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ÖNSÖZ 

BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ: TIBBİ, 

PSİKOSOSYAL, MESLEKİ YÖNLER başlıklı bu kitabı okuyucu ile 

buluşturmaktan memnuniyet duymaktayız. 

Yeni akademik kitabımızda menopoz, yenidoğan bakımı, sağlıkçılar 

için iş sağlığı ve güvenliği; klinik ve analitik tıp, sanat terapileri, gebelik, 

diyabet, mesleki fibromiyalji, COVİD-19, kanser, menopoz aromaterapisi 

ergen cinsel sağlığı, tamamlayıcı alternatif menopoz tedavileri ve şeker 

hastalalığı hakkında güncel çalışmalara ulaşabilirsiniz.  

Bu konular, Türkiye'ye özgü gereksinimleri de dikkate alarak, aile 

hemşire pratisyenleri ve klinik hemşireler de dahil olmak üzere tüm 

sağlıkçılarımızı kapsayacak şekilde hazırlanmış ve hizmetine sunulmuştur. 

Modern hayatta bireylerin ve ailelerin artarak maruz kaldığı kontrolü 

zor yaşamsal ve çevresel çeşitliğinin getirdiği yeni ve türlü sağlık 

sorunlarının, üzerine eklendiği geçmişin süregelen sorunları ve yeni 

teknolojilerin tespit ettiği önceden fark edilmemiş detayların ve sağlık 

durumlarının ilave edildiği ve her geçen gün karmaşıklaşan sağlık sisteminde 

doktorlarımıza, hemşirelerimize ve araştırmacılarımıza faydalı olmasını ümit 

ettiğimiz güncel bilgileri sunmaya devam etmekten mutluluk duymaktayız. 

Dr. Öğr. Üyesi Emral GÜLÇEK 
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BÖLÜM 1 

DOĞUM SALONUNDA YENİDOĞANIN KANIT TEMELLİ 

BAKIMI 

Arş. Gör. Edanur TAR1 

1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  

Hemşirelik Bölümü, Osmaniye, Türkiye. edanurtar.1107@gmail.com 

ORCID: 0000-0001-8821-8554 
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GİRİŞ 

Büyüme ve gelişmenin ilk aşaması olan yenidoğan dönemi tüm 

bebekler için oldukça hassas bir dönemdir. Miadında doğmuş ve görünüşte 

sağlıklı olsalar bile bebekler doğumdan sonraki bir ay içinde immatür organ 

ve sistemleri nedeniyle çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya 

kalabilmektedir. (Healy ve Fallon, 2014; Tar ve Küçükoğlu, 2021). Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2019 yılında dünya genelinde 2,4 milyon 

yenidoğanın yaşamını yitirdiği ve her gün yaklaşık 7000 yenidoğanın öldüğü 

bildirilmektedir. Ayrıca 5 yaş altı ölüm oranları içerisinde yenidoğan ölüm 

oranları 1990 yılında % 40 iken günümüzde %47 gibi bir değere karşılık 

gelmektedir. Aslında 1990 yılından günümüze kadar neonatal ölüm 

oranındaki düşüşün, 5 yaş altı post-neonatal ölüm oranından daha yavaş 

olduğu ifade edilmektedir (DSÖa, 2019).  

DSÖb (2022) “her çocuğun hayatta kalmasını ve tam potansiyeline 

ulaşmasını sağlamak için, doğum anında ve yaşamının ilk haftasında 

bakımının iyileştirilmesine odaklanılması” gerektiğini vurgulamaktadır. Bu 

noktada yenidoğan hemşireleri, bebeklerin hem doğum sırasında hem de 

doğum sonrasında sundukları hemşirelik bakımıyla yenidoğanlarda hastalık 

ve ölümlerinin önlenmesine oldukça önemli katkılar sunmaktadır (Healy ve 

Fallon, 2014). Güvenli ve etkili bir bakım verebilmek için hemşirelik bakımı 

elde edilebilen en doğru bilimsel bilgiye yani kanıtlara dayandırılmalıdır. 

Yenidoğan bebekler için hemşirelik bakımında kanıta dayalı uygulamaların 

kullanımı sağlık bakım kalitesinin artırılmasında ve yenidoğanın sağlığının 

geliştirilmesinde oldukça önemlidir (Xu ve diğerleri, 2018; Amsalu ve 

diğerleri, 2020). 

Bu noktadan hareketle bu çalışmada son literatür doğrultusunda 

doğum odasında yenidoğanın bakımında oldukça önemli olan “umblikal 

kordonun klemplenmesi, yenidoğanın aspirasyonu, doğum sonrası göz 

profilaksisi, doğum sonrası Hepatit B aşısı uygulaması, yaşamın ilk saatinde 

ten tene temas” konuları ele alınmıştır. 
 

1. KANITLAR DOĞRULTUSUNDA UMBLİKAL 

KORDONUN KLEMPLENMESİ  

İntrauterin yaşamdan ekstrauterin yaşama geçiş sürecini oluşturan 

doğum eylemi bir bebeğin karşılaşabileceği en büyük fizyolojik zorluklardan 

biridir. Umblikal kordonun klemblenmesi ile yenidoğanın “pulmoner ve 

kardiyovasküler sisteminde” yapısal - işlevsel değişiklikler meydana 

gelmektedir. Tüm bunlar bebeğin fetal dolaşımdan yenidoğan dolaşımına 
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geçişini sağlamaktadır (Hooper ve diğerleri, 2016; Jeevan ve diğerleri, 2021). 

Ancak doğum sonrası büyük miktarda kan plasentada kalmakta ve anneden 

plasentaya kan akışı olmaktadır. Bu süreçte göbek kordonu klemplenmemiş 

ise umblikal korddon bebeğe kan akışı olurken plasental gaz değişimi de 

devam etmektedir. Bu plasental kan transfüzyonunun büyük bir kısmının 

doğumdan sonraki 1 dakika içerisinde gerçekleştiği ve bu durumun yenidoğan 

dolaşımına geçişte önemli rol oynadığı bildirilmektedir (Hooper ve diğerleri, 

2016; Chen ve diğerleri, 2018; Jeevan ve diğerleri, 2021). Umblikal kordun 

doğumdan sonra 30 saniye içerisinde klemplenmesi “erken kordon 

klemplenmesi”, 30 saniyeden daha uzun bir sürede klemplenmesi ise 

“gecikmiş kordon klemplenmesi” olarak isimlendirilmektedir (Qian ve  

diğerleri, 2019). Bu bölümde kanıtlar doğrultusunda “yenidoğanlarda 

umblikal kordonun klemplenmesi” konusu incelenmiştir.  

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 

“kordon bütünlüğü veya bebeğin kalp atışı ile ilgili bir endişe olmadıkça 

sağlık profesyonellerinin kordonu doğumdan sonra 1 dakika içinde 

klemplememesini” önermektedir (NICE, 2022).  

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde;  

•Kordonu geç klemplenen preterm yenidoğanlar, kordonu erken 

klemplenen pretermler ile karşılaştırıldığında, hipotansiyon için ilaç alma ve 

transfüzyon alma olasılıklarının daha düşük olduğu (Dong, Sun, Li, Yu, & 

Han, 2016; Gokmen ve diğerleri, 2011; McDonnell & Henderson‐Smart, 

1997; Oh ve diğerleri, 2011; Rabe, Gyte, Díaz‐Rossello, & Duley, 2019; Rabe 

ve diğerleri, 2000; Ruangkit, Bumrungphuet, Panburana, Khositseth, & 

Nuntnarumit, 2019), 

•Erken doğmuş bebekler arasında resüsitasyon gerektirmediği için, 

gecikmiş kord klemplemenin, erken kord klemplemeye göre daha yüksek sağ 

kalım ile ilişkili olabileceği (Fogarty ve diğerleri, 2018), 

•Erken kordon klemplenen term bebeklerle karşılaştırıldığında, 

gecikmiş kordon klemplenen term bebeklerde ilk 24 saat içinde hemoglobin 

konsantrasyonunda ve ilk 3-6 ayda ferritin konsantrasyonunda artış olduğu, 

(Al-Tawil, Abdel-Aal, & Kaddah, 2012; Chaparro ve diğerleri, 2006; Chen ve 

diğerleri, 2018), 

•Erken kord klemplenen term bebeklere göre gecikmiş kord 

klempleme uygulananlarda polisiteminin arttığı (Backes ve diğerleri, 2015; 
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Cernadas ve diğerleri, 2006; Chopra, Thakur, Garg, Kler, & Gujral, 2018; De 

Paco ve diğerleri, 2016),  

•28 haftanın altında doğan prematüre bebeklerde kordon sağımı2 ile 

birlikte daha yüksek intraventriküler kanama oranları bulunduğu (Katheria ve 

diğerleri, 2019), 

•Erken kord klemplenen term bebeklerle karşılaştırıldığında, geç kord 

klemplenenlerde mortalite, yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul veya 

fototerapiye yol açan hiperbilirubinemi açısından anlamlı bir fark görülmediği 

(Backes ve diğerleri, 2015; Cernadas ve diğerleri, 2006; Chopra, Thakur, 

Garg, Kler, & Gujral, 2018; De Paco ve diğerleri, 2016),  

•Erken kord klemplemeye karşı gecikmiş kord klemplemede doğum 

sonu kanama oranlarında hiçbir fark bulunmadığı ve doğumda PPV'ye ihtiyaç 

duyan bebekler için, kordonun erken klemplenmesine karşı gecikmiş kordon 

klemplemeyi önermek için şu anda yeterli kanıt olmadığı belirtilmektedir 

(Chaparro, Neufeld, Alavez, Cedillo, & Dewey, 2006; Chen, Li, Chang, Li, & 

Cui, 2018). 

•Li ve diğerleri (2021) tarafından yapılan 1807 preterm yenidoğanın 

yer aldığı 20 RKÇ’nin dahil edildiği bir meta-analiz çalışmasında; geç kord 

klemplemenin yaşamın 24 saatinde (%) hematokrit ve hemoglobin düzeylerini 

artırmada daha fazla fayda sağladığı, böylece anemi, nekrotizan enterokolit 

insidansını, hastanede kalış süresini ve mortaliteyi erken kord klemplemeye 

göre azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Erken kord klempleme ve geç kord 

klempleme arasında pik bilirubin düzeyi; kan transfüzyonu, mekanik 

ventilasyon (MV) ve fototerapi ihtiyacı; MV ve fototerapi süresi; ve 

intraventriküler kanama, prematüre retinopatisi, patent duktus arteriyozus, 

solunum sıkıntısı sendromu, sepsis, sarılık, polisitemi, periventriküler 

lökomalazi ve bronkopulmoner displazi vakaları açısından anlamlı fark 

bulunamamıştır. Sonuç olarak; geç kord klemplenmenin, erken doğmuş 

bebekler için güvenli, faydalı ve uygulanabilir bir müdahale olduğu 

bildirilmektedir (Li, Yang, Yang, Wu, & Xiong, 2021). 

•Gomersall ve diğerleri (2021) tarafından 46 RKÇ (9159 kadın ve 

bebekleri)’nin incelendiği bir meta-analiz çalışmasında; geç kord 

klemplemenin hematolojik önlemleri iyileştirebileceği ancak nörodisabilite, 

 
2 Umblikal kordonunun nazikçe kavranması ve kordonun plasentadan bebeğe doğru 2 

ila 4 kez sıkılmasından oluşan alternatif bir tekniktir (Jasani ve diğerleri, 2021). 
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erken bebeklik döneminde anemi veya maternal doğum sonu kanamayı 

etkilemeyeceği tespit edilmiştir. Plasental transfüzyonu optimize etme 

yöntemlerini karşılaştıran çalışmalarda majör neonatal morbiditelerde 

herhangi bir farklılık görülmediği saptanmıştır (Gomersall ve diğerleri, 2021). 

•Fu ve diğerleri (2020) tarafından 12 RKÇ’nin dahil edildiği 989 term 

bebekte erken kord klempleme, 993 bebekte ise geç kord klempleme 

uygulanan bir meta-analiz çalışmasında; geç kord klempleme uygulanan 

bebeklerin 2-12 ayda  Hb, Ferritin, MCV düzeylerinin daha iyi olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Fu, Dang, Li, Xu, & Wu, 2020). 

•Jasani ve diğerleri (2021)’nin yaptığı 6852 prematüre bebeği içeren 

56 araştırmanın meta-analizinde ise, erken göbek kordonu klempleme ile 

karşılaştırıldığında, gecikmiş göbek kordonu klempleme, daha düşük 

mortalite ve intraventriküler kanama ile ilişkilendirilmiş ve göbek kordonunu 

sağma, daha düşük intraventriküler kanama olasılığı ile ilişkilendirilmiştir. 

Herhangi bir sonuç için gecikmiş göbek kordonu klempleme ile göbek 

kordonu sağımı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Jasani, Torgalkar, 

Ye, Syed, & Shah, 2021). 

•Jeevan ve diğerleri (2021) tarafından, term ve geç preterm 

bebeklerde göbek bağı sağımının ve gecikmiş kordon klemplenmesinin 

etkinliğini ve güvenliğini karşılaştırmak için yapılan bir meta-analiz 

çalışmasında; kordon sağımının gecikmiş kord klemplemesine göre 48-72 

saatlik yaşamda hemoglobin düzeyini önemli ölçüde iyileştirdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca göbek bağı sağımı ve gecikmiş kordon klemplenmesini 

karşılaştıran çalışmalarda altı ila sekiz haftalıkken hemoglobin düzeyinin de 

önemli ölçüde daha yüksek olduğu saptanmıştır  (Jeevan ve diğerleri, 2021). 

•Seidler ve diğerleri (2021)’nin 42 randomize kontrollü çalışma (5772 

bebek dahil) ile yaptıkları meta-analiz çalışmalarında ise erken kord 

klempleme ile karşılaştırıldığında, gecikmiş kord klempleme ve kord 

sağımının hematolojik önlemleri iyileştirebileceği ancak majör neonatal 

morbiditeleri etkilemeyeceği tespit edilmiştir (Seidler ve diğerleri, 2021). 

2. KANITLAR DOĞRULTUSUNDA YENİDOĞANIN 

ASPİRASYONU 

DSÖd (2017) ve Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) (2019) gibi 

kuruluşlar doğumda yenidoğanların rutin aspirasyonundan kaçınılması 

gerektiğini savunmaktadır. Rutin aspirasyonun “bradikardi ve apneye” neden 

olabileceği bunun yerine fazla salgıları temizlemek ve solunumu teşvik etmek 
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için bebeğin ağzının ve burnunun bir havluyla silinmesi gerektiğini 

önermektedir (DSÖd, 2017; AAP, 2019). Bu bölümde kanıtlar doğrultusunda 

“yenidoğanın aspirasyonu” konusu incelenmiştir. 

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde;  

•Solunumu iyi olan veya ağlayan bebeklerin anneleriyle ten tene 

temasa alınması ve amniyotik sıvı mekonyumla boyanmış olsa bile rutin 

aspirasyon uygulanmaması gerektiği  (Foster, Dawson, Davis, & Dahlen, 

2017; Wyckoff ve diğerleri, 2020), 

•Gereksiz aspirasyondan kaçınmanın hava yolunun aspire edilmesinin 

bir sonucu olan bradikardi riskini azalttığı  (Foster, Dawson, Davis, & Dahlen, 

2017; Wyckoff ve diğerleri, 2020), 

•Doğrudan laringoskopi ve endotrakeal aspirasyonun, Mekonyum 

Boyalı Aspirasyon Sıvısı (MBAS) ile doğan bebekler için rutin olarak gerekli 

olmadığını ancak pozitif basınçlı ventilasyon alırken hava yolu obstrüksiyonu 

kanıtı olan bebeklerde faydalı olabileceği (Dekker ve diğerleri, 2018; Foster 

ve diğerleri, 2017),   

•MBAS ile görünür hava yolu obstrüksiyonu için endotrakeal 

aspirasyonun uzman görüşüne dayalı olduğu (Dekker ve diğerleri, 2018; 

Foster ve diğerleri, 2017) ve 

•MBAS ile dünyaya gelen solunumu deprese olan yenidoğanların, 

PPV’den önce aspire edilseler de aynı sonuçlara (hayatta kalma, solunum 

desteği ihtiyacı veya nörogelişim) sahip olduğu belirtilmektedir (Dekker ve 

diğerleri, 2018; Foster ve diğerleri, 2017). 

•Trevisanuto ve diğerleri (2020)’nin dört RKÇ (581 yenidoğan) ve bir 

gözlemsel çalışmayı kapsayan (231 yenidoğan) MBAS ile ≥34. gebelik 

haftasında doğan güçlü olmayan bebekler için endotrakeal entübasyon ve 

aspirasyon ile entübasyon olmadan acil resüsitasyonun karşılaştırıldığı bir 

meta-analiz çalışmasında “sağkalım, hipoksik iskemik ensefalopati ve 

mekonyum aspirasyon sendromu açısından anlamlı bir fark olmadığı” tespit 

edilmiştir. MBAS ile doğan dinç olmayan yenidoğanlar için trakeal 

aspirasyon ile rutin acil direkt laringoskopi önermek için yeterli kanıt 

olmadığı belirtilmiştir (Trevisanuto ve diğerleri, 2020). 

•MBAS ile dünyaya gelen dinç olmayan yenidoğanlarda endotrakeal 

aspirasyon (ETS) uygulanma ve uygulanmama durumunun karşılaştırıldığı 4 
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RKÇ (581 yeni doğan)’yi kapsayan bir meta-analiz çalışmasında ise; 

endotrakeal aspirasyon uygulanan ve uygulanmayan gruplar arasında 

mekonyum aspirasyon sendromu açısından anlamlı bir fark olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Şiddetli MBAS ile doğan bebeklere doğumdan hemen 

sonra endotrakeal aspirasyona başlamanın, onların yenidoğan sonuçlarını 

değiştirmeyebileceğini vurgulamıştır (Phattraprayoon, Tangamornsuksan, & 

Ungtrakul, 2021). 

3. KANITLAR DOĞRULTUSUNDA DOĞUM SONRASI 

GÖZ PROFİLAKSİSİ 

Oftalmi neonatorum, yenidoğan döneminde meydana gelen bir 

konjonktivit türüdür. Bu durum genellikle vajinal doğum sırasında bulaşır ve 

potansiyel olarak görme kaybına yol açan kornea perforasyonu da dahil olmak 

üzere ciddi komplikasyonlarla ilişkilidir.  Etiyolojisi incelendiğinde; 

kimyasal, klamidyal, gonokokkal, diğer bakteriyel ve viral ajanlar nedeniyle 

gelişebildiği görülmektedir. Bu hastalığın önemli morbiditesi nedeniyle 

oftalmi neonatorumun önlenmesi üzerine birçok çalışma yapılmış ve 

yapılmaya devam etmektedir (Ochoa & Mendez, 2022). Bu bölümde kanıtlar 

doğrultusunda “doğum sonrası göz profilaksisi” konusu incelenmiştir. 

•Oftalmi neonatorumu önlemeye yönelik müdahaleleri (%1 

tetrasiklin, %0.5 eritromisin, %2.5 povidon-iyodin, %1 gümüş nitrat) içeren 

18’i yüksek gelirli ülkelerde (ABD, Avrupa, İsrail, Kanada) 12’si düşük ve 

orta gelirli ülkelerde yapılan (Afrika, İran, Çin, Endonezya, Meksika) 30 

çalışma bir sistematik derleme kapsamında incelenmiştir. Oftalmi neonatorum 

için profilaksinin körlük gibi ciddi olumsuz sonuçları önleyip önlemediğine 

dair veri olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Orta kesinlikte kanıtlar, profilaksi 

kullanımının yenidoğanlarda herhangi bir etiyolojiye bağlı konjonktivit 

insidansında bir azalmaya yol açabileceğini düşündürmektedir, ancak 

gonokokal, klamidyal veya bakteriyel üzerindeki etkisine ilişkin kanıtların 

daha az güvenilir olduğu saptanmıştır. Farklı müdahaleler karşılaştırıldığında 

herhangi bir müdahalenin üstünlüğünün olmadığı belirtilmektedir ancak 

verilerin sınırlı olduğu vurgulanmaktadır. Gonokokal ve klamidyal için 

“tetrasiklin, povidon-iyodin (tek uygulama) ve kloramfenikolünün” 

karşılaştırıldığı bir çalışmada, oftalmi neonatoruma karşı etkili, evrensel 

olarak uygulanabilir bir profilaksi sağlayabileceği belirtilmektedir (Kapoor, 

Evans, & Vedula, 2020). 
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•Antibiyotik içeren kremlerle yenidoğan profilaksisini inceleyen 3 

çalışmanın değerlendirildiği bir sistematik derlemede eritromisin veya 

tetrasiklin oftalmik kremlerle neonatal oküler profilaksi, gümüş nitratla 

karşılaştırıldığında, C. trachomatis enfeksiyonu olan annelerden doğan 

bebeklerde “neonatal klamidyal konjonktivit veya solunum yolu enfeksiyonu 

insidansını azaltmadığı” sonucuna ulaşılmıştır (Smith-Norowitz, Ukaegbu, 

Kohlhoff, & Hammerschlag, 2021). 

•Gonokokal ve klamidyal oftalmi neonatorumun önlenmesinde 

kullanılan oküler profilaktik ajanların etkinliğini belirlemek amacıyla yapılan 

bir meta-analiz çalışmasında 8 çalışma incelenmiş ve gonokokal oftalmi 

neonatorumun önlenmesinde ajanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunamadığına vurgu yapılmıştır. Profilakside “gümüş nitrat, eritromisin, 

tetrasiklin” kullanılanlar ve profilaksi uygulanmayanlar arasında klamidyal 

oftalmi neonatorum açısından fark olmadığı belirtilmiştir. Eritromisin ve 

povidon-iyotun gümüş nitrat ile karşılaştırıldığında klamidyal oftalmia 

neonatorum riskini azalttığı saptanmıştır (Darling & McDonald, 2010). 

•DSÖc (2020) “Sağlık Tesislerinde Küçük ve Hasta Yenidoğanların 

Bakım Kalitesini İyileştirme Standartları” klavuzunda tüm yenidoğanların 

bakımı bölümünde “tüm yenidoğanlara göz profilaksisi uygulanacağı, oftalmi 

neonatorum açısından değerlendirileceği ve gerekirse DSÖ yönergelerine göre 

yönetileceği” belirtilmiştir. Araştırmalar, profilaksinin, profilaksisiz olmaktan 

çok, özellikle enfeksiyonu bilinen kadınlardan doğan bebeklerde, çeşitli 

ilaçlarla profilaksi ile konjunktivitte yaklaşık %70 azalma gösterdiğini 

vurgulamıştır. Ayrıca farklı ilaçlarla tedavinin faydalarının benzer olduğunu 

belirtmektedir (DSÖc, 2020).  

•Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı (S.B.) Temel Yenidoğan Bakımı 

Klavuzunda (2019) yenidoğan göz bakımının postpartum en geç bir saat 

içerisinde steril distile su ile dıştan içe doğru göz çevresi ve göz kapakları 

silinerek yapılması gerektiği, gözlerde akıntı, çapaklanma yoksa tekrar göz 

bakımı uygulamasının gerek olmadığı bildirilmektedir. Türkiye Oftalmoloji 

Derneği göz profilaksisi için ilaç kullanımı gerektiğinde eritromisin %0.5 

veya %2.5 luk povidone iodine veya azitromycin göz damlası önermektedir. 

Birçok ülkede, %0.5’lik gümüş nitrat (AgNO3), kimyasal konjontivit yapma 

riski olması ve bu durumun bakteriyal konkontivit ile karışabilmesi nedeniyle 

proflaksi uygulamasından çıkarılmıştır. Ülkemizde de %0.5’likAgNO3 

uygulamasının artık yapılmaması gerektiğini düşünülmektedir (S.B., 2019). 
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4. KANITLAR DOĞRULTUSUNDA DOĞUM SONRASI 

K VİTAMİNİ UYGULAMASI 

DSÖc (2020) “Sağlık Tesislerinde Küçük ve Hasta Yenidoğanların 

Bakım Kalitesini İyileştirme Standartları” kılavuzunda doğumdan sonra 

mümkün olan en kısa sürede tüm yeni doğanlara intramüsküler (IM) olarak 1 

mg K vitamini verilmesini önermektedir (DSÖc, 2020) 

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı (S.B.) Temel Yenidoğan Bakımı 

Klavuzuna (2019) göre yenidoğanın hemorajik hastalığını önlemek amacıyla 

tüm bebeklere doğumdan hemen sonra “1 miligram K vitaminin IM” olarak 

yapılması önerilmektedir. Oral uygulamanın güvenilirliği tam olmadığından 

yenidoğanlarda kullanımı önerilmemektedir. Prematüre bebeklerde 1500 

gramın altında doğan bebeklere (prematüre/düşük doğum ağırlıklı) 0,5 mg K 

vitamini IM olarak uygulanmalıdır (S.B., 2019). 

AAP (2022) ise; yenidoğana 0.5mg - 1mg IM K vitamini 

uygulamasını önermektedir. Ancak ebeveynlerin IM Vitamin K'yi reddetmesi 

durumunda: 

•İlk beslenmeden sonra 2 - 4 mg oral vitamin K, ardından 2 - 4 

haftada 2 mg ve tekrar 6 - 8 haftada VEYA 

•İlk beslenmeden sonra 2 - 4 mg oral vitamin K, ardından ilk hafta 

içinde 2 mg ve emzirirken haftalık olarak VEYA 

•İlk beslemeden sonra 2mg oral K vitamini, ardından ilk hafta içinde 

2mg, ardından 13 hafta boyunca günlük 25mg verilmesini tavsiye etmektedir 

(AAP, 2003; Hand ve diğerleri, 2022).  

•Preterm yenidoğanlarda K vitamini eksikliği kanamasının önlenmesi 

için profilaktik K vitamini uygulamasının etkinliğini belirlemek amacıyla 

yapılan bir meta-analiz çalışmasında K vitaminini uygulanmayan grupla 

herhangi bir karşılaştırma yapılamamıştır. Ancak K vitamininin zararlı veya 

etkisiz olduğuna dair mevcut kanıt bulunmadığından ve K vitamini ucuz bir 

ilaç olduğundan, uzman kuruluşların tavsiyelerine uyulması ve erken doğan 

bebeklere K vitamini verilmesi önerilmektedir. Dozaj çalışmaları ise, şu anda 

prematüre bebeklere suprafizyolojik seviyelere yol açan dozlarda K vitamini 

(0.5 mg IM) verildiğini göstermektedir (Ardell, Offringa, Ovelman, & Soll, 

2018). 

•K vitamini profilaksisi ile ilişkili yapılan bir sistematik derlemede ise 

doğumda 1 mg K vitamininin rutin IM uygulamasının bebeklik döneminde “K 

vitamini eksikliğinden kaynaklanan kanama insidansını azalttığına” dair 
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gözlemsel çalışmalardan elde edilen düşük kaliteli kanıtlar olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Geç K vitamini eksikliği kanaması olan bebeklerde yüksek 

mortalite ve morbidite riski göz önüne alındığında, doğumda tüm 

yenidoğanlara IM K vitamini profilaksisi uygulanmasının uygun olduğu 

belirtilmiştir. IM profilaksi ile karşılaştırıldığında oral tek doz K vitamini 

uygulamasının kanama riskini artırdığı ancak çoklu oral dozlarda bu durumun 

söz konusu olmadığı saptanmıştır (Sankar ve diğerleri, 2016).  

5. KANITLAR DOĞRULTUSUNDA DOĞUM SONRASI 

HEPATİT B AŞISI UYGULAMASI  

T.C. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre halen 2000 gr’ın üzerinde 

doğan tüm bebeklere Hepatit B aşısının ilk dozu doğumda, ikinci dozu ise ilk 

aşıdan bir ay sonra yapılmaktadır. Prematüreler ise 2000 gramın üzerine 

çıktıktan sonra Hepatit B aşısı ilk dozu uygulanmaktadır. Hepatit-B taşıyıcısı 

anneden doğan prematüre bebeğe de (aynen termler gibi) doğumdan hemen 

sonra hem Hepatit-B serumu (immunglobulin) ve aşı yapılmakta ancak aşıya 

yanıtları düşük olduğundan bebek 2000 grama ulaştığında yenidoğan 

döneminde yapılan aşı yapılmamış kabul edilerek 1.doz tekrar 

uygulanmaktadır (S.B., 2019). Bu bölümde kanıtlar doğrultusunda “doğum 

sonrası Hepatit B aşısı uygulaması” konusu incelenmiştir. 

•Bebek bağışıklamasının Hepatit B prevalansı üzerindeki uzun vadeli 

etkisini belirlemek amacıyla 26 çalışmanın incelendiği bir meta-analiz 

çalışmasında aşılanmamış ve aşılanmış gruplarda HBV enfeksiyonu 

prevelansının %0,6 ila %16,3 ve %0,3 ila %8,5 arasında değiştiği 

saptanmıştır. Sonuç olarak; HBV aşılı bebekler yetişkinliğe ulaştığında 

eliminasyon çabalarının yolunda gitmesini sağlayacağı bildirilmiştir 

(Whitford ve diğerleri, 2018). 

•Hepatit B virüsünün maternal bulaşını önlemek için gebelik sırasında 

antiviral profilaksinin etkinliği ve güvenliğini inceleyen bir meta-analiz 

çalışmasında peripartum antiviral profilaksinin, HBV maternal bulaş riskini 

azaltmada oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir (Funk ve diğerleri, 2021). 

•Hepatit B virüsünün anneden çocuğa bulaşmasını engellemede 

gebelikte antiviral tedavinin etkinliği ve güvenliğini inceleyen başka bir meta-

analiz çalışmasında ise farklı ajanların (lamivudin, telbivudin ve tenofovir 

disoproksil fumarat) maternal bulaşı bloke etmede eşit derecede etkili olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca antiviral tedavinin, belirgin güvenlik endişeleri 
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olmaksızın ikinci trimesterden itibaren uygulanabileceği belirtilmiştir (Song 

ve diğerleri, 2019). 

6. KANITLAR DOĞRULTUSUNDA YAŞAMIN İLK 

SAATİNDE TEN TENE TEMAS 

DSÖc (2020) “Sağlık Tesislerinde Küçük ve Hasta Yenidoğanların 

Bakım Kalitesini İyileştirme Standartları” kılavuzuna göre doğumdan sonra 

yenidoğanların iyice kurutulması, anne ile ten tene temasa getirilmesi ve 

göbek kordonunun klemplenmesinin doğumdan 1- 3 dakika sonrasına kadar 

ertelenmesi önerilmektedir (DSÖc, 2020). NICE (2022)’ ye göre doğumdan 

hemen sonra ten tene temasın, emzirmeye başlamayı teşvik ettiği ve anne-

bebek ayrılığının olumsuz etkilerine karşı koruduğu bildirilmektedir (NICE, 

2022). Bu bölümde kanıtlar doğrultusunda “yaşamın ilk saatinde ten tene 

temas” konusu incelenmiştir. 

•Anne-bebek ten tene temasının ilk emzirme başarısı ve süresine 

etkisinin incelendiği 9 randomize kontrollü çalışmayı kapsayan bir meta-

analizde anne- bebek ten temasının “ilk emzirme başarısı ve süresi” üzerinde 

önemli ölçüde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Karimi, Sadeghi, 

Maleki-Saghooni, & Khadivzadeh, 2019).  

•Anne ve yenidoğanın erken ten tene temasının emzirmeye başlama 

ve yenidoğan ısısına etkisini inceleyen yarı deneysel bir çalışmada erken ten 

tene temas uygulanan ve rutin bakım alan anne ve bebekleri karşılaştırılmıştır. 

Erken ten tene temas uygulanan yenidoğanlar, doğumdan sonra 2,41 ± 1,38 

(M ± SD) dakika içinde emmeye başlamış; ancak rutin bakım alan 

yenidoğanlar 5,48 ± 5,7 (Ort ± SD) dakikada emmeye başlamıştır. Ayrıca ten 

tene temas ve rutin bakım alan yenidoğanlarda hipotermi prevalansının 

sırasıyla %2 ve %42 olduğu tespit edilmiştir (Safari, Saeed, Hasan, & 

Moghaddam-Banaem, 2018).  

•Ferreira ve diğerleri (2016) tarafından yapılan sistematik bir literatür 

incelemesinde ise doğumdan hemen sonra erken ten tene temasın 

“yenidoğanın vücut sıcaklığı, dokunsal ve aktif uyarımı, solunum ve kan 

glukoz düzeyini kapsayan potansiyel bir duyusal uyaran olduğu, bebeğin 

ağlamasını azalttığı ve emzirmeyi teşvik ettiği” saptanmıştır (Ferreira, Vaz, 

Aparício, & Duarte, 2016). 

 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER  



15 | BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ:  
TIBBİ, PSİKOSOSYAL, MESLEKİ YÖNLER 

Her çocuğun hayatta kalmasını ve tam potansiyeline ulaşmasını 

sağlamak için, doğum anında ve yaşamın ilk haftasında bakımının 

iyileştirilmesine odaklanılmalıdır. Yeni doğanların ve beş yaşın altındaki 

çocukların önlenebilir mortalite ve morbidite oranlarının yüksek olması, hayat 

kurtarıcı müdahalelerin eşit olmayan kapsamının ve daha genel olarak yetersiz 

sosyal ve ekonomik gelişmenin göstergeleridir. Yoksulluk, yetersiz beslenme, 

temiz su ve sanitasyona yetersiz erişimin yanı sıra yenidoğanlar için temel 

bakım gibi kaliteli sağlık hizmetlerine yetersiz erişimin tümü yenidoğanların 

sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerdir. Tüm yenidoğanların termal 

koruma (örneğin, anne ile bebek arasında ciltten cilde teması teşvik etmek), 

hijyenik göbek kordonu ve cilt bakımı, emzirme, ciddi sağlık sorunları veya 

ek bakıma ihtiyaç duyulduğunda belirtilerin değerlendirilmesi (örn. düşük 

doğum ağırlıklı, hasta veya HIV ile enfekte bir anneye sahip olanlar) önleyici 

tedavi (örn. aşılama BCG ve Hepatit B, vitamin k ve oküler profilaksi) ve 

bakım almaları gerekmektedir. 
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GĠRĠġ 

Diabetes Mellitus (DM) insülin salınım ve-veya insülinin etkisinin 

bozulması sebebi ile meydana gelen ve vücuttaki karbonhidrat, yağ, protein 

metabolizması bozukluklarına neden olan, uzun süreli kan glukoz düzeyi 

yüksekliğiyle seyreden bir metabolizma hastalığıdır. Esas neden insülin 

hormonundaki yetersiz salgılanım veya dokuların insüline karşı yetersiz 

cevabı sonucunda ortaya çıkar. Belirtilerinde; sık idrara çıkma, sık su içme, 

kiloda kayıp, yemek sıklığında artma ile bulanık görme gibi belirtiler 

görülmektedir. Uzun vadede diyabet mikrovasküler (nefropati, nöropati ve 

retinopati gibi) ile makrovasküler (kardiyovasküler, serebrovasküler, periferik 

vasküler hastalıklar gibi) sistemlerin etkilendiği bazı komplikasyonların 

gelişmesine neden olmaktadır (Hod ve ark., 2018; TEMD, 2020).  

1. DĠABETES MELLĠTUS 

Dünyada 2019’da 463 milyon diyabetli birey bildirilmekte olup 2045 

yılında diyabetli birey sayısının 700 milyona ulaşabileceği bildirilmektedir 

(IDF, 2019). Diyabet, kontrol altına alınıp, etkili yönetiminin sağlanması 

global ve oldukça önemli bir halk sağlığı sorununun engellenmesi bakımından 

son derece önemlidir (TEMD, 2020).  

1.1. Diabetes Mellitusun Sınıflandırılması  

Diyabet, etyolojisine göre sınıflandırılması, Tip 1 Diyabet, Tip 2 

Diyabet, Spesifik Nedenlere Bağlı Diyabet ile Gestasyonel Diyabet olmak 

üzere dört temel diyabet tipi tanımlanmıştır (TEMD, 2020; ADA, 2019). 

Tip 1 Diabetes Mellitus (T1DM): Pankreanstaki insülin yapımı ile 

görevli beta hücrelerinde otoimmün sebeplere bağlı olan harabiyetin, insülin 

yetersizliğiyle kendini gösteren, genelde çocuklarda ve genç erişkinlerde 

ortaya çıkan İnsüline Bağımlı Diyabet, Juvenil Diyabet, Çocukluk Çağında 

Başlayan Diyabet ve Tip I Diyabe diye de bilinmekte olan kronik bir 

hastalıktır. Bütün diyabetlilerin %5-10’inin tip 1 diyabetli olduğu 

bildirilmektedir. Tip 1 diyabetliler, insülin tedavisi dışında düzenli izlemin, 

fiziksel aktivitenin, dengeli-düzenli beslenmenin öneminin farkında olarak, 

sağlıklı yaşam sürdürebilmektedirler (TEMD, 2020; IDF, 2019). 

Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM): İnsüline Bağımlı Olmayan 

Diyabet ya da Erişkin Diyabeti diye de bilinen Tip 2 diyabet, en sık görülen 

diyabettir ve bütün diyabetlilerin %90’ndan fazlasını oluşturan metabolizmal 

bir hastalıktır. Erişkinlik döneminde görülen diyabetin bu türü, genelde 40 yaş 

üzerinde ortaya çıkar ve yaş ile beraber, görülme oranlarında da artma 
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görülmektedir (TEMD, 2020; ADA, 2019). Yaşam tarzı değişiklikleri, 

egzersizden uzak yaşam, obezite sıklığında artış, bazı diyet eksiklikleri gibi 

sebeplerden ötürü çocuklarda ve adölesanlarda tip 2 diyabet oranları artış 

göstermektedir. (IDF, 2019). Tip 2 diyabetlilerde, oral diyabet ilaçları ya da 

insulin kullanımıyla beraber, devamlı egzersiz, sağlıklı ve düzenli diyet ile 

kilo verilmesi sayesinde diyabetin kontrol altına alınabilmektedir. (IDF, 

2019).  

Spesifik Nedenlere Bağlı Diyabet: Beta hücrelerinde kalıtsal 

defektlerin, insülin işlevindeki kalıtsal defektlerin, bazı pankreas 

hastalıklarının (pankreatit, neoplazm), hormonal sistem hastalıklarının 

(hipertroidi, cushing sendromu gibi), enfeksiyonların (kızamıkçık, 

citomegalovirus gibi), ilaçların, kimyasalların, diyabetle bağlantılı “down 

sendromu ve turner sendromu” sonucunda meydana gelen “tip 1 diyabet, tip 2 

diyabet ve gestasyonel diyabet” dışındaki diyabetin bir türüdür (ADA, 2019). 

Prediyabet, plazmanın glikoz seviyesi yüksek olup fakat diyabetin tanı 

kriterlerini karşılamayan, daha önce Sınırda Diyabet diye adlandırılan, 

“Bozulmuş Açlık Glukozu (BAG) ve Bozulmuş Glukoz Toleransı (BGT)” 

olan kişiler için kullanılmakta ve bunlar diyabet bakımından yüksek risk 

kategorisindedir. Prediyabet, ileride bireyin artan diyabet riski ile karşı 

karşıya olduğunu gösterir. Aynı zamanda yalnız diyabet hastalığı için değil, 

kalp-damar sistem hastalıkları açısından da artan risk bir oluşturur (TEMD, 

2020; ADA, 2019). 

Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM): Diyabetin ilk defa gebelik 

sürecinde görüldüğü türüdür. Gebelik sürecinde görülen hiperglisemi 

vakalarının ortalama %84’ünü gestasyonel diyabetin oluşturduğu ve her 6 

bebeğin 1 tenesinin gebelikte annenin hiperglisemi durumundan etkilendiği 

belirtilmektedir. GDM tanılı gebeler, genelde doğum sonrasında 

düzelmektedirler ancak GDM iyi yönetilemez ise olguların ileriki yıllarında 

tip 2 diyabetin artan riski ile karşı karşıyadırlar. Bunlar prediyabetli olarak 

kabul edilmeli, takipleri yapılmalı ve diyabetten korunma programlarıyla 

takip edilmelidirler (TEMD, 2020). 

1.2.  Gestasyonel Diabetes Mellitusun Fizyopatolojisi  

Normal gebelik sırasında, gebeliğin ortalarından başlayarak ilerleyici 

bir insülin direnci gelişir ve üçüncü trimesterde ilerler. Tümör nekroz faktörü 

“(TNF-α), insan plasental laktojeni ile insan plasental büyüme hormonu dahil 

olmak üzere plasentadan salgılanan hormonlar ve adipokinler” gebelikteki 

insülin direncinin nedenlerindendir. Ayrıca gebelikte östrojen, progesteron, 
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kortizolün artışı da glikoz-insülin dengesinde bozulmaya neden 

olabilmektedir. Gebelik sırasında periferik insülin direncini telafi etmek için 

gebenin pankreasından insülin sekresyonu artar. GDM'nin gelişimi, gebenin 

pankreası, insülin direncinin metabolik stresine ayak uydurmak için yeterli 

insülin salgılamadığında görülebilmektedir. Aynı zamanda, annede yağ 

birikiminde artış, yetersiz fiziksel aktivite ve fazla kalori alımı, bu göreceli 

glukoz intoleransı durumuna katkı sağlamaktadır. Gebeliğin erken 

dönemlerinde insülin salgısı artarken, insülin duyarlılığı değişmez, azalır veya 

hatta artabilir. Gebeliğin ortasında, insülin duyarlılığı giderek azalmaya başlar 

ve gebeliğin geri kalanında daha da kötüleşir, üçüncü trimesterin sonlarında 

en kötüdür. Plasentanın doğumu ile geri döner. Bu nedenle, GDM genellikle 

ikinci trimesterin sonlarında gelişir ve doğumdan hemen sonra kaybolur 

(Eman, 2015).  

2. NORMAL GEBELĠK VE METABOLĠK 

DEĞĠġĠKLĠKLER 

Gebelik doğal bir olay olsa da kadının anatomisi, fizyolojisi ve 

psikolojisinde bazı değişimler meydana getirir. Fertilizasyon sonrası 

başlayarak gebelik boyunca süren bu değişimler, anne ile fetal sağlığın 

sürdürülmesi, metabolik gereksinimlerin karşılanması ve vücudun normal 

doğuma hazırlaması için gerçekleşir. (Fenkçi , 2004). Gebelikteki bu 

değişimler gebelerde birtakım fiziksel yakınmalara neden olabilmektedir. 

Gebelikteki bu yakınmaların bir kısmının nedeni bilinmezken bir çoğunun da 

hormonlar ile büyüyen uterustan kaynaklı olduğu bildirilmektedir. Ayrıca 

gebelikteki bu yakınmaların, her gebede aynı olmadığı gibi bir kadının her 

gebeliğinde de değişkenlik gösterebilmektedir. Gebelerin yaklaşık %15’inde 

profesyonellerden bakım alınmasını gerektiren ve yaşamlarını tehdit edebilen 

komplikasyon veya gelişebilmektedir. Bu gebelerde büyük obstetrik 

girişimlere gerek duyulacaktır. Gebelik, doğum, doğum sonu dönem süresince 

komplikasyonlar, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde üreme döneminde 

kadınların majör mortalite ve morbidite sebebidir (Cunnigham ve ark., 2005). 

GDM'nin patofizyolojisini anlamak için normal bir gebelikte meydana gelen 

metabolik değişiklikleri tanımak gerekir. Gebeliğin açlık enerji ihtiyacını 

karşılamak için, açlık insülin düzeylerinde önemli bir artışa rağmen, sağlıklı 

gebe kadınlarda bazal endojen glukoz üretimi (öncelikle hepatik) %30 

oranında artar. Bununla birlikte, dolaşımdaki açlık glukoz konsantrasyonları, 

gebeliğin erken dönemlerinde plazma hacmindeki artış ve daha sonraki 

evrelerde feto-plasental ünite tarafından artan glukoz kullanımı nedeniyle 

https://www.nature.com/articles/s41572-019-0098-8#ref-CR51
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gebelik sırasında azalır. Periferik insülin duyarlılığı (insülinin iskelet kası ve 

yağ dokusunda glukoz alımını artırma yeteneği olarak tanımlanır) geç 

gebelikte yaklaşık %50 azalır. Normal glukoz toleransı olan kadınlarda, 

normoglisemiyi sürdüren azalmış insülin duyarlılığına yanıt olarak insülin 

sekresyonunda 2-3 kat artış vardır. Maternal amino asit ve lipid 

metabolizması da hamilelik sırasında azalan insülin duyarlılığından etkilenir 

ve bu durum artan fetal büyüme ve yağlanma riskini arttırmaktadır. Ayrıca 

GDM gelişen kadınlarda gebelikten önceki yüksek insülin direnci ve β-hücre 

disfonksiyonu, sonraki yaşamda T2DM riskini artırır (McIntyre, 2019). 

2.1.  Gestasyonel Diabetes Mellitusun Obstetrik 

Komplikasyonları  

2.1.1. Maternal Etkiler 

Gestasyonel diyabet “spontan abortus, preeklampsi, polihidramios, 

ölü doğum, sezaryen, makrozomiye bağlı müdahaleli doğum riski, tekrarlayan 

idrar yolu enfeksiyonu ve ruhsal sorunları” arttırdığı bildirilmektedir. 

Gestasyonel diyabetli kadınların “sezaryen riskleri %30, gestasyonel 

hipertansiyon riskleri %50, prematürite riskleri %70 ve gebelik haftasına göre 

fazla kilolu bebek doğurma riskleri %30” daha fazladır (O'Sullivan ve ark., 

2011). Gestasyonel diyabetli kadınlarda postpartum dönemde Tip 2 DM 

gelişme riski normoglisemik kadınlara göre 10 kat daha yüksektir. 

Gestasyonel diyabete obezite ya da hipertansiyonun birlikte görüldüğü 

gebelerde iyi yönetilmemiş glisemik durum sebebiyle, prematür doğum ve 

postpartum komplikasyonların arttığı bildirilmektedir (Kitzmiller ve ark., 

2007).  

2.1.2. Fetal Etkiler 

Gebede hiperglisemi nedeniyle bebeğinde; “makrozomi, distozi, 

RDS, uzun vadede Tip 2 DM, obezite, kardiyak problemler kaudal regresyon 

sendromu, merkezi sinir sistemi defektleri, gastrointestinal problemler, kas 

iskelet sistemi defektleri, yarık damak-dudak, üriner sistemde problemler 

görülebildiği bildirilmektedir. Uzun süreli hiperglisemi “fetal pankreatik 

hiperplazi ve fetal aşırı insülin sekresyonu ile yenidoğan hipoglisemisine” 

yüksek insülin seviyesinin “hematopoetik hücreleri uyarması sonucu 

polisitemiye, yenidoğanda hipoglisemi ve fetal asideminin artması ile 

hipokalsemi, hipomagnezemi, polisitemi ve hiperbilirubinemi gibi ek 

metabolik komplikasyonlara” sebep olduğu bildirilmektedir (Başer ve ark., 

2020). Gestasyonel diyabette en fazla karşılaşılan fetal komplikasyonlarından 

biri de 4000 g ve üzerinde doğan makrozomik bebeklerdir. (ACOG, 2020). 

https://www.nature.com/articles/s41572-019-0098-8#auth-H__David-McIntyre
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Gebelik süresince gebedeki glikoz plasenta aracılığıyla fetüse transfer 

olduğundan, gebedeki hiperglisemi olması fetal hiperglisemiyi arttırarak fetal 

insülin salınımını uyarmaktadır. Bu süreç “hiperglisemi-hiperinsülinemi 

hipotezil” olarak adlandırılır. İnsülin fazla salgılandığında büyüme hormonu 

etkisi yaparak fetüsün kilo alımını arttırır. Annenin kan glikoz düzeyi normal 

seviyelerde olsa dahi fetüse ait yağ dokusunun artmasıyla yüksek glikoz 

akışının olduğu düşünülür. Eğer gebede obezite varsa, gestasyonel diyabetli 

gebelerin trigliserid seviyeleri normal kilodaki gebelere kıyasla %40 ile %50 

daha yüksektir. Plasental lipazlar aracılığıyla maternal trigliseridler fetal-

plasental kullanılabilirlik için serbest yağ asitlerine hidrolize edebilir, bunların 

fetal yağ birikim ile büyümede önemli olduğu düşünülmektedir. Fazla fetal 

büyüme sonucunda makrozomik veya gebelik haftasına göre iri bebek 

doğurma oranı artar. Makrozominin “nöro-gelişimsel ve metabolik 

bozukluklara neden olabildiği, asfiksi, perinatal ölüm, doğum yaralanması 

olan veya olmayan omuz distosisi, solunum sıkıntısı ve hipoglisemi riskyle” 

bağlantılı olduğu bildirimektedir (ACOG, 2020; Hocquette ve ark., 2021).  

2.2.  Gestasyonel Diabetes Mellitusun Risk Faktörleri ve Tanı 

Kriterleri  

GDM gelişimi ile ilişkili pek çok risk faktörü bulunmaktadır. En sık 

görülenler; obezite, ileri maternal yaş, geçmiş GDM öyküsü, güçlü aile 

diyabet öyküsü, yüksek tip 2 DM prevalansı olan etnik grup, polikistik over 

sendromu, kalıcı glukozüri, hareketsiz yaşam tarzı, çoğul gebelik, 

makrozomik bebek doğurma öyküsü (doğum ağırlığı 4000g ve üzeri), 

tekrarlayan düşük öyküsü, açıklanamayan ölü doğum öyküsü ve esansiyel 

hipertansiyon öyküsü veya gebeliğe hamileliğe bağlı hipertansiyon öyküsü 

GDM için diğer risk faktörleridir (Hod ve ark., 2015; ADA, 2018; Barbour ve 

ark., 2007). GDM, risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ya da düzenlenmesi 

ile engellenmesi mümkündür. Hemşireler gebelik öncesi, gebelik ve 

doğumsonu süreçte GDM’nin engellenmesi, yönetilmesi ve maternal-fetal 

komplikasyonların önlemesinde etkili profesyonellerdir. Hemşire diyetin, kilo 

kaybının ve egzersizin düzenlenmesinde, GDM geliştiğinde de kan 

glikozunun takibinde önemli rolleri bulunmaktadır. GDM sıklığının artıyor 

olması artık GDM’nin tanılanmasını prenatal bakım için vazgeçilmez kılmıştır 

(İlgen & Koçak, 2019). Gestasyonel diabetes mellitusun maternal-fetal 

etkilerinin az az düzeylere indirmede erken tanının önemi vurgulanmalıdır 

(ADA, 2015).  İki yöntem kullanılmaktadır. 
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Birinci yöntem: 75 gr. Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT): Aç 

gebenin öncelikle açlık kan şekerine (AKŞ) bakılmakta, sonrasında 75 gr oral 

glikoz içirilir ve bunu takiben 1. ve 2. saat sonrası plazma glikoz düzeyleri 

ölçülür. Daha önce diyabet tanısı almayanlar için bu teste 24-28. gebelik 

haftalarında bakılır. OGTT 8 saat açlık sonrasında bakılması önerilmektedir. 

Kişiye plazma glikoz değerlerinin aşağıdaki değerlerden birine eşit ya da daha 

yüksek olduğu durumda GDM tanısı konulur;  

Açlık: 92 mg/dl  

1. saat: 180 mg/dl  

2. saat: 153 mg/dl  

Ġkinci yöntemde ise; bunda da daha önce diyabet tanısı almayan 

gebelere gebeliğin 24 ile 28 haftalarında önce 50 gr glikoz yüklemesi (açlık 

gerektirmiyor) yapılara 1. saatinin sonunda plazma glikozuna bakılır. Plazma 

glikozu 140 mg/dl üzerindeyse 100 gr OGTT yapılır. Gebe aç iken 100 gr 

OGTT yapılır ve ölçülen 4 plazma glukoz değerinden en az ikisinin aşağıdaki 

değerlere eşit veya yüksek olduğunda GDM tanısı koyulmaktadır; 

Açlık: 95 mg/dl  

1. saat: 180 mg/dl  

2. Saat: 155 mg/dl  

3. Saat: 140 mg/dl (Oğuz, 2016; Turgut ve ark., 2011). 

Dünyadaki çeşitli sağlık ve diyabet örgütleri her iki yönteminde 

kullanılabileceğini bildirmektedir. 

 Her iki yöntemin de uygulama öncesi ile uygulama sırası bazı 

standartların sağlanması gerekir. Bunlar;  

 Test yapılmadan 3 gün öncesinde kadın günlük en az 150 gr 

karbonhidrat almalı ve fiziksel aktiviteyi kısıtlamamalı 

 Testten önce 8-14 saat aç kalmalı  

 Test boyunca hasta oturmalı ve sigara içmemeli  
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 Teste başlamadan önce kadın 30 dakika dinlenmeli  

Hazırlanan glikoz solüsyonu 5 dakika içerisinde içmesi gerekmektedir 

(Metzger ve ark., 2007). 

3. GESTASYONEL DĠABETES MELLĠTUS VE 

DOĞUM 

Gestasyonel diyabetli kadında anne-bebek ile ilgili bir komplikasyon 

yaşanmamış ise, fetal makrozomik değil ise ve fetal biyofizik profil normalse 

doğum eyleminin erken sonuçlandırılması önerilmemektedir. Fetüste 

meydana gelebilecek komplikasyonlardan dolayı gebeliğin 40. haftası 

sonrasında doğumun kendiliğinden olması önerilmemektedir (Aksu & 

Yurtsev, 2009). Vajinal doğum kontrendikeyse, özellikle de iri fetüste 

görülebilen brakiyal pleksus hasarının yaşanmaması açısından sezaryen 

önerilmektedir (Benhalima ve ark., 2014). GDM'den etkilenen gebeliklerde 

doğumun zamanlaması, daha önceki doğum öyküsü (ölü doğum ve aşırı fetal 

büyümeden kaynaklanan doğum komplikasyonları) ile erken doğum riskleri 

(prematürite riskleri ve olası sezaryen artışı) hakkında bilgi alınmalıdır.  

Amerikan Jinekoloji ve Obstetri Birliği (ACOG), tek başına beslenme tedavisi 

ile iyi kontrol edilen GDM'li kadınlar için doğumun 39 haftadan önce 

başlatılmamasını ve uygun izleme ile 40 haftaya kadar beklenen yönetimin 

makul olduğunu önermektedir. İlaç kullanan GDM'li kadınlar için 39-40 

haftalar arasında doğum önerilir (ACOG, 2018). Planlanmış sezaryen veya 

doğum indüksiyonu için hazırlıkta; ameliyattan veya indüksiyondan önceki 

gece, uzun etkili insülin dozu %50 azaltılmalıdır. Ameliyat veya indüksiyon 

sabahı, insülin veya oral antidiyabetikler yapılmalıdır. İntrapartum glisemik 

kontrol, maternal glukoz ≤ 100 için normal salin infüzyonunda %5 dekstroz, 

glukoz > 101 için laktatlı ringer veya normal salin ve glukoz > 140 için hızlı 

etkili  sıvı infüzyon ile hedef glikoz 100 olup glisemik kontrol sağlanabilir 

(LauraCeleste 2019). Plasentanın doğumundan sonra insülin direnci hızla 

düşer ve ilaç tedavi genellikle kesilebilir. Devam eden hiperglisemisi olan 

hastaları belirlemek için 24-72 saat boyunca açlık glukozunun izlenmesi 

önerilmiştir (Blumer ve ark., 2013). Ebelerin doğum eylemi süresince saatlik 

plazma glikozu takibini yapması gerekmektedir. Fetal kalp atım hızı ve 

kadının yaşam bulguları takibinin yapılması önemlidir. Doğum süreci 

boyunca, vajinal akıntı, mekonyumlu amniyotik mayi ve kanama açısından 

dikkatli izlem yapılmalıdır (Türkmen ve ark., 2015). Kadının aldığı-çıkardığı 

yapılmalı, sıvı-elektrolit dengesi sağlanmalıdır (Aksu ve Yurtsev, 2009). 
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4. GESTASYONEL DĠABETES MELLĠTUS VE DOĞUM 

SONU DÖNEM 

GDM’nin doğum sonu dönemdeki hemşirelik bakımındaki amaç, 

annede komplikasyon gelişmesini önlemek, sağlıklı yenidoğanla 

sonlanmasının sağlanması ve ailenin bebek ile bütünleşmesini sağlamak 

olmalı. Doğum sonu erken dönemde, normogliseminin sağlanması 

gerekmektedir. Hemşireler doğum sonu normoglisemiyi devam ettirmek ve 

tip2 GDM gelişimini önlemede, “kan glikozunu kendi kendine izleme 

kapsamlı bir öğün planlaması, düzenli egzersiz, günlük bakım, cinsel yaşam, 

kontrasepsiyon, başarılı emzirme” konularında eğitim vermeli ve yaşam tarzı 

değişikliklerinin önemini vurgulamalıdırlar. Postpartum dönemde diyabetin 

tanımlanması için tarama yapılmalı ve postnatal bakım için standart olarak 

uygulanmalıdır. Gestasyonal diyabetli kadınlara, kalıcı glikoz intoleransı ya 

da aşikar diyabeti saptamak üzere 4-12. haftalarda postpartum OGTT 

yapılması gerekmektedir. postpartum OGTT normal ise, her 1-3 yılda bir rutin 

tarama  sürdürülmeli ve sonraki gebeliklerinde tekrar eden gestasyonel 

diyabet için erken tarama yapılması gerekmektedir. Diyet için gebelik öncesi 

ve gebelikteki vücut ağırlığı, genel sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları, 

fiziksel aktivitenin ve insülin tedavisinin önemini vurgulamalıdır. Fiziksel 

aktivite, glikoz kontrolünün sürdürülmesi ve korumada oldukça önemlidir. 

Fiziksel aktiviteye başladıktan 4 hafta sonrasında insülin duyarlılığının 

iyileştiği belirlenmiştir. Diyet tedavisiyle beraber düzenli egzersiz programı 

yapılması önerilmeli ve bu program kişinin sağlık durumuna ve spora hazır 

olma durumuna (formuna) göre düzenlenmelidir (Laura & Celeste, 2019). 

Kadının kontrasepsiyonla ilgili bilgisinin değerlendirilmesi degerekmektedir. 

Bariyer kontraseptif metotlar gibi non-hormonal metotlar diyabetik kadınlar 

için çok güvenilirdir. Oral kontraseptiflerin, insülin rezistansına neden olarak 

karbonhidrat metabolizmasında değişiklik yaptığı rapor edilmiştir. Bu nedenle 

geçmişte, diyabetik kadınların oral kontraseptif almaktan kaçınmaları tavsiye 

edilmekteydi. Yapılan yeni araştırmalarda, düşük doz progestin ve düşük doz 

estrojenli oral kontraseptiflerin karbonhidrat metabolizması üzerine olan 

etkilerinin minimal olduğun bildirilmektedir. Bunlar trifasik oral 

kontraseptifler, düşük doz kombine oral kontraseptifler ve sadece progestin 

içeren tabletlerdir. ACOG oral kontraseptif önerildiği zaman, yıllık lipid 

profili yapılmasını önermektedir. Rahim içi araç GDM’li kadınlarda uzun 

süreli kontrasepsiyonun sağlanmasında önerilebilecek yöntemlerdendir. 

Enfeksiyon olasılığını arttırdığı söylense de yapılan araştırmalar artan bir 

riskin olmadığını bildirmiştir. (Ünsal & Dönmez, 2009). Kadınlar yaşam tarzı 
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değişiklikleri yapmalı, insulin direncini azaltmada ideal ağırlıklarına 

dönmelidirler. Annelere, kilonun en iyi düzeyde sürdürülmesi ile ilerde 

gelişecek riskin azalacağı konusunda eğitim yapılır. Riski azaltmak için kadın, 

düzenli egzersiz yapması ve düzenli bir diyet alması konusunda teşvik edilir. 

Egzersiz ve kilo kaybının yararı anlatılır. Obez kadınlar, sonraki gebelikleri 

için bozulmuş glukoz intoleransı riski ile karşı karşıyadırlar. Bundan dolayı 

gebeliklerinin arasındaki ağırlık kontrollerini iyi yapmaları ve fiziksel 

aktiviteyi sürdürmeleri vurgulanmalıdır (Laura & Celeste, 2019). 
 

5. GESTASYONEL DĠABETES MELLĠTUS VE 

EMZĠRME 

Emzirmenin tip 2 diyabet riskini azalttığı gösterilmiştir ve GDM'li 

olanlar da dahil olmak üzere tüm kadınlar emzirme için teşvik edilmelidir. 

Emzirme ile diyabet riskinde %14-15'lik bir azalma olduğu bildirilmiştir. 

Emzirmenin bebeklerde de metabolik sağlığı üzerinde kısa ve uzun vadeli 

yararlı etkileri vardır. Doğum sonrası depresyon için de rutin değerlendirme 

yapılmalıdır, çünkü doğum sonrası depresyon, gebelik öncesi diyabeti ve 

GDM'si olan kadınlarda diyabeti olmayan kadınlara göre neredeyse iki kat 

daha yaygındır. GDM'li tüm hastalara, kalıcı glukoz intoleransı veya aşikar 

diyabeti saptamak için 4-12 haftada doğum sonrası OGTT yapılmalıdır. 

Doğum sonrası OGTT normalse, her 1-3 yılda bir rutin taramaya devam 

edilmelidir ve sonraki gebeliklerde tekrarlayan GDM için erken tarama 

yapılmalıdır. Doğum sonrası takipte kadınların %20 kadarında kalıcı glukoz 

intoleransı mevcuttur ve tip 2 diyabet riski önemli ölçüde artar. Çalışmalar, 

GDM öyküsü olan kadınların, GDM'si olmayan kadınlara göre tip 2 diyabet 

riskinin yedi kat daha fazla olduğunu ve popülasyona ve takip süresine bağlı 

olarak tip 2 diyabetin insidansının %70 kadar yüksek olduğunu göstermiştir. 

(Laura & Celeste, 2019). 
 

6. YAġAM TARZI MÜDAHALELERĠ 

Bir GDM teşhisi konulduktan sonra, tedavinin temel dayanakları tıbbi 

beslenme tedavisi, fiziksel aktivite, kilo yönetimi ve glikoz izlemeyi içerir. 
 

6.1.  Tıbbi Beslenme Tedavisi 

Daha önce bahsedildiği gibi, GDM, tanı kriterlerine bağlı olarak 

kadınların %80-90'ında tek başına yaşam tarzı müdahaleleri ile yönetilebilir. 

Hastalara, varsa kayıtlı bir diyetisyen veya alanında bilgi ve uzmanlığa sahip 

bir kişi tarafından danışmanlık yapılır. Diyet planı, hastanın kilosuna ve 

boyuna göre bireyselleştirilir ve gebeliğin beslenme gereksinimlerinin yanı 
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sıra diyabette diyet yönetimi ilkelerine dayanır. GDM'li kadınlara, 

dolaşımdaki glikoz konsantrasyonlarında hızlı artışlara neden olma eğilimleri 

nedeniyle konsantre tatlılardan ve yüksek oranda işlenmiş gıdalardan 

kaçınmaları önerilir. GDM'li obez hastalar için ciddi kalori kısıtlı diyetlerin 

kullanımı biraz tartışmalıdır. Bazı çalışmalar bebeklerde makrozomiyi 

azaltmada fayda sağladığını gösterse de, diğerleri ketonemi ve ketonüriye 

neden olma riskini öne sürmüşlerdir (Donald, 2013). 
 

6.2. Glikoz Ġzleme 

GDM’li kadınların kendi kendine kan glukoz izlemi danışmanlığı 

gestasyonel diyabet tedavisi için önem arz etmektedir. Kendi kendine kan 

glukoz izleminin GDM’li kadınlara öğretilmesinde asıl amaç, gebelerin 

glisemik kontrollerini sağlayarak gelişebilecek hiperglisemi-hipoglisemi 

durumu tespitini yapabilmesi, gerekli durumlarda bazı önlemleri alarak 

gelişebilecek komplikasyonlar için farkındalık oluşmasıdır (Ural, 2016). 

Gebelere GDM hakkında yeterli bilginin verilmesi, açlık-tokluk kan glukoz 

normal değerleri hakkında bilgi verilmesi ve glikoz izlemini bırakacakları 

zamanı, glikometreyi nasıl kullanacakları, sonuçların nasıl kaydedileceği ve 

komplikasyon durumunda alacakları önlemler ile ilgili gerekli danışmanlık 

verilmelidir. İnsülin kullanmakta olan GDM’li kadınlar insülin dozları 

uygulama bölgeleri ve saatleri, insülini nasıl uygulayacaklarıyla ilgili 

bilgilerin verilmesiyle GDM yönetiminin etkinliği arttırılabilmektedir (Miller 

ve Fain, 2006; Cardwell, 2013). Kan glukozunun kendi kendine izlenmesi 

başlangıçta günde en az dört kez yapılmalıdır; açlık ve tokluktan 1-2 saat 

sonra. Glisemik hedefler arasında açlık glukozu < 95 mg/dL (veya 

hipoglisemi olmadan elde edilirse < 90), 1 saat tokluk glukoz < 140 ve 2 saat 

tokluk glukoz < 120 yer alır.  Yalnızca diyetle iyi kontrol edilen GDM'li 

kadınlar için kendi kendine glikoz takibi sıklığı azaltılabilir, ancak genellikle 

günde en az iki kez yapılmalıdır (ADA, 2018; Blumer, 2013). 

