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ÖNSÖZ 

Şimdi dünyada sağlıklı gıda ve sağlıklı yaşam insanların hayat 

düsturu konumundadır. Bu durum insan ömrünün uzamasını da sağlamıştır. 

Fakat her şeyden önce kaliteli bir yaşam sürmenin temeli doğal gıdalar 

tüketerek, düzenli spor yaparak olurken, belirli aralıklarla sağlık testleri 

yaptırmak da gerekir. İşte bu noktada sağlık alanında geliştirilen bazı 

kimyasal analizlerin ya da görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılması, 

daha kolay, daha ucuz pratik tanı yöntemlerinin ortaya çıkarılmasıyla 

yaygınlaşacaktır. 

Bu kitapta hem insan hem de yaşayan diğer canlıların sağlığına dair 

bilgilerin derlenip, sunulması veya bu alanda yapılan yenilikçi araştırma ve 

çalışmaların duyurulması adına teknik konular ele alınmıştır.  

Güncel konuların anlatılmaya çalışıldığı ve yenilikçi yaklaşımların 

ifade edildiği, dikkat çekici konulara değinilmeye çalışılmıştır. Konu 

seçiminde herhangi bir kısıtlama yapılmadan, geniş yelpazeden sağlık ve onu 

etkileyen hemen her konuya değinilmiş, farklı branşlardan farklı gözlerin 

bakış açısıyla bölümler kaleme alınmıştır. Bu sebeple bölüm yazarlarının 

veterinerlik, tıp, diş hekimliği, eczacılık, ziraat mühendisliği vs mesleklerden 

oluşturulduğu görülmektedir. Dolayısıyla yazılan kitabın sadece akademik 

camiaya değil, aynı zamanda ilgili bölüm öğrencilerine de bir kaynak olacak 

şekilde tasarlanmış, sade ve akıcı bir dille yazılmaya gayret edilmiştir. Kitabın 

hazırlanmasında katkı sağlayan bütün bölüm yazarları ile araştırıcılara ve 

emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Farklı tedavi metotları, sağlık 

yönetimi, hayvan üretimi ve yetiştiriciliği gibi konu içerikleriyle pek çok 

yeniliğin dâhil edilmeye çalışıldığı bu kitabın kendi alanında hayırlara vesile 

olması dileklerimle…  

 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KEÇECİ 
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GİRİŞ 

Coronavirüsler(CoV), Coronaviridae ailesine ait zarflı, tek sarmallı 

RNA virüsleridir. Coronaviridae iki alt aileden oluşur. Birincisi 

Coronavirinae alt ailesidir. Pnömoni, reprodüktif hastalıklar, poliserozitis, 

enterit, sialodakriyoadenit, hepatitis, ensefalomiyelitis, nefritis ve diğer başka 

hastalıklara neden olan çok sayıda memeli ve kanatlı patojeni içermektedir. 

Domuz, sığır, at, deve, kedi, köpek, kemirgen, kuş, yarasa, tavşan, yaban 

gelinciği, vizon ve çeşitli vahşi hayvan türlerinde koronavirüs enfeksiyonları 

tanımlanmıştır. Ancak birçok koronavirüs enfeksiyonu subklinik seyreder. 

İkincisi ise Torovirinae alt ailesidir. Toronavirinae hem karasal hem de su 

hayvanları içim patojen olabilir. Torovirüsun ilk tipleri, ishalli bir attan izole 

edilen at torovirüsü (Berne virüs) ve ishalli yenidoğan buzağılardan izole 

edilen (Breda virüs) türlerini içerir (Payne, 2017; MacLachlan ve Dubovi 

2017). 

Türkiyede ve dünyada araştırılan kediler arasında FCoV ve FIP 

enfeksiyonun prevalansı oldukça yüksek bulunmuştur. FCoV saçılım 

prevalansını araştıran çalışmalarda, incelenen kedi popülasyonuna bağlı 

olarak değişen sonuçlar bulunmuştur. Türkiyede yapılan bir çalışmada 2010-

2012 yılları arasında serum veya plazma örneği kullanılarak FCoV antikoru 

varlığı yönünden araştırılan kediler arasında enfeksiyonun prevalansı %96 

(127/132) olarak tespit edilmiştir (Akın, 2013). Türkiye’nin farklı illerinden 

örneklenen ve klinik bulgu göstermeyen 53 kedinin (20 sokak, 33 ev kedisi) 

37’sinde FCoV antikorlarının varlığı ortaya konmuştur (Oğuzoğlu ve ark., 

2010). Muirden (2002) tarafından 517 adet kedinin FCoV antikorlarının 

tarandığı çalışmada 116 kedinin (% 22.4) seropozitif olduğu ifade 

edilmektedir. Kanada'da özel barınaklardan ve evlerden alınan 185 adet 

sağlıklı kediden 86'sının (%46,5) dışkısında FCoV RNA için pozitif olduğu 

ifade edilmektedir (McKay ve ark., 2020). Florida’da bir hayvan barınağına 

gelen kediler arasında FCoV bulaşma prevalansı, ishalli kedilerde %58 ve 

normal dışkıya sahip kedilerde %36 olduğu saptanmıştır (Sabshin ve ark., 

2012). Kaliforniya'da, bir barınağa kabul edildikten sonra saçılımın genel 

prevalansının %33 olduğu ve 56 haftanın altındaki genç kedilerde FCoV 

saçılım prevalansının %90'a kadar çıktığı saptanmıştır (Pedersen ve ark., 

2004). 
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Feline Coronavirus (FCoV) iki biyotipe ayrılır;  

1. Düşük patojenik yapıdaki, avirulent kedi enterik coronavirusu 

(FECV: düşük virülensli FCoV)  

2.  Yüksek patojenik yapıdaki Feline İnfeksiyöz Peritonitis (FIP) 

virusudur (FIPV: yüksek virülensli FCoV) (Pedersen, 2014). 

Kedi popülasyonunda 2 farklı FeCV serotipinin, tip 1 ve 2'nin 

dolaşımda olduğuna dikkat edilmelidir. Tip 1, doğal olarak enfekte olmuş 

popülasyonlarda en yaygın olanıdır, oysa FeCV tip 2, köpek ve kedi 

koronavirüslerinin bir rekombinasyonu olarak ortaya çıkmıştır ve nispeten 

azdır. Her iki serotip de mutasyona uğrayabilir ve FIP'ye neden olabilir 

(Chang vd., 2012).  Tüm dünyadaki kedilerde, önemli bir patojen olan kedi 

enterik corona virusundaki spesifik mutasyonların sonucu olarak ortaya çıkan 

FIPV, çok fazla kedinin bir arada bulunduğu barınak gibi yaşam alanlarında 

yaygın gözlemlendiği ifade edilmiştir (Kuruçay ve Gümüşova, 2021). FIP 

hastalığı ilk olarak 1963 yılında immün aracılı vaskülit ve piyogranülomatöz 

inflamatuar reaksiyonlarla karakterize kedilerde bir sendrom olarak 

tanımlanmıştır (Holzworth, 1963). 

Patogenez 

FIP'in patogenezi, dünya çapında farklı gruplar için araştırma odağı 

olmuştur. Patogenez hala net olmasa da, hem in vivo hem de in vitro 

çalışmaların sonuçları bazen tartışmalıdır ancak giderek daha fazla bilgiye 

ulaşılmaktadır. Şu anda, FIP lezyonlarının gelişimi için asıl olarak 3 temel 

özellik vardır. Bunlar virülan sistemik FCoV/FIPV enfeksiyonu, monositlerde 

etkili ve sürdürülebilir FIPV replikasyonu ve FIPV ile enfekte monositlerin 

aktivasyonu olarak tanımlanmaktadır (Kipar ve Meli, 2014).  FIP, FCoV 

genomunun belirli bir bölgesinde kendiliğinden bir mutasyon olduğunda 

gelişir, 3C (Pedersen ve ark., 2009; Chang ve ark., 2010)  ve 7B bu 

mutasyonlarda en önemli genler olarak ileri sürülmektedir (Herrewegh ve 

ark., 1995). Yapılan çalışmalarda (Vennema ve ark., 1995; Rottier, 1999; 

Poland ve ark., 1996) kritik mutasyonun genellikle aynı genlerde meydana 

geldiği ancak kesin konumun değiştiği ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra, 

FECV ile FIPV'ler arasında genomik farklılıklar vardır. FECV’ler asıl olarak 

bağırsak epitelinde çoğalır ve dışkıyla saçılırlar. Oysaki FIPV monositlerde 

etkilidir ve sistemik hastalığa neden olurlar. Ancak FECV'nin monositleri de 

enfekte edebildiği ve FCoV'lerin genellikle ilk enfeksiyon bölgesi olan 

bağırsaktan monosit ile ilişkili viremi yoluyla yayıldığı gösterilmiştir (Gunn-

Moore ve ark., 1998; Kipar ve ark., 2006).  Makrofajlar tarafından fagosite 
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edilen virüsün mutasyonu, virüsün yüzey yapılarında değişikliklere yol 

açmakta ve makrofajlardaki ribozomlara bağlanmasına izin verir. Bu sayede 

mutasyona uğramış virüs, zararsız akrabasının aksine, birdenbire 

makrofajlar/monositler içinde çoğalabilmekte ve bu mekanizmanın FIP 

patogenezinde anahtar rol oynadığı kabul edilmektedir. Mutasyon meydana 

geldikten yaklaşık 14 gün sonra, makrofajlar tarafından tüm vücuda dağılmış 

mutasyona uğrayan virüsler sekum, kolon, bağırsak lenf düğümleri, dalak, 

karaciğer ve merkezi sinir sisteminde yaygın piyogranülomatöz lezyonlarla 

karakterizedir (Hartmann, 2005;  Weiss ve ark., 1981). Hastalığın 

patogenezinin ortaya konmasında iyi derecede ilerlemeler kaydedilmiş olsa 

da, daha birçok yönünün açıklanmasına ihtiyaç vardır. Yapılan çalışmalarda, 

konakçı bağışıklık sistemi, yaş, çevre ve viral koenfeksiyonlar gibi çeşitli risk 

faktörlerinin  patogenez üzerinde çok önemli etkilerinin olduğu ifade 

edilmektedir (Kipar ve ark., 2001; Brown ve ark., 2009).  

Bulaşma ve Klinik Bulgular 

FIP çoğunlukla 6 aylıktan 2 yaşına kadar olan kedilerde görülür. Bu 

durumun sebebi muhtemelen genç hayvanlarda FCoV replikasyonunun daha 

az etkili olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Bu nedenle kritik mutasyonların 

ortaya çıkma olasılığı daha fazla artmaktadır. Ayrıca, çok kedili bir ortam, 

FECV enfeksiyonu riskini arttırdığı gibi FIP’in ortaya çıkması için de önemli 

bir risk faktörü olarak kabul edilir (Foley ve ark., 1997). 

FECV fekal-oral yolla yayılır. Bu bulaş ileum, kolon ve rektumdan 

olur (Herrewegh ve ark., 1997). Maruziyetten sonraki bir hafta içinde de dışkı 

ile  virus saçılımı meydana gelir. Kediler arası karşılıklı temas, aynı yemek 

kabını paylaşma veya salya yoluyla da virüs bulaşabilir. Bunun 

yanısıra  damlacık yoluyla etkenlerin iletilmesi de mümkündür (Hartmann, 

2005). Kediler FCoV ile kalıcı olarak enfekte olabilmektedir.  Dışkıyla 

sürekli/aralıklı olarak virüs bulaştırılabilir (Pedersen ve ark., 2008). Sistemik 

enfeksiyona rağmen genellikle sağlıklı kalırlar, bu da sağlıklı (FECV) 

taşıyıcıların FIP epidemiyolojisinde önemli bir rol oynadığını gösterir. Bunun 

yanı sıra kediler aynı veya farklı virus suşu ile tekrar enfekte olabilir 

(Pedersen ve ark., 2008; Addie ve ark., 1996). Kipar ve ark., (2010) tarafından 

yapılan FCoV serotip I saha suşlarının farklı dozlarının oral olarak enfekte 

edildiği deneysel bir çalışmada 30 adet kedide viremi 1. haftada tespit 

edilmiştir. Virüsün saçılımı özellikle enfeksiyonun erken evresinde daha fazla 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca başka çalışmalarda  (Pedersen ve ark., 2008; 

Addie ve ark., 1996; Addie ve ark., 2003) vireminin daha sonraki zaman 
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aralıklarında tekrarlayabileceğide ortaya konmuştur. Yine deneysel ve doğal 

enfekte hayvanlarda yapılan başka bir çalışmada (Meli vd., 2004) farklı FCoV 

alan suşlarının bulaşıcı potansiyelini belirlemek için üç grupta, üç farklı FCoV 

izolatı ile enfekte edilmiş ve iki kediden birinde  enfeksiyondan sonraki farklı 

günlerde virüs saçılımının başladığı gözlemlenmiştir. Çalışmadaki gruplardan 

birinde de saçılımın enfeksiyondan sonra ikinci günde başladığı ifade 

edilmiştir. Nadiren görülmekle beraber bazı kedilerin dirençli olduğu ve 

virüsü saçmadığı da bildirilmiştir (Addie ve ark., 2003). 

Doğal FIP vakalarında inkubasyon dönemi bilinmemektedir. Yüksek 

virulansa sahip FIPV suşu 79-1146 ile deneysel enfeksiyon oluşturulan 

kedilerin hayatta kalma süresi yönünden incelendiğinde hastalığın erken 

döneminde meydana gelen ölümlerle iyileşme oranlarının neredeyse aynı 

olduğu saptanmıştır. Deneydeki kedilerin tümünün vücut sıcaklıklarındaki 

artış, kilo kaybı, akut lenfopeni, kan hücrelerinde ve plazmada viral RNA 

varlığı ile akut enfeksiyonun karakteristik belirtilerini gösterdiği ifade 

edilmiştir. Daha sonraki 7-8. günlerde bu kedilerin vücut sıcaklığında düşüş, 

vücut ağırlığında stabilizasyon veya artış ve kandaki viral RNA miktarlarının 

normal düzeyin altına düştüğü gözlemlenmiştir. Ancak geçici olarak meydana 

gelen bu düzelişin 16-54 gün içinde hastalığın ölümcül şekline dönüştüğü de 

ifade edilmiştir (De Groot-Mijnes ve ark., 2005).   

FIPV taşıyan kedilerde klinik tablo şekillenip şekillenmeyeceği veya 

ne şekilde ortaya çıkacağı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır (Simons 

ve ark., 2005).  Ayrıca FCoV enfeksiyonunun FIP’e dönüşümü arasındaki 

sürenin tam olarak tahmin edilemeyeceği ve spontan mutasyon olayına bağlı 

olabileceği ifade edilmektedir (Addie ve ark., 1995; Legendre ve Bartges, 

2009). Klinik belirtilerin başlangıcıyla ölüm arasındaki hastalık süresi de 

değişkendir. Ancak efüzyon formu görülenlerde ve genç kedilerde daha yaşlı 

kedilere ve non-efüziv form görülen kedilere göre genellikle daha kısadır 

(Pedersen ve Black, 1983).  

Kedi enfeksiyöz peritoniti efüzyonlu (yaş) form, non-efüziv (kuru) 

form ve karışık form olmak üzere 3 formdda tanımlanmaktadır. FIP 

hastalığının klinik semptomu vaskulitis oluşumu ve granülomatöz lezyonların 

şekillenmesine göre de değişkenlik gösterbilir. 

 Efüziv form vaskülitis ile beraber abdomen, göğüs ve/veya 

perikardda efüzyonlu fibrinöz peritonit, plörit veya perikardit ile 

karakterizedir.  

Non-efüziv formda gözler ve merkezi sinir sistemi dâhil olmak üzere 

farklı organlardaki granülomatöz değişiklikler vardır. Bu formlar arasında 
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ayrım yapmanın yararlı olmadığı (sadece tanısal yaklaşım için değerli olduğu) 

ifade edilmektedir (Hartmann, 2005). Bunun sebebi bazı efüzyonsuz FIP 

vakalarında, hastalığın son aşamasında vücutta efüzyon gelişebilir. Otopside  

karışık tipte bir FIP tablosu haline gelebilir (Tsai ve ark., 2011). Her zaman az 

ya da çok granülomatöz organ değişiklikleri ile kombine efüzyon oluşabilme 

ihtimalidir (Hartmann, 2005). FIP'in kuru formu, kısmi koruyucu bağışıklık 

durumunun şekillenmesinden kaynaklandığı şeklinde yorumlanır. Ayrıca 

FIP'in görülen her iki formu nörolojik sistemi etkileyen klinik belirtilerle de 

ilişkilendirilmektedir. Ancak non-efüziv form daha yaygın olarak sinir 

sistemini etkilemektedir (Riemer vd., 2016).  

FIP hastalığının erken evresinde, efüzyonlu forma sahip kediler, 

tedaviye yanıt vermeyen ateş, anoreksi, halsizlik, kilo kaybı, tekrarlayan ishal 

veya kabızlık, soluk müköz memranlar gözlenir. Karaciğerin şiddetli 

etkilendiği hastalarda spesifik olmayan ikterus gibi belirtiler de ortaya 

çıkabilir (Hoskins, 1993). Efüziv form asites ve/veya plöral efüzyonla beraber 

peritonitis ve/veya plöritis ile seyreder ve vücut boşluğunda oluşan sıvı 

dispneye neden olur ki bu bazen tek belirti olarak gözlemlenebilir. Yaş 

formda, vakaların yaklaşık %10'unda merkezi sinir sistemi (CNS) 

bozuklukları ve yaklaşık %4'ünde oküler semptomlarla karşılaşılır (Lutz ve 

ark., 1986). 

FIP'li kedilerde klinik nörolojik belirtiler, birincil lezyonların 

nöroanatomik yerleşimini yansıtır. Çok odaklı klinik belirtiler yaygın olduğu 

gibi fokal belirtiler de bulunabilir. Nöbetler, zihinsel durum bozukluğu, 

anormal davranış, kraniyal sinir hasarı, sentrovestibüler belirtiler, ataksi, 

tetraparezi, hiperestezi ve anormal postural reaksiyonlar bilimsel olarak 

tanımlanmıştır (Marioni-Henry ve ark., 2004; Timmann ve ark., 2008). Bu 

klinik belirtiler yelpazesi, CNS'nin herhangi bir bölümünün etkilenebileceğini 

vurgulamaktadır. FIP'li kedilerde aynı zamanda nörolojik olmayan belirtiler 

de bulunabilir. Bunlar arasında kilo kaybı, halsizlik, uyuşukluk, ateş, pika, 

anoreksi ile birlikte esasen oküler lezyonlarla (koryoretinit, üveit, iritis, keratit 

ve anizokori) karakterizedir (Diaz ve Poma, 2009).  

Doğal ya da deneysel olarak oluşturulan FIP için çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmaların amacı FIP hastalığındaki klinik belirtileri ve 

laboratuvar özelliklerini gözden geçirmek ve FIP için tanı kriterlerindeki 

potansiyel değişiklikleri değerlendirmektir. Riemer ve ark. (2016) tarafından 

231 FIP tanısı konulan kediler üzerinde yapılan çalışmada FIP'li 111 kedinin 

klinik muayenesinde vücut ısıs artışı saptanmış ve çoğunluğun (91/111) 

39.5°C'nin üzerinde olduğu ifade edilmiştir. Çalışmada hemen hemen her 
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kedide hematolojik değişiklikler gözlendiği (199/200) ve şiddetli aneminin 

olduğu (Hematokrit ⩽%10) beş kedide (%4,7) tespit edilmiştir.  Lenfopeni, 

FIP'li kedilerin %49,5'inde kaydedilirken (89/184) efüzyonlu kedilerde 

anlamlı derecede daha çok gözlemlenmiştir. Yine aynı çalışmada FIP'li 

kedilerin %99,5'inde (186/187) serum biyokimya profilinde değişikliklerin 

bulunduğu bildirilmiştir. Hiperproteinemi, FIP'li kedilerin sadece %17,5'inde 

(32/183) belgelenmiştir. Efüzyonu olan kedilerde ise serum total proteinindeki 

artış, non-efüziv kedilere göre önemli ölçüde daha düşük ve kedilerin 

%89,1'inde (163/183) belgelenen hiperglobulineminin efüzyon ile önemli 

ölçüde ilişkili olmadığı savunulmuştur. FIP'li kedilerin yaklaşık %85,0'ının 

(155/183) albümin:globulin (A:G) oranı <0,8 iken, kedilerin %67,8'inin 

(124/183) A:G oranı <0,6 olduğunu ve  A:G oranları efüzyonu olan ve 

olmayan kediler arasında önemli ölçüde farklılık göstermediği ifade 

edilmektedir. Hipoalbümineminin ise efüzyonlu kedilerde daha anlamlı 

olduğu azoteminin de efüzyonsuz kedilerde önemli derecede daha çok 

gözlemlendiği ifade edilmiştir. Hartmann ve ark. (2003) ise FIP tanısı için 

A:G oranının tanısal faydasının, serum total protein ve globulin 

konsantrasyonlarından daha fazla olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çalışmada 

A:G oranının tanısal faydası, efüzyon üzerinde yapıldığında daha yüksek 

saptanmıştır. Yin ve ark. (2021) 127 FIP’den şüphelenilen kedinin dâhil 

olduğu retrospektif bir çalışmada FIP şüphesi olan kedilerin %85,8'inde 

efüzyon, artmış serum amiloid A (SAA) ve lenfopeninin yaygın görülen 

laboratuar anormallikleri olduğunu bildirmişlerdir.  Ayrıca, FIP'den 

şüphelenilen kedilerin %91,7'sinde A/G oranı <0,6 iken, bu grubunda 

%85,3'ünde A/G oranı <0,5 olduğu tespit edilmiştir. En yaygın nonspesifik 

belirtiler kilo kaybı (%93,8), halsizlik (%86,2) ve iştahsızlık (%86) 

şeklindedir. İkterus ve vücut ısısı artışı vakaların yarısından fazlasında, 

sırasıyla %59,4 ve %52,9 oranında tespit edilmiştir. FIP şüpheli kedilerin 

%40,2'sinde hematokrit (HCT) azaldığı ancak kedilerin sadece %15,9'unda 

eritrosit (RBC) sayısında düşüş olduğu ifade edilmektedir. Kedilerin yarısında 

da lenfopeni, %33,9'unda lökositte (WBC) bir artış ve %34,3'ünde nötrofil 

(NEU) sayısında yükselme saptanmıştır. Farklı bir çalışmada A/G <0,4 olması 

FIP pozitifliği veya FIP’i ekarte etmek amacıyla >0,6-0,8 aralığında eşik 

değerler belirlenmiştir. Bununla birlikte, bu kedilerin hepsinin A:G <0,6 ile 

FIP pozitif olduğu varsayılırsa A:G <0,8 pozitif tahmin değeri yalnızca %20 

ve A:G <0,6 yalnızca %40 olarak kaldığı ifade edilmektedir (Felten ve 

Hartmann, 2019). Ancak yapılan çalışmalarda genellikle albümin/globulin 
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oranının (A:G) <0,4 seviyede olması FIP ihtimalini daha güçlü kılmaktadır 

(Tsai ve ark., 2011; Jeffery ve ark., 2012; Tasker, 2018). 

FIP'li kedilerde hematolojik verilerdeki anormallikler çok yaygın 

olarak görülmektedir. Bildirilen değişiklikler esasında lökopeni, anemi 

(rejeneratif/non-rejeneratif), mikrositoz (anemili veya anemisiz), lenfopeni 

(daha yaygın olarak efüzyonlu kedilerde), bant nötrofili ve trombositopeni 

sayılabilir (Paltrinieri ve ark., 2002). FIP'li kedilerin büyük çoğunluğunda 

serum biyokimyasında da anormal değişiklikler mevcuttur. Hiperproteinemi 

ve özellikle hiperglobulinemi (total serum proteininde bir artış olmadan da 

mevcut olabilir), hipoalbüminemi (efüzyonlu kedilerde daha sık görülür), 

hiperbilirubinemi (efüzyonlu kedilerde daha sık görülür) ve potansiyel olarak 

organ tutulumuna bağlı olarak azotemi (efüzyonsuz kedilerde daha sık 

saptanır) veya karaciğer enzim aktivitelerinde artış olabilir (Yin ve ark., 

2021).  Bu klinik bulgular değişken kombinasyonlarda ortaya çıkabilir ancak 

bunların kesinlikle ne patognomonik ne de FIP için spesifik olduğu 

söylenebilir. FIP’in ayırıcı tanısına ait bulgular inflamasyonun meydana 

geldiği hastalıklardan muzdarip herhangi bir kedide de ortaya 

çıkabilir (Kristensen ve Barsanti, 1977; Sparkes ve ark., 1991; Paltrinieri ve 

ark., 2002; Tsai ve ark., 2011).  

Tanı 

FIP virüsü, FeCV'nin mutasyona uğramış bir varyantı olsa da bu 

mutasyonun nasıl ortaya çıktığı veya genomda nerede bulunduğu henüz tam 

olarak anlaşılamamıştır. Bu sebeple tanısı zor olan bir hastalıktır (McKay vd., 

2020). Dolayısıyla FIP'nin antemortem teşhisi özellikle belirgin efüzyonu 

olmayan kedilerde daha zordur. Tek başına klinik belirtiler, anamnez, klinik 

ve laboratuvar bulgularına dayalı kesin bir tanı konulamadığından, bu 

parametreler her zaman moleküler veya daha invaziv tanı testlerinin sonuçları 

gibi diğer parametrelerle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi 

gereklidir.  Yanlış FIP teşhisi konmasını önlemek için kullanılan testin 

özgünlüğü her zaman göz önünde bulundurulması gereken en önemli tanı 

değeri olarak ifade edilmektedir. 

