Wiles ve ark 2017, Foley ve ark 2022).   

7. Etnik köken 

Ülkeler arasında yapılan çalıĢmada Hint kökenli insanlarda 

poliplerde malignite riski yaklaĢık 13 kat kadar artıĢ gösterdiği 

saptanmıĢtır (McCain ve ark 2018). Bu yayına istinaden 6-9mm 

arasındaki Hint kökenli hastalara cerrahi önermiĢlerdir.  

8. Tümör belirteçleri 

Safra kesesi polipleri için preoperatif olarak malignite riskinin 

belirlenmesi amacıyla özellikle CA19-9 ve CEA  tümör belirteçleri 

araĢtırılmıĢtır. Kwon ve ark. yaptığı çalıĢmada, malign ve benign 

poliplerde CEA ve CA 19-9 belirteç seviyelerinde anlamlı bir fark 

saptanmamıĢ(Kwon ve ark 2009). Tümör belirteçlerinin poliplerde 

malignite kararında yardımcı olacağını gösteren yeterli kanıt 

saptanmamıĢtır (McCain ve ark  2018).  

9. Genetik risk faktörleri 

Safra kesesi kanserleri için genetik çalıĢmalar mevcut olup ailesel 

yatkınlık için düĢük kalitede kanıtlar saptanmıĢtır. Ancak polipler için 
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genetik çalıĢmalar yoktur. Malignite riski için çalıĢmalara ihtiyaç vardır 

(McCain ve ark 2018).  

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ 

Ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik 

rezonans görüntüleme (MR) gibi yöntemlerin kullanımlarının artması 

safra kesesi poliplerinin insidansında artıĢa neden olmuĢtur. Kullanılan 

görüntüleme yöntemleri ile polipoid lezyonların malign-benign ayırıcı 

tanısını kesin olarak yapmak oldukça zordur ancak kombine 

kullanımları ile önemli bilgiler elde edilebilmiĢtir. 

1. Ultrasonografi (USG) 

USG, non-invaziv olması,  kolay eriĢilebilirliği ve polip 

tanısındaki sensitivitesi ve spesifitesinin yüksekliği ile ilgili olarak ilk 

tercih edilen görüntüleme yöntemidir. USG, yapan kiĢiye bağımlı 

olması ve obez bireylerde yeterli görüntü sağlayamaması gibi 

dezavantajları mevcuttur.  

USG ile poliplerin tanısı, sayısı, ekojenitesi, boyutu ve kese 

duvarının yapısı ve herhangi bir anormallik görüntülenebilir. USG'de, 

kese duvarına yapıĢık ve hareket ile yer değiĢtirmeyen, lümene doğru 

uzanım ve akustik gölgelenmesi olmayan hiperekoik yapılar olarak 

karĢımıza çıkarlar (Matos 2010).  

Safra kesesi hastalıkları için en sık olarak tercih edilen USG 

kullanımları ise, transabdominal USG, endoskopik USG, yüksek 

çözünürlüklü USG ve kontrastlı USG’dir. 

Transabdominal USG 

Safra kesesi poliplerinde ilk tanı aracı transabdominal USG’dir. 

USG, polip tanısında oldukça değerli bir yöntem iken malign benign 

ayrımında kesin tanı değeri oldukça kısıtlıdır (Jeong ve ark 2020).  

USG ile psödo-polip ile gerçek polip arasında ayrım yapılabilir 

(Dilek ve ark 2019).  Ayrıca lezyonun sabit ya da mobil olması 

değerlendirilerek polip-taĢ ayrımında da etkilidir (McCain ve ark 

2018). Ancak safra kesesi duvarına impakte taĢlar ile polip ayrımını 

yapamayabilir (Gallahan & Conway, 2010). Yine USG’de saptanan 
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kuyruklu yıldız artefaktı da sıklıkla benign lezyonlar için oldukça 

güvenli bir bulgudur (ġekil 2) (Oh ve ark 2019) . 

 

Şekil 2: USG’de kuyrukulu yıldız artefaktı 

Elastografi, poliplerde malign-benign ayrımında kullanılabilir. 

USG tabanlı bir yöntem olan elastografi, benign lezyonlarda yüksek 

gerilimli bir görünüme sahip iken malign poliplerde ise düĢük elastisite 

özelliğine sahip oldukları gösterilmiĢtir (Dilek ve ark 2019). 

1.1 Endoskopik ultrasonografi (EUS) 

EUS, küçük lezyonların görüntülerini daha yüksek ultrason 

frekansları kullanarak daha iyi çözünürlükte sağlamalarından dolayı, 

safra kesesi poliplerinin görüntülenmesinde USG’den daha üstün olarak 

kabul edilir (Inui ve ark 2020, Cho J.H 2020). Ancak invaziv olması, 

kolay eriĢilememesi ve düĢük oranda da olsa gastrointestinal sistemde 

kanama ya da perforasyon riski içermesi dezavatajlarıdır (McCain ve 

ark 2018). EUS ayrıca transabdominal USG’ye göre mikrolitiasis tanısı 

konulması, doku tanısı için biyopsi ve bilier drenaj yapılabilmesi gibi 

avantajları da bulunmaktadır (Cho J.H, 2020). EUS, poliplerde malign 

benign ayrımında da transabdominal USG’ye göre avantajları 

bulunmaktadır. 

Safra kesesinin duvar yapısı, polipin ekoik paterni, kenar düzeni, 

saplı ya da sesil olması ve sayısına göre 5-15mm arasındaki polipler 

için bir skorlama sistemleri geliĢtirilmiĢ ve sensitivitesi ve spesifitesi 

%80-85 arasında maliginte tespit etme oranlarını saptamıĢlardır 

(Chantarojanasiri ve ark 2017). Ayrıca, yapılan birçok çalıĢmada da,  
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EUS'nin 10mm üzeri poliplerde malignite saptamadaki baĢarısı %80-85 

arasında iken, 10mm’den küçük poliplerde bu oran %60 düzeylerinde 

kalmıĢtır (McCain ve ark 2018).  Malign benign ayrımında 

transabdominal USG’ye göre avantajlı olsa da özellikle takip ve 

tedavileri tartıĢmalı olan 10mm altındaki poliplerde EUS güvenilirliği 

düĢük saptanmıĢtır.  

1.2 Yüksek çözünürlüklü USG ve kontrastlı USG 

Yüksek çözünürlüklü USG, transabdominal USG’den daha 

yüksek doğruluğa sahip iken EUS’ye göre ise daha düĢüktür (Kim ve 

ark 2015). Ancak EUS’a göre de non-invaziv bir yöntem olması 

avantajıdır.  Yüksek çözünürlüklü USG ile poliplerdeki malignite 

göstergesi kabul edilen hipoekoik alanların saptanması ve malign 

vakalarda tümörün T evresinin belirlenmesi, transabdominal USG’ye 

göre daha yüksek saptanmıĢtır. (Kim ve ark 2015, McCain ve ark 

2018). 

1.3 Kontrastlı USG  

Kontrastlı USG, gerek transabdominal gerekse EUS’de 

kullanılmaktadır.  Cheng ve arkadaĢlarının yapmıĢ oldukları bir meta 

analiz değerlendirmesinde kontrast madde kullanılarak yapılan 

USG’lerde poliplerde malignite ayrıcı tanısında umut verici yardımcı 

bir modalite olduğunu belirtmiĢlerdir (Cheng Y ve ark 2018). 

 

2. Bilgisayarlı tomografi (BT)   

BT,  küçük poliplerin tanısında ve takip aĢamasında 

ultrasonografik yöntemlere göre duyarlılığı düĢüktür. Ancak 3cm ve 

üzeri poliplerin değerlendirmesinde, malign vakaların invazyon veya 

metastaz değerlendirmelerinde anlamlıdır (Jang ve ark 2009) . 

3. Manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve Manyetik 

Rezonans kolanjiyopankreatografinin (MRCP) 

MR ve MRCP, safra kesesi ve safra yollarının 

değerlendirilmesinde değerli bir görüntüleme yöntemidir. MR ve 

MRCP, safra kesesindeki duvar kalınlaĢmasını, fokal bir sesil kitleyi ve 

kesedeki kum saati görünümünü saptayabilir (Dilek ve ark 2019). Safra 



 
42 TEMEL TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR II 

kesesi poliplerinde, erken ve uzun süreli kontrastlanma olması 

malignite için anlamlıdır.   

4. Pozitron emisyon tomografisi (PET) 

 PET, lezyonun malign-benign ayrımında yardımcı olabileceği 

belirtilmiĢse poliplerde  maligniteyi dıĢlamak için tam olarak 

güvenilmez.(Rodríguez‐Fernández ve ark 2006). Koh ve ark ise safra 

kesesi karsinomlarında PET CT duyarlılığının %75 düzeylerinde 

olduğunu göstermiĢlerdir (Koh ve ark 2003). 
 

5. İnvaziv yöntemler 

Safra kesesi poliplerinin malign-benign ayrımı için bazı invaziv 

giriĢimlerden de faydalanılmıĢtır. Endoskopik transpapiller safra kesesi 

drenajı ile drene edilen safra sıvısından sitoloji çalıĢılmıĢ ancak 

istenilen baĢarı sağlanamamıĢtır (Dilek ve ark 2019).   

Perkütan transhepatik ince iğne aspirasyonu veya perkütan 

transhepatik kolesistoskopi, safra kesesi poliplerinin malign benign 

ayrımında kesin tanı yöntemleri olarak kabul edilmiĢlerdir  ancak 

zaman alıcı bir iĢlem olması ve hastalar tarafından yeterince tolere 

edilememesi dezavantajlarıdır (Andrén-Sandberg 2012).  Endoskopik 

ultrasonografik ince iğne aspirasyon (EUS-FNA) sitolojisi, safra kesesi 

duvar patolojilerinin tanısında klinik katkı sağlamıĢtır (Dilek ve ark 

2019).   
 

POLİPLERDE TEDAVİ VE TAKİP 

Safra kesesi poliplerinin tedavi önerileri tartıĢmalıdır. 2017 

yılında  Avrupa Gastrointestinal ve Abdominal Radyoloji Derneği 

(ESGAR), Avrupa Endoskopik Cerrahi ve Diğer GiriĢimsel Teknikler 

Derneği (EAES), Uluslararası Sindirim Cerrahisi Derneği–Avrupa 

Federasyonu (EFISDS) ve Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneği 

(ESGE) arasında safra kesesi poliplerinin takip ve tedavisi  ile ilgili 

kılavuz yayınlanmıĢtır (Wiles ve ark 2017). 2022 yılında ise 

güncellenmiĢtir.(Tablo 2) (Foley ve ark 2022). 
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Tablo 2: Poliplerin takip ve tedavi kılavuz algoritması (Foley ve ark 2022).

 

Bu kılavuzlara göre (Wiles ve ark 2017, Foley ve ark 2022): 
 

1. Safra kesesinde 10mm ve üzerinde polipoid yapı mevcut ise 

hastanın cerrahi onayı alınması ve operasyona engel bir 

durumu olmaması koĢulu ile kolesistektomi önerilmiĢtir.  

2. Dispepsi, bulantı, kusma ve üst karın ağrısı gibi hepatobilier 

sisteme ait Ģikayetleri olan ve polip harici baĢka bir patolojiye 

atfedilemeyen semptomatik poliplerde, yine hastanın kabul 

etmesi ve cerrahiye uygun olması durumunda kolesistektomi 

önerilmiĢtir. Ayrıca semptomatik kolelitiazis varlığı da 
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 Yaş >50 

 Primer sklerozan  kolanjit( PSC) varlığı 

 Hint etnik köken 

 Sesil polip olması (4mm ve üzerinde safra kesesi fokal 

duvar kalınlığı bulunması  

kolesistektomi endikasyonu olarak kabul edilmiĢtir (McCain 

ve ark 2018). Ancak yapılan bazı çalıĢmalarda kolesistektomi 

sonrası Ģikayetlerin devam edebileceği de akılda tutulması ve 

hastaya bilgilendirilme yapılması gereklidir. 

3. Safra kesesi polipi 6-9 arasında ise malignite açısından risk 

faktörlerinden (Tablo 3) bir veya daha fazlası varsa ve de 

hastanın kabul etmesi ve cerrahiye uygun olması durumunda 

kolesistektomi önerilmiĢtir. 
 

Tablo 3: Poliplerde malignite için risk faktörleri  

 

 

 

 

   

 Wiles ve arkadaĢları ile Foley ve arkadaĢlarının yayınlarında 

belirtilen bu kılavuzlarda hastalara yönelik takip kılavuzları da 

belirtilmiĢtir (Wiles ve ark 2017, Foley ve ark 2022).  

 Bu takip kılavuzlarına göre ise:  

1. Polip boyutu 5mm’den küçük ve malignite için daha düĢük 

risk faktörleri varsa yada polip boyutu 6-9 mm arasında ancak 

malignite için risk faktörü yoksa USG ile  6. ayda, 1. ve 2. 

yılda rutin takipleri yapılmalıdır. Eğer 2 yıllık takipte polip 

boyutunda değiĢiklik yoksa takip sonlandırılabilir. 

2. 5mm’den küçük polip olan hastalarda eğer malignite için risk 

faktörü yoksa takibe de gerek olmadığı belirtilmiĢtir.  

3. USG takipler esnasında polip boyutu 10mm ve üzerine çıkarsa 

kolesistektomi önerilmiĢtir. 2 yıl boyunca takip edilmiĢ olan 

hastalarda polip boyutu 2mm ve üzerinde bir artıĢ göstermiĢse 

ve malignite kriterlerinden de mevcut ise multidisipliner bir 
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yaklaĢım yapılması ve cerrahi yada takip kararı verilmesi 

önerilmiĢtir. 

4. Eğer USG ile yapılan takiplerde polip kaybolmuĢ ise takip

sonlandırılabilir.
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1. TANIM  

Kanser hastaları için hayat kurtarıcı bir tedavi olan kemoterapi, uzun 

süreli bilişsel bozulmaya veya “kemobeyin” olarak tabir edilen tabloya neden 

olabilmektedir. 

Kemobeyin için etkin önleme ve tedavi protokolleri geliştirilirken 

zorluklar yaşanmaktadır. Bunlar,  

 Kesin olmayan tanı kriterleri, 

 Birden fazla kafa karıştırıcı faktör,  

 Belirsiz ve heterojen moleküler mekanizmalar olarak 

sıralanabilir. 

Son yıllarda kanserden kurtulanların sayısında hızlı bir artış söz 

konusudur. Buna paralel olarak kemobeyin gelişimi de artmıştır. 

Kanser tedavisi için yeni kemoterapötik ajanların ve rejimlerin 

geliştirilmesi, özellikle meme kanseri olmak üzere çeşitli kanser 

türlerinde nüks riskini önemli ölçüde azaltmış ve hayatta kalma oranını 

artırmıştır. Bununla birlikte, kanserden kurtulanlardaki artış, kanser 

hücreleri üzerinde amaçlanan sitotoksisiteye ikincil olarak kanserli 

olmayan hücreler üzerindeki istenmeyen etkiler de dahil olmak üzere 

kanser kemoterapötik ajanlarının kronik yan etkileri konusunda artan 

bir farkındalığın doğmasına yol açmıştır. Bilişsel işlev bozukluğu 

modern kanser tedavilerinden biri olan kemoterapinin sonucu olarak 

gelişmektedir. Yaygın olarak "kemobeyin" olarak adlandırılmaktadır 

(Ahles et al., 2012; Wefel et al., 2010).  

2.TARİHİ ARKA PLAN 

Akut lenfoblastik lösemi 40’lı yıllarda tedavi edilmeye 

başlamıştır. Bu alanda kullanılan antifolatların keşfinden bu yana, 

kemoterapi birçok kanser türü için temel tedavi olmaya devam 

etmektedir. Metastazın lokal cerrahiyi yetersiz kıldığı aşamalarda esas 

tedavi yöntemi durumundadır (Farber & Diamond, 1948). 

Yetmişli yılların sonunda kemoterapinin kanser hastalarının 

duygusal ve bilişsel durumu üzerindeki etkilerine ilişkin incelemeler 

hız kazanmıştır. Bu etkilerin tanınması ve bildirilmesi konusundaki 

eksiklikler dile getirilmiştir (Levine et al., 1978). Bununla birlikte, 

epidemiyolojik çalışmalar ve görüntüleme metotlarıyla kanser 
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hastalarındaki bilişsel gerilemenin fizyolojik temellerinin tespit etmesi 

2000'lerin başına rastlamaktadır. Ancak altta yatan mekanizma tam 

olarak anlaşılamamıştır (Saykin et al., 2003). 

Kanser sağkalım sıklıklarının artışında; farkındalık, tarama, 

önleme, teşhis ve tedavideki gelişmeler öne çıkmaktadır. Meme kanseri 

için ortalama beş yıllık sağkalım oranları 1975–1977 kohortunda %75 

iken 2008–2014 kohortunda %91'e yükselmiştir. Bununla birlikte çoğu 

tedavi ciddi, bazen uzun süreli veya geri dönüşü olmayan yan etkilerle 

ilişkilidir. Bu tedavilere arasında geleneksel kemoterapötikler ve 

immünoterapi gibi daha yeni tedaviler de dahildir. Yalnızca 2019'da 

Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedilen veriler durumun ciddiyetini 

vurgulamaktadır. Bir yılda yaklaşık 17 milyon kişi kanserden 

kurtulmuştur ve söz konusu etkilerin önlenmesi veya tedavi edilmesi 

ihtiyacı doğmuştur (Miller et al., 2019). 

3. GENEL BİLGİLER VE MEKANİZMALAR 

Beyin dokusuna ilişkin çalışmalar, kemoterapiden sonra frontal 

ve temporal korteksler, beyincik ve sağ talamus başta olmak üzere 

çeşitli beyin bölgelerinde gri madde yoğunluğunun azaldığını 

bildirmektedir. Bir yıl sonra hasarlanan bölgede sadece kısmi iyileşme 

kaydedilmektedir (McDonald et al., 2013). Fonksiyonel manyetik 

rezonans görüntüleme çalışmalarında da bahsedilen bölgelerde bilişsel 

görevler sırasında aktivasyonun azaldığı bulunmuştur (López Zunini et 

al., 2013). Bu çalışmaların aksine başka araştırmalarda aynı bölgelerde 

artan aktivasyon bulunmuştur. Bu durum, kanserden kurtulanların aynı 

görevler için daha fazla zihinsel kaynak kullandığını ve bunu telafi 

etmek için aktivasyonun arttığını öne sürmektedir (Menning et al., 

2017). Bu çalışmalar, kemobeyin semptomlarının tamamen psikolojik 

olmaktan ziyade biyolojik temelleri olduğuna dair somut kanıtlar 

sunmaktadır. 

Bilişsel işlev bozukluğu, kişinin bilişsel işlevlerinde eksiklikler 

tespit edilmesidir. Kanserin kendi başına bilişsel işlev bozukluğuna ve 

bozulmaya neden olması mümkündür. Ancak kemobeynin ayırıcı 

özelliği tedavi başlangıcından sonra şikâyetin başlamasıdır. Bu 

semptomlar hastaların çoğunda kısa süreli olsa da remisyondaki 
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hastaların yaklaşık %35'inde aylar hatta yıllar boyunca devam ettiği 

bildirilmiştir. Yapılan bazı araştırmalardan elde edilen bulgular, 

kansere bağlı bilişsel işlev bozukluğunun uzun vadeli olabileceğini ve 

kanserden kurtulanlarda tedavilerden sonra 5-10 yıl sürdüğünü 

vurgulamaktadır (de Ruiter et al., 2011). Kemobeyinli hastalar günlük 

işlevlerini bozan klinik olarak önemli bilişsel işlev bozukluklarından 

sürekli olarak yakınmaktadırlar. Bunlardan aşağıda sıralananlar 

özellikle ön plana çıkmaktadır: 

 Dikkat eksikliği, 

 Konsantrasyon eksikliği, 

 Unutkanlık, 

 Kelime bulmada eksiklik, 

 Çoklu görev yapma becerisi eksikliği, 

 Organizasyon yeteneği eksikliği. 
 

Kemobeynin kliniğinde bilişsel işlev bozukluğunun öznel deneyimi ile 

nesnel nöropsikiyatrik ölçümler arasındaki uyumsuzluk dikkat çekmektedir 

(Hutchinson et al., 2012). 