 

6.3. Fiziksel Aktivite 

Fiziksel aktivitenin direkt ve dolaylı olarak insülinin duyarlılık ile 

glikoz homeostazının düzenlenmesinde olumlu sonuçları olan sağlıklı 

yaşamın vazgeçilmezlerindendir. DSÖ sağlıklı gebe için haftalık en az 150 

dakika ve orta yoğunluktaki egzersizlerin yapılmasını önermektedir (WHO, 

2010). GDM’li gebenin haftalık 3 defa en az 30 ile 60 dk orta yoğunlukta 

egzersizin diyabet kontrolü için oldukça faydalıdır. Orta yoğunlukta egzersiz 

GDM’li gebelerin az daha keskin nefes almalarını sağlar ve kalp atışlarının 
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orta derecede arttığı aerobiğin, tempolu yürüyüşün, germe egzersizlerinin, 

yoga ve pilatesin yararları konusunda bilgilendirilmeleri gerekir (Leng ve 

ark., 2016). Egzersiz haftalık en az 3 gün ve 20 dk süreyle yapılmalı, 

egzersizlerin arası da 2 günden daha uzun olmaması gerekmektedir. Dalış 

sporu, yoğun pilates, düşme riskinin olduğu kayak, ata binme, futbol-

basketbol, sörf gibi ağır egzersizler sakıncalı olabildiği için yapılmamalıdır. 

Fiziksel egzersiz GDM’in maternal-fetal komplikasyonların engellenmesinde 

oldukça önemlidir (Ural, 2016). 

 

6.4. Tıbbi Tedavi 

Farmakolojik tedavi, başlangıçtaki belirgin hiperglisemi vakalarında 

veya kendi kendine ölçümlerdeki glukoz değerlerinin sürekli olarak gebelik 

hedeflerinin üzerinde göstermesi durumunda endikedir.  Oral antidiyabetik 

ilaçlar, GDM tedavisi için FDA tarafından onaylanmamıştır ve kullanımları 

bir tartışma alanı olmaya devam etmektedir. Tarihsel olarak GDM için 

kullanılan iki ilaç sınıfı metformin ve sülfonilürelerdir (genellikle gliburit). 

2015'te 18 çalışmanın meta-analizi, gestasyonel diyabet için insülin, 

metformin ve gliburid arasındaki glisemik ölçümlerde önemli bir farklılık 

olmadığını gösterdi (Jiang ve ark., 2015). Bununla birlikte, başlangıçta 

metformin ile tedavi edilen hastaların %50'sine kadarı, nihayetinde glisemik 

kontrol için insüline ihtiyaç duymuşlardır (Laura & Celeste, 2019). Hem 

metformin hem de sülfonilürelerin plasentayı geçtiği bilinmektedir (Schwartz 

ve ark., 2015). Yapılan bir meta-analizde, insüline kıyasla gliburid’inin daha 

yüksek bebek doğum ağırlığı ile makrozomi ve neonatal hipoglisemi 

insidansında artış gözlemlenmiştir. İnsüline kıyasla metformin, annede daha 

az kilo alımı ve daha düşük neonatal hipoglisemi riski ile ilişkiliydi, ancak 

biraz daha yüksek prematürite riskleri vardı (Jiang ve ark., 2015). Oral 

antidiyabetik tedavileri ile uzun vadeli güvenlik verileri ve bebekte metabolik 

sonuçları bilinmemektedir. Bu kanıtları dikkate alarak, Amerikan Diyabet 

Birliği (ADA) ve ACOG, GDM için tercih edilen tedavi olarak insülini 

önermektedir. İnsülin plasentayı geçmediği için fetüs için etkili ve güvenlidir. 

İnsan insülini ve çeşitli insülin analogları (örneğin, insülin aspart, insülin 

lispro ve insülin detemir) resmi olarak test edilmiştir ve gebelikte kullanımları 

güvenli kabul edilmektedir (McIntyre, 2019). ACOG kılavuzları, insülin 

tedavisini reddeden veya insülini güvenli bir şekilde uygulayamayan veya 

karşılayamayan GDM'li bir hasta için metforminin makul bir alternatif 

olduğunu eklemektedir (ACOG, 2018; ADA, 2018). 
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7. GESTASYONEL DĠABETES MELLĠTUS 

TEDAVĠSĠNDE PRENATAL BAKIM VE HEMġĠRENĠN 

ROLÜ 

Gerek gebe kadını gerek ailesini etkileyen, maternal-fetal 

komplikasyonların yaşanmasına sebep olan gestasyonel diyabet, gebenin 

yaşam tarzı değişikliklerini yapmasını gerektirmektedir. Gestasyonel diyabet 

gerek medikal gerek medikal olmayan tedavinin kullanılması durumunda ve 

uygulanan tedavinin gebe kadına öğretilmesi hemşirenin görevlerindendir 

(Topuz, 2018). Bundan dolayı prenatal dönemde hemşirenin vereceği nitelikli 

hemşirelik bakımı gestasyonel diyabetin yaratacağı maternal-fetal 

komplikasyonların önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Tüm gebe 

kadınlar diyabet riski yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. Riskli 

gruptaki gebe kadınlara prenatal bakım ve devamlılığının sürdürülmesinin 

öneminin vurgulanması gerekmektedir. Egzersiz, beslenme gibi konularda 

danışmanlık yapılmalıdır. Gerekli durumlarda gebe kadın diyetisyene 

yönlendirilir (Şimşek, 2018). 3 ana ile 3 ara öğün alması gerektiği, ana 

öğünlerde tek ve basit karbonhidratlı besinlerin, ara öğünlerdeyse süt, yoğurt, 

peynir tüketilmesinin önemi hatırlatılmalıdır (Metzger ve ark., 2007). Ayrıca 

D vitamini kullanımın önemi de anlatılmalıdır (Bener ve ark., 2013). 

Hipoglisemi ile hiperglisemi durumları anlatılmalı ve böyle durumlarda 

yapılması gerekenler anlatılmalıdır. Kendi kendine kan glukoz takibi ile kan 

glukoz değerlerinin normal sınırları hakkında bilgi verilmelidir (Deryahan, 

2019). Kan glukoz değerlerinin normal düzeylerden sapması durumunda fetal-

maternal komplikasyonlara neden olabileceği de vurgulanmalıdır (Aksu & 

Yurtsev, 2009). İnsülin tedavisi alıyorsa insülin etki süresi, uygulama zamanı 

ve saklama koşulları anlatılmalıdır. İnsülin uygulaması, uygulama bölgesi ve 

yöntemiyle ilgili danışmanlık yapılmalıdır (Azak, 2014). Gestasyonel 

diyabetin riskleri gebe kadını psikolojik olarak etkileyebilmektedir. Gebe 

kadında endişe yaratan durumlar dinlenerek bu durumlar ile baş etmesi için 

yöntemler öğretilmeli ve gerektiğinde profesyonel destek alabileceği 

vurgulanmalıdır (Kavraz, 2018). Gestasyonel diyabet doğumsal anomali ile 

fetal mortalite riskini arttırmaktadır, onun için gebenin bebek hareketlerini 

nasıl takip edeceği öğretilmelidir. Bebek hareketlerinde azalma hissettiği 

durumda doktora başvurması gerektiği söylenmelidir (Üstün, 2013). Üçüncü 

trimesterde fetüs sağlığının değerlendirilmesi için non stres testi (NST) 

uygulanmalıdır (Türkmen ve ark., 2015). Hemşirelerin prenatal dönemde, 

doğumda ve doğum sonrası dönemde anne ile bebeğin kan şekeri izlemi 
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hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmaları önem arz etmektedir (Türkmen 

ve ark., 2015). 

 

SONUÇ 

Diyabetin kontrol altına alınıp, yönetiminin sağlanması son derece 

önemlidir. Gebelik düşünülüyor ise prekonsepsiyonel bakım ile gebelikten 

önce mutlaka diyabetin kontrol altına alınması gerekmektedir. Özellikle 

gestasyonel diyabet çoğu zaman beslenme ve diğer yaşam tarzı değişiklikleri 

ile kontrol altına alınabilmektedir. Öncelikle riskli gruptaki kadınların 

prekonsepsiyonel bakım almaları oldukça önemlidir.  Prekonsepsiyonel bakım 

ile gestasyonel diyabet kontrol altına alınarak olası komplikasyonlar 

engellenebilmektedir. Bunun için sağlık profesyonelleri olarak hemşirelere bu 

konuda gerek gebelik öncesi gerek gebelikte önemli rol ve sorumluluklar 

düşmektedir. Nitelikli bir bakım ile gestasyonel diyabette gebelik, doğum ve 

doğum sonu dönem normal bir gebelikte olduğu gibi sürdürülebilir. Ayrıca 

anneler doğum sonu dönemde emzirmeye teşvik edilmeleri anne-bebek sağlığı 

açısından oldukça önemlidir. 
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GİRİŞ 

Dünya sağlık örgütü; 10-19 yaş arasını adölesan dönemi olarak 

tanımlamıştır. Adölesanlar, ergenliğin başlamasıyla başlayan çocukluktan 

yetişkinliğe geçiş dönemidir. Küresel olarak adölesanlar, dünya nüfusunun 

yaklaşık bir milyarını oluşturmakta ve %70’i gelişmekte olan ülkelerde 

yaşamaktadır. Sahra altı Afrika'da, adölesanlar toplam nüfusun %23'ünden 

fazlasını (veya yaklaşık 250 milyonu) oluşturmakta olup yakın gelecekte hızla 

artması beklenmektedir. 

Adölesan dönem, bireylerin büyük bir değişim ve gelişim yaşadığı 

dönemdir. Adölesan dönem, kişisel farkındalık, kimlik gelişimi ve 

bağımlılıktan bağımsızlığa geçiş süreci olup bireysel ihtiyaçlar ve gelişimin, 

yaşam koşullarına ve çevreye göre değiştiği dönemdir. Çocukluk ve 

yetişkinlik arasındaki geçişi temsil eden bu dönem, gençlerin yaşam 

beklentilerini etkilemek için hem riskler hem de fırsatlar getiren önemli 

fiziksel ve psikososyal değişimlerle karakterizedir. 

Adölesan dönemi, cinsel olgunlaşma ve gelişim için kritik bir 

dönemdir. Adölesanlar, cinsel sağlık ve üreme sağlığının olumsuz sonuçlarına 

ve davranış değişikliğiyle ilişkili diğer risklere karşı savunmasızlığı artırabilen 

fiziksel, duygusal ve sosyal değişikliklerle ilişkilidir. Üreme sağlığı, temel bir 

haktır, yaşamı ve bireysel ilişkileri geliştiren cinsel sağlığı da içermelidir. 

Cinsel sağlık, cinsel yaşamın bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan bir 

bütün olarak ele alınmasıyla kişilik, iletişim ve sevginin olumlu yönde 

zenginleşmesi ve güçlenmesidir. Üreme sağlığı hizmetleri ise; üreme 

sağlığına ilişkin sorunların önlenmesi veya çözülmesi yoluyla, üreme sağlığı 

ve sağlıklı yaşama katkıda bulunan yöntem, teknik ve hizmetlerin bütünüdür.  

Adölesan sağlığı, insan hakları temelli bir yaklaşımla, cinsel sağlık ve üreme 

sağlıkları ile ilgili haklarını kullanabilmeleri ve bilinçli seçimler yapabilmeleri 

için gereklidir. Adölesanların, cinsel davranışı ve riski karakterize eden 

gelişim yönleri cinsiyet, ırk, etnik köken, coğrafya ve sosyoekonomik 

durumun yanı sıra topluluk tarafından tanımlanan gelenekler, adetler ve 

değerlerle ilişkili olarak değişebilir. 

Dünyanın dört bir yanındaki adölesanlar, cinsel sağlık, üreme sağlığı 

ve hakları konusunda önemli zorluklarla karşı karşıyadır. İnsan sağlığının en 

önemli bileşenlerinden biri olan üreme sağlığı, özellikle kadın ve kız 

çocukları başta olmak üzere aile ve toplum sağlığının planlanmasının 

sağlanmasında önemli adımlardan biridir. Adölesanlar, cinsel baskı ve yakın 

partner şiddeti, partner sayısının daha fazla değişmesi, eğitim ve bilgi 

eksikliği, istenmeyen gebelik, özellikle aile planlaması ve güvenli kürtaj için 
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sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, cinsiyet eşitsizlikleri, kadın sünneti, 

zararlı geleneksel uygulamalar ve CYBE riski (HIV dahil) gibi birçok riskle 

karşı karşıya kalmaktadır. 

1. İLK CİNSELLİK YAŞI 

İlk cinsel ilişki, bireyin yaşamında önemli bir geçişe işaret eder ve 

erken ergenlik, cinsel duygu ve davranışlarla ilgili deneyimlerin sıklıkla 

başladığı kritik bir gelişim dönemidir. Erken cinsel ilişki, küresel olarak erkek 

ve kadın adölesanların üreme sağlığı için daha büyük bir tehdit 

oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde, 15-19 yaş arası 38 milyondan 

fazla kadın cinsel olarak aktiftir.  

Daha erken yaşlarda seks yapmaya başlayan adölesanların, daha geç 

başlayanlara kıyasla, korunmasız seks yapmak gibi çeşitli zararlı sonuçlarla 

karşılaşma olasılıkları daha yüksektir. Adölesanlar, cinsel partner sayısının 

fazla olması veya geçici cinsel eşe sahip olmak, zorla seks yapmak veya 

cinsel ilişkiye maruz kalmak, ücretli seks yapmak, gebelik, kürtaj, CYBE, 

depresyon, davranış sorunları, eğitime devam etmemek veya cinsel ilişkiye 

başlamadan kaynaklanan pişmanlık gibi birçok problemle karşı karşıya 

kalırlar. Hollanda'da yapılan bir araştırmada, erkeklerin cinsel ilişkiye 

kızlardan önemli ölçüde daha erken başladığını göstermiştir. Adölesanların, 

cinsel ilişkiye başlamalarındaki bu cinsiyet farklılıkları, cinsellikle ilgili 

kültürel yönler (örneğin, cinsel çifte standart) dahil olmak üzere çeşitli 

nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yapılan başka bir çalışmada ise, 

adölesanlar ve genç yetişkinler arasında erken cinsel ilişki prevalansının 

%31.66 olduğu, erkeklerin prevalansının (%41.11) kadın prevalansından 

(%20.24) önemli ölçüde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

2. İLK EVLİLİK YAŞI  

Dünyada, 700 milyondan fazla kız çocuğu 18 yaşından önce 

evlendirilmekte olup düşük gelirli ülkelerde çocuk gelinler daha yaygındır. 

Çok erken yaşta evlilik 15 yaşından önce evlilik olarak tanımlanırken, dünya 

genelinde kızların %5'ini etkilemektedir. 18 yaşından önce evlenenlerin oranı 

son 25 yılda, 20-24 yaş arasında her dört kadından biri yerine, beş kadından 

bire düşmüştür. Kuzey Afrika, Batı Asya ve Güney Asya (özellikle 

Hindistan), çocuk evliliklerinde 1994'ten bu yana adölesan evliliklerde büyük 

oranda düşüş yaşamıştır. Yapılan araştırmalarda, Güney Asya'da, bir kızın 

erken evlilik oranı %53,3'ten %29,9'a düşmüştür. Gelişmekte olan birçok 

ülkede ilk cinsel ilişki yaşı ile evlenme yaşı arasındaki farkın artmasıyla 
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birlikte, geçmişte olduğundan daha fazla insan evlilik öncesi cinsel olarak 

aktif olduğu belirlenmiştir. 

3. KADIN SÜNNETİ 

Kadın sünneti, kadının dış genital organının kısmen veya tamamen 

çıkarılmasını veya tıbbi olmayan nedenlerle kadın cinsel organlarına yönelik 

diğer yaralanmaları içerir. Uygulamanın kızlar ve kadınlar için herhangi bir 

yararı yoktur. Kadın sünneti şiddetli kanamaya, idrar yapma sorunlarına ve 

daha sonra kistlere, enfeksiyonlara, ayrıca doğumda komplikasyonlara ve yeni 

doğan ölüm riskinde artışa neden olabilir. Bugün hayatta olan 200 milyondan 

fazla kız ve kadın, Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki 30 ülkede kadın sünnetine 

maruz kalmıştır. Kadın sünneti, uluslararası alanda kızların ve kadınların 

insan haklarının ihlali olarak kabul edilmektedir. Kadın sünneti, cinsiyetler 

arasındaki köklü eşitsizliği yansıtmakla birlikte kızlara ve kadınlara karşı aşırı 

bir ayrımcılık biçimi oluşturmaktadır. Kadın sünneti neredeyse her zaman 

reşit olmayanlara yapılmakta olup çocuk haklarının ihlalidir. Kadın sünnetinin 

uygulanma yaşı ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Kadın sünneti, 

obstetrik risk, psikolojik travma ve cinsel deneyim için yaşam boyu kötü 

sonuçlar taşımaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 

mevcut verilere dayanarak, 15-19 yaşında adölesanlar kızlar arasında kadın 

sünneti yaygınlığının 2003'te %35'ten, 2018'de Sahra altı Afrika'da %25'e ve 

Kuzey Afrika'da %92'den %74'e düştüğünü tahmin edilmektedir.  

4. ADÖLESANLARA YÖNELİK ŞİDDET  

Dünya çapında birçok genç, sağlıklarına ve onurlarına zarar veren ve 

refahlarını zedeleyen şiddete maruz kalmaktadır. DSÖ raporuna göre, ―15-19 

yaşlarındaki adölesanların yaklaşık %24’ünün yaşamları boyunca en az bir 

kez yakın bir partnerden, fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldıkları 

belirlenmiştir.  Düşük ve orta gelirli ülklerin verilerilerine göre, 15-49 

yaşlarındaki kadın ve kızların, %18'inin önceki 12 ay içinde mevcut veya eski 

partnerinden fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir. DSÖ 

göre, 20 yaşın altındaki 120 milyon kızın bir tür zorla cinsel temas yaşadığını 

tahmin etmektadir. Bu istismarın kökleri cinsiyet eşitsizliğine dayanmakla 

birlikte, bu durumdan birçok erkek çocuğu da etkilenmekte olup, erkeklerden 

daha fazla kızları etkilemektedir. Araştırmalara göre, 2020'de dünyadaki her 8 

çocuktan en az 1'inin 18 yaşına gelmeden cinsel istismara uğradığını ve 15-19 

yaş arası 20 kızdan 1'inin yaşamları boyunca zorla seks yaşadığını 

göstermektedir.  
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Aile içi veya eş şiddetinin, kadınların depresyon hatta intihar gibi ruh 

sağlığı sorunlarını artırdığı, bedensel sağlığını bozduğu ve fizyolojik risk 

faktörleri için risk oluşturduğu, yüksek kardiyovasküler ve stres reaktivitesi 

gibi birçok komplikasyona neden olduğu belirlenmiştir. Üreme sağlığı ile 

ilgili olarak, şiddete maruz kalan kadınların düşük doğum ağırlıklı bir bebeğe 

sahip olma olasılığının %16 daha fazla olduğu ve eş şiddeti yaşamamış 

kadınlara kıyasla iki kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

5. ADÖLESANLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ 

KULLANIMI  

Adölesanlarda, cinsel ve üreme sağlığıyla ilgili olarak, kısıtlı yasalar 

ve politikalar bulunmaktadır. Çeşitli toplumsal, kültürel ve dini faktörler, 

adölesanlarda cinsel ve üreme sağlığının tartışılması için engelleyici bir ortam 

yaratmaktadır. Özellikle evli olmayanlar ve cinsel olarak aktif kızlar ve 

kadınlar için cinsel aktivite hakkında yargılayıcı tutumlar çok fazladır. Bazı 

bölgelerde erken evlilik ve çocuk doğurma konusunda kabul gören 

uygulamalar, eşler arasındaki yaş farklılıkları ve doğum kontrol yöntemlerinin 

kullanımını yasaklayan toplumsal baskı da mevcuttur. Ekonomik ve fiziksel 

erişilebilirlik, ergenlerin bulundukları yerlerde hizmetlere erişimini 

kısıtlamaktadır. Kişisel düzeyde, gençlerin bakım arama davranışı, korku 

(insanların öğrenmesi ve şiddete neden olabilecek diğer gizlilik sorunları), 

mahcubiyet, bilgi eksikliği, yanlış bilgi ve mitler, damgalama ve utanç 

nedeniyle kısıtlanabilir. Ergenler kontraseptif alsalar bile, bunları ödeyecek 

kurum veya kaynaklardan, bunları nereden alacaklarına ve doğru şekilde nasıl 

kullanacaklarına dair bilgiden yoksun olabilirler. Kontraseptif almaya 

çalışırken damgalanma ile karşılaşabilirler. Ayrıca, yan etkiler ve değişen 

yaşam koşulları ve üreme niyetleri nedeniyle genellikle kullanımı bırakma 

riski daha yüksektir. Yaşa veya medeni duruma dayalı olarak kontraseptiflerin 

sağlanmasına ilişkin kısıtlayıcı kanunlar ve politikalar, ergenler arasında 

kontraseptiflerin sağlanması ve alımının önünde önemli bir engel 

oluşturmaktadır.  

Kültür, yaş ve medeni durum ne olursa olsun adölesanların en temel 

ihtiyaçları vücut fonksiyonları, cinsiyet, daha güvenli seks, üreme, cinsel 

birliktelik ve reddetme becerileri hakkında doğru ve eksiksiz bilgi sahibi 

olmalarıdır. Bilgi olmadan ergenler, yaşamları üzerinde derin olumsuz etkileri 

olabilecek yetersiz ve yanlış kararlar alabilir. Dünya genelinde evli veya 

cinsel birlikteliği olan adölesanların, %21'den fazlası modern bir doğum 

kontrol yöntemi kullanmaktadır. Latin Amerika %57 ile en yüksek modern 
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kontraseptif prevalans oranına sahipken, Sahra altı Afrika'da kullanım son 

yirmi yılda %4'ten %15'e yükselmiştir. Gelişmekte olan dünyada, tahminen 38 

milyon kız cinsel olarak aktifken, 2016’da sadece 15 milyon modern 

kontraseptif kullandığını bildirilmiş olup 23 milyonu istenmeyen gebelik 

riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirilmektedir. Ülkemizde ise Türkiye Nüfus ve 

Sağlık Araştırması (TNSA) 2018’e göre; adölesanlarda gebeliği önleyici 

yöntem kullanımındaki yaygınlık oranının 15-19 yaş arasında %36 olduğu 

bildirilmiştir. Yapılan bir çalışmada cinsel olarak aktif öğrencilerin %53,8'i 

son cinsel ilişkide kendisinin veya eşinin prezervatif kullandığını, %18,8'i son 

cinsel ilişkiden önce alkol veya uyuşturucu kullandığını ve %13,8'i son cinsel 

ilişkide herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmadığını bildirilmektedir. 

6. ADÖLESAN GEBELİK VE DOĞUM  

Düşük ve orta gelirli ülkelerde, 15-19 yaş arası yaklaşık 21 milyon 

adölesanın her yıl gebelik yaşadıkları bunların yaklaşık %50'sinin istenmeyen 

gebelik olduğu ve bu da tahminen 12 milyon doğumla sonuçlandığı 

bildirilmiştir. 10-14 yaş arası kız çocukları arasındaki doğumlara ilişkin 

veriler yaygın olarak mevcut olmamasına rağmen, Angola, Bangladeş, 

Mozambik ve Nijerya'dan elde edilen sınırlı veriler, 2020 itibariyle bu yaş 

grubundaki doğum oranlarının 1000 kız çocuğu başına 10'u aştığını 

bildirilmektedir. DSÖ verilerine göre, tahmin edilen küresel çocuk gelin sayısı 

650 milyon olup çok erken yaşta evlendirilen kızların genellikle çocuk 

doğurmayı erteleme ve aile planlaması yöntemlerini kullanma kararlarını 

etkilemek için sınırlı özerklikleri olduğundan, adölesanların gebelik riskini 

artırmaktadır. Her yıl 15-19 yaşları arasındaki 16 milyon kız çocuğu doğum 

yapmakta olup, bu dünya ki tüm doğumların yaklaşık %11'ini 

oluşturmaktadır. Bu doğumların yaklaşık %95’i gelişmekte olan ve düşük 

gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Bölgesel olarak bakıldığında bu oranın 

Çin'de yaklaşık %2, Latin Amerika ve Karayipler'de %18 ve Sahra Altı 

Afrika'da %50'den fazla olduğu bildirilmektedir. TNSA 2018 verilerine göre, 

adölesanların %3.5’i çocuk sahibi olmuş, %2.8’i canlı bir doğum yapmıştır. 

Evli olmayan adölesanlar arasında, gebeliklerin istenmeyen olma ve isteyerek 

düşükle sonuçlanma olasılığı daha yüksektir. 

Adölesan gebeliğin, açıkça bilinen ciddi sağlık sorunları, sosyal ve 

ekonomik sonuçları olan küresel bir olgudur. Küresel olarak, adölesanların 

doğum oranı düşmüş olmasına rağmen değişim oranları ülkelere ve bölgelere 

göre farklılık göstermektedir. Adölesan gebelik, daha az eğitimli veya düşük 

ekonomik statüye sahip olanlarda daha yüksek olma eğilimindedir. Çocuk 
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evliliği ve çocuk cinsel istismarı, kızları genellikle istenmeyen bir şekilde 

artan gebelik riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, 

2017'de yaklaşık 295.000 kadının gebelik ve doğum sırasında öldüğünü ve 

ölümlerin çoğunun gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde meydana 

geldiğini bildirmiştir. Adölesanların gebelik sonucu daha yüksek oranda 

komplikasyon ve ölüm riskiyle sonuçlanmakta olup Latin Amerika'da 16 

yaşın altındaki adölesanların, anne ölümü riski, yirmili yaşlarındaki kadınlara 

göre dört kat daha fazladır. Adölesan anneler, 20-24 yaş arası kadınlara göre 

daha yüksek eklampsi, endometrit ve sistemik enfeksiyon riskleriyle karşı 

karşıyadır ve adölesan annelerin bebekleri daha yüksek düşük doğum ağırlığı, 

erken doğum ve ciddi yenidoğan hastalıkları riskleriyle karşı karşıyadır. 

DSÖ verilerine göre, 15-19 yaş arası adölesanlar arasındaki 

istenmeyen gebeliklerin %55'i, düşük ve orta gelirli ülkelerde genellikle 

güvensiz olan kürtajla sonuçlanmaktadır. Adölesanların %50’si sağlıksız 

koşullarda yapılan abortuslar gerçekleştirmekte olup çoğu yasal olmayan 

abortuslardır. Birçok ülkede istemli düşük komplikasyonları ile hastaneye 

yatırılan kadınların %60’ının adölesanlar olduğu belirtilmektedir. Bunun 

sonucunda ise; tam olmayan abortus, kanama, uterus rüptürü, sepsis gibi 

komplikasyonların yanısıra, pelvik enfeksiyonlar, yapışık tüpler, ektopik 

gebelik, sekonder infertilite, tekrarlayan abortuslar, erken doğum tehdidi ve 

ruhsal bozukluklar daha fazla görülmektedir.  

7. CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR 

(CYBE) VE HIV/AIDS 

Adölesanlar, CYBE ve HIV/AIDS'ten en ciddi şekilde etkilenen 

gruptur. CYBE oranları da en yüksek prevalansı 20-24 yaşları arasında 

gösterirken, bunu 15-19 yaş adölesanlar takip etmektedir. CYBE'lerin en 

büyük yükünü 20 yaşın altındaki gençler, özellikle de kadınlar taşımaktadır. 

Adölesanlar arasında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için artan riskin bir 

kısmı biyolojik faktörlere bağlanmaktadır.  

Dünya genelinde yaklaşık 2,1 milyon adölesan HIV ile yaşamakta ve 

tüm yeni HIV enfeksiyonlarının yaklaşık %15'ini adölesanlar oluşturmaktadır. 

DSÖ göre her yıl, 20 gençten biri CYBE’lara yakalanmakta olup 2,4 milyon 

yeni HIV enfeksiyonu tanısı konmaktadır. HIV enfeksiyonunun çoğu, 

özellikle güvensiz cinsel ilişki nedeniyle 15–24 yaş grubunda görülmektedir. 

Adölesanlar, hem davranışsal hem de biyolojik açıdan CYBE riski altındadır. 

Davranışsal olarak, eş zamanlı eşler veya prezervatifsiz seks gibi yüksek riskli 

cinsel davranışlarda bulunma olasılıkları daha yüksektir. Biyolojik olarak, 
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adölesanlarda meydana gelen hormonal değişiklikler, CYBE'lere daha duyarlı 

olan servikal ektopiye neden olmaktadır. Adölesanların cinsel sağlık 

hizmetlerine erişme ve bunları kullanma olasılığı yetişkinlere göre daha 

düşüktür. Bu faktörler, daha yüksek bir maruz kalma şansına ve daha düşük 

teşhis ve tedavi şansına yol açmaktadır. 

CYBE'ler tedavi edilmediği takdirde uzun süreli sağlık sorunlarına 

neden olabilir. Üçüncü aşama sifiliz, sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem 

hasarına yol açabilir ve konjenital sifiliz ciddi komplikasyonlara veya bebek 

ölümüne neden olabilir. Neisseria gonore (NG), Trichomonas vaginalis (TV), 

olumsuz doğum sonuçlarına ve infertiliteye neden olabilir. Belirli HPV suşları 

servikal, orofaringeal veya rektum kanserine yol açabilir. Adölesanlar, 

HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı oldukça 

savunmasızdır. Adölesan kızların sağlığı, nesiller arası büyük bir etkiye 

sahiptir. Genç neslin HIV virüsüne yakalanması için çeşitli risk faktörleri ve 

durumlar arasında ergen seks işçileri, çocuk kaçakçılığı, çocuk işçiliği, 

göçmen nüfus, çocuklukta cinsel istismar, yaşlı biriyle zorla cinsel ilişki ve 

ayrıca psikolojik savunmasızlık yer almaktadır.  

SONUÇ  

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de cinsellik hala tabudur. 

Adölesanların özelliklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenip uygun sağlık 

hizmetleri sağlanmalıdır. Adölesanlara cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

hakkında multidisipliner yaklaşımla eğitimler ve danışmanlıklar verilmeli ve 

yaygınlaştırılmalıdır.  
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GİRİŞ 

Kadın hormonları, kadınların hayatında merkezi bir rol oynar ve 

yaşam evrelerinde meydana gelen değişimlerde önemli bir etkiye sahiptir. 

Kadın hormonlarının salgılanması ergenliğe girmeyi, annelik sevincinin 

yaşanmasına, kalp ve kemik sağlığının korunmasın yardımcı olurken, kadın 

hormonlarındaki ilerleyici düşüşler menopoz döneminin yaşanmasına neden 

olur. Menopoz, bir kadının orta yaş döneminde meydana gelen normal bir 

fizyolojik değişikliktir. Dünya Sağlık Örgütü‟nün tanımına göre menopoz, 

“yumurtalık aktivitesinin yitirilmesi sonucu menstruasyonun kalıcı olarak 

kesilmesidir”. Dünya‟da menopoza girme yaşı ortalama 51‟dir.  Türkiye‟ de 

menopoza girme yaşı TNSA 2019 verilerine göre ortalama 46-49 yaş 

aralığındadır.  

1. MENOPOZ DÖNEMİNDE GÖRÜLEN SEMPTOMLAR 

Menopoz, tüm kadınların yaş ilerlemesi ile deneyimlediği evrimsel 

evrelerden biridir. Menopoza giren kadınlar biyolojik, fiziksel ve ruhsal 

değişimlere bağlı bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Olası yaşam süresinin 

artmasıyla birlikte kadınlar neredeyse yaşam sürelerinin üçte birini menopoz 

evresinde geçirmektedir. Bu durum kadınların uzun bir süre menopoz 

semptomlarına maruz kalmasına neden olmaktadır. Kadınların %96‟sında 

menopoz şikâyetleri olduğu ve yaşam kalitelerinin her açıdan etkilendiği ifade 

edilmiştir. 

Vazomotor semptomlar, gece terlemesi veya sıcak basması ile 

karakterizedir. Vazomotor semptomlar yaşam kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. Kadınların yaklaşık %80‟i menopoz sırasında vazomotor 

semptomlar yaşamaktadır. Sıcak basması yüzün ortasında ve göğsün üst 

bölgesinde aniden meydana gelen sıcaklık hissi ile kendini göstermektedir. 

Vazomotor semptomların nedeni tam olarak açıklanamasa da termonötral 

bölgenin daralmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Vazomotor 

semptomlar orta-şiddetli olarak yaşanmaktadır. Menopoz döneminde kadınlar 

en çok vazomotor semptomlar nedeni ile hastaneye başvurmaktadır. 

Vazomotor semptomlar yaklaşık 7-10 sene arasında devam edebilmektedir. 

Östrojen içeren hormon tedavisi vazomotor semptomlar için güçlü bir tedavi 

olmasına rağmen komplikasyonlar nedeni ile tamamlayıcı ve alternatif 

tedavilere (TAT) daha fazla yönelim artmaktadır. 

Cinsel sorunlar yaşla, östrojen seviyelerinin azalmasıyla ve doğal 

menopoza geçişle birlikte artar. Bu nedenle, hem artan yaş hem de doğal 

menopoz libido, uyarılma, istek ve orgazmı olumsuz etkiler. Azalmış östrojen 
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seviyeleri, bağ dokularının zayıflaması, vajinal pH‟ın artması, libido azalması, 

tahrişe yatkınlığın artması, dizüri gibi değişiklikler cinsel aktivitede azalmaya 

ve ayrıca cinsel ilişki sırasında vajinal kuruluğa bağlı ağrıya neden olabilir. 

Bunun yanı sıra pelvik taban kaslarının güçsüzlüğü, idrar kaçırma, pelvik 

gövde sarkması gibi üro-jinekolojik sorunlar cinsel aktiviteyi ve yaşam 

kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olabilen ciddi halk sağlığı sorunlarıdır.  

Menopoz döneminde kadınlarda psikolojik değişikliklerde meydana 

gelebilmektedir. Menopoz döneminde; kaygı, sinirlilik, ruhsal iniş-çıkışlar 

(anksiyete, depresyon gibi), odak sorunları, baş dönmesi, ajitasyon, yorgunluk 

gibi belirtiler şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca östrojen hormonunun 

nöroprotektif ve nörotrofik etkilere sahip olmasından dolayı menopoz 

evresinde östrojen düşüklüğü ile birlikte kadınlarda unutkanlık, hafıza 

zayıflıkları gibi bellek sorunları yaşanabilmektedir.  

Östrojenin azalması ile birlikte cildin kolajen üretimi geriler 

dolayısıyla cildin elastikiyeti ve hidrasyonu azalır. Menopoz döneminde 

kadınlarda kuruluk, cilt atrofisi, kırışıklık, sarkma, saç foliküllerinde 

seyrekleşme, saçlarda incelme ve kuruluk, belirli bölgelerde istenmeyen 

tüylerde artma görülebilmektedir.  

Kadınlar menopoz evresine gelene kadar östrojenin olumlu etkisi ile 

kardiyovasküler rahatsızlıklardan korunurlar. Menopoz evresinde östrojen 

seviyesinin azalması ile birlikte lipid metabolizmasındaki farklılıklar, vücut 

yağ dağılımındaki değişimler kadınları kalp damar rahatsızlıklarına yatkın 

hale getirir.  

Östrojenin kemik sağlığını koruyucu faydası vardır. Östrojendeki 

keskin düşüş kas-iskelet sistemini olumsuz etkiler ve kemik kaybıyla 

ilişkilidir. Bu kemik kaybı kadınlarda osteoporoz riskini ve kırık riskini artırır.  

Bunun yanı sıra esneklikte azalma, eklem ve kas ağrıları görülür. 

Menopoza geçiş yapan kadınlar tipik olarak kötü uyku kalitesinden, 

yetersiz uykudan, gece uyanmalarından ve apneden şikâyet ederler. Östrojen 

hormonu yetersizliğine bağlı uykuya geçme süresi uzar. REM uykusu süresi 

azalır ve bu durum kadının devamlı yorgun hissetmesine neden olur. Çoğu 

kadın özellikle menopoz evresinde uyku bozukluklarından şikâyetçidir. Uyku 

bozuklukları, vazomotor semptomlar ve menopoz döneminde görülen ruhsal 

sıkıntılar ile yakından bağlantılıdır. Menopoz döneminde alınan kilo ile 

birlikte baş boyun çevresinin artması, beden kitle indeksinin yükselmesi ve 

bel-kalça oranının artması uyku sırasında obstrüktif uyku apne sendromunun 

görülmesine de neden olur. 
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2. MENOPOZ SEMPTOMLARINDA KULLANILAN 

TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİLER 

Östrojen içeren hormon tedavisi, menopoz semptomları için birincil 

tedavi olmuştur. Bununla birlikte, hormon tedavisiyle ilişkili sağlık riskleri 

nedeniyle (kardiyovasküler hastalıklar ve meme, over kanseri gibi) birçok 

kadın hormon tedavisini kullanamaz veya kullanmamayı tercih eder. Bu 

nedenle menopoz döneminde çoğu kadın, semptomları hafifletmek için TAT 

yöntemlerine başvurur. Her 4 kadından biri menopoz semptomlarını 

hafifletmek için TAT yönetmelerine başvurur.  

 Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri 

Sağlıklı bir beslenme düzeni ve yaşam tarzı değişiklikleri menopozun 

neden olabileceği hastalık risklerinin azaltılmasında, sağlığın devam etmesi ve 

korunmasında büyük öneme sahiptir. Sigara, kafein ve alkol kullanımı,  aşırı 

yorulma, fazla fiziksel aktivite, fazla yağlı ve baharatlı yiyeceklerin tüketimi 

ve çevresel faktörler sıcak basmalarının artmasında rol oynamaktadır. 

Menopoz döneminde beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri kültürel 

farklılıklar gösterebilir. Ancak genel olarak; yüksek fiber içeren diyetlerin 

kardiovasküler hastalık riskini azalttığı, yağ içeriği düşük olan diyetlerin 

kolesterol iyileştirmeler sağlayarak çarpıntı sıklığını, yorgunluğu, sıcak 

basmasını, baş ağrısını, baş dönmesini, bitkinliği ve sinirlilik halini olumlu 

etkilemektedir. Fiziksel aktivitede bulanan kadınlar sedanter kadınlara kıyasla 

vazomotor sorunları daha az yaşamaktadır. Östrojen üretimi düştükçe 

endorfin konsantrasyonunun da düştüğü düşünülür ve bu nedenle fiziksel 

aktivite artan endorfin üretimi yoluyla menopoz semptomlarını iyileştirebilir. 

Menopoz dönemi ve sonrasında yatkınlığın arttığı obezite, diyabet, osteoporoz 

ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıklar diyet ve fiziksel aktivite 

kombinasyonu ile büyük oranda önlenebilmektedir. Menopoz döneminde 

kardiyavasküler hastalıklara olan yatkınlıkların artmasına bağlı 22 ile 50 

yasları arasında 400 IU ve 50 yas üzerindeki kadınlara 600 IU E vitamini 

alınması önerilmektedir. Bunların yanı sıra oda ısılarının serin tutulması, sık 

sık duş alma, terletmeyen ve geniş kıyafetlerin kullanılması, akşam 

saatlerinde çay ve kahve tüketimlerinin sınırlandırılması, sigara ve alkol 

tüketiminin azaltılması, yatmaya yakın süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi gibi 

yaşam tarzı değişikliklerin semptomları iyileştirmeye yardımcı olduğu 

düşünülmektedir. 
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 Doğal Ürünler 

Vitamin E: Yağda çözünen ve güçlü antioksidan özelliğine sahip bir 

vitamindir. Lokal E vitamini uygulamasının rejeneratif etkilere sahip olduğu, 

atrofik yaraları iyileştirerek disparoniyi azaltabileceği böylelikle cinsel ilişki 

üzerinde iyileştirmeler yapabileceği öne sürülmüştür. Vajinal atrofi 

tedavisinde kayganlaştırıcı olarak E vitamini kullanılabilmektedir. Bunların 

yanı sıra E vitamininin deri sağlığı üzerinde de önemli etkileri olduğu, sıcak 

basmaları azaltmaya yardımcı olduğu ileri sürülmektedir. Ancak günümüzde, 

menopoz semptomları için E vitamini kullanımının yararlarını gösteren yeterli 

kanıt bulunamamaktadır. 

Bitkisel Östrojenler (Fitoöstrojenler): Bitkilerde, meyvelerde veya 

sebzelerde bulunan doğal olarak oluşan östrojen benzeri bileşiklerdir. Ürünler 

yapısal olarak östrojene benzedikleri için merkezi sinir sisteminde östrojenik 

aktiviteye sahip olabilirler. Bu nedenle fitoöstrojenler, diğer vücut 

sistemlerinde istenmeyen östrojenik etkilere neden olmadan vasküler sistemi 

etkileyerek vazomotor semptomları azaltabilir.  İsoflavon ve lignan en önemli 

fitoöstrojenlerdir. Soya, nohut gibi baklagillerde, kırmızı yonca ve yağlı 

tohumlarda yüksek oranlarda bulunurlar. Özellikle Japon, Çin gibi Asya 

ülkelerinde yaşayan kadınların soya içerikli beslenme alışkanlıklarına sahip 

oldukları için menopozun vazomotor belirtilerinde ciddi bir azalma olduğu 

ifade edilmektedir. Bu bağlamda soya tüketiminin, sıcak basmasını etkili 

şekilde azalttığı ileri sürülmektedir. Sistematik bir derlemede farklı formlarda 

çeşitli fitoöstrojenler kullandıktan sonra, ürogenital atrofi ve üriner 

bozuklukların göstergelerinin düzeldiği ve kadınların cinsel işlevlerinde 

iyileşmeler olduğu ileri sürülmektedir. 

 Karayılan Otu: Fitofarmasötik Kuzey Amerika bitkisidir. 

Menopozdaki kadınlarda vazomotor semptomları tedavi etmek için en popüler 

şifalı bitkilerden biridir. Termoregülasyonda yer alan anahtar merkezi sinir 

sistemi reseptörlerine bağlanma ve bunları modüle etme yeteneği vardır. 

Meme dokusu yoğunluğunda veya endometriyal kalınlıkta değişikliklere 

neden olduğu veya vajinal sitolojide değişikliklere neden olduğu ileri 

sürülmektedir. Karayılan otunun doğrudan östrojenik aktiviteye sahip olduğu 

ifade edilmektedir. Bu nedenle; vajinal kuruluk, sıcak basması, gece 

terlemesi, uyku bozuklukları, depresyon, sinirlilik, vertigo ve kemik kaybı 

gibi menopoz semptomlarını iyileştirmek için kadınlar tarafından yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Karayılan otu günümüzde, menopoz semptomlarının 

tedavisi için uluslararası düzeyde beğenilen bir bitkisel ilaçtır. Literatür 

incelendiğinde yapılan çalışmalar sonucu karayılan otunun sıcak basmalarının 
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süresi, şiddeti ve sıklığını azalttığı ve davranışsal ve duygusal rahatsızlıklara 

(anksiyete, depresyon) iyi geldiği belirlenmiştir. Ancak etkinliğinin ve 

kullanılacak olan bitkinin çeşitli dozlarının ve olası yan etkilerinin 

belirlenmesi adına daha geniş örneklem gruplarında yapılan çalışmalara 

ihtiyaç vardır. 

Çuha Çiçeği: Çuha çiçeği yağı, linolenik asit ve g-linolenik asit 

açısından zengin çiçekli bir bitkidir. Çuha çiçeği bitkisinin tohumundan elde 

edilen yağı anti-enflamatuar etkileri olan omega-3 yağ asitlerini içerir ve 

omega-3 yağ asitleri prostaglandin E2'yi artırır. Çuha çiçeğinin vazomotor 

semptomları rahatlattığı düşünülmektedir. Yağ, atopik dermatit, romatoid 

artrit ve meme ağrısı (mastalji), menopoz ve adet öncesi semptomlar ve 

doğum indüksiyonu dâhil olmak üzere birçok kadın sağlığı sorunlarını tedavi 

etmek için kullanılır. Günlük 500 mg çuha çiçeği yağını plaseboyla 

karşılaştıran bir randomize kontrollü bir çalışmada;  6 hafta sonra sıcak basma 

sıklığının  %39 (çuha çiçek yağı) ve %32 (plasebo) azaldığı, sıcak basma 

şiddeti ve süresinin sırasıyla %42 (çuha çiçek yağı ve %32 (plasebo) ve %19 

(çuha çiçek yağı) ve %18 (plasebo) azaldığı belirlenmiştir. Şu anda menopoz 

semptomları için Çuha Çiçeği kullanımını destekleyen yeterli kanıt mevcut 

değildir. 

Sarı Kantaron: Sarı kantaron kendi kendine yetişebilen, uzun 

ömürlü bir bitkidir. Bu nedenle dünyanın birçok yerinde yetişebilir. Sarı 

kantaron sağlık alanında birçok alanda uzun yıllardır kullanılmaktadır. Sarı 

kantaron doğal bir antidepresandır. Bu nedenle menopoz döneminde 

görülebilen ruhsal değişimlerde yalnız veya kombine bir şekilde 

kullanılabilmektedir. İran‟da 80 kadın (0.990 mg sarı kantaron ekstresi grubu: 

40 plasebo grubu: 40) üzerinde yapılan bir çalışmada 8 hafta boyunca sarı 

kantaron ekstresi alan grubun sıcak basmalarının, menopoz semptomlarının ve 

depresyon sıklığı ve şiddetinin azaldığı belirlenmiştir.(Eatemadnia et al., 

2019).  Sarı kantaronun baş ağrısı,  gastrointestinal iritasyon, alerjik 

reaksiyonlar gibi yan etkileri ve ilaçlarla etkileşimi olabileceğinden kullanımı 

konusunda dikkatli olunmalıdır. 

Menopoz dönemi belirtileri için diğer doğal ürünler; yabani yam, 

melek otu, şerbetçi otu kedi otu, maça,  kava, ginseng ve polen özüdür. 
 

 Aromaterapi 

 Aromaterapi, çiçekli ve çiçeksiz bitkilerden ekstrakte edilen uçucu 

yağların bedensel, duygusal ve psikolojik sağlığı ve çeşitli hastalıkları 

iyileştirmek amacıyla, inhalasyon, topikal ya da oral şeklinde kullanıldığı 
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terapötik bir yöntemdir. Aromaterapi uçucu yağların solunmasının veya 

masajının endorfin, serotonin ve dopamin seviyesi dahil olmak üzere 

nörotransmiterlerin üretimini uyararak anksiyeteyi, stresi ve ağrıyı azaltır, kan 

basıncını düşürür, sıcaklık ve nabız gibi parametreleri düzenler, uyanıklığı ve 

gevşeme hissini artırır. Aromaterapi genellikle kadın sağlığı alanında oldukça 

sık tercih edilen yöntemlerinden biridir. Aromaterapi premenstrual sendrom, 

vajinal enfeksiyonlar, sistit, infertilite ve menopoz semptomlarında 

kullanılabilmektedir. Menopoz döneminde olan kadın üzerinde lavanta 

aromaterapisinin etkisinin incelendiği bir çalışmada; deney grubunda lavanta 

kullanımı öncesi ve sonrası semptom düzeyleri karşılaştırıldığında, menopoz 

semptom düzeylerinin önemli ölçüde azaldığı saptanmıştır. Yapılan bir meta-

analiz çalışmasında, lavantanın tek başına ve/veya diğer aromalarla 

kombinasyon halinde menopoz semptomlarını, cinsel işlevi, uyku kalitesini, 

kan basıncını, benlik saygısını, kaygıyı, sıcak basması sayılarını iyileştirmeye 

yol açabilirken, lipid profili üzerinde olumsuz etkisi olabileceği ifade 

edilmiştir. Menopoz sonrası dönemde aromaterapinin etkinliğini ve 

güvenliğini değerlendirmek için kullanılan bitkilere yönelik daha yüksek 

kaliteli çalışmalar yapılması gereklidir. 
 

 Akupunktur 

Geleneksel Çin tıbbından gelen bir uygulamadır. Ciltteki akupuntur 

noktalarına ince iğneler ile yerleştirerek vücudun enerji akışını dengelemek 

için yapılan tearapötik bir yöntemdir. Geleneksel Çin Tıbbı perspektifinden 

bakıldığında, menopoz „‟böbrek eksikliği veya işlev bozukluğu‟‟ ile ilişkilidir, 

çünkü böbrek sıcaklık, doğurganlık ve kısırlık ve sıvı dengesi 

düzenlemesinden sorumlu bir organdan ziyade bir sistem olarak 

kavramsallaştırılmıştır. 7o kadın üzerinde yapılan bir çalışmada (deney:36, 

kontrol:34) altı haftalık akupuntur müdahalesinin orta ila şiddetli menopoz 

semptomlarında hızlı ve klinik olarak anlamlı bir azalma sağladığı özellikle 

sıcak basmalarını önemli ölçüde azalttı belirlenmiştir. 360 kadın üzerinde 

yapılan başka  bir çalışmada ise (deney: 180, kontrol: 180) menopoza geçiş 

döneminde uygulanan elektroakupunktur uygulamasının, yaşam kalitelerini 

artırsa da, menopoz semptomlarını hafifletmediği belirlenmiştir. 

Akupunkturun bütünsel olarak nasıl uygulanabileceğini ve etkinliğini daha iyi 

belirlemek için büyük örneklem boyutlarına sahip çok merkezli, randomize, 

çift kör, kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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 Yoga 

İnsan gelişiminde fizik, bilinç ve psikolojik dengenin önemi üzerinde 

duran ve sağlıklı yaşamı destekleyen eski bir Hint fitness uygulamasıdır. 

Küresel popülaritesine bağlı farklı yoga biçimleri ortaya çıkmıştır. Tüm 

uygulamalar genellikle farkındalığı artırmak veya pozitifliği artırmak için 

fiziksel pozlar, hareketler, bilinçli solunum gibi teknikleri içerir. Yoga kas 

gücünü ve eklemlerdeki hareket açıklığını ve yaşam kalitesini artırarak 

menopoza yardımcı olur. Yoga egzersizlerinin gevşeme, germe, denge ve 

kuvvetlendirme etkileri ile menopoz dönemindeki kadınlarda, kan dolaşımını 

iyileştirdiği, kas tonusunu ve esnekliği artırdığı, gerilim, uykusuzluk, 

depresyon, sıcak basması ve cinsellik üzerinde olumlu etkileri olduğu 

belirtilmektedir. Sempatik sinir sistemine, artan ruhsal sorunlara ve 

kardiyovasküler riskleri azaltmaya iyi geldiği ifade edilmiştir. Yapılan bir 

çalışmada düzenli yoga terapisi uygulamasının menopoz semptomlarını en aza 

indirmede etkili olduğu belirlenmiştir. 60 kadın üzerinde yapılan bir 

çalışmada  (denye: 30, kontrol: 30) 21 günlük yoga eğitimi sonrası deney 

grubundaki kadınların menopoz semptomlarında önemli ve anlamlı düşüşlerin 

olduğu saptanmıştır.  
 

 Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) 

Zihinsel sağlık sorunları (örn. depresyon, anksiyete) ve sağlık 

koşulları (örn. kronik ağrı, kardiyopulmoner hastalık) için güçlü ampirik 

desteği olan yapılandırılmış bir psikolojik tedavidir. BDT tabanlı müdahaleler 

öncelikle vazomotor semptomları hedef almıştır. 90 kadın üzerinde yapılan bir 

deneysel çalışmada BDT‟nin kişinin bildirdiği vazomotor semptomları, 

depresif semptomları, uyku güçlüklerini ve cinsel kaygıların iyileştirilmesinde 

etkili olduğu belirlenmiştir. Duygu durum bozuklukları ve rahatsız edici 

menopoz semptomları olan 40-65 yaşındaki kadınlar üzerinde yapılan bir 

çalışmada grup bilişsel davranışçı terapisinin ruh halini, kaygıyı ve genel 

yaşam kalitesini iyileştirdiği ve ateş basması gece terleme sorunlarında 

iyileştirmeler sağladığı saptanmıştır.  
 

 Refleksoloji (Bölge Terapisi) 

 Refleksoloji binlerce yıldır farklı birçok kültürde uygulanan bir 

refleks terapi yöntemidir. Vücudun tüm bölümlerine (organlara ve sistemlere) 

karşılık gelen refleks noktaları kullanılarak sinirlerin ve kan dolaşımının 

uyarılmasını sağlayan bir uygulamadır. Dolayısıyla, bu bölgelere basınç 

uygulamanın ilgili vücut kısmındaki hastalıktan sorumlu enerji blokajlarını 

ortadan kaldırdığına inanılmaktadır. 40-60 yaş üzerindeki kadınlarda yapılan 
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çalışmada refleksoloji uygulama sonrasında ateş basması, terleme ve gece 

terlemesinde iyileşmeler olduğu belirlenmiştir. İran‟da 90 kadın üzerinde 

(denye:50, kontrol:50) yapılan çalışmada ayak refleksolojisinin menopozla 

ilişkili semptomları azalttığını ve menopoz sonrası kadınlarda yaşam kalitesini 

iyileştirdi saptanmıştır. 
 

 Hipnoz 

Odaklanılmış dikkat, derinden rahatlama, zihinsel imgelenmeyi içeren 

zihin-vücut terapilerindendir. Klinik hipnoz, derin bir gevşeme haline sokarak 

ağrı gibi kronik semptomları azaltmak için kullanılmıştır Yapılan bir pilot 

araştırmada Meme kanserinden kurtulanlar arasında sıcak basması için 5 

seanslık hipnoterapinin sıcak basması şiddetinde ve sıklığında  %69 ve üzeri 

bir azalma olduğunu saptamıştır. 

Menopoz semptomlarında uygulanan diğer TAT yöntemleri; 

Homeopati, farkındalık temelli stres azaltma, diğer vitaminler ve minerallerdir 

(A,B,C,D,K, kalsiyum, magnezyum, çinko). 
 

SONUÇ  

Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler menopoz semptomlarını 

iyileştirmede bütüncül bakımda yer almaktadır. Özellikle yaşam süresini 

artmasına bağlı menopoz semptomlarına maruz kalma süresinin artması 

kadınları TAT‟lara yönlendirmektedir. Gönümüzde TAT kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle kadın sağlığı alanında çalışan sağlık 

profesyonellerinin TAT konusunda bilgi sahibi olması, güncel literatürü 

yakından takip etmesi yararlı ve zararlı etkileri hakkında bilgi sahip olması 

kadınlara verilecek danışmalık açısından önem arz etmektedir.   Tamamlayıcı 

ve alternatif tedavilerle ile ilgili çalışmaların çoğu, küçük örneklem grupları 

ile çalıştıklarından dolayı, Her bir TAT müdahalesi için daha yüksek kaliteli 

randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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GİRİŞ 

Hemşireliğin mesleki yeterliliği ile ilgili kavramlar hemşirelik 

literatüründe yıllardır birçok açıdan araştırılmaktadır (Pijl-Zieber ve ark., 

2014). Bu araştırmalara rağmen, yeterlilik ve yetkinlikle ilgili literatürdeki 

boşluklar devam etmektedir. Bu boşlukların doldurulması ve mesleki 

yeterlilik doğrulaması gerekliliği, bakım kalitesini ve güvenli hasta 

sonuçlarını etkilemektedir (Church, 2016). Bu nedenle, mesleki gelişim, 

yeterlilik ve yetkinlik kavramlarının önemli bir yeri vardır. Mesleki gelişimin 

bakım kalitesinde oynadığı rol; hemşireler, hemşirelik kuruluşları ve benzer 

şekilde sağlık hizmeti alan bireyler için oldukça önemlidir (Levine ve 

Johnson, 2014). 

Hemşirelikte mesleki gelişim standartları, rol, güç, uzmanlık ve 

evrensel olarak tüm hemşirelerin yetkin bir şekilde gerçekleştirmesi beklenen 

eylem ve davranışların yetkili beyanları’dır (ANA, 2021). Hemşirelik 

dernekleri, mesleki gelişim standartlarının onaylanması için Amerikan 

Hemşireler Derneği (ANA)’ne sunulabilecek olan hemşirelik uzmanlık 

alanları için kapsam ve standartlar geliştirmektedir (Dickerson ve Durkin, 

2022). ANA mesleki gelişim standartlarını her beş yılda bir güncellemektedir. 

Bu güncelleme işlemlerinde kapsam ve standartların belirlenmesinde öncülük 

etmesi için Hemşirelik Mesleki Gelişim Derneği üyelerinden atama 

yapmaktadır (Harper ve Maloney, 2016). 

En son 2016 yılında belirlenen mesleki gelişim standartlarının beş yıl 

içerisinde gelişen ve değişen dünya şartlarına uyum sağlaması için 

güncellenmesinin mecburi olduğu belirtilmektedir. 2022 yılında mesleki 

gelişimin kapsamı ve standartlarının, yaşanan pandemi ile birlikte 2016 yılının 

standartlarından daha fazlası olması gerektiği ileri sürülmüştür. Yeni mesleki 

gelişim standartları sağlık hizmetlerini etkileyen mevcut ve gelecekteki 

sorunları ele almak için gerekli değişikliklerin ve eklemelerin yanı sıra derin 

bir analiz için daha güçlü kapsam ve standartlar üretmek için çeşitlilik içeren, 

eşitlikçi bir sürece gereksinim olduğu ifade edilmektedir (Harper ve ark., 

2022). 

1.HEMŞİRELİKTE MESLEKİ GELİŞİM UYGULAMA 

MODELİ 

Hemşirelikte mesleki gelişim Uygulama Modeli 2010’da 

yayınlamıştır. Bu modelde kapsam ve standartlar için birbiriyle ilişkili 

kavramlardan oluşan kavramsal çerçeve olarak bir açık sistem 

geliştirilmiştir (ANA, 2015). Kavramsal bir çerçeve karşısında, modeli hayata 
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geçirmek için konferanslara katılarak, güncel uygulamaları takip ederek ve 

ülke çapındaki meslektaşlarıyla ağ kurarak günümüzün sağlık hizmeti 

ortamındaki eğilimleri ve yenilikleri değerlendirmek gereklidir. Hemşirelikte 

Mesleki Gelişim Derneği bu görevleri üstlenerek gelişim standartlarını 

yayınlamaktadır. Hemşirelikte Mesleki Gelişim uzmanları, bilgi, beceri ve 

uygulamadaki boşlukları belirlemek için bir strateji geliştirerek mesleki 

gelişim standartlarını oluşturmaktadır (Rheingans, 2016).  

Mart 2022’'de, Hemşirelikte Mesleki Gelişim uzmanlığı meslek 

birliği olan Hemşirelikte Mesleki Gelişim Derneği, hemşirelikte mesleki 

gelişimin kapsam ve uygulama Standartları’nın dördüncü baskısını 

yayınlamıştır (Harper ve Maloney, 2022).  

2. MESLEKİ GELİŞİM STANDARTLARININ OLUŞUM 

SÜRECİ 

Hemşirelikte Mesleki Gelişim Derneği her bir çalışma grubu üyesine, 

mevcut kapsam ve standartların her bir bölümünü inceleme ve yorumlama 

için görev belirlemektedir. Bu görevler, uygulama standartlarının mevcut 

genel bakışını ve kapsamını analiz etmek, revizyonlar önermek ve performans 

standartlarını düzenleyerek eklemeler yapmaktır.  Bu görevleri yürütecek 

grubun çalışmasında zaman yönetimi oldukça önemlidir.  Görevleri yerine 

getirecek gruplar, aylık toplantılarla literatürü araştırmak, düzeltmek ve 

eklemeler önermek için bir araya gelmektedir (Harper ve ark., 2022). Mesleki 

gelişim standartlarını belirleme süreci ortalama bir yıl kadar sürmektedir. Tek 

bir anlam birliği için belirlenen standartlar için ANA tarafından zorunlu 

kılınan kamuoyu görüşü gerçekleştirilmektedir. Bu görüşlerde her yorum 

dikkate alınarak uygun şekilde düzenlemeler, eklemeler veya çıkarmalar 

yapılmaktadır. Geliştirilen son belge onay için ANA’ya gönderilmekte ve 

ANA tarafından standartların kabul edilmesi süreci takip edilmektedir (ANA, 

2017). 

3. MESLEKİ GELİŞİM STANDARTLARINA GENEL 

BAKIŞ 
Hemşirelikte mesleki gelişim kapsam ve uygulama standartları, 

dördüncü baskısındaki (Harper ve Maloney, 2022) ilk altı standart, uygulama 

standartlarını içermekte ve hemşirelik süreci çerçevesindeki uygulamaları ele 

almaktadır (ANA, 2021b). Bu standartlar, önceden belirlenmiş sonuçlara 

ulaşmada ihtiyaçların değerlendirilmesini, uygulama boşluklarının teşhisini, 

girişimlerin planlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini ele 
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almaktadır. Dördüncü baskıdaki güncellemeler, mevcut ve gelişmekte olan 

yeterlilik beklentilerini sağlayarak kapsam ve uygulama standartlarıyla 

uyumlu olduğu ifade edilmiştir (ANA, 2021a). 

*Hemşirelikte Mesleki Gelişim Uygulayıcılarının Rolleri  

1.Önder/lider 

2.Değişim ajanı 

3.Mentör 

4.Öğrenme kolaylaştırıcısı 

5.Savunucu 

6.Sorgulayıcı 

*Hemşirelikte Mesleki Gelişim Uygulayıcılarının Sorumlulukları 

1. Katılım/oryantasyon 

2. Yetkinlik yönetimi 

3. Eğitim 

4. Rol geliştirme 

5. işbirlikçi ortaklıklar 

6.Sorgulanbilirlik 

Hemşirelikte Mesleki Gelişim Derneği bu rolleri ve sorumlulukları 

desteklemektedir (Harper ve Maloney, 2021). Hemşirelikte mesleki gelişimin 

kapsam ve standartlarının 4. baskısında, araştırma/kanıta dayalı 

uygulama/kalite iyileştirme sorumluluğu desteklenerek daha anlaşılır ve 

uygulanabilir hale getirilmiştir. Hemşirelikte gelişim standartlarının 

yayınlanan son sayısında meslekler arası sürekli eğitim ve kanıta dayalı 

uygulamalarına odaklanıldığı belirtilmektedir. Son kapsam ve standartların 

yayınlanmasında, doktora yapan hemşire sayısındaki artış, yaşam süresinin 

uzaması, sağlık ve eğitim teknolojisindeki gelişmeler, sağlık personellerinde 

stresörlerin artması, ölçülebilir sonuçlara odaklanma, pandeminin toplumun 

sağlık durumunu hızlı bir şekilde etkilemesi gibi süreçlerin önemli etkisi 

olmuştur. Bu etkilerden özellikle de pandemide hemşirelerin görünürlüğünün 

artmasının, standartların uygulanmasına ışık tuttuğu ifade edilmiştir (Harper 

ve Maloney, 2022). 

4. SON BASKIDA (4.BASKI) BULUNAN 

HEMŞİRELİKTE MESLEKİ GELİŞİM STANDARTLARI 

1'den 6'ya kadar olan standartların hemşirelik süreci ele alınarak 

oluşturulduğu (Dickerson ve Durkin, 2022), 7'den 18'e kadar olan standartlar, 

profesyonel performans standartlarını içerdiği ve mesleki gelişim 
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uzmanlarının profesyonel rollerinde yeterli davranış düzeyini tanımladığı 

belirtilmektedir. İlk altı standartta ele alınan en önemli odak noktası eğitim 

faaliyetleri ve hemşirelikte mesleki gelişim girişimleri olmuştur. Eğitim 

faaliyetlerinde çalıştay, simülasyon öğrenme etkinlikleri yer alırken, 

hemşirelikte mesleki gelişim girişimlerini geliştiren projeler, programlar ve 

süreçler yer almaktadır. Aynı zamanda son baskı; yıllık yeterlilik programını 

yönetmek için sistemler ve süreçler oluşturmayı, kanıta dayalı bir uygulama 

rehberlik programı geliştirmeyi oryantasyon, yetkinlik yönetimi, eğitim, 

işbirlikçi uygulama, rol geliştirme ve sorgulamayı içermektedir (Kiat-Floro ve 

Zidek, 2022). 

4.1. Standart 1: Değerlendirme 

Standart 1, birey ve sistem performansı hakkında veri toplamak, 

analiz etmek ve sentezlemek için stratejiler sağlar (Harper ve Maloney, 

2022). Bu standartla ilişkili yetkinlikler, çeşitli kaynaklardan veri toplamayı 

ve uyumlu duruma göre veri toplamaya öncelik vermeyi içerir. Değerlendirme 

süreci, ilgili veri toplamaya rehberlik etmesi için kanıta dayalı değerlendirme 

tekniklerinin kullanılmasını içerecek şekilde genişletilmiştir. Yeterlilik 

değerlendirmesi, güvenli bir ortam yaratmayı ve değerlendirmeyi etkileyen 

teknolojideki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmayı içerdiği ifade edilmiştir 

(Harper ve Maloney, 2016). 