FIP'li kedilerin çoğunda efüzyon, spesifik olarak plevral efüzyon, 

asites veya her ikisinin kombinasyonu görülebilir. Efüzyon varsa, en önemli 

tanı adımlarından biri sıvıdan numune almaktır. Çünkü efüzyon testleri kan 

kullanılarak yapılan testlerden çok daha yüksek tanı değerine sahiptir 

(Hirschberger ve ark., 1995; Pedersen ve ark., 2015).  FIP'li bir kedinin tipik 

sıvısı viskoz, saman sarısı renginde, berrak yada  orta derecede bulanıktır ve 
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yüksek protein içeriği nedeniyle genellikle pıhtı oluşturmaktadır (Zoia vd., 

2009). FIP'deki abdominal efüzyon berrak, saman renginde veya viskoz 

olabilir ve yüksek protein içeriği nedeniyle çalkalandığında 

köpürebilir. Buzdolabında saklandığında efüzyon pıhtılaşabilmektedir. Bu 

nedenle, berrak sarı renkli ve yapışkan kıvamlı efüzyonlar genellikle "tipik" 

olarak adlandırılsada, vücut boşluklarında bu tip sıvının varlığı tek başına 

tanısal değildir (Addie ve Jarrett, 1990). Bu efüzyonların makroskobik ve 

sitolojik incelenmesi, hücre sayısı ve biyokimyasal parametrelerin 

belirlenmesi, diğer ayırıcı tanıları (sitoloji ile lenfoma, ya da sitoloji ve bakteri 

kültürü ile plörit, bakteriyel peritonit vb.) belirlemek veya doğrulamak için 

önemli adımlardır. Ancak değişikliklerin FIP'e özgü olmadığı ifade 

edilmektedir. 197 FIP’li kedinin incelendiği bir çalışmada (Hirschberger ve 

ark., 1995) vücut efüzyonlarının %41'inden FIP sorumluyken, vücut 

efüzyonlarının malignomların %24, kardiyak yetmezliklerin %14 ve pürülan 

serozitin %12'sinden sorumlu olduğu tespit edilmiştir. FIP efüzyon sıvısı 

serumun bileşimini yansıtmakla beraber, protein içeriği genellikle yüksektir 

(>35 g/L). Buna rağmen hücresel içerik düşüktür ve saf transüdata yakındır 

(mililitrede <1000 çekirdekli hücre) (Hartmann, 2005). FIP'li kedilerde 

efüzyonun sitolojisi değişkendir. Ancak genellikle ağırlıklı olarak 

makrofajlardan ve nötrofillerden oluşmaktadır. Benzer efüzyonlara neden olan 

diğer hastalıklar arasında lenfoma, kalp yetmezliği, kolanjiohepatit, bakteriyel 

peritonit veya plörit de bulunmaktadır (Adie ve ark., 2009). Bunun yanı sıra 

karaciğer ve kalp hastalığı, lenfatik kanal rupturu ve neoplazi ile ilişkili 

transüdalar ve modifiye transudatlar, FIP efüzyonları ile aynı fiziksel ve 

hücresel özelliklere sahip değildir (Pedersen, 2014).  Bakteriyel serozitli veya 

lenfomalı kedilerde sitolojik bulgular FIP efüzyonu ile benzer 

görünebilir ancak bu efüzyonlar sıklıkla malign hücrelerin veya bakterilerin 

varlığı ile ayırt edilebilmektedir. Belirsiz durumlarda bakteri kültürü 

yapılması gerekmektedir (Hartmann, 2005).  

Efüzyonda A/G oranı pozitif vakalarda negatif vakalara göre önemli 

ölçüde daha düşük olduğu ifade edilmektedir (Yen ve Chen, 2021). Yapılan 

çalışmalarda (Yen ve Chen, 2021; Jeffery ve ark., 2012; Hartmann, 2003) 

A/G oranı düşük olması tanısal açıdan destekleyici olduğu halde FIP'i ekarte 

etmek için veya kesin teşhis koymak açısından tek kanıt olamayacağı ifade 

edilmektedir. A/G oranının yapılan çalışmalarda farklı seviyede olduğuda 

ayrıca ortaya konmuştur. Yen ve Chen (2021) tarafından yapılan çalışmada 

efüzyon elektroforez A/G oranının <0,4 ise yüksek pozitif değer, A/G oranı 

>0.8 ise yüksek negatif değer olabileceğini ifade etmişlerdir. Başka bir 
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çalışmada ise A:G < 0.45 ve total protein değeri >3.5 g/dl olan nötrofil ve 

makrofajların ağırlıkta bulunduğu düşük hücresel içerik efüsiv FIP için tanısal 

kabul edilmektedir, ancak yine de ayırıcı tanı için analizler yapılmalıdır 

(Pedersen, 1995). 

Efüzyonda yapılan başka bir teşhise yardımcı araç ise Rivalta testidir. 

Rivalta testi, özel laboratuvar ekipmanı gerektirmeyen ve muayenehanede 

kolaylıkla uygulanabilen kolay ve ucuz bir yöntemdir. Rivalta testinin pozitif 

tahmin değeri %86 ve negatif tahmin değeri %97 olduğu ifade edilmektedir. 

Negatif bir Rivalta test sonucu FIP'i elimine etmekte daha başarılıdır. Ancak 

pozitif bir Rivalta test sonucu kesin teşhis için yetersiz kalmaktadır (Hartmann 

ve ark., 2003). Bakteriyel peritonitli kedilerde bazı yanlış pozitif sonuçlar 

olabilmektedir. Fakat bu efüzyonları ayırt etmek makroskobik inceleme, 

sitoloji ve bakteri kültürü yapmak gibi yöntemlerle de mümkündür (Davies ve 

Forrester, 1996).  

PCR tabanlı testler viral nükleik asidin tespitini yapar ve uzun süreler 

FIPV’nin teşhis edilmesine yardımcı olmak için kullanılmaktadır (Li ve Scott, 

1994). Serum veya plazmada kedi koronavirüs antikor titrelerinin kullanımı 

ve yorumlanması konusunda tartışmalar mevcuttur (Pedersen, 2009; Duthie, 

1997). Antikor testleriyle ilgili asıl sorun hem FECV'lerin hem de FIPV'lilerin 

birbiriyle benzer olması nedeniyle aynı antikor yanıtlarını ortaya 

çıkarmasıdır. FCoV titresi genellikle FIP'i oluşan kediler ile aynı ortamda 

bulunan sağlıklı kediler arasında da yüksek olma eğilimindedir. FCoV antikor 

titre tayinleri doğru bir şekilde yapılırsa, bir miktar tanı değerine 

sahiptir. FECV'ye maruz kalan birçok sağlıklı kedinin antikor titresi 1:100 ila 

1:400 arasında FCoV titreleri olmasına rağmen (Pedersen ve ark., 2008), 

antikor titresinin yüksekliği FIP'i düşündürebilmektedir. (Hartmann ve ark., 

2003). Titreleri <1:100 olan sağlıklı kediler, nadiren dışkılarında FECV 

saçarken, antikor titreleri 1:400 olan kedilerin dışkılarının FCoV pozitif 

olduğu da ifade edilmektedir (Pedersen ve ark., 2008). 

Genellikle pazarlanmakta olan antikor testi klasik bir '7b' antikor 

testidir. Bu test, FECV'lerin ORF 7b geninden yoksun olduğu ve dolayısıyla 

ORF 7b protein ürününü üretmediği, FIP'in ise ORF 7b genine sahip olup 

protein ürettiği ve dolayısıyla ORF 7b proteinine karşı bir antikor tepkisini 

uyandırdığı mantığına dayalı olarak geliştirilmiştir. Ancak FIP meydana 

geldiğinde de FECV'lerin neden olduğu enfeksiyonlarda da saha izolatlarının 

ORF 7b genine sahip olduğu ve bu nedenle her ikisinin de anti-ORF 7b 

antikorlarını oluşturduğu iyi bilinmektedir. Netice olarak bu prensibe dayalı 
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FIP tanısı konulamamaktadır (Herrewegh ve ark., 1995; Hartmann ve ark., 

2003). 

Anamnez, klinik belirtiler ve laboratuvar analizlerine dayanarak 

tanısal FIP şüphesi elde etmek mümkündür. Ancak kesin tanı dokuların 

histopatolojik incelemesine ve immünohistokimya (IHC) ile FCoV antijeninin 

saptamasına dayanmaktadır. FIP'in kesin tanısı için immünohistokimyanın 

doğru olduğu düşünülse de dokuların ve reaktiflerin kalitesi, incelenen 

materyalde yeterli lezyonların varlığı ve test performansına bağlı olarak 

negatif sonuç alınan FIP vakalarının olduğu ifade edilmektedir (Pedersen, 

2014). Bir kedide FIP'e özgü histopatolojik değişikliklerin mevcudiyeti ve 

klinikopatolojik değişikliklerin saptanması, makul ölçüde FIP tanısını 

sağlayabilir (Pedersen, 2014). Dokulardaki histolojik lezyonlar FIP'i güçlü bir 

şekilde ortaya koymasa bile hastalık dışlanamaz ve tanıyı doğrulamak için 

FCoV antijeni için immün boyama yapılmalıdır. FIP'in kesin tanısı geleneksel 

olarak dokuların histopatolojik incelemesine dayanır ve genellikle 

intralezyonel virüsün FCoV antijeni için immünohistokimya ile saptanmasıyla 

yapılır. FIP ile uyumlu biyokimyasal ve sitolojik özellikler gösteren efüzyonlu 

olgularda efüzyon örneklerindeki FCoV antijeninin immün boyanmasıda bir 

seçenektir (Tasker, 2018).  

Lezyonların histopatolojisi FIP tanısında için oldukça değerlidir. 

Ancak örnekleme invazivdir veya postmortem yapılabilmektedir. Genel 

olarak tanıda duyarlılığı arttırmak için çoklu dokuların incelenmesi tercih 

edilmektedir. İnce ve kalın bağırsakları, omentum, dalak, böbrek ve 

karaciğerden biyopsi örnekleri alınıp incelenebilmektedir. Patoloji tipik olarak 

perivasküler nekrozlu vasküliti gösterecektir. İnce iğne aspirasyonu ile alınan 

biyopside özellikle serozal yüzeylerde ve damar çevresinde piyogranülomatöz 

lezyonlar tespit edilebilmektedir (Paltrinieri ve ark., 2002).  

Moleküler testler, histopatoloji ve immünohistokimyadan daha hızlı 

sonuçlar sağlar ancak iki patotipi ayırt edecek spesifik bir mutasyon 

bulunmadığından ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-nPCR), 

FECV'yi FIPV'den ayırmaz (Porter ve ark., 2014). FCoV'lerin makrofajlar 

içinde sitosantrifüjlenmiş efüzyonlarda immünofloresan veya dokudaki 

immünohistokimya ile doğrudan boyanması, FIP'i doğrulamak için en 

spesifik test olarak kabul edilir. IHC cihazı lezyonlar içindeki makrofajlarla 

ilişkili FCoV antijenini tespit etmekte kullanılır. Bu nedenle IHC tek başına 

histopatolojiden daha spesifiktir ve tanı için altın standart olarak kabul 

edildiği ifade edilmektedir (Felten ve Hartmann 2019).  Ayrıca farklı 

dokulardan yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde ilk tanısal yaklaşım RT-
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PCR, daha düşük özgüllüğü ve duyarlılığı nedeniyle 

önerilmemektedir. Nested PCR (RT-Npcr) çok hassas olmasına rağmen 

DNA’nın PCR ürünleri ile kontamine olabilmesi yanlış pozitif reaksiyonlar 

meydana getirebilmektedir. Olası pozitif veya negatif RT-nPCR sonuçlarının 

IHC ile teyit edilmesi her zaman tavsiye edilmektedir (Stranieri ve ark., 

2020). RT-nPCR kontaminasyon problemini önlemek için Gerçek Zamanlı 

PCR (Real Time) tercih edilmeye başlanmıştır. Birçok araştırma ile bu 

yöntemin hem deneysel hem de doğal enfekte kedilerde FCoV tespitinde 

kullanılabilecek oldukça duyarlı, yarı kantitatif ve spesifik bir yöntem olduğu 

bildirilmiştir (Pedersen ve ark., 2008; Pedersen ve ark., 2012; Addie ve ark., 

2012).  

Tedavi 

Uygulanan çeşitli tedavilere rağmen FIP kedilerde ölümcül bir 

hastalıktır. Tedavinin amacı yangının neden olduğu hastalık belirtilerini 

kontrol altına almak veya azaltmakla sınırlı kalmaktadır. Bu amaçla antiviral 

ajanlar, immünomodülatörler ve immünosupresanlar (diğerlerinin yanı sıra 

kortikosteroidler, siklofosfamid, ribavirin ve kedi interferon-ω) dâhil olmak 

üzere çeşitli ilaçlar uygulanmaktadır (Diaz ve Poma, 2009). 

Kedi interferonu ile FIP vakalarında tedavi deneyen bir çalışmada 

etkinliğin %33.3 tam yanıt (remisyon >2 yıl) ve %33.3 kısmi yanıt (2 ila 5 ay 

remisyon) alındığı ortaya konulmuştur. 2 yıl boyunca hayatta kalan kedilerin 

daha yaşlılar (6 yaş veya daha büyük) olduğu ve bu kedilerde hastalığın 

ilerlemesinin daha yavaş seyredebileceği veya bu kedilerde immünolojik 

patogenezin farklı şekillenebileceği ifade edilmektedir (Ishıda ve ark., 2004). 

Antiviral ilaçlar iki tiptedir. Birinci tip antiviral ilaçlar, virusların 

replikasyonda kullandığı hücre mekanizmasını, ikinci tip ise viral enfeksiyon 

ve replikasyon mekanizmasına özgü bazı noktaları etkiler. En başarılı antiviral 

tedaviler ikinci tip ilaçlar ile yapılmaktadır (Pedersen,2014). 

Klorokininin in vitro FIPV replikasyonunu inhibe ettiği ve anti-

inflamatuar özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir ( Takano ve ark., 

2013). Daha sonra deneysel FIP enfeksiyonu üzerinde test edilmiş; Klorokin 

ile tedavi edilen gruplardaki kedilerin klinik durumları, bu ilaçla tedavi 

edilmeyen gruplardaki kedilerden daha iyi olmasına rağmen, klorokin ile 

tedavi edilen gruplarda alanin aminotransferaz (ALT) seviyelerinin, 

istenmeyen bir şekilde arttığı ifade edilmiştir (Pedersen, 2014). 

FIP’in 3C benzeri proteazın (3CLpro) GC376 ile inhibisyonu üzerine 

yapılan bir çalışmada CNS dışında doğal olarak meydana gelen FIP'li 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/alanine
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kedilerde virüs replikasyonunu azaltılması ve hastalık belirtilerinin remisyon 

evresine girmesine katkıda bulunduğu ifade edilmektedir (Pedersen ve ark., 

2018). GC376'nın etkinliğini araştırmak için yapılan başka bir çalışmada ise 

kediler  lenfopeni ve klinik semptomlar (vücut ısısı artışı, hafif efüzyon, kilo 

kaybı) geliştirdikten sonra günlük antiviral tedaviye alınmıştır. Klinik 

belirtilerin şiddetine dayalı olarak antiviral tedaviye başladıktan 4 ve 7 gün 

sonra ötenazi uygulanan 2 hayvan dışında 14-20 günlük tedavi alan altı 

kedinin tümünde vücut sıcaklığında düşüş, lenfosit sayılarında normale 

dönme ve kilo kayıplarında gerileme gözlenmiştir. Peritonitin göstergesi olan 

asitesinde bir haftalık antiviral tedaviden sonra kademeli olarak normale 

döndüğü ifade edilmektedir. Ayrıca çalışmanın ardından 8 ay boyunca 

incelenen kedilerde tekrar nüks görülmediği de bildirilmiştir (Kim ve ark., 

2016).  

GS-441524 1′-siyano-subtitaz adenin C-nükleozid riboz analoğu, 

zoonotik şiddetli akut solunum sendromu (SARS) dâhil bir dizi RNA virüsüne 

karşı güçlü antiviral aktivite sergileyen küçük bir molekül olarak bilinir. 

Hücrelere kolayca girip hedef moleküller ile etkileşimde bulunabilmektedir. 

Ayrıca virus tarafından kodlanan çoğaltma işlemlerine direkt olarak müdahale 

edebilir (Pedersen, 2014). RT-PCR veya immünohistokimyaya dayalı bir 

teşhis metodu kullanılmadan FIP’in tanısı üzerine yapılan bir araştırmada 

karakteristik klinik bulgular, anamnez, rutin laboratuvar test sonuçları ve 

abdominal veya torasik efüzyonlara göre yapılmıştır. GS-441524 ile en az 12 

haftalık tedaviyi tamamlayan 26 kedide vücut sıcaklığının 12-36 saat içinde 

normale döndüğü, günlük iyileşme ile eşzamanlı olarak iştah, aktivite 

seviyeleri ve kilo alımında artış meydana geldiği gözlenmiştir. Bunun yanı 

sıra  abdominal/torasik efüzyonun tedaviden yaklaşık 10-14 gün sonra 

başlayan 1-2 haftalık süre içinde hızla kaybolduğu ikterusun ise 

hiperbilirubineminin azalmasına paralel olarak 2-4 hafta içinde yavaş yavaş 

ortadan kalktığı bildirilmiştir. Oküler hastalık tutulumu olan kedilerde ise 24-

48 saat içinde belirtilerin ortadan kalkmaya başladığı ve 7-14 gün içinde 

oftalmoskopik muayene ile dışarıdan belirgin olmadığı tespit 

edilmiştir. Tedavinin izlenmesi aşamasında 12 hafta veya daha uzun süreli 

tedavi edilen 25/26 kedide, sürekli bir FIP remisyonunun sağlandığı ifade 

edilmektedir (Pedersen ve ark., 2019). 

Çok bileşenli GS-441524 içeren bir ilaçla oral tedavisi yapılan FIP’li 

kedilerde çarpıcı etkin bir tedavinin görüldüğü ifade edilmektedir. Tedavi 

edilen 18 kedinin tamamında klinik ve klinikopatolojik parametrelerin hızlı 

bir şekilde normale dönmesiyle tedaviye çok hızlı bir yanıt gösterdiği ve nüks 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/ribose
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olmadan iyileştiği bildirilmiştir. Ancak denek sayısının az oluşu bu çalışmanın 

eksik yönleri arasındadır. Ancak ilaç şu anda birçok ülkede veteriner 

kullanımı için yasal olarak bulunmamaktadır (Krentz ve ark., 2021). Başka bir 

çalışmada ise GS-441524 ile tedavide dozlar ve uygulanan süredeki 

değişiklikler yönünden klinik etkinlik gösterdiği ve nörolojik FIP'in 

sağaltımında uzun süreli fayda sağlandığı ifade edilmektedir (Dickinson ve 

ark., 2020). 

Korunma 

Kedi koronavirüs enfeksiyonunun devamı bir evde veya kedi 

kulübesinde sürekli enfeksiyon ve r-enfeksiyon döngüleri ile korunmaktadır. 

FIP özellikle gruplar halinde tutulan kedilerde daha yaygın görülmektedir. 

FCoV’un kontrolünde iyi beslenme, sağlık durumunun iyi olması ve 

sanitasyonun sağlanması korunmanın temelini oluşturmaktadır (Aytuğ, 2008). 

Viral yayılmayı ve virüs kontaminasyonunu en aza indirmek için her zaman 

sıkı hijyen önlemleri uygulanmalıdır. Yeni hayvan barınaklarının tasarımları 

bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve stresin azaltılması yönünde yapılmalıdır. 

Aşılamanın barınağa girmeden önce yapılmasının FCoV enfeksiyonuna karşı 

yaşama olasılığı düşük olan kediler için uygun olacağı düşünülmektedir. Çoğu 

yavru kedi 5-6 haftalık olana kadar maternal antikorlar tarafından FCoV 

enfeksiyonundan korunmaktadır. Kedilere koronavirüs bulaşması gebe 

kedilerin doğumdan 2 hafta önce diğer hayvanlardan ayrılarak, yavrularının 

ise 5-6 haftalık olduklarında karantinaya alınıp yeni evlerine gidene kadar 

izole edilmesi başka bir korunma yöntemi olarak kullanılabilir. Ancak bu 

yöntemin katı kurallar gerektirmesi nedeniyle güvenilirliği ve 

uygulanabilirliği sorgulanmaktadır. Aşılama programları ise virusun hayvan 

vücudunda önceden bulunup bulunmama durumuna göre değişiklik 

göstermektedir (Addie ve ark., 2009). Aşılama sırasında kedi koronavirüsüne 

(FCoV) karşı düşük antikor titresine sahip bir kedi popülasyonunda aşının 

güvenli ve etkili olduğu tespit edilmiştir. Aşılama sırasında klinik olarak 

sağlıklı olmasına rağmen daha sonra plazmada FCoV için RT-PCR pozitif 

olduğu ve kan parametrelerinde FIP'nin erken aşaması ile uyumlu 

değişiklikler gösterdiği ifade edilmektedir. Aşılamanın FCoV antikor titreleri 

olmayan veya düşük olan kedileri koruyabileceği ve bazı kedilerde aşı 

başarısızlığının muhtemel sebebinin önceden var olan enfeksiyondan 

kaynaklandığı sonucuna varılmıştır (Fehr ve ark., 1997).  Yapılan bir 

çalışmada spesifik patojen içermeyen yavru kediler, aerosol veya subkutan 

yolla zayıflatılmamış bir köpek koronavirüsü (CCOV) izolatı ile aşılanmış 
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ardından virülan UCD 1 kedi enfeksiyöz peritonit virüsü (FİPV UCD) üç farklı 

dozaj seviyesinde hayvanlara uygulanmıştır. En düşük CCov dozu verilen 

kedilerde hiçbir hastalık belirtisi görülmezken, diğer tüm kedilerde FIP’e özgü 

lezyonlar geliştirmiştir. Hayatta kalan kediler, beş kat daha yüksek dozda FIP 

ile karşılaştırıldıklarında hastalık yine gözlemlenmiştir.  

Sonuç olarak CCoV ile heterotipik aşılamanın, FIP’e karşı etkili 

koruma sağlamadığı ortaya konmuştur (Stoddart ve ark., 1988). Plasebo 

kontrollü başka bir saha çalışmasında araştırmacılar FIP aşılı kediler ile 

plasebo aşılı kontroller arasında bir fark olmadığını ortaya 

koymuştur.  Çalışmada gözlenen başka bir bulgu ise aşılanan gruptaki 

ölümlerin ikisinin aşılamadan sonraki ilk birkaç gün içinde meydana 

gelmesidir. Ancak kontrol grubundaki ölümlerin hiçbirinin bu süre içinde 

meydana gelmemesidir. Bu kediler aşılandığı dönemde hastalığın inkubasyon 

döneminde olabileceği ya da aşılamadan sonraki bu erken ölümlerin zaten 

antikor pozitif olan kedilerde aşıdan kaynaklanan gelişmiş hastalığın bir 

sonucu olup olmadığı da bilinmemektedir (Postorino, 1995). 

Aşının etkinliği kedilerin maruz kaldığı FIPV dozuna bağlı olduğu 

ifade edilmektedir. Aşılanmış kedilerin düşük dozda virülent virüse (<10 kedi 

enfeksiyöz dozu) maruz kaldığı deneysel koşullar altında, aşının bazı kediler 

için koruma sağladığı tespit edilmiştir. Kedilerin >10 kedi enfeksiyöz dozda 

FIPV (104TCID50) ile karşılaşırsa aşının koruma sağlamadığı ifade edilmiştir 

(Scott, 1999).   

FIP için bir aşı geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunulmuştur. 

Ancak şu anda mevcut olan FCoV aşılarının etkinliği sınırlıdır. FIPV'ye karşı 

terapötik bileşiklerin geliştirilmesine hala ihtiyaç vardır. Ayrıca SARS-CoV-2 

pandemisinin, korona virüslere karşı antiviral tedaviler geliştirilmesinin 

önemini vurgulamaktadır (Delaplace ve ark., 2021).   
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GİRİŞ 

 Değişen ve dönüşen dünyada, artan nüfus popülasyonuna karşılık 

insanların hayvansal besinlere olan talebi artmaktadır. Hayvan hastalıklarının 

iyileştirilmesi, performanslarının ve verimlerinin arttırılması amacıyla 

kullanılan antibiyotiklerin maliyetli olması ve en önemlisi bakterilere karşı 

direnç kazanması günümüzde karşılaştığımız en önemli problemlerden biridir. 

Bu probleme karşı koymak amacıyla birçok alternatif tedavi yöntemleri 

geliştirilmektedir. Zeolitler ile ilgili son yıllarda yapılan birçok çalışmada 

hayvancılıkta kullanımlarının herhangi bir problem oluşturmadığı, 

maliyetlerinin ucuz olması ve kolay temin edilmesinden dolayı gün geçtikçe 

yaygınlaşmaktadır. 

Bilinen 150 tür zeolit mineralinden sadece 40'ı doğada çok fazla 

miktarda ve oldukça saf rezervler halinde bulunmaktadır. Bunlar içerisinde 14 

tanesinin endüstriyel önemi vardır. Klinoptilolit, Filipsit, hölandit, analsim, 

şabazit, lamontit ve eriyonit doğada bulunan tabii zeolit mineralleridir 

(Köktürk, 1995).  

Filipsit, ortorombik bir kristal yapıya ve 2,15 g/cm3 yoğunluğa sahip 

bir moleküldür (Flanigen 1977). 

Hölandit, masif ve tanesel bir yapıya sahip olan ve doğada bazaltik 

kayalarda yer alan bir elementtir (Alberti 1972). 

Analsim, renksiz ve cam parklılığına sahip olan bu mineral kübik 

yapıya sahip bir mineraldir (Colella ve ark.2001). 

Şabazit, rombohedral bir kristal yapıya sahip olan ve yüksek bir 

adsorblama kapasitesi olan bir mineraldir (Flanigen 1977). 

Lamontit, düşük bir iyon değişim kapasitene sahip olan ve 

monoklinik bir kristal yapıya sahip olan bir moleküldür (Armbruster ve 

Kohler 1992). 

 Eriyonit, elyaflı bir mineral yapıya sahip olup volkanik küllerde yer 

alan bir mineraldir (Alberti ve ark.1997) 

Belirtilen zeolitler içerisinde Veteriner hekimlikte en fazla çalışmaya 

konu olan klinoptilolittir. Bundan ötürü bu çalışmanın tamamında klinoptilolit 

ile ilgili bilgi verilecektir.                  

1) Zeolitlerin Genel özellikler 

İsveçli mineralog Freiherr Axeii Fredrick Cronstedı tarafından 1756 

yılında keşfedilen zeolit, bünyesinde alkali (Sodyum, Potasyum gibi) ve 

toprak alkali (Magnezyum, Kalsiyum gibi)  elementler yer alan boşluklu ve 

kanal sistemlerinden oluşan sulu bir alümino silikattır (Köktürk, 1995). 
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Zeolitlerin en önemli özelliği çeşitli gözenek yapısında ve şeklinde olmasıdır. 

Sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elementler yapısındaki 

kanallara zayıf bağlarla bağlanmıştır. İyon değiştirme özelliği sayesinde 

katyonlarla aktif bir şekilde yer değiştirir. Zeolitler, su ile iyon değiştirme 

reaksiyonuna girerek pH’ın alkali yapıda olmasını sağlar. Kristal yapıda ve 

nem çekme özellikleri nedeniyle absorbe ettikleri suyu geri 

verebilmektedirler. Zeolitlerin bu önemli özelliği sayesinde, nem çekici 

(desikant) olarak kullanılmalarını sağlamıştır (Melenova ve ark., 2003; 

Demirel ve ark., 2010).  

Dünyada en fazla zeolit üreten ülke Çin’dir. Japonya, Küba, Amerika 

Birleşik Devletleri, Bulgaristan,  Macaristan ve İtalya’da da zeolit üretimi 

yapmaktadır. Türkiye’nin zeolit rezervi yaklaşık olarak 45.8 milyar ton olup 

Ankara, İzmir, Balıkesir, Manisa, Nevşehir ve Kütahya’da zeolit yatakları 

bulunmaktadır (Soylu ve Gökkuş, 2016; Demirel ve ark., 2010).   