Kemobeynin diğer bir önemli özelliği, özellikle anksiyete, depresyon 

ve yorgunluk gibi çeşitli somatoform semptomlarla ilişkisidir. Genel sağlıkta 

düşüş de bu kapsamda incelebilir. Ancak kemobeyinde bunların bulunması 

zorunlu değildir. Kemobeynin klinik tablosu, öznel bilişsel yeteneklerde 

gerilemeyi içeren bir tablodur. Nesnel olarak gösterilmesi zordur ve kanser 

kemoterapisinin hem biyolojik hem de psikolojik sonuçlarıyla geçici olarak 

ilişkilidir (Minton & Stone, 2012).  

Kanser ve nörodejenerasyon zıt uçlarda yer alıyor gibi görünmektedir. 

Kanser hücre ölümüne karşı anormal bir direnç içerirken, tersine 

nörodejenerasyon anormal bir yatkınlık içermektedir. Kemoterapötik ilaçlar 

hızla bölünen hücreleri seçici olarak hedeflemek için tasarlanmıştır. Ancak 

beyindeki bazı bölgeler hariç çoğu nöron bölünmeyen, post-mitotik 

hücrelerdir. Merkezi sinir sistemi kemoterapötik ilaçların hedef üzerindeki 

etkilerine karşı doğası gereği savunmasızdır. Ayrıca iyileşme kapasitesi 

düşüktür. Merkezi sinir sisteminin kemoterapötik ilaçların etkilerine açık 

olmasının nedenlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

1. Nöronların çoğu bölünmeyen hücrelerdir, DNA onarım 

mekanizmalarından yoksundurlar. Bu onları DNA’yı 
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hedefleyen ajanlara karşı duyarlı hale getirmektedir. 

Kemoterapötikler DNA’yı hedefleyen ajanlar, yaşlanmayı ve 

nihai hücre ölümünü hızlandıran post-mitotik nöronlarda DNA 

hasarına neden olabilir. Post-mitotik nöronlarda DNA onarım 

kapasitesi düşüktür. Böylece kemoterapinin neden olduğu 

DNA hasarının birikmesi nöronal disfonksiyonu ve ölümü 

hızlandırabilir (Maynard et al., 2015). 

2. Nöronlar işlev ve iletişim için kapsamlı bir mikrotübül ağına 

sahiptir. Bu da onları mikrotübülleri hedefleyen ajanlara karşı 

savunmasız kılmaktadır. Birçok kemoterapötik ilaç, mitoz 

sırasında kromozomları ayırmak için kritik olan mikrotübül 

ağını hedeflemektedir. Bu ilaçlar ya hiperstabilizasyon 

(paklitaksel) ya da destabilizasyon (vinkristin) yoluyla 

mikrotübül dinamiklerini bozmaktadır. Mikrotübül ağı, 

nöronal polarite ve morfolojiyi ayrıca aksonal taşımayı 

düzenlemek için gereklidir. Bu nedenle, aşırı mikrotübül 

stabilizasyonu veya kararsızlaştırma nöronal morfolojiyi, 

işlevleri ve iletişimi bozabilir (Dubey et al., 2015; Mihlon et 

al., 2010). 

3. Kemoterapi, merkezi sinir sisteminin sağlığını ve plastisitesini 

korumak için gerekli ve önemli süreçler olan nörogenez ve 

gliogenezi azaltabilir. Astrositler, oligodendrositler ve 

mikroglia dahil nöronal olmayan hücreler, merkezi sinir 

sisteminin sağlığının ve normal işlevlerinin korunmasında 

önemli roller oynamaktadır (Patel, 2016).  

4. Glial hücreler nöroimmün sisteme katkıda bulunmaktadır. 

Hiperaktive edildiklerinde siteme zarar verebilirler. Glial 

hücrelerin yaşam boyu süren proliferasyon ve devir özellikleri 

onları kemoterapiye karşı savunmasız hale getirmektedir. 

Bunlara ek olarak nöronlara veya glial hücrelere verilen hasar 

mikroglia ve astrositleri aktive etmekte ve nöroinflamasyonu 

tetiklemektedir (Miller et al., 2019). 

5. Yüksek metabolizma, reaktif oksidatif ürünlerinin aşırı üretimi 

ve kanserden kurtulanlarda yaygın olarak biriken komorbid 

faktörler merkezi sinir sistemini dış saldırılara karşı 
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savunmasız hale getirmektedir. Post-mitotik beyin vücut 

ağırlığının yaklaşık %2'sini oluştursa da glikozdan türetilen 

enerjinin yaklaşık %20'sini kullanmaktadır. Bu da önemli bir 

DNA hasarı kaynağı olan reaktif oksijen türlerinin yüksek 

üretimine neden olmaktadır (Mo et al., 2012). 

6. Kemoterapötik ilaçların anti kanser mekanizmalardan 

bağımsız hedef dışı etkileri de olabilir. Buna örnek olarak 

paklitakselin kalsiyum sinyali üzerine etkisi verilebilir. Ayrıca 

kanser hastaları kemoterapi sırasında bir ilaç kokteyli alır. Bu 

durumda, kemobeyin için moleküler mekanizmalar: 

 Her ilacın hedef üzerindeki etkileri 

 Her ilacın hedef dışı etkilerinin  

 İlaçların sinerjistik etkilerinin bir kombinasyonu olacaktır 
 

4. PATOGENEZ 

Kemobeyni açıklamak için birkaç mekanizma varsayılmış olsa da 

kesin biyolojik yollar bilinmemektedir. Kemoterapiyi takiben kanser 

hastalarında gözlenen bilişsel disfonksiyondan tek bir biyolojik 

tetikleyicinin sorumlu olması olası görünmemektedir. Bununla birlikte, 

kanserler veya kanser tedavileri nedeniyle görülen bilişsel 

semptomların biyolojik mekanizmalarının ortak olması muhtemeldir. 

İnsanlar ve hayvan modellerinde yapılan araştırmalar, söz konusu 

semptomların sitokinler kaynaklı olabileceğini düşündürmektedir. 

Sitokinler, sistemik etkileriyle birlikte kanserin gelişmesinde, 

ilerlemesinde rol oynamaktadır ve kemoterapinin neden olduğu 

periferik nöropati ve bilişsel işlev bozukluğu gibi yaygın yan etkilerin 

nedenidir. IL-2 veya interferon-α (IFN-α) immünoterapisi alan kanser 

hastaları, bilişsel disfonksiyon, depresyon ve yorgunluk yakınmaları 

göstermektedir. Sitokinlerin hem algılamayı hem de kognitif bozukluğu 

indüklediği gösterilmiştir (Janelsins et al., 2011; Lyon et al., 2014; 

McDonald et al., 2012; Wang et al., 2012) (Tablo 1). 

Günümüzde kemobeynin nöroendokrin-immünolojik 

değişikliklerle sonuçlanan nöronal hasarın sonucu olduğu 

varsayılmaktadır. Nöronal hasar yetersiz onarım ve beyin 

rejenerasyonunda anormallikden kaynaklanmaktadır. Çalışmalar, 
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sitotoksik ajanların hassas nöronlara erişiminin artmasına izin veren 

kan-beyin bariyerindeki değişiklikleri tanımlamıştır (McDonald et al., 

2012). Görüntüleme çalışmaları, hafıza işlevinde rol oynayan frontal 

korteks ve beyaz cevher yollarındaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin 

kemobeyin ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu alanlardaki 

değişiklikler nörolojik fonksiyondaki subjektif ve objektif değişiklikler, 

tedavi sonrası hacim kaybı ve kısmi iyileşme zamanı ile 

ilişkilendirilmiştir. Nörogörüntüleme çalışmalarının metodolojisi ve 

küçük örneklem büyüklükleri nedensellik veya nöronal hasarın niteliği 

veya lokasyonu açısından yeterli bilgiyi vermelerini engellemektedir 

(de Ruiter et al., 2012).  

Tablo 1. Kanser Tedavisinde Kullanılan Kemoterapötiklerin Etkileri 

Kullanılan Kemoterapötik 

Ajan 

Kanser Türü ve Artan 

Sitokin 

Beyin Dokusunda 

Görülen Hasar 

Doxorubicin + 

Cyclophosphamide + Paclitaxel 

(Bruno et al., 2012) 

Meme Kanseri 

↑IL-6 

 

Sol Hipokampüs 

Hacminde Azalma 

Cyclophosphamide + 5-

Fluorouracil 

Paclitaxel + Methtrexate (Bruno 

et al., 2012) 

Meme Kanseri 

↑TNF-α ve ↑IL-6 
Hafıza Kaybı 

Epirubicin + Fluorouracil + 

Cyclophosphamide (Pomykala et 

al., 2013) 

Meme Kanseri  

↑TNF-α ve ↑IL-6 
Hafıza Kaybı 

Doxorubicin + 

Cyclophosphamide + Taxane; 

(Bower et al., 2013) 

Meme Kanseri 

↑TNF-α, ↑IL-B ve ↑IL-6 
Baş Dönmesi 

Epirubicin + Fluorouracil + 

Cyclophosphamide (Bower et 

al., 2013) 

Meme Kanseri 

↑TNF-α ve ↑IL-B 

Hafıza Kaybı ve Baş 

Dönmesi 
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Doxorubicin + 

Cyclophosphamide 

Cyclophosphamide + 

Fluorouracil (Janelsins et al., 

2011) 

Meme Kanseri  

↑IL-8 ve ↑IL-6 

Konsantrasyon 

bozukluğu, 

Nöroinflamasyon 

 

Kemobeyinde oksidatif stres, nöral onarım, immünolojik ve 

endokrin değişiklikleri destekleyen kanıtlar oldukça sınırlıdır. Mevcut 

kemobeyin kavramına ait hipotezlerin geçerliliğinin altında yatan temel 

sorular: nedenin ne olduğu ve nöronal hasarın niteliğidir. Bugüne kadar 

bilimsel literatür tarafından yeterli şekilde cevaplanmamıştır (Minton & 

Stone, 2012). 

Nörogörüntüleme çalışmalarında kronik yorgunluk sendromu 

hastalarında frontal kortikal bölgelerin yapısında ve işlevinde, 

kemobeyinde belgelenenlere benzeyen değişiklikleri gösterilmiştir. 

Ayrıca kemobeyne benzer şekilde oksidatif stres, nöral onarım, 

immünolojik ve endokrin değişiklikler de bildirilmiştir (Lyon et al., 

2014). 

Kanser hastalarında sitokin biyolojisinde değişikliklere yol açan 

birçok mekanizma vardır. Kanserin kendisi tedaviden önce dolaşımdaki 

sitokin düzeylerinde artışa yol açmaktadır. Bu artış kanser hastalarında 

bilişsel disfonksiyon ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca sitokinler fiziksel ve 

psikolojik stres tarafından modüle edilmektedir. Hem akut hem de 

kronik stresörlerin dolaşımdaki IL-6 ve INF-α seviyelerini arttırdığı 

gösterilmiştir. Kanser hastalarının tanı, kemoterapi ve uzun süreli takip 

sonrası yaşadıkları fiziksel ve psikolojik stresörler dolaşımdaki sitokin 

seviyesinde yükselmeye neden olabilecek önemli faktörlerdir. 

Kemoterapi uygulaması, tümör hücresi ölümüne ve doku 

yaralanmasına neden olduğu için sitokin düzeylerini de değiştirebilir 

(Gibb et al., 2013). 

Meme, over kanseri ve Hodgkin hastalığı için taksan veya 

antrasiklin içeren rejimle kemoterapi verilen hastalarda, INF-α, IL-1β, 

IL-6, IL-8 ve IL-10 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı artışlar 

belirlenmiştir. İnsan kanserinde sitokinlerdeki değişiklikler, köken 

olarak çok faktörlüdür. Bir hayvan modelinde adriyamisin doğrudan 

periferik olarak TNF-α'da artışa neden olmuştur sonra beyinde 
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(hipokampüs ve serebral korteks) saptanmıştır. Ancak ne adriamisin ne 

de metabolitlerinin kan-beyin bariyerini geçtiğine dair bilimsel veriler 

yeterli değildir (Bower et al., 2013; Janelsins et al., 2011; Pomykala et 

al., 2013).  

Hastalar arasında homojenlik olmasa da kemoterapi kaynaklı 

sitokin değişikliklerinin bilişsel disfonksiyon ile ilişkisi vardır. Çok 

sayıda klinik çalışma, standart doz kemoterapi uygulamasının kanser 

hastalarında TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10 ve MCP-1 gibi sitokin 

düzeylerinde artışlara neden olduğunu ve bu değişikliklerin bilişsel 

disfonksiyon yaşayan kanser hastalarında daha belirgin olduğunu 

göstermiştir. Kemoterapi hastalarında periferik sitokin seviyelerindeki 

değişiklikleri bilişsel disfonksiyon ile ilişkilendiren kanıtlar güçlü olsa 

da periferik sitokinlerin bilişsel etkilerini gösterme mekanizmaları net 

değildir. Bilişsel disfonksiyonun nöronal değişiklikten kaynaklandığı 

varsayılmaktadır. Bununla birlikte, sistemik olarak uygulanan çoğu 

kemoterapötik ajan, kan-beyin bariyerini geçememektedir (Bower et 

al., 2013; Felger & Lotrich, 2013; Kelley, 2003; Raison & Miller, 

2003). 

Beyindeki sitokinler, periferik kaynaklardan çok temel olarak 

mikroglia tarafından üretilmektedir. Buna, astrositlerden, 

oligodendrositlerden ve nöronlardan katkılar sağlanmaktadır. 

Kemoterapinin tek başına merkezi sitokin değişikliği 

gerçekleştiremeyeceği düşünülmektedir. Kemoterapiye bağlı doğrudan 

beyne etki eden sitokin değişikliklerinden çok merkezi sinir sistemi 

içindeki sitokinler ve periferik sitokinler arasında iletişim olduğu 

varsayılmaktadır. Bu varsayıma göre periferik sitokinler nöronal ve 

destekleyici hücreleri uyarmaktadır. Nöronal ve destekleyici hücreler 

de nöronal plastisiteyi değiştirecek şekilde merkezi sitokinleri serbest 

bırakmaktadır. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, periferal olarak 

salınan sitokinler ile beyindeki sitokinler arasında çift yönlü iletişim 

olduğunu göstermektedir. Periferik sitokin değişikliklerinin merkezi 

sitokin değişikliklerini indükleyebilmesi mümkün görünmektedir 

(Banks & Erickson, 2010; Pan & Kastin, 2003). 
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Periferik olarak salınan sitokin (TNF-α, IL-1β, IL-6 ve IFN-α) ve 

kemokinlerin (MCP-1) lokal salınımını başlatmak için beyne aşağıdaki 

mekanizmalarla eriştikleri bilinmektedir.  

 Kan-beyin bariyerindeki bölgelerden sızma şeklinde pasif 

geçiş, 

 Aktif taşıma yoluyla kan-beyin bariyerinden geçiş, 

 Hipotalamik-pituiter-adrenal ekseni bağımsız veya sinerjistik 

olarak uyarmak. Hipotalamik-pituiter-adrenal eksenin 

uyarılması eksprese edilen reseptörlere doğrudan bağlanarak 

veya hipotalamustan veya hipofizden ACTH, adrenal 

korteksten glukokortikoidlerin salgılanmasını etkileyerek 

dolaylı yoldan olabilir. 

 Benzer lokal sitokinler/kemokinler üretmek için beyindeki 

endotelyal hücrelerin ve perivasküler makrofajların, 

monositlerin ve T hücrelerinin uyarılması (Banks & Erickson, 

2010; Hutchinson et al., 2012; Kelley, 2003; Pan & Kastin, 

2003; Sawatzky et al., 2015). 

Mikroglia, astrositler, oligodendrositler ve nöronlar, beyinden 

lokal olarak salınan sitokinler/kemokinlere yanıt vermek için daha fazla 

benzer sitokin/kemokin üretmektedir. Bunlar da sırayla nöronal 

nörotransmitterleri ve bütünlüğü etkilemektedir. Söz konusu 

etkilemenin yolları aşağıda sıralanmıştır: 

 Monoaminlerin sentezini etkileyen reaktif oksijen ve nitrojen 

türlerini artırmak için oksidatif stresin tetiklenmesi, 

 Serotonin ve dopamin taşınması (5-HTT/DAT) işlevine 

müdahale eden P38 MAPK yolunun aktive edilmesi, 

 Nöronal eksitotoksisiteye yol açacak şekilde IDO–QUIN – 

NMDAR/EAAT aktivasyonu ile glutamat sisteminin harekete 

geçmesi, 

 Beyin kaynaklı nörotrofik faktör ve TrkB yolunun nörogenezi 

ve nöroplastisiteyi olumsuz etkilemesi (Aluise et al., 2011; 

Raison & Miller, 2003; Tangpong et al., 2007).  
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Tüm yollar tek başına veya sinerjistik olarak kanser hastalarında 

kemoterapiye maruz kaldıktan sonra bilişsel gerileme gelişimine 

katkıda bulunmaktadır. Kemoterapiden sonra gelişen sitokin 

ekspresyonuna ilişkin daha fazla ve etkili önleme veya tedavi 

stratejilerinin geliştirilmesi kemobeynin konusuna yeni bakış açıları 

kazandırabilir (Nadin et al., 2006). 

5. KLİNİK 

Kemobeyinde görülen yakınmalar kronik yorgunluk 

sendromunda görülene çok benzemektedir. Kronik yorgunluk 

sendromu ve kemobeyin hastalarında ortak ve en yaygın şikayetler 

aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır: 

 Dikkat bozukluğu, 

 Konsantrasyon eksikliği, 

 Unutkanlık, 

 Kelime bulmada zorlanma, 

 Subjektif ve klinik olarak rahatsız edici bilişsel disfonksiyon, 

 Nöropsikolojik fonksiyondaki bozulma (objektif ölçümlerle 

gösterilemez).  

Kemobeyin tartışmalı nedensel tetikleyicilere sahiptir. Bunların 

geçerliliği bugüne kadar bilimsel literatür tarafından cevaplanmamıştır. 

Kemobeynin klinik ve bilimsel bulguları fibromiyalji ve kronik 

yorgunluk sendromunda bildirilen bilişsel disfonksiyon ile oldukça 

benzerdir. Bununla birlikte, bugüne kadar bu bilişsel durumlar arasında 

karşılaştırmalı bir çalışma yapılmamıştır (Ocon, 2013; Wang et al., 

2015).  

Kişisel deneyimin şiddeti ile beyindeki hasarın şiddeti arasındaki 

uyumsuzluk, fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu gibi 

somatoform hastalıkların ayırt edici özelliğidir. Kemobeyinde 

kaydedilen somatoform görünüm, bir yaralanmadan ziyade beynin 

normal işleyişinden kaynaklanan atipik ancak öngörülebilir bir kişisel 

deneyim olarak kabul edilebilir. Kemoterapötik ajanlardan kaynaklanan 

doğrudan nörotoksisite dışındaki fizyolojik faktörler, kemobeynin 

oluşturulmasında ve sürdürülmesinde kritik faktörlerdir. Kemoterapi ya 
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da kanser tedavisinin psikolojik sonuçları bilişsel disfonksiyona yol 

açan çeşitli tetikleyicilerden biri olabilir (Ocon, 2013; Wang et al., 

2015). 

Kemobeyni somatoform bir hastalık olarak kabul etmek ile onun 

klinik bulguları yok sayılamaz veya kemobeyin hastalarının 

yakınmaları önemsiz kabul edilemez. Kemoterapinin tıbbi olarak 

indüklenen fizyolojik stresine eşlik eden biyolojik değişiklikler, 

kemobeynin uzun vadeli homeostatik değişiklerini tetikliyor olabilir. 

Söz konusu homeostatik değişikler kemobeynin somatoform 

doğasından nedensel olarak sorumludur. Mevcut bilgilerimiz bu soruyu 

cevaplamak için yetersizdir. Cevabın tüm somatoform hastalıkların 

nedenselliği üzerinde önemli sonuçları olacaktır (Moore, 2014). 

Kanserden kurtulan kemobeyin hastalarının bilişsel 

performansları normal aralığın alt sınırındadır. Ancak patolojik aralıkta 

değildir (Nelson & Suls, 2013). Bu durum bilişsel değişikliklerin 

klinisyenler tarafından genellikle fark edilmediği veya hafife alındığı 

anlamını taşımaktadır (Horowitz et al., 2018). Kemobeyini tanımlama 

ve ölçmedeki zorluklar, kanserden kurtulan kemobeyinli sıklığı 

konusunda da farklı sonuçların elde edilmesinin de nedenidir. Farklı 

çalışmalarda kanserden kurtulan kemobeyinli sıklığı yaklaşık olarak 

%20 ile %75 arasında değişmektedir (Wefel et al., 2011). Kemobeyin 

teşhisi sıklığı kanser tedavisinden sonra zamanla azalma eğilimindedir. 