4.2. Standart 2: Tanı 

Standart 2, tanı hemşirelik süreci adımına odaklanır. Hem mevcut 

hem de potansiyel uygulama boşluklarını ve sağlık ekibi üyelerinin 

performansını etkileyen diğer sorunları belirlemek için değerlendirme 

verilerinin analiz edilmesini içerir. Mesleki gelişim konularını sistem veya 

uyum sorunlarından ayırma vurgulanır. Bir mesleki gelişim sorunu 

belirlendikten sonra, uygulama boşluğunun bilgi, beceri ve/veya uygulama 

eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için daha fazla 

analiz yapılır. Derneğin misyonu ve hedefleri ile ilgili uygulama boşluklarını 

analiz eder ve teşhisi kolaylaştırmak için bilgi ve iletişim teknolojisini kullanır 

(Harper ve Maloney, 2022 

4.3. Standart 3: Çıktıların Tanımlanması 

Standart 3, sağlık hizmeti alanların kaliteli bakımını ve güvenliğini 

sağlamak için saptanan gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmış bir plan 

için ölçülebilir sonuçların geliştirilmesi için temel sağlar. Bu standart, 

öğrenicilerin ve diğer paydaşların yönetmelikle uyumlu değerlerini yansıtan 
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ölçülebilir, kanıta dayalı, bağlama özgü sonuçların formüle edilmesini belirtir 

(Harper ve Maloney, 2022).  

4.4. Standart 4: Planlama 

Planlama süreci, paydaşlarla iş birliği içinde yenilikçi girişimlerin 

geliştirilmesini, çeşitliliğe saygı duymayı, yetişkin eğitimini, öğretim tasarımı 

ilkelerini kullanmayı, beklenen sonuçları ve mevcut kanıtları yansıtan içerik 

hazırlamayı içermektedir. Yetkinlikler, mevcut en iyi kanıtları ve örgütsel 

öğrenme kavramlarını kullanmayı ve meslekler arası girişimleri planlamayı 

içerir. Planlama standardı sürecin tüm aşamalarında, öğrenme, değişim ve 

ilgili teorileri uygulayarak sistem düşüncesini ortaya koymaktadır (Harper ve 

Maloney, 2022). 

4.5. Standart 5: Uygulama 

Tanımlanan planın uygulanması, bu standardın odak noktasıdır. 

Standart 5, planlı bir girişimin uygulanmasının sağlık hizmeti alan için kalite 

ve güvenliği sağlamaya odaklanıldığını vurgulayarak bağlamsal akıl 

yürütmeyi içermektedir. Hemşirelik mesleki gelişim uzmanı planın 

değiştirilmesine ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç 

duyulduğunda engellerin ele alınmasına izin verir. Kalite geliştirme 

araçlarının analizi, meslekler arası topluluk kaynaklarının koordinasyonu ve 

kanıta dayalı bulguların uygulamaya dönüştürülmesi ile birlikte karar 

vermenin vurgulandığı standart olduğu belirtilmektedir (Harper ve Maloney, 

2022).  

4.6. Standart 6: Değerlendirme 

Bu standart, sonuçlara ulaşma yönünde ilerleme ölçümünü ele 

almaktadır. Sistematik bir şekilde verilerin sonuçlarını analiz ederek 

paydaşları değerlendirmeye dahil etmek için kapsayıcı süreçler 

oluşturmaktadır. Davranış değişikliğini ölçmek için geçerli ve güvenilir 

araçlar kullanır. Karar verme sürecine rehberlik etmek ve sağlık hizmetleri 

alanlarının üzerindeki etkiyi belirlemek için değerlendirme verilerini 

sentezler. Sonuçların sürdürülmesinde önündeki engellerin belirlenmesine 

odaklanır; hemşirelik uygulamalarını ilerletmek için meslekler arası öğrenme 

ve uygulama ortamının etkisinin belirlenmesi, araştırma, politika veya 

değerlendirme verileri kullanılmaktadır (Harper ve Maloney, 2022).  

4.7. Standart 7: Etik 

Küreselleşme, çeşitlilik ve eşitlik gibi kavramlara odaklanan Standart 

7, Hemşireler için Etik Kurallar çerçevesinde önemli ölçüde genişletilmiştir. 
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Bu standart, etiği mesleki gelişim uygulamasının tüm yönlerine entegre 

ederek, ilgili yetkinlikleri denetler ve uygulamaya rehberlik eden etik ilkeleri 

tanımlar. Bu standart aynı zamanda etik diyalog için güvenli bir alan 

geliştirerek öğrencilerin etik yeterliliğini ve karar vermesini geliştirmeye de 

öncülük etmektedir (Harper ve Maloney, 2022). 

4.8. Standart 8: Eğitim 

Hemşirelikte mesleki gelişim uzmanları öğrenciye eğitim sağlama 

sorumluluğuna odaklanmak yerine, bir uzmanın kişisel öğrenme ihtiyaçlarına 

odaklanır. Bu standart, mevcut hemşirelik uygulamalarını yansıtan, analitik 

düşünmeyi destekleyen bilgi ve yeterlilik aramaktadır.  Mesleki gelişim 

uzmanı yeterliliğini korumak ve geliştirmek için, yansıtıcı uygulamayı 

kullanmak, sürekli eğitim faaliyetlerine katılmak, lisansüstü öğrencilere bir 

öğretmen olarak hizmet etmek, bir portföy oluşturmak üzere çok yönlü bir 

yaklaşım kullanmalıdır. Bu standardın, kişisel gelişimden mesleki gelişime 

kadar birçok konuda teşvik etmeye kadar uzadığı ifade edilmiştir (Harper ve 

Maloney, 2022) 

3.9. Standart 9: Kanıta dayalı uygulama 

Bu standart mesleki gelişim içerisinde yapılacak uygulamaların 

kanıtlarına odaklanmaktadır. Mesleki gelişimin altın kuralı bilimle iç içe 

olarak kanıtlanabilir olabilmeyi sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Bu 

standart, mevcut hemşirelik uygulamalarını yansıtan ve hemşirelerin 

yeterliliğini kanıta dayalı olarak ortaya koyan faaliyetlerde önemli bir yer 

tutmaktadır (Harper Maloney, 2022).  

4.10. Standart 10: İletişim 

Tarihsel olarak diğer standartlara dahil edilmiş olan iletişim, bu 

baskıda ayrı bir standarttır. Bu değişiklik, yüz yüze iletişimden sanal iletişime, 

öğrenime ve tele sağlığa geçerken COVID-19 salgınının etkisiyle ortaya 

çıkmıştır.  Sonuç olarak hem hemşirelerin hem de sağlık hizmeti alanların 

teknoloji ile iletişim kurma ve kullanma becerileri olan dijital okuryazarlık 

giderek daha önemli hale geldiği söylenebilir. Bu iletişim becerilerinin 

değerlendirilmesi, gerekli bir yeterliliktir. Bu standart kapsamındaki diğer 

önemli noktalar arasında öz değerlendirme ve iletişim becerilerinin sürekli 

gelişimi, çatışma yönetimi, geri bildirim sağlama ve müzakere becerilerine 

yer verildiği ileri sürülmüştür (Harper ve Maloney, 2022). 
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4.11. Standart 11: İş birliği 

Bu standart, sağlık hizmetleri ve meslek profesyonelleri, akademik iş 

birlikçiler ve çeşitli diğer paydaşlarla ortaklığın önemini vurgulayan 

genişletilmiş bir standarttır. Bu standardın yeni bir amacı, iç ve dış 

paydaşlarla iş birliği yaparak ve ortaklıklar kurarak toplum sağlığını 

geliştirmektir. İşbirlikçi paydaşlar ve sağlık hizmetleri alanlar için yüksek 

kaliteli ve güvenli bakım sağlama sorumluluğu taşımaktadır. Bu standardın bir 

başka yeni bileşeni de sağlık bilişimi uzmanlarıyla iş birliği yapma ihtiyacının 

tanınmasıdır. Bilişim uzmanları, uygulama boşluklarını teşhis etmek ve 

mesleki gelişimin etkinliğini ölçmek için gerekli bilgileri edinmeye yardımcı 

olmaktadır. Sağlık hizmetleri bir ekiple yürütülürken, hemşirelik 

profesyonelleri geleceğin işgücünü hazırlamak için dahili ve harici ortaklarla 

iş birliği yapmalıdır (Harper ve Maloney, 2022). 

4.12. Standart 12: Liderlik 

Bu standart, mesleğe yapılan yatırımın geri dönüşü, gelişmiş bakım 

kalitesi ve iyileştirilmiş sonuçlar aracılığıyla değer gösterme ihtiyacını 

vurgular. Daha önceki baskılarda belirtilen mentörlük ve değişim yönetimi 

standartları liderliğe dahil edilmiştir. Yenilikçilik, sorgulama ve yansıtıcı 

öğrenme kültürünün desteklenmesi liderliğin temel bileşenleridir. İnovasyon, 

mevcut bir süreci, hizmeti veya ürünü yeni ve yaratıcı bir şekilde geliştirir. 

COVID-19 salgını zorlu bir dönemde sağlık hizmetlerinin gelişen ihtiyaçlarını 

karşılamak için yenilik yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur (Harper ve 

Maloney, 2022). 

4.14. Standart 14: Bilimsel Araştırma 

Bu standartta, hemşireliğin mesleki gelişimi için kanıt ve araştırma 

bulgularını uygulamaya entegre etmek gerektiği ifade edilmiştir. Sorgulamayı, 

araştırmayı, kanıta dayalı uygulamayı ve kalite iyileştirmeyi 

içerir. Hemşirelikte mesleki gelişim uzmanları kuruluşun misyonuna, 

vizyonuna ve stratejik hedeflerine odaklanarak “uygulama kararlarına 

rehberlik etmek için mevcut en iyi kanıtları” kullanmaktan sorumludur 

(Harper ve Maloney, 2022). 

4.15. Standart 15: Uygulama Kalitesi 

Uygulama kalitesi standardı, hemşirelik ve sağlık hizmetine kaliteyi 

sağlamaya katkıda bulunmasını gerektirir. Bu katkı, profesyonel gelişimi 

teşvik ederek, öğrencilerde ileriye yönelik düşünmeyi besleyerek ve 

meslektaşlara rehberlik ederek elde edilebilir. Hemşirelikte mesleki gelişim 
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uzmanları, kaliteli sonuçlara özel bir vurgu yaparak bu standardı genişletir ve 

sonuç verilerini analiz eder, sentezler ve duyurur.  Bu standart yeterlilikleri de 

içermektedir (Harper ve Maloney, 2022). 

4.16. Standart 16: Mesleki Uygulama Değerlendirmesi 

Mesleki uygulama değerlendirme standardı, kişinin kendisinin ve 

başkalarının hemşirelik uygulamalarını değerlendirmesini gerektirir. Bu 

standart, yeterlilikler, öz-değerlendirme ve başkalarının uygulamalarının 

değerlendirilmesi ile ilgilidir. Böylelikle bu standart performansı ile ilgili geri 

bildirim alınmasını, mentörlük yapılmasını ve mentörlük alınmasını gerektirir 

(Harper ve Maloney, 2022). 

4.17. Standart 17: Kaynak Yönetimi 

Bu standart, yatırımın geri dönüşü gibi sonuçları belgeleme ihtiyacını 

içerecek şekilde genişletilerek bir kaynağın yönetilmesini vurgular. 

Kuruluşlarının misyonu, vizyonu ve stratejik planıyla uyumlu kaynak 

yönetimini içerir. Eğitim ve öğretimin tüm kapsamını uygulamaya davet eder 

(Harper ve Maloney, 2022). 

4.18. Standart 18: Çevre Sağlığı 

Bu standart son baskıda yeni yer alan bir standarttır. Çevre sağlığı, 

uygulama ve öğrenme ortamında çevresel güvenlik ve sağlık için kanıta dayalı 

girişimleri vurgular. Bu standart, stres faktörlerini değerlendirmesini ve 

çeşitli, kapsayıcı ve eşitlikçi meslekler arası öğrenme ve uygulama ortamlarını 

teşvik etmesini gerektiğini savunur. Böylelikle devam eden bir profesyonel 

öğrenme kültürünü teşvik eder. Bu standart, güvenli olmayan davranışlar için 

düzenleyici ve akreditasyon standartlarını raporlama mekanizmalarını ele alan 

kurumsal politikaları içerecek şekilde genişler. Sürdürülebilir çevre sağlığında 

öğrenme ve uygulama ortamları oluşturmak için işyerinde geliştirici 

programların olması için işbirliği yapılması gerektiği belirtilmiştir (Harper ve 

Maloney, 2022). 

SONUÇ 

Hemşirelik için mesleki gelişim standartları, hemşirelerin profesyonel 

rolünde yetkin bir davranış düzeyini tanımlar. Hemşirelik Uygulama Kapsamı 

ve Standartları ile uyum sağlamak için birçok düzenlemeler yapılmıştır.  

Gelecekte, hemşireler bu yeni standartlar sayesinde çok sayıda durum 

ve koşulda çözüm odaklı olarak; optimum hemşire-hasta oranlarında, bakımın 

bireyselleştirilmesine yönelik çok yönlü yaklaşımlarla, dinamik ve liderlik 

tarzı içinde işlevsellik gösterebileceklerdir. Tüm hemşirelik uygulamaları için 
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nihai hedeflere ulaşmak, optimal bakım sağlamak, sağlığı geliştirmek ve 

korumak için profesyonel standartlara gereksinim her zaman vardır. 

Hemşireler alanında uzmanlaşarak, standartları olumlu yönde değiştiren, 

araştırmaya ve geliştirmeye katkıda bulunan meslek profesyonelleri 

olmalıdır. Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar da toplumun sağlık refahı için 

mesleki gelişim standartlarını ve hedefleri etkileyen profesyonel rol 

yetkinliğini zenginleştirmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Mesleki gelişim standartları, 

Profesyonellik, ANA  
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GİRİŞ 

KBRN açılım olarak Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer 

kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesi suretiyle oluşturulmuş bir terimdir. 

KBRN Olayını genel mana da açıklamak gerekirse insanların, hayvanların, 

kurumların araç ve teçhizatları üzerinde veya çevreye yıkıcı etkiler 

oluşturmak üzere bilerek hazırlanmasıyla meydana gelebileceği gibi herhangi 

bir kasıt olmayıp kaza sonucu da meydana gelebilecek tehditlerdir. Ayrıca 

Kitle İmha Silahlarının günden güne kontrol edilemeyecek şekilde artarak 

yayılması sonucunda, konvansiyonel olmayan bu silahlarda KBRN tehdidine 

zemin hazırlamaktadır. (NATO [North Atlantic Treaty Organization], 2015) 

KBRN savunmasına değinirsek ‘’Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve 

nükleer saldırılarından korunabilmek, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve 

nükleer ajanlarının etkilerini yok etmek veya mümkün olduğunca en aza 

indirebilmek amacıyla alınan önlemler ve yapılacak çalışmalardır’’ olarak 

tanımlanmıştır. (KBRN Tehdit ve Tehlikelere Dair,2020) 

Bu anlamda, KBRN olayına karşı müdahale olay meydana gelmeden 

önce planlanmış olması, KBRN olayına müdahale edecek kişilerin süreklilik 

arz eden bir eğitimden geçirilmiş olması, KBRN tehditlerine karşı 

kişisel/toplu korunma teçhizatlarının ve tespit/teşhis cihazlarının karşılanması 

ve insanların bilinçlendirilmesi ile başarıya ulaşması mümkündür. Müdahale, 

KBRN olayından sonra zararın büyüklüğü, maruz kalınan dozun miktarı ve 

temas süresine bağlı olacak şekilde derhal ve etkilerinin sonlandırılabilmesi 

için birkaç haftalık sürebilecek bir faaliyetler bütünüdür. Bu süre zarfında can 

ve mal kurtarma işlemlerinin yanında KBRN tehdidiyle karşı karşıya kalınmış 

olağanüstü durumundan olağan duruma dönmesi için gerekli çalışmaların 

yapılması büyük önem arz etmektedir. Görevlendirilecek kişilerin bir plan ile 

belirlenmesi, gerekli kişisel koruyucu teçhizatların ve cihazların tedarikinin 

sağlanarak sevkinin ve dağıtımının yapılması, halkın devamlılık arz edecek 

şekilde bilgilendirilmesi ve KBRN farkındalığın oluşturulması, tıbbı destek ve 

hasar tespiti müdahale evrelerinin bileşenleridir.  

1. KBRN OLAYLARINDA KULLANILAN KİŞİSEL 

KORUYUCU TEÇHİZATLAR 

1.1. Kişisel Korunma Teçhizatları Kullanım Amacı 

Bir ya da birden fazla güvenlik ve sağlık tehlikesine karşı bireyi 

korumak için bireylerce giyilmek, taşınmak, ya da takılmak için tasarlanmış 

herhangi bir malzeme, alet ya da cihazı bireyi bir ya da daha fazla olası 

risklere karşı korumak için bir bütün haline üretici tarafından getirilmiş birçok 
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malzeme, cihaz ya da aletten oluşmuş bir donanıma kişisel koruyucu donanım 

denilmektedir (Asma, 2006; Kuşçu, 2014). 

KBRN Kişisel koruyucu teçhizatlar, bir KBRN olayı olması 

muhtemel durumlardan önce veya sonrasında meydana getirebileceği 

zararlardan  korunmak ve bu zararları en az miktara indirebilmek amacıyla 

tasarlanmış solunumun, gözlerin ve cildin korumasını sağlayacak 

malzemelerdir. 

1.2. Kişisel Korunma Teçhizatlarının Çeşitleri 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) oluşturulmuş 

KBRN Sözlüğü kapsamında Kişisel Koruyucu Teçhizatlar; aşağıda resimlerde 

görüldüğü gibi KBRN timlerinde görevli kişilerin kullanacağı KBRN 

eldiveni, KBRN bot kılıfı, KBRN maske ve maske filtresi ile KBRN 

koruyucu elbiseden oluşmakta olup KBRN koruyucu elbiseler tehlikenin 

büyüklüğü göz önüne alınarak tam korumaya, kullanım rahatlığına, kolay 

hareket etme kabiliyetine veya riskin düşük olmasına göre A,B,C, ve D olarak 

çeşitlendirilmiştir. 
 

• KBRN Eldiveni 

 

 

 

 

 

                                  Resim 1: KBRN Koruyucu Eldiven (Anonim, 2022) 

• KBRN Bot Kılıfı 

 

 

 

 

 

 

       Resim 2: KBRN Koruyucu Bot Kılıfı (Anonim, 2022) 



93 | BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ:  
TIBBİ, PSİKOSOSYAL, MESLEKİ YÖNLER 

 

• KBRN Maskesi 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Resim 3: KBRN Maskesi (MEB, 2011) 

• KBRN Maske Filtresi 

 

 

 

 

 

 

           Resim 4: KBRN Maske Filtresi (MEB, 2011) 

• A, B, C ve D Seviyesi KBRN Koruyucu Elbise 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                   Resim 5: KBRN koruyucu elbise (MEB, 2011) 
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1.3. Kişisel Korunma Teçhizatlarında Dikkat Edilmesi 

Gerekenler 

Kişisel korunma teçhizatların doğru şekilde giyilmeleri ve KBRN 

tehditleri esnasında oluşabilecek tehlikelerden en az düzeyde etkilenmeleri 

için uzman kişiler tarafından eğitim alınması gereklidir, belirli saklama 

ömürleri olduğundan uzun süreli stoklanması ve bakımı zordur, normal 

durumlarda tedarik edilerek personel eğitilmeli ve gerçek olaylarda hatasız 

kullanılabilmelidir, doğru şartlarda depolanmalı ve uygun yerlerde 

konuşlanmalıdır. Malzemelerin koruma oranı ve kalitesi ne derece yüksek 

olursa olsun gerekli eğitim, kullanım biçimi ve depolama şartları doğru 

olduğu oranda fayda sağlayacaktır. Yanlış kullanımından kaynaklı bir hata 

risk tehlikesini artıracaktır. 

2. KBRN OLAYLARINA ACİL MÜDAHALE 

2.1. Müdahale 

Afet ve acil durum faaliyetleri: ‘’Afet ve acil durumlar ile sivil 

savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana 

gelmelerinden önce hazırlık ve zarar azaltmayı hedefleyen, olay sırasında 

yapılacak müdahale ve olayların sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme 

çalışmaları’’ olarak tanımlanmış olup ülkemizde afetlere karşı acil müdahale 

ilk 15 gün olarak öngörülmüştür. (Afet ve Acil Durum Müdahale, 2013) 

KBRN olayının zamanında ve doğru şekilde saptanması olanakların 

en düşük seviyede kullanılmasına ve kayıpların azaltılmasına büyük katkı 

sağlamaktadır. Müdahale aşamasında sorumlu personelin belirlenmesi, 

kamuoyunun bilgilendirilmesi ve güvenli bölgelere aktarılması, hasarın 

saptanması, zarar azaltma müdahale çalışmaları olarak uygulanmaktadır. İlk 

ve temel hedef olabildiğince en kısa sürede kişi sayısına müdahale ederek 

olabilecek en çok sayıda insan yaşamı kurtarmak ve maruz kalmış kişilerin 

dekontaminasyon işlemlerini sağlamaktır. Müdahale aşamasında yapılan 

faaliyetler; KBRN tehditlerinin dozunu ve miktarını tespit ve teşhis, iletişim, 

ulaşım, tahliye, dekontaminasyon, tedavi, güvenlik, hasar tespiti ve hasarın 

ortadan kaldırılması şeklinde sıralanabilir. 

 2.2     Müdahale Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlar 

Afet ve acil durum hizmetleri genel olarak; hazırlık aşaması, 

müdahale aşaması ve ön iyileştirme aşamaları olarak üç bölümde 

planlanmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından belirlenen 
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ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar; acil durum ve afet hizmetlerinde görev alacak 

personelin görev sorumluluklarını tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasında 

uygulanacak hizmetlerin standartlarını belirlemek amacıyla bir araya gelir ve 

Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlar.  Hazırlanan plan Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe girer. (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit 

ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (2020). Resmi Gazete, Sayısı 31261) 

bağlı kalmak koşuluyla bakanlıklar, diğer kurum ve kuruluşlar tabi oldukları 

yönetmeliğe uygun şekilde, gerektiği durumlarda iş birliği ve koordinasyon 

çerçevesinde çalışarak kendilerine ait sorumlulukları eksiksiz ve doğru bir 

biçimde yerine getirmekle görevlendirilir. İlgili mevzuat kapsamında; ‘’KBRN 

olaylarına müdahalede yardım talebinde bulunulması durumunda askeri KBRN 

ekipleri yardımcı müdahalede bulunur. Askeri birliklerin olay yerinde 

görevlendirilmesini yerine getirerek ve asli görevlerini aksatmaksızın askeri 

birliklerin, sivil asker iş birliği çerçevesinde KBRN olayları ile ilgili kendilerinden 

talep edilen her türlü desteğin yerine getirilmesini sağlamak’’ şeklinde Milli 

Savunma Bakanlığının görev ve  

Müdahale Hizmetlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve 

sorumlulukları; TSK tarafından acil durumlar ve afetler için oluşturulan planların 

Türkiye Afet Müdahale Planı ile paralel biçimde olmalıdır. Yönetmelikte 

belirlenmiş şekilde kendilerinden istenen donanımı, gerekebilecek malzeme ve 

personel desteğini ilgili kurumlara vermekle sorumludur. 

Müdahale Hizmetlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 

Görev ve Sorumlulukları; başta Türkiye için Afet Müdahale Planını hazırlamak 

ile yükümlü olup KBRN hizmet birimlerinin koordinasyonu, bilgi toplama ve 

gerekli kurumlar ile paylaşma, malzeme ve donanım sağlama, çalışacak personel 

ve uzmanların belirlenmesi ile sorumludur. 

Müdahale Hizmetlerinde İl Özel İdare Makamlarının Görev ve 

Sorumlulukları; İl Özel İdare Makamları sorumlulukları altındaki bölgelerde 

gereken tedbirlerin alınması, ihtiyaca yönelik harcamanı yapılması, gerektiği 

durumlarda ilgili birimlerle iş birliği içerisinde olarak malzeme, donanım ve 

uzman personelin istek ve temin edilmesinden sorumludur  

Müdahale Hizmetlerinde Bakanlıkların Görev ve Sorumlulukları; 

• Milli Savunma Bakanlığı;  gerekebilecek istihbaratı sağlamak, ilgili 

kurumlarla gerekli bulduğu bilgileri paylaşmak ve istenen malzeme, 

teçhizatları temin etmek ile sorumludur. 
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• Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; iletişim, ulaşım ve 

tahliye etme işlemlerini sağlamak ayrıca güzergâhları kullanıma hazır 

bulundurmak ile sorumludur. 

• İçişleri Bakanlığı; KBRN tehlikesi maruz kalınan bölgedeki 

kamuoyunun tahliye edilmesi, güvenli bölgelere nakli ve emniyet 

faaliyetleri ile sorumludur. 

• Sağlık Bakanlığı; KBRN tehlikesi maruz kalınan bölgedeki halka acil 

tıbbi destek sağlamak, alınan örneklerin tahlillerini ve 

değerlendirmesini yapmak, kamuoyunun sağlığını korumak amacıyla 

aşı, ilaç ve gerekli tıbbi malzemeleri üretmek, temin ve tedarik etmek 

ile sorumludur. 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Hasar tespiti ve KBRN tehlikesinin 

çevreye etkisinin araştırılması ve raporlanması ile sorumludur. 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; KBRN tehlikesine maruz kalmış 

kişilere sosyal ve psikolojik destek sağlamak ile sorumludur. 
 

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde ilk kez görülen Yeni Tip 

Koronavirüs Hastalığı Covid-19 olarak adlandırılmıştır. Deniz ürünleri ve 

hayvan pazarlarında tespiti yapılan bu hastalık çok kısa süre de salgın haline 

dönüşmüş ve Ocak 2020’den itibaren etkisini artırmaya başlamıştır. Bunun 

üzerinde birçok ülke vatandaşı ülkeden ayrılma yoluna gitmiştir. Ülkemiz 

adına da Türkiye’ye dönme isteğinde bulunan kişileri Türkiye’ye getirme 

çalışması yapılmıştır. Milli Savunma Bakanlığına verilen görev dolayısıyla 

‘’Koca Yusuf Operasyonu’’ ile 42 kişi başarıyla ülkemize getirilmiş ve Sağlık 

Bakanlığınca gelen yolcular karantina altına alınmış ve tedavi işlemlerine 

başlanmıştır. Uçak ve malzemelerin dekontaminasyon işlemlerini ise Hava 

Kuvvetlerine ait KBRN personeli icra ederek KBRN müdahalesi 

tamamlanmıştır. Bu durum kurumlar arasındaki görev ve iş birliğinin en yakın 

örneklerinden biridir. Çin'in Wuhan şehrindeki bulunan Türkler için tahliye 

gerçekleşmiş ve gelen uçak Ankara’ya varmıştı. https://www.haberturk.com/cin-

in-wuhan-sehrindeki-tahliye-edilen-turkleri-tasiyan-ucak-ankara-ya-inis-

yapti-2570240 (Erişim Tarihi: 19 Ekim 2022) 

 

 

 

https://www.haberturk.com/cin-in-wuhan-sehrindeki-tahliye-edilen-turkleri-tasiyan-ucak-ankara-ya-inis-yapti-2570240%20(Erişim
https://www.haberturk.com/cin-in-wuhan-sehrindeki-tahliye-edilen-turkleri-tasiyan-ucak-ankara-ya-inis-yapti-2570240%20(Erişim
https://www.haberturk.com/cin-in-wuhan-sehrindeki-tahliye-edilen-turkleri-tasiyan-ucak-ankara-ya-inis-yapti-2570240%20(Erişim
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

KBRN olayları tarihi incelendiğinde genellikle savaşlarda ve terör 

olaylarında asimetrik güç olarak yıldırma, panik ve korkuya sevk etme ve 

zarar verme amacıyla kullanılmıştır. KBRN yalnız insanlar, hayvanlar, 

kurumlar veya çevre sağlığına zarar vermek amacı güdülerek hazırlanmasıyla 

değil günümüz dünyasında herhangi bir kasıt olmaksızın kaza sonucu da 

meydana gelebilecek tehditlerin başındadır. Bu kimi zaman kimyasal üretim 

yapılan bir fabrikada, kimi zaman içme suyuna karışan biyolojik madde 

sebebiyle meydana gelebilmektedir. Ayrıca Covid-19’da günümüzde en 

önemli örnek olarak durmaktadır. Gelişen teknoloji, sanayileşme ile birlikte 

tek enerji kaynağına bağlılığın kaldırılması daha da önemlisi belirli ülkelerde 

bulunan enerjinin ülkeler arası yaşanan çatışmalar nedeniyle tedarikinde 

sorunlar olabilme olasılığı sonucunu ortaya çıkarmakta ve yeni enerji 

kaynaklarına yönelmeye neden olmaktadır. Örnek vermek gerekirse Rusya-

Ukrayna savaşı sonucu doğalgaz tedarikinde sorunlar yaşayan Avrupa’nın 

çeşitli kaynaklar aramaları gösterilebilir.  

KBRN dediğimiz dört farklı alanın günümüz dünyasında tehditleri 

sürekli olarak artmakta olduğundan buna yönelik müdahale yöntemleri, 

eğitimler ve teçhizatlar da süreklilik arz eden bir durum olmakta ve gereken 

önemin verilmesi gerekmektedir. Müdahalenin tehdit oluşmadan önce ve 

sonrasında detaylı olarak planlanması, kurumlara verilen görevlerin aksaklık 

olmadan iş birliği içerisinde belirlenmesi büyük önem arz etmekle birlikte 

yeni tür KBRN tehditlerine karşı KBRN teçhizatlarının da koruyuculuğu 

sürekli izlenebilmelidir. Bununla birlikte hatasız olarak planlama ve kusursuz 

teçhizat her zaman yeterli olarak görülmemeli görevli personele verilen 

eğitimler sürekli güncel tutulmalı ve halk üzerinde KBRN olayları karşısında 

farkındalık oluşturularak belirli eğitimler ve KBRN teçhizatlarının kullanımı 

anlatılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Kişisel koruyucu donanımlar (KKD), işçilerin çalışma ortamında 

yaptığı işten dolayı yaralanmaları, kazaları önlemek ve güvenliği 

etkilenmemesi adına giyilen, takılan veya tutulan materyallere denir. 

Mesleki tehlikeler öncelikle iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile idare 

tarafından kontrol edilmelidir. Oluşabilecek tehlikelere göre sonrasında KKD 

kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı devlet, işveren ve 

işçiler olarak üç cepheden de önemlidir. Ülkemizde Kişisel Koruyucu 

Donanım Yönetmeliği (Resmi Gazete: 29 Kasım 2006, Sayı:26361) ve Kişisel 

Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Resmi 

Gazete: 2 Temmuz 2013, sayı:28695) mevzuatları bulunmaktadır. İşverenler 

işyeri çalışma ortam risklerine göre çalışan iş koluna uygun olacak şekilde 

kişisel koruyucu donanımları sağlamalıdır. İşçiler ise kendilerine sağlanan 

KKD’leri kullanmakla yükümlüdür. (Taşyürek M.)  

Çalışma ortamında hangi KKD kullanılacağı, seçimi ve nasıl 

kullanılacağına dikkat edilmelidir. Kişisel koruyucu donanımların sıhhi ve 

güvenilir bir durumda kullanılması ve bakımının yapılması gereklidir. 

Çalışanların sahip olduğu kişisel koruyucu donanımlardan işverenler 

sorumludur. Kişisel koruyucu donanımlar güvenli yapıda olmalıdır. Arızalı 

veya hasarlı olan KKD kullanılmamalıdır. 

İşyerlerinde kişisel koruyucu donanımların kullanımı hakkında eğitim 

verilmesi gereklidir. KKD kullanacak olan her çalışanın bu eğitimi alması 

önemli bir gerekliliktir. Kişisel koruyucu donanımlar hangi durumda, ne 

zaman gereklidir konuları çalışanlar tarafından bilinmelidir. Çalışanlar, kişisel 

koruyucu donanımlar giyilmesi, ayarlanması, bakımı ve kullanım ömrü 

hakkında eğitim almalıdır. Kişisel koruyucu donanımların kullanmasına izin 

verilmeden önce eğitim alan çalışanların kullanma becerisine bakılır ve 

gerekli olan anlama ve beceriye sahip olmayanlara tekrar eğitim verilir. 

1.1 Kişisel Koruyucu Donanım Çeşitleri 

Çalışılan yerin disiplinine göre çalışanları koruma alanları farklılık 

göstermektedir. Bu koruma alanlarına göre de kişisel koruyucu donanım 

çeşitleri bulunmaktadır. 

1.1.1 Göz ve Yüz Koruması: 

Çalışanlar aşağıdakilere maruz kaldığında uygun koruma 

kullanılmalıdır: 

• Uçan parçacıklar, 
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• Erimiş metal, 

• Sıvı kimyasallar, 

• Asitler veya kostik sıvılar, 

• Kimyasal gazlar veya buharlar, 

• Potansiyel olarak zararlı ışık radyasyonu 

Koruyucu göz ve yüz cihazları ANSI Z87.1-1989 standartlarına 

uygun olmalıdır. (Amerikan Ulusal Standartlar Ensitütüsü (ANSI) - Mesleki 

ve Eğitim için Göz ve Yüz Koruması) Güneş gözlükleri ve benzerlerinin 

kırılma güçleri ve test yöntemleri bu standartlara uygun olmalıdır. ANSI 

Z87.1’de en etkili malzemeyi ve kullanım yöntemlerini tanıtmak için farklı 

yüz ve göz koruyucu ekipmanların seçimi, kullanımı ve bakımı için kriterler 

ve koşullar açıklanmaktadır. Ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

tarafından TS EN 167 Kişisel göz koruması - Optik deney metotları 

bulunmaktadır.  

Yüz ve göz için koruyucu donanımlar; gözlükler, kaynak gözlükleri 

ve kaynak kasklarıdır. (el siperleri) Göz ve Yüz Korumasına ait gereklilikler 

OSHA ‘da bulunmaktadır. (Occupational Safety and Health Administration – 

Mesleki güvenlik ve sağlık yönetimi) 

1.1.2 Kafa Koruması: 

Nesne düşme tehlikesi olan yerlerde, başın sert zemine çarpmasına 

neden olacak durumlarda, yüksekte çalışmalarda, fırlayan bir nesnenin kafaya 

çarpması gibi durumların karşılaşılabileceği işyerlerinde kafa koruması 

sağlanmalıdır. Bunun için uygun baret, bone veya kask seçimi yapılmalıdır. 

Kadın işçilerin saçları ise makine ile çalışırken hareketli aksama 

kaptırılmaması için saç filesi kullanmalıdır.  

Kafa koruması için gerekli olan koruyucu kasklar ANSI Z89.1–1986 

ile uyumlu olmalıdır. (Amerikan Ulusal Standartlar Ensitütüsü (ANSI) - 

Endüstriyel baş koruması) standartına uyum sağlamalıdır. Bu standardın 

gerekliliklerine uygun kasklar, hem sınıf (yalıtıma göre) hem de tip (darbe 

gücünün bulunduğu yere göre) olarak açıklanmaktadır. Kaskların muayene ve 

bakımı ile ilgili öneriler standardın ekinde bahsedilmektedir. 

1.1.3 Ayak Koruması: 

Ayak yaralanmaları çoğu iş kolunda görülmektedir. Madenlerde, 

metal üretimi olan yerlerde, inşaat işleri gibi birçok çalışma alanında düşen 

veya yuvarlanan nesneler ve tabanı delen nesnelerin olduğu bir çalışma 

alanında ayak koruması sağlanmalıdır.  

https://www.osha.gov/
https://www.osha.gov/
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Mesleki ayak korumasına ait gereklilikler OSHA’da bulunmaktadır. 

Çalışanlar, ayak yaralanma tehlikesi olan alanlarda koruyucu ayakkabı 

giymelidir. 

Koruyucu ayakkabılar ANSI Z41-1991  ’uygun olacaktır. (Amerikan 

Ulusal Standartlar Ensitütüsü (ANSI) - Koruyucu Ayakkabılar) Bu standarta 

göre darbe ve sıkıştırma direnci baz alınarak ayakkabılar seçilmelidir. Taban 

delinme direncine sahip ya da metatarsal (ayağın üst kısmını koruyan) özel 

ayakkabı türleri bulunmaktadır.  

1.1.4 El Koruması: 

Elleri tehlikeye maruz kalan çalışanlar el koruması kullanmalıdır. Bu 

tehlikeli durumlar; 

• Zararlı maddelerin cilt tarafından emildiği, 

• Şiddetli kesikler, yırtılmalar, delinmeler ve sıyrıkların 

oluşabileceği, 

• Kimyasal ve termal yanıklar, 

• Zararlı aşırı sıcaklıklar olabilir. 

OSHA Standardı 1910.138’da  ”El Koruması” standartlarından 

bahsedilmiştir. 

El koruması için eldivenler kullanılmadır. Kişisel koruyucu donanım 

olan eldivenler iş kollarına göre farklılık gösterir. Tehlikeli kimyasallara ve 

mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler, soğuğa karşı eldivenler, 

kesilmeye/ yırtılmaya karşı eldivenler gibi.  

1.1.5 İşitme Koruması: 

Çalışanların gürültüden kaynaklı(85 dB ve üstü) işitme kaybını 

engellemek için işitme korumasını sağlayacak kişisel koruyucu donanım 

kullanmalıdır. Kulak tıkacı, kulak yolu kapağı koruyucuları ve kulaklık ile 

koruma gerçekleştirilir. Kulak tıkaçları, genellikle sürekli maruz kalma 

durumları için en iyisidir. Kulak yolu kapağı koruyucuları ise gürültülü 

alanlara sık giriş çıkış olduğu durumlarda kullanışlıdır. Kulaklıklar, yüksek 

frekanslar için daha iyi olabilir ve ekstra koruma için kulak tıkaçları ile 

birleştirilebilir. 

OSHA Standardı 1910.95’de “Mesleki gürültüye maruz kalma” 

konusundan bahsedilmiştir. 
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1.1.6 Solunum Koruması:  

Çalışma ortamında metal zerrecikleri, toz, sis ve duman bulunan 

çalışanların solunum sistemlerinin zarar görmemesi için solunum koruyuculu 

kişisel koruyucu donanım kullanmalıdır. Ortamdaki parçacıkları filtreleyip 

temizleyen cihazlar kullanılmalıdır. Etkili mühendislik kontrolleri mümkün 

olmadığında solunum cihazları kullanılmalıdır. Tıbbi değerlendirme, işyeri 

izleme ve solunum korumasının diğer hükümleri yapılmadan solunum cihazı 

kullanılmamalıdır. 

1.1.7 Elektrik Tehlikelerinden Korunma: 

Elektrik hem günlük hayatta hem de iş hayatında olmazsa 

olmazlardan biridir. Elektrik ile çalışırken gerekli önlemleri almak iş 

güvenliği açısından oldukça önemlidir. Elektrik tehlikelerini en aza indirmek 

ya da ortadan kaldırmak için pek çok farklı ürün mevcuttur. Bunlar elektrik ile 

çalışılan iş alanlarının her yerinde kullanılmaktadır. Elektrikle ilgili 

çalışmalarda tehlikeleri (çarpılma, yaralanma, yanık) en aza indirmek, ortadan 

kaldırmak için kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. 

OSHA Standardı 1910.137’de “Elektrikten Koruyucu Cihazlar” 

konusundan bahsedilmiştir. Bunlar; yalıtım battaniyeleri, paspaslar, örtüler, 

hat hortumu, eldivenler ve lastik manşonlardır. Elektrik tehlikesini önlemek 

için kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlar günlük olarak kontrol edilmelidir. 

1.2 Koruyucu Giysiler: 

Isı, kimyasallar, elektrik, nükleer ve radyoaktif tehlikelere karşı 

koruma sağlayan işe uygun koruyucu giysilerdir.   

Koruyucu giysi türleri: 

• Tulumlar, 

• Tamamen kapsüllü kimyasal koruyucu giysiler, ( “ay giysisi/uzay 

insanı giysisi”) 

• İtfaiyecilerin “yanmaz itfaiyeci” teçhizatı, 

• Koruyucu kolluklar, 

• Önlükler, 

• Ayakkabı kılıfları vb. olabilir. 

1.3 Koruyucu Giysi Seçimi  

Çalışılan ortamdaki tehlikelere ve koşullara göre kıyafet seçimi 

yapılmalıdır. Boyutu, uyumluluğu ve nefes alınabilirliğe bakılmalıdır. 
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Özellikle kimyasal risklerin bulunduğu çalışma ortamında KKD çok 

önemlidir.  

Kimyasal Risklere Karşı Koruyucu Giysiler İçin Seçim 

Faktörleri: 

Tehlikeli kimyasal maddelerin bulunduğu ortamda çalışma yapılırken 

maruziyeti azaltmak için kimyasal koruyucu giysi ile çalışılmalıdır. Bu giysi 

seçiminde penetrasyon, bozunma/aşınma ve geçirgenlik en önemli 

faktörlerdir. Penetrasyon, giysi de kimyasalların dikişler, fermuarlar vb. 

yoluyla akışı olarak tanımlanır. Diğer faktör olan bozunma ise giysinin 

fiziksel özelliklerin azalması durumudur. Son olarak geçirgenlik,  giysinin 

difüzyon durumu olarak belirtilir. 

   KKD SEÇİM KILAVUZU 

KKD MALZEMESİ KİMYASAL 

DİRENÇ 

TAVSİYE EDİLMEYENLER 

Butil Kauçuk Organikler, 

ketonlar, esterler 

 

alifatik, aromatik 

hidrokarbonlar, halojenli 

hidrokarbonlar, benzin 

Doğal 

(lateks) kauçuk 
Alkoller, asitler, 

kostikler, 

ketonlar 

Aromatikler, halojenli 

çözücüler 

Neopren  Organik asitler 

,kostikler, 

peroksitler, 

alkoller, 

fenoller, petrol 

çözücüler 

Aromatikler ve halojenli 

çözücüler 

Nitril kauçuk  Çözücüler, yağlar, 

alkoller, 

bazı asitler ve 

kostikler 

Ketonlar, oksitleyici asitler, 

azot içeren organikler 

polivinil 

alkol (PVA) 
aromatik ve 

halojenli 

hidrokarbonlar 

dahil olmak üzere 

çoğu çözücü 

Su bazlı çözümler, 

inorganik asitler, alkoller, 

kostik 
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polivinil 

klorür (PVC) 
Alkoller, asitler, 

kostikler  

Aromatik ve halojenli 

çözücüler, ketonlar 

Viton  Halojenli ve 

aromatik 

çözücüler, alkoller 

 

 

Tablo 1: Kimyasal risklere karşı kişisel koruyucu donanım seçim kılavuzu 

Giysilerin yanı sıra lamine eldivenler çok çeşitli kimyasallarla 

kullanım için pazarlanmaktadır ve birçok tehlikeli maddenin bulunduğu 

ortamda kesinlikle tercih edilmelidir.(genellikle iç eldiven olarak)  

Kimyasal koruyucu giysiler nefes alabilirlik seviyelerine göre 4 

seviyeye ayrılır:  

Seviye A: SCBA(Self Contained Breathing Apparatus) Bağımsız 

Solunum Aparatı veya pozitif basınçlı hava yolu sistemli kaçışa sahip olan 

SCBA ve tamamen kapsüllü kimyasal koruyucu giysi, eldiven ve çizmelerdir. 

Seviye B: Seviye A ile aynı solunum cihazı ve kapüşonlu 

kimyasallara dayanıklı giysi, eldivenler ve çizmelerdir. 

Seviye C: B düzeyi ile aynı giyim tam yüz veya yarım yüz hava 

temizleyici respiratör ve koruyuculardır. 

Seviye D: Solunum koruması olamayan, isteğe bağlı eldivenli dış 

giysilerdir. 

Göz Yıkayıcıları ve Duşlar: 

Kimyasal riskle karşılaşıldığında kişisel koruyucu giysiler ile vücut 

koruması sağlanmalıdır. Ayrıca vücut temizliği için ANSI Z353.1 

standartlarına uyulmalıdır. (Amerikan Ulusal Standartlar Ensitütüsü (ANSI) - 

Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları) 

 “Herhangi bir kişinin gözlerinin veya vücudunun zararlı aşındırıcı 

maddelere maruz kalabileceği malzemeleri, gözleri ve vücudu hızlı ıslatma 

veya yıkama yapılabilmesi için uygun tesisler derhal acil kullanım için 

çalışma alanı içinde sağlanacaktır.” (OSHA Standardı 1910.151, "İlk Yardım" 

kısmı) 
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ANSI Z353.1 standartlarına göre; 

Acil durum duşları ve göz yıkama üniteleri kolayca erişilebilir 

olmalıdır. 

Acil durum duşları ve göz yıkama ünitelerine 10 saniye içinde 

erişilebilmelidir. 

Bir tehlikeyle karşılaşıldığında acil durum duşları ve göz yıkama 

üniteleri mümkün olduğunca yakın olmalıdır. (her zaman 100 adım 

içinde) 

Acil durum duşları ve göz yıkama ünitelerinin konumu iyi 

aydınlatılmalı ve oldukça görünür bir şekilde işaretlenmelidir. 

Vanalar, kasıtlı olarak kapatılana kadar etkin kalmalıdır. 

Göz yıkama ve güvenlik duş ekipmanları haftalık olarak test 

edilmelidir. 

Acil durum duşları ve göz yıkama ünitelerinin akış hızları yeterli 

olmalıdır: 

• Duşlar en az 30 gpm (Gallons per minute - dakikada geçen galon 

miktarı) olmalıdır. 

• Göz yıkama üniteleri 15 dakika boyunca her iki göze en az 0,4 

gpm sağlamalıdır. 

Elle çalıştırılan ıslatma hortumları ve göz yıkama şişeleri tamamlayıcı 

olarak kullanılabilir ancak göz yıkama ve acil duş ekipmanlarının yerine 

geçmez. 

Solunum Cihazları: 

Çalışılan yerde bulunan zararlı tozlar solunum yollarına zarar verir ve 

bu tozların solunması akciğer hastalığına neden olur. Bu durumu önlemek için 

kişisel koruyucu donanımların kullanımı oldukça önemlidir. En önemli 

ekipman solunum cihazlarıdır.  

 Kullanılacak olan solunum cihazları yalnızca onaylı kullanılabilir. 

NIOSH onayına sahip olmalıdır.  (National Institute for Occupational Safety 

and Health Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü)  Solunum cihazları 

sertifikasız parçalarla değiştirilmişse onay geçersiz sayılır. 

Solunum cihazı sınıflandırması: 

Solunum giriş kapak çeşitine göre, kullanılan ağızlığa göre (çeyrek 

yüz maske, yarım yüz maske ve tam yüz maske) ve atmosfer basıncına göre 

solunum cihazları sınıflandırılır. 

Kullanılan maskelerde nefes alma sırasında en ufak bir sızdırma söz 

konusu olursa maske etkisiz sayılır. Ayrıca bu maskeler kansorejene karşı 

koruma için tavsiye edilmezler. 
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Atmosfer sağlayan solunum maskeleri en koruyucu tip olarak kabul 

edilir. Oksijen eksikliği olan koşullarda kullanılmaktadır. Çok çeşitli 

kirleticilere karşı koruma sağlar.  

Açık ve kapalı devre olmak üzere bağımsız solunum aparatları 

bulunmaktadır.  

Açık devre bağımsız solunum aparatları (SCBA) 

Açık devre sisteminde kullanılacak hava sıkıştırılıp tüplerde tutulur ve 

sonrasında basıncı düşürülüp kullanıcıya verilir. Negatif basınç tipi 

kullanılmaz. Pozitif basınç tipi ile çalışır yani içerideki basınç dışarıdaki 

basınçtan fazla olup açıklıktan içeriye kötü/ zehirli hava girişi sağlanmaz. 

Takma ve çıkarma sırasında hava kaybını önleyen özelliğe sahiptir. 

Kapalı devre bağımsız solunum aparatları (CCSCBA) 

Tekrar nefes alma olarak adlandırılır. Bu sistemde kullanılan hava 

tekrar kullanılır bu yüzden sistemde kalır. Karbondioksit kimyasal reaksiyon 

ile oksijene çevrilir böylelikle uzun ömürlü kullanıma uygundur. 

Solunum koruyucu cihazların kullanımında dikkat edilmesi gereken 

bazı hususlar bulunmaktadır.(ÇSGB, 2015)  

• Ortamdaki kirleticilere göre uygun maske seçilmelidir. 

• Kirleticilerin özelliklerine göre maskede kullanılacak filtre seçimi 

yapılmalıdır. 

• Maske filtrelerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi ve zamanında 

değiştirilmesi gereklidir. 

• Maskede kaçak olup olmadığına bakılmalıdır. 

• Maskeye uygun bakım ve temizliğinin yapılmalıdır. 

• Kullanılan maskenin yüze tam olarak oturması gerekmektedir. 

(Eser A, 2015)  

 Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH, National 

Institute for Occupational Safety and Health) tarafından hazırlanan NIOSH 42 

standardı kriterlerine göre solunum koruyucu maskeler için filtre malzemeleri, 

ortalama 0.3 um’lik bir aerodinamik çapa sahip partiküllerin nüfuz etmesi için 

85 L/dakika’lık bir akış hızında test edilmektedir. 

 Koruyucu solunum cihazları standardında yer alan hava filtreleme 

tanımı, cihazın kullanıcıyı havadaki toz ve sıvı damlacıklarından koruma 

yeteneğidir. Solunumla ilgili koruyucu cihazlar için belgelendirme ve onay 

süreci, bu standarda tabidir. Solunumla ilgili koruyucu cihaz olan filtreli yüz 

maskesi respiratörleri (toz maskeleri) bulunmaktadır. 

 Filtreli yüz maskesi respiratörleri (toz maskeleri) Partikül filtre 

elemanlarına sahip kimyasal koruyucu kartuşlar gibi hava temizleyici 

maskeleri içermektedir. 

 Bu cihazlar sadece buhar ve gaz giderici kartuşlar ve belirli 

kimyasallar için tasarlanmıştır. Kirletici konsantrasyonu çok yüksekse veya 

kartuşlar doygun hale gelirse kirleticiler kartuştan geçebilir. Bunları çıkarma 
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yeteneği yoktur. Solunum direncinde bir artış tespit edildiğinde partikül 

filtreleri değiştirilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma alanı ve koşullarına göre her işyerinde iş kazası riski büyük 

veya küçük olsa da bulunmaktadır. Riski kaynağından yok etmek gereklidir 

fakat bazı durumlarda tahmin edilemeyen riskler veya önlenmesi mümkün 

olmayan durumlarda kalınabilir. Öncelikle gerekli mühendislik tedbirleri ve 

işyeri güvenliği sağlanmalıdır. Daha sonrasında son seçenek olarak kişisel 

koruyucu donanımların kullanımı gerekmektedir. KKD kullanımı ile ortamda 

bulunan riskler tamamen azalmaz sadece risk şiddeti azalır.  

Koruyucu donanımların nasıl kullanıldığı, ne işe yaradığı, hangi 

durumlarda kullanılması gerektiği ve kullanılmadığında oluşabilecek 

durumlar KKD kullanacak personele kesinlikle anlatılmalıdır. Devlet, 

işverenler ve işçiler tarafından KKD’lerin kullanımına önem verilmelidir. 

KKD kullanımı takip edilmeli, gerektiğinde çalışanlara yaptırım 

uygulanmalıdır.  

Kişisel Koruyucu donanımlara ait ülkemizdeki mevzuata ve dünyada 

geçerli olan standartlara uyulmalıdır. Unutulmamalıdır ki insan sağlığı her 

şeyden daha önemlidir. 
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GİRİŞ 

Aristoteles sanatın amacını, "Varlıkların dış görünümlerini değil, 

onların içsel önemlerini temsil etmek" olarak ifade etmektedir. Doğası gereği 

sanat ve yaratım süreci rahatlatıcı, güçlendirici ve iyileştiricidir. Bu sebeple 

sanat, bir terapi yöntemi olarak çok çeşitli kültürlerde, uzun yıllardır 

kullanılmaktadır.  

Yaratıcı sanatlar ve dışavurumcu terapiler bireylerin fiziksel, 

duygusal, bilişsel ve sosyal işlevlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 

drama, oyun, dışavurumcu yazı yazma, şiir, dans, resim ve müzik 

kullanmaktadır. Fizyoterapistler ve sağlık çalışanları, diğer disiplinlerden 

terapistlerle iş birliği yaparak hastalar ve danışanların tedavisine yardımcı 

olmak üzere dışavurumcu sanat terapisinden faydalanabilirler. 

DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİLERİ 

Dışavurumcu sanat terapisi, sanat materyallerini kullanarak bireyin 

yaşadığı duyguları dışa vurmasını sağlayan bir terapi ve tedavi şeklidir. 

Dışavurumcu sanat terapileri; görsel sanatlar, drama sanatı, dil sanatı, dans ve 

müzikal sanat, ritüeller ve metafor sanatından oluşmaktadır (Şekil1.) Sanat 

temelli terapi, geleneksel psikoterapötik teorileri ve teknikleri, yaratıcı sürecin 

psikolojik yönlerini, özellikle de farklı sanat malzemelerinin duyusal 

özelliklerini birleştirerek kullanır. Tıbbi sanat terapisi, fiziksel travma 

yaşayan, cerrahi veya kemoterapi gibi invaziv tıbbi prosedürler uygulanan, 

bireylerde sanat ifadesi ve imgelemenin klinik pratiği olarak tanımlanır. Tıbbi 

sanat terapisi tamamlayıcı tıp yöntemi olarak kabul edilir. Çeşitli çalışmalar, 

fiziksel hastalığı olan bireylerin tıbbi sanat terapisinden farklı açılardan fayda 

sağladığını göstermiştir. Sanat temelli terapi, diğer terapilerden farklı olarak 

seanslar sırasındaki yaratıcı etkinliklerle hastayı bir süreliğine hastalığından 

uzaklaştırabilir, hastalığı ya da beceri kaybını unutturabilir. Sanat temelli 

terapi kısa, yaratıcı aktivite seanslarıyla bile tam bir iyilik halini 

deneyimlemeyi sağlar.  
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Şekil1. Dışavurumcu Sanat Terapiler 

Dışavurumcu Sanat Terapistleri, engelliliği ve hastalığı iyileştirmek, 

sağlığı ve zindeliği optimize etmek amacıyla farklı sanat temelli yöntemler ve 

yaratıcı süreçler kullanan uzmanlardır. Tedavi hedefleri, iletişimi ve ifade 

etme becerisini iyileştirmeyi, fiziksel, duygusal, bilişsel ve işlevselliği 

artırmayı içerir. 

Sanat temelli terapilerin ve dışavurumcu terapilerin rehabilitasyon ve 

sağlık hizmetlerinde kullanılabileceği başlıca alanlar şunlardır: 

Kanser: Sanat temelli terapilerin kanserin tedavi süreçlerinde 

kullanım amacı, hasta ve hasta yakınlarının psikolojik olarak iyileştirilmesini 

ve yaşam kalitelerinin artırılmasını içerir (Rieger vd., 2021). Sanat temelli 

terapi, kanser hastalarına hastalıklarının farklı aşamalarında, özellikle kemik 

iliği nakli sürecinde, radyoterapi sürecinde ve/veya tedaviden sonra yardımcı 

olabilmektedir. Kanserli hastaların Günlük Yaşam Aktiviteleri’nde (GYA) 

bağımsızlıklarını artırma, yaşam kalitelerini artırma, ağrılarını azaltma 

amaçlarıyla fizyoterapi programlarına sanat temelli terapi eklenebilir. 

Depresyon: Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşlı nüfusun 

%7-27’sinde depresyon tespit edilmiştir (Dunphy vd., 2019). Tüm dünyada 

yaşlı nüfus arttıkça depresyonun önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması 

beklenmektedir. Bu nedenle, depresyonun önlenmesine ve tedavisine yönelik 

yaklaşımların etkinliğinin anlaşılarak kullanımlarının artırılması daha önemli 

hale gelmiştir. Dans, drama ve müzik modalitelerini içeren yaratıcı sanat 

temelli terapiler, yaşlı erişkinlerde depresyonu ve depresif belirtileri azaltmak 

Dans ve 

Müzikal 

Sanat  

Dil Sanatı 

Drama Sanatı 

Metafor Sanatı  Ritüellerr 

Dışavurumcu 

Sanat Terapileri 

Görsel Sanatlar 
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amaçlarıyla giderek artan bir yoğunlukta kullanılmaktadır (Jingxuan vd., 

2021). 

Stres yönetimi: Stres yorgunluk, tükenmişlik, kaygı, zayıf bir 

bağışıklık sistemi ve hatta organ hasarına yol açan dünyanın en büyük sağlık 

sorunlarından birisidir. Tüm dünyada strese bağlı işe devamsızlık önemli 

miktarlarda ekonomik maliyetlere sebep olmaktadır. Bu nedenle ülkeler 

sağlığı geliştirici önlemlerin yanı sıra stres önleme ve stres yönetimine özel 

bir önem vermektedir. Mevcut bütünleştirici ve somutlaştırılmış stres teorileri 

üzerine inşa edilen sanat temelli terapiler, stresi önlemenin ve stres yönetimini 

iyileştirmenin yenilikçi yoludur (Martin vd. 2018; Chan vd., 2021). 

İnme: İnme, yaşamı tehdit eden serebrovasküler bir hastalıktır. 

Uygun ve erken dönemde tedavi olmadığında uzun süreli sakatlıklara, hatta 

ölüme neden olabilir. İnmeli hastalar uzun süreli rehabilitasyon süreçlerinde 

çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalırlar ve toplumun geri kalanından daha 

yüksek düzeyde yalnızlık, depresyon ve kaygı duyarlar. Sanat temelli 

terapilerin inmeli hastalar üzerindeki etkilerini araştıran çalışmaların sayıları 

artmaktadır (Estevao vd., 2022). 

Serebral Palsi: Serebral palsi (SP) gelişmekte olan beyinde 

intrauterin dönemde ya da yaşamın ilk aylarında oluşan lezyon veya 

zedelenme sonucu gelişen, progresif olmayan ancak yaş ile birlikte 

değişebilen, hareketi engelleyen kalıcı motor fonksiyon kaybı, postür ve 

hareket bozukluğudur (Richards ve Malouin, 2013). Bu bozukluklara ek 

olarak kas-iskelet sistemi problemleri, epilepsi, davranış bozuklukları, yutma 

problemleri ve mental reterdasyon gibi sekonder tıbbi problemler görülebilir. 

Sanat temelli terapi, SP’li çocukların fizyolojik ve GYA problemlerine 

yönelik olarak tamamlayıcı yaklaşımın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Sanat etkinlikleri, SP’li çocukların kaba ve ince motor becerilerini ve kendini 

ifade etme yoluyla GYA becerilerini geliştirmelerine olanak sağlar (Baek, 

2019). 

Dışavurumcu sanat terapileri, Yaşam Tarzı Tıbbı (YTT) ile yan yana 

düşünülebilir. YTT yaşam tarzı faktörleri, beslenme, fiziksel hareketsizlik, 

kronik stres gibi önlenebilir ölüm nedenlerinden kaynaklanan bozuklukların 

araştırılması, önlenmesi ve tedavisi ile ilgilenen koruyucu sağlık ve öz bakıma 

odaklanan bir tıp dalıdır. Yaşam tarzı tıbbı müdahaleleri, sağlık risk 

değerlendirmesini, sağlık davranışı değişikliği danışmanlığını ve yaşam tarzı 

değişikliklerinin klinik uygulamasını içerir. YTT genellikle farmakoterapi ve 

diğer tedavi biçimleriyle birlikte reçete edilir. YTT’ni temel konuları; 
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beslenme, fiziksel aktivite, uyku, sigara ve alkol kullanımı, kişilerarası 

iletişim ve stres yönetimi şeklinde sıralanabilir.  

Dışavurumcu sanat terapileri içerisinde başlıca, drama terapisi, oyun 

terapisi, dışavurumcu yazı terapisi, sanat terapisi, dans hareket terapisi, müzik 

terapisi yer almaktadır.  

DRAMA TERAPİSİ 

Kuzey Amerika Drama Terapi Derneği, drama terapisini 

‘katılımcıların hikâyelerini anlatmaları, hedefler belirlemeleri ve 

problemlerini çözmeleri, duygularını ifade etmeleri veya katarsis elde etmeleri 

için içerik sağlayan bir yaklaşım’ olarak tanımlamaktadır. 

Duyusal etkinlikler aracılığıyla dramaterapi, katılımcıların kendilerini 

ve çevrelerindeki dünyayı keşfetmelerini sağlamak için hikâye anlatımı, 

doğaçlama yapma, taklit, rol yapma, oyun metinleri, kuklacılık ve maske 

takma gibi teknikler kullanır. Drama terapisi ses, beden ve yaratıcılık yoluyla 

özgüven inşa etme, esnekliği artırma ve öz saygıyı geliştirme imkânı sağlar. 

Buna ek olarak, katılımcılar sosyal ve etkileşim becerilerini geliştirmeyi 

öğrenirler böylece başkalarıyla güvenilir, sağlıklı ilişkiler kurmaları sağlanır. 

Mirabella ve Ark. Tarafından 2017 yılında yapılan bir çalışmada 

Parkinsonlu hastalar, fizyoterapi ve drama terapisi olmak üzere iki gruba 

ayrılmıştır (Mirabella, 2017). Fizyoterapi grubundaki hastalara geleneksel 

fizyoterapi programı uygulanırken, drama terapisi grubuna ses ve tiyatro 

eğitimi verilmiştir. Çalışmanın sonunda drama terapisi grubundaki hastalarda, 

duygusal iyilik hali bakımından fizyoterapi grubuna göre istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Her iki grupta da motor fonksiyonlar ve 

kognitif beceriler yönünden bir fark bulunamamıştır. 

OYUN TERAPİSİ 

Oyun terapisi, eğitimli terapistlerin, bireylerin psikososyal zorlukları 

önlemelerine ve/veya çözmelerine, optimal büyümeyi gerçekleştirmelerine 

yardımcı olmak için oyunun terapötik gücünü kullanan, kişiler arası bir süreç 

oluşturan teorik bir modelin sistematik kullanımı olarak tanımlanmaktadır 

(Zengin, Yayan ve Düken, 2021). Çocuklar genellikle kendilerini ifade etmek 

ve öğrenmek amacıyla oyunu kullanırlar. Oyun terapisi genellikle 3-12 yaş 

arası çocuklarda olmak üzere yetişkinlerle de kullanılabilmektedir. Yetişkinler 

için oyun terapisi, çocuklarda olduğu gibi terapistin oyun terapisini bireyin 

özel ihtiyaçlarına özel olarak modifiye etmesiyle diğer tedavilerin 

tamamlayıcısı olarak kullanılabilir (Şekil 2.).  
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Şekil 2. Oyun Terapisi 

Oyun terapisinin potansiyel faydalarından bazıları şunlardır: 

• Belirli davranışlar için daha fazla sorumluluk almak, 

• Başa çıkma stratejileri ve yaratıcı problem çözme becerileri 

geliştirmek, 

• Öz saygı, empati ve başkalarına saygı kazanmak, 

• Kaygıyı hafifletmek, 

• Duyguları tam olarak deneyimlemeyi ve ifade etmeyi öğrenmek, 

• Daha güçlü sosyal beceriler, daha güçlü aile ilişkileri sağlamak, 

• Dil kullanımını teşvik etmek, ince ve kaba motor becerileri 

geliştirmek. 
 

Oyun Terapisi Teknikleri 

Seanslar genellikle 30 dakika ile bir saat arasında sürer ve haftada bir 

kez yapılır. Kaç seansın gerekli olduğu kişiye ve kişinin terapiye verdiği 

cevaba bağlıdır. Terapi bireysel olarak veya grup halinde yapılabilir. 

Oyun terapisi yönlendirici veya yönlendirici olmayan olmak üzere iki 

yöntem kullanılarak gerçekleştirilebilir. Yönlendirici yaklaşımda terapist, 

seans sürecinde kullanılacak oyuncakları ve/veya oyunları belirleyerek 

önderlik eder. Terapist, oyunu tedavi amacına uygun olacak şekilde 

belirleyerek yönlendirir. 

Yönlendirici olmayan yaklaşım daha az planlama gerektirir. Birey 

uygun gördüğü oyuncakları ve/veya oyunları seçebilir. Katılımcılar birkaç 

talimat veya tavsiye ile kendi yöntemleriyle oynamakta özgürdürler. Terapist 

oyunu yakından gözlemler ve gerekli gördüğünde müdahalede bulunur. 