Klinoptilolit, dünyada rezerv olarak en fazla   bulunan  ve teknolojik 

özellikleri çok iyi olup, 750 0C sıcaklığa, asit ve bazlara (pH:1.5-11) 

dayanabilen, metal  ve gazları bünyesinde değişebilir durumda  tutabilen, 

zararlı elementler içermeyen bir mineraldir (Melenova ark., 2003). 

Doğal zeolit olan klinoptilolit mineralinin organik hayvancılıkta yem 

katkı maddesi olarak kullanımına Türkiye de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 18 Mayıs 1999 tarih ve 508-186 

sayılı kararı ile Avrupa Birliğinde ise Avrupa Yem Komisyonu tarafından 16 

Haziran 1999 tarih ve 70/524/EEC sayılı direktifi ile izin verilmiştir (Demirel 

ve ark., 2010). 

1.1 Hayvan Beslemede  Kullanımı 

Klinoptilolit rasyonlara katıldığında toksinlerin bağlanması, besin 

maddelerinin içerisindeki besin maddelerini absorbe etmesi ile önemli 

miktarda yem tüketimi sağlamış olduğu bildirilmektedir. Bunların yanı sıra 

alümino silikat yapıda olan klinoptilolit sindirilmeye başladığı andan dışarı 

atılıncaya kadar ki süreçte herhangi bir şekilde vücutta birikmez, toksik etki 

oluşturmaz ve tamamen dışarı atılır (Demirel ve ark., 2010). 

Klinoptilolitin yemlere katılması ile ilgili bir çalışmada (Parlat ve 

ark., 1999), yemlere 50 g/kg oranında klinoptilolitin katılmasının yem 

tüketimini, yemden yararlanma oranını ve canlı ağırlık artışı meydana 

getirdiği bildirilmiştir. Ayrıca 2 mg total aflatoksin bulunan yemlerdeki toksik 

etkileri önemli derecede azalttığı da bildirilmektedir. 
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Sadeghi ve Shawrang (2006) tarafından holştayn danalar üzerinde 

yapılan bir çalışmada yeme 30 g/kg oranında klinoptilolit ilave edilmesinin bu 

hayvanların plazma üre ve nitrojen düzeyi ile  rumendeki amonyak düzeyini 

önemli ölçüde azalttığını belirlemişlerdir. 

Yeni doğan buzağıların kolostrumuna 1 veya 2 g/kg oranında 

klinoptilolit ilavesinin buzağıların ortalama günlük canlı ağırlığı ile total 

vücut ağırlığına olan etkisinin araştırıldığı bir çalışmada (Alıç Ural ve Ural, 

2017) elde edilen verilere göre belirlenen her iki doz uygulamasında günlük 

ve total canlı ağırlık artışı üzerine önemli etkisinin olduğu ortaya 

konulmuştur. 

Katsoulos ve ark. (2016) tarafından süt ineklerin rasyonlarına 200 g 

klinoptilolit katılmasının sütteki aflatoksin M1 konsantrasyonu önemli 

düzeyde azalttığı ve sütteki aflatoksinin bağlanılmasında kullanılabilecek 

önemli bir madde olduğu bildirilmiştir (Diaz ve ark., 2004; Kutz ve ark., 

2009, Queiroz ve ark., 2012 ). 

Aflatoksin içeren yemlere 15 g/kg düzeyinde klinoptilolit ilave 

edildiğinde vücut ağırlık kazancı ve yem tüketimi üzerine aflatoksinin zararlı 

etkisinin minimize edildiği, yemden yararlanma oranının da önemli düzeyde 

arttırıldığı bildirilmiştir (Oğuz ve Kurtoğlu, 2000). 

Geçiş dönemindeki süt düvelerine 200 g klinoptilolit uygulanmasının 

kandaki selenyum, bakır ve çinko düzeyini önemli oranda değiştirdiği, 

buzağılamadan sonra da bu iz elementlerini önemli oranda arttırdığı (Karatzia 

ve ark., 2016; Bacakova, 2018), yapılan bir başka çalışmada (Mohri ve ark., 

2008) ise kısa süreli olarak neonatal dönemdeki süt buzağıların kolostrumuna 

ve sütlerine %2 konsantrasyonunda klinoptilolit ilavesinin kalsiyum, sodyum 

ve demir konsantrasyonunu önemli oranda arttırmış olduğu bildirilmiştir. 

Yumurtacı tavukların rasyonlarına %4 oranında ilave edilen zeolitin 

yumurta verim performansını, yemden yararlanma ve yem tüketimini önemli 

düzeyde arttırdığı belirlenmiştir (Yalçın ve ark., 1987). Gezen ve ark. (2004) 

tarafından yumurtacı tavuklar üzerinde yapılan bir başka çalışmada da 

rasyona %1 ve %2 oranında zeolit uygulamasının yumurta veriminde ve 

yemden yararlanmada önemli iyileşmelere neden olduğu bildirilmiştir. 

1.2  Antiparaziter Etkisi 

Giardia duodenalis ile doğal enfekte hayvanlarda klinoptilolit 

uygulamasının terapötik etkinliğinin araştırıldığı birçok çalışma yapılmıştır 

(Alcala-Canto ve ark., 2011; Alıç Ural ve ark., 2014; Deligiannis ve ark.,  

2005; Wells ve Kilduff, 1985). 
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Alıç Ural ve ark. (2014) tarafından Giardia  duodenalis ile doğal  

enfekte oğlaklara  10 gün boyunca 1 g/kg dozunda oral yolla klinoptilolit 

uygulamasının gram dışkıdaki kist saçılımında önemli düzeyde azalma 

meydana getirmiş olduğu belirlenmiştir. 

 Alcala-Canto ve ark. (2011) tarafından Eimeria spp. enfekte 

koyunlarda yapılan bir çalışmada klinoptilolit uygulamanın koyunlarda ookist 

atılımını ve çevresel kontaminasyonu önemli ölçüde azaltmış olduğu 

belirlenmiştir. 

Deligiannis ve ark. (2005) tarafından gastrointestinal nematodlarla 

enfekte olan veya olmayan kuzularla yaptıkları çalışmada yemlere %3 

oranında klinoptilolit uygulamanın hem nematodlarla mücadele üzerinde 

etkinliği hem de canlı ağırlık kazancında önemli bir artışa neden olduğu tespit 

edilmiş ve daha hızlı bir büyüme oranına ulaşıldığını bildirmiştir. 

 Wells ve Kilduff (1985) da gastrointestinal nematodlardan 

Nippistongylus brasiliense ile doğal enfekte erkek ratların yemlerine 50 g/kg 

dozunda klinoptilolit katılmasıyla alfa-D glukozidaz ve aminopeptidase 

enzimlerini iyileştirerek ratların bu parazitlerden kurtulmasını 

kolaylaştırmıştır.  

Klinoptilolitin, C. parvum ile deneysel olarak enfekte edilen kuzular 

üzerinde profilaktik ve terapötik etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada 

kolostruma %3 oranında klinoptilolit katkısının klinik sağlık skorunda 

iyileşmeye ve ookist saçılımında azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca klinoptilolit uygulamasının %97.4 oranında profilaktik olduğu ve 

%91.6 nispetinde terapötik etkinliğe sahip olduğu bildirilmiştir (Ay ve ark., 

2021).  

Klinoptilolit içeren nanopartiküllerin in vitro olarak C. parvum 

üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada (Karaoğlan, 2017) 750 ve 500 

μg/mL dozlarında klinoptilolit uygulamanın antikriptosporadial etki 

oluşturduğu bildirilmiştir. 

1.3 Abomazum Deplasmanların Tedavisindeki Etkisi 

Abomazum deplasmanları, hayvanların yoğun beslemeye maruz 

bırakılması veya abomazumun gazla dolması sonucunda meydana gelen 

önemli bir metabolik hastalıktır. Moleküler yapısı boşluklu ve kanallı olan 

zeolit bu özelliği sayesinde önemli düzeyde gazları absorbe edebilme 

kapasitesine sahiptir.  

Zeolitlerin gazları absorbe edebilme özelliğe sahip olmasından yola 

çıkan Aksoy ve arkadaşları (2018), sığırlarda sola abomazum 
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deplasmanlarında medikal olarak bu tedavisi üzerine bir çalışma yapmıştır. 

Yapılan çalışmada yemlerine %2.5 oranında zeolit ilave edilen 120 hayvanda 

sola deplasman gözlenmezken, zeolit uygulaması yapılmayan 60 hayvanda ise 

2 sola abomazum deplasmanı meydana geldiği belirlenmiştir. Aksoy ve 

Biricik (2018) tarafından 4 sağa, 2 sola abomazum deplasman tanısı konulan 

sığıra 1.5 g/kg oranında oral olarak zeolit verilerek yapılan çalışmada sola 

abomazum deplasmanlı bir hayvanın abomazumun abdomene yapışması 

olduğu tespit edilen bir hayvan haricindeki diğer tüm hayvanlarda iyileşme 

gözlemlendiği bildirilmiştir.  

Erdoğan ve arkadaşlarına (2018) ait araştırmada 5 sola abomazum 

deplasmanı ve 2 sağ abomazum deplasmanı tanısı konulmuş ineklere günde 1 

kez 5 gün boyunca 1 g/kg dozunda oral olarak klinoptilolit verilmiş, bütün 

hayvanlarda iyileşme gözlemlendiği ve yapılan hasta takibinden gebe kalana 

kadar ki sürede deplasman nüksü görülmediği de görülmüştür. 

1.4  Metabolik Hastalıklar Üzerine Etkisi  

Yüksek verimli süt ineklerinde en yaygın görülen metabolik 

hastalıklardan olan hipokalsemi ve ketozisin önlenmesi amacıyla son yıllarda 

hayvanların rasyonlarına zeolitin katkı maddesi olarak ilave edildiği birçok 

çalışma yapılmıştır (Thilsing-Hansen ve Jorgensen 2001; Thilsing-Hansen ve 

ark., 2002).  

Subklinik ve klinik hipokalsemi üzerine zeolit kullanımının etkisinin 

araştırıldığı bir çalışmada (Thilsing-Hansen ve Jorgensen, 2001) kuru dönem 

boyunca sentetik zeolit A verilmeyen ineklerde doğum sonrasında 

hipokalsemi olguları gözlemlenirken, zeolit A verilen gruptakilerde 

hipokalsemi meydana gelmediği bildirilmiştir. Aynı araştırmacı tarafından 

yapılan bir başka çalışmada (Thilsing-Hansen ve ark., 2002)  da zeolit A 

uygulamasının hipokalsemi vakalarının önüne geçildiğini ortaya 

koymuşlardır.  

Katsuolus ve ark. (2005) tarafından laktasyonun başında ve kuru 

dönemin son ayında bulunan ineklerin rasyonlarına  % 2.5 düzeyinde 

klinoptilolit ilavesinin hipokalsemi insidansını önemli düzeyde düşürdüğünü, 

doğal klinoptilolitin doğum öncesi kalsiyumun homeostatik mekanizmasını 

aktive ederek sentetik zeolit A’nın mekanizmasına benzer bir etki gösterdiğini 

ileri sürmüştür.  

Yukarıda ifade edilen çalışmalarda (Thilsing-Hansenve ark., 2002; 

Katsuolus ve ark. (2005); Thilsing-Hansen ve Jorgensen, 2001) zeolit ve 

türevlerinin hipokalsemi üzerindeki bu etkiyi, bağırsaklardan kalsiyum 
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emilimini arttırmak ve kemiklerdeki kalsiyum rezorpsiyonunun yükselterek 

önlendiğini ifade edilmiştir. 

Laktasyondaki ineklerin rasyonlarına  zeolit ilave edilmesinin 

metabolik profil üzerine etkisi  araştırılmıştır (Khachlouf ve ark., 2019). Bu 

çalışmada hayvanların rasyonlarına günlük 200 g zeolit ilavesiyle plazma 

kalsiyum konsantrasyonunu önemli ölçüde arttırdığı belirlenmiştir. Bunun 

yanı sıra süt veriminin, sütteki yağ oranı ve laktoz veriminin de arttığı 

bildirilmiştir. 

Folnožić ve ark. (2019) tarafından toplam 78 gebe ve laktasyonun 

başındaki inekler üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada rasyonlarına 50 g 

klinoptilolit ilave edilerek yapılan çalışmanın sonuçlarına göre klinoptilolit 

ilave edilen gruptaki ineklerin kan glikoz konsantrasyonunda yükselme, 

betahidroksibütirik asit  düzeyinde azalma, akut faz proteinlerin 

(paraoksonaz-1,apolipoprotein A-1,haptoglobulin ve serum amiloid A) 

konsantrasyonunda azalma şekillendiği belirlenmiştir. Bu çalışmaya paralel 

olarak yapılan bir başka çalışmada (Yarovan, 2008) 250 g zeolit ilavesinin 

antioksidan (Seruloplazmin) konsantrasyonu artırırken, oksidatif maddelerin 

(Malondialdehit) düzeyinde ise azaltmaların olduğu bildirilmiştir. 

Rasyonlarına farklı oranlarda klinoptilolit ilavesinin ketozis insidansı 

üzerine etkisinin araştırılması amacıyla yapılan bir çalışmada (Katsoulos ve 

ark., 2006) rasyona % 2.5 düzeyinde klinoptilolit ilavesinin, doğumdan sonra 

ki ilk aylarda hayvanın enerji ihtiyacını karşılayarak ketozis görülme 

insidansını önemli oranda azaltmış olduğu bildirilmiştir. Klinoptilolitin bu 

etkisinin; rumenin geliştikten sonra nişastanın sindirimini hızlandırması 

yoluyla ya da doğum öncesinde rumende  propiyonat  üretiminin arttırılması 

yoluyla ineğin enerji ihtiyacı karşılandığı ileri sürülmüştür.  

1.5 Zeolitin İshallere Karşı Etkisi  

İshalli neonatal buzağılar üzerinde Barkto ve ark. (1995) tarafından 

yapılan bir çalışmada ishal üzerine hayvanların yemlerine 2 g/kg dozunda 

klinoptilolit uygulamasının tedavi amacıyla kullanılabilir olduğunu, 1 g/kg 

dozunda ilavesinin ise koruyuculuk sağlamak amacıyla kullanılabilir olduğu 

bildirilmiştir. 

 İshal üzerine klinoptilolitin etkisinin çalışıldığı bir diğer çalışmada 

(Pourliotis ve ark., 2012) kolostruma ve süte klinoptilolit ilavesinin 

buzağılardaki ishalin süresini ve insidansını  önemli derece azalttığı ve buna 

bağlı olarak da uygulanacak olan tedavi süresinde önemli azalmaların 

meydana geldiği bildirilmiştir. Ayrıca klinoptilolit uygulanan gruplarda 
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kontrol grubuna göre E.coli’nin enterotoksijenik suşlarına karşı buzağıların 

serumlarında spesifik antikorların önemli düzeyde yüksek olduğu ve 

antikorların bağırsaklarda emilimi arttırmak amacıyla da klinoptilolitin 

kullanılabileceği belirlenmiştir. 

Vrzgula ve ark. (1988) doğumu mütakiben kolostrum ve süte 1 g/kg 

dozunda klinoptilolit ilavesiyle buzağılarda solunum, ishal ve antibiyotik 

kullanımı önemli ölçüde azaltmış olduğunu bildirmişlerdir.  

İshalli domuzlar üzerinde yapılan bir çalışmada (Sardinas ve ark., 

1991) rasyona %20 oranında klinoptilolit konulmasının domuzların ishalden 

iyileşmesi üzerine %71 oranında  katkı sağlamış olduğu belirlenmiştir. 

Gönüllü akut ishalli 73 insan üzerinde uygulanan bir çalışmada 

(Sampson, 2006) içerisinde 900 mg saflaştırılmış klinoptilolit içeren Enterex 

(ABD, Victus)  isimli tablet her 4 saatte olacak şekilde 2-6 tablet olacak 

şekilde oral verildiğinde ishalin tedavisinde başarılı olacağı vurgulanmıştır. 

Bu tür çalışmalarda (Vrzgula ve ark., 1988;Sardinas ve ark., 1991; Sampson 

2006; Pourliotis ve ark., 2012) klinoptilolitin ishal üzerindeki etkisini bağırsak 

lümeninde osmotik basıncın regülasyonu ve metabolik asidoz tablosunda 

meydana gelen iyileşme yoluyla meydana geldiği ifade edilmektedir. 

1.6 Zehirlenme Üzerine Etkisi  

Doğal ve modifiye zeolitler mükemmel bir absorbe etme kapasitesine 

sahip olması sebebiyle ağır metallerin zararlı etkilerini minimize edebilir 

(Osmanlıoglu, 2006). Deneysel olarak kurşun toksikasyonuna maruz bırakılan 

fareler üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada (Beltcheva ve ark., 2014), 

fareler 90 gün boyunca  %12.5 miktarındaki modifiye klinoptilolit KLS-10-

MA yeme karıştırılması durumunda farelerin organlarında kurşun birikimi 

önemli derecede azaldığı bildirilmiştir. 

1.7 Hematolojik Parametrelere Etkisi 

Kolostrum ve süte klinoptilolit uygulamasının buzağıların 

hematolojik parametreleri üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmadan 

(Pourliotis ve ark., 2012) elde edilen sonuçlara göre 2 g/kg dozda klinoptilolit 

uygulamasının eritrosit sayısı, hematoktrit değer ve hemoglobin 

konsantrasyonunun önemli ölçüde artmış olduğu ancak total lökosit sayısı ile 

trombosit sayısı üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir. 

Klinoptilolitin,  eritropoezisi harekete geçirerek bu etkiyi sağlamış olduğu 

ifade edilmektedir. Bu çalışmaya paralel olarak Mohri ve ark. (2008) 

tarafından sağlıklı neonatal buzağıların kolostrumu ve sütüne %2 oranında 

klinoptilolit ilavesinin eritrosit sayısı, hematokrit değer ve hemoglobin 
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konsantrasyonunun önemli düzeyde arttırmış olduğunu belirlemişlerdir. Bu 

belirtilen çalışmaların (Pourliotis ve ark., 2012; Mohri ve ark., 2008) aksine 

Katsoulos ve ark. (2005)  süt ineklerin konsantre yemlerine %1,25 ve %2,5 

düzeyinde klinoptilolit ilavesinin bazı hematolojik parametreler (hematokrit 

değer, hemoglobin konsantrasyonu ve total lökosit sayısı) üzerinde etkisinin 

olup olmadığını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada klinoptilolitin 

hematolojik parametreler üzerine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı ve 

gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılığın olmadığı 

bildirilmiştir.  

1.8 İmmün Sistem Üzerine Etkisi 

Silikatlar, silikalar ve alümino silikatların süperantijenler gibi hareket 

ederek non-spesifik bir immünstimulator olduğu bildirilmiştir (Ueki ve ark., 

1994). Zeolitin immün sistemin düzenlenmesinde önemli rol oynadığı ile ilgili 

yapılmış  birçok yapılmış çalışma vardır (Karatzia ve ark., 2010; Pavelic ve 

ark., 2002;Pavelic ve ark., 2001;Zarkovic ve ark., 2003). 

Pavelic ve ark. (2002) tarafından deneysel olarak melenoma hücre 

enjeksiyonu yapılan fareler üzerinde mikronize klinoptilolitin 

immünmodulatör ve antimetastazik  etkisinin araştırıldığı deneysel bir 

çalışmada tedavi amacıyla farelere intraperitoneal ve mide sondasıyla 

mikronize klinoptilolit uygulanmıştır. Klinoptilolit uygulaması sonrası 24 

saatte peritonda yoğun miktarda makrofaj birikiminin meydana geldiği ve 

makrofaj hücrelerini aktive ettiği, metastaz yapan melanoma hücre sayısını 

önemli oranda azalttığı bildirilmiştir. Aynı araştırmacı (Pavelic ve ark., 2001) 

tarafından in vivo olarak gerçekleştirilen paralel bir çalışmada fare ve 

ratlardaki tümör üzerine mikronize zeolit uygulamasının etkinliğinin 

araştırıldığı bir çalışmada mikronize zeolit uygulamasının tümör boyutunda 

küçülme meydana getirdiği, bu hayvanların yaşam sürelerinde uzama ve genel 

sağlık durumlarında iyileşmelerin oluştuğunu belirlemiştir. Bu çalışmanın 

(Pavelic ve ark., 2001) devamı olarak  in vitro doku kültüründe 

gerçekleştirilen  çalışmada mikronize  klinoptilolitin çeşitli kanser 

hücrelerinin proliferasyonunu azalttığı, bazı tümör baskılayıcı  proteinlerin 

sentezlenmesini tetiklediği ve protein kinaz B’yi çok iyi bir şekilde inhibe 

ettiği ortaya konulmuştur. 

Fare ve köpeklerdeki akciğer metastazının azaltılması amacıyla 

Zarkovic ve arkadaşlarının (2003)   klinoptilolit ve doksorubusini kombine 

ederek kullanıması  akciğer metastazını önemli düzeyde düşürdüğünü 

göstermiştir. 
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 Karatzia ve ark., 2010 gebeliğin son dönemlerindeki (240 ve 210 

gün) olan ineklere E.coli’nin enterotoksijenik türüne karşı aşı uygulaması 

yapıldıktan sonra hayvanların  basal rasyonlarına 200 g klinoptilolit ilave  

edildiğinde ineklerin ve buzağıların kan serumunda E.coli’nin 

enterotoksijenik türüne karşı antikor titresinde önemli derecede artış 

gösterdiği belirlenmiştir. 

1.9 Yara Üzerine Etkisi  

Zeolitler esasında çeşitli geçiş metali katyonlarını kullanılarak negatif 

yüklü nano gözenekli alüminosilikat yapıyıı dengeleyebilen maddelerdir. 

Bunun gibi metal değiştirici zeolitler, susuz koşullarda 1 mmol’den daha fazla 

nitrik oksit depolayabilir (Wheatley ve ark., 2006). 

 Nitrik oksit, geniş spektrumlu patojenlerle savaşmak amacıyla 

immün sistem tarafından doğal olarak üretilen bileşiklerdendir (Neidrauer ve 

ark., 2014). Yaralardaki iyileşmenin bozulması endojen nitrik oksit düzeyinin 

azalmasıyla ilişkilendirilir. Bu kurulan ilişkiyle ilgili olarak ekzojen nitrik 

oksit uygulaması yara iyileşmesinin hızlandırılması potansiyelini taşımaktadır 

(Jones ve ark., 2010). 

Nitrik oksit yüklü ve zeolit içeren lokal bir kremin, yara üzerindeki 

antibakteriyel etkinliğini belirlemek amacıyla yaptığı bir çalışmada 

(Neidrauer ve ark., 2014); 10 adet obez rat kullanılmış  ve bu tür kremlerin, 

geniş spektrumlu antimikrobiyal yara iyileştirici bir örtü gibi 

kullanılabileceğini göstermiştir. Deneysel olarak karaciğer parankiminde 

kanama oluşturulan sıçanlar üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada (Ayşan ve 

ark. 2009), kanama bölgesine klinoptilolit uygulamasının istatistiksel olarak 

gruplar arasında önemli derecede bir farklılık olmamasına rağmen operasyon 

sonrası kanama miktarında azalmaya neden olduğu bildirilmiştir.  

Yine deneysel olarak ratlar üzerinde yapılan hemorajik yara üzerine 

uygulanan klinoptilolit ve kaolinin birlikte kullanımının  (Bayır, 2012)  bu 

uygulamanın yapılmadığı diğer gruba oranla hemostaz süresiyle hayatta 

kalma gücü arasında anlamlı farklılıklar meydana getirdiğitespit edilmiştir. 

Deinsberger ve ark. (2022)’nın deneysel olarak yürüttüğü kutanöz 

yaralanmada saflaştırılmış klinoptilolit tüfünün (SKT) topikal yara iyileşmesi 

ve güvenirliğinin belirlenmesi üzerine yaptığıçalışmada, SKT uygulanan 

grubun yara iyileşmesinde etkin olduğu ve SKT kullanımın hem maliyet hem 

de güvenilirlik yönünden faydalı olduğu bildirilmiştir.  

Domuzlar üzerinde deneysel olarak kasık bölgesinden yapılan bir 

ensizyon ile femoral arter ve ven’e yapılan hasarda zeolit uygulamasının 
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etkinliğinin araştırılması amacıyla yapılan bir çalışmada (Alam, 2005), zeolit 

uygulamasının hasarlı bölgedeki sıvıları absorbe etmesinin yanı sıra, 

pıhtılaşma ve trombosit faktörlerini de artırdığını belirlemiştir. Yukarıdaki 

çalışmalardan (Ayşan ve ark., 2009; Deinsberger ve ark., 2022; Neidrauer ve 

ark., 2014) da anlaşılacağı gibi, zeolitin iyi bir hemostatik ajan olarak 

kullanılabileceği, ancak bu konuda daha fazla araştırma ve modellemenin 

olması gerektiği  kaçınılmaz bir gerçektir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak, zeolit ve türevleri hakkında yapılan araştırmalar gün 

geçtikçe artmaktadır. Zeolitlerin sahip olduğu moleküler yapı ve biyokimyasal 

özellikleri bu maddenin araştırılmasında önemli katkı sağlamaktadır. Bu 

özelliklere sahip zeolitler, , veteriner hekimlik, tıp, diş hekimliği, biyokimya 

gibi alanlarda farklı amaçlar için kullanılmasına zemin hazırlamıştır.  

Veteriner hekimlikte zeolit ve türevlerinden biri olan klinoptilolitin 

ishaller, abomazum deplasmanları, metabolik hastalıklarla birlikte özellikle 

hayvan besleme alanında,  kullanımının olumlu sonuçları bu maddelerin 

gelecekte farklı alanlarda kullanılmasının diğer araştırmalara da ışık tutacağı 

düşünülmektedir 
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GİRİŞ 

Homeopatik tedaviyi bir Alman dergisine yazdığı yazı ile kazandıran 

Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler 1821 -1898 yılları arasında yaşamış bir 

hekimdir. Schüssler hastalıkların ‘’doğal maddelerle, yani fizyolojik 

fonksiyon ürünleri ile’’ tedavi edilebileceğini düşünmüştür. (Şaroğlu, 2020) 

Dr.Schüssler, insan kanı ve ölümden sonra yakılan insan bedenlerinin 

küllerini inceleyerek hücre tuzları olarak ifade ettiği 12 çeşit minerali 

keşfetmiştir. (Barrera, 2010) Buna bağlı olarak hücrelerdeki minerallerin 

eksiklikleri vücutta bazı biyokimyasal dengesizliklere neden olmaktadır. Bu 

da hastalıkların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Dr. Schüssler bu 

minerallere ‘’on iki doku tuzu’’ adını vermiştir. (Şaroğlu, 2020) Hücre bu 

tuzları, inorganik kaynaklardan veya bitkilerden türetilebilir. (Attard, 2011)  

Dr. Schüssler’ in tedavi metoduna göre hastalıkların giderilmesi için 

hücrelerdeki tuzları geri yüklemek sağlık durumunu tersine çevirecek ve 

kişinin iyileşmesini sağlayacaktır.  ’’Hücrelere zarar vermemek ve emilimini 

kolaylaştırmak için maddeleri potensiye etmek (inceltmek) gereklidir. " 

(Şaroğlu, 2020) Bu nedenle 6X ve 12X homeopatik potenslerde mineral tuzlar 

hazırlanır. (Attard, 2011) 

Tuzlar fizyolojik olarak inerttir ve dokuların çok küçük hücre 

duvarlarından absorbe edilemezler. Hücre duvarını geçebilmek için küçük ve 

kolloidal şekilde dağılmış olarak küçültülmelidir. Dr. Schüssler bunun için 

bilimsel bir toz haline getirme yöntemi geliştirmiştir. Bu şekilde kılcal 

damarlardan geçirgenlik sağlanarak her doku ve organ yararlanmış olur. 