Bu da geçen zaman zarfında hastalıkta iyileşme olduğunu 

düşündürmektedir. Bununla birlikte, kemobeyinin tedaviden 10 yıl 

sonrasında tespit edilebilmesi bazı durumlarda kalıcı olduğunu 

vurgulamaktadır (Ahles et al., 2002). 

6. TANI 

Kemobeyin tanısı zordur. Bunun nedeni: 

 Semptomların subjektif değerlendirmesi ile ilgili problemler, 

 Modern bilişsel testlerin metodolojik ve duyarlılık sorunları, 

 Hem algılamayı hem de bilişsel bozukluğu doğru bir şekilde 

tanımlamanın zorluğu şeklinde özetlenebilir (Hutchinson et al., 

2012). 
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Uluslararası Biliş ve Kanser Görev Gücü (International Cognition 

and Cancer Task Force) söz konusu tanısal sorunları ele almak için 

kanserli hastalarda ve tedavi gören hastalarda bilişsel bozulmayı 

belirlemek için önerilen klinik sınır noktaları olan üç ana test 

önermektedir. Bunlar kemoterapinin frontal korteks üzerindeki bilişsel 

etkilerinin bulgularına dayalı olarak öğrenme ve hafızayı, işlem hızını 

ve yürütücü işlevi ölçen testlerdir.  

 Hopkins Sözel Öğrenme Testi-Revize Edilmiş (Hopkins 

Verbal Learning Test-Revised ,HVLT-R), 

 İz Sürme Testi (Trail Making Test, TMT), 

 Kontrollü Sözel Kelime Çağrışım Testi (Controlled Oral Word 

Association, COWA). 
 

Bilişsel bozukluğun değerlendirilmesi için önerilen standart 

sapma kesme noktalarına sahip bu testler, kanserli hastalarda ve 

tedavilerde bilişsel bozulmayı daha iyi ölçmek için yeterli duyarlılık ve 

psikometrik özellikler sağlamaktadır (Wefel et al., 2011).  

        7. SEMPTOMLAR 

Bilişsel şikayetler kemoterapi sırasında ve sonrasında kanser 

hastaları arasında en yaygın yakınmalardır. Bu alanda yürütülen 

çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında en sık etkilenenler: 

 Kısa süreli bellek,  

 İşleyen bellek, 

 Sözel yetenek, 

 Görsel-uzaysal bellek, 

 Yürütücü işlevler, 

 Dikkat süresi şeklinde sıralanmaktadır (Jim et al., 2012; 

Lindner et al., 2014).  
 

Alzheimer hastalığı (AH), travmatik beyin hasarı (TBH) ve 

yaşlanma gibi durumlar kemobeyin ile karşılaştırmalı olarak 

incelenmektedir. Yaşlanma, AH ve TBH'den elde edilen bilgiler, 

kemobeyin anlayışımızı geliştirecek ve etkili tedavilerin keşfedilmesini 

kolaylaştıracaktır. Bunun gerekçeleri şu şekildedir: 
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1. Bu koşullar kemobeyin ile benzer semptomlar göstermektedir. 

Hafıza ve yüksek bilişsel işlevlerdeki bozulmalar söz konusu 

semptomlardan sık rastlananlardır. 

2. AH, TBH ve yaşlanma gibi koşulların mekanizmaları ve 

müdahale stratejileri ile ilgili geniş bir literatür vardır. Buradan 

kemobeyne ilişkin çıkarımlar yapmak mümkündür. 

3. Bu koşullarda etkilenen lokuslar, koşulların başlangıç ve 

ilerleme özellikleri bilişsel gerilemenin farklı yönlerini temsil 

etmektedir. 

4. Normal yaşlanmaya benzer şekilde kemobeyin, bilişsel 

işlevlerin kaybını içermektedir. 

5. Kemobeynin hızlandırılmış yaşlanmayı taklit ettiği öne 

sürülmüştür ve AH'nin erken evrelerinde de benzer tablolarla 

karşılaşılmaktadır. 

6. Kemobeynin bilinen bir başlangıcı, bir akut fazı ve ardından 

bir iyileşme dönemi vardır. Bu özellikleri açısından TBH'ya 

benzerdir (Ahles et al., 2002; McDonald et al., 2012).  

 

Şekil 1. Normal yaşlanma, Alzheimer hastalığı ve travmatik beyin hasarı ile 

kemobeynin karşılaştırılması. Normal yaşlanmada zaman içerisinde bilişsel yetenekte 

yavaş ve kademeli bir azalma görülmektedir. Ancak bu azalma normal bilişsel 

performans eşiğinin üzerindedir. Alzheimer hastalığına benzer şekilde, kemobeyinde 

de bilişsel bozulmadaki düşüş hızlı gerçekleşir. Ancak düşüş hızının şiddeti daha 

düşüktür. Travmatik beyin hasarına benzer şekilde kemobeynin de başlangıcı 

bilinmektedir. Her iki durumda da ilk düşüşü iyileşme dönemi izlemektedir. 
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İyileşmenin bilişsel yeteneği normal seviyeye döndürmesi beklenmez (Nguyen & 

Ehrlich, 2020). 

8. KEMOBEYİNDE EPİGENETİK VE GENETİK 

DEĞİŞİKLİKLER 

Kemoterapi uygulamasına bağlı olarak sitokinlerdeki akut 

kaymaların epigenetik değişikliklere yol açtığını varsayılmaktadır. Bu 

epigenetik değişiklikler, kemoterapinin neden olduğu immünolojik 

değişikliklerin çözülmesinden sonra da devam etmektedir. Epigenetik 

değişiklikler öncelikle kemobeynin somatoform deneyiminin altında 

yatan nöroplastisitedeki değişiklikleri yaratmaktan ve sürdürmekten 

sorumludur (Sultan & Day, 2011). 

Günümüzde uzun süreli hücresel hafızanın, sitokin ortamındaki 

değişikliklerle ilişkili olan epigenetik fenomenler ve global DNA 

metilasyonu tarafından düzenlendiği kabul edilmektedir. Epigenetik, 

bir dizi edinilmiş ve kalıtsal DNA modifikasyonunu kapsamaktadır. 

Söz konusu modifikasyon, kalıtsal DNA nükleotid dizisini 

değiştirmeden gen ekspresyonunu ve işlevini düzenlemektedir. Bu tür 

modifikasyonlar arasında DNA metilasyonu ve hidroksimetilasyonu, 

histon modifikasyonu ve kodlamayan RNA düzenlemesi yer 

almaktadır. Yapılan çalışmalar, gen ekspresyonunun epigenetik 

düzenlenmesinin bağımlılık, depresyon, stres ve Alzheimer hastalığı 

gibi beyinle ilgili çeşitli bozukluklarda rol oynadığını göstermektedir 

(Stenvinkel et al., 2007). Son çalışmalar epigenetiğin, özellikle DNA 

metilasyonu ve histon asetilasyonunun beyin gelişiminde, hafıza 

oluşumunda ve daha da önemlisi öğrenme ve hafızanın 

düzenlenmesinde kritik roller oynadığını göstermiştir. Konvansiyonel 

tedaviye direnen ilaç kötüye kullanımı olan hastalarda, nüksetmeye 

eğilimli limbik sistemde uzun süreli epigenetik modifikasyonun 

meydana geldiği gösterilmiştir (Adwan & Zawia, 2013). Epigenetik 

değişiklikler, homeostatik işlevi ve öznel deneyimi değiştirme 

potansiyeli ile gen ifadesinde uzun süreli değişiklikler yaratmak için dış 

ve iç çevresel ipuçlarının genlerle etkileşime girmesini sağlayan temel 

mekanizmalardır (Sultan & Day, 2011). 

Yukarıda detaylandırıldığı gibi kanseri tedavi etmek için 

kullanılan çeşitli kemoterapi rejimlerinin çok çeşitli biyolojik etkileri 
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vardır. Kemoterapi ve kanser tedavisinde rastlanan streslerinin 

heterojenliğine rağmen, tedaviyi takip eden bilişsel zorluklar benzer 

özelliktedir. Sitokinlerdeki değişiklikler gibi kemoterapinin neden 

olduğu metabolik değişiklikler kısa ömürlü olma eğilimindedir. 

Bununla birlikte, bilişsel bozulma genellikle kroniktir. Bu durum 

kemobeyinde görülen bilişsel bozulmanın çeşitli tetikleyicilere sahip 

olabileceğini düşündürmektedir. Epigenomun kemoterapiyle yeniden 

programlanmasının, kalıcı bilişsel bozulmaya yol açan ortak yol 

olduğunu varsaymak mantıklıdır. Kemobeyinde epigenetik değişimin 

rolünü destekleyen bazı erken kanıtlar bulunmaktadır. Bir hayvan 

modelinde, siklofosfamid, metotreksat, 5-florourasil gibi 

kemoterapötiklerin kullanımını takiben gelişen öğrenme ve hafıza 

bozukluklarının, hipokampusta artan histon H3 asetilasyonu ve azalmış 

histon deasetilaz aktivitesi ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Lyon et al., 

2014). 

Sitokinler tarafından indüklenen DNA metilasyonu geçicidir ve 

sitokinlerin çevreden uzaklaştırılmasından iki hafta sonra tersine 

dönmektedir. Kromatin yeniden şekillenmesi kemoterapiye maruz 

kaldıktan sonra hipokampusta nöral hücre proliferasyonunda bir 

azalmaya yol açmaktadır. Bu azalmanın kalıcı bilişsel bozulmanın 

altında yatan mekanizma olduğu düşünülmektedir (Briones & Woods, 

2011).  

Metilasyon paterninde belirlenen değişiklikler psikososyal stres 

yaşayan bireylerden elde edilen lenfositlerde de bulunmuştur. Yakın 

zamanda meme kanseri hastalarında kemoterapinin neden olduğu 

nöropsikolojik bozuklukların gelişimi ve kalıcılığı ile kemoterapi 

tedavisini takiben epigenetik değişiklikler arasında bir ilişki 

gösterilmiştir. Bu çalışmada, kemoterapiden sonra bir gen alt 

kümesinde görülen geçici metilasyonun yalnızca kalıcı nöropsikolojik 

semptomlar geliştiren hastalarda devam ettiği belirlenmiştir. Kanser 

tedavilerinin epigenetik değişimi nasıl indüklediğine dair daha fazla 

araştırma yapılması gerekmektedir (Ai et al., 2012). 

Araştırmacılar kemoterapötik ajanlarının, sitokin ortamında kalıcı 

epigenetik değişimlere neden olan kısa süreli değişikliklerle birlikte bir 

dizi biyolojik değişiklik başlattığını da varsaymaktadır. Söz konusu 
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epigenetik değişiklikler, subjektif biliş deneyimini oluşturmaktan 

sorumlu olan metabolik aktivitede ve nöronal iletimi değiştiren gen 

ekspresyonunda değişikliklere yol açmaktadır. Bu mekanizma, bazı 

bilişsel işlev bozukluğu olan hastalarda nörogörüntüleme bulgularında 

gözlemlenen tutarsızlıkları da açıklayabilir. Bu nörogörüntüleme 

tutarsızlıkları, kalıcı bilişsel işlev bozukluğunun, kemoterapinin 

beyinde neden olduğu hasardan kaynaklanan sitokin düzensizliği ve 

epigenetik değişiklikler tarafından tetiklenen bir süreç olduğunu 

açıklayabilir. 

9. KEMOBEYİNDE TERAPÖTİK YAKLAŞIMLAR 

Kemobeyin anlayışımızda hem klinik düzeyde hem de moleküler 

temelde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Buna rağmen, çeşitli 

zorluklar devam etmektedir: 

1. Farkındalıktaki artış devam etmektedir. Ancak halen 

kemobeyin teşhisi için onaylanmış tanı testleri mevcut 

değildir. Kullanılan bazı tanı testlerinin güvenilirlikleri 

düşüktür. Çalışmalar, kanserden kurtulanların ciddi kemobeyin 

hastası olmalarına rağmen testlerden normal puanlar 

alabildiklerini göstermektedir. Bu sınırlama muhtemelen 

kullanılan değerlendirme araçlarının duyarlılığının 

yetersizliğinden kaynaklanmaktadır (Horowitz et al., 2018). 

2. Kemobeyin oldukça heterojendir. Birçok kafa karıştırıcı 

faktörle birlikte görülebilir. Bunlara arasında diğer nörolojik 

durumlarla komorbidite olma, genetik varyasyonlar ve tedavi 

rejimleri yer almaktadır. 

3. Kemobeyin için açık bir hastalık mekanizması yoktur. Her 

kemoterapi ilacının diğer ilaçlar ve tedavi modaliteleri ile 

kombine edildiğinde daha da değişen bir dizi etki göstermesi 

beklenmektedir. Karmaşıklık ve belirsiz mekanizmalar 

nedeniyle kemobeyinde mevcut klinik yaklaşım: 

 Bilişsel rehabilitasyon, 

 Yaşam tarzı değişiklikleri, 

 Zihin eğitimi egzersizleri, 
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 Bilişsel-davranışçı terapi, 

 Genel başa çıkma stratejileri şeklinde özetlenebilir 

(Henneghan & Harrison, 2015). 
 

Buna ek olarak hastalara yakınmaları için nöropsikiyatrik ilaçlar 

reçete edilebilir (Vance et al., 2017). 

Merkezi sinir sistemi için yeni terapötik bileşiklerin geliştirilmesi 

ve onaylanması son derece karmaşık süreçleri içermektedir. Bu nedenle 

mevcut ilaçların yeniden kullanılmasının kemobeyni başarılı bir şekilde 

tedavi etmek için akılcı ve uygun bir yaklaşım olduğu kabul 

edilmektedir. Moleküler mekanizmaların karmaşıklığına rağmen 

terapötiklerin yönlendirilebileceği, hedeflenebilecek hücresel 

mekanizmalar mevcuttur (Tablo 1). 

Tablo 2. Kemobeyinde Kullanılabilecek Terapötikler ve Hücresel Mekanizmalar. 

Hücresel mekanizma Potansiyel terapötik seçenekler 

Nörogenez ve Gliogenezde Azalma 

Egzersiz  

Çevresel Zenginleştirme 

Lityum  

Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörü 

(Fluoksetin)  

Kök Hücre Nakli 

Nörotrofik Faktörler: BDNF, GDNF, NGF, 

VEGF, IGF-1 

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon 

Diken ve Dendritik Yapı Kaybı 

Metformin 

Nörotrofik Faktörler 

Fosfodiesteraz İnhibitörleri (Rolipram) 

Diğer Fosfodiesteraz İnhibitörleri (Sildenafil, 

Roflumilast) 

Nörotransmitter Salınımında Azalma 

Kolinesteraz İnhibitörleri (Donepezil) 

N-metil-D-aspartat (NMDA) Reseptör 

İnhibitörleri 
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Dopamin ve Norepinefrin Modülatörleri: 

(Amfetaminler) 

Glutamat Modülatörleri: (Riluzol) 

Gliyal Hücreler 
Mikroglia inhibitörleri (Minosiklin) 

Oligodendrosit Öncü Hücre Nakli 

Enflamasyon ve Kan-Beyin Bariyeri 

Yıkımı 

Non Steroid Antiinflamatuar İlaçlar 

Bağışıklık Baskılayıcı İlaçlar 

Monoklonal Antikorlar (anti-TNF, anti-IL-1, 

anti-IL-6) 

 

Mevcut kemoterapötiklerin varlığı spesifik moleküler 

mekanizmalarını incelemeye devam eden çalışmaları engellememelidir. 

Moleküler, hücresel ve davranışsal tüm seviyelerde kemoterapinin 

sonuçlarına ilişkin yeterli bilgi ile daha iyi önleme veya tedavi 

seçenekleri araştırılmalıdır. Daha etkili tedaviler sadece semptomları 

tedavi etmekle kalmayacaktır. Aynı zamanda toksik etkileri hafifleterek 

ya da kemoterapiden sonra iyileşmeyi hızlandırarak kemobeyin 

döngüsünü de değiştirecektir (Pangalos et al., 2007).  

9.1. Nörogenezi Hedefleyen Terapötik Yaklaşımlar 

Yetişkin hipokampus çevresel değişikliklere hassastır ve bu 

nedenle tedavilere yatkındır. Fiziksel egzersiz ve çevresel 

zenginleştirme nörojenezi arttırır. Yaşlanma, depresyon ve kemobeyin, 

kemirgen modelleri oluşturularak incelenmiştir. Bu modellerde fiziksel 

egzersiz ve çevresel zenginleştirmenin semptomları hafiflettiği 

gösterilmiştir. BDNF (Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör) gibi 

nörotrofik faktörlerin salgılanması diken ve dendritleri korumak ve 

hipokampusta nörojenezi teşvik etmek için gereklidir. BDNF salgısının 

egzersizle arttırıldığı hayvan modellerinde gösterilmiştir. 

Elektrokonvülsif şok tedavisi ve derin beyin stimülasyonu da 

nörojenezi artırarak etki gösterebilmektedir (Park et al., 2018).  

Antidepresan ilaçlar, kemobeynin hem hücresel eksikliklerini 

hem de davranışsal özelliklerini ele almada faydalı olabilir. Birçok 

klasik antidepresan ilaç, yetişkin hipokampusunda nörojenezi 
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artırmaktadır. Bipolar bozukluğu tedavisinde kullanılan lityum da 

nörojenezi iyileştirmektedir (Shohayeb et al., 2018).  

Nörodejeneratif hastalıklarda kayıp nöronların yerine konması 

için nöral kök hücrelerin çeşitli beyin bölgelerine nakli üzerinde yoğun 

bir şekilde çalışılmaktadır. Kemirgen modellerine enjekte edilen insan 

veya kemirgen kökenli hücreler bilişsel bozulmayı hafifletmektedir. 

Bunun için nakledilen hücrelerin alıcının beynindeki nöronlara ve 

gliaya farklılaşması gereklidir (Acharya et al., 2015). 

9.2. Dikenleri ve Dendritleri Hedefleyen Terapötik 

Yaklaşımlar  

Diken oluşumu ve stabilizasyonu oldukça dinamiktir ve çevresel 

değişikliklere duyarlıdır. Diken oluşumu ve stabilizasyonunda glutamat 

reseptörleri kritik roller oynamaktadır. Bu reseptörlerden N-metil-d-

aspartat (NMDAR) ve α-amino-3-hidroksi-5-metil-4-

izoksazolepropiyonik asit reseptörleri (AMPAR'lar) iyi bilinmektedir. 

NMDAR inhibitörü Memantin, NMDAR antagonisti Dekstrometorfan, 

örnek olarak verilebilir. AMPAR düzenleyicileri Ketamin ve 

Benzamidler depresyon semptomlarını tersine çevirebilmekte ve 

bilişsel bozulmayı hafifletebilmektedir. Böylece diken oluşumunu 

indükleyebilir veya dendritik ağaçlandırmayı yeniden 

şekillendirebilmektedir. Glutamat modülatörleri de aynı amaçla 

kullanılabilmektedir (Cheng et al., 2017). 

Kalsiyum sinyalizasyonu, diken ve dendritler için önemlidir. 

Düzensiz kalsiyum/siklik adenosin monofosfat (cAMP) sinyali, 

dikenlerin kaybıyla sonuçlanabilmektedir. cAMP seviyelerini 

düzenleyen fosfodiesteraz inhibitörlerinin bilişsel bozukluğu tedavi 

ettiği gösterilmiştir. Kalsiyum ayrıca protein kinaz C'nin inhibisyonuna 

aracılık ederek yeni bir terapötik stratejiyi desteklemektedir (Johnston 

et al., 2017). 

9.3. Nörotransmitterleri Hedefleyen Terapötik Yaklaşımlar  

Normal bilişsel performans için çeşitli nörotransmitterlerin 

homeostazı gereklidir. Nörolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan 

ilaçların çoğu nörotransmiter düzenleyicileridir. Bunlar seçici serotonin 
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geri alım inhibitörlerini ve asetilkolinesteraz inhibitörlerini 

içermektedir. Bir asetilkolinesteraz inhibitörü olan Donepezil’in 

kemobeyin kaynaklı bilişsel sorunları hafiflettiği gösterilmiştir (Gong 

et al., 2014). 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılan 

katekolaminerjik ilaçlar, kemobeyin ile ilişkili dikkat eksikliğinde 

kullanılabilir. Bu ilaçlara örnek olarak verilebilecek ajanlar aşağıdadır. 