Seanslar, bireyin kendini güvende hissettiği ve çok az sınırlamanın olduğu bir 

ortamda yapılmalıdır. Terapistin kullandığı başlıca teknikler şunlardır: 
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• Yaratıcı görselleştirme 

• Hikâye anlatımı 

• Rol yapma oyunu 

• Kuklalar, oyuncaklar, doldurulmuş hayvanlar ve maskeler 

• El sanatları 

• Su ve kum oyunu 

• Bloklar ve inşaat oyuncakları 

• Müzikal oyun 
 

Oyun terapisi kullanılabilen başlıca durumlar: 

• Kronik hastalık veya palyatif bakım (Zengin vd., 2021) 

• Gelişim geriliği veya öğrenme güçlüğü 

• Okulda sorunlu davranışlar, agresif veya kızgın davranış 

• Boşanma, ayrılık veya yakın bir aile üyesinin ölümü gibi aile 

sorunları 

• Doğal afetler veya travmatik olaylar (Tse vd., 2016) 

• Aile içi şiddet, istismar veya ihmal 

• Kaygı, depresyon, keder 

• Yeme ve tuvalet bozuklukları (Sánchez, Menor, Sánchez ve 

Aguilar, 2020) 

• Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 

• Otizm spektrum bozukluğu 
 

DIŞAVURUMCU YAZI TERAPİSİ 

Travmatik, stresli veya duygusal olaylar hakkında yazmak, kişilerde 

genellikle fiziksel ve psikolojik sağlıkta iyileşmelere yol açar (Baikie, 

Geerligs ve Wilhelm, 2012). Dışavurumcu yazı yazma günlükleri, dergileri, 

anıları, fikirsel parçaları, şarkıları ve şiirleri içerebilir. 

 Rehabilitasyon ve sağlık hizmetlerinde dışavurumcu yazı terapisinin 

kullanılabileceği bazı alanlar şunlardır: 

Yara İyileşmesi: Dışavurumcu yazı yazmanın kadınlarda ve yaşlı 

erişkinlerde yara iyileşmesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gösterilmiştir 

(Koschwanez, 2017). 

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Gerger ve ark. 

tarafından sistematik bir inceleme yazma tedavilerinin orta ve uzun vadede 

TSSB'si olan bireyler için faydalı olabileceğini ifade etmiştir (Gerger, Werner, 

Gaab ve Cuijpers, 2021). 
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Bağışıklığı Artırma: Çevrimiçi dışavurumcu yazma müdahaleleri, 

kendini COVID-19 pandemisinden önemli ölçüde etkilenmiş olarak 

tanımlayan yetişkinlerde bağışıklığı artırmıştır (Bechard, 2021). 

SANAT TERAPİSİ 

Sanat terapisi, Amerikan Sanat Terapisi Derneği tarafından sanat 

yapmanın yaratıcı sürecini kullanarak her yaştan bireyin fiziksel, zihinsel ve 

duyusal durumlarını iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir ruh sağlığı 

mesleği’ olarak tanımlanmaktadır. Sanat terapisi, sanat yapmayı sanat 

terapistleri aracılığı ile hastalığı veya travması olan bireylerde ya da sadece 

kişisel gelişim talebi olan kişilerde tedavi etme veya sağlığı geliştirme 

amacıyla kullanır.  

Sanat terapisi özellikle resim (Şekil 3.), çizim, heykeltıraşlık ve 

fotoğrafçılık gibi görsel sanatlara odaklanır ve genellikle müzik, drama veya 

dans gibi diğer sanat formlarının kullanımını içermez. Bu farklı disiplinler 

arasında bir miktar örtüşme olsa da, Birleşik Krallık'ta bu sanatların terapötik 

uygulaması, sanat terapistleri gibi özel bir eğitim almış terapistler tarafından 

gerçekleştirilir. Çok sık olarak sanat terapisi, ayrı bir terapötik modaliteden 

ziyade bir beceri veya teknik olarak görülür. Bunun belki de en bariz nedeni, 

diğer meslek grupları çalışanlarının görsel sanatları teşhis, rekreasyonel, teşhis 

ya da tedavi amaçlı kullanmalarıdır. Bu meslekler arasında psikiyatristler, 

hemşireler, fizyoterapistler, ergoterapistler yer almaktadır. 

      

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Resim Sanatı ile Terapi 
 

Sanatın terapötik uygulamasıyla ilgili olarak sanat terapisinin sıklıkla 

karıştırıldığı bölüm, ergoterapidir. Sanat terapisi ve ergoterapinin geçmişleri 

ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. 1980'lerin başına kadar birçok sanat 

terapisti, ergoterapi bölümlerinde görev yapmaktaydı. Artık durum böyle 
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olmasa da, birçok sanat terapisti ergoterapistlerle birlikte çalışmaya devam 

etmektedir. Ergoterapi bireylerin; fiziksel, kognitif, duyusal ve psikososyal 

farklılıkları gibi kişisel özelliklerini göz önünde bulundurarak birey için 

anlamlı ve amaca yönelik aktivitelerle bireyin günlük yaşam aktivitelerine 

katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını amaçlayan bilim dalıdır.  

Sanatın ergoterapistler tarafından ruh sağlığını iyileştirmek amaçlı 

kullanımı, 1980'lerin ortalarından beri azalmış gibi görünse de, 

ergoterapistlerin bu alandaki çalışmaları yine de sıklıkla sanat terapisi ile 

karıştırılmaktadır. Bu nedenle, sanat terapisinin tam olarak anlaşılabilmesi 

için iki meslek arasındaki benzer ve farklı noktaları incelemek faydalı olabilir. 

Bu konuyla ilgili Atkinson ve Wells (Atkinson ve Wells, 2000) sanat terapisi 

ile sanatın ergoterapide kullanımı arasında dört ana fark olduğunu belirtmiştir. 

Bu farklar, eğitim ve öğretim, tek bir sanat temelli alanının kullanılması, sanat 

eserine verilen önem ve terapötik yaklaşım içerisinde danışanı yönlendirme 

olarak ayrılmaktadır. 

Eğitim ve Öğretim 

Sanat terapisi eğitimi lisansüstü düzeyde gerçekleşir ve sanat 

terapistlerinin büyük çoğunluğu sanat ile ilgili bir konuda, genellikle güzel 

sanatlar olmak üzere lisans derecesine sahiptir. Temel eğitimi lisans 

düzeyinde olan ergoterapistler için durum böyle değildir. 

Tek Bir Sanat Temelli Alanının Kullanımı 

Sanat terapisi öncelikle resim, çizim veya heykel gibi bir veya daha 

fazla görsel sanatın terapötik uygulamasıyla ilgilidir. Pek çok sanat terapisti, 

eğitimleri öncesinde ve eğitimleri sırasında edindikleri deneyim ve bilgilere 

ek olarak, çalışmalarının dışında en az bir sanat dalıyla aktif olarak 

ilgilenmektedir. Ergoterapistler ise çalışmalarında genellikle çok çeşitli sanat 

temelli kaynak kullanırlar ve çok azı bu sanat dallarında herhangi bir 

uzmanlık becerisine sahiptir. 

Esere Verilen Önem 

Genel olarak, ergoterapistler sanat eserinin niteliğine bir sanat 

terapistinden daha az önem verme eğilimindedir. Sanat terapistleri için ürün 

ve süreç birbirinin ayrılmaz bir parçasıdır, oysa ergoterapide bitmiş sanat eseri 

genellikle terapötik süreç içerisinde ikincil öneme sahip olarak kabul edilir. 

Birincil amaç, danışanların sanat eserleriyle olan etkileşimlerini 

gözlemleyerek onlar hakkında bilgi edinmek ve tedavi süreçlerine katkı 

sağlamaktır. 
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Terapötik Yaklaşım İçerisinde Danışanı Yönlendirme 

Bazı sanat terapistleri danışanlara çalışabilecekleri temalar önerse de 

çoğu danışanlarına özgür bir seçim sunmayı tercih ederler. Ergoterapistler ise, 

tedavi amacına yönelik olarak bir sanat terapi seansında belirli bir temanın 

kullanımını tercih eder.  

Sanat Terapisinin Rehabilitasyon ve Sağlık Hizmetlerinde 

Kullanılabileceği Alanlar  

Kanser: Ding ve ark. tarafından yapılan sistematik derlemede, sanat 

terapisinin kanserli hastaların yaşam kaliteleri, hastalıkla başa çıkma ve 

somatik fonksiyonları üzerinde olumlu sonuçları olduğu tespit edilmiştir 

(Ding, Ouyang ve Zhang, 2019).  

 

             Ağrı ve Anksiyete: Hastanede farklı tanılarla yatarak tedavi gören 

hastalara uygulanan sanat terapisinin ağrıyı ve anksiyeteyi azalttığı, ruh 

durumunu olumlu etkilediği bildirilmiştir (Shella, 2018). 

İnme: Kongkasuwan ve ark. tarafından 2015 yılında yapılan 

çalışmada, 108 inmeli hasta çalışma ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba 

ayrılmıştır. Kontrol grubuna dört hafta geleneksel fizyoterapi programı 

uygulanırken, çalışma grubuna dört hafta geleneksel fizyoterapi programına 

ek olarak aynı süre boyunca, haftada iki gün sanat terapisi programı 

uygulanmıştır. Çalışma sonunda sanat terapisi uygulanan hastaların fiziksel 

fonksiyonlarında, yaşam kalitelerinde ve depresyon düzeylerinde çalışma 

lehine istatistiksel olarak anlamı fark bulunmuştur (Kongkasuwan vd., 2016). 

Geriatri: Literatürü incelediğimizde sanat terapisinin geriatrik 

hastalarda kognitif fonksiyonları artırdığı (Dewi ve Endang, 2020), yaşam 

kalitesi ve ruh durumunu iyileştirdiği (Roswiyani, Kwakkenbos, Spijker ve 

Witteman, 2019) gösterilmiştir. 

Serebral Palsi: Baek ve ark. tarafından 2019 yılında yapılan 

çalışmada, sanat terapisinin serebral palsili hastalarda fiziksel fonksiyonlarda 

ve GYA’da olumlu sonuçları olduğu tespit edilmiştir (Baek vd., 2019). 

DANS VE HAREKET TERAPİSİ (DHT) 

DHT, Amerikan Dans Terapisi Derneği (ADTA) tarafından bireylerin 

duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal bütünleşmesine yardımcı olmak için 

hareketi kullanan terapi türü olarak tanımlanmaktadır (Şekil 4.). Dans 

uygulamalarının fizyoterapide kullanımı, hastalara daha fazla postür ve denge 
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kontrolü sağlamaya yardımcı olmayı amaçlar (Valverde-Guijarro, Alguacil-

Diego, Vela-Desojo ve Cano-de-la-Cuerda, 2020).  

DHT ile sağlanan psikolojik ve fiziksel iyileşmeler aşağıda belirtilmiş 

olan beş yolla açıklanabilir (Karkou, Aithal, Zubala ve Meekums, 2019). 

1. Bir gruba dahil olarak sosyalleşme ve entegrasyon 

2. Sözsüz bir şekilde duygularını ifade edebilme 

3. Artan beden farkındalığı ve özgüven 

4. Kas koordinasyonunun artması, hareket yeteneklerinin 

gelişmesi ve kas gerginliğin azalması 

5. Gevşeyerek keyif alma. 

 

 

 

 

 

 

                        Şekil 4. Dans ve Hareket Terapisi 

Dans etme, serebral korteksin geniş bölgelerini ve bazı derin beyin 

dokularını aktive eder. Yakın tarihli bir sistematik inceleme ile DHT’yi 

takiben beyin yapısında hipokampal, parahipokampal, presentral girusta gri 

madde hacim artışı olduğu ve korpus kallozumda beyaz maddenin yapısal ve 

metabolik bütünlüğünün arttığı gösterilmiştir (25). 

Dans hareket terapistleri beden dilini, sözel olmayan davranışları ve 

duygusal ifadeleri değerlendirerek, terapide şu yöntemleri kullanırlar  

• Empati elde etmek için “aynalama”yı (sosyal etkileşim esnasında 

karşımızdaki kişilerin beden dili, jest ve mimiklerini, aksanını, ses 

tonunu, hatta nefes alma temposunu, konuşma tarzını aynen 

tekrarlama). 

• Depresyon yaşayan bireylerin terapi programında zıplama 

ritimlerini (depresyonlu bireylerde dikey hareket depresyon 

düzeyini azaltmaktadır). 
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• Bir kişinin terapötik bir zorluk veya başarıyı imgelemesine 

yardımcı olmak için bir hareket metaforunu (Koch vd., 2019). 
 

DHT çeşitli davranışsal, psikolojik ve tıbbi durumları tedavi etmek 

için giderek daha fazla kullanılmaktadır. DHT, hareket ve duygunun birbiriyle 

ilişkili olduğu fikrine dayanan çok yönlü bir terapi şeklidir. DHT iletişim 

becerilerini güçlendirebilir ve dinamik ilişkilere imkân sağlayabilir. 

Genellikle kullanıldığı fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal alanlar şunlardır: 

Kronik Ağrı: Fiziksel egzersiz sırasında mutluluk hormonu olarak da 

adlandırılan, ağrının şiddetini azaltan endorfin hormonu, kan dolaşımına 

salınır. Bu sebeple, fiziksel egzersiz ağrı seviyesini azaltabilmektedir. Dansın 

fibromiyalji hastaları üzerindeki etkilerini inceleyen sistematik derlemede, 

düzenli olarak dans etmenin ağrı düzeylerini önemli ölçüde azalttığı tespit 

edilmiştir (26). Yapılan çalışmalarda dans programları haftada 1-2 defa 

uygulanmış, her seans 60-120 dk. sürmüş, toplam 12-24 hafta uygulanmıştır. 

Araştırma sonrası dans temelli uygulamaların fibromiyalji hastalarında ağrının 

yanı sıra yaşam kalitesinde, anksiyetede ve fiziksel fonksiyonda olumlu 

değişikliklere neden olduğu tespit edilmiştir. 

Fiziksel Uygunluk ve Genel Sağlığı İyiliği: DHT, hastaların fiziksel 

uygunluğunu artırma, bağışıklık sistemini kuvvetlendirme, kilo kontrolüne 

yardımcı olma ve enerji düzeylerini artırma dahil olmak üzere egzersizden 

kaynaklanan fiziksel faydaları elde etmelerine yardımcı olur. Kronik ağrısı 

olan bireyler, yüksek ağrı seviyeleri veya korku yoluyla aktiviteden kaçınma 

nedeniyle inaktif hale gelmekte, fiziksel inaktiviteye bağlı olarak ise çok 

sayıda hastalık ve rahatsızlık ortaya çıkmaktadır.  

Eklem Hareket Açıklığı ve Esneklik: Çoğu zaman, aktif olarak 

kullanılmayan kaslar kısalacak ve eklem hareket açıklığını limitleyecektir. 

DHT sırasındaki özel egzersizler sayesinde kasların gevşemesi ve esnekliğin 

artması ile eklem hareket açıklığı artar. Esnekliğin artması, kasların 

gevşemesi ile ağrı şiddeti azalır ve fonksiyonellik artar (Álvaro vd., 2018). 

Stres: Stres, ağrıya neden olabilir veya mevcut ağrıları artırabilir. 

DHT gibi yaratıcı sanat terapileri, bastırılmış duyguların açığa çıkarılmasını 

sağlayarak stresin azaltılmasına yardımcı olabilir. Egzersiz sırasında kortizol 

(stres hormonu) seviyeleri azalır ve adrenalin seviyeleri düzenlenir. Bu 

hormon seviyelerindeki değişiklik, stresi azaltmaya ve rahatlamayı teşvik 

etmeye yardımcı olur. 
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Öz güven: Kronik ağrı hastaları genellikle azalmış öz güven ve kafası 

karışık bir benlik duygusu yaşarlar. Bunun nedeni genellikle kronik olarak 

hastalanmadan önce yaptıkları aktiviteleri yapamamalarıdır. 

Çalışamayabilirler ve günlük aktivitelerini tamamlamak için sevdiklerinden 

yardım istemeleri gerekebilir. Dolayısıyla kim olduklarını sorgulamalarına ve 

çoğu zaman kendilerini çaresiz veya değersiz hissetmelerine neden olabilir. 

DMT sayesinde öz güven geliştirilir ve kişi kendini daha sağlıklı hissetmeye 

başlar. 

Dans, vücudunuzun ve nasıl hareket ettiğinin farkına varmanıza da 

yardımcı olabilir. DMT'nin derin duyuyu artmasını sağlayarak, bireyin 

vücudunu güvenli bir şekilde hareket ettirebilmesine ve postürünü 

düzeltebilmesine yardımcı olur. 

Bilişsel Fonksiyonlar: Düzenli egzersiz, beynin en etkili şekilde 

çalışmasına yardımcı olur. Dans sırasında, müzikle koordineli olarak vücudun 

farklı bölgelerini hareket ettirmek, bilişsel kapasiteyi ve koordinasyonu artırır. 

Liu ve ark. tarafından yapılan sistematik derlemede hafif bilişsel bozukluğu 

olan yaşlı yetişkin hastalarda dans müdahalelerinin araştırıldığı 14 çalışma 

incelenmiştir (Liu, Su, Jiao, Ji ve Zhu, 2021). Bu derlemenin sonucunda 

belleği güçlendirdiğini, ezberleme yeteneğini ve dikkati artırdığını tespit 

edilmiştir. 

Sosyal Katılım: Ağrısı olan birçok hasta, fonksiyonlarında azalma 

nedeniyle veya arkadaşlarına ayak uyduramayacaklarını düşündükleri için 

sosyal olarak geri çekilirler. Bu sosyal geri çekilme, ruh sağlığı üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve aynı zamanda hareketsizliğe de katkıda 

bulunabilir. Dans bir grup ortamında yapıldığında, bireyleri sosyal olarak 

etkileşime girmeye teşvik edebilir. Benzer sağlık mücadelelerinden geçen 

diğer kişilerle tanışmalarına, bir topluluk duygusu ve katılım duygusu 

hissetmelerine yardımcı olabilir. 

Dikkat Dağıtımı ve Eğlenceye Odaklanma: En iyi başa çıkma 

araçlarından biri, kendinizi acıdan ve olumsuz düşüncelerden 

uzaklaştırmaktır. Uzaklaşma kesinlikle günlük hayatımızdaki problemlerle 

başa çıkma yollarından biridir. DHT, odaklanma sağlayabilir ve amaca 

ulaşma duygusu oluşturabilir. DHT sırasında öğrenilen dans egzersizlerinin 

günlük hayata entegre edilmesiyle, daha olumlu bir ruh haline geçilerek, 

dikkati başka yöne çekme sağlanabilir. 

Çocukluk Çağı Obezitesi: Çocukluk çağı obezitesinin, kanıtlanmış 

sağlık risklerine ek olarak, çok sayıda çalışma tarafından kanıtlanmış 
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psikososyal riskleri vardır. Obez çocuklar ve ergenler, yetişkinliğe kadar 

devam edebilen ayrımcılık ve zayıf benlik saygısı gibi sosyal ve psikolojik 

sorunlar açısından büyük risk taşırlar. Spesifik olarak, aşırı kilolu ve obez 

çocuklar ve gençler, ortalama ağırlıktaki yaşıtlarından önemli ölçüde daha 

yüksek oranlarda depresyon, düşük benlik saygısı, sosyal izolasyon ve zayıf 

vücut imajı yaşarlar. Obez çocukların, obez olmayan çocuklara göre 

kendilerini üzgün, yalnız ve gergin hissetmeleri daha olasıdır. Sosyal 

damgalanmanın psikolojik stresi, düşük benlik saygısına neden olabilir ve bu 

da akademik ve sosyal işleyişi engelleyebilir ve yetişkinliğe kadar devam 

edebilir. 

DHT, fiziksel aktivite, sosyal destek, yaratıcılık ve duygusal ifadeyi 

birleştiren davranışsal bir sağlık yöntemidir. Hareket, sedanter çocuklar için 

doğası gereği eğlenceli değildir. Ekstra ağırlık, kas-iskelet sistemi ve bazı 

organ sistemlerine baskı uyguladığından, hareketliliğin sağlanabilmesi için 

kilolu birey teşvik edilmeye ihtiyaç duyabilir. Destekleyici bir psikoterapötik 

ilişki bağlamında eğitimli bir dans/hareket terapisti rehberliğinde çocuk 

hareket etmeyle ilgili korkularının üstesinden gelebilir. Kontrollü dans 

hareketleriyle kişinin kendi tercih ettiği ve rahat hareket edebildiği yolları 

bulması, sağlığa doğru ilerleme sürecindeki gayretlerini artırabilir. 

Monteiro ve ark. tarafından 2020 yılında obez çocuklar üzerinde 

yapılan çalışmada haftada üç gün, günde 60 dakika ve toplam 13 hafta DHT 

sonrası Vücut Kitle İndeksi skorlarında ve bel/boy oranlarında istatistiksel 

olarak anlamlı azalma tespit edilmiştir (Monteiro, Camila, Almeida, Mariana 

ve Bueno, 2020). 

Kanser: Kronik hastalıklar arasında giderek büyüyen bir halk sağlığı 

sorunu haline gelmiştir. Şu anda, dünya çapında ikinci önde gelen ölüm 

nedenidir. Kansere yol açan risk faktörlerine artan maruziyet ve yaşam 

süresinin artması nedeniyle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 

görülme sıklığı artmıştır. Neoplazmanın kendisinin veya kanser tedavisinin 

yan etkileri; ağırlıklı olarak ağrı, kansere bağlı yorgunluk, tek başına veya 

diğer semptomlarla birlikte kendini gösteren uyku bozuklukları gibi 

semptomlardır. En sık bildirilen semptomlardan biri kansere bağlı yorgunluk 

ve onkolojik ağrıdır (Pan American Health Organization, 2018). Bu 

semptomlar, bireyin GYA’larını azaltarak, protein sentezinde bir artış 

olmaksızın kas protein yıkımına yol açar. Kadınlar yüksek derecede olumsuz 

beden imajı algısına sahip olma eğiliminde olduklarından benlik saygısını ve 

stres düzeylerini doğrudan etkileyebilir, depresyona neden olabilir. Kanser 
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hastaları, tedavinin tamamlanmasından sonra bile devam eden semptomlara 

ve yan etkilere sahip olabilir. Bu nedenle ağrı, yorgunluk, uyku bozukluğu, 

olumsuz beden imajı ve depresyon gibi semptomları azaltabilecek 

müdahalelerin uygulanması önemlidir. 

Kanser tedavisinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için çeşitli tıbbi 

olmayan müdahaleleler önerilmektedir. Fiziksel aktivite de bu 

müdahalelerden biridir. Fiziksel olarak aktif bireyler, hastalığın belirti ve 

semptomlarından, ilaçların yan etkilerinden daha az etkilenirler (Reis, 2018). 

Kanser tedavisi gören 28 hastaya haftada 2 seans aerobik egzersiz, 

kuvvetlendirme egzersizi ve esneklik eğitimini içeren egzersiz programı 12 

hafta süresince uygulanmıştır. Egzersiz programına alınan hastaların, egzersiz 

programı uygulanmayan kontrol grubu hastalarına kıyasla ağrı ve yorgunluk 

düzeylerinin düşük, maksimum oksijen tüketimlerinin yüksek olduğu 

bulunmuştur.  

Göğüs kanseri olan hastalarda DHT’nin etkinliğinin araştırıldığı 

sistematik derlemede kriterleri karşılayan altı çalışma incelenmiştir. DHT 

uygulanan hastalarda yaşam kalitelerinin arttığı, stres ve yorgunluğun azaldığı 

tespit edilmiştir (Fatkulina, 2021). 

DHT, bireyin bedeni ve zihni arasındaki bağlantı varsayımına dayalı 

olarak entegrasyonu desteklemek için psikoterapötik bir araç olarak hareketi 

kullanan bir fiziksel egzersiz yöntemidir. Müzikle gerçekleştirildiğinde, 

motive edici özelliği daha da artabilir. Bu şekilde, bir fiziksel egzersiz 

yöntemi olarak DHT, fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştiren fizyolojik faydalar 

oluşturabilir. 

Fiziksel yönleriyle ilgili olarak, egzersiz, katekolaminlerin salınımı 

ile, kas tonusunun azalmasını ve noradrenerjik sistem aktivasyonu yoluyla 

ağrının azalmasını sağlayabilir. Ek olarak, düzenli fiziksel egzersiz, 

proenflamatuar sitokinleri düzenleyerek onkolojik yorgunluğu azaltabilir ve 

uyku kalitesini iyileştirebilir. DHT, beden ve zihnin birbirine bağlı olduğu 

varsayımına dayalı olarak, bireyin spontane hareketlerinin dışavurumunu 

kullanır. Fiziksel egzersizin etki mekanizmalarından biri de, hipokampal 

nörogenezi etkileyen, seratonon salınımını detekleyen, beta endorfin, vasküler 

endotelyal büyüme faktörü, beyin kaynaklı nörotrofik faktör gibi 

nörotransmitter maddelerde meydana gelen artıştır. Bu maddeler doğrudan 

iyilik hali ile ilgilidir ve kadınlar arasında olumlu benlik imajı algılarını 

destekleyebilir (Zimmer vd., 2018). 
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Artrit: Önemli ölçüde fiziksel engelliliğe neden olan 100'den fazla 

farklı sağlık durumunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Artritli 

bireyler, hareketle ağrılarının artabileceği korkusuyla, hareket etmekten 

kaçınırlar. Hareket azlığına bağlı olarak eklem sertliği ve ağrı artar. 

Hastalarda günlük aktivitelerde zorlanma, depresyon, anksiyete, aşırı 

yorgunluk, ağrı ve iltihaplanma görülebilir. 

Yukarıda bahsedilen sorunların çoğunu önleyebilen veya 

hafifletebilen düzenli fiziksel egzersiz aktivitesi, artritli hastalarda optimal 

esenliği sürdürmek amacıyla sağlıklı yetişkinlere göre potansiyel olarak daha 

da önemlidir. Bununla birlikte, artritli kişiler arasında fiziksel aktiviteye 

katılım, ağrı, eklem iltihabı, eklem instabilitesi, kas zayıflığı ve kas atrofisi, 

sınırlı kardiyovasküler kapasite, depresyon ve/veya anksiyete sebebiyle 

genellikle oldukça sınırlıdır. Ayrıca, artritli bireyler, sağlıklı yetişkinlere 

kıyasla bazı düzenli fiziksel aktivitelere katılmayı engelleyen komorbid 

bozukluklara sahip olabilir. Artrit tedavisinde faydalı bir fiziksel aktivite 

örneği olmasına rağmen, bu konuyla ilgili literatür bilgisi sınırlıdır. 

Hipertansiyon: Arteriyel hipertansiyon, inme, koroner kalp hastalığı 

ve böbrek yetmezliği dahil kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskleri ile 

ilişkili tıbbi bir durumdur. Düzenli fiziksel egzersiz, hipertansiyonun 

farmakolojik olmayan tedavisinin önemli bir parçası olarak kabul 

edilmektedir (33). 

DHT’nin orta şiddette bir fiziksel egzersiz yöntemi olarak hipertansif 

bireyler için terapötik değere sahip olduğu ifade edilmiştir (Conceição, Neto, 

Amaral, Martins-Filho ve Carvalho, 2016). Dans hareket terapisi vücut 

hareketleriyle beden ve zihin bağlantısını güçlendirerek, bireylerin hem 

zihinsel hem de fiziksel iyilik hallerini geliştirir.  

MÜZİK TERAPİSİ 

Müzik terapi bir birey veya grubun fiziksel, bilişsel, sosyal ve 

duygusal gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu tedavi edici 

etkenleri geliştirmek ve artırmak amacıyla müzik uygulamalarını eğitimli bir 

müzik terapisti tarafından planlanarak kullanılması olarak tanımlanmaktadır 

(Şekil 5.). Müzik terapisi, müzik dinlemeyi, müzik yapmayı, şarkı söylemeyi, 

şarkı sözü yazmayı ve bir müzik aleti çalmayı içerebilir. Bu müdahalelerin 

kullanımından önce, müzik terapisi süresince ve sonrasında bireyin 

değerlendirilmesi yapılarak, en uygun müzik terapi uygulaması yapılmalıdır. 

Dolayısıyla müzik terapi, müziğin sadece keyif ve sanatsal kullanımı veya 

hastane ortamında rahatlatıcı amaçla kullanımından farklı süreçler içerir.  
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Bireyin esenliğini sağlamak amacıyla müziğin kullanımı müzik tıbbı 

veya sadece müzik dinleme şeklinde tanımlanabilir. Çeşitli tıbbi durum veya 

tedavilere yardımcı olmak amacıyla müzik kullanımı, çoğunlukla doktor, diş 

doktoru, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personelleri tarafından 

kullanılmaktadır. Müzik tıbbı uygulamaları çoğunlukla, hastaya/danışana 

bekleme odalarında veya hastane ortamındaki diğer alanlarda stres, kaygı 

ve/veya ağrı için cerrahi veya diğer işlemler öncesi/sonrası farmakolojik 

olmayan bir müdahaleyi ifade eder. Bu tarz uygulamalar bir müzik terapisti 

gerektirmediği için, planlanmış bir terapi süreci de içermemektedir.  

 

 

 

 

 

 

        

Şekil 5. Müzik Terapisi 

Müzik terapisinin psikiyatri, özel eğitim, palyatif bakım ve yaşlı 

bakımının yanı sıra nörorehabilitasyon alanında kullanımı giderek 

artmaktadır. Müzik terapi uygulamalarının başta nörolojik rahatsızlıklar 

olmak üzere çeşitli tıbbi durumun rehabilitasyon programına ek olarak 

kullanımı klinik durumun iyileşmesine ve yaşam kalitesinin artmasına 

yardımcı olmaktadır (Torun, 2018). Müzik terapi uygulamalarının faydalı 

olabilmesi için hastanın/danışanın müzik yapma yeteneğine veya müzik 

bilgisine sahip olması zorunlu değildir. Müzik terapi uygulaması besteleme, 

doğaçlama, pasif ve yeniden yaratma olmak üzere dört temel yöntem 

içermektedir. Müzik terapi teknikleri sensorimotor, konuşma, dil ve bilişsel 

eğitimi hedefler. Müziğin müzik dışı fonksiyonlar üzerindeki en güçlü ve en 

iyi belgelenmiş unsurlarından biri ritimdir. Ritmik İşitsel Stimülasyon (RİS), 

ritmin nöral ve motor süreci ne kadar derinden etkilediğini gösteren müzik 

terapi tekniğidir. RİS'te ritim, yürüyüş sırasında vücudumuzu harekete 
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geçirmek ve yürüyüşün koordinasyonu için kullanılır. Sabit ritmik topuk 

vuruşu oluşturmak için bir metronom kullanarak, motor sistemimizin 

içgüdüsel olarak işitsel uyaranla eşleşmesi ve bu ses uyaranı ile topuk 

vuruşunun devamı sağlanır. 

Nörolojik hasar sonrası üst ekstremite hareketlerinin tamamı veya bir 

kısmı etkilenmiş olabilir. Bilişsel, duyusal ve motor işlev bozuklukları birlikte 

olabilir. İyileşmenin erken dönemlerinde, hasta hareketi başlatmakta zorluk 

yaşayabilir veya yanlış hareket yapabilir. İyileşmenin geç dönemlerinde ise 

hareketin koordinasyonu ve hızında bozukluk görülebilir. Yapılacak olan 

değerlendirme sonrası müzik terapi programı ve kullanılacak enstrümanlara 

karar verilir. Tedavi ve motor beceri hedefine göre enstrüman seçimi 

yapılmalıdır. Kavrama ve ince motor becerileri geliştirmek için kastanyet 

(Şekil 6.) veya kalimba (Şekil 7.) kullanılabilir.  

      

 

 

      

           Şekil 6. Kastanyet                                                 Şekil 7.  Kalimba                  

Kastanyet, çimdik (pinch) kavramayı geliştirirken, kaşık veya kurşun 

kalem kullanmayı öğretir. Kalimba ise izole parmak hareketlerinin 

çalıştırılmasını sağlar. 

Kaba motor beceriler müzik terapisi yoluyla birçok şekilde 

geliştirilebilir, ancak müzik terapisinde kullanılan Terapötik Enstrümantal 

Müzik Performansı (TEMP) tekniği kaba motor fonksiyonları geliştirmek için 

özellikle tercih edilir. TEMP’te enstrüman çalma fonksiyonel hareketi motive 

etmek için kullanılmaktadır.  

Müzik terapistleri, danışanları bölünmüş dikkat uygulaması 

çalıştırmak için ksilofon (Şekil 8.) veya piyano gibi bir enstrüman seçebilirler. 

Bu müdahale aynı zamanda okuma gibi bilişsel fonksiyon ve becerilerine de 

yardımcı olarak okula hazırlanmaya yardımcı olur. 
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Şekil 8. Ksilifon 

Müzik terapisti ile danışanın beraber aynı anda, aynı enstrümanı 

çaldığı müzik terapisi müdahalelerinin, farklı enstrümanları çaldıklarından 

daha fazla etkileşime sebep olacaktır. Müzik terapisti, danışanın iletişim ve 

sosyal becerilerini geliştirmek istiyorsa piyano veya davul gibi bir enstrüman 

seçebilirken, eğer danışanın bağımsızlık veya dışavurumcu iletişimini 

hedefliyorsa, ksilifon veya marimba (Şekil 9.) gibi bir enstrüman tercih 

edebilir. 

 

Şekil 9. Marimba 

Müzik terapisti seanslar için enstrüman seçerken danışanın, ihtiyaçları 

ve tercihlerini dikkate almalıdır. Müzik terapisti danışanlar için motive edici, 

ödüllendirici ve etkili olacağını düşündüğü, melodika (Şekil 10.), tef (Şekil 
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11.), cabasa (Şekil 12.), marakas (Şekil 13.), gitar gibi enstrümanlar arasından 

birini her bir seans için seçebilir. 

 

           

 

 

 

        Şekil 11. Melodika                                                           Şekil 12. Tef                                                                                                              

 

 

            Şekil 13. Cabasa                                     Şekil 14. Marakas 

Müzik terapi Parkinson, inme, serebral palsi ve yoğun bakımda 

rehabilitasyon ve sağlık hizmetleri amacıyla kullanılmaktadır. 

Parkinson Hastalığı (PH): Ph, substantia nigra ve diğer nöronal 

sistemlerde ilerleyici dopaminerjik nöron kaybı ile karakterize kronik bir 

nörodejeneratif hastalıktır. Akinezi, tremor ve rijidite motor bozukluklarıyla 

karakterizedir. 60 yaş üstü kadın ve erkek nüfusun %1’ini etkiler. Parkinson 

hastalarında ayrıca depresyon, anksiyete, apati, yorgunluk, psikoz, bilişsel 

bozukluk, idrar sorunu, uyku bozuklukları, anozmi vb. gibi motor olmayan 

semptomlar da görülmektedir (Kalia ve Lang, 2016). Bu motor olmayan 
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semptomların yaşam kalitesi üzerinde büyük etkisi vardır ve sosyal izolasyona 

yol açabilir. 

PH semptomlarının tedavisindeki mevcut uygulamalar, ilaçların, 

özellikle levodopanın uygulanmasını içeren daha geleneksel uygulamalardır. 

Ancak hastalığın seyri sırasında tedavinin etkinliği azalmakta ve bazı 

sınırlamalara neden olmaktadır (Martina vd., 2015). İleri yaştaki bozuklukları 

geciktirmek ve/veya en aza indirmek için bilişsel eğitim ve rehabilitasyonu 

içeren derin beyin stimülasyonu ve nörofonksiyonel fizyoterapi gibi Ritmik 

İşitsel Stimülasyonunu da içeren farmakolojik olmayan tedavi seçenekleri 

uygulanmaktadır (Bella vd., 2017). Bu uygulamaları içeren çalışmalarda 

müzik terapi uygulanan parkinson hastalarında yürüme fonksiyonlarında, 

motor fonksiyonlarda ve yaşam kalitelerinde istatistiksel olarak anlamlı 

sonuçlar elde edilmiştir (Pereira vd., 2019). 

İnme: İnme sonrası motor fonksiyonların geri kazanılması, 

rehabilitasyon programının en önemli hedefidir. İnmeli hastalara uygulanan 

müzik terapi sonrası yürüme parametrelerinde üst ekstremite fonksiyonlarında 

olumlu sonuçlar elde edildiği tespit edilmiştir (Ghai ve Ghai, 2019). 

Serebral Palsi: SP’li hastaların motor fonksiyonları nöroplastisite ile 

geliştirilebilir. Nöroplastisite, beynin sürekli olarak tekrarlanan davranışlara 

göre kendini uyarlama ve yeniden yapılandırma yeteneğidir. Müzik terapisi, 

terapötik hedeflere yönelik yeni, yaratıcı ve etkileşimli bir yaklaşım 

sağlayarak SP’li bireylerde nöroplastisiteyi etkinleştirmeye yardımcı olur. 

Çocuklar genellikle, geleneksel egzersizleri yaparken sıkılarak, nöroplastisite 

için ihtiyaç duydukları tekrarları yapmakta zorlanırlar. Müziği fizyoterapi 

programına dahil etmek, bireyi meşgul ederek, dikkatini en üst düzeye 

çıkarmaya yardımcı olur. Ne kadar meşgul olurlarsa, motor fonksiyonlarını 

geliştirmek için ihtiyaç duydukları tekrarları yapmaları o kadar kolay olur. 

Müzik terapisi; denge, ince motor beceriler, kaba motor beceriler, duyu- algı 

bütünlüğü, konsantrasyon, koordinasyon, hafıza ve sosyal becerilerin 

gelişimini sağlayarak SP’li bireylerin daha fonksiyonel hale gelmelerine 

yardımcı olabilir. 

Shrimali ve Barot tarafından yapılan çalışmada 6 hafta sonunda rutin 

fizyoterapi programına ek olarak müzik terapi uygulanan serebral palsili 

hastaların motor fonksiyonlarında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde 

edilmiştir (Shrimali ve Barot, 2022). 
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Yoğun Bakım: Nörolojik rehabilitasyonda çalışmanın en zor olduğu 

hastalar bilinç durumları değişmiş ve/veya iyileşmenin erken dönemindeki 

hastalardır. Bu hastaların dışarıdan yapılan müdahalelere verdikleri cevaplar 

azalmış veya hiç yoktur. Bu sebeplerle tedavi edici müdahaleler kısıtlıdır. 

Özellikle komadaki hastalar, çevreleriyle anlamlı bir etkileşim için olanakları 

tecrübe etmelidirler. Duyusal uyarım, refleksif veya tepkisel bir yanıtı teşvik 

eden uyarıların çok yoğun kullanımından ziyade, hastanın katılımını sağlamak 

için anlamlı ve endişe vermeyecek şekilde olmalıdır. Müzik terapi, ile bu 

amaç gerçekleştirilebilir. 

Umbrello ve ark. tarafından yapılan sistematik derlemede (Umbrello 

vd., 2019), müzik terapisinin kronik hastalığı olan kişilerde, azalan kaygı ve 

stres ile ilişkili olduğu bulunmuştur. 

Sanat, insan varoluşunun temel bir olgusu olarak kabul edilir ve hayal 

gücü, duygu, biliş, beden deneyimi ve maneviyat ile yakından ilişkilidir. 

Dışavurumcu sanat terapisi, müzik, dans, hareket, resim, heykel, drama gibi 

sanat dallarıyla yapılan bir terapi çeşididir. Resim yapmak, doğaçlama müzik 

yapmak, dans etmek, hikâyeler anlatmak, drama yapmak gibi sanat faaliyetleri 

kişinin kendisiyle ve başkalarıyla sözlü ve sözsüz iletişim kurmasını 

kolaylaştırabilir. Fizyolojik, psikososyal ve bilişsel işlevler üzerinde etkisi 

olan dışavurumcu sanat terapileri, özellikle duygusal bozukluklar, davranış 

bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, kronik hastalıklar, 

öğrenme güçlükleri, vücut imajı bozuklukları, yeme bozuklukları konularında 

terapi, eğitim ve rehabilitasyonun farklı alanlarında değerli yaklaşımlardan 

biri olarak kullanılabilir. Dışavurumcu sanat terapileri, bir dizi bozukluk ve 

birçok hasta grubu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.  

Diğer disiplinlerden terapistlerle iş birliği yapılarak, profesyoneller 

arası iş birlikleri geliştirilebilir ve hastaların tedavilerinde olumlu sonuçlar 

elde edilebilir. Bu nedenle, sağlık hizmetleri profesyonelleri, hastaların 

fiziksel problemlerinin tedavilerinin yanında psikolojik ve ruhsal olarak da 

iyileşmelerine yardımcı olmak için mevcut rehabilitasyon programlarıyla 

bağlantılı olarak dışavurumcu sanat terapilerini kullanabilir.  

Literatürü incelediğimizde, çok sayıda hastalık durumunda olumlu 

etkileri olduğu tespit edilen dışavurumcu sanat terapilerinin, farklı eğitim ve 

rehabilitasyon alanlarında en iyi uygulama yöntemlerini belirleyebilmek için 

kanıta dayalı daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.  
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GİRİŞ 

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), enfekte bireylerin solunum 

sistemini etkileyen yeni bir akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin (SARS-

CoV-2) neden olduğu viral bir hastalıktır. COVID-19, enfekte kişilerin 

öksürdüğünde veya hapşırdığında üretilen solunum damlacıkları yoluyla 

insanlar arasında yayılır. COVID-19 salgını, 2019'un sonunda Çin'in Wuhan 

kentinde ortaya çıktı. Kasım 2022 itibariyle, dünya genelinde 235'ten fazla 

ülke de tespit edildi, COVID-19, toplam 649,799,466 vakada tespit edildi ve 

6,646,043 ölüme sebep oldu (Pandemic, 2022). Farklı yaş grupları ve 

cinsiyete bağlı olarak, enfeksiyon riski değişkenlik göstermektedir, ancak 

çoğu durumda hastalığın şiddeti, kanser gibi bağışıklık sisteminin düşük 

olduğu veya önceden var olan hastalıklarla artmaktadır. Bu veriler kanser 

hastalığı tanılı kişilerin COVID-19 kaynaklı ciddi hastalık ve buna bağlı ölüm 

riskinin daha yüksek olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, bu pandemi 

koşullarında kanser bakımını yönetmek zordur ve hastane ortamında kanser 

hastalarının optimal bakımı için işbirlikçi multidisipliner bir yaklaşım 

gerektirir. SARS-CoV-2 pandemisini, genom karakterizasyonunu, COVID-19 

patofizyolojisini ve kanserdeki ilişkili sinyal yollarını ve COVID-19'u tedavi 

etmek için yeniden tasarlanmış ilaçlar olarak antikanser ajanlarının seçimini 

kapsar (Pathania ve diğerleri, 2021). 

 1. COVID-19 PANDEMİSİ 

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisine neden olan ilk 

salgın, 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Aralık 2019'da, 

Çin'in Wuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı'ndan bir 

grup zatürre hastasında COVID-19 tespit edildi (Zhu ve diğerleri, 2020). 

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), doğrulanmış ilk ciddi akut solunum 

sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonu vakası 20 Ocak 2020'de 

Çin'in Wuhan şehrinden seyahat eden 35 yaşındaki bir erkekte bildirildi 

(Holshue ve diğerleri, 2020). Birçok ülkede zaman geçtikçe virüs pozitif 

vakalar bildirildi ve COVID-19 dünya çapında ciddi bir salgın durumu haline 

geldi (Cohen ve Normile, 2020; Rothan ve Byrareddy, 2020; Singu, Acharya, 

Challagundla ve Byrareddy, 2020). Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO), COVID-19'u bir pandemi olarak nitelendirdi ve salgını uluslararası 

endişe verici bir halk sağlığı acil durumu ilan etti (Li, Kaslan, Lee, Yao ve 

Gao, 2017). 

Virüsün esas olarak, enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında, 

konuştuğunda, damlacıklar vasıtasıyla burun veya ağız salgıları yoluyla 
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insanlar arasında yayıldığı tespit edildi (Chan ve diğerleri, 2020; Li ve 

diğerleri, 2020; Liu ve diğerleri, 2020). COVID-19 hastalarında görülen 

semptomlar şiddetli solunum yolu hastalığı, ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz 

ağrısı, tıkanıklık, yorgunluk, vücut ağrıları, tat veya koku kaybı ve bazılarında 

gastrointestinal rahatsızlıklar olarak ortaya çıkmaktadır (Brodeur, Seeger, 

Schwab, Varmus ve Bishop, 1984; Cholankeril ve diğerleri, 2020). Bazı 

hastalarda her iki akciğerde pnömoni, çoklu organ yetmezliğine bağlı ölümler 

görülmektedir (Gotzinger ve diğerleri, 2020; Huang ve diğerleri, 2020; Liu ve 

diğerleri, 2020; Zhao, Zhong, Xie, Yu ve Liu, 2020).  

Kanser, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve akciğer hastalıkları gibi 

ciddi sağlık sorunları olan kişilerde SARS-CoV-2 enfeksiyonu riski daha 

yüksek olarak tespit edilmiştir. COVID-19 için bazı hastalarda acil kullanım 

için onaylanmış ilaçlara izin verilmiştir. Bunlar deksametazon, 

hidroksikortizon, metilprednizolon, prednizon ve antiviral ilaç remdesivir gibi 

kortikosteroidler dahildir (Cao ve diğerleri, 2020; Dai ve diğerleri, 2020; Li 

ve diğerleri, 2020; Nishiga, Wang, Han, Lewis ve Wu, 2020; Tersalvi, 

Veronese ve Winterton, 2020).  

2. SARS-COV-2 ve GENOMİK KARAKTERİZASYONU 

SARS-CoV-2 (insan 2019-nCoV, HKU-SZ-005b, GenBank erişim 

numarası MN975262 olarak da adlandırılır) içinde 29891 nükleotit olan tek 

zincirli bir RNA genomuna sahiptir ve 9860 amino asidi kodlar. Virüs, 5'-

çevrilmemiş bölge (UTR); yapısal olmayan proteinleri (nsp) kodlayan bir açık 

okuma çerçevesi (ORF), 1a/b; Spike (S), Zarf (E), Zar (M) ve Nükleoprotein 

(N) sırasına göre düzenlenmiş yapısal proteinler; ve ORF 3, 6, 7a, 7b, 8 ve 9b 

ve ardından bir 3'-UTR bölgelerinden oluşur (Chan ve diğerleri, 2020; Wang 

ve diğerleri, 2020). Virüsün konakçı hücresel reseptörlerine bağlanmasını 

kolaylaştıran SARS-CoV-2'nin spike proteini, S1 ve S2 olmak üzere iki alt 

birimden oluşur. Transmembran S2 alt birimi yüksek oranda korunur ve hedef 

hücrelere viral girişi kolaylaştırır (Walls ve diğerleri, 2020; Wan, Shang, 

Graham, Baric ve Li, 2020). S1 alt birimi, bir sinyal peptidinden (SP), bir N-

terminal alanından (NTD) ve bir reseptör bağlama alanından (RBD) oluşur. 

SARS-CoV-2'nin RBD'si, diğer patojenik insan koronavirüsler gibi zayıf bir 

şekilde korunur ve virüsün hedef hücrelere girişini kolaylaştıran konakçı 

anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörüne bağlanmaktan 

sorumludur (Premkumar L; Walls ve diğerleri, 2020). RBD'nin amino asit 

farklılıklarının çoğu, dış alt etki alanında bulunurken, RBD'nin çekirdek alanı 

yüksek oranda korunur. RBD alanındaki altı amino asit (L455, F486, Q493, 
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S494, N501 ve Y505), SARS-CoV-2'nin insan hücrelerinde bulunan ACE2 

reseptörüne etkili reseptör bağlanmasının ana belirleyicileridir. Ek olarak, 

SARS-CoV-2, S1 ve S2 füzyon alt birimleri arasındaki spike protein içinde 

yer alan dört farklı amino aside sahiptir. Bu benzersiz diziler, SARS-CoV-2 

proteininin aktivasyonunda önemli bir rol oynayan proteaz furin için bir 

bölünme bölgesi içerir (Hoffmann, Kleine-Weber ve Pohlmann, 2020; Walls 

ve diğerleri, 2020; Wrapp ve diğerleri, 2020). Poli-bazik (furin) bölünme 

bölgesi olarak da bilinen S1/S2 bölgesinde çoklu arginin kalıntılarının varlığı, 

şimdiye kadar tüm dizilenmiş SARS-CoV-2 alt tiplerinde bulunmuştur 

(Andersen, Rambaut, Lipkin, Holmes ve Garry, 2020). Furin bölünme 

bölgesi, S-protein aracılı hücre-hücre füzyonu ve insan akciğer hücrelerine 

giriş için gerekli olan spike proteininin verimli proteolitik bölünmesi için 

gereklidir (Hoffmann, Kleine-Weber ve Pohlmann, 2020). Birçok SARS-

CoV-2, konak hücrenin endositik mekanizmasının genomlarını konakçı 

hücrelere girmesini ve iletilmesinde görev alır (Burkard ve diğerleri, 2014). 

Örneğin, fare hepatit koronavirüsü (MHV), hücrelere klatrin aracılı endositoz 

yoluyla girer ve daha sonra endozomların lizozomlarla füzyonu nedeniyle 

lizozomlara geçer. Lizozomal enzimler, S2'de bulunan füzyon peptidinin viral 

S proteinini proteolitik olarak işler. Bu adım, viral membranların endositik 

veziküllerle füzyonu için gereklidir ve bu da virüsün hücreye salınmasıyla 

sonuçlanır. Buna karşılık, MERS-CoV gibi virüsler, S proteininde füzyon 

peptidinin doğrudan yukarısında furin bölünme bölgesinin mevcudiyeti 

nedeniyle lizozomal proteazlar tarafından işleme gerek duymazlar. Ayrıca 

MHV, S proteininde füzyon peptidinin yukarı akışındaki furin bölünme 

bölgesi dizisinin eklenmesi, verimli enfeksiyon için lizozomal proteazlar 

tarafından viral işleme gereksinimini ortadan kaldırır. Bununla birlikte, 

virüsün etkili enfeksiyonu için hala erken endozomlara ihtiyacı vardır, bu da S 

proteininin furin tarafından erken endositik dönemde bölündüğünü ve aktive 

edildiğini düşündürür. Özetle, S proteinindeki füzyon peptidinin üst kısmında 

furin bölünme dizileri içeren CoV'ler, furin bağımlı bir şekilde erken 

endozomlarda kaynaşırken, bu dizilerden yoksun olanların lizozom proteazları 

tarafından işlendikten sonra lizozomlarda kaynaşma olasılığı daha yüksektir 

(Burkard ve diğerleri, 2014). Koronavirüsler de dahil olmak üzere birçok 

virüs, konağın bağışıklık sisteminden kaçmak için bu müsin benzeri alanları 

kullanır, bu da SARS-CoV-2'nin bu mekanizmayı virülansı olumlu yönde 

etkilemek için kullanabileceğini düşündürmektredir (Cook ve Lee, 2013). 

Ancak, TSE ve arkadaşlarının analizlerıne dayanarak, kuş gribi virüsü 

H9N2'de furin-klevaj bölgesinin çok yakınında bulunan bir glikosilasyon 
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bölgesini ortadan kaldıran bir mutasyonun, virüsün transdüksiyon etkinliğini 

arttırdığını göstermiştir. Bu nedenle, S1/S2 bölgesi yakınında öngörülen 

glikosilasyonun rolünü deneysel olarak belirlemek, SARS-CoV-2 konak hücre 

enfeksiyonunu ve patogenezini deşifre etmek için de önemli olduğu 

düşünülmektedir (Tse, Hamilton, Friling ve Whittaker, 2014). 

Birkaç ülkedeki yaygın bulaş nedeniyle SARS-CoV-2’de, zaman 

içinde genetik çeşitlilik bildirilmektedir. Bununla birlikte, genetik çeşitlilik 

orta düzeydedir ve iki viral genom arasındaki ortalama 9.6 SNP farkı ile yakın 

zamanda ortak bir ataya işaret etmektedir. SARS-CoV-2'nin küresel 

popülasyonunda mevcut olan genomik mutasyonların analizi, bunların 

%80'inin proteinler üzerinde hiçbir değişiklik oluşturmadığını, fakat noktasal 

olarak 198 tekrarlayan mutasyonu ortaya çıkarmıştır. En çok tekrarlayan 

mutasyonlar, Orf1ab bölgesindeki (nükleotid konumları 11.083, 13.402, 

16.887), Nsp6, Nsp11, Nsp13 proteinlerini kodlayan üç bölgede ve bir tanesi 

de spike protein bölgesinde (21575) bulunmuştur (Van Dorp ve diğerleri, 

2020). Bu mutasyonların rolü henüz tanımlanmamıştır, ancak Orf1ab 

bölgesinin virüsün patogenezinde ve konak ortamına adaptasyonunda önemli 

bir rol oynadığını bildirilmektedir (Angeletti ve diğerleri, 2020). SARS ve 

yarasa SARS benzeri CoV'ye kıyasla Orf1ab bölgesinde bulunan SARS-CoV-

2'nin Nsp2 genindeki dizi değişkenliği, SARS-CoV-2'yi diğerlerinden daha 

bulaşıcı hale getiren bazı pozitif seçilimden sorumlu olabileceğini 

düşündürmektedir. Nsp2 proteininin 321. pozisyonundaki ve endozomla 

ilişkili protein benzeri alanında bulunan 501. konumundaki amino asit, bir 

glutamin kalıntısına sahipken, SARS ve yarasa SARS benzeri CoV'deki 

karşılık gelen bölge treonin ve alanine sahiptir. Yan zincir uzunluğu, polaritesi 

ve hidrojen bağları oluşturma potansiyeli nedeniyle glutamin kalıntısının 

varlığının SARS-CoV-2’ye Nsp2 proteinine daha yüksek stabilite 

sağlamasının mümkün olacağı bildirilmektedir. Ayrıca, SARS-CoV-2'nin 

Nsp2 proteinindeki bu glutamin mutasyonu, virüs patojenitesinde önemli bir 

rol oynayan kuş enfeksiyöz bronşit virüsünün Nsp2a bölgesinde (Protein Veri 

Bankası: 3LD1) bulunan yapıya da benzerdir (Angeletti ve diğerleri, 2020). 

Pachetti ve arkadaşları, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere 

farklı coğrafi bölgelerde SARS-CoV-2'de farklı nokta mutasyonları 

tanımladılar. Grup, Avrupa'da 3036 (nsp3 geninde bulunur), 14408 (nsp12, 

RdRp olarak da adlandırılır) ve 23403 (spike protein) pozisyonlarında ve 

17746 (nsp13) 17857 (nsp13) ve 18060 (nsp14) pozisyonlarında üç 

tekrarlayan mutasyon bildirdi. Kuzey Amerikada ve Asya'da bu mutasyonlar 

tespit edilmedi, bu da virüsün farklı coğrafi alanlarda zaman içinde farklı 



145 | BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ:  
TIBBİ, PSİKOSOSYAL, MESLEKİ YÖNLER 

mutasyonlar kazandığını göstermektedir. Ayrıca, Avrupa popülasyonunda 

SARS-CoV-2'nin RdRp'sinde (RNA bağımlı RNA enzimi) 14408 

pozisyonunda bir mutasyon tespit edilmiştir ve bu bireylerde daha yüksek 

sayıda nokta mutasyonu ile ilişkili bulunmuştur (Pachetti ve diğerleri, 2020). 

RdRp virüsün replikasyon ve transkripsiyon döngüsünde kilit bir rol 

oynamaktadır. Özellikle SARS-CoV-2 pandemisi dünyanın tüm bölgelerinde 

hala devam ettiği için, mutasyonlar daha da çok önem kazanmaktadır (Wang 

ve diğerleri, 2020). 

3. COVID-19 ve KANSER 

Kanser, vücudun herhangi bir yerinde, malign yayılma potansiyeli 

olan anormal hücre büyümesi hastalığıdır. En sık kullanılan kanser tedavileri, 

hızlı bölünen kanser hücrelerinin büyüyen ve vücudun diğer bölümlerine 

yayılmasını engelleyerek veya durdurarak çalışırlar. Bununla birlikte, bazı 

kanser tedavileri, kemik iliğindeki T ve B lenfositleri dahil olmak üzere beyaz 

kan hücreleri (WBC'ler) gibi diğer hızla büyüyen hücreleri baskılar ve 

bağışıklık sistemini zayıflatabilir (Kang ve diğerleri, 2009). Kanserin kendisi 

de kemik iliğine yayılarak bağışıklık sistemini etkileyebilmektedir (Wu ve 

diğerleri, 2018). Bu nedenle, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin sık 

enfeksiyon riski daha yüksektir ve COVID 19'a yakalanma olasılıklarını 

arttırmaktadır. COVID-19'un kanserli hastalarda komplikasyonları ve genel 

ölüm riskini artırdığını görülmektedir (Dai ve diğerleri, 2020; Kuderer ve 

diğerleri, 2020; Rogado ve diğerleri, 2020; Zhang ve diğerleri, 2020). Genel 

popülasyonla karşılaştırıldığında, kanser hastaları, bağışıklık sistemleri kanser 

ve tedavileri tarafından daha da zayıf hale gelmektede ve COVID-19 

engeksiyonu nedeniyle de ölüme karşı 3 kat savunmasız kalmaktadırlar (Dai 

ve diğerleri, 2020). Çin'de ülke çapındaki bir analizde, SARS-CoV-2 

enfeksiyonlu kanser hastalarının (1590 COVID-19 vakasından 18'i), 

kemoterapi veya cerrahi müdahale olan hastaların, bu tedavileri almayan 

hastalara göre klinik tablolarını bakılarak ölüm riskinin daha yüksek olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Zang ve arkadaşlarının çalışmalarında Çin'in Wuhan 

kentindeki üç hastaneye başvuran toplam 1276 COVID-19 hastasından 

antitümör tedavisi öyküsü olan 28 kanser hastasını incelediklerinde benzer 

çıkarımlarda bulunmuşlardır. Bu çalışamalarda akciğer kanseri en yüksek risk 

grubunu oluşturan kanser türü olarak belirlenmiştir (Onder, Rezza ve 

Brusaferro, 2020; Trapani, Marra ve Curigliano, 2020). 
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3.1 Kanser Hastalarında Covid-19'un Şiddeti ile İlişkili Risk 

Faktörleri 

Kanser hastalarında COVID-19’un seyri ve ölüm oranı, yaş, hastalık 

şiddeti ve sigara içme durumu gibi alışkanlıklarla önemli ölçüde ilişkili 

bulunmuştur. Mehta ve arkadaşları, SARS-CoV-2 enfeksiyonlu 218 kanser 

hastasında, ileri yaşın COVID-19'a bağlı ölüm oranlarındaki artışla önemli 

ölçüde ilişkili olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Ventilatör desteğine veya YBÜ 

bakımına ihtiyaç duyanlar da dahil olmak üzere ciddi kronik hastalığı olan 

vakların ölüm oranı daha yüksek çıkmaktadır. Metastatik hastalık ile COVID-

19'a bağlı ölüm arasında istatistiksel bir anlamlılık bulunmamıştır. Ayrıca 

enfekte durumda iken kemoterapi veya rayoterapi gören hastaların, tedavi 

görmeyen hastalara göre COVID ile ilişkili ölümlerde önemli bir fark 

göstermediğini bildirilmiştir. Kalp hastalıkları (hipertansiyon, koroner arter 

hastalığı [KAH], konjestif kalp yetmezliği [CHF]) ve kronik akciğer hastalığı 

dahil olmak üzere komorbiditeler, COVID-19 ile ilişkili ölüm riskinin kanser 

hastalarında da artırdığını göstermektedir. Ek olarak, COVID-19 nedeniyle 

hayatını kayneden kanser hastalarında bakıldığında, SARS-CoV-2 

enfeksiyonu sonrası, ölen hastalarda daha düşük hemoglobin, daha yüksek 

WBC, nötrofil sayıları ve D-Dimer, laktat ve laktat dehidrojenaz dahil olmak 

üzere yüksek inflamatuar belirteçler bulunduğu bildirilmiştir (Mehta ve 

diğerleri, 2020). Ayrıca, COVID-19 enfekte kanser hastalarının tüm yaş 

gruplarında önemli ölçüde daha yüksek oranda ölmesi, yine COVID-19'un 

kanser hastalarını sağlıklı popülasyondan klinik olarak daha kötü etkilediğini 

bulunmuştur (Lara Alvarez Ma; Mehta ve diğerleri, 2020; Zmags.). Akciğer 

kanseri hastalarında COVID-19 şiddeti, yaş, sigara öyküsü, kronik obstrüktif 

akciğer hastalığı (KOAH), hipertansiyon ve KKY ile ilişkilendirilmiştir. 

Sigara içme alışkanlıklarını azaltan ve KOAH veya CHF teşhisi konmamış 

olanların iyileşme oranları daha yüksek bulunmuştur. Ek olarak, yüksek 

kreatinin seviyeleri, kanser hastalarında klinik açıdan tablonun daha da 

kötüleştiğini göstermektedir (YBÜ, entübasyon veya ölüm). Bununla birlikte, 

yakın zamanda kemoterapi veya tirozin kinaz inhibitörleri ile tedavi gören 

hastaların, diğer akciğer kanseri hastalarına kıyasla klinik açıdan (hastaneye 

yatış, YBÜ, entübasyon veya ölüm) herhangi bir fark oluşmadığını 

bulunmuştur (Luo ve diğerleri, 2020). Toraksında maligniteleri olan 

hastalarda (küçük hücreli dışı akciğer kanseri [KHDAK], küçük hücreli 

akciğer kanseri, mezotelyoma, epitelyal tümörler ve diğer pulmoner 

nöroendokrin neoplazmaları dahil), yaş (>65 yaş), sigara içme durumu, 

kemoterapi ve herhangi bir komorbiditenin varlığı, COVID-19 
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enfeksiyonunun artan ölüm riski ile ilişkilendirilmiştir (Garassino ve diğerleri, 

2020). Hematolojik maligniteleri ve COVID-19'u olan hastalarda hastalığın 

alt tipi, ileri yaş, tedavi sıklığı gibi durumlar sağkalım ile ilişkili risk faktörleri 

olarak bulunmuştur. COVID-19 enfekte hematolojik maligniteleri olan 

hastalarda ölüm oranı, COVID-19'lu genel popülasyona ve COVID-19'u 

olmayan hematolojik maligniteleri olan hastalara kıyasla daha yüksek 

bulunmuştur (Passamonti ve diğerleri, 2020). Benzer sonuçlar, hematolojik 

maligniteleri olan COVID-19 enfekte hastaların (n=39), kanser olmayan 

enfekte kişilere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek ölüm riski ile karşı karşıya 

olduğu Sanchez-Pina ve arkadaşları tarafından da rapor edilmiştir. Mortalite 

ile ilişkili risk faktörlerinin yaş (>70 yaş) ve C reaktif protein konsantrasyonu 

(>10 mg/dl) ile alakalı olduğunu da bildirmektedirler (Sanchez-Pina ve 

diğerleri, 2020; Zmags.). Ayrıca meme kanseri hastalarında yaş (>70 yaş) ve 

hipertansiyon, yoğun bakım ünitesine yatış veya ölüm dahil olmak üzere 

COVID-19 enfeksiyonun klinik seyri ile önemli ölçüde ilişki bulunmuştur 

(Vuagnat ve diğerleri, 2020). COVID-19'lu 1035 kanser hastasının (ortalama 

yaş 66) bulunduğu bir kohort çalışmasında, en yaygın malignitelerin meme ve 

prostat kanseri olduğu bulunmuş, hastaların yüzde 13'ünün COVID-19 

enfeksiyonundan sonra dört hafta içinde öldükları bulunmuştur. Bu kanser 

hastalarında çoklu prognostik değişkenler COVID-19 ile ilişkili mortaliteden 

sorumlu tutulmuştur. Yaş (yaşla birlikte ölüm oranları artar), erkek cinsiyet 

(kadınlardan daha fazla erkek ölmüş veya yoğun bakım ünitesine kabul 

edilmiş), sigara içme durumu (daha fazla sigara içen veya eski sigara 

içicilerdeki artan ölüm oranı), komorbidite sayısı (daha fazla ölümle ilişkili 

daha fazla sayıda komorbidite), malignite türleri ve klinik tablo rsik faktörü 

olarak tanımlanırken, ırk, etnik köken, obezite veya kanser tedavisi şekilleri 

mortalite ile ilişkili bulunmamıştır (Kuderer ve diğerleri, 2020; Zhang ve 

diğerleri, 2020). 