(Wulling, 1915; Şaroğlu A. 2020) 

Dr. Schussler kendi tedavi metodunu kolay ulaşılabilir ve vücudun 

temel taşlarından olan mineraller ile sadece kanıta dayalı olarak yapmaya 

çalışmıştır. Bu sebeple "Abgekürzten Therapie" adlı kitabının son baskısında 

11 mineral tuzdan bahsetmiştir. Bilim adamları bu metodu günümüzde 

oldukça genişletmiştir. Çünkü hücrelerde çok daha fazla mineralin olduğu ve 

onların da önemli fonksiyonlarının bulunduğu görülmüştür. Bu doğrultuda 

biyokimyasal fonksiyonel tuzların sayısı 33’e kadar yükseltilmiştir. (Şaroğlu 

A., 2020) 

Dr. Schüssler temelde 12 mineral tuz olduğunu yakılmış insan 

bedenlerinin küllerini inceleyerek bulmuştur. Bu tuzların insan 

organizmasının sağlıklı ve dengeli çalışması adına gerekli olduğu sonucuna 

varmıştır. İleriki yıllarda yapılan çalışmalarla temel 12 tuza ek olarak 24 tuz 

daha eklenerek günümüzde toplam sayı 36’ya ulaşmıştır. (Şaroğlu, 2020) 
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SCHÜSSLER TUZLARININ ANA PRENSİPLERİ 

NO:1  

CALCIUM 

FLOURATUM 

NO:2  

CALCIUM 

PHOSPHORICUM 

NO:3  

FERRUM 

PHOSPHORICUM 

Ana prensip: Elastikiyet Ana prensip: Stabilite Ana prensip: 

Performans, Verimlilik 

NO:4  

KALIUM 

CHLORATUM 

NO:5  

KALIUM 

PHOSPHORICUM 

NO:6  

KALIUM 

SULFURICUM 

Ana prensip: Akışkanlık Ana prensip: Enerji Ana prensip: İşleme, 

Süreç 

NO:7 

MAGNESIUM 

PHOSPHORICUM  

NO:8 

NATRIUM 

CHLORATUM 

NO:9  

NATRIUM 

PHOSPHORICUM 

Ana prensip: Rahatlama 

(Spazm Çözücü) 

Ana prensip: Alışveriş Ana prensip: Değişim 

Kabiliyeti 

NO:10  

NATRIUM 

SULFURICUM 

NO:11  

SILICEA 

NO:12  

CALCIUM 

SULFURICUM 

Ana prensip: Uyarı İletimi Ana prensip: İletkenlik  Ana prensip: Dinamiklik, 

Oluşum 

(Şaroğlu, 2020) 

1, 3 ve 11 nolu doku tuzları genellikle 12d (12x) potenste, diğer tuzlar 6d (6x) 

potenste bulunur. (Vicovan, 2021) 

EKSİKLİKLERİNDE VÜCUTTA OLUŞAN ETKİLER 

Asya kültüründe uzun yıllardan beri yaygın olarak kullanılan yüz 

analizi yöntemiyle sağlık sorunlarının erken tespiti, vitamin-mineral 

noksanlıkları, kötü beslenmeye bağlı hastalıklarla birçok sorunun cevabı 

bulunmaya çalışılmıştır. Yüz analizi ile vücudun vermiş olduğu sinyallerin 

tespiti yapılır. Ancak bu sinyaller bir teşhis olarak ifade edilemez. Bu yöntemi 

Dr. Schüssler de mineral maddelerin eksikliklerini tespit etmek amacıyla 

kullanmıştır. 
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Çin tıbbındaki teşhis yöntemi ise yaklaşık 5000 yıldır kullanılan dil 

analizidir. Fakat burada ek bir tanı yöntemi olarak mineral tuzların eksikliğini 

tanımlama da yapılır. Ancak gün içinde dilde oluşan hızlı değişimler 

sebebiyle uygulama mümkün olduğunca sabah vakitlerinde yapılmalıdır.  

Bunların yanı sıra kişinin genel durumu ve beslenme şekli de Mineral 

Tuzların eksikliğini tespitte göz önünde bulundurulmalıdır. (Çalış ve Özçelik, 

2021)  

Schüssler tuzları ile yapılan tedaviler herhangi bir yan etkiye sebep 

olmaması nedeniyle güvenlidir. Hastalık sürecindeyken veya profilaktik 

olarak da kullanılabilir. Eksikliklere göre birden fazla tuzun birlikte kullanımı 

da önerilebilir. Tedaviyi kişi kendi kendine uygulamamalı uzman kişilerin 

danışmanlığında süreç yürütülmelidir. (Şaroğlu, 2020) 

Doku Tuzları ağızdaki kan damarları yoluyla vücuda emilir, tabletleri 

bütün olarak yutmak yerine çiğnenilmesi önerilir. Bu şekilde ağızda bulunan 

kan damarlarıyla doğrudan ve hızlı bir şekilde emilir. Ayrıca tüm Schüssler 

Tuzları evcil hayvanlara da toz edildikten sonra mamalarına eklenerek 

verilebilir. (Gianevsky ve Green, 1991). 

SCHÜSSLER TUZU NO:1 (CALCIUM FLUORATUM) 

İnsan vücudunun en önemli minerallerinden biri olan kalsiyum 

kemik, diş ve kas sağlığında önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda 

vücuttaki asit baz dengesinin sağlanmasında da önemli işlevlere sahiptir. 

Keratini vücutta tutarak cilt kırışıklıklarının azalmasını ve gevşek dokuların 

güçlenmesine katkı sağlar. Elastikiyetin önemli olduğu özellikle kaslar, bağ 

doku, kemik ve tendonlar, diş ve tırnakların ihtiyaç duyduğu bir tuzdur. 

(Şaroğlu, 2020) 

Yüzdeki İşaretler 

Gözaltlarında oluşan ve dışa doğru genişleyen kübik görünümlü 

kırışıklıklar oluşur. 

Akut vakalarda ince ya da gergin görünümlüdür. Kroniklerde ise daha 

derin hatlar belirginleşmektedir. 

Küçük noktalar şeklinde benekler oluşur. 

Hasta sıkıca gözlerini kapattığında oluşan yelpaze şeklinde 

kırışıklıklar vardır. 

Göz çevresinde oluşan siyah alt tonlu kahverengi bir görünüm 

mineralin eksikliğinin arttığını buna paralel koyuluk derecesinin de 

yükseldiğinin işaretidir. 
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Mavi dudak bulgusu Calcium Fluoratum eksikliğinin en güçlü 

işaretlerinden biridir. (Natrium Sulfuricum ve Ferrum Phosphoricum 

eksikliklerinde de mavi dudak görünümü ortaya çıkmaktadır.) Mineral tuz 

eksikliklerine bağlı olarak 3 şekilde parlaklık görülmektedir. Bunlardan biri 

Reflektif Parlaklıktır. Cildin cam veya su gibi berrak bir görünüm 

kazanmasıdır. Bunun sebebi ince keratin katmanının ışığı yansıtmasıdır.  

Calcium Fluoratum eksikliğinin bir diğer güçlü kanıtı da yüzde balık pulu 

olarak adlandırılan üst göz kapağındaki keratin katmanının pul pul olmasıdır. 

Çatlak dudaklar ve diş uçlarında meydana gelen şeffaflaşma Calcium 

Fluoratum eksikliğinin diğer işaretleri olabilir. (Şaroğlu, 2020) Mineral tuz 

eksikliklerini tek bir belirtiye bağlamadan tüm semptomların birlikte 

değerlendirilerek tespitinin yapılması daha doğrudur. 

Endikasyonlar 

Kırışık deri görünümü 

Erken diş çürümesi 

Ciltte nasır oluşumu 

Cilt, dudak ve ağız kenarı kuruması ve çatlaması 

Topuklarda soyulmalar 

Diş eti çekilmesi 

Saçlarda incelme (Şaroğlu, 2020) 

Zihinsel-Duygusal Özellikleri  

Fiziksel ve zihinsel olarak zayıftırlar. (Bilgiç, 2015)   

Mineral Tuzu Tüketen Durumlar 

Flor bileşikleri bu minerali çabuk tüketir. 

Endişe, stres, radyasyon, yoğun düşünme bu tuzun tüketimini 

hızlandıran diğer unsurlardır. (Bilgiç, 2015)   

 

SCHÜSSLER TUZU NO:2 (CALCIUM PHOSPHORICUM) 

Kemik ve diş oluşumunun en önemli minerallerinden biridir. Kemik 

Tuzu olarak da bilinen Calcium Phosphoricum kemik yapının güçlendirilmesi 

ve desteklenmesinde büyük rol oynar. Özellikle menopoz dönemi 

osteoporozlarının oluşumunda önemli yer tutar. Kas aktivitesi üzerinde 

sakinleştirici etkisi vardır ve kramp oluşumunu da azaltır. Eksikliği hamilelik 

kramplarına neden olmaktadır.  Calcium Phosphoricum eksikliğinin 

yaşanmasına bağlı olarak hemoglobin oluşmaz ve demir eksikliği anemisine 

nedene olur. Vücudun protein dengesinde ve laktoz intoleransının gelişmesini 

önlemede gerekli bir mineraldir. (Şaroğlu, 2020). 
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Yüzdeki İşaretler 

Alın, burun ve ağız çevresinde mumsu bir görünüm 

Kıkırdaklı bölgelerin mumsu görünümü 

Zayıf, kırılgan ve beyaz noktalı tırnaklar 

Diş uçlarında şeffaf görünüm 

Tüylü bir görünüme sahip beyaz kaplı dil (Şaroğlu, 2020). 

Endikasyonlar 

Kansızlık  

Uyku bozukluğu 

Adele krampları 

Extremitelerde uyuşma 

Sinirlilik  

Protein intoleransı 

Osteoporoz (Bilgiç, 2015)   

Zihinsel-Duygusal Özellikleri  

 Unutkanlık 

Endişeli ruh hali 

İş yapmaya dair isteksizlik (Şaroğlu, 2020) 

Mineral Tuzu Tüketen Durumlar 

Asitli gıdaların aşırı tüketimi 

Alkol,  

Saç boyaları,  

Hamilelik, 

Kan kaybı,  

Göz yorgunluğu gibi durumlar bu mineral tuzun tüketimini arttırır. 

(Bilgiç, 2015)   

SCHÜSSLER TUZU NO:3 (FERRUM PHOSPHORICUM) 

Metabolik aktiviteyi uyarır ve demir eksikliğinin giderilmesinde 

büyük rol oynar. Kasların ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlamak için alyuvarların 

oksijen kapasitesini arttırarak yeterli oksijeni alyuvarların içinde tutmayı 

sağlar. Eksikliğinde hipoglisemi görülür. Vücut direncini arttırdığı için acil 

durumlarda kullanılması önerilen önemli mineral tuzlarından biridir. (Şaroğlu, 

2020; Vicovan, 2021) Yara iyileşmesi için kullanıldığında çok çabuk cevap 

vererek yara iyileşmesini hızlandırır. Kırmızı ve enfeksiyona yatkın 

sivilcelerin hafiflemesini sağlar. (Şaroğlu, 2020). 
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Yüzdeki İşaretler 

Kırmızı renk bu tuzun eksikliğinin en önemli göstergesidir. 

Gözaltında ve burun köklerinde oluşan mavimsi siyah halkalar 

mineral tuzun eksikliğinde ortaya çıkar. 

Yorgun ve yeterli uyku alamamış batık gözler. 

Kırmızı renkli akne 

Göz çukurlarının derinleşmesi (Şaroğlu, 2020) 

Endikasyonlar 

Yaralanmalarda ve ağrıların giderilmesinde kullanılan ‘’ilk yardım 

ilacı’’dır. 

Ateş yükselmesine bağlı meydana gelen ağrıların oluşumu 

Bulaşıcı çocuk hastalıkları 

İshal ve kabızlık 

Konsantrasyon bozuklukları (Bilgiç, 2015)   

Zihinsel-Duygusal Özellikleri  

Olaylarla başa çıkmada isteksizlik 

Sürekli kahve ve alkol tüketme isteği 

Mütemadiyen hareketlilik 

Tartışma ve saldırgan tavırlar 

İnatçılık ve kendini haklı gösterme çabası (Bilgiç, 2015)   

Mineral Tuzu Tüketen Durumlar 

Yaralanma, yanık gibi travmatik etkiler 

Yüksek oksijen tüketimi 

Ağır egzersiz,  

Nikotin-alkol ve kafein  

Kahve, siyah çay ve kakao tüketimi 

Kan kaybı bu mineral tuzun tüketimini arttırır. (Bilgiç, 2015)   
 

SCHÜSSLER TUZU NO:4 (KALIUM CHLORATUM) 

Kalium Chloratum vücudumuzda en çok bulunan mineral 

tuzlarındandır. Dr. Schüssler’e göre bu tuz detoksifikayon için önemli bir 

mineral tuzdur. Hastalıkların ikinci kademesinde kullanılır. İlk kademede 

Ferrum Phosphoricum önerilir. Eksikliğinde vücutta şişkinlikler meydana 

gelir. Yine eksikliği proteinlerin bağ dokuda birikimine neden olur. Vücuttaki 

lif oluşumunun ana kaynağıdır. Liflerin birbirine bağlanmasını destekler. 

Buna bağlı olarak mukus oluşumu, kanın viskozitesini dengeleri ve bedeni 
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sağlıklı tutar. Vücut bu mineral eksikliğini ilk olarak mukozal bölgelerden 

karşılar. Vücudun sıvı dengesini sağlar. (Şaroğlu, 2020) 

Yüzdeki İşaretler 

Göz kapağı ve çevresinde süt beyazımsı (sakallı) görüntü oluşur. 

Bazen yanaklarda ve üst dudakta da görülebilir. 

Peynirimsi bir görüntü oluşturan lekeler akut bir hastalığın 

göstergesidir.  

Kanın viskozitesinin bozulmasına bağlı olarak couperosis görülür. 

Bunun sonucu olarak yanaklarda, burun üstünde veya kanatlarında kılcal 

damarların oluşturduğu örümceksi bir görünümde akne rozasea eşlik eder. 

Dilin görünümü beyaz, gri ve parlaktır. (Şaroğlu, 2020) 

Endikasyonlar 

Vücut bezlerinde şişkinlik 

Mukozaya bağlı gelişen problemler 

Kilo almaya meyilli bir vücut 

Varis oluşumu 

Damarlarda örümcek ağna benzer bir görünüm 

Beyaz dil 

Balgamlı öksürük 

Alerji (Bilgiç, 2015)   

Zihinsel-Duygusal Özellikleri  

 Çok sevecen  

Yardımsever 

Çok halsizlik 

Artık yapamayacak durumdayım hissi (Şaroğlu, 2020) 

Mineral Tuzu Tüketen Durumlar 

Hormon eksiklikleri, 

Endokrin bez sorunları,  

Çok soğuk içecek tüketimi, 

Aşırı paketli gıda tüketimi bu mineral tuzun tüketimini arttırır. 

(Bilgiç, 2015)   

SCHÜSSLER TUZU NO:5 (KALIUM PHOSPHORICUM) 

Sinir ve kas sistemi için önemlidir. 

Ruhsal ve fiziksel yorgunluklarda motivasyon ve yaşam enerjisi 

sağlar. 
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Mesane zayıflığı durumlarında da kullanılır. (Şaroğlu, 2020) 

Yüzdeki İşaretler 

Ana Renk: Kül Grisi (Soluk Yüz) 

Yanak ve şakaklarda çökme 

Kahverengi dil pası 

Diş eti kanamaları 

Yorgun görüntü 

Batık Tırnak 

Fındık-fıstık yeme isteği (Şaroğlu, 2020) 

Endikasyonlar 

Antidejeneratif 

Yara iyileşmesi 

Sinir sistemi 

Anksiyete sorunları 

Ateş 38.8 üstü olduğunda kullanılan mineral tuzdur. (Ateş 38.8 in 

altında ise 3 numaralı tuz kullanılır.) 

Diş gıcırdatma sorunlarında 

Çok düşünen kişilerde bu mineral tuz eksikliği görülmektedir. (Bilgiç, 

2015). 

Zihinsel-Duygusal Özellikleri  

Hayata olumsuz tarafından bakma 

Agorafobi 

‘’Kendimde yapabileceğimden fazlasını beklememeliyim’’ düşüncesi 

hakimdir.  (Bilgiç, 2015)   

Mineral Tuzu Tüketen Durumlar 

İndirekt entoksikasyonlar (her türlü bağımlılık yapıcı maddeler) 

Direkt kimyasallar 

Bozulmaya yakın tüketim maddeleri (Bilgiç, 2015)   

SCHÜSSLER TUZU NO:6 (KALIUM SULFURICUM) 

Enfeksiyonun 3. kademesinde kullanılması gereken tuzdur. Hastalığın 

kronikleşmesini takiben önerilen tuzdur.  Kronikleşmiş hastalıklarda 

kullanıldığında Kalium Sulfuricum 17 saat etkisini gösterir. 6-10 numaralı 

tuzlar Detoksifikasyonda kullanılmaktadır. 

Hücrelerde ve dokularda meydana gelen birikimleri vücuttan 

uzaklaştırmak için Kalium Sulfuricum kullanılır.Hücre içine oksijen taşır. 
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Hücreden çıkanları da vücuttan uzaklaştırmak için numara 10 kullanılır.  

Özellikle pankreas için önemlidir ve insülin üretimine yardımcı olur. Cilt ve 

karaciğer tuzu olarak da bilinir.  Proteinlerin işlenmesinde ve ‘’sistein’’ 

oluşumuna katkı sağlar. Melanin metabolizmasını düzenler. (Şaroğlu, 2020) 

Yüzdeki İşaretler 

Koyu-sarı ten rengi 

Pigment lekeleri 

A harfi görünümünde burun ve ağız çevresini kapsayan kahverengi-

sarı renk değişimi 

Yapışkan kepek 

Hava açlığı (Şaroğlu, 2020) 

Endikasyonlar 

Endişeli, kontrolcü ve genellikle zor hastalardır. 

Ev içinde huzursuz, tembel ve yavaştırlar ancak dışarı çıktıklarında bu 

durumları ortadan kaybolur. 

Yapışkan kepek problemleri vardır. 

Nefes almakta zorlanırlar. 

Ana belirtileri; 

-sarı mukus 

-kepek 

- kulak ve burun tıkanıklığı 

-gezici romatizmal ağrılar (Bilgiç, 2015)   

Zihinsel-Duygusal Özellikleri  

Dengesiz bir ruh hali  

Kaprisli, gergin, histerik ve katı  

Yeterince hava alamadığı ortamlardan uzak durma isteği (oksijen 

açlığı, klostrofobi) 

Akşamüzeri ortaya çıkan ve sonradan kaybolan hüzünlülük hali 

Özgüven eksikliği ve pasif duruş (Bilgiç, 2015)   

Mineral Tuzu Tüketen Durumlar 

Sağlıksız beslenme, 

Öfke-kızgınlık 

Kızartılmış veya kavrulmuş gıdalar, 

Aşırı havuç suyu, kahve ve tütün içmek bu mineral tuzun tüketimini 

arttırır. (Bilgiç, 2015)   
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SCHÜSSLER TUZU NO:7 (MAGNESIUM PHOSPHORICUM) 

Kas, kemik ve sinir sisteminin gelişimine yardımcı olur. Ense 

kaslarının kasılmasının neden olduğu migren ağrılarının başlangıç aşamasında 

alınması önerilen bir tuzdur. Regl dönemi ağrılarının giderilmesinde etkilidir. 

ATP enerjisi sağlanması ve işlenmesinde önemli bir tuzdur. Şiddetli ağrı ve 

konvülsiyonlarda tıbbi tedaviye ek olarak kullanılabilir. Magnezyum 

fosforikum ‘’ışığı aç ve ışığı kapat ‘’ sistemi olarak isimlendirilen sabah 7‘de 

alındığında dinçlik ve enerji akşam 19’da alındığında rahat bir uyku sağlar. 

Sıcak su ile karıştırılarak içilmesi önerilir. (Şaroğlu, 2020) 

Yüzdeki İşaretler 

Magnezyum kızarıklığı olarak ifade edilen yanaklara yayılmış bir 

kırmızılık oluşur. 

Bu kızıllık sıcak değildir ancak içten içe yanıyormuş hissi verebilir. 

Gözde seyirme gözlenebilir. (Şaroğlu, 2020) 

Endikasyonlar 

Romatizmal ağrılar  

Adet dönemi sorunları 

Kas seğirmesi 

Uyku problemleri 

Ödem sorunları (Bilgiç, 2015)   

Zihinsel-Duygusal Özellikleri  

Ağrıya hassas  

Meraklı 

Unutkan 

Sinirli ruh hali (Bilgiç, 2015)   

Mineral Tuzu Tüketen Durumlar 

 Kusma, ishal, 

Bağımlılık yapıcı madde kullanımı, 

Aşırı kahve, çikolata, alkol tüketimi, 

Elektromanyetik yüklenme, 

Stres, 

Asitli yiyeceklerle beslenme bu mineral tuzun tüketimini arttırır. 

(Bilgiç, 2015)   
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SCHÜSSLER TUZU NO:8 (NATRIUM CHLORATUM) 

Elektrolit ve su dengesini sağlar. 

Sinir ve kas işlevinin kontrol edilmesine yardımcı olur. 

Mukus oluşumunda ve dağıtımında etkilidir. 

Cilt kuruluğunun giderilmesinde kullanılır. 

Besin akışını destekler. 

Mide asit üretimine yardımcı olur. 

Eksikliğinde aşırı tuz yeme, aromalı içecek tüketme ve uyarıcı 

içeceklere karşı istek oluşur.  

Yüzdeki İşaretler 

Göz çevresinde jelatinimsi ıslak bir parlaklık oluşur. 

Büyük cilt gözenekleri 

Saçlarda kepek oluşumu 

Kuru cilt ve alın bölgesinde kuruluğa bağlı döküntü oluşumu 

Dolgun yanak görünümü (Şaroğlu, 2020) 

Endikasyonlar 

Sulu mukoza ishali 

Vücudun sıvı dengesinin değişmesi 

Eklem şişkinlikleri 

Romatizmal şikayetler 

Mukoza zarları problemleri (Bilgiç, 2015)   

Zihinsel-Duygusal Özellikleri  

Karakter olarak hassas, kapalı ve içe dönük olur. 

Travmatize ruh hali (Bilgiç, 2015)   

Mineral Tuzu Tüketen Durumlar 

Zehirlere ve ağır metallere maruziyet 

Aşırı alkol kullanımı, 

Katkı maddeleri, tatlandırıcılar, 

İşlenmiş tuz tüketimi 

Aşırı tuz kullanımı bu mineral tuzun tüketimini arttırır. (Bilgiç, 2015)   

SCHÜSSLER TUZU NO:9 (NATRIUM PHOSPHORICUM) 

Asit baz dengesini sağlar. Ürik asit dengesini sağlar. Şeker 

metabolizmasını düzenler. 

Siyah nokta oluşumunu ortadan kaldırır. (Şaroğlu, 2020) 

Yüzdeki İşaretler 

Kırmızı çene  
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Tüm yüzde yağlı parlaklık 

Yüzde sarımsı noktalar 

Dudak üstende dikey yönlü kırışıklıklar 

Büyük gözenekler 

Yağlı saçlar 

Akne (Şaroğlu, 2020) 

Endikasyonlar 

Romatizma 

Zor iyileşen yaralar 

Yağ metabolizma sorunları 

Gut  

Ekşi kokulu ter 

Görme bozuklukları 

Akne (Bilgiç, 2015)   

Zihinsel-Duygusal Özellikleri  

Sert ve sinirli karakter  

Negatif duygu durumu  

İlk görüşte tanıdık gelmesi durumu 

Limoni olma hissi  (Bilgiç, 2015)   

Mineral Tuzu Tüketen Durumlar 

Aşırı alkol tüketimi, 

Aşırı şeker tüketimi, 

Süt ürünleri, 

İşlenmiş gıdalarla beslenme bu mineral tuzun tüketimini arttırır. 

(Bilgiç, 2015)   

SCHÜSSLER TUZU NO:10 (NATRIUM SULFURICUM) 

Vücuttan istenmeyen maddelerin uzaklaştırılmasında görevli olan bir 

tuzdur. Sfinkter kasların çalışmasında etkilidir. Vücut sıvılarının özellikle 

pankreas ve safra sıvılarının üretilmesine katkı sağlar. Karaciğerdeki şeker 

depolarının koordinasyonunda rol oynaması dolayısıyla şeker 

metabolizmasının düzenlenmesinde etkilidir. Gribal enfeksiyonlardan 

korunmada ve ağır enfeksiyon esnasında kullanılması önerilir. Yemek sonrası 

oluşan hazımsızlıklarda kullanılması önerilir ve hazımsızlık tuzu olarak da 

bilinir. (Şaroğlu, 2020) 
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Yüzdeki İşaretler 

Ağız çevresinde oluşan yeşil-sarı görüntü 

Şişmiş gözler ve gözaltlarında göz torbası oluşumu 

Burun ucunda İnflamasyon kırımızısı renk oluşumu 

Dil ve dil kökü yeşilimtırak renktedir. (Şaroğlu, 2020) 

Endikasyonlar 

Vücut uzuvlarında şiddetli ağrı  

Şişmiş gözler ve gözaltında torbalar 

Romatizma, eklemlerde ağrılar 

Gut Hastalığı 

Egzema  

Antienflamatuar enfeksiyon (Bilgiç, 2015)   

Zihinsel-Duygusal Özellikleri  

Kendisini ve çevresindekilerin huzurunu bozan bir tutumdadır. 

Asabiyet 

Aşırı derecede itiraz durumu (Bilgiç, 2015)   

Mineral Tuzu Tüketen Durumlar 

Alkol,  

Yağlı-asitli yiyecekler 

Yetersiz yeşillik tüketimi, 

Aşırı hayvansal proteinle beslenme, 

Safra kusma, 

İshal, 

Yeşilimsi sekresyon bu mineral tuzun tüketimini arttırır. (Bilgiç, 

2015)   

SCHÜSSLER TUZU NO:11 (SILICEA) 

Bağ dokuyu doldurup güçlendirmeyi sağlayan bir mineral tuzdur. 