 Dopamin geri alım inhibitörü Bupropion, 

 Norepinefrin geri alım inhibitörü Atomoksetin, 

 Dopamin ve norepinefrini artıran amfetamin ve metilfenidat 

(Lim et al., 2016).  
 

9.4. Nöroinflamasyon ve Glial Hücreleri Hedefleyen 

Terapötik Yaklaşımlar  

Nöroinflamasyon, nörodejenerasyon için hem periferik hem de 

merkezi seviyelerde önemli bir risk faktörüdür. Aspirin ve naproksen 

gibi steroid olmayan antienflamatuar ilaçların AH üzerindeki etkilerini 

inceleyen çalışmalar bulunmaktadır. Ancak muhtelif sonuçlara 

ulaşılmıştır. Multipl skleroz inflamasyon ve kan-beyin bariyerinin 

bozulması ile karakterizedir. Tedavi için onaylanan ilaçlar, bağışıklık 

sistemini baskılayarak çalışmaktadır. T ve B hücrelerini hedef alan 

ajanlarla bağışıklık hücrelerinin kan-beyin bariyerinden geçişini 

engelleyen Natalizumab gibi ilaçlar örnek olarak verilebilir. Ancak 

bunların ciddi yan etkileri vardır. Söz konusu yan etkiler, 

kemobeyindeki hafif bilişsel bozukluğu azaltmaya ilişkin yararlardan 

daha ağır basabilmektedir (Gholamzad et al., 2019). 

Nöroinflamasyon üzerinden tedavi doğrudan astrositleri ve 

mikroglia hedeflenerek de yapılabilir. Son kanıtlara göre mikrogliaları 

spesifik olarak ortadan kaldıran bir koloni uyarıcı faktör 1 reseptörü 

(CSF1R) inhibitörü olan PLX5622, metotreksatın neden olduğu hafıza 

eksikliklerini engellemektedir. PLX5622 ayrıca bir fare modelinde 

bilişsel bozukluğu düzeltmiştir (Gibson et al., 2019). 
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Minosiklin bir antibiyotiktir ve mikroglial aktivasyonu inhibe 

etmektedir. Ancak bu ajan üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılması 

gerektiği bildirilmektedir (Gibson et al., 2019).  

Oligodendrojenez ve miyelinasyonun iyileştirilmesi başka bir 

terapötik stratejidir. Bu stratejinin mantığı kemoterapiyi takiben beyaz 

cevher yollarının sıklıkla tehlikeye girmesidir. Proliferasyonu ve 

oligodendrojenezi destekleyen bir TrkB agonisti olan LM22A-4'ün 

metotreksat kaynaklı miyelin kaybını ve bilişsel bozukluğu geri 

çevirdiği gösterilmiştir. Ek olarak, oligodendrosit progenitör hücre 

transplantasyonu uzun süredir multipl skleroz ve demiyelinizan 

hastalıkların tedavisi için araştırılmaktadır ve kemobeyin tedavisi için 

yeniden kullanılabilir (Matsos et al., 2017). 

SONUÇ 

Bilişsel işlev bozukluğu, farmakolojik ve farmakolojik olmayan 

çeşitli yöntemlerle araştırılmıştır. Buna rağmen etkili bir önleme ve 

tedavi yoktur. Kemoterapinin ciddi bir yan etkisi olan kemobeyin 

bilişsel işlev bozukluğunun kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kemobeynin altında yatan mekanizmalar ve tetikleyici faktörler 

hakkındaki bilgi birikimimizin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Kemobeyin kanser tedavisinin yaygın ve zayıflatıcı bir etkisi olmaya 

devam etmektedir.  

Kemobeyni ele almak birden fazla alanda yürütülecek koordineli 

çabalar gerektirmektedir. Kanser hastalarında bilişsel işlev 

bozukluğunun altında yatan mekanizmanın kapsamlı bir şekilde 

anlaşılması gerekmektedir. Bu tür bilgiler, kanser tedavisine yönelik 

bilişsel bozuklukların ve potansiyel olarak diğer bilişsel bozuklukların 

önlenmesine ve tedavisine yönelik yöntemlerin belirlenmesinde kritik 

öneme sahiptir. 

Klinisyenler, kemoterapi hastaları ve bu hastaların bakımını 

üstlenenler arasında kemobeyin riski konusunda farkındalığı artırmak 

için gayretlere ihtiyaç vardır. Bu gayretler sayesinde hafıza kayıpları 

gibi sıklıkla gözden kaçabilen kusurlar daha dikkatli bir şekilde 

gözlenebilecektir. 
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Muhtemel hipokampal atrofi için yapısal beyin MRG ve 

hipometabolizma için pozitron emisyon tomografi görüntüleme gibi 

nörogörüntüleme tekniklerinin yanı sıra hafif bilişsel bozukluğu tespit 

etmek için tanı araçlarının duyarlılığındaki iyileştirme, kemobeyin 

tanılarının duyarlılığını ve güvenilirliğini artıracaktır. 

Epidemiyolojik çalışmalar da kemobeyin konusundaki bilgi 

birikimimizi destekleyebilir. Buna örnek olarak:  

 Apolipoprotein E'deki varyasyonlar gibi nörodejeneratif 

hastalıklar için genetik risk faktörlerinin belirlenmesi 

 Katekol-O-metiltransferaz analizleri ile kanserden 

kurtulanlarda kemobeyin geliştirme risklerinin tahmin 

edilebilmesi verilebilir. 
 

Kanser tedavisinden sonra kemobeyin semptomları göstermeyen 

kişiler de sonraki yaşamlarında nörodejeneratif hastalık riski altında 

olabilmektedir. İnsanlarda kemobeynin karmaşıklığını ve inceliklerini 

daha iyi taklit eden hayvan modellerine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda 

tümör taşıyan ve tek bir ilaç yerine ilaç kombinasyonları alan hayvan 

modellerinin kullanılması söz konusudur. 

Kemobeyin incelenirken hafıza kazanımını ölçen yöntemlere ek 

olarak, çalışma belleğini, dikkati ve yürütücü işlevleri ölçen yöntemlere 

de ihtiyaç vardır. Ayrıca belirli bilişsel modaliteler, anatomik bölgeler 

veya hücre popülasyonları terapötik bileşikler geliştirme çabalarına 

daha fazla yardımcı olacaktır.  
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GİRİŞ 

Cinsellik; sosyal, psikolojik, biyolojik ve birçok unsurdan oluşan 

karmaşık bir süreçtir (Karakoyunlu ve Öncel, 2014). Dünya Sağlık 

Örgütü‟ne göre cinsel işlev bozukluğu (CİB), „çeşitli nedenlerden 

dolayı bireyin istediği halde cinsel aktiviteyi gerçekleştirememesi‟ 

olarak tanımlamıştır. Günümüzde tedavisi alanında yaşanılan 

gelişmelerle birlikte kadın cinsel işlev bozukluğuna yönelik çalışmalar 

artmaktadır (Özdemir ve Pehlivan, 2015). 

Cinsellik kadınların yaşam kalitesi ve genel sağlığını etkileyen en 

belirleyici unsurlardan meydana gelmektedir (Ege ve ark., 2010). 

Cinselliğe yönelik yapılan araştırmalara bakıldığında, CİB‟lerin; 

İran‟da yüzde 62.5 (Rostamkhani ve ark., 2015), Brezilya‟da ise %49 

oranında olduğu görülmektedir (Abdo ve ark., 2004). Türkiye‟de 

yapılan araştırmalar ise; ülkenin tamamını ele alan araştırmaların 

olmadığı, yerel araştırmaların ise yeterli sayıda olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Yaş aralığı farklılık gösteren kadınlara yönelik yapılan yerel 

araştırmalarda; CİB‟lerin görülme sıklığının %22 ile %45.6 arasında 

değiştiği açıklanmaktadır (Çayan ve ark., 2004; Ege ve ark., 2010). 

Yapılmış araştırmalar cinsel problemlerin  kadınların sağlıkları ve 

yaşam kalitelerinin üzerinde olumsuz etkisinin olmasına rağmen, çoğu 

kadınının yaşadığı cinsel problemler için yardım arama girişiminde 

olmadığını sonucuna varmaktadır (Buvat ve ark., 2009; Vahdaninia ve 

ark., 2009). Bu bilgiler doğrultusunda, bu calışma kadınlarda CİB 

prevelansını saptanmak amacı ile sistematik derleme şeklinde 

yapılmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Literatür taramasında, çalışmaların gerçekleştirildiği yıllar 

açısından herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın, “Ulakbim Türk Tıp 

Dizini, Türk Medline, Scholar Google”, "Türkiye Atıf Dizini" , "YÖK 

Tez" veri tabanlarında yapılmıştır. Tarama 10 Mart -10 Mayıs 2020 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Taramada, “kadın”, “cinsellik” ve 

“cinsel işlev bozukluğu” anahtar sözcükleri kullanılmıştır. Bu 

çalışmaya, Türkiye'de kadınlarda cinsel işlev bozukluğu prevelansına 

yönelik yapılmış, makale ve tez çalışmalar dâhil edilmiştir.  Derleme, 
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vaka çalışmaları, olgu sunumları ve özel popülasyona yönelik 

(ergenler, menopoz, kronik hastalık vb.) çalışmalar hariç tutulmuştur. 

Tarama sonucunda toplam 7050 alışmaya ulaşılmıştır. Dışlama/ dâhil 

etme kriterlerine bağlı olarak araştırmaya yirmi bir çalışma alınmıştır. 

BULGULAR 

Sistematik derlemeye dâhil edilen çalışmaların ikisi tez, on 

dokuzu makale olup yayın yıllarına bakıldığında (2010, 2015) yıllarına 

ait üç yayın,   (2011, 2014,  2016, 2018, 2019) yıllarına ait iki yayın, 

(2004, 2005, 2007, 2008,  2012,  2017) yıllarına ait bir yayın 

bulunmaktadır. Çalışmaların örneklem özelliklerine bakıldığında; yedi 

çalışma polikliniklerde, beş çalışma kliniklerde, beş çalışma topluluk 

üzerinden,  2 çalışma sağlık ocağında, bir çalışma AÇSAP merkezinde, 

bir çalışma internet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Örneklem 

büyüklükleri değişkenlik göstermekle birlikte örneklem sayısının en az 

58 (Mert, 2011), en fazla 1217 (Çayan ve ark., 2015) olduğu 

saptanmıştır (Tablo 1). 

Tablo1. İncelemeye Alınan Araştırmaların Özellikleri 

Yazarlar  ve 

yıl, yer 

Örneklem  

ve tipi 

Örneklem 

sayısı 

Ölçüm  

aracı 

Cut- off Yüzde 

Çayan ve ark, 

2004 

Topluluk 

Makale 

179 FSFI < 22.7 46.9 

 

Öksüz ve 

Malhan, 2005 

Klinik 

Makale 

518 FSFI <25 48.3 

Öniz ve ark., 

2007 

AÇSAP 

Makale 

422 GRISS 5>- 26.1 

Aslan ve ark., 

2008 

Poliklinik 

Makale 

1.009 FSFI <26.55 43.4 

Ege ve ark., 

2010 

Sağlık 

Ocağı 

Makale 

188 FSFI <23 45.6 

Önal, 2010 Sağlık 

Ocağı 

Tez 

150 GRISS 5>- 57 

Yılmaz ve 

ark., 2010 

Topluluk 

Makale 

945 GRISS 5>- 20.63 

Erbil, 2011 Klinik 

Makale 

425 FSFI <26.55 52.2 
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Mert ve Özen, 

2011 

Poliklinik 

Makale 

58 FSFI <26.0 36.2 

Öztürk ve ark., 

2012 

Topluluk 

Makale 

517 GRISS 5>- 45.5 

Gölbaşı ve 

ark., 2014 

Poliklinik 

Makale 

216 IFSF ≤30 69.4 

Tekin ve ark., 

2014 

Poliklinik 

Makale 

175 FSFI <26.55 70.9 

Aydın ve ark., 

2015 

Klinik 

Makale 

210 FSFI <26.55 67.61 

Çayan ve ark., 

2016 

Topluluk 

Makale 

1217 FSFI ≤27.3 52.5 

Özdemir ve 

Pehlivan, 2015 

Poliklinik 

Makale 

430 IFSF ≤30 69.1 

Öztora ve ark., 

2016 

Topluluk 

Makale 

901 FSFI <26.55 41.1 

Diker, 2017 İnternet 

Tez 

492 FSFI <26.55 26 

Şahin ve ark., 

2018 

Poliklinik 

Makale 

777 FSFI <26.55 54.3 

Mamuk ve 

Dişsiz, 2018 

Klinik 

Makale 

417 FSFI <26.55 45.6 

Astepe ve 

Köleli, 2019 

Klinik 

Makale 

114 FSFI <25 59.6 

Kılıç, 2019 Poliklinik 

Makale 

282 FSFI <26.55 53.2 

FSFI: Female Sexual Function Index (Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi); GRISS: 

Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction (Golombok – Rust Cinsel Doyum 

Ölçeği), IFSF:  Index of Female Sexual Function (Kadın Cinsel Fonksiyon Sorgulama 

İndeksi) 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmalarda cinsel fonksiyon bozukluğu prevelansının %26.1 ile 

%70.9 arasında değiştiği saptanmıştır. Bu sonuç doğrultusunda sağlık 

çalışanlarının CİB konusunda eğitilmeleri, danışmanlık yapmaları, 

kadınların cinsel problemlerini de ifade etmelerine olanak sağlamak ve 

hizmeti sunmada hassas davranmaları oldukça önemlidir.  
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GİRİŞ 

Bir felsefe bütünü olan yoga öğretisi, öğretimin öğretmenden 

öğrenciye aktarıldığı bir disiplin yöntemidir. Dünyanın en eski dili olan 

Sanskritçede kelime anlamı olarak birleştirmek anlamına gelen yuğ 

sözcüğünden türetilmiştir (Köyüstü ve ark., 2021). Bu birleştirmeyle 

ruh-beden, düşünce-eylem, doğa-insan uyumunu sağlamak, huzuru ve 

refahı artırmak hedeflenir (Seki Ö., 2020).
 

Kökeni M.Ö. 5000’li 

yıllarda ilk dinler ve inanç sistemleri oluşmadan önceye dayanır. 19.yy 

ile birlikte Batı dünyasına girmiş ve günümüzde giderek popüler hale 

gelerek alternatif tıbbın parçası olmuştur (Posadzki ve ark., 2011). 

1972’de yoganın uygulanma yüzdesi kişisel bazda %3,7 iken 2002 

yılında %5,1’e ulaşmıştır (Pilkington ve ark., 2005). 

Yoganın içeriği, fiziksel hareketler (asanalar), özel nefes 

teknikleri (pranayamalar) ve derin konsantrasyon tekniklerinden 

(meditasyon) oluşmaktadır (Torgutalp, 2018). Asanalar ile esneklik ve 

kondisyon geliştirilerek fiziksel uygunluk sağlanır. Aynı zamanda 

asanalar içinde yer alan hareketlerle birlikte tüm vücut segmentleri için 

egzersiz programı gerçekleştirilmiş olur. Bu hareketler özellikle kaslar 

ve eklemler üzerinde etkin olup kas-iskelet problemi olan hastalarda 

tedavi edici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Pranayamalar ve 

meditasyon teknikleri ile fiziksel gerilimlerin sebep olduğu stres 

azalmakta ve strese bağlı gelişen baş ağrıları, uykusuzluk, dismonere 

gibi durumların önüne geçilmektedir. Bu özellikleriyle birlikte yoga, 

sağlıklı bireylerde sağlığı koruyucu ve geliştirici yönü ile uygulanırken 

hastalarda iyileştirici etkisi yönüyle uygulanabilir bir egzersiz çeşitidir 

(Acar ve İlçin, 2021). 

Yoga, rekabetten uzak olan ve bireyin kapasitesini geliştirmeyi 

amaç edinen bir yöntem olup herkes tarafından uygulanabilen bir 

faaliyet olma özelliğine sahiptir. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre 

yoga temelli uygulamaların sağlıklı insanlar üzerinde olumlu etkilerinin 

yanı sıra diyabet, obezite, zihinsel stres, hipertansiyon, kronik 

obstrüktif akciğer hastalığı ve kardiovasküler hastalıklar dahil birçok 

hastalık üzerinde faydalı sonucu olduğu kanıtlanmıştır. Bu etkilerinden 

dolayı günümüzde alternatif bir terapötik ajan olarak kullanılabileceği 
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gibi ilaç tedavisinde de tamamlayıcı etkiye sahip olabileceği ifade 

edilmektedir (Acar ve İlçin, 2021; Taneja, 2014). 
 

1. NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE YOGA  

Alzheimer, demans, parkinson, multiple skleroz, epilepsi ve 

migren dahil dünya nüfusunun yaklaşık olarak %3’ünü etkileyen 

nörolojik hastalıklar, yaşam süresi boyunca meydana gelebilecek 

engellilik için önemli risk faktörleridir (Thakur ve Mental, 2016). Bu 

nörolojik bozukluklar bireylerin ruh sağlığını etkiler ve bilişsel işlev 

kayıplarına neden olur. Homeopati, akupunktur, biofeedback, 

meditasyon ve yoga uygulamaları, nörolojik hastalığa sahip olan 

bireylerde tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri olarak kullanılmakta 

ve zihin kapasitesi ve vücut işlevini geliştirmeyi amaçlamaktadır 

(Nourollahimoghadam ve ark., 2021). Günümüzde tamamlayıcı tıp 

yöntemi olarak kullanılan yoganın nörolojik hastalıklar üzerindeki 

etkisiyle ilgili olarak birçok çalışma yapılmıştır. 
 

1.1. Multiple Skleroz 

Multiple Skleroz (MS), merkezi sinir sisteminde meydana gelen 

demiyelizasyona bağlı olarak gelişen kronik, ilerleyici, otoimmün bir 

hastalıktır (Temiz ve ark., 2022). Kas güçsüzlüğü, yorgunluk, denge 

sorunları, duyu bozukluğu, spastisite, tremor, nöbetler ve cinsel işlev 

bozukluğu gibi semptomlarla kişilerin sosyal ve meslek hayatında 

kısıtlamalara neden olmaktadır (Çelik ve ark., 2020). Hastalığın 

görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır.
 
 Bu oran ABD’de, her 1000 

kişide 1 iken, Türkiye’de 0,4-1 arasındadır ve dünyada yaklaşık olarak 

2,5 milyon insan bu hastalıktan etkilenmiştir (Guner ve Inanici, 2015; 

Öztürk ve ark., 2017). 

Yoganın MS hastalarında spastisite ve bilişsel işlev üzerindeki 

etkilerini inceleyen bir çalışmada ise 10 hafta süren program sonucunda 

yoga grubunda yer alan bireylerin seçici dikkat performansında 

%17’lik artış olduğu sonucuna ulaşılmış ancak gruplar arasında 

spastisite düzeyleri bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(Velikonja ve ark., 2010). 

MS hastalarının yaklaşık olarak %85’ini etkileyen ana şikâyet 

olan yürüme bozukluğu üzerine Güner ve ark.nın yaptıkları bir 
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çalışmada, 8 MS hastasına 12 hafta boyunca yoga uygulaması 

yaptırılmış ve çalışma sonunda hastaların yorgunluk, denge ve yürüme 

hızında istatiksel olarak anlamlı farklar elde edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre hastalarda yorgunluk, denge, adım uzunluğu ve yürüme 

hızında istatiksel açıdan anlamlı gelişmeler olduğu gözlenmiştir (Guner 

ve Inanici, 2015). 

MS hastalarında yoga ve yürüyüş egzersizlerinin etkilerini 

inceleyen çalışmada, 24 MS hastasının 20 dk’lık yürüyüş ve yoga 

uygulaması sonrasında ruh hali durumları analiz edilmiştir. Çalışma 

sonunda yürüyüş ve yoganın genel akut duygudurum semptomlarında 

iyileşme üzerinde etkili olduğu ve zindelik duygusunu geliştirdiği 

gözlenmiştir (Ensari ve ark., 2016). 

12 MS hastası üzerinde yapılan pilot çalışmada, 6 aylık yoga 

uygulamasının postural denge ve hastaların günlük fiziksel aktiviteleri 

gerçekleştirmesinde önemli ölçüde iyileşme gözlendiği bildirilmiştir 

(de Oliveira ve ark., 2016). 12 haftalık yoga uygulamasına katılan 18 

MS hastasında ise çalışma sonunda denge, yürüyüş, yorgunluk, yürüme 

hızı ve adım uzunluğunda anlamlı iyileşmeler kaydedilmiştir (Guner ve 

Inanici, 2015). 
 