3.2 Covid-19, ACE2 Reseptörü, TMPRSS2 ve Kanser 

SARS-COV-2 ve SARS-COVID-RBD arasındaki dizi benzerlikleri, 

SARS- COV-2'nin insan konak hücrelerinde bulunan bir hücresel giriş 

reseptörü olarak öncelikli olarak ACE2'yi kullanabileceğini düşündürmüştür 

(Lan ve diğerleri, 2020). Hoffmann ve arkadaşlarının çalışmalarında, SARS-

COV gibi, SARS-COV-2'nin konakçı hücrelere girişinin, viral spike (S) 

proteininin konakçı hücrelerde bulunan ACE2 reseptörlerine bağlanmasına 

bağlı olduğunu bildirmiştir (Hoffmann ve diğerleri, 2020). ACE2, esas olarak 

renin-anjiyotensin-aldosteron (RAAS) yolunu düzenleyen çinko bağımlı bir 
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metalloproteazdır (Burrell, Johnston, Tikellis ve Cooper, 2004). RAAS 

vücuttaki kan basıncını ve sıvı dengesini düzenleyen çok hormonlu bir 

sistemdir. ACE2 reseptörleri vücudun her yerinde birçok hücre tipinde 

bulunur, ancak miktarları bireyler ve hücre tipleri arasında değişkenlik 

göstermektedir. SARS-COV-2'nin birincil enfeksiyon bölgesi olan 

akciğerlerde ACE2 reseptörlerinin varlığı, virüsün akciğerlere girmesine 

yardımcı olmaktadır (Hoffmann ve diğerleri, 2020). Viral spike proteininin S1 

alanı, reseptör bağlanmasına aracılık eder, öte yandan S2 alanı, konakçı 

hücrelerle viral membran füzyonuna izin vermektedir. SARS- COV-2, füzyon 

için S1/S2 bölgesinde endositik proteaz ile hazırlanmış bölünme olayı olması 

gereklidir (Hoffmann ve diğerleri, 2020; Shang ve diğerleri, 2020; Walls ve 

diğerleri, 2020). S1/S2 bölgesindeki çoklu arginin kalıntılarının varlığı, insan 

hücrelerinin yüzeyinde proteolitik işleme tabi tutulur, bu da spike proteinin 

füzyon dizilerini ortaya çıkarır ve virüsün konakçı membran ile kaynaşmasına 

izin verir. TMPRSS2 ve katepsin B ve L dahil olmak üzere konakçı hücreler 

endozomal sistein proteazları bu proteolitik aktivasyonu katalize ederler 

(Hoffmann ve diğerleri, 2020; Jaimes, Millet ve Whittaker, 2020). SARS- 

COVID'den farklı olarak, SARS- COV-2 spike proteini ayrıca virüs 

paketleme sırasında S1/S2'deki furin klevaj bölgesinde parçalanır ve önceden 

aktive edilerek giriş için konakçı hücre proteazlarına olan bağımlılığı azaltır 

(Shang ve diğerleri, 2020). Furin bölünme bölgesinde spike protein ön 

aktivasyonu ve konakçı hücre yüzey proteazları tarafından proteolitik 

aktivasyon, virüs enfeksiyonu üzerinde SARS-COV-2'yi göreceli 

virüslerinden (SARS- COVID ve influenza) daha bulaşıcı hale getirebilecek 

kümülatif etkilere sahiptir. Ayrıca, prostat dahil olmak üzere erkek ürogenital 

sistem organlarında ACE2'nin yüksek ekspresyonu ve prostat kanseri 

hastalarında androjen reseptörü tarafından düzenlenen TMPRSS2'nin aşırı 

ekspresyonu, SARS-CoV-2'ye duyarlılığı da artırabilir (Bahmad Hf; 

Burgueno ve diğerleri, 2020; Vaarala, Porvari, Kyllonen, Lukkarinen ve 

Vihko, 2001; Wu Zs). İrritabl bağırsak sendromu (IBS) olan hastalarda, kolon 

mukozasındaki ACE2 ve TMPRSS2 ekspresyonları, IBD'si olmayan kontrol 

hastalarına kıyasla bu duyarlılığın atmadığı bildirilmiştir. Benzer şekilde, 

ileum veya kolonda inflamasyon varlığında iki genin ekspresyonu etkilenmez, 

bu da IBD hastalarının SARS-CoV-2 nedeniyle artmış gastrointestinal 

enfeksiyon riski altında olmadığını göstermektedir (Burgueno ve diğerleri, 

2020). 
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3.3 Covid-19 Kanser Hastalarında İnflamasyon ve Bağışıklık 

SARS-CoV-2 enfeksiyonu neredeyse dünyanın her yerinde görülmüş 

ve halen de COVID-19 bulaşı ile vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Yaşlı 

insanlar (>65 yaş) arasındaki vaka ve ölüm oranları daha yüksek seyretmekte 

ve ABD'de COVID-19 nedeniyle ölen 10 kişiden 8'i 65 yaş ve üzerinde tespit 

edilmektedir (Spitz, Hero, Simon ve Berthold, 2006; Xu ve diğerleri, 2020). 

Yaşlı hastalarda daha zayıf bağışıklık sistemi ve çoklu komorbiditelerin 

varlığı, COVID-19’ yaşlı kişilerde daha ciddi klinik tablolara neden olmakta 

ve hastalık riskini artırmaktadır. İleri yaş, birçok kanser türü ile ilişkili önemli 

bir risk faktörüdür ve teşhis edilen yeni kanser vakalarının %25'i, 65-74 

yaşları arasındaki kişilerde görülmektedir. Diğer yaş gruplarında kanser 

sıklığı %24 ve %19,6 oranları ile sırasıyla 55-64 ve 75-84 yaş arasındadır 

(Spitz ve diğerleri, 2002). Kanser hastalığının da çoğu durumda yaşa bağlı bir 

hastalık olduğunu ve kansere yakalanma riskinin yaşla birlikte arttığını 

göstermektedir. COVID-19 enfeksiyonu, kanser hastalarında, yaş etmenive 

sitotoksik tedaviler ile birlikte baskılanmış bağışıklık sistemi nedeniyle diyer 

sağlıklı insanlarla kıyasladığı zaman daha fazla olumsuz etkilemektedir. 

SARS-CoV-2 enfeksiyonunun bulaş için kullandığı ana yolu solunum 

sistemidir. İnsan solunum epitelinde bulunan ACE2 reseptörleri, SARS-CoV-

2'nin konak hücrelere girişini kolaylaştırmaktadır (Datta, Liu, Fischer, 

Rappaport ve Qin, 2020; Hoffmann ve diğerleri, 2020). SARS-CoV-2'nin 

solunum epiteline girişi, virüs replikasyonuna ve çok sayıda enfeksiyona yol 

açmaktadır. ACE2 reseptörlerinin genel ekspresyonu solunum epitelinde 

düşük olmasına rağmen, hava yolu boyunca çoklu epitel hücre tipleri ve 

akciğerlerdeki yabancı patojenlere karşı önemli bir savunucu olan alveolar 

epitelyal tip II hücreler tarafından eksprese edilir (Sungnak ve diğerleri, 

2020). Özellikle, nazal epitel hücreleri ACE2'nin en yüksek ifadesini 

göstermektedir. Reseptörler solunum sistemindeki tüm hücreler arasında 

bulunurlar (Sungnak ve diğerleri, 2020). SARS-CoV-2 ile enfeksiyon, aslında 

bağışıklık sisteminin reaksiyon vermesiyle agresif bir inflamatuar yanıta yol 

açar (Fu, Cheng ve Wu, 2020). Akciğer dokularındaki hava keseciklerinin 

iltihaplanması, nefes darlığı, öksürük, yorgunluk ve ateşe neden olan 

zatürreye yol açar. Yakın zamanda akciğer lobektomisi yapılan ve SARS-

CoV-2 enfeksiyonu olan iki akciğer kanseri hastasının (84 ve 73 yaşlarında) 

pulmoner patolojisi, ödem, vasküler tıkanıklık ve hava keselerinde 

mononükleer inflamatuar hücreleri fokal fibrin kümeleri tespit edilmiştir (Tian 

ve diğerleri, 2020). SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra kanser hastalarının 

kanser olmayan hastalara kıyasla çoklu organ hasarına sahip olma olasılığı 
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daha yüksek bulunmuştur. Kanser hastaları önemli ölçüde daha yüksek alanin 

transaminaz, laktat dehidrojenaz ve albümin/globulin oranı seviyeleri 

göstermektedir (Tian ve diğerleri, 2020). 

3.4. Covid-19 Salgını Sırasında Kanser Hastalarının Bakımı 

Kanser hastaları, COVID-19 döneminde hastane kaynaklı enfeksiyon 

riskinin artacağı, enfeksiyon riskine karşı daha savunmasız hale getirebilecek 

korkusu ile klinik vizitlerini genellikle aksatmaktadırlar. 

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yüksek 

riskli bir popülasyon olarak düşündükleri kanser hastaları ve bakıcılarının 

COVID-19'dan korumak için bazı yönergeleri uygulamalarını önermektedir. 

Temel öneriler, vücut ısısına (38ºC veya daha yüksek) dikkat etmek, 

enfeksiyonun belirti ve semptomlarını bilmek, ellerinizi sık sık temizlemek, 

yüze dokunmaktan kaçınmak, yüz maskesi kullanmak gibi genel halka 

önerdikleriyle genellikle benzer uygulamardır. İnsanlardan mümkün 

olduğunca kaçınmak ve en az 2 m (2 m) mesafeyi korumak da bu 

uygulamlardan bazılarıdır. Kanser hastalarının, uzun süre evde kalmaları 

gerektiğinde ekstra gerekli ilaçları almaları ve doktorlarının müsait 

olduğundan emin olmak için randevularından birkaç gün önce doktor 

muayenehanesini arayarak rendevularını gelmeleri tavsiye edilmektedir (Lau 

ve diğerleri, 2006). Ayrıca, kanser hastalarına gereksiz enfeksiyonlardan 

korunmak için hastane ziyaretlerini en aza indirmeleri tavsiye edilir ve 

kanserleri tedaviye iyi yanıt veriyorsa ve mümkünse tedavilerine evde devam 

etmeleri önerilmektedir (Kumar ve Dey, 2020). Hastaların pandemi sırasında 

bu hastalığın yönetimi ile ilgili öneri ve tavsiyeler için kanser bakım ekibiyle 

iletişime geçmeleri gerekmektedir. Doktorlara, COVID-19 pandemisi 

sırasında hastalarıyla mevcut kanser tedavisinin yararlarını ve risklerini 

tartışmaları tavsiye edilir. Çalışmalar, kanser tedavisi gören ve COVID-19 

enfekte kanser hastalarının, tedavi edilmeyen hastalara kıyasla daha ciddi 

klinik sonuçlara maruz kalabileceği bildirilmektedir (Dai ve diğerleri, 2020; 

Rubinstein ve diğerleri, 2020; Tian ve diğerleri, 2020). Farklı türde kanser 

tedavisi gören hastalar, COVID-19 enfeksiyonun klinik şiddeti ile ilgili farklı 

sonuçlar göstermektedir. Hastaların veya bakıcılarının COVID-19 klinik 

şiddeti ile ilişkili risk faktörlerini bilmesi önemlidir. Doktorlar, tedavi 

önerileri ve hasta sağlığı bakımı konusunda daha iyi kararlar almak için 

COVID-19 güncel araştırmaları takip etmeleri önerilir. 

Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık sisteminin çok aksadığı 

bölgelerde yeni tanı almış veya mevcut kanser tanılı hastaların zamanında 
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tedavi alamama olasılığı yüksek bulunmaktadır. Bu hastalık salgını sırasında 

enfeksiyona yakalanma konusundaki zihinsel stres, kanser hastalarının takip 

ziyaretleri ve tedavi için hastaneye gitme kararlarını büyük ölçüde 

etkilemektedir. Zamanında tedavi alamama riski, kansere bağlı psikolojik 

stres ve sıkıntı, belirsizlik ve pandeminin ne zaman biteceğini bilmeden sosyal 

izolasyon, kanser hastalarının zihinsel ve fiziksel sağlığını olumsuz 

etkilemektedir (Ochoa Arnedo C; Rajkumar, 2020; Tsamakis ve diğerleri, 

2020). Aynı zamanda hekimleri ve sağlık personelinin de kanser hastalarının 

COVID-19'a yakalanma olasılığı göz önünde bulundurularak hastaneye kabul 

riskini alma arasında dengenin kurulamamasına neden olmaktadır. Sağlık 

personeli sıkıntısı ve COVID-19 pandemisi nedeniyle bakım ihtiyacı artan 

hastaları, kaynak yoksunluğu, kanser bakım uzmanlarının pandemi sırasında 

şimdiye kadar karşılaştığı zorlukları daha da arttırmaktadır. Bu nedenle, 

birçok sağlık kuruluşu kanser bakımına ilişkin tedavi kılavuzlarını 

değiştirmektedir (Esmo, 2022; Richards, Anderson, Carter, Ebert ve 

Mossialos, 2020). Önerilen standart strateji, hastaneye yatış riskinin ve 

terapötik müdahalenin faydalarının analiz edildiği ve dengelendiği 

önceliklendirme yaklaşımıdır (Dietz ve diğerleri, 2020; Shinder ve diğerleri, 

2020). Risk/fayda analizini etkileyebilecek faktörler arasında hastanın sağlığı, 

kanser durumu, şiddeti, ilişkili risk faktörleri yer almaktadır. Ek olarak, belirli 

kanser tedavi türleri yüksek oranda immünsupresiftir (Kang ve diğerleri, 

2009; Verma ve diğerleri, 2016). Hekimlerin mücadele edeceği bir diğer 

zorluk, etik hususlar ve en çok fayda sağlayacak hastaları göz önünde 

bulundurarak sağlık hizmetlerinin paylaştırılmasıdır (Payne, 2007). Hastanede 

yatan COVID-19 hastalarının sayısı ventilatörler gibi önemli kaynakların 

arzını ihtiyaç duyduğundan, bazı ülkelerde kıt sağlık kaynaklarının 

paylaştırılması için etik çerçevelerin uygulandığına dair raporlar mevcuttur 

(Rosenbaum, 2020; Xie, Tong, Guan, Du ve Qiu, 2020). Hekimlerin hastalar 

arasında seçim yapmak zorunda olduğu ve enfekte kişilere bakım verirken 

onların güvenliğini göz önünde bulundurduğu bu tür etik ikilemlerle başa 

çıkmak için kanser bakım ekibi, tıp etiği uzmanları ve palyatif bakım ekibi 

üyeleri arasındaki tartışmalar kritik önem taşımaktadır. Ayrıca kanser 

tedavisinde teletıp kullanımının arttırılması önerilmelidir. Teletıp, klinik 

bakımı desteklemek için çeşitli iletişim araçlarının kullanımını ifade 

etmektedir (Monaghesh ve Hajizadeh, 2020). Örneğin kanser hastaları ve 

onkologlar, interneti kullanarak cep telefonları veya bilgisayar ağları 

aracılığıyla hastayla ilgili verileri paylaşabilir ve tartışabilirler. Bir onkolog, 

teletıp kullanarak kür elde edilmiş hastalara yönelik evde rehberlik edebilir 
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veya tıbbi tavsiyelerde bulunabilir ve bu uygulamalar pandemi sırasında 

hastane ziyaretlerini en aza indirgeyebilirler. Bu, erişimi ve bakımı 

iyileştirebilir, maliyetleri azaltabilir ve kanserden kurtulanları gereksiz 

enfeksiyonlardan koruyabilir. Ayrıca, birden fazla uzmanı içeren 

multidisipliner tümör konsey toplantıları, COVID-19 döneminde tedaviyle 

ilgili kararların alınmasında ana yöntem olarak uygulanmalıdır tavsiyelerinde 

bulunulmaktadır. Bu kurullar, hasta bakımını iyileştirmek ve bir pandemi 

sırasında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için dünya çapındaki 

işbirliği aracılığıyla birlikte çalışmayı düşünmeli ilkesine dayanmaktadır 

(Lesslie ve Parikh, 2017).  

4. AVRUPA TIBBI ONKOLOJİ DERNEĞİ (ESMO) 

YÖNERGELERİ 

ESMO, COVID-19 salgını sırasında kanser hastası yönetim 

kılavuzları yayınladı (Esmo, 2022). ESMO'ya göre, doktorlar kanser 

tedavisine başlama veya devam etme kararlarını hastalarla tartışmalı ve uygun 

bir risk/fayda açıklamasından sonra tedavi edilmeye uygun olup olmadıklarına 

ve bunu yapmaya istekli olup olmadıklarına karar vermesi gerektiği 

bildirilmektedir. Hastaneler, kanser tedavisi sunarken bir önceliklendirme 

yaklaşımını dikkate almalıdır. Koşulları yaşamı tehdit eden, klinik olarak 

kararsız olan ve/veya yarar büyüklüğü müdahaleye uygun olan hastalara 

öncelik verilmelidir şeklinde tavsiyelerde bulunmaktadır (örneğin, genel 

sağkalım ve/veya yaşam kalitesinde kazanımlar). Orta öncelikli hastalar kritik 

değildir, ancak müdahalede altı haftayı aşan bir gecikme, genel sonucu 

ve/veya faydanın büyüklüğünü potansiyel olarak etkileyebilmektedir. Düşük 

öncelikli hastaların istikrarlı koşullar altında müdahale edilmesi faydanın 

büyüklüğünü değiştirmeyecektir (genel hayatta kalma ve/veya yaşam 

kalitesinde hiçbir kazanç yok). Bu hastalarda pandemi sırasında servisler 

gecikebilmektedir. Erken evre kanser için lokal tedavi (ameliyat veya 

radyasyon) planlanmalıdır. Bu durumda, doktorlara "bekle ve gör" 

yaklaşımını (yani herhangi bir semptom veya soruna neden olmayan 

kanserlerin dikkatle izlendiği ancak tedavi edilmediği anlamına gelir) 

keşfetmeleri veya bir maliyet-fayda analizi (müdahalelerin ve sonuçlarının 

karşılaştırılması) yapılması tavsiye edilmektedir. Hastanın yaşına, 

komorbiditelerine ve planlanan tedaviler için cerrahi prosedürün sonucunun 

etkisine göre ayrıca, varsa kanser veya palyatif intravenöz tedaviler geçici 

olarak oral ilaçlara çevrilebilir önerileri bulunmaktadır. Bu tür kanser 

hastalarının bakım standardındaki bu tür değişiklikler uygun ve gerekli olsa 
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da, kanser hastalarında morbiditeyi ve hatta mortaliteyi artırması kuvvetle 

muhtemel olduğundan tüm yaklaşımlar sıkça gözden geçirilerek karar 

verilmesinin uygun olacağı bildirilmektedir (Esmo, 2022). 

5. COVID-19 PANDEMİSİNDE KANSER İLAÇLARININ 

KULLANIMI 

Kanser ve COVID-19 semptomları arasında bazı benzerlikler 

bulunmuştur, bu nedenle kanser ilaçlarının COVID-19 tedavisi için 

kullanımının hastalara yardımcı olabileceği düşünülmüştür. Örneğin, klinik 

açıdan şiddetli COVID-19 vakaların, akut solunum sıkıntısı sendromuna 

benzer bir klinik tablo geliştirdiği görülmüştür (Du ve diğerleri, 2020). Bunun 

nedeni, SARS-CoV-2'nin neden olduğu akciğer hasarına bağlı olarak 

bağışıklık hücreleri tarafından proinflamatuar sitokinlerin aşırı salınımıdır 

(Costela-Ruiz, Illescas-Montes, Puerta-Puerta, Ruiz ve Melguizo-Rodriguez, 

2020). Bu sitokin fırtınası, olarak ifade edilen COVID-19 pandemisi ile ilişkili 

yaygın ölüm nedenlerinden biridir (Ragab, Salah Eldin, Taeimah, Khattab ve 

Salem, 2020). İyileşme sürecinde ortaya çıkan yaygın doku hasarına, fibrozise 

ve organ disfonksiyonuna neden olabilmektedir. Klinik olarak onaylanmış 

bazı anti-kanser ilaçları iltihabı inhibe etmekte ve bu nedenle klinik açıdan 

şiddetli olan COVID-19 vakaları olan insanlara yardımcı olunabileceğini 

düşündürmektedir. Kan hücrelerinin normal üretimini bozan bir kemik iliği 

kanseri olan miyelofibrozun tedavisinde kullanılan Janus kinaz inhibitörü olan 

ruxolitinib buna örnek olarak verilebilir (Mascarenhas ve Hoffman, 2012). 

Ruxolitinib, TNF-a, G-CSF, IFNy, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TGFβ, VEGF, 

FGF, PDGF, GM- dahil olmak üzere geniş bir yelpazede proinflamatuar 

sitokinlerin ve büyüme faktörlerinin aktivasyonunu inhibe etmektedir 

(Lussana ve Rambaldi, 2017). Ruxolitinib, inflamasyon riski yüksek olan ve 

standart bakım tedavisi alırken durumu kötüleşen klinik olarak ağırseyreden 

COVID-19 hastalarına (n=14) verilerek denenmiştir. Hastalar, medyan 

kümülatif doz olan 135 mg ruxolitinib’i 9 gün boyunca almıştır. Ruxolitinib 

ile tedavi edilen hastalar tedaviye iyi yanıt vermis, inflamasyon, CRP 

seviyeleri, IL-6, ferritin ve lenfopeni de dahil olmak üzere ilgili parametreleri 

önemli ölçüde azalmıştır. 14 hastadan 10'u iyileşmiş, tedaviye iyi yanıt 

vermeyen dört hastada önceden var olan komorbiditeler tespit edilmiştir 

(Quiros ve diğerleri, 2021). Bruton tirozin kinaz (BTK) sinyalini inhibe eden 

başka bir kanser önleyici ilaç olan acalabrutinib'in ciddi COVID-19 

vakalarının tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır (Roschewski ve diğerleri, 

2020). Acalabrutinib, mantle hücreli lenfoma olarak bilinen Hodgkin olmayan 
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bir lenfoma alt tipinin tedavisinde kullanılmaktadır. SARS-COV-2 gibi belirli 

viral patojenlere yanıt olarak, makrofajların yüzeyinde bulunan Toll benzeri 

reseptörler, doğuştan gelen bağışıklık tepkisine aracılık etmek için BTK'yı 

aktive etmektedir (Lee ve diğerleri, 2012; Roschewski ve diğerleri, 2020). 

BTK, çoklu proinflamatuar sitokinlerin ve kemokinlerin üretimini tetikleyen 

nükleer faktör-kB (NF-kB) sinyalini aktive etmektedir (Weber ve diğerleri, 

2017). Antiviral özelliklere de sahip olan bir anti-proliferatif ilaç olan 

interferon-alfa-2b, COVID-19 hastalarının iyileşmesi üzerinde olumlu bir etki 

gösterdiği bulunmuştur (Zhou ve diğerleri, 2020). İnterferon-alfa-2b, AIDS ile 

ilişkili Kaposi sarkomu, lösemi ve melanomun tedavisinde kullanılır (Yeager 

ve diğerleri, 1992). İnterferon-alfa-2b, IFNAR1 ve IFNAR2c dahil olmak 

üzere tip 1 interferon reseptörlerine bağlanır ve bunların dimerizasyonunu 

indükler. Dimerize reseptörler, kendilerini ve reseptörleri fosforile eden iki 

Janus kinaz (JAK) tirozin reseptörünü, JAK1 ve TYK2'yi aktive eder. 

Fosforillenmiş reseptörler, sinyal transdüserlerini ve transkripsiyon (STAT1) 

ve aktivatörlerini bağlar ve aktive eder. Aktive edilmiş STAT'lar, çoklu 

immünomodülatör ve antiviral proteinleri dimerize eder ve aktive eder 

(Asmana Ningrum, 2014). İnterferon alfa-2b tedavisi, COVID-19 hastalarında 

viral yükü ve yüksek IL-6 ve CRP seviyelerini azalttığı da tespit edilmiştir. 

Hastaların (n=77) tek başına veya geniş spektrumlu antiviral ilaç arbidol ile 

kombinasyon halinde interferon-alfa-2b ile tedavisi, tek başına arbidol 

tedavisi grubunda 27.9 ortalama güne kıyasla viral klirensi sırasıyla 20.3 ve 

21.1 ortalama günde azaldığı bildirilmiştir. Dolaşımdaki IL-6 ve CRP 

seviyeleri arbidol tedavi grubu, tek başına veya arbidol ile kombinasyon 

halinde IFN ile tedavi edilen hastalardan daha yüksek bulunmuştur. Bu, 

interferon-alfa-2b'nin viral yükü azaltmada faydalı olabileceğini ve COVID-

19 hastalarında ilişkili semptomları basklıyabileceği düşünülmektedir. Tedavi 

edilen hastalarda uzun süreli oksijen takviyesi veya entübasyon gerektiren 

solunum sıkıntısı olmaması da orta düzeyde klink şiddete sahip COVID-19 

vakalarını düşündürür (Asmana Ningrum, 2014). Ayrıca, arbidol ile 

kombinasyon halinde interferon-alfa-2b, klink olarak hafif seyreden COVID-

19'lu hastalarda pnömoni emilimini hızlandırır ve göğüs BT taramalarını 

önemli ölçüde iyileştirir (Xu ve diğerleri, 2020).  

Rintatolimod ile kombinasyon halinde interferon-alfa-2b, kanser 

hastalarında hafif veya orta şiddette syreden COVID-19 tedavisi için 

klinikçalışmalar yapılmaktadır (TI: NCT04379518). Bir başka antiviral ilaç, 

viral RNA polimerazlarını inhibe eden bir nükleotid analog ön ilacı olan 

remdesivirdir. Birçok çalışmada COVID-19'a karşı umut verici sonuçlar 
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göstermiştir (Beigel ve diğerleri, 2020; Grein J; Jiang, Chen, Cai, Yi ve Jiang, 

2021; Morton Jj; Williamson ve diğerleri, 2020). Remdesivir, kanser önleyici 

bir ilaç değildir ve ayrıca FDA tarafından COVID-19 krizinden önce herhangi 

bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek için onaylanmamıştır. FDA, 

hastanede yatan tüm hastalara COVID-19 tedavisi için remdesivir için acil 

kullanım izni verdiği için remdesivir ajanı önem kazanmıştır (Szabo ve 

Momen-Heravi, 2017). COVID-19 hastalarında remdesivir kullanımı klinik 

sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirdiği bildirilmiştir (Grein ve diğerleri, 2020). 

Remdesivir alan 53 hastanın %68'i, medyan 18 günlük takipte oksijen desteği 

ihtiyacında bir iyileşme göstermiştir. Düşük akışlı ek oksijen veya invaziv 

olmayan oksijen desteği alan tüm hastalar (n=12) iyileşme göstermiştir. 

Ayrıca, en son takipte hastaların %47'si taburcu edilmiştir (%24'ü invaziv 

ventilasyon ve %89'u non-invaziv oksijen desteği alıyordu). Hastaların yüzde 

13'ü tedaviyi tamamladıktan sonra vefat etmiş ve yaşlı hastalarda (>70 yaş) 

veya invaziv ventilasyon uygulananlarda mortalite daha yüksek bulunmuştur 

(Grein ve diğerleri, 2020). Beigel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarında, 

COVID-19 ile hastaneye yatırılan erişkinlerde (n=538) intravenöz remdesivir 

klinik denemelerinde benzer bulgular bildirmiştir (Beigel ve diğerleri, 2020). 

Ayrıca, Gilead Sciences tarafından yapılan bir klinik araştırma da, remdesivir 

ile tedavi edilen COVID-19 hastalarının, standart bakıma kıyasla klinik 

iyileşmenin hzılandığı ve ölüm riskinde %62'lik bir azalma olduğunu 

bulunmuştur (Morton, Bird, Refaeli ve Jimeno, 2016). COVID-19 tedavisinde 

remdesivirin etkilerini araştıran birçok klinik çalışma devam etmektedir 

(Hashemian, Farhadi ve Velayati, 2020; Neogi ve diğerleri, 2020). Sonuç 

olarak, mevcut klinik yönetim, enfeksiyonun önlenmesini, oksijen takviyesini, 

mekanik ventilatör desteği ve bazı araştırma ilaçları gibi destekleyici bakımın 

sağlanmasını içermektedir. Anti-kanser ilaçları iltihabı, bağışıklık fonksiyon 

bozukluğunu ve viral çoğalmayı tedavi etmek için kullanılabilir ve bunların 

bazıları güvenli ve etkili bulunmuştur. Bu nedenle, kanser ilaçlarının COVID-

19 pandemisinde kullanılması, hızla yayılan ve tüm dünyada tahribat yaratan 

COVID-19 pandemisini tedavi etmek için akıllıca bir seçim olabileceği 

düşünülmelidir. 

SONUÇ 

COVID-19 pandemisi dünya çapında insan sağlığını tehdit 

etmektedir. COVID-19 tedavisi için onaylanmış sadece hastalığı özgü net bir 

tedavi yoktur. Bu nedenle, kapsamlı araştırmalar bu salgınla mücadele için 

terapötik moleküllerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Yine de bazı 
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insanların neden SARS-CoV-2 enfeksiyonuna farklı tepki verdiği halen net 

molekürler olarak bilinmemektedir. Sağlıklı popülasyonla karşılaştırıldığında, 

kanser gibi mevcut komorbiditeleri olan kişiler, COVID-19'un ciddi 

sonuçlarına karşı daha savunmasızdırlar. Bu nedenle kanser hastaları ekstra 

dikkatli olmalı ve hastaneler, COVID-19 pandemisinin kanserli hastaların 

üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için daha iyi yönetim planlarına sahip 

olmalıdırlar. Kemoterapi veya ameliyatın ertelenmesi, yoğun tedavi, daha 

fazla kişisel koruma, telekomünikasyon ve kanserli COVID-19 hastalarının 

tedavisi için ayrı bir tedavi stratejisi önerilmelidir. SARS-CoV-2, tıp alanları 

ne kadar gelişmiş olursa olsun, tüm dünyada insanlar için ortaya çıkmakta 

olan bir enfeksiyon olduğundan, gelecekte çok daha fazla türler arası 

enfeksiyon beklenmektedir. Bu nedenle, gelecekteki salgınlara karşı hazırlığın 

geliştirilmesi için diğer virüslerinde izlemek önem arz etmektedir. 
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GİRİŞ 
Fibromiyalji Sendromu (FMS)  yorgunluk, uykusuzluk, sabah 

tutukluğu, yaygın ve kalıcı kas-iskelet ağrısının yaşandığı kronik bir 

hastalıktır. Bu semptomlar, fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olarak 

bireyin ilişkilerini ve günlük yaşam aktivitelerini üstlenme yeteneğini 

etkileyerek yaşam kalitesini azaltır. Bu nedenle FMS ve komorbiditeleri 

sağlık sistemleri ve hastalar üzerinde büyük bir sosyoekonomik yük oluşturur 

(Kang ve ark.,  2022; McIlroy ve ark.,  2022). 

 Genel popülasyonun yaklaşık %3-7'sini etkileyen bir hastalıktır. 

Fibromiyaljinin bildirilen prevalansı, bu durumu tanımlamak için kullanılan 

tanı kriterlerine bağlı olarak değişmekle birlikte,  1990 ACR kriterlerini 

kullanan çalışmalar, Türkiye’de %8,8 oranında görüldüğünü ve ortalama 

tahmini küresel yaygınlığının %2,7 olduğunu bildirmektedir (Sarzi- Puttini ve 

ark., 2020). Fibromiyalji, daha çok kadınları etkileyen bir hastalıktır (Kadın: 

Erkek oranı 3:1)  (Kang ve ark.,  2022; McIlroy ve ark.,  2022). Yirmi 

hastadan birinde FMS semptomları olduğunu bildirilmekte  ve bu sayının, 

hastalar tarafından FMS'nin giderek daha fazla tanınmasının tanı ve tedavi 

için başvuruda bir artışa yol açması nedeniyle arttığı belirtilmektedir (Arnold 

ve ark., 2016). 

Fibromiyaljinin patofizyolojisi hala tam olarak anlaşılamamıştır. 

Genetik yatkınlık, stresli yaşam olayları, periferik (inflamatuar) ve merkezi 

(bilişsel-duygusal) mekanizmaların, nöromorfolojik değişikliklerin 

(nosiplastik ağrı) ağrı algısı oluşturmak için etkileşime girdiğini 

belirtilmektedir. Semptomların, merkezi ve periferik sinir sistemindeki 

nöroendokrin değişikliklerle ilişkili düzensiz ağrı düzenlemesinden 

kaynaklandığı öne sürülmektedir. Her yaşta görülebilen FMS, daha çok orta 

yaş grubunu etkilemektedir (Arnold ve ark., 2016). Özellikle çocukluk veya 

adölesan dönemindeki fiziksel ve duygusal travma, stresli yaşam olayları ve 

psikososyal durumlar (Örn; depresyon, düşük sosyoekonomik durum ve 

eğitim düzeyi) predispozan faktörler olabilmektedir (FMS risk faktörleri 

arasında çeşitli çocukluk sorunlarını, kadın olma (önceden var olan tıbbi 

rahatsızlıklar hariç), ileri yaş/orta yaş, sigara içme, yüksek vücut kitle indeksi, 

alkol yoksunluğu ve yetişkinlikte önceden var olan tıbbi bozukluklar 

bulunmaktadır (McIlroy ve ark.,  2022; Galvez-Sánchez, 2022; Sarzi-Puttini 

ve ark., 2020; Ansari ve ark., 2021). 

Fibromiyaljide kronik ve yaygın ağrı, yorgunluk, uykusuzluk, sabah 

tutukluğu, depresyon, anksiyete ve bilişsel problemler, kronik baş ağrısı, 

dismonere, irritabl bağırsak sendromu, konsantrasyon güçlüğü ve düşük ruh 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijcp.12757#ijcp12757-bib-0003
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hali gibi belirtiler yaşanmaktadır (McIlroy ve ark.,  2022). Fibromiyaljide 

bireylerin yaşadığı en önemli problemler arasında ağrı, yorgunluk, 

uykusuzluk yer almaktadır.  Yaşanan bu belirtiler birbiri ile ilişkili olmakta ve 

birbirilerini etkileyebilmekte, bireyi kısır bir döngü içerisine alarak yaşam 

kalitesini bozmaktadır.  

Ağrı 

Fibromiyaljide ağrı hastalarının acil servislere başvurma nedenleri 

arasında en fazla şikâyet edilen semptomdur.   Diğer romatizmal 

hastalıklardan farklı olarak, Fibromiyalji gözle görülür klinik belirtilerle 

kendini göstermez.  Fizik muayenede bazı hassas noktalarda basınca karşı 

daha fazla hassasiyet vardır. Bu bölgeler çoğu bireyde diğer bölgelere göre 

daha hassas olma eğilimi gösterir (Siracusa ve ark., 2021 Karaş ve ark., 2017).  

 

Şekil 1: 2010 FMS ACR tanı kriterlerinin Yaygın Ağrı İndeksi (WPI) ölçeğinde yer 

alan vücut bölgeleri (Galvez-Sánchez, Reyes del Paso, 2020).  

 

Yaşanan ağrı semptomu Fibromiyaljili hastaların yaşam kalitesinin 

bozulmasına neden olur. Eğer ağrı kontrol altına alınamadıysa başka birçok 

sorunun gelişmesine neden olur.  Ağrı yoğunluğunun  artması  bireylerin 

günlük yaşam aktiviteleri yapmasını engelleyecek, bireyin fonksiyonlarını 

yerine getirmesini ve hareket etmesini zorlaştıracak, üretkenliği ve kişinin 

kendine güvenini azaltarak, sosyal izolasyon ve duygusal sorunlar gibi birçok 

probleme yaşanmasına neden olacaktır  (Ozcan ve ark., 2013; Huang ve ark., 

2018; Kang ve ark.,  2022).  Fibromiyaljide şiddetli ağrı yaşayan hastaların 

fiziksel ve zihinsel yaşam kalitelerinin daha kötü olduğu, kaygı, depresyon 

gibi psikolojik sorunlarının da  arttığı bildirilmektedir (Huang ve ark., 2018). 
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Ağrının depresyon-anksiyete derecesini arttırdığı ve bunun da ağrı algısını 

arttırdığı dolayısıyla yaşam kalitesini azalttığı ve bu sürecin kısır bir döngü 

oluşturduğu bilinmektedir (Galvez -Sancez ve ark. 2020; Galvez- Sancez ve 

ark. 2022).  Bu nedenle FM yönetiminde ağrı; hastalık şiddetinin saptanması, 

takibi ve tedavi süreci için kontrol altına alınması gereken önemli bir 

semptomdur.  

Yorgunluk  

Fibromiyaljili hastalarının en sık yaşadığı belirtilerden biri 

yorgunluktur. Yorgunluk fiziksel veya zihinsel olabilir. Yorgunluk derecesi, 

hafif yorgunluktan grip gibi viral hastalıklar sırasında yaşananlara benzer bir 

bitkinlik durumuna kadar geniş ölçüde değişir.  Yaklaşık 3000 FMS'li hasta 

ile yapılan bir çalışmada hastaların  %82'sinin şiddetli yorgunluk yaşadığı 

belirlenmiştir. Yorgunluğun, 50 yaş üstü FMS'li kadınlarda semptomların 

kötüleşmesi korkusu ve uykuda kalma güçlüğünden sonra üçüncü en sıkıntılı 

semptom olduğu bildirilmektedir. 

Fibromiyaljide yaşanan yorgunluk komplekstir. Yaş, çalışma 

kapasitesi, sosyo-demografik özellikler,  yüksek ağrı yoğunluğu, artan kas 

hassasiyeti, psikolojik sıkıntı, kötü uyku kalitesi ve düşük düzeyde fiziksel 

aktivite düzeyi gibi birçok faktörden etkilenir.  Yorgunluğun bahsedilen 

birçok faktörden etkilenmesi hem hasta ve ailesi hem de sağlık personeli için 

yorgunluk yönetimini güçleştirir (Overman ve ark., 2016).   

Uykusuzluk 

Fibromiyalji bireylerin % 90'ından fazlasının uyku problemi yaşadığı 

bildirilmektedir (Elijah ve ark., 2022). Yapılan bir çalışmada  FM’li bireylerin 

uyku kalitesinin düşük olduğu belirlenmiştir (Meresh ve ark., 2019). FM’li 

bireyler genel olarak uykuya dalmakta zorlanma,  uykuda bölünme, (gece sık 

uyanma) gibi uyku sorunları yaşarlar. Derin uykuya dalamadıkları için 

kendilerini dinlenmiş olarak hissetmezler. Yorgun uyanırlar  (Marchi ve ark., 

2019). Fiziksel dinlenmenin sağlandığı uykunun NREM evresinde FM’de 

anormal delta dalgaları (yavaş dalgalar) oluşur. Normal yapıdan farklılaşmış 

bu dalgalarda hızlı alfa dalgaları olarak adlandırılan uyanma ve REM 

döneminde görülen dalgaların fiziksel dinlenmenin olduğu NREM döneminde 

görülen yavaş delta dalgaları içerisine girdiği belirlenmiştir. Bu şekilde 

görülen dalgalara, alfa EEG non-REM anomalisi denir. FM’li bireylerde bu 

dalgaların % 60 oranında görüldüğü belirtilmektedir.  Bu alfa EEG non-REM 

anomalisi, bireylerin derin ve yavaş dalga uykusunu yaşayamadığını gösterir.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718322559#bib0038
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Bu durumda ise birey dinlendirici bir uyku uyuyamaz ve uyku kalitesi bozulur 

(Balbaloğlu, 2018; Meresh ve ark., 2019; Çakmak ve ark., 2010).  

FMS’li bireylerin yaşadığı uykusuzluk gündüz uyuklama, yorgunluk, 

dikkat  ve hafızada bozulma sinirlilik, konsantrasyonda azalma, motivasyon 

ve enerji düşüklüğü, bağışıklık sisteminin zayıflaması, ağrıya karşı 

toleransının  azalması gibi birçok soruna neden olarak bireyin  genel sağlığını 

daha da bozar (Faydali ve Çetinkaya, 2018; İlhan Algın ve ark., 2016). 

Uykusuzluk ağrı, yorgunluk, depresyon, umutsuzluk gibi sorunlara neden 

olarak tüm bu belirtiler arasında kısır bir döngü yaşanmasına sebep olur. Bu 

nedenle uykusuzluk sorunun çözülmesi semptomların yönetilmesinde ve 

aradaki kısır döngünün bozulması için gereklidir. 

Depresyon 

FMS hastalarının üzüntü, korku, öfke ve suçluluk gibi rahatsız edici 

duyguları yoğun şekilde yaşadığı bildirilmektedir. Bu hastalarda depresyon 

prevalansının %20-80, majör depresyon oranın  %40, anksiyete prevalansı ise 

%13-63 oranın değişiklik gösterdiği bildirilmektedir.  Anksiyete ve depresyon 

prevalansındaki geniş değişkenliğin hastaların sosyoekonomik veya 

psikososyal özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklanıyor olabileceği 

düşünülmektedir. Depresyon ve anksiyete gibi yaşanan olumsuz duygu 

durumlarının bireylerde ağrı, yorgunluk, uykusuzluk, sinirlilik gibi yaşanan 

sorunların artmasına neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle hastalık 

yönetiminin başarılı bir şekilde sürdürülmesinde bu etkinin göz önünde 

bulundurulması, hasta bakım ve yönetiminin bu sorunlara yönelik yapılması 

şarttır (Singh ve Kaul 2018;Galvez-Sanchez  ve ark., 2020). 

Fibromiyaljinin temel semptomları olan ağrı, yorgunluk, uykusuzluk 

ve depresif ruh hali tek başına ortaya çıkmaz. Daha ziyade, sıklıkla aynı anda, 

değişen şiddetlerde ortaya çıkarlar. Bu semptomlar birbirleriyle iç içedirler ve 

birbirlerini etkilerler. Kronik kalıcı ağrı, kötü uyku, depresif ruh hali, kaygı 

veya bunların kombinasyonları yorgunlukla ilişkili olduğu bilinmektedir. 

Ayrıca yaygın bu  fibromiyalji semptomlarının yanı sıra, klinik özellikler 

(örneğin vücut kitle indeksi), sağlık davranışları (örneğin fiziksel aktivite 

seviyeleri) ve psikolojik değişkenler (örneğin, olumsuz duygulanım, 

felaketleştirme, duygulanım düzenlemesi)de semptomların ortaya çıkmasında 

etkili olduğu düşünülmektedir (Vincent ve ark. 2013).  Fibromiyaljide 

yaşanan yorgunluk ile diğer semptomlar olan ağrı, tutukluk ve duygulanım 

arasında ilişki olduğu ve bu ilişkide bir değişkenin diğer bir değişkenleri 

etkileyebileceği de bilinmektedir. Sağlık personelinin bu ilişkileri belirlemesi, 
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yorgunluk, ağrı, uykusuzluk gibi semptomları değerlendirmesi ve bu 

sorunların başarılı yönetilebilmesi için esastır.  

Tanı 

Bu hastalığı tespit edecek özel bir test yoktur. Diğer sağlık sorunlarını 

ekarte etmek için laboratuvar testlerine veya röntgenden faydalanabilir. Temel 

laboratuvar değerlendirmesi, hematolojik, elektrolit, metabolik, inflamatuar 

veya vitamin eksikliğini ekarte etmek için tam kan hücresi sayımı, eritrosit, 

sedimantasyon hızı, tiroid uyarıcı hormon, 25-hidroksi D vitamini ve C-

reaktif proteini içerebilir. Fibromiyaljide geniş kapsamlı semptomların 

yaşanması tanı koymayı zorlaştırabilmektedir. Fibromiyalji tanısının iki 

yıldan fazla sürebileceği ve hastaların bu süre içinde ortalama 3,7 farklı 

hekime gittiği bildirilmektedir (John ve ark., 2022).  

Tanı için American College of Rheumatology (ACR) kriterleri 

kullanılmaktadır. İlk defa 1990 yılında belirlenen bu tanı kriterleri bazı 

yıllarda güncellenmektedir. Bu tanı kriterleri yayınlanmış olsa da, kriterlerin 

klinik uygulamada yaygın olarak kullanılmadığı ve özellikle birinci basamak 

sağlık hizmetlerinde yeterince tanılanamadığı, bir bilgi boşluğu olduğu 

belirtilmektedir (Arnold ve ark., 2016; Kang ve ark.,  2022). 2016 Amerikan 

Romatoloji Koleji Fibromiyalji Tanı Kriterlerine göre Fibromiyalji tanısında, 

aşağıdaki kriterlerin kullanılması önerilmektedir. 
 

Tablo 1: Revize Edilmiş 2016 ACR Kriterleri 

1. 5 bölgenin en az 4'ünde ağrı olarak tanımlanan yaygın ağrı yaşanması 

2. Semptomların en az 3 aydır benzer düzeyde olması. 

3. Yaygın ağrı indeksi  ≥ 7 ve Semptom Şiddeti Ölçeği Skoru ≥ 5 veya Yaygın 

ağrı indeksi 4-6 ve Semptom Şiddeti Ölçeği Skoru ≥ 9. 

4. Fibromiyalji tanısı, diğer tanılardan bağımsız olarak geçerlidir. Fibromiyalji 

tanısı, klinik olarak önemli diğer hastalıkların varlığını dışlamaz. 

Alınan kaynak: Wolfe ve ark., 2016 

 

Tedavi  

Genel amaç bireylerin fiziksel fonksiyonlarını, genel sağlık ve 

duygusal iyilik halini iyileştirip geliştirmektir. Günümüzde bireylerin 

ihtiyacına göre farmakolojik tedaviler, farmakolojik olmayan tedaviler ve 

tamamlayıcı tedaviler kombine ya da ayrı ayrı kullanılması önerilmektedir. 

Tedavi multidisiplliner olmalı ve hasta eğitimi, egzersiz, farmakoterapi ve 

psikoterapi olarak dört temel üzerine planlanmalıdır. Tedavi  yaklaşımı 
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bireyselleştirilmiş, semptom temelli ve adım adım olmalı, hastayla ortak 

hedefler belirlenmelidir (Sarzi-Puttini ve ark., 2020). 

Fibromiyaljinin bilinen bir tedavisi yoktur. Çeşitli patofizyolojileri 

içeren karmaşık, çok boyutlu bir hastalık olduğundan, genellikle farmakolojik 

ve farmakolojik olmayan tedavileri içeren çok bileşenli bir yaklaşım 

önerilir.  Çoğu zaman en iyi sonuçlar, birden fazla tedavi türü kullanılarak 

elde edilir (Kang ve ark., 2022).  

Farmakolojik tedavi: Bu tedavi ağrı düzeylerini kontrol etmeye 

yardımcı olan bazı beyin kimyasalları olan serotonin ve norepinefrini 

değiştiren iki ilaç kullanılır. Bunlar duloksetin (Cymbalta) ve milnasipran 

(Savella)dır.   (Elavil) ve siklobenzaprin (Flexeril) da kullanılır. Fibromiyalji 

için kullanılan diğer ilaç ise pregabalin (Lyrica)  ve gabapentindir 

(Neurontin). Bu ilaçlar ağrı iletiminde rol oynayan sinir hücrelerinin aşırı 

aktivitesini bloke eder. Bu ilaçların yan etkisi olarak baş dönmesi, uyku hali, 

ödem ve kilo alımı gelişebilir. (https://www.rheumatology.org/I-Am-

A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Fibromyalgia). 

Fibromiyaljiyi tedavisinde opioid narkotik ilaçların daha fazla ağrı 

duyarlılığına ve ağrının devam etmesine neden olduğu düşünüldüğü için bu 

tür ilaçlardan kaçınılması gerektiği bildirilmektedir.  Kısa süreli bir opioid 

narkotik kullanımına ihtiyaç duyulursa, fibromiyalji ağrısını tedavi etmek için 

Tramadol (Ultram) kullanılabilir. Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAID) 

olarak bilinen asetaminofen (Tylenol), ibuprofen (Advil, Motrin) veya 

naproksen (Aleve, Anaprox) gibi ilaçlar fibromiyaljide yaşanan ağrı için etkili 

değildir. Yine de bu ilaçlar, fibromiyaljinin ağrı tetikleyicilerini tedavi etmek 

için kullanılabilmektedir. Ağrıyı tedavi eden bazı ilaçlar uyku sorunları 

iyileştirebilir. Bunlar arasında siklobenzaprin (Flexeril), amitriptilin (Elavil), 

gabapentin (Neurontin) veya pregabalin (Lyrica) bulunur. Fibromiyaljisi olan 

hastaların zolpidem (Ambien) veya benzodiazepin ilaçları gibi uyku ilaçları 

almaları önerilmez (https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-

Caregiver/Diseases-Conditions/Fibromyalgia). Son Avrupa kılavuzu, çoğu 

tedavi için etki boyutunun nispeten mütevazı olduğunu ve tüm farmakolojik 

tedavilerin FMS için yalnızca zayıf öneriler olduğunu 

göstermektedir. 10 Ayrıca kılavuz, başlangıçta hastalık yönetiminin 

farmakolojik olmayan tedavilere odaklanması gerektiğini önermektedir 

(Zhang ve ark.,  2019). 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6365227/#b10-jpr-12-527
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Tablo 2: Fibromiyalji Tedavisinde Kullanılan Farmakolojik Ajanlar 

Antidepresanlar  

Trisiklik antidepresanlar  

Selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSGİ) 

Serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNGİ)  

 Antikonvülsan ilaçlar  

Pregabalin 

Gabapentin 

Sedatif hipnotikler 

Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar 

Opioidler 

 

Alınan kaynak: Pehlevan, (2019) 

Farmakolojik olmayan tedaviler: Bu tedavilerin başında hasta 

eğitimi, egzersiz, su terapi (hidroterapi), masaj, akupunktur ve bilişsel 

davranışçı terapi gibi yöntemler yer almaktadır. Bütünleştirici tıp ya da 

tamamlayıcı ve alternatif tedaviler olarak ta bilinen bu tedaviler fibromiyalji 

semptomlarını yönetmek için faydalı olabilmektedir. Fibromiyalji bireyler bu 

tamamlayıcı tedavileri daha doğal, yan etkisiz ve güvenli görüldüğü için daha 

fazla tercih edilebilmektedir. Bu tedavilerin çoğu, fibromiyaljili hastalarda iyi 

test edilmemiştir. FMS’de birçok hasta bütünleştirici veya tamamlayıcı ve 

alternatif tıbba yöneldiğinden, bu tür tedavilerin güvenliği ve etkinliği 

hakkında bilgi sahibi olunmalı, olası zararları araştırılmalı ve varsa 

önlenmelidir (John ve ark.,  2022; Demiray ve Alpözgen  2020; Zhang  ve 

ark., 2019; https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-

Caregiver/Diseases-Conditions/Fibromyalgia). Aşağıda bu yöntemler 

hakkında bazı bilgilere yer verilmiştir.  

Eğitim: Eğitim hem hasta hem de ailesi için önemlidir. Hasta ve 

ailesinin hastalığın ne olduğu, semptom yönetimi, prognozu, farmokolojik ve 

farmakolojik olmayan tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmesi gerekir.  

Bu konu hakkında bilgi verilmesi prognoz açısından önemlidir.  Ayrıca hasta 

ve ailesine hastalıklarının hayatı tehdit etmeyen ve doku hasarı oluşturmayan 

bir hastalık olduğunun söylenmesinin tedavinin sonuçlarını olumlu etkilediği 

bildirilmektedir (Sarıhan 2020).  Kişilere FMS’yi tetikleyebilecek ve hastalık 

şiddetini artırabilecek depresyon, stres, uyku bozukluğu gibi durumlar 

hakkında bilgi verilmelidir.  

Egzersiz: Fibromiyaljili bireylerin daha sedanter yaşadığı, diğer 

sağlıklı bireylere göre iş yapabilme kapasitesinin % 80 azaldığı bilinmektedir. 
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Egzersiz, fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığı geliştirmek, iyileştirmek ve 

sürdürmek için gerçekleştirilen planlı, yapılandırılmış ve tekrarlayan vücut 

hareketleri olarak tanımlanmaktadır. İlaç dışı yöntemlerin düşünüldüğünde en 

güçlü kanıtların olduğu belirtilen yöntem egzersizdir. Egzersiz ile birlikte ağrı 

eşiğinin düzelmesine, fiziksel fonksiyonlarda, semptom şiddetinde, genel 

sağlık düzeyi ve duygu durum üzerinde düzelme sağlanabilmektedir. Egzersiz 

ile kas ve yumuşak dokular hareket ettirilerek bireylerin fonksiyonel kapasite 

artırılır,  duygu durumu ve uyku sorunu düzeltilebilir. Haftada iki ya da üç kez 

olmak üzere günde 30-60 dakika yapılan hafif-orta yoğunlukta egzersizin, 

kısa ve uzun vadede etkili olduğu bilinmektedir (Sarıhan 2020; Sosa-Reina ve 

ark.,  2017 ). Yapılan meta analizlerde de aerobik ve kas güçlendirme 

egzersizlerinin fibromiyaljili kişilerde ağrıyı azaltmanın ve genel refahı 

iyileştirmenin en etkili yolu olduğu, germe ve aerobik egzersizlerin sağlıkla 

ilgili yaşam kalitesini artırdığı, uykusuzluk ve yorgunluğu azalttığı  sonucuna 

varılmıştır (Sosa-Reina ve ark.,  2017; Estevez-Lopez ve ark., 

2021).  Yürüme, direnç eğitimi ve esnemenin FM semptomları üzerinde 

olumlu etkileri vardır. Direnç eğitiminin FM'li hastaların kas gücünü, ağrı 

yoğunluğunu, uykusunu ve fonksiyonel kapasitesini iyileştirebileceği 

bilinmektedir. Andrade et al. (2020) fiziksel egzersizin depresif semptomlara 

karşı koruyucu bir faktör olabileceğini ve egzersiz yapan hastaların, egzersiz 

yapmayan hastalara göre şiddetli depresyon yaşama olasılığının 3 kat daha az 

olabileceğini göstermiştir. Egzersizin en büyük etkileri, artan ağrı yoğunluğu 

ve yaşam kalitesi açısındandır(Andrade ve ark., 2020; Estevez-López ve ark. 

2021; Fertelli ve ark., 2019). Egzersiz FMS semptomları için etkili bir tedavi 

olarak görülmektedir. Bu nedenle aerobik egzersiz ve kuvvet antrenmanı, su 

egzersiz gibi egzersiz çeşitleri FM yönetiminde kullanılması gereken etkili 

programlardır (Andrade ve ark., 2020; Fertelli ve ark.,  2019). 

Hastalar düzenli, planlı, programlı, düşük hızla başlayıp aşamalı 

olarak artan bir egzersiz programına katılması için desteklenmelidir. 

Egzersize başlamada zorlanan bireyler için su egzersizi ve havuzda yürüme 

gibi planlamalar yapılabilir. Su egzersizi, suda egzersiz yapmak olarak 

tanımlanır. Ağrıyı gidermek, kasları gevşetmek ve daha iyi egzersiz yapmaya 

teşvik etmek için suyun özellikleri kullanılır. Suyun kaldırma kuvveti, eklem 

ve kas üzerindeki yer çekimi etkisini azaltarak hareketlerin yapılmasını 

rahatlatır. Su direncine karşı yapılan hareketler ise yapılan hareketin 

etkinliğini artırarak kas gücünü artırır. Suda yapılan egzersizin hidrostatik 

basınç, direnç,  viskozite ve su sıcaklığının hastalarda ağrıyı azalttığı 

bilinmektedir. Bunun yanı sıra   plazma norepinefrin, epinefrin, beta-endorfin 
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ve kortizol düzeylerini düşürerek stresi azalttığı, uyku kalitesini iyileştirdiği 

bildirilmektedir.  Bu nedenlerle birçok hastalıkta olduğu gibi fibromiyaljide 

de su egzersizleri önerilebilir  (Ma ve ark., 2022; Fertelli ve ark.,  2019). 

 Akapunktur: Akupunktur, farmakolojik olmayan tedavilerin önemli 

bir bileşenidir. Çin’de ortaya çıkan bu yöntem, vücudun akupunktur noktaları 

adı verilen belirli bölgelerini uyarmak için ince iğnelerin batırılması ile 

uygulanan eski bir tedavi şeklidir.  Akupunktur, insanlar tarafından çeşitli ağrı 

biçimlerini azaltmak için yaygın olarak kullanılır. İltihabı azaltarak, 

vücudunuzun kendi ağrı kesici, yani endorfin salınımını uyararak ve beyninizi 

sakinleştirerek çalışır. Birkaç kısa süreli yan etkisi ile güvenlidir. Genel 

kanıtlarla desteklenirse, akupunktur fibromiyalji için çok ihtiyaç duyulan 

etkili semptom rahatlamasını sağlayacaktır (Demiray ve Alpözgen 2020).  

Araştırmalar, akupunkturun analjezik etkilerinin olduğunu, çeşitli 

endojen opioidleri veya beta-endorfinler, serotonin, norepinefrin, gama-

aminobütirik gibi bileşikleri serbest bırakarak periferik ve merkezi ağrı 

kontrol sistemlerini aktive ettiğini bildirmektedir. Bilimsel olarak yeterli kanıt 

olmadığı bildirilse de bir çalışmada akapunkturun ağrıyı azalttığı ve yaşam 

kalitesini artırdığı gösterilmiştir (Zhang ve ark., 2019). Son yapılan bir meta 

analizde akupunkturun, diğer tedavilerle (örneğin, rutin ilaçları veya diyet 

tedavileri) birleştirildiğinde FM hastalarını yönetmek için de etkili ve güvenli 

bir araç olduğunu belirlenmiştir (Valera-Calero ve ark., 2022). Fakat bunun 

yanı sıra akpunkturun fibromiyalji tedavisinde kullanılmaması gerektiği de 

ifade edilebilmektedir. Başka bir meta analizde ise verum akupunkturunun, 

ağrının giderilmesinde, uyku kalitesinin iyileştirilmesinde ve FMS tedavi 

sonrası genel durumu düzeltmede sahte akupunkturdan daha etkili olduğu 

bulunmuştur (Kim ve ark. 2019). Literatürde akapunkturun Fibromiyaljide 

kullanımı ile ilgili hala net bir görüş olmasa da ağrıyı azaltmada yararlı 

olabileceği nedeniyle önerilmektedir. Fakat iğnelerin uygun bölgelere 

yerleştirilmesi, iğne stimilasyonun sağlanması gibi faktörlerin alınacak yararı 

etkileyebileceği belirtilmektedir (Valera-Calero ve ark., 2022; Demiray, 

Alpözgen  2020; Kim ve ark. 2019). 

Tai Chi Egzersizleri: Son zamanlarda popüler olan thai chi,  Çin’de 

ortaya çıkan zihin-beden egzersizidir. Egzersiz yaparken nefes yavaş ve 

medidatif hareketlerle kontrollü bir şekilde alınır (Demiray ve Alpözgen 

2020).  Romatolojik hastalıkların birçoğunda kullanılmaktadır. Fibromiyaljili 

hastalarla yapılan çalışmalarda tai chi egzersizinin ağrı, yaşam kalitesi  ve 

fonksiyonel kapasitede iyileşme sağladığı gösterilmiştir (Taggart ve ark., 
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2003; Romero-Zurita ve ark., 2012). Son yapılan bir meta analizde de Tai 

Chi’nin, fibromiyalji ile ilişkili sendromların yönetiminde etkili olduğu ağrı, 

yorgunluk ve depresyonu azalttığı bulunmuştur (Cheng ve ark., 2019).  

Cigong: Çigong, geleneksel Çin tıbbına dayanan bir tür zihin ve 

beden öz-yönetim yaklaşımıdır. Günümüzde birçok hastalığın önlenmesinde 

ve ağrı gibi birçok semptomu azaltmak için kullanılır. Fibromiyalji hastalarla 

yapılan çalışmalarda ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluğu gibi diğer 

semptomları azaltmada daha iyi etki gösterdiği bulunmuştur (Sarmento ve 

ark., 2020; Ricciardi ve ark 2020; Demiray ve Alpözgen  2020;).  

Psikolojik terapiler: Bu terapiler, FMS’li bireyin olumsuz düşünme 

durumunu değiştirerek davranış değişikliği oluşturmayı ve hastalığı ile başa 

çıkmayı iyileştirmeyi amaçlar. Bu süreçte ağrıyı hafifletebilir,  sağlıkla ilgili 

yaşam kalitesini iyileştirebilir, olumsuz duygu durumu ve sakatlık azaltabilir. 

Bu terapilerin çocuk ve ergenlik dönemlerinde yapılmasının psikolojik faydalı 

olduğu da bildirilmektedir (John ve ark., 2022). 

Bazı Semptomların Yönetimi 

Ağrı Yönetimi: Ağrının yönetilmesinde hasta bakımında rol alan 

hemşirelere önemli görev düşmektedir. Hemşireler ağrıyı artıran ya da azaltan 

faktörleri, ağrının niteliğini, ağrı yönetimini etkileyen unsurları belirleyerek 

hastanın ağrısını kontrol altına alabilir (Fertelli, 2020).  Ayrıca planlanan 

farmakolojik tedavinin uygulanması, tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi ve 

hastanın eğitilmesi hemşirenin sorumluluklarındandır. Hemşire non-

farmakolojik ağrı tedavi yöntemleri ve rahatlatıcı teknikler konusunda hastayı 

bilgilendirmelidir.  Hemşire kara ve su egzersizleri, thai chi, cigong ve 

akapunktur gibi non farmakolojik yöntemler hakkında hastaya bilgi 

vermelidir. Hastanın sosyal destek sistemlerini harekete geçirerek ağrı ile baş 

etmede yeterli desteğin sağlanmasına yardımcı olmalıdır. Ağrının kontrol 

altına alınması için ağrıyı artıran uykusuzluk, depresyon, yorgunluk gibi 

semptomlarında kontrol altına alınması gerektiği unutulmamalıdır. Bu 

belirtiler arasında kısır döngüyü kıracak planlamalar yapılmalıdır (Kaplan, 

2019; Fertelli, 2020).   

Uyku Yönetimi: Bireylere uyku hijyeni hakkında bilgi verilmelidir. 

Uyku öncesi ılık bir duş alma, süt, muz gibi uykuyu getirecek besinlerle 

beslenme, uykuyu kaçıracak egzersiz ve besinlerden uzak durma gibi 

konularda bilgi verilmedir.  Düzenli bir uyku düzeni oluşturma, her gün aynı 

saatlerde uyuma ve kalkmanın önemi anlatılmalıdır.  Gündüz uyuklamadan 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/traditional-chinese-medicine
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kaçınması gerektiği vurgulanmalı ve bunun önemi anlatılmalıdır.  Kişi 

uyuklamaya ihtiyaca varsa bunun 15 dakika gibi kısa süreden oluşması 

gerektiği belirtilmelidir. Her gün aynı yatakta yatmanın önemi, karanlık 

ortamda, dijital cihazların olmadığı bir yerde uyumanın önemi 

anlatılmalıdır. Uyumadan önce gerginlik oluşturulacak düşüncelerden ve 

aktivitelerden (korku ve heyecan artıracak televizyon izleme gibi) 

kaçınılması gerektiği belirtilmelidir.  Gevşeme için, rahatlatıcı müzik 

dinleme, loş bir ortam (mum ya da cep telefonu ışığı kullanılarak 

oluşturulabilir), sıcak bir duşun olduğu rahatlatıcı banyo yapması önerilir. 

Derin nefes egzersizleri, yoga ve meditasyon gibi yöntemlerin gevşeme ve 

rahatlatmada etkili olabileceği belirtilmelidir. Akşamları ağır sindirimi zor 

yiyeceklerden uzak durması bunun yerine uyku getirecek besinleri tüketmesi 

önerilmelidir. Bu besinleri muz, süt, kivi, papatya çayı,  erik, vişne suyu, 

kiraz, ananas, yumurta, susam, pirinç, soya fasulyesi,  kabak çekirdeği, balık 

gibi besinler olduğu söylenmelidir. Özelikle yer fıstığı, kaju, ceviz, badem 

gibi kabuklu yemişlerin ve tahılların triptofandan zengin olduğu, triptofanın  

“seratonin” ve “melatonin’e dönüşerek uykuya dalmayı rahatlattığı 

açıklanmalıdır. D vitamini eksikliğinde uyku problemlerinin yaşanabildiği 

için D vitamin düzeyini kontrol ettirmesi gerektiği ve D vitaminden zengin 

beslenmesi gerektiği açıklanmalıdır. Çay, kahve ve nikotin (sigara) gibi 

uyarıcı maddelerden kaçınması gerektiği belirtilmelidir. Oda sıcaklığının 24 
0C üzerinde ve 12 0C altında olması gerektiği açıklanmalıdır (Babadağ ve 

Balcı Alpaslan,  2016; Özenoğlu, 2018; Özduran, 2017; Fertelli, 2020) . 