Kollajen oluşumuna yardımcı bir madde olduğundan eksikliği 

kırışıklık oluşumunu arttırır. 

Saç ve tırnaklara esneklik ve güç kazandırır. 

Diş çürükleri ve bağışıklık sisteminde etkilidir. 

Ürik asit birikimini önler, GUT hastalığında kullanımı önerilir. 

(Şaroğlu, 2020) 

Yüzdeki İşaretler 

Ciltte ayna gibi cilamsı bir parlaklık verir. 
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Kazayağı 

Gözde çukurluk 

Enflamatuar kızarıklığı 

Erken yaşlanma  

Göz seyirmesi 

Kırışıklığı artmış kuru bir cilt görünümü vardır. 

Yüzde küçük gözenekler görülür. (Şaroğlu, 2020) 

Endikasyonlar 

Tikler 

Işık Hassasiyeti 

Selülit 

Tırnaklarda dikey çizgiler belirginleşir.  

Ekşi ter kokusu (Bilgiç, 2015)   

Zihinsel-Duygusal Özellikleri  

Kendinde güven eksikliği hissetme 

Sürekli üşüyen 

Endişeli 

Korkak (Bilgiç, 2015)   

Mineral Tuzu Tüketen Durumlar 

Aşırı tablet, telefon, bilgisayar kullanımı, 

Elektromanyetik yüklenmeler, 

Vücutta asit-baz dengesinin bozulması, 

Aşırı kahve içmek bu mineral tuzun tüketimini arttırır. (Bilgiç, 2015)   

SCHÜSSLER TUZU NO:12 (CALCIUM SULFURICUM) 

‘’Rejenerasyon ve Temizleme Tuzu’’ olarak kabul edilir. Eklem ve 

kıkırdak oluşumu için gerekli tuzlardan biridir. Calcium Sulfuricum dokunun 

bütünlüğünü devam ettirmek için kohezyonda görevli maddelerin oluşumunu 

sağlar. Karaciğer, safra yenilenmesi ve dokuların geçirgenliği için önemli bir 

tuzdur. Biriken toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında etkilidir. 

Antienflamatuar özelliği sayesinde mezenkimal bağ dokusuna etki ederek 

detoksifikasyonu ve patojenlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. (Şaroğlu, 

2020) 

Yüzdeki İşaretler 

Alçı benzeri, soluk yüz 

Göz ve ağız çevresinde alçı beyazı bir renklenme 

Koyu, genişlemiş gözenekler 
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Dilin arka bölümünün kil rengindedir. Bu bölümde yaralanmış hissi 

vardır. 

Sarılaşmış tırnaklar 

Yaşlanma pigmentleri oluşumu (Şaroğlu, 2020) 

Endikasyonlar 

İltihaplanmalar, 

Eklem şikayetleri, 

Yaşlılık lekeleri,  

Vitiligo (Tan, 2021) 

Zihinsel-Duygusal Özellikleri  

Başarısızlık kaygısı  

Kendini baskı altında hissetme 

Sürekli onaylanma isteği  

Çevresinin hakkındaki düşüncelerini fazla önemser. 

 (Tan, 2021) 

ACİL DURUM NOTLARI 

• 38.8 dereceye kadar olan hastalıklarda 3. Tuz olan Ferrum Fosforicum, 

38.8 derecenin üstü için 5. Tuz olan Kalium Phosphoricum 

kullanılmalıdır. (Şaroğlu, 2020) 

• 6 numaralı ve 10 numaralı tuzlar detoksifikasyonda etkilidir. 

o 6 numara hücrede ve dokuda meydana gelen birikimleri vücuttan 

uzaklaştırmada, 

o 10 numara hücreden çıkanları vücuttan uzaklaştırmada 

kullanılmaktadır. (Şaroğlu, 2020) 

• 6 ve 10 numaralı tuzlar astım hastalığında birlikte kullanılmaktadır.  

• Enflamasyonun aşamalarına göre tuzların kullanımı;  

1. Aşama No:3 Ferrum Fosforikum 

2. Aşama No:4 Kalium Chloratum 

3. Aşama No:6 Kalium Sulfuricum 

 

(Şaroğlu, 2020) 
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• 6. Tuz olan Kalium Sulfuricum, 3. Tuz olan Ferrum Fosforikum ve 10. 

Tuz olan Natrium Sulfuricum ile kombine olarak kullanılır. (Şaroğlu, 

2020) 

• 8. Tuz olan Natrium Chloratum vücut hücrelerine su taşıyarak zehirleri 

uzaklaştırır. (Şaroğlu, 2020) 

• 10. Tuz olan Natrium Sulfuricum fazla suyu vücuttan uzaklaştırır. 

(Şaroğlu, 2020) 

• 9 ve 11 numaralı tuzların birlikte düzenli olarak alındığında saçlar eski 

canlılığını ve güçlülüğünü kazanır. Asit baz dengesinin oluşmasına 

yardımcı olurlar.  

(Şaroğlu, 2020; Bilgiç, 2015)   

• Bağ dokusunu doldurucu ajan 11. Tuz olan Silika Tuzudur. (Bilgiç, 

2015)   

Elastikiyet      No:1  

Yağ dokusu      No:9    Cilt doğal yapısına kavuşur 

Bağ dokusu dolgunluğu     No:11 

(Şaroğlu, 2020) 

• 11. Tuz (Silicea) ile 12. olan Tuz Calcium Sulfuricum ters etkili 

çalışmaktadır.  

o Silicea, doğal maddenin bozulması sürecini hızlandırır. 

o Calcium Sulfuricum, çok uzun devam eden süreci sonlandırır. 

(Bilgiç, 2015)   
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GİRİŞ 

Klinik ve subklinik hipokalseminin önlenmesi amacı ile anyonik 

rasyonlar tercih edilmektedir. Bununla birlikte idrar pH’sinin 6.0 değerinin 

altına düşmesi ile birlikte sütçü ineklerde ve buzağılarında avantajdan ziyade 

olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. İdrar pH’si 6.0 – 6.8 aralığında 

oluşabilecek şekilde hazırlanan rasyon ile kontrollü metabolik asidozun, sütçü 

ineklerde hipokalsemiyi kontrol etmek için yeterli olduğu düşünülmektedir 

(Melendez ve Chelikani, 2022). 

Süt sığırlarına ait önemli bir metabolik bozukluk olan hipokalsemi, 

süt veriminde azalmaya ve düşük fertilite oranlarına neden olarak önemli 

ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Klinik formunun (süt humması) insidansı 

son yıllarda bazı ülkelerde azalmış olmasına rağmen (1996'da %5,9'dan 

2014'te %2,5 ABD’de, 2018), günümüzde insidansının %5'in üzerinde 

seyrettiği bilinmektedir (Venjakob ve ark., 2021). 

Toplam plazma Ca (tCa), 2.15 mmol/L, iyonize Ca (iCa) 1 mmol/L 

altına düşünce subklinik hipokalsemi (SCH) olarak tanımlanmaktadır (Goff, 

2018; Reinhardt ve ark., 2011; Serrenho ve ark., 2021; Tsiamadis ve ark., 

2016). İneklerde %50-80 arasında görülebildiği için prevalansı yüksektir. 

Geçmişte SCH, genel olarak buzağılamadan sonraki ilk 2 gün içinde 

meydana gelmekteydi (Reinhardt ve ark., 2011; Rodríguez ve ark., 2017). 

Güney yarım kürede merada otlayan sütçü ineklerde hastalığın görülme 

insidansı post partum 7 gün içinde % 21.7-42.3 arasında iken meraya 

çıkmayan ineklerde postpartum 7.-8. günlerde görülme insidansı %18.6 olarak 

bildirilmiştir (McArt ve Neves 2020; Melendez ve ark., 2022a, Neves ve ark., 

2018; Tsiamadis ve ark., 2021). 

Hipokalsemiyi önlemek için hafif bir metabolik asidoz oluşturmak 

amacıyla yemde anyonik bileşikler (Klorürler ve Sülfatlar) kullanılmaktadır 

(Goff, 2014 ve 2018). Bununla birlikte, klinik hipokalsemi gelişimini önlemek 

için gereken optimal rasyon anyon-katyon farkı/dietary cation- anion 

difference (DCAD) araştırılmıştır. Metabolik asidozun derecesi, idrar pH'si 

ölçülerek kolaylıkla değerlendirilebilmektedir. İdrarın pH'si, 6.0’ın altına 

indiği zaman aşırı asitlenme olduğu düşünülür. Kan pH’sini dengelemek için 

yem alımı azalır, renal proton atılımı, potasyum ve bikarbonatın emilimi artar. 

Bununla birlikte solunum sayısı artarak idrar pH’sindeki değişkenlik 

dengelenmeye çalışılır. Kan pH’si 7,2'nin altına indiği takdirde prognoz 

kötüleşir ve ölüm gerçekleşir (Goff, 2018). 

Doğum öncesi dönemde 6.0 ile 6.8 arasında hedeflenen idrar pH’si, 

ekstansif sütçü sürüler de dahil olmak üzere, Holştayn inekler için uygun 
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olduğu önerilmiştir. Bununla birlikte, 6.0'ın altındaki bir idrar pH'si (DCAD -

240 mEq/kg KM), pozitif bir DCAD rasyon ile karşılaştırıldığında, Ca 

homeostazını iyileştirdiği ve sürü içindeki idrar pH'sindeki değişkenliği 

azalttığı farklı araştırmacılar tarafından da bildirilmiştir (Glosson ve ark., 

2020; Goff, 2014; Melendez ve Poock, 2017; Melendez ve ark., 2021b Zhang 

ve ark., 2022). Ancak bu çalışmalar hafif derecede anyonik (-80 ile -120 

mEq/kg KM) olan farklı grupları içermemektedir.  

Bu araştırmada, prepartum süt ineklerinde anyonik rasyonların 

kullanımına ilişkin güncel bilgiler incelenmiş; aşırı asitlenmenin inek ve 

buzağıları üzerindeki olası olumsuz etkileri ele alınmıştır. Aşırı aynonik 

prepartum rasyonları ile beslenen ineklerin idrar ve serum metabolikleri 

incelenerek aşırı dozda anyonik tuzlar nedeniyle hem inek hem de buzağıda 

meydana gelebilecek etkiler araştırılmıştır. 

Anyonik Tuzlar, Rasyondaki Katyon-Anyon Farkı, İdrar pH'si ve 

Hipokalsemi 

Normal kanda katyonlar, anyonları çok az miktarda aştığından pH 

hafif derecede alkalidir (Goff, 2018). Genellikle K+ ve Ca2+ 'da yüksek ve Cl, 

SO4
2- ve PO4

3– bakımından anyonlardan nispeten düşük rasyon tüketen 

ruminantlar, otçul olmayanlara göre biraz daha yüksek kan pH’sine sahiptir. 

Bu nedenle ruminantlar için önemsenmeyecek seviyede metabolik alkaloz 

durumu gelişir. Bu seviyedeki metabolik alkalozun hayvan sağlığına olumsuz 

bir etkisi bulunmamaktadır. Bu durumda böbrekler, fazladan K+’ı idrar ile 

atarak alkaloz riskini engeller. İdrarda yüksek katyon içeriği, K+ bakımından 

zengin kaba yem tüketen sığırların idrarında tipiktir (Goff ve ark., 2004; Goff, 

2018). Metabolik alkaloz, süt ineklerinde yüksek katyonik rasyonlarla daha da 

artmaktadır. Metabolik alkaloz durumu, ineğin doğum sırasında kalsiyum 

homeostazını koruma yeteneğini ve aktif formunda D vitamini (1,25- 

dihidroksivitamin D) sentezleme kapasitesini azaltmaktadır (Goff, 2014 ve 

2018 Goff, 2018; Wilkens ve ark., 2020). Bu nedenle, katyon-anyon 

dengesizliğini düzeltmek için, doğum öncesi dönemde rasyona anyon 

takviyesi ile normal alkali durumu hafif bir asidoz durumuna değiştirerek 

kalsiyum homeostazını yeniden sağlamak için kullanılmaktadır (Goff, 2014; 

Wilkens ve ark., 2020). 

Düşük derecedeki metabolik asidoz, kemik ve böbrekteki paratiroid 

hormon reseptörlerinin duyarlılığını arttırmaktadır. Bunun sonucunda 

kemikten kalsiyum rezervlerinin mobilizasyonu, böbrekten ve bağırsaktan 

kalsiyum geri emilimi, dolaşımdaki kalsiyum konsantrasyonlarının artışı 
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bildirilmiştir (Goff, 2014 ve 2018). Doğum öncesi rasyonlarda anyonik 

bileşiklerin kullanımı, süt ineklerinde hipokalsemiyi önlemek için yaygın bir 

yöntem haline gelmiştir. 

Kilogram başına kuru madde (KM) mili-eşdeğer olarak ifade edilen 

DCAD'i tanımlamak için çeşitli denklemler kullanılmıştır (Goff, 2018): 

1. DCAD = (Na + K)/Cl 

2. DCAD = (Na + K) - (Cl + S) 

3. DCAD = (Na + K + 0.15 Ca + 0.15 Mg)- (Cl + 0.6 S + 0.5P) 

4. DCAD = (Na + K) - (Cl + 0.6 S) 

İdrar pH'si ile yüksek oranda ilişkili bir denklem olması nedeni ile 

hesaplamalarda genellikle denklem 2 kullanılmaktadır (Charbonneau ve ark., 

2006). Doğumdan önceki son 3-4 hafta içinde DCAD'nin düşürülerek, süt 

ineklerinde klinik hipokalsemiyi önlediği bildirilmektedir (Goff, 2014; 

Melendez ve Risco, 2016; Goff, 2018). Klorürler ve sülfatlar bakımından 

zengin rasyonlar, anyonlardan daha yüksek bir DCAD'ye (negatif DCAD) yol 

açar ve bu nedenle hipokalsemi riskini azaltmaktadır (Goff, 2018). Sonuç 

olarak, D vitamini aktivitesi artınca, kemikte Ca rezorpsiyonu artar (Goff, 

2014 ve 2018). Daha fazla anyon geldikçe, kan dahil vücut sıvılarındaki H+ 

konsantrasyonu artar ve pH düşer, bu da metabolik asidoza yol açar. Bu 

değişikliklere yanıt olarak böbrekler, Na+ ve K+ atılımını azaltır ve idrar 

pH’sini düşürür. Bu nedenle, anyonik rasyonlar ile beslenen prepartum 

ineklerde idrar pH’sinin değerlendirilmesi, metabolik asitlenme seviyesini 

değerlendirmek bakımından hızlı ve düşük maliyetli bir yöntemdir (Goff, 

2018; Lean ve ark., 2019; Wilkens ve ark., 2020). 

Rasyonda DCAD'deki değişiklikler 48-72 saat içinde idrar pH’sine 

yansımaktadır (Goff, 2014). İdrar pH’si, 24 saatlik bir süre içinde birden fazla 

numuneye gerek kalmadan küçük numuneler kullanılarak değerlendirilebilir 

(Boudra ve ark., 2022). Bununla birlikte, doğum öncesi idrar pH 'si ve 

doğumdaki kalsiyum konsantrasyonları ile ilgili çalışmalar rapor edilirken, 

alınan numunelerin doğuma kaç gün kala alındığı da dikkate alınmalıdır 

(Melendez ve ark., 2021). 

Klinik hipokalsemiden korunmak için gereken ideal idrar pH 

aralığı günümüzde hala tartışılmaktadır (Couto Serrenho ve ark., 2021; 

Goff, 2014). Anyonik tuzlar kullanılmak suretiyle belirli DCAD ve idrar 

pH’sini düşürmek hedeflenir ancak yapılacak hesaplama, belirli bir yem 

ham maddesi üzerinden olmamalıdır. Tüm rasyondaki katyon ve anyon 

içeriğine bağlı olarak, DCAD değişecektir. Alternatif olarak potansiyel 
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kompanse edilmemiş metabolik asidoza yol açabilen, idrar pH’sini 6.0'ın 

altında hedefleyen (< -200 mEq/kg KM) rasyonlar için anyonik ürünler 

bulunmaktadır (Cunningham, 2002; Glosson ve ark., 2020; Melendez ve 

ark., 2022). Aslında, kaba yem tüketen inekler için normal idrar pH aralığı 

8 ile 8,5 arasındadır (Parrah ve ark., 2013). Altıdan düşük idrar pH’si (< 

6.0), aşırı asitlenmeyi akla getirse de, inekler için tolere edilebilir aralıktır 

(Cunningham, 2002; Goff, 2018; Melendez ve ark., 2022b).  

Farklı bir araştırmada idrar pH’si 7.0'a yakın olan ineklerin klinik 

hipokalsemi geliştirme riskinin daha düşük olduğu bildirilmiştir 

(Charbonneau ve ark., 2006). Bu nedenle, Holstein inekler için hafif bir 

metabolik asidoz (6.0–6.8) prepartum süt ineklerinde hipokalsemiden 

korunmak için yeterlidir (Charbonneau ve ark., 2006; Goff, 2014; 

Melendez ve Poock, 2017). İdrar pH’sinin 3 birim azalması (8,5'ten-

5,5'e), pH ölçeği logaritmik olduğundan böbreklerin vücut tarafından 

üretilen ekstra H+' nin 1000 kat artması anlamına gelmektedir (Goff, 

2018). Yapılan bir araştırmada, DCAD ne kadar düşükse idrar pH’sinin o 

kadar düşük ve KM alımının da o kadar az olduğu; ayrıca kompanse 

olamayan metabolik asidoz riskini artırdığı bildirilmiştir (Charbonneau ve 

ark., 2006). Çalışmalarda bildirilen en düşük idrar pH'si 5,7'dir. Aslında, 

yüksek anyonik rasyon tüketen ineklerin ortalama idrar pH’si 5,9'dur. 

Ancak buzağılamada idrar pH’si, 6,2 olan ineklere kıyasla aynı tCa 

konsantrasyonuna sahip olduğu tespit edilmiştir (Caixeta ve ark., 2020). 

Rasyonda DCAD'si -100 mEq/kg KM olarak hesaplandığında 6,5'e yakın 

bir idrar asitliği indüklediğini ve kan tCa konsantrasyonunun 8,5 mg/dl'ye 

(2,15 mmol/L) yakın olan farklı bir çalışma ile tutarlı olduğu bildirilmiştir 

(Melendez ve Poock, 2017). İdrar pH'si 6,0 ile 7,0 arasında değişecek 

şekilde hazırlanan anyonik rasyonlar ineklerin klinik hipokalsemi riskini 

azaltmak ve SCH’ den korunmak için yeterli olmaktadır. Buna göre, 6.0' 

dan düşük veya 7.0'dan yüksek bir idrar pH’sine ulaşan prepartum inekler, 

plazma tCa konsantrasyonunda bir azalma olduğu ve beta hidroksi bütirat 

konsantrasyonlarını artırma eğilimi gösterdiği ortaya konmuştur 

(Melendez ve Chelikani, 2022).  

Rasyonun Ca ve anyonik yöntemi, ineğin kalsiyum ihtiyaçlarını 

karşılamak ve asit-baz dengesini korumak için önemli mi değil mi konusu 

günümüzde hala belirsizliğini korumaktadır. Deneysel olarak kastre 

edilmiş koçların kullanıldığı bir çalışmada, düşük veya yüksek DCAD ve 

rasyon Ca düzeylerinin çeşitli fizyolojik cevaplar üzerindeki etkileri 

incelenmiştir (Freitag ve ark. 2021). Anyonik rasyon grupları, düşük idrar 
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pH’si, yüksek idrar Ca atılımı ve yüksek serum iCa yoğunluğu ile önemli 

oranda ilişkili olmasına rağmen, kan pH’si ve kemikte ki değişimi gruplar 

arasında farklılık göstermemiştir. Bu sonuçlara dayanarak araştırmacılar, 

düşük anyonik grupların idrarda yüksek miktarlardaki Ca'un nereden 

kaynaklandığının belirsiz olduğu sonucuna varmışlardır (Melendez ve 

Chelikani, 2022). İlginç bir şekilde, paratiroid hormonu reseptörleri düşük 

DCAD gruplarında, daha yüksek böbrek mRNA varlığı göstermiş ancak 

Ca taşıyıcı mRNA'lar bundan etkilenmemiştir. Serumdaki D vitamini 

konsantrasyonlarında farklılıklar olmasına rağmen, Ca içeriği düşük 

rasyon kullanılan gruplarda, böbrek dokusunda apikal membran Ca kanalı 

ve sitozolik Ca bağlayıcı protein Kalbindin gibi Ca taşıma proteinlerinde 

herhangi bir artış gerçekleşmemiştir. Taşıyıcı proteinler veya rasyon ile Ca 

alınımının idrar ile atılan Ca miktarını etkilemediği düşünülmektedir. 

Anyonik rasyonlarda görülen Ca atılımının fizyolojik olarak düzenlemiş 

fazla Ca atılımından ziyade, belirli bir eşiğin üzerindeki kaybı gösterdiği 

düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmacılar, anyonik rasyonların, 

rasyondan Ca alımından bağımsız olarak idrarla Ca atılımını artırdığı 

sonucuna varmışlardır (Freitag ve ark., 2021). Bu verilerden yola çıkarak 

aşırı anyonik rasyonların faydalı olmadığı görüşünün aksine hayvanların 

kemikten mobilize edilen ve bağırsaktan emilen aşırı miktarda kalsiyumu 

büyük olasılıkla idrarla atacağı düşünülmektedir. 

Çok Düşük Anyonik Rasyonların İnek Performansı ve Sağlığı 

Üzerindeki Etkisi 

İdrar pH’si <6.0 olan ineklerin, idrar pH’si 6.0'dan yüksek olan 

ineklere kıyasla buzağılamada benzer plazma tCa konsantrasyonlarına 

sahip oldukları bildirilse de tüm geçiş periyodu boyunca ineğin 

performansını etkilemeden hipokalsemiyi önlemek ve en etkili ve ideal 

DCAD ile idrar pH'sinin ne olması gerektiğini bulmak günümüzde hâlâ 

tartışılmaktadır (Goff 2018; Melendez and Poock, 2017; Melendez ve ark., 

2019; Santos ve ark. 2019). Yapılan bir çalışmada DCAD +300 ve -200 

mEq/kg KM alımı gerçekleşecek şekilde iki farklı rasyon hazırlanmıştır. 

Buna göre, KM alımının lineer olarak azaldığı, metabolik asidozun 

ilerlediği, abomazumun deplasmanı insidensininin arttığı, fertilitenin 

azaldığı ve diğer doğum sonrası komplikasyonların meydana geldiğine 

dair önemli sonuçlar elde edilmiştir (Charbonneau ve ark., 2006; Glosson 

ve ark., 2020; Mecitoglu ve ark., 2016; Santos ve ark., 2019; Vieira-Neto 

ve ark., 2021; Melendez ve ark., 2022). Bununla birlikte, DCAD üriner 
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pH ile ilişkili olduğundan ve farklı idrar pH’sine neden olabileceğinden, 

doğum öncesi metabolik asidozun ölçülmesinde, DCAD'in değeri ile 

birlikte idrar pH’sinin değerlendirilmesi de önerilmektedir (Leno ve ark., 

2017; Glosson ve ark., 2020). Süt sığırlarında doğum öncesi idrar pH'si ile 

hipokalsemi riski arasında polinom ikinci dereceden bir ilişki 

bulunmaktadır (Santos ve ark., 2019). İdrar pH’si 5,5 ile 6,5 arasında olan 

ineklerin, daha düşük hipokalsemi riski gösterdiği bildirilmektedir. En 

yüksek plazma tCa konsantrasyonu idrar pH’si 6.0-7.0 arasında olan farklı 

bir çalışmada da benzer sonuçlar ortaya konmuştur (Melendez ve ark., 

2021a). Bu nedenle, daha hafif bir idrar pH’si, pH'nin 6,0'ın altındakilerle 

benzer sonuçlara ulaşması için yeterlidir. Bu da, pH’nin 6,0'dan az 

olmasının gerekli olmadığı kanaatini oluşturmaktadır.  

Serum tCa konsantrasyonu, kan ve idrar pH’si ve abomasum 

deplasmanı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Sola abomazum deplasmanı 

görülen süt ineklerinde dengeli bir rasyon ile beslenen ineklere göre idrar 

pH’sinin (6.11 ± 0.2-6.65 ± 0.1) ve kan pH’sinin (7.27 ± 0.01-7.32 ± 0.01) 

de daha düşük olduğu bildirilmiştir. Ancak serum iCa konsantrasyonu her 

iki grup arasında benzerlik göstermiştir (Mecitoğlu ve ark., 2016). Bu 

verilerin değerlendirildiği farklı bir çalışmada sırasıyla DCAD +110 

mEq/kg, -70 mEq/kg-180 mEq/kg KM’de olacak şekilde rasyonlar 

hazırlanmış; -180 DCAD'nin KM alımının -70 mEq/kg KM'den 1,1 

kg/gün, diğer gruptan ise 0,8 daha kg/gün düşük olduğu bildirilmiştir 

(Lopera ve ark., 2018; Vieira-Neto ve ark., 2021).  

Sırasıyla -70 ve -180 mEq/kg KM'lik bir DCAD ile beslenen 

ineklerde kan pH'sinin yaklaşık 6.5 ve 5.5 olduğu; lineer olarak düştüğü 

bildirilmiştir (Melendez ve Chelikani, 2022). Bununla birlikte DCAD -180 

mEq/kg KM ile beslenen inekler, DCAD -70 mEq/kg KM verilen ineklere 

göre ilk sağımda daha az süt verdiği kaydedilmiştir. Plazma tCa ve kan 

iCa konsantrasyonları ve perinatal hastalık insidansı arasında benzerlik 

göstermiştir. Daha anyonik bir rasyon ile beslenen ineklerin, glikoz 

yüklemesinden sonra insülin salınımı azalmış ve yağ asitlerinin salınımını 

arttıran lipaz seviyesi insülin yüklemesinden sonra artmıştır. Adipoz ve 

karaciğer dokularında glukoneogenez ile ilgili genlerin ekspresyonu, 

DCAD seviyesi tarafından değiştirilmediği için, bu değişiklikler mRNA 

seviyesine bağlı açıklanamamıştır. Daha şiddetli bir asidozu (DCAD -180) 

oluşturan rasyonların, insülin salınımını ve doku yanıtını değiştirebileceği 

ve yağ dokusundaki protein profilinin lipogenez yerine lipoliz olarak 

yapacağı kanısına varılmıştır (Vieira-Neto ve ark., 2021). Daha negatif 
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DCAD içeren bir rasyon tüketen ineklerin daha az KM alımının bir 

sonucu olarak daha yüksek lipoliz meydana getirebileceği bildirilmiştir. 