1.2. Epilepsi 

Dünya genelinde 50 milyondan fazla insanı etkileyen ve 

tekrarlayan nöbetlerle karakterize olan nörolojik hastalıktır (Özcan ve S 

Ertürk, 2017). Hastalığın prevalansı, bölgeden bölgeye değişmekte olup 

gelişmiş ülkelerde her 1000 kişide 6 iken, gelişmekte olan ülkelerde 

1000 kişide 18,5 oranındadır. Prevalanslar arasındaki bu farklılığın 

metodolojik ve sosyoekonomik farklılıkların yanı sıra yetersiz eğitim, 

genetik, çevresel ve kültürel faktörlerden kaynaklandığı 

düşünülmektedir (Ersoy ve ark., 2018). Epilepsi tedavisinde kullanılan 

antikonvülsan ilaçların etkileri incelendiğinde, hastalarının yaklaşık 

olarak beşte birinde tam olarak iyileşme gözlenememektedir (Erdoğan 

ve Erbaş, 2020).
 
Bireylerin yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyen 

bu hastalık nedeniyle hastalar, nöbet olasılığını azaltmak ve engellemek 

için ilaç tedavisine ek olarak alternatif tedavi yöntemlerine 

başvurmaktadır. Epilepsi tedavisi kullanılan alternatif tedaviler tıbbi 
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tedavi yöntemlerine göre daha az maliyetli olmaları, invaziv işlem 

içermemeleri, ciddi yan etkilere sebep olmamaları ve hasta katılımını 

kolaylaştırmaları sebebiyle avantajlar sunmaktadır (Leeman-

Markowski ve Schachter, 2017). Hastalığın tedavisinde alternatif tedavi 

yöntemi olarak yoga egzersizleri gibi stresi azaltan ve gevşemeye 

neden olan yöntemler kullanılmaktadır. 

Epileptik hastalarda hastalığa ek olarak sıklıkla psikiyatrik ve 

depresif bozukluklarla birlikte anksiyete gelişimi gözlenir. Nöbet 

oluşumunda en sık rastlanan tetikleyici risk faktörü strestir. Yoga 

uygulamasının, parasempatik etkiyi artırarak GABA sistem aktivitesini 

indüklediği ve böylece stres tepkilerinde azaltıcı etkiye sahip olduğu 

varsayılmaktadır (Kotwas ve ark., 2017; Kulal ve ark., 2021). 

Epilepsi teşhisi konan ve antiepileptik ilaç tedavisi uygulanan 20 

çocuk üzerinde yoganın etkinliğini inceleyen çalışmada, katılımcılar 

randomize eş olarak iki gruba ayrılış, bir grup yoga uygulanan çalışma 

grubunu oluştururken diğer grup kontrol grubu olmuştur. Çalışma 

grubundaki katılımcılara 10 seans boyunca birer saatlik yoga 

uygulaması yaptırılmış ve katılımcılar 3 ve 6 ay sonunda 

değerlendirilmiştir. Çalışma grubunda 3 ve 6 ay sonunda hiçbir çocukta 

epileptik nöbet oluşumu gözlenmezken kontrol grubundaki çocuklarda 

3. ayda 4 çocuk, 6. ayda 3 çocuk nöbet geçirmiştir. Toplanan bu veriler, 

epilepsili çocuklarda ek tedavi yöntemi olarak yoganın etkin 

olabileceğini göstermiştir (Kanhere ve ark., 2018). 
 

1.3. Demans ve Alzheimer 

Bilişsel ve zihinsel yeti kaybı olan demans, dikkat, algı, hafıza, 

öğrenme ve düşünme fonksiyonlarını etkileyen önemli bir sendromdur. 

Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Prevelansının, 71-79 yaş arası 

kişilerde %5 iken, 80-89 yaş arası %24 ve 90 yaş üstü kişilerde %37 

olduğu tahmin edilmektedir (Altunok ve ark., 2016). Sağlık 

Bakanlığının yayınladığı rapora göre 2015 yılında dünya genelinde 

yaklaşık olarak 50 milyon demans vakası bulunurken 2050 yılında bu 

oranın 131 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir (Öztürk, 2017). 

Alzheimer hastalığı ise, görülme sıklığı hızla artan demans 

türüdür. Demans hastalarının yaklaşık olarak %70’i Alzheimer 
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hastalarından oluşmaktadır (Yavlal ve Güngör, 2016).
 

Bilişsel 

bozuklukla karakterize olan bu hastalığın tedavisi için kolinesteraz 

inhibitörleri gibi bilişsel işlev güçlendiriciler kullanılsa da henüz tedavi 

için net bir cevap alınamamaktadır (Pohanka, 2014).
 

Yoganın, bilişsel bozukluğu ve demansı olan hastalar üzerindeki 

etkilerini inceleyen literatür taramasına göre bilişsel işlev, uyku ve ruh 

halini sinirsel bağlantı yoluyla etkileyebileceği sonucuna varılarak 

demans üzerinde yararlı etkileri olduğu gözlenmiştir (Brenes ve ark., 

2019). Çalışma sonuçlarına göre yoga uygulamalarının sağlıklı yaşlı 

popülasyonda bilişsel ve fiziksel işlevi geliştirdiği, hafif bilişsel 

bozukluğa sahip kişilerde ise beyin hacmi, neokortikal gri madde 

miktarı ve beynin bilişsel bağlantılarında iyileşmeye sebep olduğu 

bildirilmiştir (Hishikawa ve ark., 2019; Luders ve ark., 2014). 

Meditasyon tekniklerini içeren yoga uygulamaları, parasempatik 

aktivasyon yoluyla stres azalmasına yardımcı olmakta ve bilişsel işlev 

kaybını engellemektedir. Stresin neden olduğu kortizol artışı nedeniyle 

vücutta artan toksik etkiler Alzheimer hastalığının klinik ilerlemesiyle 

ilişkili olduğundan yoga gibi mediatif uygulamalar bu hastalığın 

seyrinde etkili olmaktadır (Mishra ve ark., 2012). 

Yoga uygulanan 60 Alzheimer hastasında, Alzheimer hastaları ile 

kontrol grubu kıyaslanmış ve Alzheimer grubunda kontrol grubuna 

göre istatiksel olarak anlamlı iyileşme gözlenmiştir. Toplanan veriler, 

yoganın Alzheimer üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve bu sayede 

bilişsel beyin fonksiyonlarını iyileştirmek için kullanılabileceğini 

göstermiştir (Tripathi ve Bharadwaj, 2013). 
 

1.4. Parkinson 

65 yaş ve üzeri yaş grubunun %2-3’ünü etkileyen nörolojik bir 

hastalıktır. Dopamin eksikliğine bağlı olarak oluşan bradikinezi, 

rijidite, tremor ve postüral instabilite ile karakterize beyindeki bilişsel 

işlev kaybıdır. Hastalık kronik ve ilerleyicidir. Etkilenen kişilerde uyku 

bozuklukları, depresyon ve otonomik işlev bozuklukları gözlenir. 

Hastalığın tedavisi için birçok farmakolojik yöntem uygulansa da 

henüz etkili bir tedavi yöntemi bulunamamıştır (Poewe ve ark., 2017). 
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Yapılan ön araştırmalar tamamlayıcı alternatif tıp 

uygulamalarının Parkinson için tedavi edici bir araç olarak 

kullanılabileceğini göstermiştir. Bu uygulamalar arasında masaj ve 

kayropraktik gibi manipülatif terapilerin yanında egzersiz ve yoga gibi 

zihin-beden pratikleri yer alır. Son yıllarda popüler hale gelen fiziksel 

ve ruhsal uygulamalar bütünü yoga, Parkinson hastalığının motor 

semptomlarını tedavi edebilir. Yoganın parkinson hastaları üzerinde 

çeşitli terapötik etkilere sahip olduğu bildirilmiştir
 
(Deuel ve Seeberger, 

2020). 

Cheung ve ark.nın yaptığı çalışmada, 20 parkinson hastası 

randomize eş olarak iki gruba ayrılmış ve çalışma grubunda yer alan 

katılımcılar, 12 hafta boyunca haftada 2 kez birer saatlik yoga 

uygulamasına katılmıştır. 6 ay sonunda değerlendirilen hastaların motor 

fonksiyonlarında kontrol grubuna nazaran anlamlı bir gelişme 

gözlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler, yoganın parkinson 

hastalığında uygulanabilir özellikte olduğunu ve terapötik etkileri 

sayesinde tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabileceğini göstermiştir 

(Cheung ve ark., 2018). 

Literatürü incelediğimizde Parkinson hastalarında gözlenen 

motor fonksiyon kayıpları üzerinde yoganın etkisini inceleyen başka bir 

çalışmada, 15 hastaya 8 haftalık yoga uygulaması yaptırılmıştır. 

Çalışma sonunda hastalarda fonksiyonel yürüyüş, postüral instabilite ve 

dengede iyileşmeler gözlenerek hastaların düşme risklerinde azalma 

kaydedilmiştir (Puymbroeck ve ark., 2018). Yoganın Parkinson 

hastalarındaki etkilerini inceleyen çalışmanın sonucuna göre ise 

hastalarda hastalığa bağlı olarak gelişen rijidite ve bradikinezi 

skorlarında anlamlı düzeyde iyileşme gözlenmiştir (Ni ve ark., 2016). 

Kwok ve ark. 187 idiyopatik kaynaklı parkinson tanısı almış 

hastada 90 dakikadan oluşan 8 haftalık meditasyon uygulamasının 

hastaların stres ve depresyon düzeylerine etkisini incelemiştir. 

Çalışmada bir gruba meditasyon uygulanırken diğer gruba direnç 

antrenmanı egzersizleri uygulanmıştır. Anksiyete ve depresyon ölçeği 

değerlendirmesine göre yoga grubunun kaygı ve depresyon seviyeleri, 

direnç antrenmanı grubuna göre önemli derecede daha fazla oranda 

iyileşme göstermiştir (Kwok ve ark., 2019). 
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272 parkinson hastasını içeren geniş kapsamlı bir çalışmada, yoga 

ve meditasyon uygulamasının hastaların hem motor hem de motor 

olmayan semptomlarının (ağrı, yorgunluk, uyku sorunları) 

hafifletilmesinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır (Donley ve ark., 

2019). 

8 hafta boyunca haftada bir kez yoga uygulamasına katılan 126 

hafif ve orta dereceli parkinson hastasının psikolojik semptomlarında 

ve yaşam kalitelerinde iyileşme ile birlikte hastalık semptomlarında 

azalma olduğu kaydedilmiştir (Kwok ve ark., 2017). 
 

1.5. İnme 

İnme, beyne giden bir arterde meydana gelen tıkanma ya da 

yırtılma sonucunda beyinde kan akışının kesilmesi ile karakterize olan 

ve beyin hücrelerinin oksijensiz kalması sonucu hücrelerin ölümüne yol 

açan hastalıktır (Johnson ve ark., 2016). Hastalık, gelişmiş ülkelerde 

koroner kalp hastalığı ve kanserden sonra görülen en yaygın ölüm 

nedenidir (Köseoǧlu Toksoy ve ark., 2018). Yapılan son çalışmalar 

inme prevelansının gün geçtikçe attığını ve ileride ekonomik sorunlara 

yol açabileceğini vurgulamaktadır (Avan ve ark., 2019; Şensöz ve ark., 

2018). 

Hastalık tedavisi ve bakımı nedeniyle artan maliyetler hastalığa 

bağlı oluşan sakatlık ve morbiditenin önde gelen nedenleridir (Rajsic ve 

ark., 2019). İnmeye bağlı risk faktörlerinin yaklaşık olarak yarısı 

değiştirilebilir risk faktörlerinden kaynaklandığı için medikal 

tedavilerin yanında alternatif ve tamamlayıcı yöntemlerin kullanılması 

hastalığa bağlı ölümleri potansiyel olarak önleyebilir (Avan ve ark., 

2019). 

Literatür incelendiğinde inme sonrası oluşan yaygın fiziksel 

hareketsizlik sonrası hastalara uygulanan egzersiz eğitiminin hastaların 

fonksiyonel kapasitesi ve yaşam kalitesini arttırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır (Billinger ve ark., 2014). Kronik inmeli hastalarda yoganın 

alt ve üst ekstremite kuvvetini arttırdığı ve dayanıklılık ve fiziksel 

uygunluk ölçütlerini iyileştirdiği bildirilmiştir (Portz ve ark., 2016). 47 

kronik inme hastasının incelendiği çalışmada 10 hasta kontrol grubunda 

yer alırken 37 hastaya 8 hafta boyunca haftada 2 kez yoga uygulaması 
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yaptırılmıştır. Hastaların çalışma sonunda değerlendirilmesi ile çalışma 

grubunda yer alan hastalarda ağrı miktarında azalma kaydedilirken 

boyun ve kalça eklem hareket açıklığı ile üst ekstremite kuvvetinde 

artma gözlenmiştir. Ayrıca 6 dakika yürüme testinin sonuçlarında 

istatiksel anlamda iyileşme olduğu bildirilmiştir. Çalışmada yer alan 

kontrol grubunda herhangi bir değişime rastlanmamıştır (Schmid ve 

ark., 2014). 

Egzersiz, nefes çalışması ve meditasyon uygulamalarını içeren 10 

haftalık yoga programına katılım sağlayan 9 inme hastasında yoganın 

etkilerini inceleyen çalışmanın sonucunda, inme hastalarının kuvvet ve 

yürüme yeteneğinde artma ile birlikte stres miktarında azalma olduğu 

görülmüştür (Garrett ve ark., 2011). Yoganın inme üzerindeki etkilerini 

inceleyen metaanaliz çalışmasında ise yoga uygulamasının inme 

sonrası sıklıkla karşılaşılan kaygı ve depresyon düzeyinin azalmasında 

etkili olduğu sonucuna varılmıştır (Thayabaranathan ve ark., 2017). 
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GİRİŞ 

Yoğun bakım üniteleri (YBU) kritik durumda olan hastaların 

takip ve tedavilerinin yapıldığı özel ünitelerdir. Bu kritik hastaların 

yaşamlarını idame ettirmeleri için yetersiz kalan solunum 

fonksiyonlarını desteklemek amacıyla sıklıkla mekanik ventilasyon 

(MV) ihtiyacı olmaktadır. YBU’de mekanik ventilasyonun en yaygın 

nedenleri arasında akut solunum yetmezliği, koma ve nöromüsküler 

hastalıklar gösterilmektedir (Saiphoklang N, Auttajaroon J 2018).  

1.WEANİNG 

Herhangi bir neden ile mekanik ventilasyon ihtiyacı olan bir 

hastada neden olan patolojinin kontrol altına alınması ve hastanın klinik 

durumunda düzelme olması ile mekanik ventilasyondan ayrılma süreci 

başlar (Schreiber AF ve ark 2019). Bu süreçte ventilatör desteği aniden 

veya aşamalı olarak azaltılarak sonlandırılır (Alía I, Esteban A. 2000). 

2006 yılı konsensüs konferansında weaning tanımlamaları yapılmıştır. 

Buna göre basit weaning, bir denemeden sonra başarılı ekstübasyon 

olarak tanımlanırken, zor weaning, ilk spontan solunum denemesinden 

(SBT) sonraki yedi gün içinde en fazla üç SBT girişimi gerektirme 

olarak tanımlanmıştır. Uzamış weaning ise en az üç SBT girişiminin 

başarısızlığı veya ilk SBT'den sonra yedi günden fazla ayırma ihtiyacı 

olarak belirtilmiştir (Boles JM ve ark 2007). Hastanın ekstübasyondan 

sonra 48 saat içerisinde yeniden invaziv mekanik ventilasyona (İMV) 

ihtiyaç duyması ise başarısız weaning olarak tanımlanır (Zein H ve ark 

2016).  

Spontan solunumu yetersiz ya da olmayan hastalarda mekanik 

ventilasyon hayat kurtarıcı bir tedavidir. Fakat, mekanik ventilasyon 

süresinin uzaması artmış morbidite, daha yüksek yoğun bakım 

mortalitesi ve daha uzun hastanede kalış süresi ile ilişkilidir 

(Saiphoklang N, Auttajaroon J 2018, Bureau C, Demoule A 2022, 

Fadila M ve ark 2022). Bu nedenle mekanik ventilasyon 

komplikasyonlarından kaçınmak için hastalar uygun şartlar sağlandığı 

zaman kısa süre içerisinde MV'den ayrılmalı ve spontan solunuma 

geçiş yapılmalıdır.  Literatürde %70 hasta için MV’den ayrılmanın 

başarılı bir şekilde gerçekleşebildiği belirtilmektedir (Bureau C, 
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Demoule A 2022, Fadila M ve ark 2022). Hastaların başarılı bir şekilde 

mekanik ventilasyondan ayrılmasında, en önemli tanı testinin spontan 

solunum denemesi olduğu belirtilmiştir. Başarılı bir SBT’de hasta en az 

30 dk nefes alabilmeli ve bu süreçte hemodinamik düzensizliği 

gösteren belirtiler olmamalıdır. Hastalar spontan solunumlarını 

sürdürebiliyorsa, mekanik ventilasyondan ayrılma kararı için gerekli 

koşulların sağlanıp sağlanamadığının belirlenmesi gerekir. Eğer 

koşullar uygun ise hastaların ekstübe edilebileceği belirtilmiştir (Alía I, 

Esteban A. 2000, Fadila M ve ark 2022).  

Avusturya'da yapılan bir çalışmada basit, zor ve uzun weaning 

oranları sırasıyla %59, %26 ve %14 (Funk GC ve ark 2010), başka bir 

çalışmada ise basit, zor ve uzun weaning oranları sırasıyla %46,6, 

%36,9 ve %16,5 olarak bildirilmiş ve uzamış weaning grubunun en 

kötü morbidite ve mortalite sonuçlarına sahip olduğu belirtilmiştir. 

Weaning kategorilerinde şiddet arttıkça yeniden entübasyon oranı ve 

mortalitede bir artış olduğu gösterilmiştir (Saiphoklang N, Auttajaroon 

J 2018, Funk GC ve ark 2010).  

2.WEANİNG İÇİN ÖNKOŞULLAR VE WEANİNG 

BAŞARISIZLIĞI 

Ekstübasyon için en uygun zamanın belirlenmesi klinisyenler için 

zorluk oluşturmaya devam etmektedir. Günlük sedasyon kesintisi ve 

spontan solunum denemeleri için protokollerin uygulanması tavsiye 

edilmektedir. Uzamış mekanik ventilasyona bağlı olarak birçok 

komplikasyon (trakeal lezyon, ventilatör kaynaklı akciğer hasarı vb ) 

ortaya çıkabilir. Bunun yanında erken ekstübasyonda bir takım risklerle 

ilişkili olup yeniden entübasyon ile sonuçlanabilir (Fadila M ve ark 

2022, Vetrugno L ve ark 2020). 

Weaning’in uygun olabileceğini gösteren bazı kriterler şunlardır 

(Zein H ve ark 2016, Boles JM ve ark 2007) 
 

 Solunum yetersizliğine yol açan nedenin gerilemiş veya 

düzelmiş olması 

 Etkili öksürük 

 Aşırı trakea-bronş salgısının olmaması 
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 Hastanın uyanık ve psikolojik olarak hazır olması  

 Kardiyovasküler olarak stabil olması 

 Dispne olmaması  

 Yardımcı solunum kaslarının kullanılmaması 

 İnspirasyon çabasının uygun olması 

 Kalp hızı < 140/dk 

 Sistolik kan basıncı 90 mmHg ve 160 mmHg arasında olması 

(vazopressör olmadan) 

 PaO2/FiO2 ≥ 200 mmHg, FiO2 < 40% ve PEEP ≤ 8 cmH2O 

 Solunum sayısı < 35/dk. 

 pH > 7.35 

 Rapid shallow breathing index (RSBI) (RR/VT) ≤ 105/min/L 
 

Yang ve Tobin tarafından tanımlanan RSBI, solunum hızının 

tidal hacme (VT) oranı ile bulunur. Weaning başarısını öngördürücü 

değeri yüksektir. Bir dakika sürer.  Spontan solunumda T parçasında ya 

da 5 cmH2O CPAP altında ölçülmesi önerilir. Dakika ventilasyonun 

solunum sayısına bölünmesi ile ortalama VT bulunur. Solunum 

sayısının (F) ortalama VT’ye bölünmesi ile RSBI bulunur. RSBI>105 L 

ise weaning denemelerinin % 95’inin başarısız olacağını, RSBI<105 L 

ise weaning denemelerinin % 80’inin başarılı olacağını gösterir (Fadila 

M ve ark 2022, Duarte H ve ark 2021).  
 