Yorgunluk Yönetimi: Yorgunluk belirli hemşirelik uygulamaları 

ile yönetilebilen ve kontrol altına alınabilen bir semptomdur. Birey gün 

içeresinde kendine aralıklı dinleme saatleri belirlenmelidir.  Yorgunluğun 

yönetiminde en etkili yöntem egzersizdir. Bu nedenle bireye egzersiz 

yapması önerilmelidir. Aerobik egzersiz, su egzersizi, kara egzersizleri, 

direnç egzersizleri, yoga, tha chi, bisiklete binme, dans, zumba gibi farklı 

egzersiz çeşitleri hakkında bilgi verilmelidir. Egzersize düşük hızla 

başlayarak düzenli ve hızını giderek artırmalıdır. Düzenli egzersiz 

yaptığında hissedilen yorgunluk düzeyinde azalmaya yaşayacağı bireye 

anlatılmalıdır.  Uyku kalitesinin artırılması yorgunluğun azaltılmasın da 

önemlidir. Uyku hijyeni eğitimi, düzenli uyku alışkanlığı kazanması 

sağlanarak yorgunluk azaltılabilir. Ayrıca egzersiz ve ağrıyı azaltmaya 

yönelik uygulamaların yorgunluğun azaltılmasına katkı vereceği 

unutulmamalıdır. Yorgunluk yönetimi yaparken ağrı, uyku sorununa ilişkin 
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düzenlemelerde yapılmalıdır. Yorgunluk yönetimi için bireyin yorgunluk ve 

enerji düzeyi ölçeklerle belirlenmelidir. Enerji koruma çarkı ve enerji misket 

kavanoz yöntemi gibi enerji koruma ve harcama programı hakkında hastaya 

bilgi verilmelidir. Örneğin misket kavanoz yönteminde kavanoza bireye 

güne başlarken hissettiği enerji kadar üzerine enerji miktarı yazılmış misket 

koyması söylenir. Gün içerisinde iş yaparken harcadığı enerji kadar misketi 

kavanozdan çıkarması istenerek kalan enerjisini planlı bir şekilde 

kullanması sağlanabilir.  Bu planlama hasta ile birlikte oluşturulmalı, bu 

programı hastanın günlük yaşamında kullanmasına yardım edilmelidir. 

Yorgunluk için aile ve diğer sosyal destek kaynaklarını kullanması için 

planlama ve düzenleme yapılabilir. İş paylaşımında aile üyeleri ile 

görüşülebilir.  Uygun araç gereç kullanması hakkında bilgi verilmelidir 

(Ericson ve Mannerkorpi 2016; Fertelli, 2020; Estevez-López ve ark., 2021, 

Elijah ve ark. 2021). 

Sosyal Destek: FMS semptomlarını etkileyebilecek önemli 

faktörlerden bir sosyal destektir. Sosyal destek, sosyal ağları tarafından 

ihtiyacı olan insanlara sağlanan kaynaklar olarak tanımlanabilir. Sosyal destek 

kavramı ile bireyin kişilerarası ilişkilerin belirli sosyal destek işlevlerini ne 

ölçüde yerine getirebileceğine ilişkin algısı ölçülmektedir. Sosyal destek 

genellikle aile üyeleri, akrabalar, arkadaşlar ve meslektaşlarla olan temasların 

sayısı ve/veya sıklığı ile ilgilidir.  

FMS’de yaşanan ağrı, yorgunluk, uykusuzluk gibi semptomlar 

bireylerde sosyal destek eksikliği yaşanmasına neden olabilmektedir. Öte 

yandan sosyal destek eksikliği de bireylerde ağrı, yorgunluk, uykusuzluk ve 

yalnızlık duygusu gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.   Oysa 

sosyal destek birçok bireyde olduğu gibi FMS’li bireylerde de zihinsel ve 

fiziksel sağlığı iyileştirmede önemlidir. Yapılan çalışmalarda Fibromiyalji 

bireylerde sosyal desteğin hastalığın etkisini,  depresyonu ve aleksitimiyi 

azalttığı belirtilmektedir. Ayrıca, FMS’li bireylerde düşük sosyal desteğin 

anksiyete, tükenmişlik ve ağrı şiddeti ile ilişkisi olduğu bildirilmektedir (Di 

Tella ve ark., 2018; Galvez Sancechz ve ark.,2022). Bir çalışmada ise yalnız 

olan FMS’li bireylerin genel ağrı ve hassas noktanın dokunsal uyarılmasıyla 

ortaya çıkan azalmış beyin aktivitesinin daha fazla algılandığını belirlenmiştir 

(Montoya ve ark., 2004). Günümüzde sosyal desteğin analjezik 

etkilerini  olduğu bilinmektedir.  Eş desteği,  empatisi, ağrıya maruz kalma 

sırasındaki duygusal sıkıntıyı ve ağrı duyarlılığını azalttığı ve ağrıyla başa 

çıkmayı arttırdığı belirtilmektedir (Duschek ve ark., 2020). Bu sonuçlar 
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düşünüldüğünde sosyal desteğin önemini yadsınamaz. Bu nedenle FMS 

yönetiminde sosyal destek faktörleri gözden geçirilerek değerlendirilmeli ve 

harekete geçirilmelidir.  
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GİRİŞ 

Hipertansiyon, dünyadaki mortalite için en önemli risk faktörüdür. 

Projeksiyonlar, 2025'te gelişmekte olan ülkelerde 1,2 milyar hipertansif 

hastanın olacağını göstermektedir. Hipertansiyon ile ilişkili komplikasyon 

gelişimini geciktirmek veya önlemek için sürekli ve uzun süreli bakım 

gerekmektedir. Hemşire liderliğindeki hipertansiyon yönetimi, kontrolsüz kan 

basıncı olan hastaların durumunu iyileştirmede etkilidir. İlaçlara erişim, bakım 

kalitesi, hemşirelerin eğitimi, sağlık eğitimi ve damgalanma gibi engeller 

ortadan kaldırılarak başarılı uygulamalar sağlanabilir. 

Hasta bakımı, son yıllarda kronik hastalık büyüme hızı ile önemli 

ölçüde değişim göstermiştir. Diyabet, dünya çapında yarım milyar hastaya 

ulaşan ve pek çoğu hastalıktan habersiz, yeni ortaya çıkan bir salgındır. 

Diyabet hastalarının viral, bakteriyel ve fungal enfeksiyonlardan kaynaklanan 

hastaneye yatış ve ölüm riski daha yüksektir. Artan hemşire iş yükü ve 

tükenmişlik ise ilişkili bazı enfeksiyonları artırmaktadır. Daha iyi hastane 

hemşire kadrosu, daha eğitimli hemşireler ve iyileştirilmiş hemşire çalışma 

ortamlarının daha düşük hastane mortalitesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Bu derlemede, son on yılda yayınlanan uluslararası makalelerden 

faydalanılarak, hipertansiyon ve diyabet hemşireliği ile ilgili bazı güncel 

bulgulara yer verilmiştir. 

Kronik hastalıkları olan hastalara yüksek kalitede birinci basamak 

sağlık hizmeti sunmak, hastane başvurularını azaltma potansiyeline sahiptir. 

Farklı personel uygulamalarının hasta sonuçları üzerindeki etkisini daha iyi 

anlamak için genel uygulamada diyabet bakım hizmetlerinin organizasyonu 

ve sunumu için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır (Griffiths ve ark., 2010). 

Birincil bakım, kronik hastalık büyüme hızı ile önemli ölçüde değişmektedir. 

Hemşire vaka yöneticileri, olağan birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları 

tarafından sağlanana eşdeğer bakımdan ciddi düzeyde daha iyi olmasa da bu 

kronik hastalara yardımcı olurlar. Kronik hastalık yönetimi, kayıtlar, ev 

verilerinin gözden geçirilmesi, yüz yüze bakım dışındaki hastalarla iletişim 

kurma ve birden fazla hizmeti koordine etme gibi hasta merkezli beceri ve 

araçları gerektirir. Hemşire yöneticileri, normal bakım sağlayıcılarına kıyasla 

benzer veya daha iyi fizyolojik ve hasta memnuniyeti sonuçlarına sahip 

ilaçların başlatılması ve titrasyonu dahil olmak üzere diyabet kronik hastalık 

yönetimi için gerekli birçok eylemi gerçekleştirirler. Başarılı bir kronik 
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hastalık yönetimi programının uygulanması için vaka yöneticilerinin seçimi 

ve eğitimi son derece önemlidir (Watts & Lucatorto, 2014). 

Hastalar genellikle hemşirelerin reçete yazmasına güvenirler. Hemşire 

reçetelemeleri konusundaki güven, hemşirelerin uzmanlık bilgisi, deneyimi, 

güven ilişkisi, kapsamlı konsültasyonu ve hemşire reçetelemenin 

yararlarından kaynaklanır. Hemşireler ve doktorlar arasında hasta bakımı 

konusunda iletişim, hemşirelerin kendi yeterlilik alanları, eğitim ve deneyim 

konusunda farkındalıkları, uzmanlık bilgisi ve eğitim güncellemelerine erişim, 

güvenli reçeteleme için önemlidir (Courtenay ve ark., 2010). 

DİYABET 

Diyabet, dünyadaki her ülke, yaş ve ekonomi üzerinde kümülatif 

etkisi olan yeni ortaya çıkan bir salgındır. 2015 yılında yaklaşık 415 milyon 

kişi diyabet hastasıydı ve bu rakamın 2040 yılına kadar dünyada 640 milyonu 

aşması beklenmektedir. Diyabet hastalarının yarısının kendi hastalığından 

habersiz olduğu ve diyabet komplikasyonlarına daha yatkın olduğu tahmin 

edilmektedir (Papatheodorou ve ark., 2018). Perioperatif dönemde kontrolsüz 

diyabet, çeşitli olumsuz postoperatif sonuçlara neden olabilmektedir (Mott ve 

ark., 2018). 

İyimserlik, öz yeterlilik ve dayanıklılık gibi olumlu psikolojik 

özellikler, hasta bireylerde giderek daha iyi sonuçlarla ilişkilendirilmektedir. 

Diyabetli kişilerde pozitif psikolojik özellikler, glisemik kontrolün artması, 

daha az komplikasyon ve daha düşük ölüm oranları ile önemli ölçüde 

ilişkilidir. Bu ilişkilere aracılık eden potansiyel mekanizmalar arasında 

davranışsal faktörler (iyileştirilmiş tedaviye uyum vb.), azaltılmış 

inflamasyon, gelişmiş nöroendokrin ve gelişmiş otonomik işlevsellik yer alır 

(Celano ve ark., 2013). 

Diyabet hastalarının viral, bakteriyel ve fungal enfeksiyonlardan 

kaynaklanan hastaneye yatış ve ölüm riski daha yüksektir (Erener, 2020). 

Birkaç çalışma, diyabetli kişilerin enfeksiyona karşı savunmasız olduğunu 

göstermiştir (Kim ve ark., 2019). Diabetes mellituslu hastalarda idrar yolu 

enfeksiyonu sıklığı ve şiddeti artmaktadır (Fünfstück ve ark. 2012). Hastane 

kaynaklı enfeksiyonlar, hastaneye yatıştan 48 saat sonra veya bir sağlık 

kuruluşunda kaldıktan sonra gelişen ve başvuru sırasında orada olmayan veya 

kuluçkada olmayan enfeksiyonlardır (Kelly ve Monson, 2012). Bu 

enfeksiyonlar, kateterle ilişkili idrar yolu enfeksiyonlarını, cerrahi alan 

enfeksiyonlarını, merkezi hatla ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarını, hastane 
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kaynaklı pnömoniyi, ventilatörle ilişkili pnömoniyi ve Clostridium difficile 

enfeksiyonlarını içerir. Enfeksiyonu destekleyen semptomlar arasında 

öksürük, karın ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, mental durum değişikliği, 

suprapubik ağrı, dizüri, poliüri ve kostovertebral açı hassasiyeti bulunur. 

Hemşireler genellikle enfekte hastalarla ilk karşılaşan kişiler oldukları için 

önlemede hayati bir rol oynarlar. Elleri yıkamak ve herkesin enfeksiyon 

önleme için belirlenmiş kurallara uymasını sağlamak çok önemlidir (Monegro 

ve ark., 2020). Tıbbi hizmetlerin kalitesi, belirli bir anda uygulanan 

değişikliklerin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Aynı zamanda, mevcut 

durum ne olursa olsun, bakım kalitesinin iyileştirilmesi hayati önem 

taşımaktadır. Bu, örneğin oldukça yaygın olan hastane kaynaklı enfeksiyonlar 

gibi istenmeyen olayları önleyerek çalışanların becerilerini geliştirmeyi bir 

gereklilik haline getirir (Dziewa ve ark., 2015). Hemşireler, kaliteli bakımı 

iyileştirmeye yönelik hastane çabalarının merkezinde yer alır (Ceballos ve 

ark., 2013). 

Diyabet hemşireliği, yüksek kalitede kanıta dayalı uygulama sunan 

uzman hemşirelerle gelişmeye devam etmektedir. Son on yılda diyabet, yeni 

teknolojilerin, karmaşık tedavilerin, yapılandırılmış diyabet eğitim 

programlarının ortaya çıkması ve maliyetleri düşürme ihtiyacının artmasıyla 

daha da karmaşık hale geldi. Diyabetli kişiler için bakım ve destek sağlamak 

için sürekli eğitim esastır (Mackinnon, 2012). Hemşireler, dünya çapında 

sağlık işgücünün en büyük bileşenidir ve çok sayıda model ve işgücü tahsisi 

yönetmi uygulanagelmiştir. Bunlar, beceri karışımı, sınıf karışımı veya nitelik 

karışımı şeklindeki personel tahsis modelleri, personel seviyeleri, hemşirelik 

vardiyaları veya hemşirelerin çalışma düzenlerini barındırır (Butler ve ark., 

2019). 

Glikoz takibi, tip 1 diyabet tedavisinin önemli bir bileşenidir. Sürekli 

glikoz izleme sistemleri, birkaç dakikada bir glikoz seviyelerini ölçer ve 

glikoz seviyelerinin değişme yönü ve hızı hakkında değerli eğilim bilgileri 

sağlar. Tip 1 diyabetli gençlerde sürekli glikoz izlemenin kullanımı hızla 

artmaktadır ve sürekli glikoz izlemenin tutarlı kullanımı, gelişmiş glisemik 

kontrol ile ilişkilidir. Okul hemşireleri, tip 1 diyabetli bir öğrenci için gereken 

bakım ekibinin hayati bir parçasıdır ve bu nedenle öğrencilerini okulda 

desteklemek için sürekli glikoz izlemeyi kullanma konusunda tecrübeli 

olmalıdırlar (Berget & Wyckoff, 2020). Diyabet, sağlıklı beslenme bilgisi ile 

güçlü bir şekilde ilişkilidir ve diyet değişikliği ile etkin bir şekilde kontrol 

edilir. Beslenme eğitimi, hemşirelik öğrencilerinin diyabetin diyet yönetimi 

hakkındaki bilgilerini artırmada etkilidir (Saeed ve ark., 2016). 
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Glikoz tolerans testi tipik olarak bir tıp doktoru veya deneyimli 

hemşire tarafından istenir. Testin doğru uygulanması için profesyoneller arası 

işbirliği gereklidir. Tedarikçi veya hemşire, hastaya teste hazırlanmak ve 

testte ne beklemesi gerektiği konusunda yeterli talimat vermeyi sağlamalıdır 

(Huhn ve ark., 2018). Hemşireler, tıbbi asistanlar veya flebotomistler testi 

yapabilir. Tedarikçi ile sipariş üzerine testin türü, sürenin uzunluğu ve sipariş 

edilen numune sayısı hakkında net bir iletişim kurulmalıdır. Testi uygulayan 

personel, açlık gereksinimi ve test öncesi diyet karbonhidrat gereksinimi dahil 

olmak üzere test gereksinimlerinin farkında olmalıdır. Numunelerin 

zamanında işlenmesinin yanı sıra uygun depolama ve nakliyeyi sağlamak için 

laboratuvar personeli ile işbirliği yapmak önemlidir (Eyth ve ark., 2020). 

Uygun diyabet yönetimi için uygun enjeksiyon teknikleri çok 

önemlidir. Bu tür enjeksiyonlar, insülinin istenen etki profiline ulaşılmasını 

sağlamalı ve enjeksiyonun olası olumsuz etkilerinden kaçınmalıdır. 

Uygulayıcıları doğru uygulama konusunda eğitmek diyabet eğitimcilerinin 

görevlerinden biridir (Gu ve ark., 2010). Hemşire pratisyenlerin insülin 

bilgilerinin değerlendirilmesi özellikle önemlidir (Kuo ve ark., 2015). 

Bakımevinde kalanlarda hipoglisemik ilaçların kullanımı kötü sağlık 

sonuçlarıyla ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, bu karmaşık popülasyonda 

anti-diyabetik tedavinin uyarlanmasına daha fazla dikkat edilmelidir (de Souto 

Barreto ve ark., 2014). 

1. HİPERTANSİON 

Hipertansiyon, dünyada mortalite açısından en önemli risk faktörüdür 

(Vedanthan ve ark., 2014). Küresel yetişkin nüfusun dörtte biri hipertansiyona 

sahiptir ve hasta sayısının 2025'te %29'a çıkması muhtemeldir. Öngörü 

modelleri, 2025'te gelişmekte olan ülkelerde 1,2 milyar hipertansif hastanın 

olacağını göstermektedir (Mittal & Singh, 2010). Şu anda, hipertansiyonu 

olan kişilerin üçte biri teşhis edilmemiştir. Ayrıca teşhis konulan kişilerin 

yarısı ilaç kullanmamaktadır. WHO'ya (Dünya Sağlık Örgütü) göre, yüksek 

tansiyon her yıl dünya çapında dokuz milyon insanın ölümüyle 

sonuçlanmaktadır (Kitt ve ark., 2019). Hipertansiyon, kardiyovasküler 

morbidite ve mortalitenin önlenebilir en önemli nedenidir (Spies ve ark., 

2018). Bu hastalıklar en önemli halk sağlığı sorunudur (Urbanetto ve ark., 

2015) ve bu hastalıklara sahip hastaların öz-etkililiklerinin ve yaşam 

kalitelerinin iyileştirilmesi esastır (Khademian ve ark., 2020). 

Yüksek kan basıncı kontrol oranları çok düşüktür ve birçok literatür, 

hipertansiyon bakımının hemşirelere yeniden verilmesi stratejisini 
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desteklemektedir (Vedanthan ve ark., 2020). Hipertansiyon, ilişkili 

komplikasyon gelişmelerini geciktirmek veya önlemek için sürekli uzun süreli 

bakım gerektirir (Mattei da Silva ve ark., 2020). Kan basıncının yeterli 

kontrolü, tekrarlayan inme riskini azaltır (Kerry ve ark., 2013). Hemşire 

liderliğindeki hipertansiyon yönetimi, kontrolsüz kan basıncı olan hastaların 

sonuçlarını iyileştirmek için etkilidir ve uygulanabilir (Zhu ve ark., 2018). 

Dünya çapında hipertansiyonun devam eden yükselişi, hastalara, 

bakmakla yükümlü oldukları kişilere ve sağlık hizmeti sunucularına yüksek 

sosyal, ekonomik ve sağlık yükü getirmektedir. Kardiyovasküler ve renal 

sistem bozuklukları, hipertansiyonun birincil kaynaklarıdır. Daha şiddetli 

hipertansiyona ilerlemeyi durdurmak ve daha ciddi komplikasyonlardan 

kaçınmak için yaşam tarzı değişiklikleri önerilir. Antihipertansif ilaçların 

güvenli ve etkin yönetimi için yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra uzmanlar 

tarafından bir ilaç algoritması da önerilmektedir. İlaç reçeteleme konusunda 

uygun şekilde eğitilmiş ve hipertansiyon hemşire liderliğindeki kliniklerde 

çalışan uzman hemşireler, hipertansiyonlu hastaların yönetiminde geleneksel 

yaklaşımlara etkili bir alternatif olabilir (Chummun, 2011). 

Düşük ve orta gelirli ülkelerde hipertansiyonun yetersiz tedavisi ve 

kontrolü, yetersiz insan kaynakları da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. Hipertansiyonun hemşire yönetimi, insan kaynakları 

sorununu çözmek için yeni bir yaklaşımdır. Hipertansiyonun hemşire 

yönetimi, düşük kaynağa sahip ortamlarda hipertansiyon kontrolünün insan 

kaynakları sorununu ele almak için potansiyel olarak uygulanabilir bir 

stratejidir. Ancak başarılı uygulama, ilaçlara erişim, bakım kalitesi, 

hemşirelerin eğitimi, sağlık eğitimi ve damgalanma gibi engellerin ele 

alınmasına bağlı olacaktır (Vedanthan ve ark., 2016). Hemşireler sıklıkla 

tansiyon takibi, yaşam tarzı danışmanlığı ve desteğe ihtiyaç duyan hastalarla 

karşılaşmaktadır. Bir yöntem olarak güçlendirme, hastaların hem sağlıkları 

üzerindeki kontrollerini artırmalarını hem de iyileştirmelerini sağlar. 

Hemşirelerin danışmanlığı ve güçlendirme ile desteklenmesi yoluyla 

hemşirelik müdahaleleri hastaların sağlığını iyileştirmektedir (Rasjö Wraak ve 

ark., 2015). 

Hipertansiyonun kötü kontrolü, felç, kalp ve böbrek yetmezliği gibi 

bir dizi hastalık ve yüksek ölüm oranları ile ilişkilidir. Evde kan basıncı 

izlemesi, ilerlemiş, sistolik kan basıncı için en önemli belirleyicidir (Chiu ve 

ark., 2010). Hipertansif bireylere bakım sunumunda hemşirelik büyük bir 

sorumluluk taşımaktadır (Silva ve ark. 2010). Hemşirelik bakımı, hastaların 

hastaneye yatış deneyimlerinden genel memnuniyet düzeyinin 
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belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Araştırmalar, hemşirelik bakımından 

memnuniyetin hastaların sağlık tesislerinden memnuniyetinin en iyi 

göstergesi olduğunu göstermiştir (Kasa ve Gedamu, 2019). 

Hemşirelerin hipertansiyon kontrolünü iyileştirmedeki rolü son 50 

yılda yaygınlaşmıştır. Hemşirelerin katılımı, kan basıncını ölçmek/izlemek ve 

kan basıncı kontrolünü iyileştirmek için hasta eğitimi ile başlamalıdır. 

Günümüzde hemşirelerin ve pratisyenlerin rolleri, hipertansiyon yönetiminde 

bakımın tüm yönlerini içermektedir. Bunlar; tespit, sevk, takip, teşhis 

yönetimi, ilaç yönetimi, hasta eğitimi, danışmanlık, beceri geliştirme, bakımın 

koordinasyonu, klinik yönetimi, ofis yönetimi, nüfus sağlığı yönetimi, 

performans ölçümü ve kalite iyileştirmeyi içerir (Himmelfarb ve ark., 2016). 

Multidisipliner ekip çalışması, dünya genelinde kronik rahatsızlıkları 

olan hastaların bakımında önemli bir bileşen haline gelmiştir (Vegesna ve 

ark., 2016). Ekip temelli bakım, hasta merkezli bakımın temel bileşenlerinden 

biridir. Eczacıları veya hemşireleri içeren ekipler, kan basıncı kontrolünü 

önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu bulgu, birçok meta-analiz ve sistematik 

inceleme ile belirlenmiştir. İncelemeler, ekip temelli bakımın sistolik kan 

basıncını normal bakıma göre 4-10 mm Hg azalttığını göstermiştir (Carter ve 

ark., 2012). 
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  GİRİŞ 

Hemodiyaliz; Son Dönem Böbrek Yetmezliği (SDBY) tedavisinde 

kullanılan en yaygın tedavi yöntemidir. “Vücutta birikmiş olan üre, kreatinin, 

potasyum, fosfor gibi zararlı ürünlerin ve fazla sıvının vücut dışında yer alan, 

yarı geçirgen bir membranın bulunduğu bir makine ile temizlenmesi işlemine” 

hemodiyaliz denilmektedir. Yani “bir makine kullanılarak filtre edilmesi ile 

kandan atık maddelerin uzaklaştırılması işlemi” dir. Hemodiyaliz, hasta 

bireyin dolaşım sistemine erişimini gerektiren vücuttan atıkları ve sıvıyı 

uzaklaştırmanın/atmanın bir yöntemidir. Bu işlem bir arteriyovenöz fistül, 

arteriyovenöz greft ya da venin içine bir kateter yerleştirme yolu ile 

yapılmaktadır (Kaya, 2022). 

Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin tedavisinde Renal Replasman 

Tedavisi (RRT) modalitesinin seçimi hasta bireyin fiziksel ve sosyo-

demografik özelliklerine bağlıdır. Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin ideal 

olan tedavisi, böbreğin tüm fonksiyonlarının düzeldiği bir böbrek naklidir. 

Böbrek nakli yapılamaması durumunda, periton diyalizi ve esas olarak 

hemodiyaliz uygulanmaktadır. Ülkeler arasında bazı farklılıklar olmakla 

beraber, tüm dünyada baskın olan diyaliz yöntemi yaklaşık olarak %90’lık 

oran ile hemodiyalizdir (Arınsoy, 2020; Parlar Kılıç, 2019). 

Hemodiyaliz tedavisi, SDBY olan hasta bireylerde böbrek nakli için 

uygun böbrek bulununcaya kadar yaşam boyu belirli aralıklarla uygulanan bir 

tedavi yöntemidir (Karadakovan, 2016). Hemodiyaliz tedavisi alan bireyler 

hemodiyaliz tedavisinden ve diyalizin kronik doğasından kaynaklanan ciddi 

zorluklarla karşı karşıya kalabilmektedir. Hasta bireylerde üremiden kaynaklı 

olarak bulantı, kusma, hipotansiyon, halsizlik, ağrı, yorgunluk, sıvı-solüt 

dengesizlikleri ve kaşıntı görülebilmektedir (Sarı, 2015; Yavuz, Yavuz ve 

Altunoğlu, 2012). Hemodiyaliz yaşamı uzatmaktadır, ancak hastalığın seyrini 

değiştirmemekte ve böbrek fonksiyonunun yerini tamamen alamamaktadır. 

Bu nedenle hemodiyaliz, tedavi edici etkisinin yanında birçok komplikasyona 

da neden olabilmektedir. Hemodiyaliz tedavisine bağlı akut ve kronik 

komplikasyonlar gelişebilmektedir (Birol ve Çınar Pakyüz, 2020; 

Karadakovan, 2016). 

Son Dönem Böbrek Yetmezliği tedavisindeki son gelişmeler 

sayesinde hasta bireylerin yaşam süreleri uzamaktadır. Yaşam sürelerinde 

uzama olmasına rağmen tedavi süresince hasta bireylerde belirti ve bulguların 

görülmesi, bazı hastalıkların meydana gelmesi ve komplikasyonların 

gelişmesi hasta bireylerin sağlıklarını ciddi anlamda bozmakta ve hasta 

bakımlarını zorlaştırmaktadır (Varol ve Sivrikaya, 2018). 
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Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) olan hasta bireylerde iyi bir 

tedaviyle mortalite ve morbiditeyi azaltmak mümkündür. Bu hasta bireylerde 

öncelikle böbrek yetersizliğinin ilerleyişini geciktirici yaklaşımlar 

uygulanmaktadır. Bu nedenle medikal yönetimin amacı genellikle altta yatan 

sebebi kontrol ederek hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak ya da durdurmak, 

mortalite ve morbiditenin azaltılması yönünde olmaktadır. Ayrıca, KBY 

tedavisindeki diğer hedef ise, hasta bireylerin yaşam süresini uzatmak ve 

yaşam kalitesini arttırmaktır (Parlar Kılıç, 2019; Yurtsever ve Çavuşoğlu, 

2019). 

Amaç 

Bu sistematik derleme, Türkiye’de hemodiyaliz tedavisi alan 

bireylerin yaşam kalitesine yönelik çalışma yapılan hemşirelik lisansüstü 

tezleri sistematik bir biçimde inceleyerek, konu ile ilişkili araştırma yapmak 

isteyen araştırmacılara yol göstermek hedeflendi. Bu sistematik derlemede şu 

soruya yanıt arandı; 
 

• Türkiye’de hemodiyaliz tedavisi alan bireylerle ilgili yapılan 

yaşam kalitesine yönelik çalışma yapılan hemşirelik lisansüstü 

tezlerin kullanım özellikleri nelerdir? 
 

YÖNTEM 

Bilgi Kaynakları ve Arama Stratejileri 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖK Tez) veri tabanı 

kullanılarak, hemşirelik alanında lisansüstü tezler içerisinden hemodiyaliz 

tedavisi alan bireylerde yaşam kalitesi ile ilgili tezler incelendi. İlk tez 

çalışmasının 2005 yılında yapıldığı belirlendi. 2005-2022 tarihleri arasında 

hemodiyaliz tedavisi alan bireylerin yaşam kalitesini inceleyen tezler 

örnekleme dahil edildi. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarama 

motoruna “Hemodiyaliz”, “Yaşam Kalitesi” ve “Diyaliz” anahtar kelimeleri 

taranarak, araştırmaya uygun tüm tezler araştırmaya dahil edildi. 
 

Uygunluk Kriterleri 

Araştırmaya dahil edilme kriterleri; 
 

• Tam metne ulaşılabilmesi 

• Hemşirelik alanında olması 

• Hemodiyaliz tedavisi alan bireylerin yaşam kalitesini incelemesi   

• Başlıkta veya özette hemodiyaliz tedavisi alan bireyler ve yaşam 

kalitesi ile ilgili olduğunun belirtilmesi 
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• YÖK Tez’de yayınlanmış olması 

• Yaşam kalitesini ölçen en az bir parametrenin olması 
 

Araştırmanın Etik Yönü 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde erişime açık olan, 

lisansüstü tezler örnekleme dahil edildiği için herhangi bir etik kurul izni 

alınmadı.   

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın evrenini YÖK Tez’de hemşirelik alanında hemodiyaliz 

ve yaşam kalitesi ile ilgili 19 teze ulaşıldı, 1 tanesinin konu dışı olması, 1 

tanesinin tam metnine ulaşılamaması nedeniyle araştırmaya dahil edilmedi ve 

araştırma 17 tez araştırmasıyla tamamlandı. 

 
Şekil 1. Araştırma Akış Diyagramı 

BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan lisansüstü tezlerin bilgilerine ilişkin 

bulgular Tablo 1’de sunuldu. 

Tablo 1. İncelenen Lisansüstü Tezler ve Özellikleri 
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Erdem 

(2005) 

“Hemodiyaliz ve Sürekli 

Ayaktan Periton Diyalizi 

tedavisi alan bireylerin 

uyku ve yaşam 

kalitelerini ve 

Tanımlayıcı 

Deneysel 

43 HD 

41 SAPD 

“Progresif gevşeme 

egzersizlerinin tüm hasta 

bireylerde uyku ve yaşam 

kalitesini olumlu yönde 

etkilediği belirlenmiştir.” 

Dahil edilme
Senteze dahil edilen tezler (n=17)

Uygunluk
Araştırma kriterlerini sağlayan ve değerlendirilen tezler (n=17)

Dışlanan tezler
Tam metne ulaşılamayan (n=1) Konu dışı olan (n=1)

Tarama
Taranan kaynaklar (n=19)

Tespit etme
Yök Tez veri tabanının taranmasıyla elde edilen kayıtlar (n=19)
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aralarındaki ilişkiyi 

belirlemek, hasta 

bireylerin uyguladıkları 

progresif gevşeme 

egzersizlerinin uyku ve 

yaşam kalitesine olan 

etkisini araştırmak.” 

Koçer 

(2006) 

“Hemodiyaliz ve periton 

diyalizi tedavisi alan 

kronik böbrek 

yetmezliği hastalarında 

yaşam kalitesinin 

incelemek.” 

Tanımlayıcı 
77 HD 

110 PD 

“Hemodiyaliz ve periton 

diyalizi tedavisi alan 

bireylerin yaşam 

kaliteleri arasında fark 

olmadığı belirlenmiştir.” 

Kızılcık 

(2009) 

“Eskişehir’deki 

hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylerin 

depresyon sıklığını 

belirlemek ve 

hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylerde sağlıkla 

ilgili yaşam kalitesini 

etkileyen faktörleri 

saptamak.” 

Tanımlayıcı 294 HD 

“Cinsiyet, yaş, meslek, 

öğrenim düzeyi, 

hemodiyalize giriş süresi 

değişkenlerinin 

depresyon durumu ve 

yaşam kalitesini 

etkilediği belirlenmiştir.” 

Bülbül 

(2010) 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylerin yaşam 

kalitesi ve yaşam 

kalitesini etkileyen 

faktörler ile hasta birey, 

hasta yakını, hemşire ve 

hekimlerin hasta 

bireylerin yaşam 

kalitesine ilişkin 

algılarının 

karşılaştırmak” 

Tanımlayıcı 100 HD 

“Hasta bireylerin yaşam 

kalitesini; kadın cinsiyeti, 

ileri yaş, çalışmama, kötü 

ekonomik durum, 

hemodiyalize giriş 

yolunun katater olması, 

diyabet ve kronik kalp 

hastalığına sahip olma, 

hemodiyaliz süresinin 

uzun olması, düşük 

albümin ve düşük 

kreatinin düzeyi 

değişkenlerinin olumsuz 

yönde etkilediği 

belirlenmiştir.” 

Erol 

(2010) 

“Hemodiyaliz tedavisine 

başlanmayan kronik 

böbrek yetmezliği 

hastaları ile hemodiyaliz 

Tanımlayıcı 
100 KBY 

100 HD 

“Her iki grupta yaş 

arttıkça yaşam kalitesi 

düşmüştür. Evli olanların 

yaşam kalitesi bekar 
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tedavisi alan bireylerin 

yaşam kalitelerini 

karşılaştırmak.” 

olanlara göre daha 

yüksektir. Hasta 

bireylerin eğitim durumu 

arttıkça yaşam kaliteleri 

artmaktadır. Yarım gün 

çalışanların tam gün 

çalışanlara göre, 

ekonomik durumu iyi 

olanların olmayanlara 

göre yaşam kalitesi 

yüksektir. Kronik Böbrek 

Yetmezliği ve 

hemodiyaliz tedavisi alan 

bireylerde hastalık süresi 

arttıkça yaşam kalitesi 

düşmektedir. 

Hemodiyaliz süresi 

arttıkça yaşam kalitesi 

düşmektedir. Kronik 

Böbrek Yetmezliği ve 

hemodiyaliz tedavisi alan 

bireylerde eğitim 

alanların yaşam kalitesi 

eğitim almayanlara göre, 

önerilen diyete uyanların 

yaşam kalitesi 

uymayanlara göre, 

ilaçlarını düzenli 

kullanan hasta bireylerin 

yaşam kalitesi 

kullanmayanlara göre, 

eritropoietin tedavisi alan 

hasta bireylerin yaşam 

kalitesi almayanlara göre 

yüksektir.” 

Ören 

(2010) 

“Kronik diyaliz tedavisi 

alan bireylerin yaşam 

kaliteleri ve öz-bakım 

güçlerini etkileyen 

faktörleri belirlemek.” 

Tanımlayıcı 
175 HD 

125 PD 

“Yaşam kalitesinin 

hemodiyaliz grubunda; 

yaş, cinsiyet, eğitim, 

diyaliz süresi ve ek 

hastalığa sahip olma 

düzeyi değişkenlerinden 

etkilendiği belirlenmiştir. 
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Yaşam kalitesi yaşlılarda, 

kadınlarda, eğitim 

seviyesi düşük olanlarda, 

uzun süredir diyalize 

girenlerde, ek hastalığa 

sahip olanlarda daha 

düşüktür.” 

Kalender 

(2010) 

“Kronik böbrek 

yetmezliği olan ve 

hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylerde diyaliz 

yeterliliği ile yaşam 

kalitesi ve öz bakım 

gücü arasındaki ilişkiyi 

belirlemek.” 

Korelasyonel 112 HD 

“Diyaliz yeterliliğini 

belirlemede kullanılan 

fragsiyonel üre klirensi, 

üre azalma oranı, 

kalsiyum, fosfor, üre, 

kreatinin, hematokrit, 

albümin, potasyum 

düzeyleri ile yaşam 

kalitesi arasında anlamlı 

ilişki belirlenmiştir.” 

Kaymak 

(2012) 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylerin yaşam 

kalitesi ve beslenme 

durumlarını 

değerlendirmek.” Tanımlayıcı, 

Kesitsel 
115 HD 

“Erkek hemodiyaliz 

tedavisi alan bireylerin 

beslenme durumlarının 

kadınlara göre daha iyi 

olduğu; beslenme 

durumu ile fiziksel 

fonksiyon durum 

arasında anlamlı fark 

bulunmadığı 

belirlenmiştir.” 

Kaplan 

(2012) 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylere uygulanan 

progresif gevşeme 

egzersizlerinin 

yorgunluk, ağrı ve 

yaşam kalitesi üzerine 

etkisini incelemek.” 

Tanımlayıcı 

48 

Müdahale 

48 

Kontrol 

“Progresif gevşeme 

egzersizlerinin yorgunluk 

ve ağrı şiddetinin 

azaltılmasında, yaşam 

kalitesinin 

yükseltilmesinde etkili 

olduğu belirlenmiştir.” 

Pehlivan 

(2013) 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylerin karakter 

mizaç özellikleri ve 

yaşam kalitesinin 

araştırmak.” 

Tanımlayıcı 

50 

Sağlıklı 

Birey 

(Kontrol) 

50 HD 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylerde yaşam 

kalitesi kontrol grubuna 

göre belirgin olarak 

düşük bulunmuştur.” 

Ercan 

(2016) 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylerin 

umutsuzluk ve yaşam 

Tanımlayıcı 320 HD 

“Kadın, boşanmış/dul, 

okur-yazar, başka bir 

kronik hastalığı olan 
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kalitesi düzeylerini 

belirlemek.” 

hastaların yaşam 

kalitesinin daha düşük 

olduğu belirlenmiştir.”  

Karabey 

(2017) 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylere verilen 

sıvı yönetimi eğitiminin, 

sıvı kontrolü diyaliz 

giriş çıkış kuru 

ağırlıkları ve yaşam 

kalitesi üzerine etkisini 

değerlendirmek.” 

Deneysel 

Kesitsel 

40  

Deney 

40 

Kontrol 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylere verilen 

sistematik sıvı yönetimi 

eğitiminin hasta 

bireylerin sıvı kontrolü, 

diyaliz giriş çıkış kuru 

ağırlıkları ve yaşam 

kalitesini pozitif yönde 

etkilediği belirlenmiştir.” 

Turgay 

(2018) 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylere verilen 

uyku hijyeni eğitimi ve 

uygulanan progresif 

gevşeme egzersizinin, 

uygulama yapılan ve 

yapılmayan gruplar 

arasında uyku, yaşam 

kalitesi ve depresyon 

üzerindeki farkı 

belirlemek.” 

Deneysel 

20  
Deney 

20 

Müdahale 

“Uyku hijyeni eğitimi ve 

progresif gevşeme 

egzersizlerinin, 

depresyon şiddetini 

azaltmada, uyku ve 

yaşam kalitesini 

iyileştirmede etkili 

olduğu saptanmıştır.” 

İn (2019) 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylerde cilt 

kuruluğu ve 

dermatolojik yaşam 

kalitesini 

değerlendirmek.” 

Tanımlayıcı 175 HD 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylerin genel 

vücut cilt nem 

ortalamaları düşüp 

kuruluk arttıkça 

dermatolojik yaşam 

kalitelerinin düştüğü 

belirlenmiştir.” 

Kavla 

(2019) 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylerin beden 

imajı ve kişilik 

özellikleri ile yaşam 

kalitesi ilişkisini 

incelemek.” Tanımlayıcı 353 HD 

“Diyaliz hastalarında 

beden imajı ve kişilik 

özelliklerinin yaşam 

kalitesini etkilediği 

belirlenmiştir. 

Hemşirelerin bakım planı 

hazırlarken hastaların 

beden imajı ve kişilik 

özelliklerini dikkate 

alarak yaşam kalitesi ile 

ilgili bakım 
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planlamalarının 

arttırılması gerektiğini 

belirtmişlerdir.” 

Tekin 

Gül 

(2021) 

“Hemodiyaliz tedavisi 

alan üremik kaşıntılı 

bireylerin dermatolojik 

ve genel yaşam 

kalitesini belirlemek.” 

Tanımlayıcı 200 HD 

“Kaşıntı şiddeti arttıkça 

dermatolojik yaşam 

kalitesinin ve böbrek 

hastalığı yaşam 

kalitesinin azaldığı 

saptanmıştır. Üremik 

kaşıntının hemodiyaliz 

tedavisi alan bireylerin 

dermatolojik ve genel 

yaşam kalitesi üzerine 

olumsuz etkisi olmasına 

rağmen bu durum çoğu 

sağlık profesyoneli 

tarafından göz ardı 

edilmektedir.” 

Sertdemir 

(2022) 

“Son dönem böbrek 

yetmezliği nedeniyle 

hemodiyaliz tedavisi 

alan bireylerde 

koronavirüs hastalığı 

korkusuyla yaşam 

kalitesi arasındaki 

ilişkiyi belirlemek.” 

Kesitsel 

Korelasyonel 
110 HD 

“Koronavirüs hastalığı 

korkusu hemodiyaliz 

tedavisi alan bireylerin 

yaşam kalitesini negatif 

yönde etkilemektedir.” 

HD: Hemodiyaliz, SADP: Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi, PD: Periton Diyalizi, 

KBY: Kronik Böbrek Yetmezliği 

Tablo 1’de lisansüstü tezlerin yazar/yıl, araştırmanın amacı, 

araştırmanın türü, örneklem sayısı ve araştırmadan elde edilen sonuçlar 

verildi. Hemşirelik alanında hemodiyaliz tedavisi alan bireylerin yaşam 

kalitesini inceleyen ilk tez araştırmasının 2005’te yapıldığı, tez 

araştırmalarının en az 40, en fazla ise 353 kişi ile yapıldığı ve deneysel 

araştırma sayısının sadece 3 olduğu, diğer çalışmaların deneysel olmadığı 

belirlendi.  

Tez araştırmaları sonuçlar açısından incelendiğinde; progresif 

gevşeme egzersizlerinin hemodiyaliz tedavisi alan bireylerin yaşam kalitesini 

olumlu yönde etkilediği, periton diyalizi ve hemodiyaliz tedavisi alan 

bireylerin yaşam kaliteleri arasında bir fark olmadığı belirlendi. Hemodiyaliz 
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tedavisi alan bireylerin kişilik özelliklerinin ve beden imajının yaşam 

kalitesini etkilediği belirlendi. 

Cinsiyet, yaş, meslek, öğrenim düzeyi, hemodiyalize giriş süresi 

değişkenlerinin depresyon durumu, hemodiyalize giriş yolunun katater 

olması, diyabet ve kronik kalp hastalığına sahip olma, hemodiyaliz süresinin 

uzun olması, düşük albümin, üre azaltma oranı (URR), kalsiyum, fosfor, üre, 

kreatinin, hematokrit, albümin, potasyum düzeyleri ve düşük kreatinin düzeyi 

gibi değişkenlerin hasta bireylerin yaşam kalitelerini etkilediği belirlendi.  

Hemodiyaliz tedavisi alan bireylere verilen sistematik sıvı yönetimi 

eğitiminin hasta bireylerin yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediği, genel 

vücut cilt nem ortalamalarının düşük olduğu, kuruluk ve kaşıntı şiddeti 

arttıkça dermatolojik yaşam kalitesinin düştüğü ve koronavirüs hastalığı 

(COVID-19) korkusu hemodiyaliz tedavisi alan bireylerin yaşam kalitesini 

negatif yönde etkilediği belirlendi. Ayrıca tezlerin çoğunluğunun tanımlayıcı 

bir çalışma olduğu ve sadece bir araştırmada tek grup tekrarlı çalışma olduğu 

belirlendi. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yaşam kalitesi hemodiyaliz tedavisi alan bireyler için oldukça önemli 

bir konudur. Hemodiyaliz tedavisi alan bireylerde cinsiyet, yaş, meslek, 

öğrenim düzeyi, hemodiyalize giriş süresi değişkenlerinin depresyon durumu, 

hemodiyalize giriş yolunun katater olması, diyabet ve kronik kalp hastalığına 

sahip olma, hemodiyaliz süresinin uzun olması, düşük albümin, URR, 

kalsiyum, fosfor, üre, kreatinin, hematokrit, albümin, potasyum düzeyleri gibi 

birçok etkenin yaşam kalitesini etkilediği belirlenmiştir. Progresif gevşeme 

egzersizlerinin diyaliz tedavisi alan bireylerde yaşam kalitesini olumlu yönde 

etkilediği belirlenmiştir. Deneysel olarak çalışılan sadece 3 araştırmaya 

rastlanmıştır. Hemodiyaliz tedavisi alan bireylerde yaşam kalitesini etkileyen 

birçok faktör göz önüne alındığında bu sayı oldukça azdır. Hemodiyaliz 

tedavisi alan bireylerde yaşam kalitesini arttırmaya yönelik girişimlerin ve bu 

konuda yapılacak araştırmaların desteklenmesi önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Kronik hastalıklar, “tam olarak iyileşme göstermeyen, sürekli 

ilerleyen, çoğu zaman kalıcı sakatlık ve sorunlara yol açan; bireyleri 

psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sosyal açıdan etkileyen, uzun süreli bakım, 

gözlem ve kontrol gerektiren, geriye dönüşümü olmayan patolojik 

değişiklikler” olarak ifade edilmektedir (Kacaroğlu Vicdan ve Gülseven 

Karabacak, 2014). Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) dünyada ve Türkiye’de 

salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur (Süleymanlar, 2020). Son 

Dönem Böbrek Yetmezliği (SDBY) hastalığı, Türkiye’de son yıllarda ciddi 

bir halk sağlığı problemi haline gelmekte ve toplumda görülme sıklığı gün 

geçtikçe artmaktadır (Süleymanlar, Ateş ve Seyahi, 2020). 

Kronik Böbrek Yetmezliği tüm sistemleri etkilediğinden dolayı 

öncelikle koruyucu önlemlerin alınması, hastalık gelişince ilerlemesinin 

yavaşlatılması ve uygun şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir (Ovayolu, 

2016). Kronik Böbrek Yetmezliği, günümüzde görülme sıklığı dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmakta olan kronik bir hastalıktır (Enç ve 

Öz Alkan, 2014; Karaca ve Yeşiltepe Kaçar, 2013). Kronik Böbrek 

Yetmezliği Türkiye’de yetişkinlerin %15,7’sini (Süleymanlar ve ark., 2011), 

dünya genelinde ise yaklaşık olarak yetişkinlerin %10-15’ini etkilemektedir 

(Coresh et al., 2007). Bu sonuçlar doğrultusunda, KBY’nin dünyada olduğu 

gibi Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir.  

Kronik Böbrek Yetmezliği en önemli kronik hastalıklardan biri olup 

geriye dönüşümü olmayan, ilerleyen ve vücuttaki birçok sistemi etkileyen bir 

hastalıktır. Tedavisi ise, diyaliz ya da böbrek naklidir (Coresh et al., 2007). 

Diyaliz, “hasta kanı ile diyaliz solüsyonu arasında sıvı-solüt değişimi 

yapılması işlemi” dir. Diyaliz işlemi hemodiyaliz ve peritoneal olmak üzere 

iki şekilde uygulanmaktadır. Kronik Böbrek Yetmezliği tedavisinde en sık 

kullanılan tedavi yöntemi hemodiyalizdir. Hemodiyaliz, “vücut dışında yer 

alan yarı geçirgen bir membran aracılığı ile vücutta birikmiş olan üre, 

kreatinin, potasyum, fosfat gibi maddelerin ve fazla sıvının vücuttan 

uzaklaştırılması işlemi” dir. Periton diyalizi ise, “periton boşluğuna 

yerleştirilen bir kateter aracılığı ile diyaliz solüsyonu verilmesi ve boşaltılması 

işlemi” dir. Diyaliz uygulamasına karşı hasta bireylerin yaşam kalitelerini 

yükseltmede ve mortalite riskini azaltmada daha etkili olan yöntem ise böbrek 

naklidir. Ancak uygun donör bulunması güç olabilmektedir (Kaya, 2022). 

Böbrek nakli daha uzun sağkalım ve daha iyi yaşam kalitesi sağlaması 

nedeniyle en iyi Renal Replasman Tedavisi (RRT) seçeneği olmaktadır. 

Ancak, böbrek nakli olanağındaki kısıtlılıklar nedeniyle, hasta bireylerin 
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büyük kısmı diyaliz ile yaşamını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Dünyada 

RRT altındaki 2 milyonu aşkın hasta bireyin yaklaşık olarak %25’i böbrek 

nakillidir (Arınsoy, 2020; Parlar Kılıç, 2019). 

Amaç 

Bu sistematik derleme, Türkiye’de diyaliz tedavisi alan bireylere özgü 

kullanılabilecek ölçekleri sistematik bir biçimde inceleyerek, konu ile ilişkili 

araştırma yapmak isteyen araştırmacılara kullanabilecekleri ölçekleri tanıtarak 

yol göstermek hedeflendi. Bu sistematik derlemede şu soruya yanıt arandı; 
 

• Türkiye’de diyaliz tedavisi alan bireylerle ilgili yapılan ölçek 

geliştirme veya uyarlama araştırmalarında ölçeklerin kullanım 

özellikleri nelerdir? 
 

YÖNTEM 

Bilgi Kaynakları 

Türkiye Ölçme Araçları Dizini (TOAD), Yükseköğretim Kurulu 

Ulusal Tez Merkezi (YÖK Tez), Google Akademik, Web of Science veri 

tabanları kullanılarak, diyaliz ile ilgili ölçek geliştirme veya uyarlama 

araştırmaları incelendi. Bu veri tabanlarında arama süreci 23.11.2022 tarihi 

itibari ile tamamlandı. 

Arama Stratejileri 

Günümüze kadar yapılan ulusal veya uluslararası dergilerde 

yayınlanmış tüm çalışmalar örnekleme dahil edildi. Türkiye Ölçme Araçları 

Dizini tarama motoruna “diyaliz” anahtar kelimesi ile, Google Akademik veri 

tabanında “‘Dialysis’ and ‘Turkey’ and ‘Validity’ and ‘Reability’” şeklinde ve 

“‘Diyaliz’ and ‘Türkiye’ and ‘Güvenirlik’ or ‘geçerlilik’” şeklinde arama 

yapıldı. 

Seçim ve Veri Toplama Süreci 

Bir çalışmanın derlemeye dâhil edilme kriterlerini karşılayıp 

karşılamadığına karar vermek için her kayıt 2 gözden geçiren tarafından 

kontrol edildi. Türkiye Ölçme Araçları Dizini veri tabanında 7 kayıta, 

“Google Akademik veri tabanında İngilizce haline 1000 kayıta ve Türkçe 

haline 669 kayıta ulaşıldı. Web of Science veri tabanı incelendi ve anahtar 

kelimeler ile ilgili ölçeğe ulaşılamadı. Kayıtların öncelikle başlıkları 

incelendi. Araştırmaya uygun olduğu düşünülen çalışmaların başlıktan sonra 

özeti incelendi. Özeti uygun olan çalışmaların ise tam metni incelendi. Sonuç 

olarak 24 kayıta ulaşıldı.  
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Veri Maddeleri 

Araştırmacılar; diyaliz tedavisi alan bireylerle ilgili nicel araştırma 

yapmak isteyen bir araştırmacının ihtiyacı olabilecek sonuçlar üzerine tartıştı. 

Bu parametrelerin yazar(lar)ın adı, çalışmanın yılı, ölçek adı, ölçeğin amacı, 

madde sayısı, varsa alt boyutu ve likert tipi, belirtilmişse güvenirlik katsayıları 

ile ilgili sonuçların raporlanmasına karar verildi. 

Uygunluk Kriterleri 

Araştırmaya dahil edilme kriterleri; 

• Tam metne ulaşılabilmesi 

• Ölçek geliştirme veya uyarlama araştırması olması 

• TOAD ve Google Akademik veri tabanlarında tanımlanmış olması 

• Ölçek ile gereksinen bilgiye ulaşılabilmesi 
 

Araştırmanın Etik Yönü 

Türkiye Ölçme Araçları Dizini ve Google Akademik veri tabanlarında 

erişime açık olan araştırmalar örnekleme dahil edildiği için herhangi bir etik 

kurul izni alınmadı.   

 Verilerin Toplanması 

 Araştırmanın evrenini TOAD ve Google Akademik veri tabanlarında 

diyaliz ile ilgili ölçek geliştirme veya uyarlama konulu 25 araştırmaya 

ulaşıldı, bu araştırmalardan 1 tanesinin tam metnine ulaşılamaması nedeniyle 

bu derleme 24 araştırmayla tamamlandı. 



BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ:  
TIBBİ, PSİKOSOSYAL, MESLEKİ YÖNLER | 222 
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BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan ölçeklerin bilgilerine ilişkin bulgular 

Tablo 1’de sunuldu. 

Tablo 1. Türkiye’de Gerçekleştirilen Ölçek Geliştirme veya Uyarlama ile İlişkili 

Araştırmalar ve Gereksinen Bilgiler 

Y
a

za
r/

Y
ıl

 

Ö
lç

ek
 A

d
ı 

A
m

a
cı

 

M
a

d
d

e 

S
a

y
ıs

ı 

A
lt

 B
o

y
u

t 

A
d

ı 

L
ik

er
t 

T
ip

i 

C
ro

n
b

a
ch

 

A
lp

h
a

 

Soykan 

(2004) 

Arizona Cinsel 

Deneyimler 

Ölçeği 

“Hemodiyaliz 

geçiren son dönem 

böbrek yetmezliği 

hastalarının cinsel 

işlevlerini 

değerlendirmek 

için uyarlanmıştır.” 

5 * * 0.89 

Korkut 

(2007) 

Ferrans ve 

Powers’ın Diyaliz 

Hastaları için 

Yaşam Kalitesi 

Endeksi 

(Uyarlama) 

“Diyaliz tedavisi 

alan bireylerin 

yaşam kalitelerini 

ölçmek için 

uyarlanmıştır.” 

68 

Memnuniyet 

Önem Alt 

boyutlar: Sağlık ve 

işlev 

Sosyo-Ekonomik 
Psikolojik 

İnançlar  

Aile 

6 0.93 

Yıldırım ve 
ark. (2007) 

Böbrek Hastalığı 

ve Yaşam Kalitesi 

Kısa Formu 

(Uyarlama) 

“Böbrek hastalığı 

olan ve diyalize 

giren kişilerin 

işleyişini ve 

esenliğini 

değerlendirmek 

için uyarlanmıştır.” 

* * * * 

Kara 

(2009) 

Diyaliz Diyet Sıvı 

Kısıtlamasına 

Uyumsuzluk 

Ölçeği (Uyarlama) 

“Hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireylerde diyet ve 

sıvı kısıtlamasına 

uyumsuzluğu 

ölçmek amacıyla 

uyarlanmıştır.” 

4 

Diyete 

uyumsuzluk sıklığı 

Diyete 

uyumsuzluk 
Sıvı kısıtlamasına 

uyumsuzluk sıklığı 

Sıvı kısıtlamasına 

uyumsuzluk 

5 0.70 
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Albayrak 

Coşar 

(2012) 

& 

Albayrak 

Coşar ve 

Cinar 

Pakyüz 

(2016) 

Hemodiyaliz 

Hastalarında Sıvı 

Kontrol Ölçeği 

“Kronik 

hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireylerin sıvı 

kısıtlaması 

hakkında bilgi, 

davranış ve 

tutumlarını ölçmek 

amacıyla 

geliştirilmiştir.” 

24 

Bilgi 

Davranış 

Tutum 

3 0.88 

Cil Akinci 

ve Pınar 

(2012)  

Hemodiyaliz 

Hastalarının Aile 

Bakım Verenler 

İçin Bakım Yükü 

Ölçeği 

“Bakım verenler 

için bakım yükünü 

belirlemek için 

uyarlanmıştır.” 

22 

Genel gerilim 

Izolasyon  

Hayal kırıklığı 

Duygusal katılım 

Çevre 

4 

 

0.89 

 

 

 

Kara 

(2013) 

Hemodiyaliz 

Hastalarında 

Susama Sıkıntısı 

Ölçeği 

“Hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireylerin susama 

sıkıntılarını 

belirlemek için 

uyarlanmıştır.” 

6 * * 0.81 

Önsöz ve 

Usta 

Yeşilbalkan 

(2013) 

Kronik 

Hemodiyaliz 

Hastalarında 

Diyaliz Semptom 

İndeksi 

“Diyaliz 

semptomlarının 

Kronik 

Hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireyleri ne 

düzeyde 

etkilediğini 

belirlemek 

amacıyla 

uyarlanmıştır.” 

30 * 5 0.83 

Ören ve 

Enç (2014)  

Öz-Bakım Gücü 

Ölçeği 

“Uzun süreli 

diyaliz tedavisi 

alan bireylerin 

kendi kendine 

bakım gücünü 

ölçmek için 

geliştirilmiştir.” 

22 

İlaç kullanımı 

Diyet 

Kendi kendini 
izleme 

Hijyenik bakım 

Akıl sağlığı 

3 0.74 

Kara 

(2014)  

Diyet Uyum 

Ölçeği 

“Hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireylerde tuz 

12 

Algılanan faydalar 

Algılanan engeller 5 
0.91 

0.61 
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kısıtlaması ile ilgili 

inançları 

değerlendirmek 

için uyarlanmıştır.” 

Taş (2016) 

Diyaliz 

Hastalarında 

Egzersiz 

Yararları/Engelleri 

Ölçeği (Uyarlama) 

“Kronik 

hemodiyaliz 

tedavisi alan 

kronik böbrek 

yetmezliği 

hastalarının 

egzersiz ile ilgili 

algılarını 

belirlemek 

amacıyla 

uyarlanmıştır.” 

24 

Günlük yaşam 

Egzersizle ilgili 

istenmeyen 

sonuçlar Yaşam 

Kalitesi Egzersiz 

Etkileri Egzersiz 

Yararları 

4 0.80 

Topbaş ve 

ark. (2016) 

Peritoneal denge 

testi Memnuniyet 

Ölçeği 

“Hasta bireylerin 

peritoneal denge 

testi 

prosedüründen 

memnuniyet 

düzeylerini 

belirlemek 

amacıyla 

geliştirilmiştir.” 

34 * * 0.96 

Çetin 

(2016) 

Böbrek nakli 

alıcılarında öz 

yönetim ölçeği 

“Böbrek 

hastalarının öz 

yönetim 

düzeylerini 

değerlendirmek 

amacıyla 

uyarlanmıştır.” 

13 

Normal olmayan 
durumları erken 

dönemde fark etme 

ve bunlarla baş 

etme 
Günlük yaşamda 

öz bakım 

davranışları ve 

stresle baş etme 

Kendi kendine 

izleme 

4 0.73 

Orak Şahin 

ve ark. 

(2017) 

Hemodiyaliz 

Hastalarında 

Konfor Ölçeği 

“Hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireylerin 

konforunu 

değerlendirmek 

amacıyla 

geliştirilmiştir.” 

9 

Üstesinde gelme 

Rahatlama 

5 0.87 
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Inkaya ve 

Pakyüz 

(2017) 

Hemodiyaliz 

Hastalarında 

Sağlık Algı Ölçeği 

“Hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireylerin sağlık 

algılarını 

değerlendirebilmek 

için uyarlanmıştır.” 

10 * 5 0.79 

Inkaya ve 

Pakyüz 

(2017) 

Hemodiyaliz 

Hastalarında 

Semptom-

Şikayetler Ölçeği 

“Hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireylerin 

semptomlarını 

belirlemek ve 

değerlendirebilmek 

için uyarlanmıştır.” 

22 * 5 0.83 

Altınok 

Ersoy ve 

Akyar 

(2018) 

5-D Kaşıntı 

Ölçeği 

“Kronik Böbrek 

Yetmezliği 

hastalarında kaşıntı 

düzeyinin 

değerlendirilmesi 

için uyarlanmıştır.” 

5 * 4 0.608 

Ok ve 

Kutlu 

(2019) 

Son Dönem 

Böbrek 

Yetmezliği 

Uyum Ölçeği 

“Hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireylerin tedavi 

uyumunu 

değerlendirmek 

amacıyla 

uyarlanmıştır.” 

9 

HD tedavisine 
katılım 

İlaç kullanımı  

Sıvı kısıtlaması 

Diyet kısıtlaması * * 

İkiz ve ark. 

(2021) 

Arteriovenöz 

Fistül İçin 

Özbakım 

Davranışlarını 

değerlendirme 

Ölçeği 

“Türkiye'de 

hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireylerde 

arteriovenöz fistül 

için özbakım 

davranışlarını 

değerlendirmek 

için uyarlanmıştır.” 

16 

Belirti ve 

semptomların 
yönetiminde öz 

bakım 

Komplikasyonların 

önlenmesinde 

özbakım 

5 0.91 

Gönül 

Akkoç ve 

Aksoy 

(2021) 

İlişki ve Cinsellik 

Ölçeği 

“Böbrek nakli 

hastalarında ilişki 

ve cinsellik 

durumlarının 

belirlenmesi ve bu 

konuda hasta 

bireylere verilecek 

10 

Cinsel işlev 
Cinsel sıklık 

Cinsel korku 

5 0.84 
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eğitimlerin 

planlanması için 

uyarlanmıştır.” 

Ozen ve 

ark. (2021) 

Diyaliz Sonrası 

Yorgunluk Ölçeği 

“Diyaliz tedavisi 

alan bireylerin 

diyaliz sonrası 

yorgunluk 

şiddetinin 

değerlendirilmesi 

için uyarlanmıştır.” 

11 * 5 0.77 

Kosar 

Sahin ve 

Cinar 

Pakyuz 

(2022) 

Hemodiyaliz 

Konfor Ölçeği II 

“Hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireylerin 

konforunu 

değerlendirmek 

için 

geliştirilmiştir.” 

26 

Fiziksel rahatlama 
Fiziksel rahatlık 

Psikospiritüel 

rahatlık 

Psikospiritüel 
alışkanlık 

Çevresel alışkanlık 

Sosyokültürel 

rahatlık 

 0.79 

Bal 

Özkaptan 

ve ark. 

(2022) 

Kısaltılmış 

Kserostomi 

Envanteri 

“Hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireylerde ağız 

kuruluğu 

düzeylerini 

belirlemek 

amacıyla 

uyarlanmıştır.” 

5 * 5 0.788 

Kurt ve 

Kuzgun 

(2022) 

Tat ve Koku 

Bozukluğu Anketi 

“Hemodiyaliz 

tedavisi alan 

bireylerde tat ve 

kokuda 

algıladıkları 

değişimleri 

değerlendirmek 

için 

geliştirilmiştir.” 

14 

Tat 

Koku 

* 0.928 

*Belirtilmemiş veya yok 

Tablo 1’de ölçeklerin yazar/yıl, adı, amacı, madde sayısı, alt boyut 

adı, likert tipi ve Cronbach Alpha değerlerinden elde edilen sonuçlar verildi. 

Türkiye’de diyaliz tedavisi alan bireylerle ilgili 24 ölçek geliştirme veya 

uyarlama çalışması olduğu belirlendi. Türkiye’de diyaliz tedavisi alan 
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bireylerle ilgili ilk ölçek çalışmasının 2004 yılında gerçekleştirilen bir 

uyarlama çalışması olduğu belirlendi.  

Ölçeklerin konuları incelendiğinde; cinsel deneyimler, yaşam kalitesi, 

diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk, sıvı kontrolü, bakım verenler için 

bakım yükü, susama sıkıntısı, diyaliz semptomları, öz-bakım, diyete uyum, 

egzersiz yararları, engelleri, peritoneal denge testine yönelik memnuniyet, öz 

yönetim, konfor, sağlık algısı, diyaliz semptom şikayetleri, kaşıntı, uyum, 

arteriovenöz fistül için özbakım davranışları, ilişki, diyaliz sonrası yorgunluk, 

ağız kuruluğu,  tat ve koku bozuklukları gibi birbirinden farklı birçok konu ile 

ilgili araştırma gerçekleştiği belirlendi.  

Araştırmalardan 6’sının ölçek geliştirme çalışması olduğu, 18 ölçeğin 

ise ölçek uyarlama çalışması olduğu belirlendi. Ölçeklerin madde sayıları 

incelendiğinde en az 4, en fazla 68 madde olduğu belirlendi. Bazı ölçeklerde 

alt boyutlar mevcutken, bazı ölçeklerde ise alt boyut olmadığı belirlendi. 

Ölçeklerin Cronbach Alpha değerleri incelendiğinde 1 çalışmanın 

(Böbrek Hastalığı ve Yaşam Kalitesi Kısa Formu) Cronbach Alpha değerine 

ulaşılamamış, bir çalışmanın ise Cronbach Alpha değerinin raporlanamadığı 

belirlendi. Diğer çalışmaların Cronbach Alpha değerleri incelendiğinde ise en 

düşük değerin 0.608, en yüksek değerin ise 0.928 olduğu belirlendi. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de diyaliz tedavisi alan bireylerle ilgili 6’sı geliştirme, 18’i 

uyarlama olmak üzere 24 çalışma olduğu belirlenmiştir. Ölçeklerin konuları 

incelendiğinde; birbirinden farklı birçok konu ile ilgili araştırma gerçekleştiği 

belirlenmiştir. Ölçeklerin madde sayıları incelendiğinde en az 4, en fazla 68 

madde olduğu belirlenmiştir. Çalışmaların Cronbach Alpha değerleri 

incelendiğinde en düşük değerin 0.608, en yüksek değerin ise 0.928 olduğu 

belirlenmiştir. Diyaliz tedavisi alan bireylerle ile ilgi araştırma yapmak 

isteyen ve ölçüm araçlarının diyaliz hastalarına özgü geliştirilmiş veya 

uyarlanmış olmasını isteyen araştırmacılar için ölçüm araçlarını tanıtan bir 

rehber oluşturmak istedik. Konu ile ilgili çalışma yapmak isteyen 

araştırmacıların listelediğimiz ölçüm araçlarını araştırmalarında kullanmak 

üzere değerlendirmeleri önerilebilir. 
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OTİZM 

İlk kez Kanner (1943) Leo Kanner tarafından otizm tıp literatüre 

kazandırılmıştır. Kanner; bu tanıyı alan çocukların sözlü/sözsüz iletişim 

bozuklukları, davranışlarda tekrarlayıcı ve amaçsız etkinliklerinin yineleyici, 

canlı olmayan nesnelere istekli, değişikliklerden huzursuz olduklarını 

belirtmiştir (Bodur ve Soysal, 2004; Alyanak, 2011; Ocakçı vd., 2013). 