Aşırı anyonik rasyonun olumsuz etkileri, DCAD değeri -154 

mEq/kg KM olan bir rasyonda, doğumdan önceki 20 günden doğuma 

kadarki süreçte idrar pH’sinin <6,0 olduğu, buzağılamada ise benzer 

serum tCa konsantrasyonunun bulunduğu yakın tarihli farklı bir çalışmada 

da bildirilmiş; doğum öncesinde orta derecede pozitif DCAD’li (+89 

mEq/kg KM) rasyon ile beslenen bir grup ineğe kıyasla daha yüksek idrar 

Ca atılımı, doğum öncesi daha fazla serum NEFA (450 lEq/L) değeri ve 

daha düşük süt yağı yüzdesi tespit edilmiştir (Beck ve ark., 2022).  

Yakın tarihli bir başka çalışmada, doğum öncesi DCAD'si negatif 

olan rasyon ile pozitif DCAD karşılaştırıldığında doğum sonrası dönemde 

negatif DCAD olan grubun, serum tCa ve iCa'yı arttığı ve 

konsantrasyonların SCH için eşik değerinin (8,5 mg/dl tCa; 4 mg/dl iCa) 

üzerinde olduğu gözlenmiştir (Hassanien ve ark., 2022). DCAD değeri -

180 mEq/kg KM olan grup için doğum sonrası tCa ve iCa sırasıyla 9.0 ve 

4.60 mg/dL-100 mEq/kg KM olan grup için sırasıyla 8.56 ve 4.43 mg/dl 

olduğu (subklinik hipokalsemi yok); kontrol grubunda ise (DCAD 0 

mEq/kg KM) doğum sonrası tCa ve iCa'ya sırasıyla 8.0 ve 4.08 mg/dl 

(subklinik hipokalsemi) olduğu bunun ile birlikte hem anyonik 

rasyonlarda hem de kontrol grubu arasında süt verimi veya süt yağı 

açısından fark olmadığı bildirilmiştir (Hassanien ve ark., 2022). 

Rasyonları -100 mEq/kg KM ve -180 mEq/kg KM DCAD ile beslenen 

inekler karşılaştırıldığında benzer sonuçlar elde edilmiştir (Hassanien ve 

ark., 2022). Anyonik tuzların aşırı kullanımının bir avantaj olmadığı 

düşünülmektedir. İdrar pH'si 6.0'ın altına düşüren anyonik rasyonların 

ineklerin ve buzağılarının genel sağlık durumu üzerindeki etkileri 

hakkında çok az şey bilinmektedir. 
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Tablo 1 Erken Kuru ve Prepartum Hostein inekler (n=15) idrar pH’si ve kan 

metabolitleri için en küçük kare ortalamaları gebelik ve VKS etkisi için P 

değerleri (Melendez ve ark., 2022) 

Değer Erken 

Kuru 

DCAD 

+250 

Prepartum 

DCAD -

220 

SEM Periyod 

Etkisi 

(P-

Value) 

Gebelik  

Etkisi 

(P-

Value) 

VKS 

Etkisi 

(P-

Value) 

İdrar pH 8.18 5.33 0.20 <0.0001 0.13 0.25 

Kan pH 7.50 7.36 0.048 <0.0001 0.79 0.86 

Baz Fazlası 

(mmol/L) 

2.46 -7.79 1.75 <0.0001 0.65 0.93 

Laktat 

(mmol/L) 

0.99 1.49 0.55 0.021 0.90 0.29 

HCO3(mmol/L) 25.65 17.45 1.51 <0.0001 0.43 0.68 

sO2(%) 68.73 52.00 16.3 0.01 0.93 0.71 

TCO2 (mmol/L) 26.59 18.39 1.63 <0.0001 0.37 0.59 

PCO2 (mm Hg) 36.62 30.68 4.39 0.23 0.57 0.66 

pO2 (mm Hg) 37.51 29.85 18.52 0.26 0.54 0.87 

Kısaltmalar: VKS=Vücut Kondisyon Skoru; DCAD= Rasyon Anyon Katyon 

Farkı; tCO2=Toplam karbondioksit; pCO2= Parsiyel Karbondioksit basıncı; pO2 

Parsiyel Oksijen Basıncı; sO2=% oksijen doygunluğu-saturasyonu; 

HCO3=bikarbonat; SEM= Ortalamanın standart hatası. 

Şili ve Arjantin'de yürütülen bir çalışmada, idrar pH'sini 

değerlendirmek üzere rastgele doğum öncesi 60 Holstein inekten örnekler 

alınmış; plazma metabolit konsantrasyonlarını ölçmek için doğumdan 

sonraki 6 saat içinde kan örneği de toplanmıştır. Yapılan incelemelerde, 

idrar pH'si ve tCa konsantrasyonu arasında polinom eğrisel bir ilişki 

olduğu saptanmıştır (Melendez ve ark., 2021). Plazma tCa 

konsantrasyonu, idrar pH’si 6.0 ile 7.0 arasında olan ineklerde daha 

yüksek olmasına rağmen, idrar pH’si 6.0'ın altında veya 7.0'ın 

üzerindekilerde kalsiyumun daha az olduğu bildirilmiştir (Charbonneau ve 

ark., 2006; Ramos-Nieves ve ark., 2009; Wu ve ark., 2014). İdrar pH’si 

6.0'ın altındaki ineklerde daha düşük tCa plazma konsantrasyonları, farklı 

araştırmacılar tarafından da bildirilmiştir (Melendez ve Chelikani, 2022). 

Bu durum, düşük negatif DCAD rasyon ile beslenen ineklerde meydana 

gelen yem alımındaki azalma ile açıklanmıştır (Caixeta ve ark., 2020; 

Charbonneau ve ark., 2006; Glosson ve ark., 2020; Lean ve ark., 2019; 

Zimpel ve ark., 2018). Ayrıca idrar pH’si ile kan BHBA konsantrasyonu 

arasında bir ilişki olduğu bildirilmiştir (Melendez ve ark., 2021a). İdrar 

pH’si 6,5'in altında veya 7,5'in üzerinde olan ineklerin daha yüksek kan 

BHBA konsantrasyonları tespit edilmiş; bunun nedeninin aşırı anyonik 

rasyonlarda daha düşük yem alımı gerçekleştirilmiş olabileceği 
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düşünülmüştür. Yakın tarihli bir çalışmada, idrar pH’sinin 6.0'ın altına 

düşmesine neden olan -241 mEq/kg KM anyonik rasyonun metabolik 

etkisi araştırılmıştır (Zhang ve ark., 2022). Doğum öncesi ineklerde 

kontrol grubuna göre daha düşük KM alımına sahip olunduğu ve daha 

yüksek plazma NEFA konsantrasyonu (> 0.3 mmol / L) saptandığı 

bildirilmiştir. Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışmada 

ise DCAD -154 mEq/kg KM ile doğum öncesi rasyon tüketen ineklerde 

benzer yüksek NEFA seviyeleri (450 lEq/L) ortaya konmuştur (Beck ve 

ark., 2022). Çok düşük anyonik rasyon tüketen inekler, doğumdan sonraki 

ilk 24 saat içinde metabolik asidozu tolere edebilse de düşük laktasyonel 

performansla ilişkili doğum öncesi yüksek NEFA'lara da dikkat edilmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. 

Doğum öncesi ineklerde ölçülen NEFA konsantrasyonlarının >0,3 

mmol/L olması, doğum sonrası hastalıklara daha yatkınlığın artması, daha 

düşük fertilite ve sonraki laktasyonda da daha az süt verimi anlamına 

gelmektedir (Ospina ve ark., 2010). Ayrıca şiddetli anyonik rasyonun 

aksine, hafif anyonik rasyon (-100 mEq/kg KM) kullanılan bir diğer 

çalışmada, 6.3 ± 0.6'lık bir ortalama idrar pH'sinin düzeyine 

ulaşılabileceği bildirilmiştir (Couto Serrenho ve ark., 2021a). Yine, hafif 

asitojenik rasyonlar, ilk suni tohumlamada gebelik olasılığını 1,53 kat 

(1,097-2,21) artırarak yalnızca en az iki doğum yapan ineklerde fertiliteyi 

iyileştirmiştir. Benzer şekilde, hafif negatif anyonik rasyonun, birden fazla 

doğum yapan ineklerde kesime gitme oranını azalttığı bildirilmiştir (Couto 

Serrenho ve ark., 2021). Hafif negatif anyonik rasyon ile beslenen en az 

iki doğum yapan ineklerin doğum sonrası ilk 4 gün boyunca kontrol grubu 

rasyonu tüketen en az iki doğum yapan diğer ineklere göre daha yüksek 

kan tCa konsantrasyonuna sahip olduğu ortaya konmuştur (Melendez ve 

Chelikani, 2022). 

Orta dereceli negatif DCAD rasyonu, SCH'li ineklerin oranı (tCa 

2,14 mmol/L), kontrol grubuna göre daha düşük olmasına rağmen tek 

doğum yapan ineklerde herhangi bir farklılık olmadığı bildirilmiştir 

(Couto Serrenho ve ark., 2021b). İkiden fazla doğuran ineklerde süt 

humması ile vücut kondisyon skoru (VKS) arasında ilişki belirtilmiştir 

(Melendez ve Chelikani, 2022). Hafif negatif DCAD ile tedavi edilen 

VKS’si yüksek çok doğum yapan ineklerde (VKS 3.75) süt humması 

insidansı %13'ten %2'ye düştüğü bildirilmiştir (Melendez ve Chelikani, 

2022). Abomazum deplasmanı insidansı (%1,7) kontrol grubu ineklere 

göre (%3,6) göre daha düşük olduğu anlaşılmıştır (Melendez ve Chelikani, 
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2022). Birden fazla doğum yapan ineklerde pH'si 6,0 ila 6,5 arasında 

değişen idrarı hedeflemek için -108 mEq/kg KM'lik anyonik rasyon 

hazırlayan ticari işletmeden de bu veriler elde edilmiştir. Doğum sonrası 

kalsiyum durumunun süt üretimi, fertilite oranları ve genel sağlık 

durumlarını iyileştirdiği sonucuna varılmıştır. Yukarıda incelenen 

çalışmalara dayanarak, DCAD'yi -100 mEq/kg KM altına düşürmenin 

ve/veya idrar pH'sini 6.0'ın altına düşürmenin laktasyonel inek 

performansını iyileştirmediği, aksine yem alımı ve insülin duyarlılığı gibi 

sağlık parametrelerini olumsuz etkilediği görülmektedir. 

Çok Düşük Rasyon Katyon-Anyon Farkının Buzağı Sağlığına 

Etkisi 

Şiddetli metabolik asidoz buzağının sağlığı için olumsuz sonuçlara 

yol açabilir (Hasegawa ve ark., 2019). İneklerde idrar pH’si düştükçe 

(<6.0) daha yüksek oranda (%4.4’e karşı %13.6) ölü doğum meydana 

geldiği bilinmektedir (Melendez ve ark., 2021). Düşük idrar pH'li süt 

ineklerinin gebelik süresinin 2 gün daha kısa olduğu bildirilmiştir (Lopera 

ve ark., 2018). İnsülin direnci, kandaki keton cisimlerinin artmasına, 

metabolik asidozun şiddetlenmesine, peripartum dönemde KM alımındaki 

azalmaya neden olmaktadır. Bu nedenle oluşabilecek stres, gebeliğin son 

dönemlerinde buzağının sağlığında önemli metabolik bozukluklara neden 

olabilir (Ling ve ark., 2018; Mills ve ark., 1986; Van Gastelen ve ark., 

2021). Anyonik tuzlarla (DCAD -88.9 mEq/kg KM) beslenen gebe 

koyunlarda plazma kortizol konsantrasyonun, özellikle doğumdan 1 gün 

önce pozitif DCAD rasyonlarla karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu 

bilinmektedir (Espino ve ark., 2005). Kortizol seviyesindeki bu artış; güç 

doğum, inek veriminde azalmaya neden olabilir (Arnott ve ark., 2012). 

Bununla birlikte, çok düşük DCAD rasyonların hayvan verimini doğrudan 

etkilediği ve altta yatan patofizyolojik mekanizmalar günümüzde tam 

olarak açıklanamamıştır. Daha ciddi bir metabolik asidoz, ineklerde 

uterustaki fetüsü etkileyebilmektedir. Doğum öncesi düşük idrar pH’si 

(<6.0) ve düşük KM alımı yüksek ölü doğum insidansına neden 

olmaktadır. DCAD'si -180 mEq/kg KM olan bir rasyon ile beslenen bir 

grupta -100 mEq/kg KM grubuna göre daha kaliteli kolostrum eğilimi 

(P=0.16) olmasına rağmen, -180 mEq/kg KM grubunda -100 mEq/kg KM 

grubundan (41,5 ± 0,44 kg) daha düşük buzağı doğum ağırlığı (40,1 ± 

0,44 kg) olduğu (P=0,16) bildirilmiştir (Hassanien ve ark., 2022). Az 

sayıda hayvan ile yapılan çalışmada grup başına sadece 16 inek 
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düştüğünden, buzağı doğum ağırlığındaki istatistiksel farklılıkları tespit 

etmede söz konusu rakam çalışma için yetersiz kalmış olabilir. Bu 

nedenle, çok düşük negatif DCAD (daha az DCAD -100 ile -120 mEq/kg 

KM'den) içeren rasyonların buzağının doğum ağırlığına ve sonraki sağlığı 

üzerine potansiyel zararlı bir etkisi olabilir. 

Çok Düşük Anyonik Rasyonların, Asit-Baz Durumu ve 

Metabolikler 

Anyonik rasyonların metabolik cevapları üzerine yapılan önceki 

araştırmalarda klasik metabolitler (örneğin glikoz, trigliseritler, NEFA) 

incelenmiştir. Doğum öncesinde çok düşük anyonik rasyon ile beslenen 

Holstein ineklerde, plazmanın kan asit-baz parametreleri, metabolitler ve idrar 

hakkında araştırmalar yapılmaktadır. İdrar pH'sini 4.96-5.74'e düşürecek 

kadar anyonik tuz tüketen ineklerin kanlarında çok ciddi bir baz açığı bulunur. 

Bu da önemli bir metabolik asidozu işaret etmektedir. Aynı zamanda pozitif 

bir DCAD rasyon tüketen ineklerden daha yüksek kan laktat 

konsantrasyonuna sahip oldukları belirlenmiştir (Tablo 1). Anyonik 

rasyonların ineklerin idrar konsantrasyonlarında aromatik amino asitler, lizin, 

histidin ve treonin ve düşük esansiyel amino asitler ile glukojenik amino 

asitlerin olduğu; oysa dolaşımdaki toplam esansiyel olmayan ve glukojenik 

amino asitlerin daha yüksek konsantrasyonlarına sahip oldukları 

görülmektedir. Anyonik rasyonlar, bir dizi plazma gliserofosfolipid üzerinde 

belirgin etkiler göstermiştir. Dolaşım ve/veya idrar metabolik profillerinin 

metabolik asidoza duyarlı inekler için belirleyici olup olmadığını ve bu 

indekslerin normal asit-baz durumunun restorasyonundan sonra normale 

dönüp dönmediğini değerlendirmek için ileri düzey çalışmalar gereklidir.  

SONUÇLAR 

Güncel araştırmalardan yola çıkarak hipokalsemiye karşı planlı 

hareket ile SCH'nin olumsuz etkisini azaltmak mümkündür. Anyonik tuzların 

rasyon takviyesi ile sığırların laktasyonel performansı da iyileştirebilir. Ancak 

verilecek aşırı anyonik tuzların inek ve buzağılardaki olumsuz etkileri 

ilerleyen zamanlarda görülebilmektedir. İdrar pH'sinin 6.0 ile 7.0 arasında 

olduğu metabolik durum, klinik hipokalsemiyi kontrol etmek, önlemek ve 

SCH insidansını azaltmak için yeterli görülmektedir. Daha şiddetli bir asidotik 

durumun, inek ve muhtemelen buzağılar için yararlı olmaktan çok, zararlı 

olabileceği öngörülmüştür. Çok düşük anyonik rasyonların ise süt ineklerinin 

sağlığını ve verimini nasıl etkilediği hususu ile patofizyolojik mekanizmaları 
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ve bu tür rasyonların yavru sağlığını, performansını ve nesiller arası etkilerini 

ortaya koyabilecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  
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1. GİRİŞ 

Farmakolojik aktiviteleri nedeniyle bitkiler, tarih boyunca insanlığa 

hizmet etmiş olup, günümüzde de bilimsel araştırmalarda yoğun olarak 

çalışılmaktadır. Tarihsel süreçte bitkiler geleneksel sağlık uygulamalarında, 

eczacılıkta, kozmetikte, gastronomi ve gıda alanlarında kullanılmıştır 

(Nohutçu ve ark., 2019).  

Günümüzde ise bu bitkiler baharatlar, tat ve aroma vericiler, gıda 

takviyeleri, ilaçlar, renklendiriciler ve koruyucular için gerekli etken 

bileşenleri içermesinden hammade olma niteliği taşımaktadır (Solomou ve 

ark., 2016; Yaşar, 2021). Bitkiler çeşitli hastalıkların ve bir çok 

enfeksiyonların tedavi edilmesi amacıyla kültüre edilmektedir. Farmakolojik 

ve fizyolojik aktiviteleri bakımından oldukça yaygın kullanım alanına sahip 

olan bitkiler, patojen mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal potansiyele 

sahip çeşitli biyoaktif bileşenleri de sentezlemektedir.  

Biyolojik aktivitesi yüksek aromatik sular, özütler ve uçucu yağlar 

elde bitkilerden edilmektedir. Biyoaktif bileşenlerin eldesinde de çeşitli 

ekstraksiyon teknikleri yer almakta olup, çözücüler ekstraksiyonun amacına 

göre gerek su, gerekse farklı organik çözücüler şeklinde kullanılmaktadır. 

Ekstraksiyon işlemi sırasında bitkinin parçalanmasıyla yüzey alanı artması 

sağlanır. Bu sayede ekstraksiyon etkin bir şekilde gerçekleşmekte ve böylece 

ilgili polariteye sahip biyoaktif bileşiklerin çözücüye geçişi sağlanmaktadır 

(Pandian ve ark., 2006). Ekstraksiyon işlemi sonunda, çözücü uzaklaştırılır ve 

biyoaktif bileşikleri içeren özüt elde edilir (Arulmozhi ve ark., 2018).  

Ekstraksiyon verimini etkileyen en önemli parametrelerden birisi, 

ekstraksiyon sırasında kullanılan çözücüdür. Su, metanol, etanol, heksan, 

izopropanol, etil asetat, benzen, aseton, kloroform ve diklorometan gibi 

çözücüler biyoaktif bileşenlerin bitkiden elde edilmesinde yaygın olarak 

kullanılan organik çözücülerdir (Kahaliw ve ark., 2017). 

 Fenolik asitler, terpeneoidler ve alkoidler bitkilerde bulunan 

bitkilerde antimikrobiyal aktiviteden sorumlu olan sekonder metabolitlerdir. 

Bu yapılar mikrobiyal membranları bozmak, hücresel metabolizmayı 

zayıflatmak, biyofilm oluşumunu kontrol etmek amacıyla kullanıldığı gibi, 

bakteriyel kapsül üretimini inhibe etmek, çoğunlukla algılamayı kontrol 

ederek bakteriyel virülansın azaltmasını sağlamak ve mikrobiyal toksin 

üretimini asgariye indirmek gibi çok sayıda antimikrobiyal mekanizmaya 

sahiptir (Górniak ve ark., 2019). 

Yapılan çalışmalar bitkilerin antimikrobiyal aktivite gösteren 

bileşenlerce zengin olduğu ve bitkiler tarafından üretilen düşük molekül 
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ağırlıklı antibiyotiklerin iki sınıfta bulunduğunu ifade etmektedir. Bunlar; 

mikrobiyal gelişim üzerinde inhibe edici özellik gösteren fitoantisipinler ve 

antioksidan aktiviteye sahip fitoaleksinlerdir (Sukalingam ve ark., 2018). 

Bu bölümde, bitkilerde bulunan biyoaktif bileşenlerin antimikrobiyal 

etki mekanizmaları, patojen mikroorganizmalara karşı etkileri ve bitkisel 

kaynakların farmakolojik olarak antimikrobiyal olarak kullanılma potansiyeli 

hakkında detaylıca ele alınmıştır. 

2. Bitkisel Kaynakların Antimikrobiyal Ajan Olarak Kullanımı 

Mikrobiyal gelişim, gıda ve sağlık alanlarının temel sorunu 

olmasından dolayı toplum sağlığını yakından ilgilendirmektedir. Gıda 

kaynaklı bozulma ve patojenik bakterilerin neden olduğu yeni gıda kaynaklı 

hastalık salgınlarının ortaya çıkması, gıda güvenliğindeki en büyük 

zorluklardandır (Arques ve ark., 2008).  

Yapılan çalışmalar Escherichia coli ve Staphylococcus aureus gibi 

patojen mikroorganizmalarla kontamine olan gıdaların tüketilmesi, tüketici 

sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu bakterilerden E. coli idrar yolu 

enfeksiyonu, kolesistit veya septisemiye neden olurken, S. aureus çoğunlukla 

gıda zehirlenmesi, toksik şok sendromu, endokardit ve ameliyat sonrası yara 

enfeksiyonlarından sorumludur (Doyle, 2013; Rahman ve Kang, 2009). 

Bahsedilen mikroorganizmalar dışında Salmonella, Listeria monocytogenes, 

gibi bakteriler tüketici sağlığını etkilerden Pseudomonas flouresence ise, 

gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalara neden olmaktadır.  

Gıdalarda bulunan patojen ve bozulma etmeni mikroorganizmaların 

etkilerini azaltmak ya da inhibe etmek için antimikrobiyal maddeler 

kullanılmaktadır. Yasal sınırlamalar nitrit, sorbat vs gibi bazı sentetik 

antimikrobiyal maddelerin kullanımına izin vermektedir. Ancak bu sentetik 

maddelerin vücuda alımına yönelik endişeler ve yapılan fizyolojik 

çalışamalar, tüketicilerin ve bu alanla ilgilenen araştırmacıların doğal 

kaynaklardan elde edilen antimikrobiyal maddelere yönelmesine neden 

olmuştur. Doğal denildiğinde akla ilk gelen kaynak bitkiler olmasına rağmen, 

mikroorganizmalar tarafından üretilen nisin gibi bakteriyosinlerin de 

mikrobiyal gelişim üzerinde inhibe edici ya da baskılayıcı aktivitesi olduğu da 

bilinmektedir (Bensid ve ark., 2022; Davidson ve ark., 2012; Kalpana ve 

Rajeswari 2019). 

Et ürünlerinde Salmonella, L. monocytogenes, E. coli, Bacillus 

cereus, laktik asit bakterileri, Campylobacter jejuni, S. aureus gibi 

mikroorganizmaların inhibe edilmesinde kırmızı biber ekstraktı, ararot çayı 
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ekstraktı, kurutulmuş erik püresi, kızılcık konsantresi, nar kabuğu ekstraktı ile 

tarçın çubuğu, kekik, karanfil, nar kabuğu ve üzüm çekirdeği ekstraktları da 

kullanılmaktadır. Süt ürünleri ile ilgili yapılan çalışmalarda ise Eremophila 

ekstraktı, mango çekirdeği ekstraktı, limon çekirdeği ve nar kabuğu 

ekstraktları kullanımının koliform, E. coli, S. aureus, B. subtilis ve P. 

aeruginosa üzerinde antibakteriyel etkilerinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca 

yeşil çay ekstraktı ile kekik ekstraktı, aromatik hidrosollar, okaliptüs yaprağı 

ekstraktının da antimikrobiyal aktiviteye sahip bazı özütler olduğu da ifade 

edilmektedir (Khameneh ve ark., 2019).  

3. Bitkilerde Bulunan Biyoaktif Bileşenler 

Bitkilerin farmakolojik aktiviteleri karbonhidratlar, proteinler ve 

lipidler gibi birincil moleküllerin aksine, nispeten daha düşük miktarlarda 

bulunan ikincil metabolitlerden kaynaklanmaktadır. Bu metabolitler 

potansiyel yeni antimikrobiyal ve antifungal aktiviteye sahip bileşenler ya da 

bu bileşenler için gerekli öncül bileşenler olarak değerlendirilmektedir 

(Pandian ve ark., 2006). 

Güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip olan ikincil metabolitler ise, 

flavonoidler (flavonlar, flavonoller, flavanoller, izoflavonlar, 

antosiyanidinler), fenolik asitler (hidroksibenzoik, hidroksisinamik asitler), 

stilbenler, lignanlar, kinonlar, tanenler, kumarinler, dinepepeneters, 

triterpenler, politerpenler), alkaloidler, glikozitler, saponinler, lektinler, 

steroidler ve polipeptitler (Ganesan ve Xu, 2018; Sukalingam ve ark., 2018). 

Bu bileşiklerin antimikrobiyal aktvitesi mikrobiyal membranları bozmak, 

hücresel metabolizmayı zayıflatmak, biyofilm oluşumunu kontrol etmek, 

bakteriyel kapsül üretimini engellemek, çekirdek algılamayı kontrol ederek 

bakteriyel virülansı ve mikrobiyal toksin üretimini azaltmak gibi çok sayıda 

mekanizmaya sahiptir (Mickymaray ve ark. 2018; Vijayakumar ve ark. 2018).  

4. Biyoaktif Bileşenlerin Antimikrobiyal Etki Mekanizmaları 

4.1. Hücre Duvarı Yapısının Bozulması ve Parçalanması 

Fenolik bileşikler, hidroksil fonksiyonel grubunu içeren aromatik 

halkalardan oluşmaktadır. Hücre duvarında artan hidroksilasyon reaksiyonları 

sonucu parçalanma meydana geldiğinden fenolik bileşikler mutlak toksisiteye 

sahip potansiyel yapılar olarak değerlendirilmektedir (Ganesan ve Xu, 2018). 

Aromatik halkalara iki keton molekülü bağlanmasıyla oluşan 

kuoninler, nükleofilik aminoasitlerin geri dönüşümsüz komplekslerinin 

üretimini sağlayarak antimikrobiyal özellik gösterirler. Bu yapılar genellikle 

hücrelerin yüzeylere tutunmasını, membranda bulunan polipeptitleri ve 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR | 90 

 

enzimleri etkileyerek mikroorganizmanın parçalanmasını sağlamaktadır 

(Ganesan ve Xu, 2017a). 

Flavonoidler, hidroksillenmiş fenolik maddeler olup, bakteri hücre 

duvarıyla kompleks oluşturabilme ve hücre membranını parçalayabilme 

aktivitelerine sahiptir (Ganesan ve Xu, 2017b). Kuersetin ve rutin gibi yüksek 

aktiviteye sahip flavonoidler lipit tabakasının yapışkanlığını ve akışkanlığını 

azaltırken, membran geçirgenliğini de artırdığı, ayrıca hücre içi protein ve 

iyonların salımına neden olduğu da bilinmektedir (Tsuchiya ve Iinuma, 2000). 