 Soluk hacmi (VT) > 5 ml/kg  

 Vital kapasite (VC) > 10 ml/kg 
 

Weaning başarısızlığı içinde birçok risk faktörü belirtilmiştir. 

Literatürde başarısız weaning için en önemli risk faktörleri olarak 

bronkospazm, pnömoni, malnütrisyon, etkisiz öksürük, trakeal stenoz 

ve altta yatan kronik kardiyak veya respiratuar komorbiditeler, 

nörolojik durum ve karın içi sorunlar gösterilmiştir (Saiphoklang N, 

Auttajaroon J 2018, Huang CT, Yu CJ. 2013, Beuret P ve ark 2009). 

Ayrıca diyafram disfonksiyonu, deliryum, uzun süreli sedasyon veya 

yoğun bakım ünitesinden edinilmiş güçsüzlük gibi faktörlerde 

ekstübasyon başarısızlığına neden olabilmektedir. Uzun süreli mekanik 
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ventilasyondan sonra hastaların yaklaşık %25'inde yoğun bakım ünitesi 

kaynaklı parezi meydana gelir. Bu solunum kaslarını etkileyerek 

uzamış weaninge ve daha yüksek ekstübasyon başarısızlığı riskine yol 

açar. Ekstübasyon başarısızlığının bir diğer nedeni olan üst hava yolu 

obstrüksiyonunun ise vakaların %7-20'sinde gözlendiği bildirilmiştir 

(Thille AW ve ark 2013, Epstein SK, Ciubotaru RL.1998). 

2.1.Spontan solunum denemeleri ile birlikte kullanılabilecek 

bazı yöntemler 
 

 Non-invaziv ventilasyon (NIV) ile ekstübasyon 

Daha kısa YBU'de kalış süresi ve kısa vadeli mortalite ile 

ilişkilendirilmiştir. NIV, KOAH gibi hiperkapnik hastalarda, 65 yaş 

üzeri hastalarda, yüksek riskli entübe hastalarda düşünülebilir. Solunum 

kaslarında zayıflığı olan ve sekresyonlarında artış olan hastalarda 

uygun değildir (Fadila M ve ark 2022).  

 Pressure support ventilation (PSV) 

PSV, weaning sürecinde yaygın olarak kullanılır. Özellikle Grup 

2 ve 3 hastalarda (önceki SBT denemelerinde başarısız olan hastalar), 

PSV veya assist control ventilation’un tercih edilmesi önerilmektedir 

(Boles JM ve ark 2007). 

 High-flow nasal cannula (HFNC) 

HFNC cihazları 70 Litre/dakika'ya kadar yüksek oranda gaz akışı 

sağlayabilmektedir. Ekstübasyondan sonra HFNC kullanımı ile daha iyi 

oksijenasyonun sağlanabildiği ve daha düşük yeniden entübasyon oranı 

ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Zein H ve ark 2016, Brotfain E ve ark 

2014 ).   

         SONUÇ 

Sonuç olarak weaning mekanik ventilasyonun önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır. Weaning kararı mümkün olan en uygun zamanda 

verilmelidir. Belirli bir algoritma içerisinde yapılması ile başarı 

olasılığı artacaktır. Weaning başarısızlığı ile yeniden entübasyonun 

mortalitede bir artışa neden olacağı unutulmamalıdır.  
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GĠRĠġ  

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı 

olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9Fitim) . Hasta eğitimi, kaliteli 

sağlık hizmetinin önemli bir bileşenidir ve hastaların 

bilgilendirilmelerini, kendi tedavilerinde aktif katılımcı olmalarını 

sağlayan bakımın değerli bir parçasıdır. Araştırmalar, hasta eğitiminin 

sağlık hizmetleri hakkında bilgi sağladığını, sağlıklı davranış 

oluşturduğunu, hastaneye yatış süresini kısalttığını ve yeniden 

hastaneye yatışı azalttığını göstermiştir. Hasta eğitimi, hastanın sağlık 

durumunu etkilemektedir ve sağlık bakım maliyetlerini azaltmaktadır. 

Hasta eğitimi önemli bir hemşirelik müdahalesidir ve hemşirelik 

dokümantasyonunun önemli bir yönüdür. Ayrıca, hemşirelik 

mesleğinin bağımsız bir işlevi olarak kabul edilmiş planlı, sistematik ve 

mantıklı bir süreçtir. Hasta eğitimi, hastalık nedeniyle sağlığın 

bozulmasının önlenmesinde ve sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin teşvik 

edilmesinde önemli bir araçtır (Pearson ve ark., 2013, Dekkers ve ark., 

2018, Su ve ark., 2018). 

1. HASTA EĞĠTĠMĠ 

İnsanlar, yeni durumlarla başa çıkma yeteneklerini artırmak için 

her fırsatta belirli bilgi ve becerileri öğrenmeye çalışmaktadır. Hastalık 

ve hastaneye yatış, yardım ve eğitim ihtiyacını artıran iki durumdur. 

Öğrenmenin gerçekleştiği etkileşimli bir süreç olan eğitim, temel bir 

insan ihtiyacıdır. Hasta eğitimi, sağlık profesyonellerinin sağlık 

durumunu iyileştirmek için hastalara ve bakım vericilere bilgi verdiği 

ve devam eden bakım ve tedavi ile ilgili karar verme sürecine katılımı 

teşvik ettiği bir süreçtir. Bu süreç, hastaların belirli veya genel tıbbi 

konular, koruyucu hizmetler, sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesi, 

doğru ilaç kullanımı ve evde hastalık ve yaralanmaların bakımı ile ilgili 

bilgi, beceri, değer ve tutumları birleştirmesine yardımcı olmaktadır. 

Hasta eğitimi, hastalık koşullarının ve sağlığı geliştirici davranışların 

anlaşılmasını artırmak amacıyla yeterli ve ilgili klinik bilgileri 

sağlamayı amaçlamaktadır. Kronik hastalıkların artan prevalansı, sınırlı 

sayıda hastane tesisi, hastane ücretlerindeki ekonomik kısıtlamalar, 
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yüksek hastane enfeksiyonları oranı ve evde daha iyi ve daha güvenli 

bakım ihtiyacı hasta eğitiminin önemini büyük ölçüde artırmaktadır. İyi 

eğitimli hastalar, yaşamları boyunca kendi sağlıklarını ve tıbbi 

bakımlarını daha iyi anlayabilmekte ve yönetebilmektedir. Eğitim, 

hastaları güçlendirmek için kullanılmaktadır ve iyileştirilmiş sağlık 

sonuçlarıyla ilişkili olduğu göz önüne alındığında kalite iyileştirmenin 

önemli bir yönü olma özelliği taşımaktadır. Eğitim, hasta uyumunu, 

bakımdan memnuniyet duymayı, sağlıklı yaşam tarzlarını ve öz bakım 

becerilerini desteklemektedir. Ayrıca hasta eğitimi, hastaların ağrı ve 

kaygı düzeylerinin azaltılması dâhil olmak üzere hastanelerdeki hoş 

olmayan hasta deneyimlerinin azaltılmasına da yardımcı olmaktadır. 

Hemşireler, sağlık ekibinin diğer üyelerinden veya hastanın aile 

üyelerinden hastalara daha fazla erişime sahiptir ve hastalarla daha 

fazla zaman geçirmektedir. Hemşirelerin rolü, hastalık odaklı sağlık 

eğitiminden, hastaları sağlığa ulaştırmak için kaynaklarını (aileler, başa 

çıkma mekanizmaları ve kişisel bilgiler dâhil) kullanmaları için 

güçlendirmeye doğru değişmiştir. Bu nedenle hemşireler, hastaların 

yaşamlarında uzun süreli değişiklikler yaratma potansiyeli ile eğitim 

yoluyla hastaların yaşamlarını olumlu yönde etkileme konusunda kilit 

bir konumdadır (Marcus, 2014, Oyetunde ve Akinmeye, 2015, Karimi 

Moonaghi ve ark., 2016, Fereidouni ve ark., 2019). 

Hasta eğitimi, sağlığı korumak veya iyileştirmek için gerekli olan 

tutum ve davranışların kazandırılmasında bilgi ve becerileri geliştirme 

süreci olarak tanımlanabilmektedir. Hasta eğitimi, terapötik eğitim, 

sağlık eğitimi ve klinik sağlığın teşvikiyle ilgili yönleri de dahil olmak 

üzere hastalara yönelik tüm eğitim faaliyetlerini içermektedir 

(Strömberg, 2005). Değişen hastalık panoraması, artan kronik hastalık 

prevalansı ve artan sağlık bakım maliyeti göz önüne alındığında, hasta 

eğitimi her zamankinden daha fazla gündemde yer almaktadır. 

Hemşirelerin başkalarına öğretme ve başkalarının öğrenmesine 

yardımcı olma ihtiyacı, sağlık bakım ortamında artmaya devam 

etmektedir. Hasta eğitimi uzun süredir hemşireler tarafından verilen 

standart bakımın önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Eğitim, 

uyumlu hastalara sahip olmanın anahtarı niteliğindedir. Eğitim 

sisteminin hastaların bakımdan memnuniyetini, sağlık durumunu ve 
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tıbbi hizmetlere olan talebi azalttığı kanıtlanmıştır. Hemşirelik tarihi 

boyunca hemşireler, hastaların kendi sağlıkları için sorumluluk 

almalarına yardımcı olmuştur. Florence Nightingale 1859'da hemşirelik 

üzerine yaptığı incelemelerde öğretmenliğin hemşireliğin bir işlevi 

olduğunu doğrulamıştır. Hemşirelik bakımının kalitesi, kısmen 

sağlanan hasta ve aile eğitiminin kalitesi ile ölçülebilmektedir 

(Oyetunde ve Akinmeye, 2015). 

Hasta eğitimi, sağlık hizmeti sunumunda kalitenin bir parçası 

olarak kabul edilmekte ve hemşirelerin daha uzun süre yeni bakım 

modelleriyle meşgul olmalarını ve hastaların kendi bakımlarını 

yapmalarına yardımcı olmalarını gerektirmektedir. Hasta eğitimi, 

hastalık durumu ve sağlığı teşvik edici davranışların anlaşılmasını 

artırmak için daha iyi hasta sonuçlarına yol açacak hastanelerin en 

önemli yönetici rolleri olarak kabul edilmektedir (Seyadin ve ark., 

2015). 

Hastalara sağlanan hasta eğitimi, özellikle kronik hastalıklardan 

etkilenen hastalar için sağlık sonuçlarını iyileştirme konusunda uzun bir 

geçmişe sahiptir. Kronik hastalıklar yaşam boyu sürmektedir ve 

hastalık durumlarını anlayan hastalar sağlık hizmetlerine daha fazla 

dâhil olacağından ve daha iyi sağlık sonuçları elde edileceğinden sağlık 

okuryazarlığının ve sağlık etkinliğinin geliştirilmesi daha iyi hastalık 

yönetimi için önem taşımaktadır. Kronik hastalık sonuçları, hasta 

davranışı tarafından belirlenmektedir ve eğitim, hastaların 

davranışlarını değiştirmede önemli bir faktördür. Geleneksel olarak 

hasta eğitimi, sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından sağlanmaktadır, 

ancak bu zaman alabilmektedir. İyi eğitimli hastalar, yaşamları 

boyunca kendi sağlıklarını ve tıbbi bakımlarını daha iyi anlayabilmekte 

ve yönetebilmektedir (Marcus, 2014, Khin ve ark., 2016).  

Hasta eğitimi, kronik sağlık sorunları olan hastalar için uzun 

vadeli sonuçlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olan tıbbi talimatlara 

hastanın anlayışını ve bağlılığını artırmaktadır. Kronik rahatsızlıkları 

olan hastalar, hastanın anlayışını ve talimatlara uyma motivasyonunu 

elde etmek için bakım, eğitim ve öz yönetim için bütünsel bir yaklaşım 

gerektirmektedir. Hastanın bir durum hakkında farkındalığının 

olmaması, kronik durumların aktif kendi kendine yönetiminin önündeki 
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en yaygın engel olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, hastanın belirli bir 

tedaviyi iyi anlamasına rağmen, artan yaş ve tedavilerin karmaşıklığı 

ile uyum kötüleşmektedir. Birden fazla komorbiditesi olan hastalar için 

derinlemesine eğitime daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kronik 

rahatsızlıkları olan kişiler için hasta eğitiminin iyileştirilmesi, bireysel 

ve toplumsal sağlık sunum sistemlerinin, karar vermenin ve ilgili 

sonuçların iyileştirilmesi için önemli bir bileşen olabilmektedir. Sağlık 

hizmeti sağlayıcılarının sunabileceği kişiselleştirme düzeyiyle daha iyi 

eğitim sağlamak, kronik rahatsızlıkları olan hastalar tarafından 

savunulan bir yaklaşım özelliği taşımaktadır. Herkese uyan tek bir 

hasta eğitimi yaklaşımı olmamasına rağmen, etkili öğretim, bireysel 

hastanın koşullarına ve yeterliliklerine, öğrenme ortamına, aralığına ve 

türlerine göre uyarlanabilen çeşitli öğretim araçları, metodolojiler ve 

stratejiler uygulayabilmektedir. Günümüzde yaygın stratejiler arasında 

yüz yüze öğretim (bir kişiden büyük gruplara kadar değişen 

büyüklükte) ve hastaların veya sağlayıcıların öğrenme miktarını ve 

türünü kontrol ettiği dijital öğrenme bulunmaktadır. Yüz yüze eğitimin 

genellikle hastalar ve sağlayıcılar arasında daha etkili soru-cevap 

iletişimine ve sağlayıcı tarafından öğrenme yeterliliğinin daha iyi 

görsel ve işitsel olarak belirlenmesine izin verdiğine inanılmaktadır 

(Schooley ve ark., 2020).  

Hastaları eğitmek; kaygıyı azaltmak, öz bakımı geliştirmek ve bu 

hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için hemşirelerin en önemli 

görevlerinden biridir ve eğitim müdahalelerinin yapılması, farkındalığı 

artırmak ve daha sonra kaygıyı azaltmak ve bu hastaların yaşam 

kalitesini iyileştirmek için alınan en önemli önlemlerden biridir 

(Mohammadi ve ark., 2021). 

2. EVDE HASTA EĞĠTĠMĠ 

Evde bakım, yeni bakım üretim biçimlerinin ve disiplinler arası 

uygulamaların hayata geçirilmesini destekleyen bir sağlık hizmeti 

türüdür ve bir hastane veya uzun süreli bakım tesisinden ziyade, her 

yaştan bireye evlerinde sunulan çok çeşitli hizmetleri kapsamaktadır. 

Hastalar hastaneden ayrıldıklarında ve evde hemşirelik bakımı ile eve 

döndüklerinde, büyük ölçüde kendi başlarına bırakılmakta ve tıbbi 
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durumlarını sahiplenmek ve yönetmek için bakımlarıyla yeterince 

meşgul olmaları beklenmektedir (Romagnoli ve ark., 2013, Ashton ve 

Oerman, 2014, Andrade ve ark., 2017, Jafari ve ark., 2021). Hasta ve 

yakınlarını kendi sağlık durumlarıyla başa çıkabilecek hale 

getirebilecek eğitimler ile bu durum kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır. 

Evde sağlık bakımı hemşireliğinde nitelikli müdahaleler olarak 

yürütülen hasta eğitiminin her birey için uygun, etkili ve anlamlı olması 

esastır. Hastalık yönetimi eğitim planı, hastaların ve bakıcıların kendi 

bakımlarına katılmaları için pratik becerileri de içermelidir. Sonunda, 

hemşirelik bilimini ve sanatını kullanan yaratıcı müdahaleler, birçok 

hasta ve ailenin kendi bakımlarında daha özgüvenli ve yetenekli 

katılımcılar olmalarına yardımcı olabilmektedir. Evde hasta eğitiminin 

birincil amacı, hastaların kendi sağlıkları için sorumluluk almalarını 

sağlamaktır. Öz-bakım, hastanın en iyi sağlık düzeyine ulaşma 

konusundaki yeteneklerinden ve kendi kaderini tayin etmesinden elde 

edilmektedir (Rice, 1999, Hindelang, 2006, Nissen, 2020). 

2.1. Öğretmeden Önce Değerlendirilmesi Gereken Faktörler 

Öğrenme ihtiyaçlarının veya hastaların bildikleriyle öğrenmesi 

gerekenler arasındaki boşluğun değerlendirilmesi bir önceliktir. 

Hastaların veya bakım vericilerin örgün eğitim düzeylerinin sorulması 

önemlidir, ancak klinisyenin onlarla karşılaştığı noktada yeni bilgileri 

öğrenme kapasitelerini tek başına tanımlamayabilmektedir (Pearson, 

2013). Yüksek eğitimli hastalar öğrenmeye daha az motive 

olabilmekte, bunun tersine sınırlı örgün eğitime sahip hastalar ise 

başarılı öğreniciler olabilmektedir. Bir hastadan veya bakıcıdan gelen 

sorular öğrenme motivasyonunu gösterebilmektedir. Etkili öğretim için, 

bilişsel yeteneklerin ve motivasyonun değerlendirilmesi esas kabul 

edilmektedir (Rice, 1999, Özer ve ark., 2002). 

Hastanın yaşı, tedavi hedefleri ve mali durumu da dâhil olmak 

üzere klinisyenlerin değerlendirmesi için diğer birkaç faktör eşit 

derecede önemlidir. Evde bakım hizmeti alan birçok hasta yaşlıdır ve 

kaynakları sınırlıdır. Yeterli mali kaynağa sahip hastaların ilaç tedavisi 

planlarına uyma ve gerekli tıbbi ekipman ve malzemelere erişimleri 

daha olası olabilmektedir (Rice, 1999, Yıldız, 2015). 
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Klinisyenler ayrıca öğrenmeye hazır olma durumunu da 

değerlendirmelidir. Öğrenmeye hazır olmak, hastanın fiziksel, 

psikolojik ve bilişsel olarak öğrenmeye katılmaya hazır olduğu 

anlamına gelmektedir. Hastanın durumu, ağrısı, kullandığı ilaçlar ve 

diğer koşullar nedeniyle sağlık durumu ve sınırlamaları, fiziksel olarak 

öğrenmeye hazır olma durumunu ve hastanın öğrenmeye katılma 

enerjisini etkilemektedir (Rice, 1999, Özer ve ark., 2002). 

Psikolojik hazır olma, durumu kabul etme veya reddetme 

derecesidir ve kaygı ve stresten, konsantre olma yeteneğinden ve 

gelişim aşamasından etkilenmektedir. Bunlar, öğrenme motivasyonunu 

ve hastanın bilgiyi saklama yeteneğini etkilemektedir. Öğrenmeye hazır 

olmayı etkileyen diğer alanlar; kültürel değerler (hastanın hastalık 

algıları ve sağlık inançları), mevcut sağlık uygulamaları (bunlar 

nelerdir ve bakımı teşvik ediyor mu yoksa engelliyor mu), öğrenme 

stilleri (hastalar görsel olarak, talimatları dinleyerek, materyalleri 

okuyarak veya deneyimleyerek öğrenmeyi tercih ediyor mu), 

okuryazarlık (hastalar okuyabiliyor mu ve hangi düzeyde) ve internet 

kullanımıdır (hastalar sağlık bilgileri için web'de arama yapıyor mu) 

(Rice, 1999, Mazur, 2021). 

2.2. Evde Hasta Eğitimini Etkileyen Durumlar 

Ev ortamında bakım sağlayan klinisyenler etkili hasta eğitiminde 

zorluklarla karşı karşıya kalabilmektedir. Birçok hasta karmaşık 

hastalıklara sahiptir. Bir klinisyen, doğrudan uygulamalı bakım 

sağlamak için çok zaman harcayabilir ve öğretim süresini 

kısaltabilmektedir. Bir hasta ağrı ve diğer semptomlar yaşadığında, 

yeni bilgileri alma ve öğrenme yeteneği engellenmektedir. Klinisyenler, 

bakıcıları da desteklemek ve eğitmek için zaman oluşturmalıdır. En iyi 

niyetlerine rağmen, sağlık okuryazarlığı zayıf olan hastalar, bir tedavi 

planını takip etme girişimlerinde sayısız engel ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Sınırlı sağlık okuryazarlığı, uyumsuzluk olarak kendini 

gösterebilmektedir (Pearson, 2013, Mazur, 2021).  
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Evde hasta eğitimini etkileyen durumlar; 

Hastalık süreci; Hastalığın seyri, hastanın kendine bakma 

yeteneklerini etkilemektedir. Ciddi derecede sınırlayıcı bir hastalık 

veya hasta sakatlığı, evde sağlık hemşiresinin bakım vericinin öğrenme 

ihtiyaçlarına ve yeteneklerine odaklanmasını gerektirmektedir (Rice, 

1999, Mazur, 2021). 