Otizm, yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) kapsamı içine dahil edilen ruhsal 

bir sağlık sorunudur. Otizm kelimesi; sosyal etkileşimde bulunamama, kendi 

halinde olmak demektir.  Bir nöropsikiyatrik hastalık kümesi olarak sosyal 

etkileşime gireme zorluğu, hayali oyun ve taklit yeteneksizliği ile 

karakterizedir (Alyanak, 2011). Bu belirtiler yaşamın ilk ayında görülür. 

Görülme sıklığı 2-10/1000’dir. Erkek cinsiyette daha fazla görülmektedir 

(Törüner ve Büyükgönenç, 2011; Ocakçı vd., 2013; Aydın ve Özgen, 2018). 

Kızlarda zeka geriliği çok sık görülürken erkeklerde daha az görülmektedir. 

Bu durum bilimsel olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Ancak neden 

olabilecek etmenlerin; genetik, perinatal komplikasyonlar ve vücuttaki 

biyokimyasal ajanlar olarak belirtilebilir (Törüner ve Büyükgönenç, 2011). 

Ayrıca ‘otizm’ kelimesi günümüzde ‘Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)’ 

olarak kullanılmaktadır. ‘OSB’ terimi, ‘YGB’ terimi ile aynı anlamda olduğu 

ifade edilmektedir. Bu kavramlar, kompleks ve ileri düzeyde bir gelişimsel 

yetersizlik manasında kullanılmaktadır (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 

2016). Otizmin, ayırıcı tanıları; asperger bozukluğu, dezintegratif bozukluk, 

rett bozukluğu, dil gelişim geriliği, selektif bozukluğu, çocukluk mutizm, 

çocukluk şizofrenisi, psikososyal yoksunluk ve tepkisel bağlanma bozukluğu, 

zeka geriliği, görme ve işitme problemleri olarak sayılabilir (Alyanak, 2011; 

Edanur, 2021). 

Normalde yenidoğan bir bebek ikinci-üçüncü bazen dördüncü 

haftasında otistik bir hayat içerisindedir. Çocuğun etrafı ile ilgisi iç uyaranları 

(üşüme, acıkma, susama vb.) ile ilişkilidir. Dış dünyanın gerçeklerine 

ilgisizdir. Tanımadığı biri ile annesi otistik çocuk için aynıdır. Çoğunlukla 3.-

4. hafta bebek otistik durumdan çıkar. Dolayısıyla tüm ihtiyaçlarını karşılayan 

annesinin veya bakıcısını farkına varır. İç uyaranların verdiği hoşnut olmayan 

duygunun (açlık, ıslaklık, susuzluk vb.) giderildiğinin farkına varır. 

Ebeveynleri veya bakıcısıyla ile bağlanma gibi duyguları yaşar. Annesinin 

yardımıyla çocuğun ilgisi başka kişilere veya etrafına çevrilir. Bu şekilde 

otizmli çocuğun sağlıklı gelişim sürecini sürdürmesi sağlanır (Ocakçı vd., 

2013). Bu çocuklarda, üç alanda belirti söz konusudur. Bunlar; sosyal, iletişim 

ve davranış sorunları olarak ifade edilmektedir. Otizmin klinik belirti ve 
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bulguları; erken tanı konulmasında oldukça önemli bir yeri vardır. Ancak 

çoğunlukla üç ile dört yaş aralığında dil gelişiminde gerileme olması ile 

tanılanabilir. 18 aylık bebeklerde otizm tanıma ölçekleri geliştirilmekte; 

ailelerin ve pediatristlerin konuya ilgisinin artması önem taşımaktadır 

(Törüner ve Büyükgönenç, 2013; Dur ve Mutlu, 2018). 

 Otizm tanısı konulan yenidoğanda, sağlıklı yenidoğanlardan 

farklı bir izlenim yaratır. Otizmli çocuk, annesine gereksinim yokmuş gibi 

davranış gösterebilir. Kas tonüsü gevşektir. İyi huylu olarak tanımlanırlar;  

sağlıklı bebekler gibi ağlamazlar. İlk 6 ay annesine karşı ilgisizdir. Sağlıklı 

bebekler gibi isteklerini veya gereksinimlerini dile getirmezler. Bu çocukların, 

agulama, gülümseme vb. ses çıkarmaları söz konusu değildir. Oyuncaklara 

ilgisi yoktur. Kucağa alındığında uygun vücut duruşu yapmaz. Öpülmeye, 

kucaklanmaya ve sevilmeye tepki göstermedikleri gibi yeri geldiğinde de 

tepki göstererek proteste edebilirler.  Bazı durumlarda aşırı huzursuz 

olabilmektedirler. Bebeklik dönemine ait bir özellik olan göz ilişkisini 

kurmamaktadırlar (Alyanak, 2011). Otizmli bebekler cansız nesnelere 

yöneldiğinden canlı nesnelere olan reaksiyonları da tıpkı bu cansız nesnelere 

verdiği tepki gibidir. Motor becerilerinin gelişimini yakalaması ile nesnelere 

doğru ilerleme başlar. Bu nesnelere uzanıp yakalamaya çalışabilmektedir. 

Yürüme becerisini kazandıkları vakit (motor gelişme çoğunlukla normaldir) 

cansız bir objeyi uzanır ve onunla oynamaya çalışır. Bir masaya vurur gibi 

yüz kısmına vurabilirler. Genellikle otizmlilerle göz teması kurulamaz. 

İletişimde olduğu kişi ile bakışları baktığı kişinin ötesine geçer. Yani camdan 

dışarıyı izler gibi bakar. Günlük rutinlerine, nesnelerin (oyunlarının) 

konumunun değişmesine karşın aşırı tepkili olabilmektedirler. Heyecanlı ve 

öfkelidirler. Kafasını bir yere vurma, elini/kolunu ısırma vb. hareketleri 

olabilmektedirler. Amacı olmayan davranışları oldukça fazladır (Resim 1) 

(Ocakçı, 2013). Bir objeyi devamlı yanlarında taşıyabilirler. Örnek; ayakkabı, 

ip gibi. Özellikle, müzik ilgilerini çok çeker. Hareket eden nesneler ilgi 

duyarlar. Örnek; sifon çekildiğinde suyun hareketini izlemesi, fan 

hareketlerini takip etmesi gibi. Aynı obje ile tekrar tekrar oynayabilirler. 

Çocukların yaklaşık dörtte biri mikrosefalidir. Benzer besinleri yeme veya 

benzer renkteki besinleri seçme görülmektedir. IQ seviyelerinin belirlenmesi 

oldukça güçtür. Her iki otizmli çocuktan birinin bilişsel yeterli olmadığı 

söylenebilir. Yaşamın ilk yıllarında bu çocuklarda konvülziyon görülebildiği 

gibi yetişkin çağında da %35’inde konvülziyonlar ortaya çıkabilmektedir. 

Otizmli çocuklarda ortak bulgular; sosyal izolasyon, stereotip davranışlar, 

rutinindeki herhangi bir değişikliğe direnç, duyusal uyaranlara anormal tepki, 
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ağrıya duyarsızlık, duyusal ifadede uygunsuzluk, anormal hareketler, 

konuşma ve iletişim yeteneklerinde az gelişmişlik, spesifik ve sınırlı 

entelektüel özellik sayılabilir (Törüner ve Büyükgönenç, 2011; Aydın ve 

Özgen, 2018; Diaz-Agea ve ark., 2022).  

 

(Kaynak:https://www.google.com/search?q=otizmliçocuklarda+davranışlar&client=opera&hs

=tG9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwju86zF4J3pAhUol4sKHWGLASQQ_A

UoAnoECAwQBA&biw=1326&bih=627#imgrc=hRb73a9UQB-QgM) 

Resim 1: Otistik Çocuklarda görülen bazı davranış problemleri 

 Alyanak (2001)’ın aktaramına göre; Rute ve Schopler (1987), 

otistiklerin dil ve iletişim güçlüklerini şöyle özetlemektirler; 

1. Konuşma dilinin gecikmesi/hiç gelişmemesi. Bu eksiklik alternatif 

iletişim yollarıyla (mimik, jest, işaret etme, vb.) telafi edilemezler. 

2. Mevcut olan sohbete dahil olmayıp tepki de vermezler. Örneğin; ismi 

ile seslenildiğinde bakma ya da kendisine bir şey söylendiğinde 

duymuyormuş gibi davranabilmektedir.  

3. Karşılıklı konuşmayı başlatmama/devam ettirmeme. İhtiyaçlarını 

karşılamak dışında kendiliğinden iletişim amaçlı konuşma başlatmaz. 

4. Stereotipik ve yineleyici dil kullanımı. Ekolalik konuşma olarak 

isimlendirilen bu tarz konuşmada çocuk, kendisine söyleneni anında veya 

gecikmeli olarak aynen tekrar eder. Örnek; adın ne diye sorulduğu cevaben 

adın ne diye cevap verebilir çocuk. 

5. Şahıs zamirlerini karıştırma. Örnek; ben yerine sen veya kendisinden 

bahsederken üçüncü şahıs zamirini kullanır. 

6. Kelimeleri kendine özgü kullanır. Örnek; elin parmaklarından birinin 

adının ’serçe parmağı’ olduğundan yola çıkarak, işaret parmağının ‘işaret 

kuşu’ olarak adlandırır. 



BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ:  
TIBBİ, PSİKOSOSYAL, MESLEKİ YÖNLER | 238 

 
7. Konuşmanın entonasyonu, ritmi ve vurgusunda anormallikler. Sohbet 

esnasında gözlemlenen tonlamalardan farklı olarak mekanik ve tek düze bir 

ses tonuyla konuşma gözlemlenebilir (Alyanak, 2011; Aydın ve Özgen, 

2018). 

Otistik çocuklarda stereotipik, tekrarlayıcı davranışlar genellikle 

gözlemlenir. Bu çocuklar ellerini birbirine vurma, parmak ucunda yürüme, 

dönme vb. motor stereotipler genellikle görülür. Tanı kriterlerinden biri de 

sese anormal tepkidir. Şiddetli sesleri veya adı ile seslenildiğinde işitme 

sorunu olan çocuk gibi davranabilirken kendisine yakın herhangi bir odadan 

gelen gürültü veya sese (müzik, A4 kağıt katlama sesi vb.) ilgi 

duyabilmektedir. Bu çocukta görülen diğer özellik ise acıya, sıcağa ve soğuğa 

duyarsızlıktır. Olağandışı hareketlidirler. Beslenme ve uyku problemleri ve 

kendine zarar veren davranışları yaygın görülür (Alyanak, 2011). 

Otizm tanısı konulan bireylerin tedavisi için kesin bir görüş 

olmamakla birlikte hem farmakolojik hem de non farmakolojik uygulamalar 

uygulanabilmektedir.  Bilimsel dayanağı olmayan non-farmakolojik 

uygulamalar, semptomların hafifletilmesi amacıyla uygulanabilmektedir.  Bu 

uygulamalar, meditasyon, sanat terapisi, mineral-vitamin desteği, hiperbarik 

oksijen terapisi, glüten-kazeinden fakir diyet, hayvan terapisi, akupunktur, 

arındırma tedavisi sayılabilir (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2019). 

Farmakolojik uygulamalar ise çocuklarda aşırı hareketlilik, sıkıntı, depresyon, 

uyku ve yeme problemleri, kendine zarar verici davranışlar, saldırganlık ve 

diğer işlem bozukluklarında etkili olduğu aktarılmaktadır. Eğitsel tedavilerde 

ise her çocuğa özgü program hazırlanabilir (Ocakçı vd., 2013). Esas 

tedavisinin psiko-eğitsel yaklaşım olduğu vurgulanmaktadır. Erken ve yoğun 

(haftada 40 saat) terapi programına başlanması önemlidir (Ayanak, 2011).  

OTİZMLİ ÇOCUKTA İLETİŞİM VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ  

Otizm erken çocuklukta görülen kesin tedavisi olmayan bir 

bozukluktur. Otizm çoğunlukla aile fertleri, çocuğun gelişimini izleyen 

hemşire, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk nöroloji ve diğer 

sağlık çalışanları tarafından tanılanmaktadır (MEB ve TANAP, 2019). Otizm 

tanısı konulan çocuklarda dil ve sosyal yeteneklerin ilerletilmesi, problemli 

davranışların azaltılması, ailenin ve bakım verenlerin desteklenmesi ve 

eğitimleridir (Törüner ve Büyükgönenç, 2011). 

Pediatri kliniklerinde (özellikle yenidoğan kliniklerinde) hemşirenin 

anne ile bebek arasında iletişimi sağlamaya yönelik eğitim vermesi 

gerekmektedir. Annelerin bebekleri ile etkileşim halinde olması; annenin 
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bebeği okşaması, kucaklaması, anne sütü vermesi, göz ve ten teması kurması 

gerektiği her fırsatta anlatılmalıdır. Yenidoğanların on ikinci ayına kadar 

sağlık kontrollerinin aksatılmadan yapılması gerektiği anlatılmalıdır. Otizmli 

çocuklara sahip ebeveynlerin yaşayacağı travmatik durumlar öngörülerek 

ebeveynlere eğitim verilmelidir. Hemşireler ailelere danışmanlık verirken, 

anne (veya bakıcı) ile çocuk arasındaki etkileşimi gözlemleyerek yaşanılan 

zorlulukların belirlenip çözümü için ailelere destek olunmalıdır (Ocakçı, 

2011).   

Otistik çocukta iletişimde sözel iletişimden olabildiğince 

yararlanılmalıdır. Buna ek olarak iletişimi sağlamak için bilgisayar, resimler 

ve görsel işaretler kullanılabilir. Önemli bir nokta ise çocuğun güvenliğinin 

sağlanmasıdır (Törüner ve Büyükgönenç, 2011). Sosyalleşmenin tedavi 

önemli bir rolü vardır. Çocukların içinde bulundukları kültürü ve topluma 

aşina olmaya duyarlı oldukça sosyalleşebilmeleri söz konusudur. Otizmli 

çocuklar, bunu sağladıkça anlamlı, huzurlu, hayat dolu ve etrafı ile etkileşimi 

güçlendikçe kendini benimseme konusunda kendini geliştirebilir. Sosyallik, 

zeka ve duygusallık insan doğasının esas bir özelliklerindendir. Otistik özellik 

gösteren çocuğun; ebeveynleri ve kardeşleri ile birlikte ele alınarak duygusal 

sosyal gelişimi desteklenmelidir. Psikososyal eğitimlerin ev ortamında 

yapılmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır. Çocuklarda, oyun 

aktivitelerinin kullanımı çocukların gelişimi üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Otistik çocuklar, sağlıklı çocuklarda olduğu gibi oyun aracılığı ile iletişim 

kurmayı tercih eder. Oyun aktivitelerine kardeşlerinin de dahil edilmesi 

faydalı olur. Kardeşler geniş fenotip özelliği ve hafif iletişim zorlukları 

gösteriyorsa; otistik çocuğun ve kardeşlerinin de akivitelere/etkinliklere dahil 

edilmesi iletişim yeteneklerini güçlendireceği belirtilmektedir. Ayrıca 

kardeşler, otistik kardeşine de rol model olabilmektedir. Ayrıca resimli 

kartlarla, öykülerle paylaşım, beş duyuya hitap edecek şekilde nesneleri 

tanıma pratikleri işe yarar. Konuşma terapisi konuşma becerisinin edinilmesi 

ve geliştirilmesi için gereklidir (Alyanak, 2011).  

Otizmli çocuklarda kullanılan alternatif bir iletişim metodu 

basitleştirilmiş iletişimdir. Sözel iletişimi sağlayamayan bu tanılı çocuklarda 

uygulanan bu metod; çocuktan alınana mesajın, yardımcı bir kişi tarafından 

yazılı hale getirilmektedir. İlgili kişi, çocukla birlikte klavye ile yazılması 

gerekeni yazdırarak yardımcı olmaktadır.  Ayrıca birtakım uygulamalar da 

çocukların kaleme aldıklarını sözlü hale getirebilmektedir. Çocuğun 

yazdıklarını sözlü hale getirir. Bu uygulama için çocuğun okuma-yazma 

bilmesi gerekir. Yardımcı olan kişinin, çocuğun ifadelerine müdahale 
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edebileceği düşünüldüğünden bu uygulama eleştirilmektedir. Ayrıca çocuğun, 

yabancı bir kişi tarafından anlamlı cümleler kuramadığını belirten 

çalışmaların olduğu aktarılmaktadır. Bu çalışmalarda, ilgili mesajların 

çocuktan ziyade genelde yabancı kişiye ait olduğu belirtilmektedir (MEB ve 

ANAP, 2019). 

Otizmli çocuğun iletişim ve konuşma becerilerinin kazanması için 

destek olunmalıdır. Bunun için çocukla birlikte müzik, çeşitli (el ele tutuşup 

oynanan, eşleşme, serbest) oyunlar, hamur oyunları, boyama gibi etkinlikler 

yapılarak bu çocukların becerilerin kazanmasında katkı sağlanmış olur. Bu 

şekilde bu çocuğun bireysel bağımsız yaşam becerisi öğrenmesi sağlanır 

(Ocakçı vd., 2013; Dur ve Mutlu, 2018). 

Çocuğun akranları ile birlikte olabileceği bir kreşi gönderilmesi 

tedaviyi desteklemektedir. Böylece dil gelişim hızlanır. Otistik çocukların 

çoğu yaptığı etkinliklerde ilişki aramaz, kendi başına aynı davranışları 

yaparlar. Böyle bir durumda ebeveynlerin umudunu yitirmelerine ve pes 

etmelerine sebep olabilir. Aslında bu çocukların, duyularını etkili bir şekilde 

kullandığı, huzur dolu bir etkileşime gereksinim duydukları aktarılmaktadır. 

Çocukla muhabbet etmek, iletişim kurmak vb. davranışlar faydalı 

olabilmektedir. Çocukla iletişim kurulurken, göz teması kurulmalıdır. İletişim 

kurma aşamasında; merhabalaşma, ismi ile seslenildiğinde tepki verme, göz 

teması, kavrama, yansıma davranışları, taleplerinin karşılanması, farkındalık 

davranışları zorluk çekilen davranışlar arasında sıralanabilir. Göz teması ve 

ismi ile seslenildiğinde çocuğun tepki vermesi ve etkileşimin sağlanmasında 

çok etkili bir nokta olduğu kabul edilebilir (Alyanak, 2011). 

Hasta ve yakını ile en çok vakit geçiren sağlık çalışanlarından biri 

olan hemşireler ve ebeveynler, OSB’li çocukların hastanede bakımını 

etkileyen sorunları belirlemede ve OSB’li çocukların hastanede zorlayıcı 

davranışlar sergileyebileceğinin bilincinde olmalıdır. Bu davranışlar, iş 

bilirliği yapmama, çocuğun hem kendisine hem de başkasına saldırma 

şeklinde olabilmektedir. Bazen ebeveynlerde klinik ortamda bulunma 

durumlarında damgalama durumu olma ihtimaline karşı çocukların tanısını 

ifade etme konusunda isteksiz davranmaları bu davranışları tetiklediği 

aktarılmaktadır. Bu durumda hemşireler, çocukla bireyselleştirilmiş 

desteklerin sağlanmasında gecikmeler yaşayabilmektedirler. Bu konu ile ilgili 

çalışmaların yapılması gerektiği belirtilmektedir (Igwe ve ark., 2011; 

Mahoney ve ark., 2021; Wanda, 2021).  
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Bazı hemşirelik tanıları;  

 Sözel olmayan bozulma (Psikososyal durumuna bağlı) 

 Sosyal etkileşimde bozulma (Gelişimsel bozukluğa bağlı) 

 Yaralanma riski (Bilişsel yetersizliğe bağlı kaza gelişme riskine bağlı) 

(Törüner ve Büyükgönenç, 2011).  

Sonuç olarak hemşirelerin büyük bir çoğunluğu otizm hakkında bilgiye 

sahip olmalarına karşın OSB’li çocuklarla çalışma için gerekli eğitimlerin ve 

stratejilerin geliştirilmesi konusunda desteklemeleri gerekmektedir. Bu 

eğitimlerin lisans düzeyinde verilmesi ve kurum için eğitimlerle 

desteklenmesi planlamalıdır.  
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GİRİŞ 

Antibiyotikler; bakteriler gibi mikroorganizma enfeksiyonlarında 

kullanılan ve tedavi edici dozlarda mikroorganizmaların üremesini durduran 

(bakteriyostatik) veya bunları öldüren (bakterisit) ajanlardır. Antibiyotiklerin 

çoğu sentetetik ya da yarı-sentetik olarak meydana getirilebilmektedir 

(/www.sgk.gov.tr ; Hutchings et al., 2019).  

Paul Ehrlich. 20. yüzyılın başlarında Sfiliz hastalığına etkisini 

gözlemlediği Salvarsan adlı bir madde bularak antibiyotikler konusunda 

önemli bir adım atmıştır. Alexander Fleming 1929 yılında Penicillium 

küfünün stafilokokların üremesini engellediğini keşfetmiştir. Penisilinin 

kullanılır hale gelmesi 1940‟ta Howard Florey ve Ernst Chain çalışmaları 

sonucunda meydana gelmiştir. Sülfonamidlerin 1935‟te kullanılmasıyla 

çağdaş kemoterapi başlamıştır. Streptomisin, tetrasiklin ve kloramfenikol 

1940‟larda tedavide kullanılmaya başlanmıştır (Karademir, 2019; Andı, 

2019).  

Erythromycin ve vancomycin 1952‟de, 1957‟de rifamycin SV, 

1959‟da cephalosporin C, 1961‟de polymyxin E, 1962‟de lincomycin 

bulunarak geliştirilmiş ve tedavide kullanılmaya başlanmıştır (Karademir, 

2019). Antibiyotik tedavisinde aranılan ilk özellik tedavi dozunda kullanılan 

ilacın mikroorganizma hücresini tahrip ederken konakçı (insan) hücresini 

zarara uğratmamasıdır. Yani selektif (seçici) etkilerini fazla olması istenir. 

Antibiyotikler mikroorganizmaların üreme ve gelişmelerini durdururlarsa 

bakteriyostatik, buna karşın onları öldürürlerse bakterisid etkili antibiyotik 

adını alır (Karademir, 2019). 

1. ANTİMİKROBİYAL TEDAVİNİN TEMEL 

İLKELERİ 

Antimikrobiyal tedavinin akılcı kullanımı, bakteriyel direnci 

önlemede anahtar faktördür. Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Topluluğu, 

enfeksiyonların yanı sıra bazı bulaşıcı hastalık sendromları için hangi 

tedavinin uygun olduğunu belirten kanıta dayalı uygulama kılavuzlarını 

oluşturmuştur (Burchum & Rosenthal, 2019; Frandsen & Pennington, 2020).  

Reçete yazan hekim, antimikrobiyal tedaviye başlamadan önce kültür 

ve duyarlılık testlerini de içeren diyagnostik örnekleri toplamalıdır.  

Eğer toplum kökenli veya nozokomiyal enfeksiyondan 

şüpheleniliyorsa, hastaya kültür ve duyarlılık laboratuvar sonuç raporları 

gelene kadar geniş spektrumlu antimikrobiyal ajan verilmelidir (Barber & 

Robertson, 2020; Koçyiğit ve ark., 2020).  
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Geniş spektrumlu antimikrobiyal ajan, ampirik tedavide ilk adımdır. 

Etiyolojik patojen ve duyarlı olduğu ilaç belirlendiğinde, antimikrobiyal 

tedavisinde spektrumu daraltmak önemlidir. Bu yüzden, reçete yazan hekimin 

doğru tanıyı koyması, antimikrobiyal tedavinin ihtiyaç ve zamanını 

belirlemesi, en kısa sürede dar-spektrumlu ajanlardan yararlanması ve 

mümkün olur olmaz parenteralden oral ajanlara geçmesi oldukça önemlidir 

(Burchum & Rosenthal, 2019; Frandsen & Pennington, 2020). 

Hemşirelik Uygulamalarına Etkileri: Hemşirelerin bu tedavi kılavuzlarını 

bilmeleri ve farkında olmaları, hasta güvenliğini arttırır ve bakteriyel direnci 

önlemeye yardımcı olur (Burchum & Rosenthal, 2019; Frandsen & 

Pennington, 2020). 

2. BAKTERİ HÜCRE DUVARINI ZAYIFLATAN 

İLAÇLAR I: PENİSİLİNLER 

2.1 Penisilinler 

Geliştirilen ilk antibiyotik olan Penisilinler, çeşitli bakterilere karşı 

aktif oldukları ve doğrudan toksisiteleri düşük olduğu için pratik olarak ideal 

antibiyotiklerdir. Alerjik reaksiyonlar başlıca yan etkilerdir. Güvenlikleri ve 

etkinlikleri nedeniyle, penisilinler yaygın olarak reçete edilir. 

Penisilinler yapılarında bir beta-laktam halkasına sahip oldukları için 

beta-laktam antibiyotikler olarak bilinirler. Beta-laktam ailesi ayrıca 

sefalosporinleri, karbapenemleri ve aztreonamı da içerir. Tüm beta-laktam 

antibiyotikler aynı etki mekanizmasını paylaşır: bakteri hücre duvarını 

bozmak (Burchum & Rosenthal, 2019; Frandsen & Pennington, 2020). 

Penisilinler genel olarak, gram pozitif bakterilerin neden olduğu 

enfeksiyonların tedavisinde, gram negatif bakterilerin neden olduğu 

enfeksiyonlara göre daha etkilidirler. Bununla birlikte, penisilinlerin klinik 

yararlılığı, alt gruplara ve direncin mikrobiyal şekline göre önemli ölçüde 

değişir (İyigün ve Taştan, 2014). 

Penisilinler dört ana gruba ayrılır: (1) penisilinaz duyarlı dar 

spektrumlu penisilinler, (2) penisilinaz dirençli dar spektrumlu penisilinler 

(antistafilokokal penisilinler), (3) geniş spektrumlu penisilinler 

(aminopenisilinler) ve (4) geniş spektrumlu penisilinler (antipsödomonal 

penisilinler) (Burchum & Rosenthal, 2019). 

2.1.1 Penisilin G 

Penisilin G benzathine (benzilpenisilin) mevcut ilk penisilindir ve 

penisilin ailesi için prototip olarak hizmet eder. Penisilin G, bazı gram-negatif 
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bakterilerin yanı sıra bir dizi gram-pozitif bakteri için bakterisittir. Penisilin G 

çoğu gram pozitif bakteriye (penisilinaz üreten stafilokoklar hariç), gram 

negatif koklara (Neisseria meningitidis ve penisilinaz üretmeyen Neisseria 

gonorrhoeae suşları), anaerobik bakterilere ve spiroketlere (Treponema 

pallidum dahil) karşı aktiftir. Birkaç istisna dışında gram negatif basiller 

dirençlidir. Birçok organizma penisilin G'ye yanıt verse de, ilaç penisilin 

ailesinin diğer üyeleriyle karşılaştırıldığında dar spektrumlu bir ajan olarak 

kabul edilir (Burchum & Rosenthal, 2019). 

Emilim: Penisilin G dört tuz halinde mevcuttur: (1) potasyum 

penisilin G, (2) prokain penisilin G, (3) benzatin penisilin G ve (4) sodyum 

penisilin G. 

 Bu tuzlar, uygulama yolu ve etki süresi açısından farklılık 

gösterir. Penisilin tüm formları IM uygulanabilir. 

 Hızlı bir şekilde yüksek kan seviyelerine gereksinim 

duyulduğunda, penisilin IV uygulanabilir. Bu yolla sadece 

potasyum veya sodyum tuzları kullanılmalıdır. Suda çözünürlüğü 

zayıf olduğundan prokain ve benzatin tuzları asla IV 

uygulanmamalıdır. 

Metabolizma ve Atılım: Renal atılım esas olarak (%90) aktif tübüler 

sekresyon ile gerçekleştirilir; kalan %10 glomerüler filtrasyondan yapılır. 

Çocuklarda ve yetişkinlerde yarı ömür çok kısadır (yaklaşık 30 dakika). 

Yüksek toksisite riski olan hastalarda (böbrek yetmezliği olanlar, akut hasta 

olanlar, çok genç olanlar, yaşlılar) böbrek fonksiyonu izlenmelidir. 

Yan Etkiler ve Toksisiteler: Penisilin G, tüm antibiyotikler arasında 

en az toksik olan ve tüm ilaçlar arasında en güvenli olanıdır. Penisilin ile ilgili 

temel endişe alerjik reaksiyonlardır. Diğer reaksiyonlar arasında IM 

enjeksiyon bölgelerinde ağrı, periferik bir sinire kazara enjeksiyonu takiben 

uzun süreli (ancak geri dönüşümlü) duyu ve motor işlev bozukluğu ve kan 

seviyeleri çok yüksekse nörotoksisite (nöbetler, kafa karışıklığı, 

halüsinasyonlar) sayılabilir. Yanlışlıkla intraarteriyel enjeksiyon, kangren, 

nekroz, doku dökülmesi gibi ciddi reaksiyonlara neden olabilir ve bundan 

kaçınılmalıdır (Burchum & Rosenthal, 2019). 

Penisilin Alerjisi: Penisilinler, ilaç alerjisinin en yaygın nedenidir. 

Penisilin alan hastaların %0,4 ila %7'si alerjik reaksiyon yaşar. Şiddeti, 

küçük bir döküntüden hayatı tehdit eden bir anafilaksiye kadar 

değişebilir (Burchum & Rosenthal, 2019). 

Alerjik Reaksiyon Türleri: Penisilin reaksiyonları ani, hızlı ve 



BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ:  
TIBBİ, PSİKOSOSYAL, MESLEKİ YÖNLER | 250 

 
gecikmiş olarak sınıflandırılır. İlaç uygulamasından 2 ila 30 dakika sonra ani 

reaksiyonlar meydana gelir; hızlı reaksiyonlar 1 ila 72 saat içinde meydana 

gelir; ve gecikmiş reaksiyonlar günler veya haftalar içinde ortaya çıkar. Ani 

ve hızlı reaksiyonlara immünoglobulin E (IgE) antikorları aracılık eder. 

Anafilaksi (laringeal ödem, bronkokonstriksiyon, şiddetli 

hipotansiyon), IgE'nin aracılık ettiği ani bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur.  

Penisilin Alerjisi için Deri Testleri: Penisilin alerjisi zamanla 

azalabilir. Bu nedenle, geçmişte yoğun bir alerjik reaksiyon olması, mutlaka 

tekrar yoğun bir reaksiyonun olacağı anlamına gelmez. Penisilin alerjisi 

öyküsü olan hastalarda mevcut riski değerlendirmek için deri testleri 

kullanılabilir. Bu testler, intradermal olarak küçük bir miktar alerjen enjekte 

edilerek ve lokal bir alerjik yanıt gözlemlenerek gerçekleştirilir. 

Penisilin Alerjisi Geçmişi Olan Hastaların Yönetimi: Penisilin 

tedavisine aday olan tüm hastalara penisiline alerjisi olup olmadığı 

sorulmalıdır. “Evet” yanıtı veren hastalar için genel kural penisilinlerden 

kaçınmaktır. Alerji hafifse, sefalosporin genellikle uygun bir alternatiftir. 

Bununla birlikte, anafilaksi veya başka bir ciddi alerjik reaksiyon öyküsü 

varsa, sefalosporinlerden de kaçınmak ihtiyatlıdır (çünkü sefalosporinlere 

karşı yaklaşık %1'lik bir çapraz duyarlılık riski vardır). Bir sefalosporin 

endike olduğunda, oral sefalosporin tercih edilir (çünkü şiddetli reaksiyon 

riski parenteral tedaviye göre daha düşüktür) (Burchum & Rosenthal, 2019). 

 İlaç Etkileşimleri 

Aminoglikozitler: Bazı enfeksiyonlar için penisilinler bir 

aminoglikozid (örn. gentamisin) ile kombinasyon halinde kullanılır. Penisilin, 

hücre duvarını zayıflatarak, aminoglikozitin hücre içi etki alanına erişimini 

kolaylaştırır, böylece bakterisidal etkileri arttırır.  

Probenesid: Penisilinin renal atılımını geciktirebilir, böylece 

antibakteriyel etkileri uzayabilir. 

2.1.2 Penisilin V 

Penisilin VK olarak da bilinen penisilin V, birçok yönden penisilin 

G'ye benzer. Temel fark asit stabilitesidir: Penisilin V mide asidinde stabildir, 

oysa penisilin G değildir. Asit stabilitesi nedeniyle penisilin V, oral tedavi için 

penisilin G'nin yerini almıştır. Penisilin V yemeklerle birlikte alınabilir.  

Ampisilin: Ampisilin klinik kullanımda olan ilk geniş spektrumlu 

penisilindir. İlaç, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, E. coli, Salmonella, 

Shigella ve H. influenzae'nin neden olduğu enfeksiyonlara karşı faydalıdır. En 

yaygın yan etkiler, her ikisi de ampisilin ile diğer penisiline göre daha sık 
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görülen döküntü ve ishaldir. Uygulama oral veya IV olabilir. Bununla birlikte, 

oral tedavi için amoksisilin tercih edildiğine dikkat edilmelidir. Böbrek 

yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalıdır. 

3. BAKTERI HÜCRE DUVARINI ZAYIFLATAN 

İLAÇLAR II: SEFALOSPORINLER, KARBAPENEMLER, 

VANKOMISIN, TELAVANCIN, AZTREONAM 

3.1 Sefalosporinler 

Sefalosporinler, yapı ve etki bakımından penisilinlere benzer beta-

laktam antibiyotiklerdir. Bu ilaçlar bakterisittir, genellikle beta-laktamazlara 

dirençlidir ve geniş bir patojen yelpazesine karşı aktiftir. Toksisiteleri 

düşüktür. Bu özelliklerinden dolayı sefalosporinler popüler terapötik 

ajanlardır ve en yaygın kullanılan antibiyotik grubumuzu oluştururlar. 

Sefalosporinler, penisilinlerinkine benzer bir mekanizmaya sahip 

bakterisidal ilaçlardır. Bu ajanlar penisilin bağlayıcı proteinlere bağlanır ve 

böylece (1) hücre duvarı sentezini bozar ve (2) otolizinleri (hücre duvarındaki 

bağları parçalayan enzimler) aktive eder. Hücre duvarında meydana gelen 

hasar, lizis yoluyla ölüme neden olur. Penisilinler gibi, sefalosporinler de aktif 

büyüme ve bölünme geçiren hücrelere karşı en etkilidir (Burchum & 

Rosenthal, 2019; Frandsen & Pennington, 2020). 

 Sınıflandırma ve Antimikrobiyal Spektrumlar 

Sefalosporinler, klinik kullanıma giriş sırasına göre beş "kuşak" 

olarak gruplandırılabilir. Kuşaklar, antimikrobiyal spektrum ve beta-

laktamazlara duyarlılık açısından önemli ölçüde farklılık gösterir. Gebelik 

kategorileri B’dir. 

Genel olarak, birinci kuşak ajanlardan beşinci kuşak ajanlara doğru 

ilerledikçe, (1) gram negatif bakterilere ve anaeroblara karşı aktivite artar, (2) 

beta-laktamazların yıkımına karşı direnç artar (Burchum & Rosenthal, 2019; 

Frandsen & Pennington, 2020). 

 Birinci kuşak: Sefaleksin ile temsil edilen birinci nesil 

sefalosporinler, gram pozitif bakterilere karşı oldukça aktiftir. Bu 

ilaçlar, stafilokoklara ve enterokokal olmayan streptokoklara karşı 

tüm sefalosporinlerin en aktif olanlarıdır. Ancak metisilin benzeri 

ilaçlara dirençli stafilokoklar (MRSA) birinci kuşak sefalosporinlere 

(ve diğer çoğu sefalosporinlere de) dirençlidir. Birinci nesil ajanlar, 

gram negatif bakterilere karşı sadece orta düzeyde aktiviteye sahiptir 

ve BOS'ta etkili konsantrasyonlara ulaşmaz. Genellikle cerrahi 
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proflakside kullanılır (Sefazolin). 

 İkinci kuşak: İkinci kuşak sefalosporinler (örn., sefoksitin), gram-

negatif bakterilere karşı arttırılmış aktiviteye sahiptir. Bununla 

birlikte, ikinci kuşak ajanların hiçbiri Pseudomonas aeruginosa'ya 

karşı aktif değildir. Bu ilaçlar BOS'ta etkin konsantrasyonlara 

ulaşmazlar. Aynı zamanda jinekolojik ve kolorektal cerrahi başta 

olmak üzere cerrahi proflaksi olarak da kullanılır. İntra-abdominal 

enfeksiyonların tedavisinde de kullanılmaktadır (Cefuroxime). 

 Üçüncü kuşak: Üçüncü kuşak sefalosporinler (örneğin, sefotaksim) 

geniş bir antimikrobiyal aktivite spektrumuna sahiptir. Beta-

laktamazlara karşı artan direnç nedeniyle, bu ilaçlar gram negatif 

aeroblara karşı birinci ve ikinci nesil ajanlara göre çok daha aktiftir. 

Bazı üçüncü kuşak sefalosporinler (örneğin seftazidim) P. 

aeruginosa'ya karşı önemli aktiviteye sahiptir. Diğerleri (örneğin, 

sefiksim) bu tür aktiviteden yoksundur. Birinci ve ikinci kuşak 

sefalosporinlerin aksine, üçüncü kuşak ajanlar BOS'ta klinik olarak 

etkili konsantrasyonlara ulaşır (Ceftriaxone). 

 Dördüncü kuşak: Dördüncü kuşak sefalosporin olan tek Sefepim, 

beta-laktamazlara karşı oldukça dirençlidir ve çok geniş bir 

antibakteriyel spektruma sahiptir.  

 Beşinci kuşak: Seftarolin üçüncü kuşak ajanlarınkine benzer bir 

spektruma sahiptir, ancak önemli bir istisna dışında: Seftarolin, 

MRSA'ya karşı aktivitesi olan tek sefalosporindir (Burchum & 

Rosenthal, 2019; Frandsen & Pennington, 2020). 

Absorpsiyon: Gastrointestinal kanaldan zayıf emilim nedeniyle, 

birçok sefalosporin parenteral (IM veya IV) uygulanmalıdır. 

Eliminasyon: Pratik olarak tüm sefalosporinler böbrekler tarafından 

elimine edilir; Atılım, glomerüler filtrasyon ve aktif tübüler sekresyonun bir 

kombinasyonu ile olur. Böbrek yetmezliği olan hastalarda, çoğu 

sefalosporinin dozu azaltılmalıdır (toksik düzeylerde birikimi önlemek için). 

 Seftriakson, büyük ölçüde karaciğer tarafından elimine edildiğinden, 

böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılması gereksizdir. 

             Yan etkiler:  

 Aşırı duyarlılık reaksiyonları en sık görülen advers olaylardır.  

 İki sefalosporin – sefotetan ve seftriakson – kanama eğilimlerine 

neden olabilir. Mekanizma, K vitamini metabolizmasına müdahale 

yoluyla protrombin seviyelerinin azaltılmasıdır. 
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 IV infüzyon sırasında tromboflebit gelişebilir. Bu reaksiyon, 

sefalosporinleri yavaş ve seyreltik çözelti içinde vererek en aza 

indirilebilir. Hastalar flebit açısından izlenmelidir. Eğer gelişirse, 

infüzyon bölgesi değiştirilmelidir. 

 Nadiren de olsa sefalosporinler, hemolitik anemiye neden olabilirler. 

Hemolitik anemi gelişirse, sefalosporin kesilmelidir. Gerektiğinde kan 

nakli yapılabilir. 

 Sefalosporinler, IM enjeksiyon bölgelerinde ağrıya neden olabilir; 

hastalar önceden uyarılmalıdır (Burchum & Rosenthal, 2019; 

Frandsen & Pennington, 2020). 

 İlaç etkileşimleri 

Probenesid: Probenesid, bazı sefalosporinlerin renal atılımını 

geciktirir ve böylece etkilerini uzatabilir. Bu, probenesid ve penisilinler 

arasında meydana gelen etkileşimin aynısıdır. 

Alkol: İki sefalosporin - sefazolin ve sefotetan - bir alkol intoleransı 

durumuna neden olabilir.  

Kanamayı arttıran Eden İlaçlar: Belirtildiği gibi, sefotetan ve 

seftriakson kanamayı teşvik edebilir. Bu ilaçlar kanamayı hızlandıran diğer 

ajanlarla (antikoagülanlar, trombolitikler, NSAII'ler) birleştirilirse dikkatli 

olunmalıdır. 

Kalsiyum ve Seftriakson: Kalsiyumun seftriakson ile combine 

verilmesi potansiyel olarak ölümcül çökeltiler oluşturabilir. Yenidoğanlarda, 

IV kalsiyum ve IV seftriakson kombinasyonu akciğerlerde ve böbreklerde 

çökelti birikmesinden ölüme neden olabilmektedir (Burchum & Rosenthal, 

2019; Frandsen & Pennington, 2020; Barber & Robertson, 2020). 

3.2 Karbapenemler 

Karbapenemler, hiçbiri MRSA'ya karşı aktif olmasa da, çok geniş 

antimikrobiyal spektruma sahip beta-laktam antibiyotiklerdir. Dört 

karbapenem mevcuttur: imipenem, meropenem, ertapenem (Invanz) ve 

doripenem. Bu ilaçlar parenteral yolla verilir (Burchum & Rosenthal, 2019; 

Frandsen & Pennington, 2020; Barber & Robertson, 2020). 

Imipenem: Bir beta-laktam antibiyotik olan imipenem [Primaxin] son 

derece geniş bir antimikrobiyal spektruma sahiptir - aslında neredeyse tüm 

antibiyotiklerden daha geniştir. İmipenem GIS yolundan emilmez ve bu 

nedenle intravenöz (IV) olarak verilmelidir. İlaç vücut sıvılarına ve dokularına 

iyi dağılır. İmipenem, BOS'ta terapötik konsantrasyonlar üretmek için 
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meninkslere nüfuz eder. Eliminasyon öncelikle renaldir. Tek başına 

kullanıldığında, imipenem böbreklerde bulunan bir enzim olan dipeptidaz 

tarafından inaktive edilir. Sonuç olarak, idrardaki ilaç seviyeleri düşüktür. 

İdrar konsantrasyonlarını arttırmak için imipenem, bir dipeptidaz inhibitörü 

olan cilastatin ile kombinasyon halinde uygulanır. Kombinasyon 

kullanıldığında, imipenem'in yaklaşık %70'i değişmeden idrarla atılır. 

Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 1 saattir. 

Valproat ile Etkileşim: İmipenem, nöbetleri kontrol etmek için 

kullanılan bir ilaç olan valproatın kan seviyelerini azaltabilir. Imipenem ve 

valproatın birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Başka bir antibiyotik yeterli 

olmayacaksa, ek anti-nöbet tedavisi düşünülmelidir (Burchum & Rosenthal, 

2019; Frandsen & Pennington, 2020; Barber & Robertson, 2020). 

Bebekler: Üçüncü kuşak sefalosporinler, bebeklerde olduğu kadar 

yenidoğanlarda da bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. 

Çocuklar/ergenler: Sefalosporinler, otitis media ve gonokok ve 

pnömokok enfeksiyonları dahil olmak üzere çocuklarda bakteriyel 

enfeksiyonları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. 

Hamileler: Olumsuz gelişimsel sonuçlar riski nedeniyle hamilelik 

sırasında telavansin uygulamasından kaçınılmalıdır. Tüm sefalosporinler 

hamilelikte kullanım için güvenli görünmektedir ve FDA Gebelik Risk 

Kategorisi B'de sınıflandırılmıştır (İmipenem C kategorisindedir) (Frandsen & 

Pennington, 2020). 

Emziren kadınlar: Sefalosporinlerin genellikle anne sütü ile 

beslenen bebeklerde yan etkilere neden olması beklenmez. 

Yaşlılar: Böbrek fonksiyonu azalmış yaşlı erişkinlerde dozlar dikkatli 

ayarlanmalıdır. 

3.3 Vankomisin 

Vankomisin, ABD hastanelerinde en yaygın kullanılan antibiyotiktir. 

Başlıca endikasyonlar C. difficile enfeksiyonu (CDI), MRSA enfeksiyonu ve 

penisiline alerjisi olan hastalarda duyarlı organizmalarla ciddi enfeksiyonların 

tedavisidir. Başlıca toksisite böbrek yetmezliğidir. Burada tartışılan diğer 

ilaçların çoğundan farklı olarak, vankomisin bir beta-laktam halkası içermez. 

Antimikrobiyal Spektrum: Vankomisin sadece gram pozitif 

bakterilere karşı aktiftir. İlaç, özellikle her iki türün metisiline dirençli suşları 

dahil olmak üzere Staph. aureus ve Staphylococcus epidermidis'e karşı 

aktiftir. Diğer duyarlı organizmalar arasında streptokoklar, penisiline dirençli 

pnömokoklar ve C. difficile bulunur (Burchum & Rosenthal, 2019). 
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3.4 Telavancin 

Telavancin [Vibativ], vankomisinin sentetik türevleri olan 

lipoglikoproteinler olan yeni bir madde sınıfının ilk temsilcisidir. Vankomisin 

gibi telavansin de sadece gram pozitif bakterilere karşı aktiftir. Hücre ölümü 

iki mekanizmadan kaynaklanır. İlk olarak, vankomisin gibi telavansin de 

bakteri hücre duvarı sentezini inhibe eder. İkincisi, telavansin bakteri hücre 

zarına bağlanır ve böylece zar fonksiyonunu bozar. Telavancin, aşağıdaki 

gram pozitif organizmaların duyarlı suşlarının neden olduğu komplike cilt ve 

cilt yapısı enfeksiyonlarının ve hastane veya ventilatörden edinilen 

pnömoninin IV tedavisi için onaylanmıştır: Staph. aureus (metisiline duyarlı 

ve metisiline dirençli suşlar dahil), Strep. piyojenler, Strep. agalactiae, Strep. 

anginosus grubu ve Enterococcus faecalis (ancak sadece vankomisine duyarlı 

suşlar) (Frandsen & Pennington, 2020). 

3.5 Aztreonam 

Şu anda, kullanılabilen tek monobaktam, bu sınıfın prototipi olarak 

hizmet eden Aztreonam'dır (Azaktam). Aztreonam, Enterobacteriaceae ve P. 

aeruginosa dahil olmak üzere aerobik gram negatif bakterilere ve çoklu 

antibiyotiğe dirençli birçok suşa karşı aktiftir. Gram pozitif ve anaerobik 

bakteriler aztreonam'a dirençli olduğundan, ilacın normal gram pozitif ve 

anaerobik florayı koruma yeteneği diğer antimikrobiyal ajanlara kıyasla bir 

avantaj olabilir. Gebelik kategorisi B’dir (Frandsen & Pennington, 2020). 

Parenteral yoldan verilen Aztreonam, akciğerler, karaciğer, böbrek, 

kemik, rahim, bağırsak, balgam, safra, plevral sıvı ve eklem sıvıları dahil 

olmak üzere çoğu vücut sıvısında ve dokusunda dağılır. Ayrıca ilaç plasentayı 

da geçer ve anne sütüne geçer. Aztreonamın karaciğer enzimlerinde 

yükselmeye neden olabileceği unutulmamalıdır; bununla birlikte, ilacın 

kesilmesiyle çoğu enzim tedavi öncesi seviyelere döner. Karaciğer yetmezliği 

olan hastalarda doz ayarlaması için özel tavsiyeler veya kılavuzlar yoktur 

(Frandsen & Pennington, 2020). 

4. AMİNOGLİKOZİTLER VE 

FLOUROKINOLONLAR 

4.1 Aminoglikozitler 

Aminoglikozitler, benzer farmakolojik, antimikrobiyal ve toksikolojik 

özelliklere sahip bakterisidal ajanlardır. Mikobakterilerin yanı sıra 

Pseudomonas ve Proteus türleri, Escherichia coli ve Klebsiella, Enterobacter 

ve Serratia türleri gibi gram negatif aerobik mikroorganizmaların neden 
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olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde sıklıkla kullanılırlar.  

Daha az yaygın olarak, aminoglikozitler (diğer ajanlarla kombinasyon 

halinde) seçili gram pozitif enfeksiyonların tedavisinde de kullanılmıştır. 

İlaçlar gram negatif anaeroblara karşı etkili değildir. En yaygın kullanılan 

aminoglikozit olan Gentamisin’dir. Hastalar genellikle klinik ortamda ciddi 

sistemik enfeksiyonlar için diğer antibiyotiklerle kombinasyon halinde 

gentamisin alırlar. Gentamisin ve diğer aminoglikozitler tipik olarak 

monoterapi olarak kullanılmazlar çünkü alt idrar yolu enfeksiyonlarının 

tedavisi dışında çoğu bölgede yetersiz klinik etkinlik gösterirler (Frandsen & 

Pennington, 2020). 

Farmakokinetik: Gentamisin, gastrointestinal (GI) kanaldan zayıf 

bir şekilde emilir. Bu nedenle, oral yoldan verildiğinde ilaç, GI yolunda lokal 

etkiler gösterir. Kas içi (İM) enjeksiyon bölgelerinden hızla ve tamamen 

emilir ve dolaşım durumu yeterliyse 30 ila 90 dakika içinde en yüksek etkilere 

ulaşır. İntravenöz (IV) uygulamadan sonra, en yüksek etki 30 dakikalık bir 

infüzyondan 30 dakika sonra ortaya çıkar.  

Kullanımı: Gentamisin'in başlıca klinik kullanımı (en yaygın olarak 

diğer antibakteriyel ajanlarla birlikte), duyarlı aerobik gram-negatif 

organizmaların neden olduğu ciddi enfeksiyonların ampirik tedavisidir. 

Septisemi, solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, karın içi 

enfeksiyonlar ve osteomiyelit gibi enfeksiyonların tedavisi genellikle 

Gentamisin içerir (Frandsen & Pennington, 2020). 

 Çocuklarda gentamisin ve diğer aminoglikozitleri kullanırken dikkatli 

olunmalıdır. İlacın düşük terapötik indeksi nedeniyle dozun 

bireyselleştirilmesi son derece kritiktir. 

 Çocuklarda olduğu gibi, bireyselleştirilmiş gentamisin dozu, ilacın 

düşük terapötik indeksi nedeniyle yaşlı erişkinlerde kritik öneme 

sahiptir. Azalan böbrek fonksiyonu, diğer hastalık süreçleri ve 

eşzamanlı ilaç tedavileri, yaşlı erişkinlerde, özellikle aminoglikozid 

kaynaklı nefrotoksisite ve ototoksisite olmak üzere olumsuz etkileri 

artırır. 

 Bozulmuş böbrek fonksiyonu ile aminoglikozit dozunun azaltılması 

esastır. Gentamisin, daha yüksek dozlarda ve daha uzun süre tedavi 

edilen hastaların serum ve dokularında birikebilir. 
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4.2 Flourokinolonlar 

Florokinolonlar, gram negatif ve bazı gram pozitif organizmalara 

karşı aktiviteye sahip sentetik ilaçlardır. Siprofloksasin (Cipro) prototiptir. 

Florokinolonların oral yoldan verilmesi, daha önce parenteral tedavi ve 

hastaneye yatış gerektiren enfeksiyonların ayaktan tedavisine izin vermiş olsa 

da, bu antibiyotiklerin yaygın kullanımı, ilaç sınıfına karşı antimikrobiyal 

dirence yol açmıştır. Gebelik kategorisi C’dir (Frandsen & Pennington, 2020). 

Farmakokinetik: Siprofloksasin, tüm kinolonlar gibi üst GI 

yolundan iyi emilir; %70 biyoyararlanım sağlar. Bir kez emildiğinde, çoğu 

vücut sıvısında terapötik konsantrasyonlara ulaşır. Hemen salınan 

siprofloksasin ile konsantrasyonlar 30 dakika ila 2 saat arasında zirve yapar. 

Siprofloksasin karaciğerde kısmen metabolize edilir. 

Florokinolonlar, hücre ölümüne neden olan bakterisidal ajanlardır. 

Siprofloksasin, bakteri DNA'sının sentezi için gerekli olan ve dolayısıyla 

bakteri üremesi ve replikasyonu için gerekli olan enzimlere müdahale ederek 

etki eder. 

Kullanımı: Siprofloksasin, gram negatif bakterilere karşı en güçlü 

florokinolondur. Çoğu florokinolon gibi, aerobik gram-negatif ve diğer 

mikroorganizmaların neden olduğu çeşitli enfeksiyonlar için endikedir. 

Florokinolonlar, solunum, genitoüriner ve GI yollarının enfeksiyonlarının 

yanı sıra kemik, eklem, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarını tedavi etmek 

için kullanılabilir (Frandsen & Pennington, 2020). 

 Siprofloksasinin birden fazla endikasyonu vardır ve akut sinüzit, alt 

solunum yolu enfeksiyonları, zatürree, deri ve yumuşak doku 

enfeksiyonları, prostatit ve idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılabilir. 

 Siprofloksasin ve diğer florokinolonlar, 18 yaş altı çocuklarda rutin 

olarak kullanılan birinci basamak tedavi değildir. 

 Yaşlı erişkinlerde siprofloksasin kullanımı yakın takip gerektirir. 

Azalan böbrek fonksiyonu, diğer hastalık süreçleri ve ilaç tedavileri, 

yaşlı erişkinlerde yan etki riskini artırır. 

 Siprofloksasin böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerektirir çünkü 

olağan dozlar yüksek ve uzun süreli serum ilaç seviyeleri üretebilir. 

Ancak böbrek yetmezliğinde bile moksifloksasin (Avelox) doz 

ayarlaması gerektirmez. 

 Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasının gerekli olmadığı 

görülmektedir. Bununla birlikte, siroz gibi karaciğer hastalığı olan 
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hastalarda siprofloksasin dikkatli kullanılmalıdır. 

 Otlar ve yiyecekler ayrıca siprofloksasin ile etkileşime girer. Demir, 

multivitaminler, kalsiyum, magnezyum, alüminyum tuzu ve sukralfat 

içeren ilaçlar siprofloksasin emilimini önemli ölçüde azaltabilir. Bu 

nedenle hastalar bu tür ajanlardan 2 saat önce veya 6 saat sonra oral 

siprofloksasin almalıdır.  

 Hastalar ayrıca süt ürünleri veya diğer kalsiyum içeren gıdalarla 

birlikte oral siprofloksasin almaktan kaçınmalıdır. Siprofloksasin 

uygulamasından 1-2 saat önce ve sonra enteral beslenme kesilmelidir; 

enteral beslemeler ilaç emilimini %30'dan fazla azaltır (Burchum & 

Rosenthal, 2019; Frandsen & Pennington, 2020). 

5. TETRASİKLİNLER, SULFONAMİDLER VE 

MAKROLİDLER 

5.1 Tetrasiklinler 

Tetrasiklinler, yaşamı ciddi şekilde tehdit eden enfeksiyonları tedavi 

etmek için kullanılan klortetrasiklinden türetilen antibiyotiklerdir. Bu 

sınıftaki ilaçlar benzer farmakolojik özelliklere sahiptir. Tetrasiklinler hem 

gram negatif hem de gram pozitif mikroorganizmalara karşı etkilidir. Tüm 

antibiyotik sınıfları gibi, tetrasiklinlerin antimikrobiyal aktiviteleri hem sınıfa 

özgü hem de içsel antibiyotik direnç mekanizmalarına tabidir. Hekimler hala 

Brucella ve Vibrio cholerae'nin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonlar için 

tetrasiklinler reçete etmektedir. İlaçlar aynı zamanda Rickettsiae, klamidya, 

bazı Protozoalar, spiroketler ve diğerlerine karşı da etkili olmaya devam 

etmektedir (Burchum & Rosenthal, 2019; Frandsen & Pennington, 2020; 

Barber & Robertson, 2020). 

Farmakokinetik: Tetrasiklin uygulaması oraldır ve mide ilacın 

%75'ini emer. Etki zirvesi 2-4 saattir. Tetrasiklin, ilaç proteininin %65'ine 

bağlı olarak dokulara yaygın olarak dağılır. Plasentayı geçme ve anne sütüne 

geçme özelliğine sahiptir (Gebelik kategorisi D). İlacın %50 ila %60'ının 

eliminasyonu 72 saat içinde idrarda gerçekleşir.  

Kullanımı: Tetrasiklin, Mycoplasma, Chlamydia ve Rickettsia'nın 

tedavisinde etkilidir. Penisiline alerjisi olduğu bilinen hastalarda kronik 

bronşit, bel soğukluğu ve frengi tedavisi için uygular. Diğer ilaçlarla kombine 

edildiğinde Helicobacter pylori'nin eradikasyonunda etkili olabilir, böylece 

duodenum ülseri riskini azaltır. Tetrasiklin, küçük hayvan ısırıklarının ve 

Lyme hastalığının tedavisinde de faydalıdır (Burchum & Rosenthal, 2019; 
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Frandsen & Pennington, 2020). 

 Dişler ve kemikler üzerindeki etkileri nedeniyle 8 yaşından küçük 

çocuklarda tetrasiklin (doksisiklin hariç) kullanılmamalıdır. 

Tetrasiklin kullanımıyla ilgili büyük bir endişe, genellikle yaşlı 

erişkinlerde görülen böbrek yetmezliğidir. Bu ilaçların uygulanması 

sırasında yaşlı hastalarda karaciğer fonksiyonunun izlenmesi de 

gereklidir. 

 Böbrek yetmezliği olan hastalar tetrasiklin almamalıdır. Bu ilaçların 

yüksek konsantrasyonları insan hücrelerinde protein sentezini 

engeller. 

 Hepatotoksisite gelişimi nadirdir, ancak ilaç hepatotoksisitesi bilinen 

hastalara uygulandığında dikkatli olunmalıdır. 

 Tetrasiklin gebelikte kontrendikedir; çünkü annede ölümcül karaciğer 

nekrozuna neden olabilir (aynı zamanda fetüste kemik ve diş 

gelişimine de etki edebilir). 
 

5.2 Sulfonamidler 

Sülfonamidler, önceleri çok çeşitli gram-pozitif ve gram-negatif 

bakterilere karşı etkili olan bakteriyostatik ilaçlardı. Ancak artan direnç, onları 

daha az kullanışlı hale getirmiştir. Duyarlılığı kültür ve duyarlılık testi ile 

belgelemek önemlidir, ancak sülfonamidler Streptococcus pyogenes, bazı 

stafilokok suşları, H. influenzae, Nocardia, C. trachomatis ve toksoplazmoza 

karşı aktif olabilir. Bazı sülfonamidler iyi emilir ve sistemik enfeksiyonlarda 

kullanılabilir (Burchum & Rosenthal, 2019; Frandsen & Pennington, 2020).  

Farmakokinetik: Trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ) 

kombinasyon (Bactrim, Septra) GI yolunda hızla ve neredeyse tamamen 

emilir ve ilacın yarı ömrü 6 ila 11 saattir. Hücre dışı boşluklara girer, plasenta 

ve kan-beyin bariyerlerini geçer ve anne sütünde az miktarda bulunur. 

Metabolizma karaciğerde meydana gelir ve atılım böbreklerde gerçekleşir. 

Kullanımı: TMP-SMZ, temel nükleik asitlerin ve proteinlerin bakteri 

sentezini inhibe ederek etki eder. Kullanımlar arasında Shigella enteritis ve 

Enterobacteriaceae tedavisi yer alır. TMP-SMZ ile tedavi edilen diğer 

organizmalar Viridans streptococcus, Staphylococcus epidermidis, 

Salmonella, Klebsiella, Nocardia ve Pseudomonas'tır. 

 2 aylıktan küçük çocuklara TMP-SMZ ve diğer sistemik 

sülfonamidler verilmemelidir. Bir fetüs veya genç bebek, plasental 

transfer, anne sütü veya doğrudan uygulama yoluyla bir sülfonamid 
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alırsa, ilaç, bilirubini albümin üzerindeki bağlanma bölgelerinden 

uzaklaştırır. Sonuç olarak, bilirubin kan dolaşımında 

(hiperbilirubinemi) ve CNS'de (kernikterus) birikerek yaşamı tehdit 

eden toksisiteye neden olabilir. 

 TMP-SMZ böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu nedenle, ilacı yaşlı 

yetişkinlere uygularken hastanın böbrek fonksiyonunu 

değerlendirmek önemlidir. 

 Böbrek yetmezliği olan hastalar sistemik sülfonamidleri almaktan 

kaçınmalıdır. 

 Hemşire, ilacın uygulanmasından önce kültür ve duyarlılık testlerini 

tamamlamalıdır. TMP-SMZ'yi uygularken, hiperkalemi özellikle yaşlı 

erişkinlerde ve böbrek yetmezliği veya hipoaldosteronizmi olan 

kişilerde ortaya çıkabileceğinden, potasyum seviyesinin izlenmesi 

önemlidir (Burchum & Rosenthal, 2019; Frandsen & Pennington, 

2020). 
 

5.3 Makrolidler 

Makrolidler, bakteri protein sentezini engelleyen geniş spektrumlu 

antibiyotiklerdir. Büyük oldukları için makrolidler olarak adlandırılırlar. 

Eritromisin, ailenin en yaşlı üyesidir. Daha yeni makrolidler (azitromisin ve 

klaritromisin) eritromisin türevleridir (Burchum & Rosenthal, 2019; 

Frandsen & Pennington, 2020). Eritromisin, nispeten geniş bir antimikrobiyal 

spektruma sahiptir ve bir dizi enfeksiyon için tercih edilen veya alternatif bir 

tedavidir. İlaç, daha güvenli antibiyotiklerimizden biridir ve makrolid ailesi 

için prototip olarak hizmet etmektedir. Eritromisin penisilin alerjisi olan 

hastalarda penisilin G'ye alternatif olarak kullanılabilir. 

Farmakokinetik: Eritromisinin oral preparasyonu, 1 ila 2 saatte bir 

etki başlangıcına sahiptir ve 1 ila 4 saatte zirveye ulaşır. İntravenöz (IV) 

preparasyonun etki başlangıcı daha hızlıdır ve etki zirvesine 1 saatten daha 

kısa sürede ulaşır. 

Kullanımı: Eritromisin, boğmacaya neden olan ajan olan Bordetella 

pertussis ile enfekte kişiler için ilk tercih edilen ilaç olarak kabul edilir. 

Eritromisin, çoğu dokuya ve vücut sıvısına kolayca dağılır. Bununla birlikte, 

BOS'a penetrasyon zayıftır. Eritromisin plasentayı geçer, ancak fetus üzerinde 

olumsuz etkiler gözlenmemiştir. 

 Eritromisin aç karnına, yemeklerden 1 saat önce veya yemeklerden 2 

ila 3 saat sonra alınır. 
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 Eritromisin alırken greyfurt suyu içilmemelidir. 

 Süt ürünleri veya antasitler ile birlikte veya 2 saat içinde 

alınmamalıdır. 

 Eritromisin ile kombine edildiğinde oral kontraseptiflerin etkinliğini 

azaltır (Burchum & Rosenthal, 2019; Frandsen & Pennington, 2020). 

Çeşitli anti-enfektif ajanlar, diğer ilaç sınıflarının özelliklerine benzer 

özelliklere sahiptir ve yeni sınıflara ait olabilir. Bu ilaçlar arasında 

kloramfenikol, klindamisin, daptomisin, linezolid, metronidazol, tigesiklin ve 

vankomisin bulunur Burchum & Rosenthal, 2019; Frandsen & Pennington, 

2020). 

6. ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA İLAÇ 

YÖNETİMİ 

6.1 Tanılama:  

Enfeksiyonun genel belirti ve semptomları değerlendirilir. Hastanın 

kullandığı ilaçlar gelişebilecek ilaç etkileşimlerini belirlemek amacıyla 

sorgulanmalıdır. Hastanın ilacı nasıl kullandığı sorgulanır. Enfeksiyon riskini 

arttıran mevcut risk faktörleri tanılanır. Uygun antibakteriyel tedavi için kültür 

ve duyarlılık laboratuvar raporları değerlendirilmelidir. İlaç alerjilerinin 

verilerini tanılanır, eğer hastanın alerjisi varsa, spesifik belirti ve bulgularını 

tanılamak gerekir.  Tedavi öncesi böbrek ve karaciğer fonksiyonunu gösteren 

veriler değerlendirilmelidir. 