Flavonoidler ampisilin ve tetrasiklinle sinerjist etkiye de sahiptir (Stepanović 

ve ark., 2003). Akasetin ve apigenin gibi aktif diğer flavonoidler, lipit 

tabakasının düzenini ve uyumunu bozarak hücre duvarının zayıflaması 

sonucunda sızıntılar meydana gelmesine neden olmaktadır (Matijašević ve 

ark., 2016). Bazı sentetik flavonoidler ise biyofilm tabakasını olumsuz 

etkileyerek hücre duvarının bütünlüğünü bozan mekanizmalara sahiptir 

(Budzyńska ve ark., 2011). 

Diğer bir polimerik fenolik madde olan tanninler, 

mikroorganizmaların tutunmasını, enzimlerini ve membran taşıma 

sistemlerini inhibe edebilme özelliğine sahiptir (Awolola ve ark., 2014). 

Kumarinler makrofajları uyararak mikroorganizmalar üzerine 

olumsuz etkiler gösterirler  (Fotso ve ark., 2019). Terpenler ise hücre 

membranında hasara neden olan organik bileşiklerdir (Guimarães ve ark., 

2019). Karvakrol, timol ve sinemaldehitler gibi monoterpenlerin gram negatif 

bakterilerin dış kısımda bulunan lipopolisakkarit yapıyı etkilediği ve bu 

sayede geçirgenliklerinin artırıldığı bilinmektedir (Ultee ve ark., 2002). 

4.2. Antibiyofilm aktivite mekanizması 

Biyofilm tabakası bakteriyi antimikrobiyal maddelere karşı 100 

ile1000 kat daha dirençli hale getirmektedir. Yapılan bir çalışmada, 

flavonoidlerin potansiyel antibiyofilm bileşikler olduğunu ve 

mikroorganizmaların kolonileşmesini inhibe ettiğini göstermiştir (Kahaliw ve 

ark., 2017).  

Çoğunluğu algılama, biyofilm oluşumu için önemli bir düzenleyici 

olan otoindükleyiciler E. coli, Vibrio cholerae ve S. Typhi'de hücre sinyal 

molekülü olarak değerlendirilmektedir (Vikram ve ark. 2010). Konsantrasyon 

seviyesine bağlı olarak apigenin, kaempferol, kuersetin ve naringenin gibi 

antagonistlerin E. coli ve P. aeruginosa üzerinde enteroagregatif biyofilm 

oluşumunu inhibe ettikleri ve hücre-hücre sinyallemesinde de etkin oldukları 

belirlenmiştir (Ouyang ve ark., 2016). Hidrofilik flavonoidlerin de E. Coli’de 
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biyofilm oluşumunu engelleyici etkileri görülmüştür (Vasconcelos ve ark., 

2014). Ek olarak, floretin toksin ve pilus oluşumundan sorumlu genlerin 

ekspresyonunu azaltarak E. coli’deki pilus oluşumunu önlediği ve bu sayede 

biyofilm yapımını engellediği bildirilmiştir (Mickymara ve ark., 2018). 

Prenillenmiş flavonoidlerin, E. faecalis, S. aureus, E. coli ve P. 

aeruginosa, Porphyromonas gingivalis'te membran geçirgenliğini arttırdığı, 

bu sayede atım pompası inhibitörlerini ve biyofilm oluşumunu olumsuz 

etkilediği belirtilmiştir (Christena ve ark., 2015; Kariu ve ark., 2017; Lee ve 

ark., 2015). 

4.3. DNA replikasyonunun önlenmesi 

Alkaloitler, DNA interkalasyonunda, replikasyonunda, transkripsiyon 

ve translasyonda yer alan çeşitli enzimleri inhibe eden alkali yapıda azotlu 

bileşiklerdir (Zielińska ve ark., 2019).  

Kuersetin, nobiletin, mirisetin, tangeritin gibi bitkisel kaynaklı 

biyoaktif bileşikler V. harveyi, B. subtilis, M. smegmatis, M. tuberculosis, ve 

E. coli gibi prokaryotlarda DNA replikasyonu için gerekli olan DNA giraz 

enzim inhibitörleridir (Vijayakumar ve ark., 2018). Bu aktif bileşikler giraz 

enziminin alt ünitesine bağlanıp ATP bağlanmasına karşı bir engel oluşturarak 

antimikrobiyal aktivite gösterirler. Biyoaktif bileşikler, hücre 

bölünmesinive/veya DNA giraz enziminin fonksiyonunu bozarak kromozom 

replikasyonunun tamamlanmasına engel olur ve böylece mikrobiyal üremenin 

inhibisyonu sağlanır (Verdrengh ve ark., 2004).  

Luteolin, morin ve mirisetin E. coli’de helikaz enziminin 

inhibisyonunu gerçekleştirir (Xu, 2001). Helikazlar DNA sarmalının yeniden 

düzenlenmesini ve ayrılmasını sağlayan önemli enzimlerden biridir (Shadrick 

ve ark., 2013). Mirisetin ve basalin viral revers transkriptazlara ek olarak 

DNA ve RNA polimeraz enzimlerinin potansiyel inhibitörleri olup, 

mikrobiyal gelişimi inhibe etmektedir (Bhosle ve Chandra, 2016).  

EGCG, mirisetin, ve robinetin Streptomonas maltophilia, Proteus 

vulgaris ve S. aureus’ta dihidrofolat redüktaz inhibitörleridir (Navarro-

Martinez ve ark. 2005; Raju ve ark., 2015). Dihidrofolat redüktaz nükleik asit, 

pürin ve primidin halkalarının sentezlenmesinde anahtar rol oynayan bir 

enzimdir (Raju ve ark., 2015). 

4.4. Hücre duvar yapımının inhibisyonu 

Bakterinin hücre duvarı, osmoregülasyon, solunum, taşıma 

mekanizması ve lipidlerin biyosentezinden sorumludur. Bu işlevlerin 

gerçekleşmesi için zar bütünlüğü çok önemli olup, bozulması doğrudan veya 
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dolaylı olarak metabolik işlev bozukluğuna neden olur ve sonunda bakterinin 

ölümüne yol açar (Mickymaray, 2019).  

Kateşinler farklı mekanizmalarda çift lipit katmanı içeren hücre zarını 

etkilemektedir. Kateşinler, membranın kenarındaki lipid gruplarını polar 

kısmına çeken hidrojen bağlarını oluştururlar. Epikateşin ve epigallokateşin 

gallat hücre zarındaki yapısal değişikliklerden sorumlu olan fosfolipitleri 

değiştirmektedir. Ayrıca, bu kateşinler, hücre içi ve hücre dışı enzim 

sentezinin inaktivasyonuna/inhibisyonuna neden olmaktadır (Reygaert, 2014). 

Genel olarak, antimikrobiyal maddeler için en uygun hedef yağ asidi 

biyosentezindeki enzimlerin inhibisyonudur. Bu da bakteri gelişimini 

engellemek içindir (Zhang ve ark., 2008a). Ayrıca, naringenin ve taksifolin, E. 

faecalis'te 3-ketoasil-ACP sentazını inhibe eder (Jeong ve ark., 2009). 

Epigallokateşin gallat (EGCG), 5, 6, 7, 40, 50-pentahidroksiflavon ve 5-

hidroksi-40, 7-dimetoksiflavon gibi flavonoidler malonil CoA-asil taşıyıcı 

protein transasilazı inhibe ederek bakteriyel FAS-II'yi düzenler (Zhang ve 

ark., 2004; Elmasri ve ark., 2017). EGCG, 3-ketoasil-ACP redüktaz ve enoil-

ACP redüktazı inhibe eder ve yağ asidi biyosentezini önlerler (Zhang ve ark. 

2008b). 

Kuersetin, kaempferol, 4, 20, 40-trihidroksikalkon, fisetin, morin, 

mirisetin, baicalein, luteolin, EGCG, bütein ve izolikirtigenin , FAS-II, enoil-

ACP-redüktaz, β-ketoasil-ACP redüktaz ve β-hidroksi açil-ACP 

Mycobacterium sp.'deki yağ asidi sentezinde yer alan dehidratazları inhibe 

etmektedir (Brown ve ark., 2007). Basalin, EGCG, galangin, kaempferid, DL-

sikloserin, kuersetin, apigenin ve kaempferid-3-O-glukozit bakteri hücre 

duvarının önemli bir bileşeni olan peptidoglikan sentezini inhibe ederek hücre 

duvarı hasarına neden olur (Fujita ve ark., 2005; Eumkeb ve ark., 2012; 

Vijayakumar ve ark., 2018). 

4.5. Bakteriyel toksinin önlenmesi 

Flavonoidler bakteri hücre duvarı yıkımına neden olmakta ve bu 

sayede toksinlerin hücre dışına atılması engellenmektedir (Shah ve ark., 2008; 

Lee ve ark., 2011). Kateşinler, genistein, kuercetin ve proantosiyanidinler, V. 

cholerae, E. coli, S. aureus, V. vulnificus, B. anthracis, Neisseria gonorrhoeae 

ve Clostridium botulinum gibi mikroorganizmaların bakteriyel toksin 

faktörlerini daha başlangıç aşamasında nötralize etmektedir (Rasul ve ark., 

2013; Ahmed ve ark., 2016). 

 



93 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR 

 

4.6. Enerji üretiminin engellenmesi 

Enerji üretimi veya sentezi bakterilerin canlılığı ve gelişmesi için 

hayati öneme sahip metabolik olaylardır. Flavonoitlerin varlığı S. aureus’ta 

membran depolarizasyona neden olarak hücre duvarı parçalanmasına 

yardımcı olur (Kuete ve ark., 2011).  

Benzer şekilde likoçalkonlar Micrococcus luteus’ta oksijen tüketimini 

inhibe ederek elektron taşıma sistemini kesintiye uğratır ve bakterinin 

ölümünü gerçekleştirir (Mickymaray ve Alturaiki 2018). 

Basalin, morin, silibin ve kuersetin gibi flavonoitler E. coli’de F1FO 

ATPaz sistemini inhibe ederek ATP sentezini önlemektedir (Chinnam ve ark., 

2010). 

Ek olarak, EGCG ve proantosiyanidinler Streptococcus mutans ve S. 

aureus’ta bulunan F1Fo ATPaz enziminin metabolik yolunu inhibe ettiği 

bildirilmiştir (Elmasri ve ark., 2017). 

5. SONUÇ 

Çok eski zamanlardan beri, tıbbi bitkiler, çeşitli bulaşıcı hastalıkları 

tedavi etmek için farklı toplumlar tarafından yetiştirilmektedir. Tıbbi bitkiler 

üzerine yapılan araştırmalar, bu bitkilerin antimikrobiyal, antioksidan, anti 

kanser, antiinflamatuar ve antiobezite gibi birçok farmakolojik aktiviteye 

sahip olduklarını göstermiştir. Bitkilerin bu farmakolojik aktiviteleri 

genellikle sekonder metabolitlerden kaynaklanmaktadır. Fenolik asitler, 

terpeneoidler ve alkoidler bitkilerde bulunan ve antimikrobiyal aktiviteden 

sorumlu olan sekonder metabolitlerdir. Yapılan çalışmalarda bu metabolitlerin 

antimikrobiyal mekanizmaları detaylıca irdelendiğinde, birden fazla farklı 

metabolik yolaklara etki ederek antimikrobiyal etki gösterdiği görülmüştür. 

Bitkilerde bulunan bu biyoaktif bileşiklerin etki mekanizmasının tam olarak 

anlaşılamamasının sebebi ise, aynı anda birden fazla inhibisyonların ya da 

parçalanmaların meydana gelmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu çalışmada sekonder metabolitlerin mikroorganizma üzerine 

etkileri detaylıca araştırılarak ortaya konmuştur. Bitkisel kaynakların 

antimikrobiyal olarak kullanımı sırasında karşılaşılan en önemli zorluklar elde 

edilen ekstraktın saflığı ile alakalıdır. Sağlanan ekstraktın içerisindeki 

biyoaktif bileşenlerin saf olarak eldesi günümüzde pahalıya mal olduğu için, 

çok fazla tercih edilememektedir. Ancak teknolojinin gelişmesi, bitkisel 

biyoaktif bileşenlerin kolay eldesi ve saflaştırılmasının giderek 

pratikleşmesiyle günümüzde kullanılan sentetik antimikrobiyal maddelerin 
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yerini bitkisel kaynakların alacağı ve bu yönde hız kazanılacağı 

düşünülmektedir. 
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1.GİRİŞ 

Fetal gelişim sırasında su homeostazının sağlanması fizyolojik açıdan 

büyük bir öneme sahiptir. Plasentanın başarılı bir şekilde oluşması ve 

gelişmesi, ortalama fetal büyüme ve homeostazın sürdürülmesi için kritik 

noktadır. Blastosist evrelerinde, plasenta ve fetal membranlarda çeşitli 

aquaporinlerin (AQP'ler) ekspresyonu gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, 

AQP'lerin normal gebelikte, fetal büyümede, amniyotik sıvı hacminin 

homeostazında ve diğer organlarda su tutulmasında önemli roller oynadığı 

öne sürülmüştür. Bununla birlikte, AQP'lerin fetal gelişimdeki fonksiyonel 

önemi henüz açıklığa kavuşturulmamıştır (Martínez ve Damiano, 2017). 

1.2.Plasenta 

Plasenta ve fetüs gelişimi, fertilizasyon anında başlayan devamlı bir 

süreçtir. Plasenta, yavrunun akciğeri, böbrekleri, karaciğeri, endokrin sistemi 

ve bağışıklık savunması olarak görev yapan, gebelik dönemine has ve oldukça 

özelleşmiş geçici bir organdır. Bu nedenle, plasenta temel işlevleri yerine 

getirmesinin başarılı bir gebelik ile doğrudan ilişkisi vardır. Plasenta, anne ve 

fetüs arasında bir arayüz sağlar, fetal allogreftin reddedilmesini önler, 

solunum gazı değişimini sağlar, besinleri taşır, fetal atık ürünleri ortadan 

kaldırır ve peptit, steroid hormonları salgılar (Martínez ve Damiano, 2017). 

Plasenta oluşumu, prinsipal hücreler olan trofoblastların uygun 

büyümesini, farklılaşmasını ve olgunlaşmasını gerektirir. Trofoblast hücreleri; 

çoğalan ve çok çekirdekli sinsityotrofoblast hücrelerine farklılaşan villöz 

mononükleer sitotrofoblast hücreleri ve ekstravillöz trofoblast hücreleri olmak 

üzere iki tip hücreye ayrılır. Villöz sinsityotrofoblast hücreleri, anne kanı ile 

doğrudan temas halindedir ve anne ile fetüs arasındaki besin, atık ve gaz 

alışverişini kolaylaştırır. Ek olarak sinsityotrofoblast, gebeliğin ilerlemesi için 

gerekli hormonların biyosentezine de katkıda bulunur. Ekstravillöz trofoblast 

hücreleri uterus dokularına akın eder ve fetal-plasental üniteye uygun kan 

beslemesini garanti etmek için uterus spiral arter duvarlarının yeniden 

şekillenmesine katılır (Gude ve ark., 2004; Golos ve ark., 2013; Pfeffer ve 

Pearton, 2012). 

Anatomik olarak, plasenta dışa bakan anneye ait yüzey ve içe bakan 

fetusa ait yüzey olmak üzere iki yüzeyden oluşur (Şekil 1). Plasentanın fetus 

tarafı amniyon veya amniyotik zar ile kaplıdır. Amniyonun altında daha kalın 

bir zar olan koryon bulunur. Koryondan çıkan, plasentanın ana işlevsel birimi 

olan uzantılar koryonik villuslardır (Şekil 2). Koryon villusları, anne kanıyla 

maksimum temas alanına izin vermek için bir fetal kılcal damarlar (kan 
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damarları) sistemi içerir Göbek kordonu da fetal taraftan çıkar (Şekil 1). Anne 

tarafı, desidua ve kotiledonlar olarak bilinen lobüllerden oluşur. Her bir 

kotiledon, koryondan çıkan aynı koryonik villusları içerir. Plasentada 

maternal ve fetal kanı ayıran dokuya plasenta bariyeri denir (Martínez ve 

Damiano, 2017). 

2.PLASENTA DA SUYUN TAŞINMASI 

Plasentanın ana işlevlerinden biri, anne ve fetüs arasında besinlerin ve atık 

ürünlerin seçici olarak taşınmasını teşvik etmek ve fetal sıvı homeostazını 

sürdürmektir. Bu süreçler, sitotrofoblast hücrelerinin füzyonuyla meydana 

gelen fetal plasental villusların en dışındaki örtücü hücre tabakası olan 

sinsityotrofoblast ve koryon- amniyon içeren fetal membranlar tarafından 

kontrol edilir. Bu nedenle, plasentanın başarılı oluşumu ve gelişimi, ortalama 

fetal büyüme ve homeostazın sürdürülmesi için kritik öneme sahiptir 

(Martínez ve Damiano, 2017). 

 

Şekil 1.İnsan plasentasının bir kesitinin şematik çizimi (Martinèz ve Damiano, 2017) 
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Su, hücre ve dokuların en önemli bileşenidir ve gebelik sırasında su 

homeostazı normal fetal gelişim için çok önemlidir. Ancak maternal-fetal sıvı 

dengesinin moleküler mekanizmaları tam olarak anlaşılamamıştır. Hamilelik 

sırasında, fetal ağırlığın katlanarak büyümesi nedeniyle fetal su gereksinimleri 

belirgin şekilde artar. Plasenta çok düşük geçirgenliğe sahip bir zar gibi 

davrandığından, plasentadan difüzyonel geçiş fetal gereksinimleri karşılamaya 

yeterli olmayacaktır (Stulc, 1997; Jansson ve ark., 1999). Fizyolojik veriler, 

insan plasentası boyunca transfer için hem transselüler hem de paraselüler bir 

yolun mevcut olduğunu göstermektedir, ancak ikincisinin morfolojik 

korelasyonu belirsizdir (Edwards ve ark., 1993). Bu süreçlerin moleküler 

mekanizmaları hakkında çok az şey bilinmektedir. İzole membran 

veziküllerinde yapılan önceki araştırmalar, suyun plasenta boyunca bir lipit 

difüzyon yolu ile hareket ettiğini öne sürmüştür (Jansson ve ark., 1999; 

Jansson ve Illsley, 1993; Jansson ve ark., 1993). Bununla birlikte, yirmi 

birinci yüzyılın başında, insan sinsityotrofoblastının apikal zarında AQP3 ve 

AQP9'un eksprasyonları tanımlanmıştır (Damiano ve ark, 2001). Günümüzde, 

suyun hem paraselüler hem de transselüler yollarla insan hemokoriyal 

plasentasından geçtiği ve transferinin AQP'ler tarafından kolaylaştırılabileceği 

kabul edilmektedir (Martínez ve Damiano, 2017). 

3.PLASENTADA AQUAPORİNLERİN REGÜLASYONU 

Gebelik boyunca, amniyotik sıvı hacminin regülasyonu, bu sıvının 

üretimi ve emilimi arasındaki dengeye bağlıdır (Brack,1997; Mann ve ark., 

1996; Gillibrand,1969; Eis ve ark., 1992; Liu ve ark.,2008; Beall ve ark., 

2007). Fetal membranların ve AQP'lerin bu düzenlemede yer aldığı zaten 

gösterilmiştir. Bununla birlikte, insan plasentasında ve fetal membranlarda 

AQP protein regülasyonu hakkında çok az şey bilinmektedir. Bazı çalışmalar, 

cAMP'nin insan amniyon epitel hücrelerinde AQP1, 3, 8 ve 9 mRNA 

ekspresyonunu uyardığını öne sürmektedir (Wang ve ark., 2006; Wang ve 

ark., 2003). Bununla birlikte, bireysel genin cAMP stimülasyonuna tepkisi 

farklı olarak ortaya çıkmaktadır. cAMP tedavisinin AQP3 ekspresyonun 

regülasyon artışını hızlı ancak geçici olarak desteklediği gözlenmiştir (Wang 

ve ark., 2006). AQP8 ekspresyonu söz konusu olduğunda, regülasyon artışı 

hızlı ve kalıcı olurken, AQP1 ve 9'un yanıtları cAMP tedavisinden sonra 

gecikmiş ve uzun süreli olmuştur (Wang ve ark., 2003). 

 

 

 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR | 106 

 

 

Şekil 2. İnsan koryonik villusları. (A) Koryonik villusunun şematik çizimi. (B) 

Terminal villi doku bölümünün Hematoksilen ve eozin (H&E) boyaması. ST 

(sinsitiyotrofoblast) hücreleri villusun tüm yüzeyini kaplar. Büyütme × 400. 

(Martinèz ve Damiano, 2017) 

Ek olarak, bir protein kinaz A aktivatörü olan SP-cAMP'nin AQP1, 8 

ve 9 mRNAekspresyonu üzerinde etkisinin olmadığı da bulunmuştur, bu da 

cAMP'nin bu proteinleri bir protein kinaz A bağımsız yolu aracılığıyla 

regülasyonu arttırdığını düşündürür (Wang ve ark., 2007). Her iki AQP'nin de 

bir su kanalı işlevinin yanı sıra üre ve gliserol dahil nötr çözünen maddelere 

karşı geçirgen olması dikkat çekicidir. AQP3 ve AQP9'un cAMP tarafından 

bu belirgin kooperatifregülasyon artışı, amniyotik sıvı ile fetal dolaşım 

arasında ozmotik bir gradyanı korumak için amniyotik üre ve diğer çözünen 

maddelerin intramembranöz absorpsiyonun gerçekleşmesi için önemlidir 

(Martínez ve Damiano, 2017). 

AQP8'in amniyon epitel hücrelerinde ozmotik stres tarafından 

düzenlendiği bulunmuştur. Hipotonik ortamın AQP8 mRNA ve protein 

ekspresyonunu önemli ölçüde arttırdığı, hipertonik ortamın ise ekspresyonunu 

önemli ölçüde azalttığı gözlenmiştir. Bu bulgular, AQP8'in amniyotik sıvının 

dengesine katılabileceğini düşündürmüştür (Qi ve ark., 2009). 

Ayrıca, Belkacemi ve ark. yakın zamanda trofoblast benzeri 

hücrelerde AQP1 gen ekspresyonunun da vazopressin tarafından 

regülasyonun arttırıldığını saptamışlardır (Belkacemi ve ark., 2008). Yapılan 

bu çalışma, AQP1 ekspresyonu üzerindeki vazopressin etkisinden cAMP'ye 

bağlı bir yolun sorumlu olduğunu göstermiştir. Oligohidramniyoslu fetüslerin 

amniyotik sıvısında vazopressin seviyeleri daha yüksek olabileceğinden, bu 

bulgular AQP1'in amniyotik sıvı hacminin düzenlenmesinde önemli 

olabileceğine dair güçlü kanıtlar olarak değerlendirilebilir (Martínez ve 

Damiano, 2017). 
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Son zamanlarda AQP3 kodlayan genin, insan amniyonunda ve 

epitelyal amniyotik hücrelerde all-trans-retinoik asit tarafından düzenlendiği 

bulunmuştur (Prat ve ark., 2015). Bu nedenle retinoik asit, AQP3 proteininde 

bir artışa sebep olabilir ve gliserol alımına neden olan AQP3 transkriptlerini 

indükleyebilir, bu da AQP3 fonksiyonunda bir artış olduğunu düşündürür. 

Ancak bu sonuçların amniyotik sıvı homeostazındaki önemi hala 

bilinmemektedir. A vitamininin epitelyal bir yara iyileştiricisi olması 

nedeniyle, aktif türevi all-trans-retinoik asidin AQP3 yoluyla fetal membran 

ortamında önemli olabileceği öne sürülmüştür (Martínez ve Damiano, 2017). 

Yakın zamanda insülinin, bir fosfatidilinositol 3-kinaz inhibitörü 

tarafından bloke edilen amniyonda AQP3 ve AQP9'un transkripsiyonel 

ekspresyonunu önemli ölçüde baskıladığı bildirilmiştir (Bouvier ve ark., 

2015). 

Trofoblastta ifade edilen AQP'ler ile ilgili olarak, yalnızca AQP9 

ifadesinin düzenlenmesi geniş çapta araştırılmıştır. Gende ve protein üzerinde 

çok sayıda regülasyon bölgesinin varlığı, birçok mekanizmanın AQP9 

ekspresyonunun regülasyonunda rol oynayabileceğini düşündürür (Martínez 

ve Damiano, 2017). 

4.GEBELİK BOYUNCA AQUAPORİNLER 

Döllenmeden sonra konseptus, bir iç hücre kütlesi ve trofektoderm 

epiteli ile çevrili sıvı dolu bir boşluktan oluşan blastosiste dönüşür. Daha önce 

farelerde, blastosistte AQP 3, 8 ve 9 ekspresyonları tanımlanmış ve bunun 

AQP'lerin kavitasyon sürecinde meydana gelen trans-trofektoderm su 

hareketlerinde rol oynayabileceği öne sürülmüştür (Watson ve Barcroft, 2001; 

Barcroft ve ark., 2003). Anatomik ve histolojik olarak farklı plasentalara sahip 

insan, koyun ve fare türlerinde AQP 1, 3, 8 ve 9’un bulunduğu bildirilmiştir 

(Prat ve ark., 2012). İnsan gebeliğinin erken evrelerinde, AQP 1, 3, 4, 5, 8, 9 

ve 11, koryon villuslarında eksprese edilir. AQP11, hücre içi bir AQP 

olduğundan, fizyolojik işlevinin, translasyona ve uygun protein katlanmasına 

izin veren endoplazmik retikulumda uygun bir ortamı sürdürmek olabileceği 

öne sürülmüştür (Prat ve ark., 2012; Escobar ve ark., 2012). AQP11'in 

embriyogenez sırasında artmış ekspresyonu, tükürük bezleri, böbrekler ve 

boşaltım sistemleri gibi belirli organların gelişimiyle ve embriyoya yavaş su 

transferi ile ilişkili olabilir (Park ve Cheon, 2015). Bununla birlikte, fetal 

gelişim sırasında AQP11 ekspresyonu giderek azalır ve gebeliğin sonuna 

doğru organ işlevselliği olgunluğa ulaştığında, diğer AQP'ler su 

düzenlemesini üstlenir (AQP1, 3, 8, 9). Bu bulgular AQP11'in intravesiküler 
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homeostazda önemli bir rol oynadığını düşündürür ve AQP11'in insan 

gestasyonu sırasında fetal membranlardaki rolüne ilişkin yeni bakış açıları 

sunar (Escobar ve ark., 2012; Park ve Cheon, 2015; Bednar ve ark., 2015). 