Sosyo-çevresel kaynaklar;  Bu tür kaynaklar arasında uygun 

konut, ısı veya klimanın varlığı ve evdeki kamu hizmetleri (örn. akan 

su ve bağlı telefon), hastaya kendi kendine bakım konusunda yardımcı 

olacak bir bakıcının mevcudiyeti, topluluk kaynakları, hastanın ilaç 

veya gerekli tıbbi ürünleri satın alma yeteneği, ulaşım ve tıbbi bakıma 

coğrafi erişim gibi kaynaklar hasta eğitimini etkilemektedir (Rice, 

1999, Ashton ve Oermann, 2014). 

Bireysel sağlık uygulamaları üzerindeki özerklik derecesi 

(kontrol odağı); Kontrol odağı, hastanın harekete geçme istekliliği ve 

öğrenmeye hazır oluşu ile ilgilidir. Yaş, çevre, fiziksel ve psikolojik 

durum kontrol odağını etkileyebilmektedir (Rice, 1999, Ashton ve 

Oermann, 2014). 

Sağlık inançları, öz-yeterlik ve bakımın faydalarına iliĢkin 

kiĢilerarası algılar; Kişilerarası sağlık ve hastalık algıları, hastanın 

aşağıdakilerle ilgili düşünmesini içermektedir: 

•Bu tedavi veya prosedür benim için gerçekten gerekli mi? 

•Bu tedavi veya prosedür bana nasıl yardımcı olacak? 

•Bu tedavi veya prosedür beni nasıl etkiler? Acıyacak mı? 

•Bu tedaviyi veya işlemi evimde yapmam için benden ne 

istenecek? 

•Bu tedaviyi veya prosedürü evimde yapmak için gerekli 

yeteneklere ve/veya kaynaklara sahip miyim? 
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•Bu tedaviyi veya prosedürü karşılayabilir miyim (maliyetim ne 

olacak)? 

•Bu tedaviyi veya prosedürü istiyor muyum? 

•Yapacak mıyım? Öğrenmeye çalışacak mıyım? 

Evde bakım sağlayıcılarının, hastaya herhangi bir sağlık hizmeti 

önerisinden nasıl fayda sağlayacağını (kazancın veya sonucun ne 

olacağını) anlamasını sağlamaları çok önemlidir. Özellikle prosedürel 

bakımı uygularken hastaya olası herhangi bir maliyetin tartışılması, 

öğretimin bir parçası olarak dahil edilmelidir. Son olarak, hastanın 

davranışında bir değişikliği teşvik ederken, hastanın yeni beceriler ve 

bir şeyler yapmanın yollarını öğrenebileceğine olan inancını 

güçlendirmek önemlidir (Rice, 1999, Özer ve ark., 2002). 

Kültürel etkiler; Evde öğretme ve öğrenmeyi etkileyen kültürel 

etkiler olabilmektedir. Hastalar ve bakıcılar farklı bir dil konuştuğunda 

evde bakım klinisyenlerinin tercümanlara erişimi kolay olmayabilir. 

Hastalar, hastalık ve tedavi seçenekleri, aile içi ve sağlık hizmeti 

sağlayıcıları ile ilişkiler, mahremiyet ve diyet hakkında belirli inançlara 

sahip olabilmektedir. Bu faktörler, hastanın yeni bilgileri öğrenmeye 

yönelik tutumlarını etkileyebilmektedir (Ashton ve Oermann, 2014). 

Her kültürde belirli inançlar ve sağlık uygulamaları etnik gruplara 

ve sınıfa özgüdür. Sağlık uygulamaları arasında bitkisel terapiler, 

meditasyon, geleneksel diyet uygulamaları, kümes hayvanları, tılsımlar, 

kristal terapi, aromatik terapi veya tütsü ve dini uygulamalar ve ritüeller 

yer alabilmektedir (Rice, 1999, Ashton ve Oermann, 2014). 

Evde sağlık hemşireleri mümkün olduğunca etnik ve dini 

inançlara saygı göstermelidir. Bununla birlikte, reçetesiz satılan ilaçları 

veya ev ilaçlarını hastanın kullandığı konusunda hekime bilgi vermek 

önemlidir (Rice, 1999, Ashton ve Oermann, 2014 ). 

Yetişkinler, öğrenme durumları sırasında çocuk veya ergen gibi 

muamele görmekten hoşlanmazlar; bu nedenle, örnekler verirken veya 

öğretim tekniklerini kullanırken yaşam deneyimlerinden, 

mesleklerinden ve uzmanlıklarından yararlanmak hem yararlı hem de 
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saygılıdır. Ayrıca yetişkinler, en iyi çalıştıkları problemler kendi 

çıkarları için önemli olduğunda öğrenirler. Bu nedenle evde sağlık 

hemşiresi yetişkin hastalara kişisel önemi olan bilgi veya materyal 

sağlamalıdır (Rice, 1999, Ashton ve Oermann, 2014). 

2.3. Evde Hasta Eğitimi Süreci 

Klinisyenlerin etkili öğretmenler olmalarını sağlayacak beceri 

setini geliştirmeleri gerekmektedir. Yetişkin öğreniminin ilkelerini 

anlamalı, öğretme ve öğrenme üzerindeki kültürel etkiler konusunda 

eğitilmelidirler. Etkili hasta eğitimi, klinisyenlerin hastaların bilmeleri 

gereken bilgileri, onların öğrenmeye hazır olduklarını veya öğrenme 

kapasitelerini yansıtacak şekilde sağlamasını gerektirmektedir. 

Klinisyenler, hasta öğrenimini teşvik etmek için eğitim sürecini ve 

stratejilerini anlamalı, öğretim yöntemlerinin farkında olmalı, hastaları 

ve bakıcıları kaliteli ve güvenilir hasta eğitim materyallerine ve diğer 

kaynaklara yönlendirebilmeli ve içeriği anlamalıdır. Hasta eğitimi 

sağlamak temel bir hemşirelik faaliyeti olmasına rağmen, hastalara 

etkili bir şekilde öğretmek karmaşık bir süreç özelliği taşımaktadır 

(Avşar ve Kaşıkçı, 2009, Ashton ve Oermann, 2014). 

Zorluklara rağmen, hastalara evlerinde bakım sağlayan 

klinisyenler, hasta eğitimi vermek için benzersiz bir konumdadır. 

Hastanın evinde “misafir” olduklarını anlamalıdırlar. Hastalar, 

evlerindeki sağlık uygulamaları konusunda akut bakımda olduğundan 

daha fazla özerkliğe sahiptir. Klinisyenlerin alçakgönüllülüğü, 

hastaların ilişkideki gücü eşitleyerek bakımlarına katılmalarını 

sağlamaktadır. Öğretmen, “yetkili” figür olarak değil, “bilginin 

kolaylaştırıcısı” olarak görülmektedir (Ashton ve Oermann, 2014).  

Hasta eğitimi süreci beş adımda açıklanabilmektedir: İlk adım, 

hastanın önceki bilgileri, kavram yanılgıları, öğrenme yetenekleri, 

öğrenme stilleri, bilişi, tutumları ve motivasyonunun bir 

değerlendirmesini içermektedir. Bu bir röportaj, bir grafik incelemesi 

ve testler yoluyla yapılabilmektedir. Bu değerlendirmeden sonra 

hastanın başvuruları, engelleri ve öğrenme ihtiyaçları teşhis 

edilebilmektedir. Üçüncü adım, hasta ile eğitimin planlanması, 

hedeflerin belirlenmesi ve eğitimsel müdahalelerin seçilmesidir. 
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Planlama aşamasında eğitimin türü, sıklığı, eğitimin kimlere verileceği, 

ne zaman ve nasıl verilmesi gerektiği de ele alınmalıdır. Bir sonraki 

adım eğitimin verilmesi, son adım ise değerlendirmedir. Hastanın 

ihtiyaçlarının ve hedeflerinin sürekli değerlendirilmesi, ileri eğitim için 

temel sağlamaktadır. Bireysel değerlendirmeye ek olarak hasta 

eğitiminin etkilerinin daha yapılandırılmış bir değerlendirmesi, bakımın 

kalitesi hakkında değerli bilgiler sağlamaktadır (Strömberg, 2005, 

Şenyuva ve Taşocak, 2007). 

2.3.1. Eğitim Öncesi Değerlendirme 

Klinisyenler, bu aşamada veri elde etmek için, bakımın verilmesi 

sırasındaki resmi olmayan ve hedefe yönelik konuşmalar ve gözlemler 

dâhil olmak üzere çeşitli stratejiler kullanabilmektedir. Yine de hastayla 

bir ilişki geliştirmek bu süreç için çok önemlidir. Öğrenme 

ihtiyaçlarının ve öğrenmeye hazır olma durumunun değerlendirilmesi 

için en iyi stratejilerden biri, hastalara durumlarını ve tedavilerini 

anlamaları ve ne öğrenmek istedikleri konusunda sorular sormaktır. Bu 

sorular açık uçlu ve sorgulayıcı olmalıdır. Öğrenilecek temel içeriğe 

yönelik açık uçlu sorular kullanarak, klinisyen gerçek öğrenme 

ihtiyaçlarını belirleyebilmekte ve öğretim için mevcut sınırlı zamanı 

akıllıca kullanabilmektedir (Şenyuva ve Taşocak, 2007, Ashton ve 

Oermann, 2014). 

Doğru soruları sormak ve hastanın yanıtlarını gözlemlemek 

öğrenmeye hazır olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca bu, 

klinisyenin sağlık sorunu ve tedavileri hakkındaki yanlış anlamaları 

belirlemesini sağlamaktadır. Değerlendirme yalnızca öğretim için bir 

temel sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda hasta merkezli bakımın 

ilkelerini de yansıtmaktadır. Değerlendirme, hastaları öğrenmeye dâhil 

etmektedir ve öğretimin onlara odaklanmasını sağlamaktadır (Ashton 

ve Oermann, 2014, Mazur, 2021). 
 

2.3.2. Planlama ve Uygulama 

Değerlendirme verileri toplanıp özetlendikten sonra, klinisyen 

öğretim planını geliştirmeye başlayabilmektedir. İlerlemeyi 

değerlendirmek için kullanılacak belirli içerik için oluşturulan amaç ve 

hedeflerle resmi öğretim planları geliştirilebilmekte veya mevcut 
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öğretim planları hastaya uyarlanabilmektedir. Hedefleri hasta ve bakıcı 

ile doğrulamak, klinisyenin planının hastanın ihtiyaçları ile uyumlu 

olduğunu ve muhtemelen başarılı bir öğrenme faaliyetine katkıda 

bulunacağını pekiştirmektedir (Şenyuva ve Taşocak, 2007, Ashton ve 

Oermann, 2014).  

2.3.3. Eğitim Hedefleri 

Eğitimin hedefleri, hastanın kendi bakımına aktif olarak 

katılmasına, tedavi ve sağlık bakımı davranışları hakkında bilinçli 

seçimler yapmasına ve kendi kendine bakımını yeterlilik ve güvenle 

yapmasına yardımcı olmaktır. Eğitim, hastalığı ve semptomlarını hasta 

için daha anlaşılır hale getirebilmektedir. Bilgi, algılanan kontrolü 

arttırmakta ve hastanın kısıtlı sıvı ve tuz alımı, egzersiz, farmakolojik 

tedaviye uyum, semptomları izleme ve kötüleşen semptomları ortaya 

çıktığında yardım arama gibi kronik hastalık rolüne ve öz bakım 

davranışına uyumunu kolaylaştırmaktadır (Strömberg, 2005). 

2.3.4. Öğrenmenin Değerlendirilmesi 

Değerlendirme, herhangi bir öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır ve 

klinisyen, hastaların bilgiyi ne kadar iyi anladığını ve becerilerini 

gerçekleştirme, becerilerini ne kadar geliştirdiğini sürekli olarak 

değerlendirmelidir. Bu, öğrenmenin kapsamını değerlendirmek için 

sorular sorarak, öğretme yöntemiyle ve becerilerin performansını 

gözlemleyerek yapılabilmektedir. Bu bilgiyi kullanarak klinisyen, 

örneğin içeriğini tekrar ve farklı bir şekilde açıklamak, başka kaynaklar 

önermek veya bir aile üyesine veya bakıcıya öğretmek gibi öğretimi 

değiştirebilmektedir (Ashton ve Oermann, 2014). 

Hasta eğitiminin etkilerini değerlendirmek önemlidir; bununla 

birlikte, ölçülmesi gereken sonuçlar hasta eğitiminin neyi başarmasının 

beklenebileceğine bağlıdır. Bilgiyi ölçmek zordur. Çoktan seçmeli 

anketler çoğunlukla kullanılmaktadır, ancak bunlar yalnızca çok 

yüzeysel bir bilgi düzeyini ölçmektedir. Bu testler, anlama, uygulama 

veya analiz düzeyini tespit edemeden parçalanmış bilgiyi 

değerlendirmektedir. Örneğin Bloom'un sınıflandırmasını kullanan 
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daha niteliksel bir değerlendirme, bilginin daha derin ve daha eksiksiz 

bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilmektedir (Strömberg, 2005). 
 

3. EVDE HASTA EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN STRATEJĠLER 

3.1. Eğitim sağlayıcı, ortam ve malzeme 

Hemşireler ve doktorlar veya diyetisyenler, eczacılar, sosyal 

hizmet uzmanları, psikologlar ve fizyoterapistlerden oluşan 

multidisipliner bir ekip eğitim verebilmektedir. Eğitimin yapılacağı yer 

hastane, hastanedeki veya birinci basamaktaki poliklinik, hastanın evi 

veya bunların bir kombinasyonu olabilmektedir. Öğretim, genellikle 

hastanın teşhis edildiği yere bağlı olarak birinci basamakta veya 

hastanede başlamaktadır. Birçok hasta, farklı bakım vericiden farklı 

zamanlarda eğitim aldığından, tedaviye daha fazla uyum sağlamak için 

eğitimin içeriği bakım zinciri boyunca tutarlı olmalıdır. Hastalar sağlık 

profesyonellerinden belirsiz ve çelişkili bilgiler aldıklarında uyumun 

azaldığı bildirilmektedir (Ashton ve Oermann, 2014). 

Tanı anında bir krizi tetikleyebileceğinden birçok hasta eğitime 

açık değildir. Kapsamlı eğitim için en uygun zaman, hastanın stabil 

durumda olduğu ve hastalığıyla yaşamaya uyum sağlamaya başladığı 

zamandır. Çoğu hasta, hem verilecek çok miktarda bilgi olduğundan 

hem de hastanın durumu ve tedavisi zamanla değişebileceğinden, 

tekrarlanan eğitime ihtiyaç duymaktadır  (Ashton ve Oermann, 2014, 

Yıldız, 2015). 

Sözlü bilgilerle birlikte kullanılabilecek eğitim materyalleri, 

kitaplar, kitapçıklar ve haber bültenleri gibi yazılı materyallerin yanı 

sıra videolar, web sayfaları ve bilgisayar tabanlı programlar gibi diğer 

medyalardır. Sürekli yüz yüze veya bilgisayar tabanlı öğretime ek 

olarak, eğitimi güçlendirmek için telefon veya haber bültenleri de 

kullanılabilmektedir (Ashton ve Oermann, 2014, Mazur, 2021).  

3.2. Stratejileri öğretmek 

Öğretim stratejisinin seçimi konuya bağlı olmaktadır. Hasta veya 

bakım vericinin bir psikomotor beceri öğrenmesi gerekiyorsa, klinisyen 

bir açıklama ile başlayabilmekte ve ardından bir gösteri ve geri dönüş 

gösterimi ile devam edebilmektedir. Zaman alıcı olmasına rağmen, bu 
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strateji hasta veya bakıcıya yeni beceriyi klinisyenin dikkatli gözü 

altında uygulaması ve klinisyene performansı yönlendirmek için özel 

geri bildirim sağlaması için bir fırsat sağlamaktadır (Ashton ve 

Oermann, 2014, Mazur, 2021).  
 

3.3. KonuĢmanızı Öğretim Ġçin Kullanın 

Hasta öğretimi tek seferlik bir olay olarak görülmemelidir. Bunun 

yerine klinisyenlerin hasta ve bakım verici ile etkileşimlerine entegre 

edilmelidir. Etkileşim ne kadar kısa olursa olsun, klinisyen bu 

diyaloğun bir parçası olarak öğretiyor olmalıdır. Konuşma tonunu 

benimsemek daha resmi olmayan bir öğretim durumu yaratmaktadır, 

hasta ve bakım verici tarafından tartışmayı ve soru sormayı teşvik 

edebilmekte ve öğretilebilir anlardan yararlanılmaktadır. Bilgiyi daha 

küçük, yönetilebilir bölümlere ayırmak, bilgi transferini 

kolaylaştırabilmektedir. Öğretilecek bilgi ne olursa olsun önemli bir bir 

ilke “basit tutmaktır” (Ashton ve Oermann, 2014). 
 

3.4.Geri Öğretme Yöntemini Kullanın 

Klinisyen, hasta ve bakıcı ile yapılan görüşmelerde öğretimi 

entegre ederek sağlık bilgilerini daha kolay pekiştirebilmektedir. 

Hastalardan ne öğrendiklerini ve bu bilgilerin bakımları için neden 

gerekli olduğunu kendi sözleriyle açıklamaları istenebilmektedir. Bu, 

hastalardan öğretimin kilit noktalarını açıkça tekrar etmelerini isteyen 

geri öğretme yöntemidir ve hastanın anladığını ve bilgilerin tekrar 

açıklanması gerekip gerekmediğini değerlendirmek için etkili bir 

strateji olma özelliği taşımaktadır. Hastalara “anlıyor musunuz?” diye 

sorulduğunda “evet” yanıtı verilebilmekte ve sağlık bilgilerine ilişkin 

kavrayış eksikliklerini ortaya koymayabilmektedir (Ashton ve 

Oermann, 2014). 

Geri öğretme, hastalara bilgi hakkında düşünme ve bilgiyi akılda 

tutmaya yardımcı olacak bir gözden geçirme işlevi gören klinisyene 

kendi sözleriyle açıklama fırsatı sağlamaktadır. Aynı zamanda 

öğrenmedeki boşlukları da ortaya çıkarmaktadır. Hastayla daha sonraki 

etkileşimlerde veya eğitim kaynaklarının kullanımı yoluyla, bilgi tekrar 

gözden geçirilebilmekte ve bu da akılda tutmayı teşvik etmektedir 

(Ashton ve Oermann, 2014).  
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3.5. Eğitim Kaynakları Sağlayın 

Öğretme için sınırlı zaman ve tekrar ve uygulama ihtiyacı 

nedeniyle, hastalara durumları hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için 

kaynaklar verilmeli veya yönlendirilmelidir. Bu kaynaklar broşürleri, 

bildirileri ve diğer yazılı materyalleri (video kayıtları, DVD'ler ve 

YouTube videoları ve hasta için uygunluğuna bağlı olarak Web siteleri) 

içerebilir. Ancak bu kaynakların hastalarla kullanılmadan önce 

kaliteleri ve okunabilirlikleri (materyallerin kolaylıkla okunup 

anlaşılabileceği) açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Hasta 

eğitim materyallerinin okunabilirliği üzerine yapılan araştırmalar, 

birçok materyalin çoğu hastanın okuyup anlayamayacağı kadar yüksek 

düzeyde yazıldığını bildirmektedir. Klinisyenler, içeriği iletmek için 

görseller ve daha az okuma gerektiren metinler kullanarak hasta eğitim 

materyallerinin okunabilirliğini artırabilmektedir (Ashton ve Oermann, 

2014, Erdoğan ve Bulut, 2017). 

Sağlık bilgileri için çevrimiçi arama yapan daha fazla insanla 

birlikte, hastalar saygın web sitelerine yönlendirildiği sürece internet 

hasta eğitimi için değerli bir kaynak haline gelebilmektedir. Ancak, tüm 

sağlık web siteleri doğru, güncel ve tarafsız bilgi sağlamamakta ve 

birçok hasta ve tüketicinin anlayamayacağı kadar yüksek bir okuma 

seviyesi olabilmektedir. İnternetteki sağlık bilgilerinin, yazılı 

materyallere benzer şekilde hastalar tarafından kullanılmadan önce 

kalite ve okunabilirlik açısından değerlendirilmesi gerekmektedir 

(Ashton ve Oermann, 2014, Erdoğan ve Bulut, 2017). 