6.2 Hemşirelik Tanıları: 

 Etkisiz ilaç yönetimi, ilacın yanlış kullanımı ve viral enfeksiyon ile 

bulgulanan Karaciğer fonksiyonlarında bozulma riski 

 Bulantı, kusma ile bulgulanan farmakolojik ajan ve tedavi düzeni ile 

ilişkili Bozulmuş gastrointestinal motilite işlevi 

 İnflamasyonla ilişkili Akut ağrı 

 İlaç rejimindeki tutarsızlık, antibiyotiklerin yan etkileri ile bulgulanan 

Kan basıncında dalgalanma riski 

 Hastalık süreci ve antibiyotik tedavisi ile ilişkili Bilgi eksikliği 

(Herdman & Kamitsuru, 2021). 

Hemşirelik Girişimleri (NIC) 

 Belirtileri kontrol altına almak ve ilaç tedavisinin etkinliğini 

arttırmak ve yan etkileri azaltmak için gerekli önlemler alınır. 

 38°C'nin üzerindeki beden sıcaklığı için uygun şekilde kan, idrar, 
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balgam ve yara kültürleri alınır. 

 Uygun şekilde antibiyotik tedavisi uygulanır. 

 Hastaya reçete edildiği şekilde antibiyotik kullanması anlatılır. 

 Profilaktik antibiyotiklerin uygun şekilde uygulandığı doğrulanır. 

 Viral enfeksiyonlar için antibiyotik tedavisinin kullanılamayacağı 

hatırlatılır. 

 Hastaya taburculuk eğitimi verilir (Butcher et al., 2018). 

6.4.  Uygulama 

 Enfeksiyonları önlemek ve yayılmasını minimize etmek için önlemler 

alınır. 

 Genel sağlık önlemlerini geliştirecek ve sürdürecek, doğal savunma 

mekanizmasını destekleyecek (örn., beslenme, yeterli sıvı alımı, 

dinlenme, egzersiz). 

 Uygulama esnasında ve sonrasında vital bulgular izlenmelidir. 

 IV uygulamalarda cillte iritasyon ve kaşıntı bulguları takip 

edilmelidir. 

 Gerekli olduğunda uygun olan izolasyon prosedürleri uygulanır. 

 Hastaların enfeksiyon alma olasılığını önlemek için grip mevsiminde 

(yaklaşık olarak Kasim-Şubat) ve diğer bulaşıcı hastalıklar yayılmaya 

başladığında kalabalık ortamlardan kaçınmaları önerilir 

 Yüksek risk taşıyan insanlara yılda bir grip ve pnömokok aşısı 

yaptırmaları önerilmeli (örn., diyabet, kalp veya böbrek problemleri 

olanlar, yaşlılar; maruz kalma olasılığı yüksek olan sağlık personeli). 

 Solunum sekresyonlarının atılmasını sağlamak veya birikmesini 

önlemek için alınan pulmoner hijyen önlemleri hakkında hastaya 

eğitim verilir. Bu önlemler mobilizasyonu, öksürme, derin nefes alma 

ve öksürme egzersizlerini ve insentif spirometre kullanımını içerir. 

 Enfeksiyonların yayılmasını minimize etmek için, CDC tarafından 

sağlık kurumlarındaki bulaşıcı ajanların taşınmasını önlemek için 

yayınlanan kılavuzlara uyulur. 

 Antimikrobiyal tedavi alan hastalarda, ilaç toksisitesini azaltmak için 

böbrekten temizlenmesine yardım edecek olan yeterli sıvı alımı 

sağlanır (İyigün ve Taştan, 2014). 
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SONUÇ 

Hekim tarafından reçete edilen antibakteriyel ajanların semptomlarını 

hafifletmek için hasta ile görüşülür ve gözlem yapılır. Doğru ilaç uygulaması 

için hasta ile görüşür ve gözlem yapılır. Enfeksiyonla ilişkili semptomların 

hafifleyip hafiflemediğine ilişkin gözlem yapılır. Düzenli olarak ilaçların yan 

etkileri gözlenir. Hasta ve ailesinin ilaç uygulanmasını anlama düzeyleri 

belirlenmeli. Hastanın ilaç rejimine uyumu değerlendirilmeli. İlaç 

uygulamasına karşı hastanın yanıtı değerlendirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Değişik nedenlere bağlı olarak bilek seviyesinde karpal ligamanın 

kalınlaşması ve birçok nedene bağlı olarak karpal tünelin daralması sonucu 

median sinire bası oluşur. Hastalığın evresine göre farklı şikayetlerle kendini 

gösteren klinik tablo meydana gelir. Elde uyuşma, bilekten başlayan ve omuz, 

sırt, boyun, göğüs ağrısı ve elde ve kolda kuvvet kaybı şikayetler vardır. 

Hastanın öyküsü, muayene ve diagnostik tetkiklerle tanı konularak tedavinin 

planlanması yapılır. Başlangıçta konservatif tedaviler uygulanır. Ancak 

şikayetleri konservatif tedavilerle geçmeyen ve mevcut şikayetleri giderek 

artan hastalarda cerrahi yöntem uygulanır. Cerrahi müdahale nihai çözümdür. 

Sonuçları da oldukça olumludur. 

Median sinir servikal C6-T1 seviyelerinden spinal kordun medial ve 

lateral bölümlerinden kaynaklanır. Karpal tünel elin bilek kısmında yer alır ve 

dorsalinde karpal kemiklerle ventralinde ise karpal ligaman ile çevrelenmiştir. 

Bu tünelin içerisinden median sinir ve fleksör kasların tendonu geçer. El 

bileğinde median sinirin geçtiği yer osteofibröz bir yapıya sahip bir kanaldır. 

Median sinir bilekten itibaren yüzeyel ve derin dallara ayrılır. Median sinir 

elin fleksiyon kaslarını innerve eder. Median sinirden çıkan bir dal 

başparmağa doğru giden thenar kasları innerve eder (Anonymous, 2006; 

Aroori ve Roy AJ, 2008). 

Karpal Tünel Sendromu üst ekstremitelerin en sık görülen 

nöropatilerinden biridir. Bu sendromu hastanın el bileğinin seviyesinde 

değişik nedenlere bağlı olarak median sinirin sıkışması sonucu oluşan 

hastalıktır. Bu durum ilk defa Hunt tarafınca tarif edilmiş olup 1912 yılında 

bu sendroma ait ilk yayın P. Marie ve Folix tarafınca yapılmıştır (Aroori ve 

Roy AJ, 2008; Katz ve Simmons, 2002; Anonymous, 1996).  

El bileğinde kronik mikro travmalar sonucu sinirin geçtiği alanda 

ligamanın kalınlaşması sonucunda ve bölgesel bağ dokularının artması, 

neurofibroma, lipom, lokal kas ve tendonların anomalisi, lokal enfeksiyonlar, 

kanamalar sonucu karpal tünel daralır. Böylece median sinir giderek artan bir 

şekilde basıya maruz kalır. Bazı hastalarda idiopatik olarak veya genetik 

olarak median sinirin geçtiği kanalın dar olmasından dolayı daha basit 

nedenlerle de median sinir basısına ait bulgular daha erken dönemlerde de 

görülebilmektedir. Ayrıca uzun süreli devam eden hemodiyalize giren 

hastalarda da bu sendrom sıklıkla görülmektedir. Diabetes mellitus, uzun 

süreli alkol kullanımlarında da gelişen nöropatilerde de median sinire basılar 

oluşur (Aroori ve Roy AJ, 2008; Bozbuğa, 1997). 
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Bu hastalık kadınlarda erkeklere oranla üç katı daha fazla rastlanır. 

Hastaların çoğu orta ve ileri yaş grubunda olup her iki elde de olmasına 

ragmen dominant tarafta yani sağ elde daha sık rastlanır. Özellikle gebelikte, 

kilo alma, kontraseptif ilaçların kullanılması, menapoz gibi dönemlerde 

vücudun su tutması ile gelişen ödem sonucu olarak median sinire basının 

artması sıklıkla görülür. Ancak bu tablo çoğu zaman geçicidir. Çok azı ise 

kalıcı olabilmektedir. Bu durumda cerrahi müdahale ile tedavi endikasyonu 

vardır (Aroori ve Roy AJ, 2008; Wilkins ve Rengachary, 1996; Finsen ve 

Zeitlmann, 2006;Turgut ve ark., 2001; Boz ve ark., 2004). 

Aşırı kilolularda ve akromegali gibi bazı hipofiz bezi hormonların 

aşırı salgılanmasında karpal tünel sendromuna rastlanılmaktadır. Sinovial kist, 

tenosivit, bölgesel tümör, romatoid artrit gibi bazı romatizmal hastalıklarında 

da sıklıkla karşımıza çıkar (Anonymous, 2006; Bozbuğa, 1997; Tanzer, 

1959). 

 

BELİRTİLER 

Duyu kaybı uyuşukluk karıncalanma ve elde güçsüzlük en sık 

rastlanan şikayetlerdendir. Elde median sinirin innerve ettiği kaslarda değişik 

oranlarda güç kuvvet kaybı gelişir. Hastanın elinden özellikle orta el 

parmaklarında daha fazla olmak üzere bazen de dirseğe hatta omuza kadar 

yayılan uyuşukluk karıncalanma, yanma hissi hastayı rahatsız edici derecede 

vardır. Median sinir trasesince duyu da giderek artan bir şekilde azalır. 

Parmaklardaki hipoestezinin yanısıra nadiren de olsa hiperestezi 

görülebilmektedir. Median sinirde sempatik lifler daha fazla olduğundan 

dolayı ağrılar daha çok kozalji tarzındadır. Özellikle gece artan el ve koldaki 

uyuşukluklar kişinin uykuya geçmesini dahi engellemekte ve uyku kalitesini 

bozmaktadır (Aroori ve Roy AJ, 2008; Wilkins ve Rengachary, 1996).  

İkinci sıklıkta ise ağrı ile birlikte elde kuvvet kaybı ön plandadır. 

Hastalar bunu elimden kaşık çatal bıçak düşüyor diye ifade ederler. Çoğu 

zaman bu ağrıların omuza, servikal bölgeye, sırta ve göğüs bölgesine 

yayıldığını ifade ederler. Ağrı elde daha fazla olmasına rağmen kola da 

yayılır. Hatta omuz sırt göğüs bölgesine de yansır. Bundan dolayı hastalık sol 

kolda ise bu hastalar öncelikle kalp krizi şüphesiyle kardiyoloji bölümüne 

başvururlar. Ağrı ve karıncalanmalar gece ve soğukta da artar. Hastalar tipik 

olarak kolunda ağrı ve el parmaklarında uyuşmalar ile uyanır ve elini 

salladığında hastalığının evresine göre kendisini daha iyi hissederler. 

Hastalığın ilerlediği durumlarda thenar adale de atrofi gelişir. Ancak bu 

hastalığın ileri evresinde görülür (Aroori ve Roy AJ, 2008; Amadio, 1995). 
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KLİNİK VE TANI 

Hastaların şikayetlerini ve öyküsünü iyi dinledikten sonra Tinnel 

testine bakılır. Bu bilekte median sinirin geçtiği trasede refleks çekici ile 

vurduğumuzda parmaklara ve kola doğru yayılan ağrı ile birlikte bir 

elektriklenme elektrik çarpma hissi vermesidir. Bu muayenenin pozitifliği 

hastalığın evresine göre değişkenlik gösterir. Ayrıca kola tansiyon manşeti 

takılıp ya da elastik bandaj ile basınç uygulandığında da benzer şikayetler 

meydana gelir. Hastada median sinirin trasesince özellikle elin orta üç 

parmağında hipoestezi nadiren de olsa hiperestezi ve anestezi tesbit edilebilir. 

Ayrıca bilekte median sinirin geçtiği karpal ligamanın üzerine basınç 

uyguladığımız da el parmaklarındaki karıncalanma ve hipoestezik durum daha 

da artar. Bu parmaklarda motor kuvvet de azalmış veya kaybolmuştur. Karpal 

Tünelin mevcut olduğu kolda sağlam kola nisbetle bariz kuvvet kaybı tesbit 

edilebilir. Hasta elini opozisyonu yani parmaklarını bir araya getirme 

hareketini yapamaz. Phalen testi çoğu zaman müsbettir. Bu test el bileğini 90 

derecede fleksiyona getirip yaklaşık 30-60 saniye kadar tuttuğunda median 

sinirin innerve ettiği alanlarda ileri derecede uyuşukluk parastezinin oluşması 

durumunda pozitif kabul edilir (Amadio, 1995; Phalen, 1970; De Smet ve 

ark., 1995; Phalen, 1966). 

Benzer şikayetlerle gelen hastada iyi bir öykü ve muayene ile ön tanı 

kolaylıkla konulur. Hastaya yapılan üst ekstremite elektromyografi ile tanı 

desteklenir. El bileğinin magnetik rezonans görüntülemesi ve ultrasonografi 

de tanı da yardımcı olur (Keles ve ark., 2005; Koyuncuoğlu ve ark., 2005). 

İlerlemiş vakalarda ise thenar adaledeki atrofiyi görmek de olasıdır (Resim 1). 

Servikal diskal herni ile şikayetler benzer olsa da servikal magnetik rezonans 

görüntüleme ile kolaylıkla ayırt edilebilir (Anonymous, 2006). Bazen her ikisi 

de birlikte olan vakalarımız olmuştur.  
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Şekil 1. Orta derecede thenar adale atrofisi 

TEDAVİ 

Tedavinin planlanması klinik tablonun mevcudiyeti ve sebep olan 

patolojinin durumu, lezyonun hangi evrede olduğu elektromyografi, magnetik 

rezonsans görüntülemesi ve gerekirse ultrasonografi sonucuna göre 

yapılır.Erken dönemde başlayan şikayetler esas olarak gelişen 

vasküllarizasyonun bozulması sonucu median sinirin bilekte hipoksik 

kalmasına bağlıdır. Bundan dolayı gece artan şikayetleri önlemek için uyku 

esnasında elin fleksiyona gelmesini önlemek amacıyla bilek ateli kullanılır. 

Diüretik, lokal steroid enjeksiyonu erken dönemde yararlı olabilir 

(Anonymous, 1996; Amadio, 1995, Giannini ve ark., 1991). 

Cerrahi tedavi dışında uygulanan yöntemler hastayı bir süre rahatlatır 

ve cerrahi müdahaleyi geciktirir. Analjezikler verilerek ağrılarının azaltılması 

ve parafin uygulaması, lokal anestezi, lokal kortison enjeksiyonu, bilekte atel 

kullanılması gibi fizik tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bilekten steroid 

enjeksiyonu yapılması hastaların şikayetlerinin birkaç haftadan aylarca önemli 

ölçüde rahatlamasını sağlayabilir (Aroori ve Roy AJ, 2008; Giannini ve ark., 

1991).  



BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ: 
TIBBİ, PSİKOSOSYAL, MESLEKİ YÖNLER | 271 

Konservatif tedaviye yanıt vermeyen hastalarda cerrahi tedavi 

planlanmalıdır. Karpal Tünel Sendromu ameliyatı ilk defa 1924 yılında 

Herbert Galloway tarafınca uygulanmıştır (Amadio, 1995). Learmonth (1933) 

karpal tünelde median sinir dekompresyonunu tanımlamıştır (Anonymous, 

1996). O zamandan beri günümüze kadar çok farklı modifikasyonlar 

geliştirilmiştir. 

Cerrahi tedavideki amaç karpal tünelde median sinire olan basının 

kaldırılması işlemidir. Dekompresyon işlemi erken dönemde yapılırsa daha ilk 

günden itibaren intranöral vasküler sirkülasyon süratle düzelir. Böylece 

hastanın bir önceki gece olan şikayetleri kaybolur. Çoğunlukla lokal anestezi 

altında yapılır. Cerrahi işlem de genellikle komplikasyon olmaz. Ameliyat 

sonrası seyir normaldır. Ancak geç kalınmış hastalarda median sinirde kalıcı 

hasar oluşturmuş ise postoperatif dönemde normal eski haline dönebilmek 

için uzun süreli eksersiz ve fizik tedavi yapılmalıdır. Özellikle ağrılı vakalarda 

eski ağrıların ve aşırı uyuşmaların hemen kaybolduğu gözlenir. Atrofiler varsa 

postoperatif dönemde iyileşmeyi hızlandırmak için ısrarla uzun süreli 

eksersizler yapılmalıdır (Aroori ve Roy AJ, 2008; Badger ve ark., 2008). 

Ameliyat olarak endoskopik ve açık cerrahi girişimler mevcuttur. 

Buradaki amaç karpal ligamanın kesilerek altında sıkışan median sinirin 

serbestleştirilmesidir. Açık cerrahi olarak küçük bir insizyon genellikle yeterli 

olmaktadır. Bazı cerrahlar tecrübelerine göre farklı modifiye yöntemler 

kullanmaktadırlar. İnsizyonun boyu önemli değildir. Buradaki hedef median 

sinire bası yapan ligamanın ve diğer patolojilerin ortadan kaldırılmasıdır. Açık 

cerrahinin tercih edilmesinin nedeni karpal ligamanın tamamen kesildiğinin 

net olarak görülmesi ve bazen de uzun süren basıya bağlı lokal yapışıklıkların 

görülerek sinirin serbestleştirilmesi, sinirdeki anormal dallanmaları koruyarak 

dekompresyonun yapılmasıdır. Bu durum olası bir komplikasyonu 

önleyebileceği gibi aynı zamanda iyi bir dekompresyonun sağlandığının da 

teminatıdır (Aroori ve Roy AJ, 2008; Wilkins ve Rengachary, 1996; Badger 

ve ark., 2008). Bir grup cerrahlarda median sinirin kılıfını açmakta, nöroliz 

yapmaktadır. Zaman zaman da sinir kılıfını açmadan sinir içerisine serum 

fizyolojik verilerek nöroliz gerekli olabilir. Bu durum cerrahın tecrübesine 

göre farklılık gösterir. 

Endoskopik müdahalelerde ise karpal ligamanın tam olarak kesilip 

dekompresyonun yeterli olarak gerçekleştiğinden emin olamayız. Hem de 

anomali durumlarında ciddi komplikasyonla nadiren de olsa karşılaşma 

olasılığımız vardır. Fakat hastanın daha kısa sürede iyileşmesi, her iki elde 

operasyonu gerektiren bir durum varsa ikisinin de aynı anda yapılabilmesi ve 
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işine veya normal hayata erken dönme gibi üstünlükleri vardır (Aroori ve Roy 

AJ, 2008; Katz, 2002; Badger ve ark., 2008). 

SONUÇ 

Sonuç olarak cerrahi tedavi dışında hangi tedaviyi uygularsanız 

uygulayın tedavide hastanın şikayetleri geçmeyecek ve hastalık yavaş yavaş 

ilerlemesine devam edecektir. Erken dönemde yapılan cerrahi girişim ile 

mükemmel sonuç alınır. Orta derecede ilerlemiş vakalarda postoperatif 

dönemde düzenli eksersizlerle sonuçlar oldukça iyidir. İleri derecede atrofileri 

olan hastalar da ise mevcut rahatsız edici şikayetler kaybolmakta ancak tam 

bir iyileşme de söz konusu olamamaktadır. Yine de burada böyle ileri 

derecede geç kalmış hastaların kişilik yapılarının da önemli olduğu göz önüne 

alınmalıdır. Ameliyat sonrası eksersizlerini yapmadıkları, kafalarındaki ben 

iyileşmem fikri, tembellik vd. belki de yeterli derecede sonuç alamadığımızın 

sebeplerdendir. Postoperatif süreç iyi yönetildiğinde kısa sürede güzel 

sonuçlar alınabilir.  
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GĠRĠġ 

Kistik fibrozis hastalığı, Epitel hücre zarının klor kanalı kistik fibrozis 

transmembran regülatör proteinini (KFTR) kodlayan gende gelişen 

mutasyonların yol açtığı otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalıktır. KFTR 

proteininde meydana gelen yapısal ve işlevsel bozukluk epitel hücre 

salgılarının içeriğinde farklılıklara sebep olur. Mutasyon çeşidine göre 

hastalığın seyri değişmekle birlikte mortalite oranı yüksektir. Başta solunum 

sistemi organları olmak üzere çoklu organ tutulumuyla karakterizedir. İyon 

taşımadaki bozukluklar, solunum kanallarındaki epitelde klorür birikmesine 

ve salgılamada aksaklıklara neden olur. Sonucunda mukusun kuruması ve 

mukosiliyer temizleme hızında bozulma görülür. Bu sorunlar akciğer 

bozukluklarına sebep olur. Karaciğer ve pankreastaki salgıların zamanla 

koyulaşması hücre transportunda bozulmayla sonuçlanır. Diğer bir salgılama 

organı olan ter bezlerinde sodyum ve klorür minerallerinin geri emiliminde 

oluşan aksaklıklar terdeki elektrolit konsantrasyonunda artışa neden olur 

(Karakoç & Karakoç, 2007). 1985 yılında KF hastaları için tahmin edilen 

yaşam süresi 25 yıl, 2008 yılı için 37 yıldır. Yenidoğan tarama testlerinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte beklenen yaşam süresi 50 yıla kadar yükselmiştir. 

Ülkemizde 2015 yılından itibaren KF Yenidoğan Tarama Programı 

uygulamasına geçilmiştir (Ersu & Çakır, 2015).  

Kistik fibrozisli hastalarda malnütrisyon sık rastlanan klinik bir 

tablodur. Hastalığın ilerleyen sürecinde pankreas yetersizliğine bağlı besin 

emiliminde aksaklıklar meydana gelir. Hastalarda görülen kronik 

inflamasyon, malabsorbsiyon, steatore gibi durumlar ihtiyaç duyulan enerji 

ihtiyacının karşılanmasına engel olur. Hastalıkta görülen klinik bulgular iştahı 

azaltırken; hastalığın ilerlemesiyle enerji ihtiyacı artar (Leonard ve ark., 

2010). Kistik fibrozisli hastaların yaşam kalitesinin ve süresinin artmasında 

tıbbi beslenme tedavisi önemli bir yer tutar. Özellikle akciğer tutulumu 

gerçekleşen hastalarda beslenme durumu iyi saptanmalı, erken müdahale ve 

yakın gözlem ile hasar azaltılmalıdır (Steinkamp & Wiedemann, 2002). 

Kistik Fibrozis Patogenezi 

Epitel hücre zarında bulunan kistik fibröz transmembran regülatör 

proteini (KFTR) iyon transportunu düzenler. Pulmoner sistem epitelinde 

gerçekleşen transport defekti suyun ve tuzun hücre içinde kalmasına sebep 

olur. Bu durum hücre salgılarının vizkozitesini artırarak salgı kanallarının 

tıkanmasına yol açar. Gözlenen bu olay gastrointestinal sistem organlarından 

olan pankreas ve safra kanallarında meydana gelir ve kuruyan salgılar 
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kanalları tıkar. Salgıların taşıdığı proteolitik enzimler pankreas dokusuna 

zarar verir. Zamanla pankreasta atrofi ve fibrozis gelişir, yağlanma başlar. 

Pankreasın önce dış salgı fonksiyonları daha sonra iç salgı fonksiyonlarında 

bozulmalar meydana gelir. Bozulmalar sonucunda adacık hücreleri zarar 

görür ve insülin sekresyonunda aksaklıklar oluşur. Ter bezlerinde tuzun 

reabsorbsiyonu bozulur ve çok fazla tuz kaybı meydana gelir (Derneği T.T, 

2011). Bu durum 7. yüzyılda ilk kez ‘Alnından öpüldüğünde tuz tadı olan 

çocuk çok fazla yaşamaz’ şeklinde belirtilmiştir (GINA, 2018). 

Klinik Bulgular  

Klinik bulguların ortaya çıkışı KFTR genotipindeki mutasyonların 

çeşidine ve bireysel farklılıklara bağlı olarak değişkenlik gösterir.  Klinik 

bulgular hasta bireyin yaşına göre farklılaşır. Tablo 1’de bulguların yaşa göre 

gruplandırılmasına yer verilmiştir. 

Tablo 1. KF’ de semptom ve bulguların yaşa göre sınıflandırılması  

Yaş Grubu Klinik Bulgular  

Yenidoğan ve Süt Çocukluğu Dönemi  

                                                 

Mekonyum ileusu (KF’ nin erken      

klinik bulgu veren komplikasyonudur) 

İntestinal atrezi 

Atelektazi 

Doğum sonrası sarılık, uzamış sarılık 

Büyüme geriliği 

Ödem 

Neonatal kolestazis 

Tekrarlayan bronşiyolit 

Kilo kaybı 

Rektal prolapsus 

Cildin tuzlanması 

Çocukluk Dönemi Kötü kokulu, hacimli, yağlı ishal        

(steatore) 

Yorgunluk 

Rektal prolapsus 

Pnömotoraks (Akciğerdeki havanın     

bazı nedenlerle akciğerin dışına kaçışı) 

Hemolitik anemi 

Kolelitiasis 

Kronikleşen nazal polip (Sinüsler ve      

burnun içini kaplayan iyi huylu 
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büyümeler) 

Baş bölgesindeki tüm sinüslerin      

iltihaplanması (pansinüzit) 

Psödo Batters’ sendromu 

İnvajinasyon 

Cildin tuzlanması 

Adölesan ve Erişkin Dönem  Ergenliğin gecikmesi 

Kronikleşen karın ağrısı 

Kronik bronşit 

Wheezing 

Öksürük 

Nazal polip 

Siroz 

Pankreatit 

Hipertansiyon 

Çomak parmak 

Diyabet 

Kısırlık 

 

Tablo 2’de KF’ nin organlarda tutulumlarına göre görülen klinik bulgular 

sınıflandırılmıştır. 

Gastrointestinal sistem  Mekonyum ileusu 

Distal intestinal obsrüksiyon 

İnvajinasyon 

Kronik diyare 

Rektal prolapsus 

Tıkanma sarılığı 

Pankreatit 

Malnütrisyon 

Üst solunum yolu sistemi  Pansinüzit 

Nazal polip 

Alt solunum yolu sistemi Tekrarlayan bronşit 

Pnömoni 

Kronik öksürük 

Bronşektazi 

Hipoksemi 

Hemoptizi 
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Reaktif hava yolu hastalığı 

Pnömotoraks 

Solunum yetersizliği 

Egzersiz intoleransı 

Diğer sistemik Çomak parmak 

Yağda çözünen vitamin eksikliği  

Çinko eksikliğine bağlı dermatit 

Kısırlık  

Sarılık 

Kolestaz 

Hepatosplenomegali 

Kolelityazis 

 

Tıbbi Beslenme Tedavisi 

Tıbbi beslenme tedavisi KF yönetimi için önemlidir. Hastalıkta enerji 

gereksinimi artar. Hastalarda malnütrisyon ve büyüme geriliği sık görülür.  

1970’li yıllarda hastalığın tedavisinde yeni bir diyet yaklaşımı geliştirilmiştir. 

Enerji ve yağ içeriği yönünden yüksek olan bu diyet beklenen yaşam süresini 

artırarak büyüme gelişmeyi desteklemeyi hedeflemektedir (Stallings ve ark., 

2008).  Amerika Birleşik Devletleri’nde KF derneği kistik fibrozisli 

hastalarının malnütrisyon durumlarını incelemiştir. Yoğun beslenme desteğine 

rağmen hastaların yalnızca %44.8’inin 50. persentilde olduğu gözlenmiştir 

(NHANES, 2006). Optimal beslenme durumunun elde edilmesi ve 

sürdürülmesi KF bakımının kritik bir bileşeni olarak görülmektedir. Yapılan 

araştırmalar, KF' de klinik sonuçları iyileştirmede optimal beslenme 

durumunun önemli rolünü desteklemeye devam etmektedir. Yen ve 

arkadaşları 4 yaşındaki KF hastalarıyla yaptıkları çalışmada, daha kilolu ve 

uzun boylu olanlarda  daha iyi akciğer fonksiyonu, daha az KF 

komplikasyonu gözlenmiştir (Yen ve ark., 2013). Avrupa KF hasta kaydının 

bir analizi sonucunda; beden kitle indeksi (BKİ) daha düşük olan KF 

hastalarında, normal BKİ' ye sahip hastalara kıyasla akciğer hastalığına 

yakalanma olasılığının altı kat daha fazla olduğu görülmüştür (Kerem ve ark., 

2014). Tüm bu çalışmalar KF' li bireylerde beslenme sonuçlarının 

iyileştirilmesine yönelik daha fazla odaklanma ve dikkate ihtiyaç 

duyulduğunu ortaya koymaktadır. 
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Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi 

KF’li hastaların beslenme durumunun iyi değerlendirilmesi gerekir. 

Beslenme durumunun yeterli olup olmadığının en güçlü göstergesi yaşa göre 

boy-kilo durumudur. Kistik fibrozisli hastalarda duyarlılığı yüksek olduğu 

için BKİ persentilinin kullanımı önerilmektedir. Kistik Fibrozis Derneği 2-20 

yaş arası KF’ li hastalarda cinsiyete ve yaşa göre BKİ persentilinin 50 ve üzeri 

olması gerektiğini desteklemektedir (Stallings ve ark., 2008).  Boy 

uzamasında duraklama olan, düzenli kortikosteroid ilaç kullanan, ergenliğe 

geç girmiş, düşük kemik mineral yoğunluk riski olan hastalarda kemik 

kütlesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Solunum sorunu olan hastalarda 

osteopeni ve osteoporoza sıkça rastlanmaktadır. Kemik dansitometresi 

(DEXA) ile düzenli ölçümler yapılmalıdır. Ayrıca hastaların demir seviyesi, 

parathormon düzeyi, plazma A, D, E, K vitamin düzeyleri, plazma fosfolipid 

yağ asidi, karaciğer elektrolit ölçümleri değerlendirilmelidir (Institute of 

Medicine Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary 

Reference, 1997).  Her yıl pankreas fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

gerekir. Pankreas yetersizliği olan KF’ li hastalarda pankreas enzim replasman 

tedavisi (PERT) uygulanır. Tablo 3’te İngiltere Kistik Fibrozis Beslenme 

Danışmanlığı’nın KF’ li hastalar için tavsiye ettiği beslenme durumunu 

değerlendirme ve müdahale aşamalarına yer verilmiştir.  

Tablo 3. Kistik fibrozisli hastalarda beslenme durumu değerlendirme ve müdahale 

aşamaları (UK Ciystic fibrosis trust nutrition Working Group, 2002) 

 0-5 yaĢ 5-18 yaĢ >18 yaĢ 

Normal geliĢime 

göre normal 

beslenme  (Önleyici 

danıĢmanlık) 

*Hastanın boya 

göre ağırlığı  

% 90-110 arası 

olması 

*Hastanın boya 

göre ağırlığı  

% 90-110 arası 

olması 

*Hastanın BKİ 

düzeyi 19-25 

kg/m2 arasında 

olmalıdır ve 

güncel kilo kaybı 

olmamalıdır 

Diyetisyene 

yönlendirilmesi 

gerektiği düĢünülen 

hastalar   

*Hastanın boya 

göre ağırlığı  

% 85-89 olan 

*Son 4 ayda 

ağırlık kaybı 

gözlenmesi 

* Son 6 ayda 

*Hastanın boya 

göre ağırlığı  

% 85-89 olan 

*Son 6 ayda 

ağırlık kaybı  

gözlenmesi 

* Son 6 ayda kilo 

* Hastanın BKİ 

düzeyi <19 kg/m2 

olan 

* Son 2 ayda 

vücut ağırlığının 

% 5’inin 

kaybedilmesi 
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kilo alımının 

olmaması 

alımının olmaması 

Ciddi beslenme 

desteği gereken 

hastalar 

Suplement 

denenmesine 

rağmen; 

*Hastanın boya 

göre ağırlığı  

< % 85 olan 

veya 

*Vücut 

ağırlığının 

%2’sinin 

kaybedilmesi  

Suplement 

denenmesine 

rağmen; 

*Hastanın boya 

göre ağırlığı  

< % 85 olan 

veya 

*Vücut ağırlığının 

%2’sinin 

kaybedilmesi 

Suplement 

denenmesine 

rağmen; 

* Hastanın BKİ 

düzeyi <19 kg/m2 

olan 

veya  

*2 aydan uzun 

sürede vücut 

ağırlığının 

%5’inden fazla 

görülen ağırlık 

kaybı  
 

Enerji Ġhtiyacı  

Kistik fibrozisli hastaların pulmoner sisteminde görülen inflamasyon, 

gastrointestinal sistemde ortaya çıkan problemler enerji ihtiyacını artırır. 

Pankreas yetersizliği görülen hastalarda intestinal lümene yeterli miktarda 

enzim salgılanamaz. Sindirim yetersizliği artmış enerji ihtiyacının 

karşılanmasını zorlaştırır. Bunlara ek olarak kullanılan ilaçlar iştahı 

baskılayarak yeterli besin alımına engel olur. KF’ li hastaların beslenme 

durumu göz önünde bulundurularak beslenme tedavisi planlanmalıdır. RDI 

(Reference Daily Intake) önerilerine göre KF’ li hastaların sağlıklı bireylere 

kıyasla gereken enerjinin %120-150’si kadar olmalıdır. Alınan toplam 

enerjinin %40-45’i yağlardan, %40-45’i karbonhidratlardan ve %15-20’si 

proteinlerden karşılanmalıdır (Rogers, 2013). Hastanın beslenme durumu 

hastalığın prognozunu etkiler. KF’ li hastalarda erken nütrisyon desteği 

önemlidir. Süt çocukluğu döneminde anne sütü alımına dikkat edilmelidir. 

Enerji açıklığı olduğu düşünülen bebeklerde konsantre edilmiş formülalar 

kullanılabilir. Gereken durumlarda enteral beslenme ile nutrisyonel destek 

sağlanmalıdır (Çokuğraş, 2007).  

Vitamin Mineral Desteği 

Kistik fibrozisli hastalarda pankreatik enzim yetersizliğine bağlı 

olarak yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) malabsorbsiyonu görülebilir. 

Bu vitaminlerin serum düzeyleri yıllık olarak değerlendirilmelidir. Eksiklik 
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durumlarında vitamin desteği sağlanmalıdır. Tablo 4’te kistik fibrozis 

hastalarının yaşa göre yağda çözünen vitaminler için önerilen günlük doz 

miktarlarına yer verilmiştir (Derneği, 2011). 

Tablo 4. Kistik fibrozis hastalarının yaşa göre yağda çözünen vitaminler için önerilen 

günlük doz miktarları 

Günlük Alınması Önerilen Doz Miktarı 

Yaş A vitamini 

(IU)* 

D vitamini (IU)** E vitamini (IU)* K vitamini 

(mg)* 

<1 yaş  1.500 400 40-50 0.3-0.5 

1-3 

yaş 

5.000 400-800 80-150 0.3-0.5 

4-8 

yaş 

5-10.000 400-800 100-200 0.3-0.5 

>8 yaş 10.000 400-800 200-400 0.3-0.5 

*Serum düzeyi normalse takviye gerekmez  

**Birey yeterli güneş ışığı alıyorsa takviye gerekmez 

 

Kistik fibrozisli hastalarda suda çözünen vitamin düzeylerinin normal 

aralıkta olduğu ve genellikle herhangi bir takviyeye ihtiyaç duyulmadığı 

belirtilmiştir (Cantin, 2007).  

KF’li hastalarda artan terlemeyle birlikte sodyum (Na+) kaybı olur. 

Kistik fibrozisli bebeklerde sodyum alımı yetersizliğine bağlı olarak gelişim 

geriliği görülebilir. Sodyum düzeyi serum elektrolit ölçümü ve spot idrar 

analizi ile belirlenir. Na+ < 10 mmol/L ise 1-2 mmol/kg/gün sodyum desteği 

sağlanarak serum Na+ düzeyi normal aralıkta tutulmalıdır (Coates, 2005). 

Çinko yetersizliği olan kistik fibrozisli <2 yaş bebek ve çocuklara 

günlük kg başına 1 mg ve 2-18 yaş için 15 mg/gün çinko takviyesi tavsiye 

edilmektedir (Turck, 2016).  

Kistik fibrozisli hastalarda bağırsak malabsorbsiyonu, kronik 

inflamasyon, diyetle kalsiyum alımının azalması, glukokortikoid tedavisi gibi 

nedenlerle kalsiyum yetersizliği sık görülen bir durumdur. Kalsiyum eksikliği 

düşük kemik mineralizasyonuna ve sekonder osteoporoza neden olur. Bu 

nedenle kalsiyum desteği KF’li çocuk ve yetişkinler için önemlidir. Tablo 5’te 

kistik fibrozisli hastalar için yaşa göre alınması önerilen kalsiyum miktarları 

verilmiştir (Turck, 2016). 
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Tablo 5. Kistik fibrozisli hastalar için yaşa göre alınması önerilen kalsiyum miktarları 

(Turck, 2016) 

YaĢ  Önerilen miktar (mg/gün) 

0-6 ay 210  

7-12 ay 270 

Çocuk 500-800 

Adölesan  1300 

Yetişkin  1000 
 

Enzim Desteği 

Kistik fibrozisli hastalarda yeterli beslenme durumunun 

sağlanabilmesi için pankreatik enzim replasman tedavisi (PERT) çok 

önemlidir. İntestinal yoldan yağ ve protein kaybını azaltmak için pankreatik 

enzimler (lipaz, proteaz v.s) oral yoldan verilir. Mide asidinin preparatları 

etkisiz hale getirmemesi için enzimler resin dirençli kapsül formundadır. 

Enzimlerin aktif hale gelmesi duodenum ve jejenumda gerçekleşir. Enzimler 

sayesinde yağ emilimi %80-90’lara kadar ulaşır. Enzimlerdeki lipaz ünitesine 

bağlı olarak enzim preparatlarının dozu belirlenir. Standart doza örnek olarak 

Creon, Pancreaze, Nutrizym GR, Nutrizym 10, Panrex verilebilirken; 

Nutrizym 22, Pancreas HL yüksek doz enzimlere örnektir.  Enzim dozu 

öğünlerdeki yağ miktarına göre ayarlanır. Büyüme ölçütleri, dışkı karakteri ve 

72 saatlik dışkıda yağ emilimi hesabıyla enzim dozunun güvenilirliği kontrol 

edilir. Güvenilir dozun üzerine çıkıldığı takdirde hastaların bağırsak lümeni 

daralır ve fibrozan kolonopati oluşma riski artar. Bebeklerde bu risk daha 

yüksektir. Bu sebeple enzim dozu güvenilirliğinin kontrol altında tutulması 

önemlidir (Borowitz, 2009).  Tablo 6’da Kistik Fibrozis Vakfı rehberinin 

önerdiği yaşa göre pankreatik enzim dozuna yer verilmiştir (Farrell, 2017).  

 Tablo 6. Yaşa göre önerilen pankreatik enzim dozu  

YaĢ Önerilen Doz Miktarı  

0-12 ay 120 ml anne sütü veya formüla ve 1 

gram diyet yağı için 2000-4000 ünite 

lipaz 

1-4 yaş  1 gram diyet yağı için 2000-4000 ünite 

lipaz 

>4 yaş  1000-2500 ünite lipaz/kg/gün  
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SONUÇ 

Kistik fibrozisli hastalarda tıbbi beslenme tedavisi, yaşam süresi ve 

kalitesinin artması, optimal düzeyde büyüme ve gelişmenin sağlanması, 

malnütrisyonun önlenmesi için çok önemlidir. Beslenme tedavisine erken 

başlamak hastalığın prognozunda etkilidir. Hastanın beslenme durumunun 

değerlendirilmesi, ihtiyaç duyulan makro ve mikro besin öğelerinin 

karşılanması, yağların optimal düzeyde sindirim ve emilimi için pankreatik 

enzim replasman tedavisi, eksikliği görülen vitamin ve minerallerin takviyesi, 

hekim ve diyetisyen tarafından hastanın belirli aralıklarla kontrol edilmesi en 

önemli tedavi aşamalarıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ  
       :TIBBİ,PSİKOSOSYAL,MESLEKİ YÖNLER | 286 

 

KAYNAKÇA 

Borowitz, D., Robinson, K.A., Rosenfeld, M., Davis, S.D., Sabadosa, K.A., 

Spear, S.L. et al. 2009. Cystic Fibrosis Foundation evidence-based 

guidelines for management of infants with cystic fibrosis. J Pediatr, 

155(6), 73-93. 

Cantin, A.M., White, T.B., Cross, C.E., Forman, H.J., Sokol, R.J.,Borowitz, 

D. 2007. Antioxidants in cystic fibrosis. Free Radic Biol Med, 42 (1), 

15-31. 

Coates, A.C., PM. Marshall, T. 2005. Prospective audit of salt 

supplementation in CF infants. Pediatr Pulmonol (28), 345-346. 

Çokuğraş, F.Ç. 2007. Kistik fibroziste gastrointestinal tutulum ve tedavi. J 

Curr Pediatr, 5. 

Derneği, T.T. 2011. Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Rehberi. 

Ersu, R. & Çakır, E. 2015. Kistik Fibrozis Yenidoğan Tarama Testi ile Tanı 

Alan Hastaları İzleme Rehberi. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı 

Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumu.http://cocukergen.thsk.saglik.gov.tr/bilgidokumanlar/kitaplar

/1001kistikfibrozisyenido%C4%9Fan-tarama-testi-ile-tan%C4%B1-

alan hastalar%C4%B1-izlemerehberi.html adresinden erişilmiştir. 

Erişim tarihi: 22.11.2022. 

Farrell, P.M., White, T.B., Ren, C.L., et al. 2017.  Diagnosis of Cystic 

Fibrosis: Consensus Guidelines from the Cystic Fibrosis Foundation. 

J Pediatr, 181: 4-15. 

Global Initiative for Asthma (GINA). 2018. Global strategy for asthma 

management and prevention. www.ginasthma.org. adresinden 

erişilmiştir. Erişim tarihi: 01.12.2022. 

Institute of Medicine Standing Committee on the Scientific Evaluation of 

Dietary Reference, I. 1997. The National Academies Collection: 

Reports funded by National Institutes of Health. Dietary Reference 

Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and 

Fluoride. Washington (DC): National Academies Press (US) National 

Academy of Sciences.  

Karakoç, E. & Karakoç, F. Kistik fibrozis patogenezi. 2007. Çocuk Göğüs 

Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 219-24. 

Kerem, E., Viviani, L., Zolin, A., et al. 2014. Factors associated with FEV1 

decline in cystic  fibrosis:  analysis  of  the  ECFS  Patient  Registry.  

Eur  Respir  J., 43:125-133. 

http://www.ginasthma.org/


287 | BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ  
       :TIBBİ,PSİKOSOSYAL,MESLEKİ YÖNLER 

 
Leonard, A., Davis, E., Rosenstein, B.J., Zeitlin, P.L., Paranjape, S.M., Peeler, 

D., et al. 2010. Description of a standardized nutrition classification 

plan and its relation to nutritional outcomes in children with cystic 

fibrosis. J Pediatr Psychol, 35(1), 6-13. 

National Health and Nutrition Examination Survey. Erişim tarihi: 24.11.2022. 

Stallings, V.A., Stark, L.J., Robinson, K.A., Feranchak, A.P., Quinton, H. 

2008. Evidence-Based Practice Recommendations for Nutrition-

Related Management of Children and Adults with Cystic Fibrosis and 

Pancreatic Insufficiency: Results of a Systematic Review. Journal of 

the American Dietetic Association, 108(5), 832-839. 

Rogers, C.L. 2013. Nutritional management of the adult with cystic fibrosis - 

Part I. Pract Gastroenterol, 37: 10–24. 

Turck, D., Braegger, C.P., Colombo, C., et al. 2016.  ESPEN-ESPGHAN-

ECFS Guidelines on Nutrition Care for Infants, Children, and Adults 

with Cystic Fibrosis. Clin Nutr, 35: 557–77. 

UK Cystic fibrosis trust nutrition Working Group. 2002. 

Yen, E., Quinton, H., Borowitz, D. 2013. Better nutritional status in early 

childhood is  associated  with  improved  clinical  outcomes  and  

survival  in  patients  with cystic fibrosis. J Pediatr. 162(3), 530-535. 

 



275 | BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ  
       :TIBBİ,PSİKOSOSYAL,MESLEKİ YÖNLER 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 17 

KĠSTĠK FĠBROZĠS HASTALIĞINDA BESLENME TEDAVĠSĠ 

Araş. Gör. Hikmet BAYAM
1 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                            
1 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü,Kırşehir. Türkiye. ORCID ID  0000-0002-8707-9334 

hikmet.bayam@ahievran.edu.tr 



BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ  
       :TIBBİ,PSİKOSOSYAL,MESLEKİ YÖNLER | 276 

 
  



277 | BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ  
       :TIBBİ,PSİKOSOSYAL,MESLEKİ YÖNLER 

 

GĠRĠġ 

Kistik fibrozis hastalığı, Epitel hücre zarının klor kanalı kistik fibrozis 

transmembran regülatör proteinini (KFTR) kodlayan gende gelişen 

mutasyonların yol açtığı otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalıktır. KFTR 

proteininde meydana gelen yapısal ve işlevsel bozukluk epitel hücre 

salgılarının içeriğinde farklılıklara sebep olur. Mutasyon çeşidine göre 

hastalığın seyri değişmekle birlikte mortalite oranı yüksektir. Başta solunum 

sistemi organları olmak üzere çoklu organ tutulumuyla karakterizedir. İyon 

taşımadaki bozukluklar, solunum kanallarındaki epitelde klorür birikmesine 

ve salgılamada aksaklıklara neden olur. Sonucunda mukusun kuruması ve 

mukosiliyer temizleme hızında bozulma görülür. Bu sorunlar akciğer 

bozukluklarına sebep olur. Karaciğer ve pankreastaki salgıların zamanla 

koyulaşması hücre transportunda bozulmayla sonuçlanır. Diğer bir salgılama 

organı olan ter bezlerinde sodyum ve klorür minerallerinin geri emiliminde 

oluşan aksaklıklar terdeki elektrolit konsantrasyonunda artışa neden olur 

(Karakoç & Karakoç, 2007). 1985 yılında KF hastaları için tahmin edilen 

yaşam süresi 25 yıl, 2008 yılı için 37 yıldır. Yenidoğan tarama testlerinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte beklenen yaşam süresi 50 yıla kadar yükselmiştir. 

Ülkemizde 2015 yılından itibaren KF Yenidoğan Tarama Programı 

uygulamasına geçilmiştir (Ersu & Çakır, 2015).  

Kistik fibrozisli hastalarda malnütrisyon sık rastlanan klinik bir 

tablodur. Hastalığın ilerleyen sürecinde pankreas yetersizliğine bağlı besin 

emiliminde aksaklıklar meydana gelir. Hastalarda görülen kronik 

inflamasyon, malabsorbsiyon, steatore gibi durumlar ihtiyaç duyulan enerji 

ihtiyacının karşılanmasına engel olur. Hastalıkta görülen klinik bulgular iştahı 

azaltırken; hastalığın ilerlemesiyle enerji ihtiyacı artar (Leonard ve ark., 

2010). Kistik fibrozisli hastaların yaşam kalitesinin ve süresinin artmasında 

tıbbi beslenme tedavisi önemli bir yer tutar. Özellikle akciğer tutulumu 

gerçekleşen hastalarda beslenme durumu iyi saptanmalı, erken müdahale ve 

yakın gözlem ile hasar azaltılmalıdır (Steinkamp & Wiedemann, 2002). 

Kistik Fibrozis Patogenezi 

Epitel hücre zarında bulunan kistik fibröz transmembran regülatör 

proteini (KFTR) iyon transportunu düzenler. Pulmoner sistem epitelinde 

gerçekleşen transport defekti suyun ve tuzun hücre içinde kalmasına sebep 

olur. Bu durum hücre salgılarının vizkozitesini artırarak salgı kanallarının 

tıkanmasına yol açar. Gözlenen bu olay gastrointestinal sistem organlarından 

olan pankreas ve safra kanallarında meydana gelir ve kuruyan salgılar 
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kanalları tıkar. Salgıların taşıdığı proteolitik enzimler pankreas dokusuna 

zarar verir. Zamanla pankreasta atrofi ve fibrozis gelişir, yağlanma başlar. 

Pankreasın önce dış salgı fonksiyonları daha sonra iç salgı fonksiyonlarında 

bozulmalar meydana gelir. Bozulmalar sonucunda adacık hücreleri zarar 

görür ve insülin sekresyonunda aksaklıklar oluşur. Ter bezlerinde tuzun 

reabsorbsiyonu bozulur ve çok fazla tuz kaybı meydana gelir (Derneği T.T, 

2011). Bu durum 7. yüzyılda ilk kez ‘Alnından öpüldüğünde tuz tadı olan 

çocuk çok fazla yaşamaz’ şeklinde belirtilmiştir (GINA, 2018). 

Klinik Bulgular  

Klinik bulguların ortaya çıkışı KFTR genotipindeki mutasyonların 

çeşidine ve bireysel farklılıklara bağlı olarak değişkenlik gösterir.  Klinik 

bulgular hasta bireyin yaşına göre farklılaşır. Tablo 1’de bulguların yaşa göre 

gruplandırılmasına yer verilmiştir. 

Tablo 1. KF’ de semptom ve bulguların yaşa göre sınıflandırılması  

Yaş Grubu Klinik Bulgular  

Yenidoğan ve Süt Çocukluğu Dönemi  

                                                 

Mekonyum ileusu (KF’ nin erken      

klinik bulgu veren komplikasyonudur) 

İntestinal atrezi 

Atelektazi 

Doğum sonrası sarılık, uzamış sarılık 

Büyüme geriliği 

Ödem 

Neonatal kolestazis 

Tekrarlayan bronşiyolit 

Kilo kaybı 

Rektal prolapsus 

Cildin tuzlanması 

Çocukluk Dönemi Kötü kokulu, hacimli, yağlı ishal        

(steatore) 

Yorgunluk 

Rektal prolapsus 

Pnömotoraks (Akciğerdeki havanın     

bazı nedenlerle akciğerin dışına kaçışı) 

Hemolitik anemi 

Kolelitiasis 

Kronikleşen nazal polip (Sinüsler ve      

burnun içini kaplayan iyi huylu 
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büyümeler) 

Baş bölgesindeki tüm sinüslerin      

iltihaplanması (pansinüzit) 

Psödo Batters’ sendromu 

İnvajinasyon 

Cildin tuzlanması 

Adölesan ve Erişkin Dönem  Ergenliğin gecikmesi 

Kronikleşen karın ağrısı 

Kronik bronşit 

Wheezing 

Öksürük 

Nazal polip 

Siroz 

Pankreatit 

Hipertansiyon 

Çomak parmak 

Diyabet 

Kısırlık 

 

Tablo 2’de KF’ nin organlarda tutulumlarına göre görülen klinik bulgular 

sınıflandırılmıştır. 

Gastrointestinal sistem  Mekonyum ileusu 

Distal intestinal obsrüksiyon 

İnvajinasyon 

Kronik diyare 

Rektal prolapsus 

Tıkanma sarılığı 

Pankreatit 

Malnütrisyon 

Üst solunum yolu sistemi  Pansinüzit 

Nazal polip 

Alt solunum yolu sistemi Tekrarlayan bronşit 

Pnömoni 

Kronik öksürük 

Bronşektazi 

Hipoksemi 

Hemoptizi 
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Reaktif hava yolu hastalığı 

Pnömotoraks 

Solunum yetersizliği 

Egzersiz intoleransı 

Diğer sistemik Çomak parmak 

Yağda çözünen vitamin eksikliği  

Çinko eksikliğine bağlı dermatit 

Kısırlık  

Sarılık 

Kolestaz 

Hepatosplenomegali 

Kolelityazis 

 

Tıbbi Beslenme Tedavisi 

Tıbbi beslenme tedavisi KF yönetimi için önemlidir. Hastalıkta enerji 

gereksinimi artar. Hastalarda malnütrisyon ve büyüme geriliği sık görülür.  

1970’li yıllarda hastalığın tedavisinde yeni bir diyet yaklaşımı geliştirilmiştir. 

Enerji ve yağ içeriği yönünden yüksek olan bu diyet beklenen yaşam süresini 

artırarak büyüme gelişmeyi desteklemeyi hedeflemektedir (Stallings ve ark., 

2008).  Amerika Birleşik Devletleri’nde KF derneği kistik fibrozisli 

hastalarının malnütrisyon durumlarını incelemiştir. Yoğun beslenme desteğine 

rağmen hastaların yalnızca %44.8’inin 50. persentilde olduğu gözlenmiştir 

(NHANES, 2006). Optimal beslenme durumunun elde edilmesi ve 

sürdürülmesi KF bakımının kritik bir bileşeni olarak görülmektedir. Yapılan 

araştırmalar, KF' de klinik sonuçları iyileştirmede optimal beslenme 

durumunun önemli rolünü desteklemeye devam etmektedir. Yen ve 

arkadaşları 4 yaşındaki KF hastalarıyla yaptıkları çalışmada, daha kilolu ve 

uzun boylu olanlarda  daha iyi akciğer fonksiyonu, daha az KF 

komplikasyonu gözlenmiştir (Yen ve ark., 2013). Avrupa KF hasta kaydının 

bir analizi sonucunda; beden kitle indeksi (BKİ) daha düşük olan KF 

hastalarında, normal BKİ' ye sahip hastalara kıyasla akciğer hastalığına 

yakalanma olasılığının altı kat daha fazla olduğu görülmüştür (Kerem ve ark., 

2014). Tüm bu çalışmalar KF' li bireylerde beslenme sonuçlarının 

iyileştirilmesine yönelik daha fazla odaklanma ve dikkate ihtiyaç 

duyulduğunu ortaya koymaktadır. 
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Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi 

KF’li hastaların beslenme durumunun iyi değerlendirilmesi gerekir. 

Beslenme durumunun yeterli olup olmadığının en güçlü göstergesi yaşa göre 

boy-kilo durumudur. Kistik fibrozisli hastalarda duyarlılığı yüksek olduğu 

için BKİ persentilinin kullanımı önerilmektedir. Kistik Fibrozis Derneği 2-20 

yaş arası KF’ li hastalarda cinsiyete ve yaşa göre BKİ persentilinin 50 ve üzeri 

olması gerektiğini desteklemektedir (Stallings ve ark., 2008).  Boy 

uzamasında duraklama olan, düzenli kortikosteroid ilaç kullanan, ergenliğe 

geç girmiş, düşük kemik mineral yoğunluk riski olan hastalarda kemik 

kütlesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Solunum sorunu olan hastalarda 

osteopeni ve osteoporoza sıkça rastlanmaktadır. Kemik dansitometresi 

(DEXA) ile düzenli ölçümler yapılmalıdır. Ayrıca hastaların demir seviyesi, 

parathormon düzeyi, plazma A, D, E, K vitamin düzeyleri, plazma fosfolipid 

yağ asidi, karaciğer elektrolit ölçümleri değerlendirilmelidir (Institute of 

Medicine Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary 

Reference, 1997).  Her yıl pankreas fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

gerekir. Pankreas yetersizliği olan KF’ li hastalarda pankreas enzim replasman 

tedavisi (PERT) uygulanır. Tablo 3’te İngiltere Kistik Fibrozis Beslenme 

Danışmanlığı’nın KF’ li hastalar için tavsiye ettiği beslenme durumunu 

değerlendirme ve müdahale aşamalarına yer verilmiştir.  

Tablo 3. Kistik fibrozisli hastalarda beslenme durumu değerlendirme ve müdahale 

aşamaları (UK Ciystic fibrosis trust nutrition Working Group, 2002) 

 0-5 yaĢ 5-18 yaĢ >18 yaĢ 

Normal geliĢime 

göre normal 

beslenme  (Önleyici 

danıĢmanlık) 

*Hastanın boya 

göre ağırlığı  

% 90-110 arası 

olması 

*Hastanın boya 

göre ağırlığı  

% 90-110 arası 

olması 

*Hastanın BKİ 

düzeyi 19-25 

kg/m2 arasında 

olmalıdır ve 

güncel kilo kaybı 

olmamalıdır 

Diyetisyene 

yönlendirilmesi 

gerektiği düĢünülen 

hastalar   

*Hastanın boya 

göre ağırlığı  

% 85-89 olan 

*Son 4 ayda 

ağırlık kaybı 

gözlenmesi 

* Son 6 ayda 

*Hastanın boya 

göre ağırlığı  

% 85-89 olan 

*Son 6 ayda 

ağırlık kaybı  

gözlenmesi 

* Son 6 ayda kilo 

* Hastanın BKİ 

düzeyi <19 kg/m2 

olan 

* Son 2 ayda 

vücut ağırlığının 

% 5’inin 

kaybedilmesi 
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kilo alımının 

olmaması 

alımının olmaması 

Ciddi beslenme 

desteği gereken 

hastalar 

Suplement 

denenmesine 

rağmen; 

*Hastanın boya 

göre ağırlığı  

< % 85 olan 

veya 

*Vücut 

ağırlığının 

%2’sinin 

kaybedilmesi  

Suplement 

denenmesine 

rağmen; 

*Hastanın boya 

göre ağırlığı  

< % 85 olan 

veya 

*Vücut ağırlığının 

%2’sinin 

kaybedilmesi 

Suplement 

denenmesine 

rağmen; 

* Hastanın BKİ 

düzeyi <19 kg/m2 

olan 

veya  

*2 aydan uzun 

sürede vücut 

ağırlığının 

%5’inden fazla 

görülen ağırlık 

kaybı  
 

Enerji Ġhtiyacı  

Kistik fibrozisli hastaların pulmoner sisteminde görülen inflamasyon, 

gastrointestinal sistemde ortaya çıkan problemler enerji ihtiyacını artırır. 

Pankreas yetersizliği görülen hastalarda intestinal lümene yeterli miktarda 

enzim salgılanamaz. Sindirim yetersizliği artmış enerji ihtiyacının 

karşılanmasını zorlaştırır. Bunlara ek olarak kullanılan ilaçlar iştahı 

baskılayarak yeterli besin alımına engel olur. KF’ li hastaların beslenme 

durumu göz önünde bulundurularak beslenme tedavisi planlanmalıdır. RDI 

(Reference Daily Intake) önerilerine göre KF’ li hastaların sağlıklı bireylere 

kıyasla gereken enerjinin %120-150’si kadar olmalıdır. Alınan toplam 

enerjinin %40-45’i yağlardan, %40-45’i karbonhidratlardan ve %15-20’si 

proteinlerden karşılanmalıdır (Rogers, 2013). Hastanın beslenme durumu 

hastalığın prognozunu etkiler. KF’ li hastalarda erken nütrisyon desteği 

önemlidir. Süt çocukluğu döneminde anne sütü alımına dikkat edilmelidir. 

Enerji açıklığı olduğu düşünülen bebeklerde konsantre edilmiş formülalar 

kullanılabilir. Gereken durumlarda enteral beslenme ile nutrisyonel destek 

sağlanmalıdır (Çokuğraş, 2007).  

Vitamin Mineral Desteği 

Kistik fibrozisli hastalarda pankreatik enzim yetersizliğine bağlı 

olarak yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) malabsorbsiyonu görülebilir. 

Bu vitaminlerin serum düzeyleri yıllık olarak değerlendirilmelidir. Eksiklik 
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durumlarında vitamin desteği sağlanmalıdır. Tablo 4’te kistik fibrozis 

hastalarının yaşa göre yağda çözünen vitaminler için önerilen günlük doz 

miktarlarına yer verilmiştir (Derneği, 2011). 

Tablo 4. Kistik fibrozis hastalarının yaşa göre yağda çözünen vitaminler için önerilen 

günlük doz miktarları 

Günlük Alınması Önerilen Doz Miktarı 

Yaş A vitamini 

(IU)* 

D vitamini (IU)** E vitamini (IU)* K vitamini 

(mg)* 

<1 yaş  1.500 400 40-50 0.3-0.5 

1-3 

yaş 

5.000 400-800 80-150 0.3-0.5 

4-8 

yaş 

5-10.000 400-800 100-200 0.3-0.5 

>8 yaş 10.000 400-800 200-400 0.3-0.5 

*Serum düzeyi normalse takviye gerekmez  

**Birey yeterli güneş ışığı alıyorsa takviye gerekmez 

 

Kistik fibrozisli hastalarda suda çözünen vitamin düzeylerinin normal 

aralıkta olduğu ve genellikle herhangi bir takviyeye ihtiyaç duyulmadığı 

belirtilmiştir (Cantin, 2007).  

KF’li hastalarda artan terlemeyle birlikte sodyum (Na+) kaybı olur. 

Kistik fibrozisli bebeklerde sodyum alımı yetersizliğine bağlı olarak gelişim 

geriliği görülebilir. Sodyum düzeyi serum elektrolit ölçümü ve spot idrar 

analizi ile belirlenir. Na+ < 10 mmol/L ise 1-2 mmol/kg/gün sodyum desteği 

sağlanarak serum Na+ düzeyi normal aralıkta tutulmalıdır (Coates, 2005). 

Çinko yetersizliği olan kistik fibrozisli <2 yaş bebek ve çocuklara 

günlük kg başına 1 mg ve 2-18 yaş için 15 mg/gün çinko takviyesi tavsiye 

edilmektedir (Turck, 2016).  

Kistik fibrozisli hastalarda bağırsak malabsorbsiyonu, kronik 

inflamasyon, diyetle kalsiyum alımının azalması, glukokortikoid tedavisi gibi 

nedenlerle kalsiyum yetersizliği sık görülen bir durumdur. Kalsiyum eksikliği 

düşük kemik mineralizasyonuna ve sekonder osteoporoza neden olur. Bu 

nedenle kalsiyum desteği KF’li çocuk ve yetişkinler için önemlidir. Tablo 5’te 

kistik fibrozisli hastalar için yaşa göre alınması önerilen kalsiyum miktarları 

verilmiştir (Turck, 2016). 
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Tablo 5. Kistik fibrozisli hastalar için yaşa göre alınması önerilen kalsiyum miktarları 

(Turck, 2016) 

YaĢ  Önerilen miktar (mg/gün) 

0-6 ay 210  

7-12 ay 270 

Çocuk 500-800 

Adölesan  1300 

Yetişkin  1000 
 

Enzim Desteği 

Kistik fibrozisli hastalarda yeterli beslenme durumunun 

sağlanabilmesi için pankreatik enzim replasman tedavisi (PERT) çok 

önemlidir. İntestinal yoldan yağ ve protein kaybını azaltmak için pankreatik 

enzimler (lipaz, proteaz v.s) oral yoldan verilir. Mide asidinin preparatları 

etkisiz hale getirmemesi için enzimler resin dirençli kapsül formundadır. 

Enzimlerin aktif hale gelmesi duodenum ve jejenumda gerçekleşir. Enzimler 

sayesinde yağ emilimi %80-90’lara kadar ulaşır. Enzimlerdeki lipaz ünitesine 

bağlı olarak enzim preparatlarının dozu belirlenir. Standart doza örnek olarak 

Creon, Pancreaze, Nutrizym GR, Nutrizym 10, Panrex verilebilirken; 

Nutrizym 22, Pancreas HL yüksek doz enzimlere örnektir.  Enzim dozu 

öğünlerdeki yağ miktarına göre ayarlanır. Büyüme ölçütleri, dışkı karakteri ve 

72 saatlik dışkıda yağ emilimi hesabıyla enzim dozunun güvenilirliği kontrol 

edilir. Güvenilir dozun üzerine çıkıldığı takdirde hastaların bağırsak lümeni 

daralır ve fibrozan kolonopati oluşma riski artar. Bebeklerde bu risk daha 

yüksektir. Bu sebeple enzim dozu güvenilirliğinin kontrol altında tutulması 

önemlidir (Borowitz, 2009).  Tablo 6’da Kistik Fibrozis Vakfı rehberinin 

önerdiği yaşa göre pankreatik enzim dozuna yer verilmiştir (Farrell, 2017).  

 Tablo 6. Yaşa göre önerilen pankreatik enzim dozu  

YaĢ Önerilen Doz Miktarı  

0-12 ay 120 ml anne sütü veya formüla ve 1 

gram diyet yağı için 2000-4000 ünite 

lipaz 

1-4 yaş  1 gram diyet yağı için 2000-4000 ünite 

lipaz 

>4 yaş  1000-2500 ünite lipaz/kg/gün  
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SONUÇ 

Kistik fibrozisli hastalarda tıbbi beslenme tedavisi, yaşam süresi ve 

kalitesinin artması, optimal düzeyde büyüme ve gelişmenin sağlanması, 

malnütrisyonun önlenmesi için çok önemlidir. Beslenme tedavisine erken 

başlamak hastalığın prognozunda etkilidir. Hastanın beslenme durumunun 

değerlendirilmesi, ihtiyaç duyulan makro ve mikro besin öğelerinin 

karşılanması, yağların optimal düzeyde sindirim ve emilimi için pankreatik 

enzim replasman tedavisi, eksikliği görülen vitamin ve minerallerin takviyesi, 

hekim ve diyetisyen tarafından hastanın belirli aralıklarla kontrol edilmesi en 

önemli tedavi aşamalarıdır.  
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