Hastalar yalnızca çeşitli web sitelerinde bilgi bulmakla 

kalmamakta, aynı zamanda tıbbi durumlar hakkında bilgi edinmek için 

YouTube'u giderek daha fazla kullanmaktadırlar. Ancak, çoğu 

YouTube videosu akran incelemesinden geçmemekte, dengeli bilgi 

iletmemekte ve web sitelerine benzer şekilde bilgiler doğru 

olmayabilmekte veya güvenilir bir kaynaktan alınmayabilmektedir. 

Klinisyenler web'deki sağlık bilgilerinin kalitesini kontrol edemezler, 

ancak hasta eğitimi için kaliteli web sitelerini ve YouTube videolarını 

değerlendirip tavsiye edebilmektedirler (Ashton ve Oermann, 2014, 

Erdoğan ve Bulut, 2017). 
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3.6. Eğitim modelleri 

Geleneksel öğrenme modeli, eğitimin bilgiyi geliştirdiğini ve 

artan bilginin, farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedaviye daha iyi 

uyum da dâhil olmak üzere daha yüksek bir öz bakım davranışı 

sağladığını varsaymaktadır. Ayrıca, öz bakım davranışındaki bu 

değişikliğin bir sonucu olarak, mortalite, morbidite ve sağlık bakım 

maliyetleri azalmaktadır. Artan bilgi, gelişmiş bağlılık ile mutlaka 

ilişkili değildir. Öte yandan hastaların tedaviye uyum sağlaması veya 

öz bakımı yapabilmesi için bilgiye her zaman ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Hastaların ilaçların isimlerini veya etkilerini bilmeden tıbbi tedaviye 

uymaları yaygın görülmektedir. Bununla birlikte, örneğin bir hasta, kilo 

alımının bir bozulma belirtisi olabileceğini bilmeden, günlük kendi 

kendine tartma ve kilo kaydetme gibi kendi kendine bakım 

davranışlarına uyduğunda, bilgi eksikliği sorunlu olabilmektedir 

(Hindelang, 2006). 

Bu geleneksel modelin eleştirisi, yansıtma, etkileşim, anlama ve 

yorumlama olmadan öğrenmenin mümkün olmadığı ve hastaların öz-

yeterlik, özerklik ve algılanan kontrolün bu süreç üzerinde büyük etkisi 

olduğu yönündedir. Eğitim veren sağlık profesyonellerinin bilgi, 

öğrenme ve eğitim ile hastanın tedavisine ilişkin kendi tutum ve 

görüşlerini yansıtmaları önem taşımaktadır (Hindelang, 2006).  

3.7. Sağlık Öğretiminin Değerlendirilmesi 

Evde sağlık hemşireleri servislerden taburculuğu önerirken 

hastanın/bakıcının öz bakım katılımını değerlendirmelidir. 

Sağlık öğretimi çıktıları belgelenirken aşağıdaki kriterler 

değerlendirilmelidir: 

 Hastanın olumlu sağlık eylemlerine yönelik davranışı değişti 

mi? 

 Hasta/bakıcı tedavi rejimi (örneğin ilaçlar, tedaviler, 

prosedürler) ve hastalık süreci hakkında bilgili mi? 

 Hastanın sağlık durumu evde stabilize mi? 

 Hasta optimal sağlığa mı yoksa en iyi işlevsellik düzeyine mi 

ulaştı? 
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 Hasta öğretim planından ve evde sağlık hizmetlerinden 

memnun mu? ( Kalite iyileştirme komitesine hasta geri 

bildirimi sağlanmalıdır .) 

SONUÇ  

Evde sağlık hemşirelerinin benzersiz rolü, hastaların sağlıkları ve 

yaşamları üzerinde olumlu etkisi olan yeni davranışları öğrenmelerine 

yardımcı olmaktır. Bu rolün çoğu hasta eğitimi yoluyla 

gerçekleştirilmektedir. Hastaların dünyasına girerken neyi, ne zaman ve 

nasıl öğreteceğimize karşılıklı olarak karar vermek için onlarla birlikte 

çalışmak gerekmektedir. Bu sütunda tartışıldığı gibi, hastalık süreci, 

yaş, aile, sosyokültürel geçmiş ve ev ortamının diğer unsurları süreci 

etkilemektedir (Rice, 1999). 
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GİRİŞ 

Joseph Pilates tarafından 1900’lü yılların başında geliştirilen 

pilates uygulaması, günümüzde tamamlayıcı ve alternatif tıp tedavisi 

olarak kullanılmaktadır (Kılıç ve ark, 2018). Kullanılan aletlere ve 

malzemelere göre farklı dallara ayrılan pilates; geleneksel mat pilatesin 

yanında reformer, table, cadillac, towel, barrel ve chair gibi farklı 

dallara ayrılmıştır. 

Pilates, içerdiği hareketlerle vücut üzerinde zihin kontrolü 

sağlayarak kas germe ve kuvvetlendirme hareketlerini içerir (Canbolat 

ve Aytar, 2021).
 

Bu hareketler sayesinde bireylerin fizyolojik, 

psikolojik ve motor fonksiyonlarında gelişmeler gözlenir (Kara, 2019). 

Pilates uygulamasında esas amaç core bölgesi kaslarına odaklanarak bu 

kasların kuvvet, endurans ve esnekliğini arttırmak ve postural kontrolü 

sağlamaktır. Stabilize edici kasların harekete geçirilmesini sağlayarak 

kasların yeniden aktivite edilmesinde etkin rol oynar
 
(Kloubec, 2010; 

Rahimimoghadam ve ark., 2019).
 
Bu sayede beden desteğini arttırarak 

ağrı ve sakatlık riskini düşürdüğü bildirilmiştir (Kim ve Lee, 2017).
 

Sistematik incelemelerin sonuçlarına göre pilates, sağlıklı 

bireylerde esneklik, kuvvet, denge ve kas dayanıklılığını arttırırken 

yaşlı bireylerde yaşam kalitesi ve fiziksel uygunluk düzeyini 

geliştirmektedir (Fleming ve Herring, 2018; Rogers ve Gibson, 2009).
 

Yaşlılarda 16 haftalık pilates uygulamasının kişilerin sağlık durumunu 

ve uyku kalitesini iyileştirici yönde etkilediği bildirilmiştir (Curi ve 

ark., 2018). 

1.ROMATOLOJİK HASTALIKLAR VE PİLATES 

Romatolojik hastalıklar, dünya genelinde milyonlarca insanı 

etkileyen dejeneratif, inflamatuar ve otoimmün hastalıklardır. 

Romatolojik problemi olan kişilerde eklem dejenerasyonlarının yanı 

sıra sıklıkla şiddetli kronik ağrı ve yorgunluk gibi semptomlar 

gözlenmektedir (Al Maini ve ark., 2015). Bu semptomlar zamanla 

kronikleşerek hastalarda depresyon, uyku bozuklukları gibi ikincil 

sorunlara yol açabilir (Yentür ve ark., 2021). Günümüzde romatizmal 

hastalıkların semptomlarını hafifletmek ya da tedavi etmek amacıyla 
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cerrahi, konservatif tedavi ve alternatif tıp yöntemleri kullanılmaktadır 

(Dokuz, 2021; Solak ve ark., 2015). 

1.1 Fibromiyalji 

Yumuşak doku romatizması olarak bilinen fibromiyalji 

sendromu, yaygın kas-iskelet ağrısı ile karakterize olan kronik ağrı 

sendromudur.
 

Hastalığa sahip olan bireylerde uyku bozukluğu, 

yorgunluk, irritabl bağırsak sendromu, kronik baş ağrısı, depresyon, 

huzursuz bacak sendromu gibi semptomlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır 

(Toprak ve Külünkoğlu, 2017). Hastalık her yaş ve cinsiyetten insanı 

etkilemekle birlikte en sık 40-60 yaş arasında bulunan kadınlarda 

görülmektedir ve hastaların %85-90’ını kadınlar oluşturur 

(Kösehasanoğulları ve Yılmaz, 2018).
 

Hastalığın tedavisinde farmakolojik tedavi yanında tamamlayıcı 

tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. Tamamlayıcı tedaviler yan 

etkileri olmaması ve doğal uygulamalar olmaması sebebiyle sıklıkla 

tercih edilmektedir.
 

Kullanılan tamamlayıcı tedaviler arasında 

akupunktur, Tai Chi, Çigong, kupa ve meditasyon uygulamaları yer 

almakla birlikte egzersizinde uygulanabileceğine dair çalışmalar vardır
 

(Demiray ve Alpözgen, 2022). Düzenli egzersiz yapan fibromiyalji 

hastalarında semptomlarda azalma, fiziksel işlevlerde gelişme ve genel 

refahta iyileşme olduğu bildirilmiştir (Fink ve Lewis, 2017). 

Fibromiyalji hastalarında pilates uygulamasının etkilerini 

inceleyen bir çalışmada, mat pilates ve  reformer pilates egzersizlerinin 

etkinliği karşılaştırılmıştır. 28 fibromiyalji hastası, mat veya reformer 

pilates uygulamak üzere 2 ayrı gruba ayrılmış ve gruplar 6 hafta 

boyunca haftada 2 kez olmak üzere pilates uygulamıştır. Tedavi öncesi 

ve sonrasında toplanan verilerin karşılaştırılması sonucu, reformer 

pilates egzersizlerinin kas kuvveti ve hastalık aktivitesi üzerinde, mat 

pilates egzersizlerinin ise ağrılı bölge sayısı, hastalık aktivitesi ve 

biyopsikososyal durum ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkileri 

gözlenmiştir. Sonuçlar, gruplar arasındaki farkların istatiksel açıdan 

anlamlı olmadığını gösterirken uygulanan iki pilates çeşidinin de 

fibromiyalji tedavisinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır (Çağlayan, 

2020). 
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20 fibromiyalji hastasında 8 hafta boyunca birer saat pilates 

uygulanması sonucunda hastaların ağrı yoğunluğu ve ağrılı bölge 

sayılarında istatiksel olarak anlamlı iyileşme gözlenmiştir. Bu sonuçlar, 

pilatesin fibromiyalji hastaları için ağrı iyileştirmede güvenilir bir 

kaynak olduğunu desteklemektedir (Komatsu ve ark., 2016). Bu konu 

hakkında yapılan bir metaanaliz çalışmasında ise pilates uygulamasının 

fibromiyaljili bireylerde ağrı kontrolü, fiziksel fonksiyon, yaşam 

kalitesi, stres ve depresyon üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna 

varılmıştır (Jesus ve ark., 2022). Fibromiyalji tanısı konan 50 kadın 

hasta üzerinde, 24 hafta boyunca haftada 3 kez, birer saat olmak üzere 

pilates egzersizleri uygulanmış ve çalışma sonunda hastaların hastalık 

semptomları ve ağrı seviyelerinde azalma gözlenmiştir. Bu sonuçlar 

fibromiyalji hastalarında pilatesin etkili ve güvenli bir yöntem 

olduğunu düşündürmektedir (Altan ve ark., 2009). 
 

1.1. Romatoid Artrit 

Romatoid artrit, sinovyumdaki inflamatuar reaksiyonlar sonucu 

eklemlerde yıkıcı değişikliklere neden olan bağ dokusunun kronik ve 

ilerleyici otoimmün hastalığıdır. Hastalık genel olarak el ve ayak 

parmak eklemlerinde sinovyal sıvının iltihaplanması ile karakterize 

olup zamanla büyük eklemleri tutabilmektedir (Neumann ve ark., 

2018). Hastalığın küresel prevalansı, 1980-2018 yılları arasında 

100.000 kişide 460 olarak kaydedilmiştir (Almutairi ve ark., 2021). 

Hastalığın tedavisinde ağrı ve inflamasyonu azaltmak ve ortadan 

kaldırmak için nonstreoid antiiflamatuar ilaçlar ve antiromatizmal 

ilaçlar kullanılmaktadır (Thakur ve ark., 2018). Ancak bu ilaçlar 

özellikle gastrointestinal sistem üzerinde ciddi yan etkilere sebep 

olmaktadır. Bu nedenle ilaç tedavisine ek olarak yardımcı tedavi 

yöntemlerinin geliştirilmesi için birçok çalışma yapılmıştır. 

30-70 yaş aralığında 840 romatoid artritli hasta üzerinde yoganın 

etkinliğini inceleyen metaanaliz çalışmasında yoga uygulamasının 

hastaların fiziksel işlevleri, kavrama gücü ve hastalık semptomlarında 

iyileşmeye neden olduğu sonucuna varılmıştır (Ye ve ark., 2020). Bu 

hastalarda pilates ve aerobik egzersizlerin hastalık semptomları 

üzerindeki etkisinin incelendiği başka bir çalışmada 30 romatoid artrit 
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hastası randomize olarak pilates, aerobik egzersiz, pilates ve aerobik 

egzersiz olmak üzere üç eş gruba ayrılmıştır. 8 haftalık çalışma 

sonunda toplanan veriler, pilates grubunun yorgunluk, depresyon, 

aerobik kapasite ve yaşam kalitesinde önemli gelişmeler olduğu 

kaydedilirken diğer gruplarda ağrı dışında tüm parametrelerde iyileşme 

gözlenmiştir. Sonuçlar, romatoid artritli hastalarda pilates 

uygulamasının aerobik egzersizlere benzer etki oluşturduğunu 

göstermiştir. Bu hastaların rutin tedavisine ek olarak pilates uygulaması 

yapılması rehabilitasyon başarısının artmasında etkili olabilir (Yentür 

ve ark., 2021). 
 

       1.3 Ankilozan Spondilit 

Ankilozan spondilit, esas olarak aksiyal eklemleri etkileyen ve 

torakal bölgede kifozla birlikte servikal fleksiyon, lomber lordoz, 

pelvisin posterior tilti, kalça ekstansiyonu, diz fleksiyonu ve ayak 

plantar fleksiyonuna sebep olan kronik, inflamatuar hastalıktır (Uckun 

ve Sezer, 2017). Hastalık tedavisinde esas amaç, ağrıyı ve sabah 

tutukluğunu azaltmak, omurga deformitesini önlemek, fiziksel ve 

psikososyal sağlığı korumaktır. Tedavi için kulanılan antiinflamatuar 

ilaçlar ve sülfasalazin gibi farmakolojik ajanlar terapötik açıdan etkili 

olsa bile tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle medikal tedaviye 

ek olarak fizik tedavi ve egzersiz yöntemleri şarttır (Altan ve ark., 

2012). 

Ankilozan spondilitli hastalarda egzersiz ve spinal ultrason 

uygulamasının hastaların gündüz ağrı seviyesi ile hastalık 

semptomlarında azalmaya, yaşam kalitesi ile lumbal hareketlilikte 

iyileşmeye sebep olduğu bildirilmiştir (Karamanlioğlu ve ark., 2016). 

Bir egzersiz çeşidi olan pilatesin, hastalığın yol açtığı ağrı, fonksiyonel 

bozukluklar ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi incelendiğinde 24 hafta 

boyunca pilates uygulayan hastaların bu semptomlarında anlamlı 

iyileşmeler olduğu görülmüştür. Çalışma sonunda elde edilen veriler 

ankilozan spondilit tedavisinde pilatesin güvenli bir yöntem olduğunu 

göstermiştir (Altan ve ark., 2012).
 

Bu konuda yapılan başka bir çalışmada, 11 ankilozan spondilit 

hastası 12 aylık süreçte haftada iki seans olmak üzere pilates uygulamış 
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ve çalışma sonunda elde edilen veriler indelendiğinde fonksiyonel 

kapasitede %77, aktivite indeksinde %58 ve göğüs ekspansiyonunda 

%88 iyileşme gözlenmiştir (Rodríguez-López ve ark., 2019).
 

Bu hastalarda 12 aylık pilates uygulamasının etkilerini inceleyen 

çalışmada, pilates uygulamasının ankilozan spondilitli hastalarda 

semptomların hafifletilmesinde etkili olduğu ve göğüs expansiyonunda 

gelişmeye sebep olduğu bildirilmiştir (Rodríguez-López ve ark., 2019). 

Oskay ve ark. yaptığı çalışmada 6 haftalık modifiye pilates egzersiz 

uygulamasına katılan ankilozan spondilitli hastalarda klinik 

semptomların iyileştiği sonucuna vararak yaşam kalitesinde artma ve 

depresyonda azalma olduğunu kaydetmiştir (Oskay ve ark., 2018). 

Yapılan çalışmalar, ankilozan spondilit tedavisinde medikal 

tedaviye ek olarak egzersiz çeşitlerinden biri olan pilatesin 

kullanılmasının hastalığın semptomları üzerinde etkili sonuçlar 

doğurduğunu göstermektedir. 

1.4  Osteoartrit 

Osteoartrit (OA), sinovyal eklemlerin dejeneratif bozukluğu ile 

karakterize olan eklem ağrısı ve fonksiyon kaybına yol açan 

romatolojik bir hastalıktır (Grässel ve Muschter, 2020; Sen ve Hurley, 

2022). Dejenerasyon özellikle diz, kalça, omurga gibi yük taşıyan 

eklemlerde meydana gelir (Özdemir ve ark., 2016). Toplam nüfusun 

%7’sini etkileyen bu hastalığın en önemli risk faktörleri arasında artan 

hareketsizlik, obezite, genetik, cinsiyet ve yaşlılık yer almaktadır 

(Hunter ve ark., 2020; Palazzo ve ark., 2016). 60 yaş üzerinde yer alan 

nüfusun %10’undan fazlasının OA’ten etkilendiği bildirilmiştir 

(Thysen ve ark., 2015). 

Günümüzde OA için kullanılan mevcut tedavi yöntemlerinden 

olan antiinflamatuar ilaçlar, opioid ve analjeziklerden oluşan medikal 

tedaviler çeşitli yan etkilere sebep olmaktadır. Bu durum farmakolojik 

etkileri olmayan yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini 

düşündürmekte ve çalışmalar bu alanda yoğunlaşmaktadır (Ravalli ve 

ark., 2022). 

Son yapılan çalışmalar, egzersiz tedavisinin OA hastaları 

üzerinde tedavi edici etkilere sahip olduğunu göstermiştir (Hurley ve 



 
148 TEMEL TIP BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR II 

ark., 2018; Schiphof ve ark., 2018). Ayrıca yoga, Tai Chi, fizyoterapi 

ve masaj terapisi gibi farmakolojik olmayan müdahalelerin ağrıda 

azalma, fiziksel ve psikolojik fonksiyonlar ile yaşam kalitesinde 

iyileşmeye neden olduğu bildirilmiştir (Deepeshwar ve ark., 2018). 

Yaşları 50-80 arasında değişen 640 diz OA’i olan hastada 

yoganın etkilerinin incelendiği bir metaanaliz çalışmasında, yoganın 

ağrı, fonksiyon ve rijidite üzerinde iyileştirici etkilere sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Lauche ve ark., 2019). Diz OA’i olan hastalarda 

yoganın etkisini inceleyen başka bir metaanaliz çalışmasında, 1557 

hastayı içeren 13 çalışma analize dahil edilmiştir. Analiz sonunda elde 

edilen veriler yoga uygulamasının OA’li hastalarda diz artriti 

semptomlarını azalttığını, fiziksel işlevin gelişmesi ve genel iyilik 

halinin sağlanmasında etkili olduğunu göstermiştir (Wang ve ark., 

2018). 

Diz OA’li hastalarda pilates ve terapötik egzersizlerin etkisinin 

karşılaştırıldığı çalışmada, çalışmaya 41 diz OA’ine sahip olan hasta 

dahil edilmiştir. Katılımcılar rastgele gruplara ayrılmıştır. Birinci grup 

14 kişilik pilates uygulamasına katılan hastalardan, ikinci grup 14 

kişilik terapötik egzersiz grubuna katılan hastalardan son grup ise 13 

kişilik kontrol grubundan oluşmaktadır. 8 haftalık uygulama sonrasında 

elde edilen verilere göre pilates uygulanan grupta terapötik egzersiz ve 

kontrol grubuna göre istatiksel açıdan daha anlamlı iyileşmeler 

gözlenmiş, ağrı ve sakatlık üzerinde daha etkili olduğu görülmüştür 

(Mazloum ve ark., 2018). 
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