Mann ve arkadaşları, fetal membranlarda AQP1 ve AQP3'ün 

ekspresyonunu bulmuşlar ve AQP'lerin amniyotik sıvı hacminin 

düzenlenmesine katkıda bulunabileceğini öne sürmüşlerdir. Ayrıca AQP1' 

plasental damarların kapiller endotelinde tespit edilmiştir (Mann ve ark., 

2002). Wang ve ark., koryoamniyonit membranlarında AQP8 ve AQP9'un 

ekspresyonunu bildirmiştir (Wang ve ark., 2001; Wang ve ark., 2004). Son 

zamanlarda, amniyotik membranlarda AQP11 ekspresyonu da bildirilmiştir 

(Prat ve ark., 2012). AQP3 ve AQP9, insan sinsityotrofoblastının apikal 

membranlarında bulunan ilk AQP'lerdir (Damiano ve ark., 2001). AQP8’in de 

trofoblastta lokalize olduğu bildirilmiştir ancak bu proteinin hücre polaritesi 

henüz belirlenmemiştir (Wang ve ark., 2004). Ek olarak, De Falco ve çalışma 

arkadaşları, trofoblastta AQP4'ün ekspresyonunu ve gebelik boyunca 

downregülasyonunu tanımlamıştır (De Falco ve ark., 2007). 
 

Tablo 1. Fetal organlardaki AQP dağılımlarının tür varyasyonları (Martínez ve 

Damiano, 2017). 

                             Türler 

Organ Sıçan Fare Koyun İnsan 

Böbrek AQP1,2,3 - AQP1,2 AQP1,2 

Akciğer AQP 1,4 AQP5 AQP1,3,4,5 - 

Deri AQP3 AQP3 - - 

Kalp -- - AQP3,4,8 - 

Beyin AQP4 - - AQP1,4 

 

 

Fetal büyüme sırasında fetal organlar, uygun sıvı değişimini sağlamak 

için AQP'leri eksprese eder. AQP'ler kalp, deri, akciğer, merkezi sinir  
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sistemi ve diğerleri gibi birçok organın doğru gelişimi için gereklidir 

(Liu ve Wintour, 2005). Tablo 1, farklı türlerin fetüslerinde bulunan AQP'leri 

göstermektedir (Martínez ve Damiano, 2017). Bu türler arasında, suyun çeşitli 

bölmelere girip çıkmasını etkileyebilecek yerleşim, gebelik süresi ve hayati 

organların olgunlaşması açısından belirgin farklılıkların olduğunu belirtmekte 

fayda vardır. Amniyotik sıvıya ana girdiler fetal idrar ve akciğer sıvısı 

olduğundan, bu fetal organlarda AQP'lerin ifadesi amniyotik sıvı oluşumunda 

önemli olabilir. Fetal böbrek, amniyotik sıvının korunması için gerekli olan 

büyük miktarlarda seyreltik idrar üretir ve bu, bu organın düşük AQP2 

seviyeleri ifade etmesi nedeniyle mümkündür (Baum ve ark., 2003; Devuyst 

ve ark., 1996). Diğer yazarlar da sıçan fetal böbreklerinde AQP3 ve AQP4'ün 

zayıf ekspresyonunu bulmuşlardır Yamamoto ve ark., 1997; Baum ve ark., 

1998). 

Ek olarak, insanlar, sıçanlar, fareler ve tavşanlar dahil olmak üzere 

çeşitli türlerin fetal akciğeri, en az AQP (AQP 1, 3, 4 ve 5) eksprese eder ve 

amniyotik sıvı oluşumuna katkıda bulunur (Harding ve Hooper, 1999). 

Bununla birlikte, sıvının fetal pulmoner epitel boyunca hareketinin 

düzenlenmesini içeren faktörler tam olarak araştırılmamıştır (Martínez ve 

Damiano, 2017). 

Sonuç olarak; AQP'lerin gebelikte, fetal büyümede ve amniyotik sıvı 

hacminin homeostazında ve diğer organlarda su tutulmasında önemli roller 

oynadığı açıktır. AQP'lerin fetal gelişimdeki fonksiyonlarının henüz açıklığa 

kavuşmamış olması, bu alanda yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç 

duyulduğunun göstergesidir. 
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GİRİŞ 

Hayvancılık, Bingöl ilinin en önemli gelir kaynağı olma potansiyeline 

sahiptir. Çiftlik hayvanları özelinde sığır, koyun, keçi ve az da olsa manda 

gibi ruminantların yanında yumurta tavukçuluğu ve arı yetiştiriciliği üzerinde 

de durulmuştur. Bununla birlikte evcil hayvan tanımı içerisinde; yetiştiricisine 

gelir sağlayan at, eşek, kedi, köpek ve güvercin gibi türlere de yer verilmiştir. 

Hayvancılık, halkın sağlıklı, dengeli ve güvenli beslenebilmeleri için 

diyetlerinde ihtiyaç duydukları proteinin karşılanması (Karadavut ve ark., 

2010), gelişen ve değişen dünyada ekonomik ve sosyal birçok alanda faydalar 

sağlamaktadır. Avrupa Birliği’ne katılmak için en önemli alt sektör olan 

hayvancılık kolu, hayvan kaynaklı ham maddelerin kullanıldığı sanayi 

dallarının gelişebilmesi, kırsal bölgelerde istihdam oluşturulması, tarımda 

verimliliğin artırılması, kalkınmada öncelikli yörelerin gelişiminin 

sağlanması, dış ticaret dengelerinin sağlanması gibi birçok nedenle ülkemiz 

için stratejik öneme sahiptir (Gürsoy ve Macit, 2013). Gerçekten de dünyanın 

hiçbir ülkesinde, hayvancılık sektörünü geliştirmeden kırsal alanda ekonomik 

kalkınmayı sağlamak mümkün olmamıştır (Aral, 1996; Esen, 2017). 

Hayvan yetiştiriciliği açısından, ülkemizin sahip olduğu coğrafi 

koşullar son derece elverişli olanaklar sunmaktadır. Her şeyden önce kaliteli 

ve geniş çayır-meraların varlığı hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılığı 

destekler durumdadır. Ülkemizde hayvancılığın en yoğun yapıldığı yerler 

olarak dikkati çeken bölgeler; Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgeleridir. Özellikle Doğu Anadolu, coğrafi özellikleri 

bakımından hayvancılık yüksek uygun potansiyele sahip olmakla birlikte 

ülkemizdeki büyükbaş hayvan varlığının yaklaşık %24’ü ve küçükbaş 

varlığının da %34’ü bu bölgededir (Akpınar ve ark., 2012). 

Bingöl’de halk eliyle yürütülen hayvancılığın büyük ölçüde 

geleneksel yöntemlerle yapılması, ilin ekonomik yönden yüksek gelir getiren 

bir faaliyet olması, aynı zamanda bu yönlü öne çıkması için engel teşkil 

etmektedir (Esen, 2017). 

Bu bölümde, Bingöl ilinin evcil hayvan genetik kaynakları profilinin 

ortaya koyulmasının yanında, ildeki hayvancılığın genel sorunları tartışılarak 

bu yönde bazı çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken, özel 

yaklaşımla sadece çiftlik hayvanları değil, aynı zamanda ildeki önem sırasına 

göre diğer evcil türlere de yer verilmiştir. 
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Bingöl İlinin Coğrafi Özellikleri ve Evcil Hayvan Varlığı 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde yer alır. 

Doğusunda Muş, kuzeyinde Erzurum ve Erzincan, batısından Tunceli ve 

Elâzığ, güneyinde de Diyarbakır ile çevrelidir. Bingöl, 39º 56’ - 41º 20’ doğu 

boylamları ile 38º 28’ - 39º 31’ kuzey enlemleri arasındadır. 

Bingöl’de eğim ve yükseltiler kısa mesafelerde coğrafyanın 

değişmesine bağlı olarak engebeli bir arazi özelliği göstermektedir. 794 m ilin 

en düşük yükseltisidir ve en yüksek yer ise 2958 m’dir. Şehrin üzerinde 

kurulmuş olduğu Bingöl Ovası’nın ortalama yükseklik ölçüsü 1150 m’dir. 

Ülkemizde sanayinin istenilen düzeye ulaşamadığı, çayır, otlak ve 

meraların geniş bir şekilde yer aldığı, bitkisel üretimde de topraklarının sınırlı 

olduğu bölgelerde hayvancılık sektörü gelişim gösterememiştir. Bingöl ilinin 

sahip olduğu fiziki şartlar ve coğrafya tarımsal faaliyet ve işlerini de büyük 

ölçüde sınırlamıştır. Böylece hayvancılıkla orman ürünleri ilin ekonomik 

faaliyetleri yönünden öne çıkmasına vesile olmuş iki ana unsur olmuştur. 

Ayrıca ilin topraklarının yaklaşık %42’sini geniş mera alanları kapladığından,  

hayvansal ekonominin desteklenmesinde büyük katkı sağlamıştır (Esen, 

2017). 

Tarihsel süreç içerisinde doğal ve zengin bir kültürel geçmişimin 

yanında önemli coğrafik konuma da sahip Bingöl’de, birçok farklı türden 

çiftlik hayvanı yetiştirilir. Bu evcil hayvanların içerisinde öncelikli olarak 

küçükbaş (koyun-keçi), daha sonra büyükbaş, kanatlı, arı ve tek tırnaklı 

hayvanların sayısı dikkat çeker. Manda varlığı az da olsa hala yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Aşağıda 2021 yılı kayıtlarına göre, Bingöl'de yetiştiriciliği 

yapılan evcil hayvan varlığı özetlenerek verilmiştir. 

Küçükbaş Hayvan Varlığı 

Bingöl ili, geniş mera varlığı ile koyun ve keçi yetiştiriciliği için 

önemli bir potansiyele sahiptir. Bingöl küçükbaş hayvan sayısı bakımından 

ülkemizde 100 bin nüfusa düşen koyun sayısı yönüyle on birinci ve keçi sayısı 

bakımından da dokuzuncu sırada yer almaktadır. Küçükbaş hayvan varlığı 

yeterli düzeydedir. Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığının % 1,21’ine denk 

gelen 696.131 baş koyun-keçi bulunmaktadır. Bu miktarın yaklaşık % 

74,9’una denk gelen 521.512 baş koyun, geri kalan % 25,1’ine denk gelen 

174.619 başı ise keçi türüne aittir (TÜİK, 2022). 

Ayrıca Bingöl ilinin ilçelerine bağlı köylerinde yetiştirilen koyun ve 

keçiler, ilin engebeli ve dağlık arazilerdeki yaylalarında yetiştirilmektedir. 
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Mera varlığı 250.172 ha’dır. Bingöl’deki meralar ülkemizin toplam 

mera varlığının %1,9’unu oluşturmaktadır (TÜİK 2022). 

Büyükbaş Hayvan Varlığı 

Ülkemizin büyükbaş hayvan varlığının yaklaşık %0,73’ü Bingöl iline 

aittir. İl genelinde yetiştirilen çiftlik hayvanları içerisinde büyükbaş hayvan 

sayısı toplam 132.307'dir. Büyükbaş hayvan varlığının 132.183'ü sığırdan ve 

124'ü ise mandadan oluşmaktadır. Sığır varlığının yarısından fazlası kültür ve 

kültür melezi sığırlardan meydana gelmiştir. Sığır varlığının yaklaşık %18’i 

olan 23.777 baş kültür ırklarına aittir. Bunların %78’ini (102.832)  kültür 

melezi ve %4’ünü (5.574) ise yerli sığırlar meydana getirir (TÜİK, 2022). 

Kanatlı Hayvan Varlığı 

Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde etlik piliç sayısı 676.250, yumurtacı 

tavuk sayısı 93.348, hindi 29.180, kaz 6.652, ördek ve beç tavuğu ise 3.148 

adettir. Toplamda 808.614 adet kanatlı hayvan bulunmaktadır (TÜİK, 2022). 

Arı Varlığı 

İl genelinde 157.413 adet arı kovanı bulunmaktadır. Bu kovanların 

155.693 adeti (%98,9) yeni fenni kovan ve %1,1’ine denk gelen 1.720 adeti 

de eski usul kovan olarak bulunmaktadır (Anonim, 2022). Bingöl’de arıcılık 

çok önemli sayılabilecek bir iş kolu durumundadır. 

Bingöl bal üretiminde Türkiye’de 2020 yılı verilerine göre14. ve 2021 

yılında ise 1.723.686 ton bal üretimi ile 16. sırada yer almıştır. Balmumu 

üretiminde ise 2020 yılında Türkiye’de 18. ve 2021 yılında ise 42.398 ton 

balmumu üretimi ile 21. sırayı almıştır (TÜİK, 2022). 

İldeki arıcılık işletmelerinin sayısı Türkiye sıralamasında özellikle 

son on yılda giderek artmış ve 874 işletme ile 38. sırada bulunmaktadır. Bu 

işletmeler arasından 2’si Kiğı ilçesinde, 1 tanesi de Genç ilçesinde olmak 

üzere 3 adedi organik arıcılık faaliyeti göstermektedir (Anonim, 2022). Bu 

doğrultuda organik arı ürünleri üretimi bakımından ilde henüz yeterli düzeyde 

gelişim sağlanmadığı görülmektedir. 

Tek Tırnaklı Hayvanlar 

İl genelinde, tek tırnaklı hayvan sayısı,3.258 baştır. Bunlardan 1.325 

baş at, 1.456 baş katır ve 477 baş eşek türüne aittir (TÜİK, 2022). Bingöl 

genelinde yetiştirilmekte olan atlar belirli bir ırk özelliği taşımamaktadır. 

Fakat bazı kaynaklarda, bu bölgede “Doğu Anadolu Atı” adıyla anılan bir at 

ırkından bahsedildiği, bu atların aynı ırka mensup çeşitli genotipi taşıyan 

melez hayvanlar olduğu düşünülmektedir. İl genelinde yetiştirilen eşeklerin 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR | 120 

 

birçoğu yük taşımak veya binek amaçlı kullanılır (Güleç 2005, Ertürk ve 

Yılmaz, 2012). 

Kedi Varlığı 

Yaklaşık bir yıldır yürürlükteki “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin 

Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması” yönetmeliği doğrultusunda, 

Bingöl ilinde 38 dişi, 32 adette erkek olmak üzere toplam 70 adet kediye çip 

takma işlemi uygulanarak kayıt altına alınmıştır (Anonim 2022). Yönetmelik 

gereği bir yıl içerisinde ülke genelinde bütün kedi ve köpeklere çip 

taktırılması zorunlu tutulduğundan ilerleyen zamanlarda ilin kedi-köpek 

potansiyelinin daha net verilerle belirtilebilebileceği düşünülmektedir. Bingöl 

iline has bir kedi ırkı bulunmamaktadır. Bu yönüyle il kedi ırkları bakımından 

farklı bir görüntü sergileyememektedir.  

Köpek Varlığı 

Bingöl’de farklı ırktan köpekler de görülebilmektedir. Kangal 

(Karabaş), Kars (Kafkas), Tazı, Çatalburun ve Kurt köpeklerine oldukça sık 

rastlanılmaktadır. İl genelinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda Merkez’de 280, ilçeler 

toplamında da 430 adet olmak üzere kayıtlı toplam 710 adet köpek 

bulunmaktadır. Bingöl Belediyesi Hayvan Toplama Merkezinde son dört 

yıldır işlem gören köpek sayısı 1123, sahiplendirilen köpek sayısı ise 522 

adettir. Ayrıca sayısal bakımdan 39 dişi ve 32 erkek köpeğe toplamda 71 çip 

takılarak kayıt altına alınmıştır (Anonim, 2022). 

Diğer Türlerin Varlığı 

Bingöl ilinin genelinde deve, tavşan veya kürk hayvanı 

yetiştiriciliğinin yapıldığına dair bir veriye rastlanmamıştır. Ayrıca evcil 

domuz bulunduğuna dair bir veriye de ulaşılamamıştır. İpek böceği 

yetiştiriciliği 2008 yılında yarım kutu, 2019 yılında 6, 2020 yılında da 15 kutu 

olarak gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında ipek böceği yetiştiriciliğine ait bir 

veriye bulunamamıştır. Ancak Tarım ve Hayvancılık bakanlığının %100 hibe 

desteği ile 2021 yılında iki adet bakım ve besleme evi kurulmuş, 2022 yılında 

ise üretime başlanmıştır. (TÜİK, 2022; Anonim, 2022). 

Tartışma ve Genel Değerlendirme 

Bingöl ilinin hayvan varlığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2022) 

ve Çiftçi Kayıt Sistemi istatistik verileri incelendiğinde, il genelinde ekstansif 

ve entansif hayvancılık faaliyetinin yapıldığı, ancak hayvancılığın büyük bir 

kesiminin geleneksel yöntemlerle ve ekstansif hayvancılık faaliyeti şeklinde 
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yürütüldüğünü söyleyebiliriz. İlde sadece bir süt entegre tesisi bulunmaktadır. 

Ayrıca il merkezinde 4, Solhan ilçesinde ise 2 adet olmak üzere toplam 6 adet 

süt sığırı işletmesi, il merkezi ve ilçelerde 12.140 adet kombine türde 

büyükbaş işletme ile 87 adet besi sığırı işletmesi olmak üzere toplamda 

12.227 adet büyükbaş işletme yer almaktadır (Tablo 1). Büyükbaş hayvancılık 

işletmelerinin %66,47’si 1-10 baş kapasiteye sahip işletmelerdir (Anonim, 

2022). Bu durum Bingöl’deki işletmelerin büyük çoğunluğunun aile tipi 

olduğunu ve ekonomik olarak istenen düzeyde verim elde edilemeyen 

işletmelerden oluştuğunu göstermektedir. İlde günlük süt işleme kapasitesi 

1.069 ton olan bir işletme tesisinin kurulması ile birlikte, işletmelerde büyüme 

ve modernizasyon eğilimleri başlamıştır. 

Tablo 1: Bingöl İlinde Büyükbaş Hayvancılık İşletme Kapasitelerinin Dağılımı 

(Anonim, 2022) 

Büyükbaş 

İşletme Kapasitesi (Baş)  

Toplam 
1-5  6-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-100  

101-

200  

201-

500  
≥500  

İşletme 

Sayısı 

(Adet) 

5.045 3.082 2.536 859 322 152 195 32 3 1 12.227 

Toplam 

İşletme 

Sayısına 

Oranı (%) 

41,26 25,21 20,74 7,03 2,63 1,24 1,59 0,26 0,02 0,01 100 

Hayvan 

Sayısı 

(Baş) 

13.261 22.641 33.729 20.537 11.135 7.004 12.450 4.202 720 6.628 132.307 

Toplam 

Hayvan 

Sayısına 

Oranı (%) 

10,02 17,11 25,49 15,52 8,42 5,29 9,41 3,18 0,54 5,01 100 

 

İlçe merkezleri Bingöl merkezine göre daha çok mera ve yaylalara 

sahip olduğundan, küçükbaş hayvancılık daha yoğun yapılmaktadır. Özellikle 

göçer tipte küçükbaş hayvancılık yapan ailelerin en önemli yaylaları ilçelerde 

bulunmaktadır. Buralarda üretilen erkek toklular, diğer bölgelerden gelen 
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besiciler ve dişi toklular ise damızlık hayvan yetiştiricileri tarafından satın 

alınarak il dışına çıkarılmaktadır. 

İl genelinde koyun ırkı ağırlıklı olarak Morkaramandır. Akkaraman 

ırkı ve varyetelerinin yetiştirildiği de görülmektedir. Bingöl ili küçükbaş 

hayvancılığında önemli bir potansiyele sahiptir. İlde 2.345 koyun-keçi karışık 

işletme varken, tek tür besleyen 639 koyun, 628 keçi olmak üzere toplamda 

3.612 küçükbaş hayvancılık işletmesi vardır (Tablo 2). 

Tablo 2: Bingöl İlinde Küçükbaş Hayvancılık İşletme Kapasitelerinin Dağılımı 

(Anonim, 2022) 

 

Küçükbaş 

İşletme Kapasitesi (Baş) 

Toplam 
1-

25  

26-

50 

51-

100 

101-

200 

201-

500 

501-

1000 

1001-

2000 

≥ 

2000 

İşletme 

Sayısı 

(Adet) 

507 446 640 848 844 265 60 2 3.612 

Toplam 

İşletme 

Sayısına 

Oranı (%) 

14,04 12,35 17,72 23,48 23,37 7,34 1,66 0,06 100 

Hayvan 

Sayısı (Baş) 
5.300 16.872 47.161 118.822 254.286 171.429 77.046 5.215 696.131 

Toplam 

Hayvan 

Sayısına 

Oranı(%) 

0,76 2,42 6,77 17,07 36,53 24,63 11,07 0,75 100 

 

 

 İldeki bu işletmelerin %55,9’u 100 baş ve üzeri kapasiteye sahiptir. 

Bu durum ilde büyükbaş işletmelerin kapasitelerinin aksine küçükbaş 

işletmelerin kâr açısından verimli olduğunun bir göstergesidir. Şehrin arazi 

varlığının %30’unun meralardan oluşması, ilin sosyokültürel yönden 

küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli olması ve işletmeye gerekli 

işgücünün aile bireylerinden sağlanması küçükbaş hayvancılığın diğer 

hayvancılık kollarına göre daha fazla gelişmesine katkıda bulunmuştur 

(TÜİK, 2022; Anonim, 2022). 
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Küçükbaş hayvan sayısı bakımından Bingöl, ülkemizde ilk sıralarda 

yer almaktadır. Geçmiş yıllarda ilin küçükbaş hayvan varlığına bakıldığında 

hayvan sayısında azalmanın olduğu görülmektedir. Bu düşüşte köyden kente 

göçler, sosyo-ekonomik yapı ve şehir yaşantısının cazibesi gibi durumlar 

etkili olmuştur. 

Bilinçli ve iktisadi bir üretim yaklaşımı ile ele alınması halinde 

küçükbaş hayvancılık sektörü, Bingöl ekonomisinin lokomotifi olabilecek 

düzeydedir. Bu hususta önemli olan canlı hayvan satışları veya koyunlardan 

elde edilen gıda ürünlerinin satışında nitelikli hayvan ve ürünlerin piyasaya 

sunulmasına özen gösterilmesidir. Uygun ve etkili pazarlama yöntemlerinin 

benimsenmesi de önemli konulardan biridir. Bingöl mera varlığının 

genişliğiyle koyunculuk bakımından önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. 

İlin mera varlığı 250.172 ha'dır. Bingöl’deki mera varlığı, ülkemizdeki toplam 

meranın %1.9’unu oluşturmaktadır. Bölgenin florası da bir hayli zengindir. 

Şehrin üretim modeli otlatmaya dayalı olduğundan üretilen et ve süt doğal ve 

yüksek kalitededir. Küçükbaş hayvanlar, meradan en iyi şekilde yararlanan, 

yılın her mevsimi merayı rahatlıkla kullanabilen canlılardır. Bu nedenle, 

hayvancılık bölge için en düşük maliyetli alt sektörlerin başında yer alır ve 

koyun ve keçi yetiştiriciliği bu yönüyle önde gelmektedir. Koyundan elde 

edilen yapağıya yönelik tüketici talebinin gittikçe azalması, gelişen pamuklu 

ve sentetik tekstil ürünlerinin öne çıkması bu ürün için negatif bir etki 

oluşturmaktadır. Koyun etinin kendine has koku ve aroması özellikle büyük 

şehirlerde talebi azalttığından sadece kuzu ve toklu eti daha cazip 

gelmektedir. Bingöl İlinde yetiştirilen koyun ve keçiler, uzun yıllar lokal 

ekolojik şartlara uyum sağlamış yerli genotiplerdir. Bu genotiplerin 

oluşmasında bölgenin iklimi, yaylaların varlığı, arazi yapısı ve bitki 

çeşitliliğinin etkin bir rol oynar. Bu genotipler vücut büyüklüğü ve ölçülerinin 

yüksekliği ile tanınmaktadır. 

İl genelinde yetiştirilen sığırların yaklaşık olarak yarısı kültür ve 

kültür melezi sığırlardan oluşması ve giderek kültür melezi sığırların artması 

da hayvan varlıklarında önemli bir avantajdır. Rakımı yüksek ilçelerde yerli 

sığır ırklarının çoğunlukta olduğu söylenebilir. 

Irk açısından melez hayvan durumuna bakıldığında geçmiş yıllara 

kıyasla bir gelişmenin varlığından söz edilebilmektedir. Bölgede ırk 

bakımından etkili bir genetik ıslah uzun yıllar devam eden yapay tohumlama 

çalışmalarının başarıya ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasıyla elde 

edilmiştir. Et ve süt verimi yüksek kültür ırkı hayvanların yaygınlaştırılması 

ve bu konuda yetiştiricilerin bilgi düzeylerinin artırılmasına olan ihtiyaç hâlâ 
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vardır. Beslemenin yetersiz düzeyde yapılması hayvanlardan elde edilen et, 

süt ve döl verimini direkt olarak etkilemektedir. Hayvancılık sektörünün daha 

verimli bir hale getirilebilmesi için, hayvan besleme yöntemlerinin 

iyileştirilmesi konusunda çiftçilere yönelik detaylı eğitim programlarının 

düzenlenmesi gerekmektedir (Sarka, 2011). 

Çiftçi kayıt sistemi verilerine dayanarak il genelindeki büyükbaş 

hayvancılık işletmelerinin % 66.47’si 1-10 baş arasında hayvana sahiptir. 

Bölge çiftçisinin çoğu kombine tipteki üretimi tercih eder. Eldeki verilerin 

ışığında, et ve süt ürünleri üretiminin tamamen hane halkının ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik olduğu görülmektedir. Bunun yanında, %23'lük kısmı 

ise büyük işletme yapısına sahip üreticilerden oluşmakta, kendi et ve sütlerini 

işletme tesislerine satmaktadırlar. Aynı durum küçükbaş yetiştiricilik ve 

kümes hayvanları üretiminde de söz konusudur. 

İl genelinde hayvancılıkla uğraşan işletmelerin büyük çoğunluğu 

küçük aile işletmeleri halindedir. Bu işletmelerin küçük kapasiteli olmaları ve 

modern teknolojiye sahip olamayışları pahalı bir üretim yapmalarına yol 

açmaktadır. Yani ekonomik verim seviyesinin altında kalan üretimleri 

sebebiyle zarar etmektedirler. Bu yüzden et ve süt üretiminde rekabetçi 

avantajların sağlanması isteniyorsa, üretimin verim ve kalite yönüyle 

yapılıyor olması, aynı zamanda sektör içinde modern türdeki işletmelerin 

yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Bu yapılırken işletmede hedeflenen 

ekonomik verim seviyesi de belirlenerek hayvan ırkı ona göre seçilmelidir. 

İl genelinde yetiştirilen melez atlar dağlık bölgelerde binek olarak 

veya iş amaçlı kullanılmaktadır. Bazı ilçelerde at, eşek ve katırlar sahipleri 

tarafından ufak çaplı zirai faaliyetlerde araba çekmede veya ağırlıklı olarak 

çobanlar tarafından binek amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca Karlıova ilçesinde 

bahar ve yaz aylarında göçer hayvancılık yapanların sevk ve hareketleri 

sırasında kullanıldığı, sonrasında geride bıraktığı yılkı atları da görülmektedir. 

İl geneline bakıldığında özelikle tek tırnaklıların yoğun olarak yetiştirildiği 

yerleşim yerlerinin ilçelerden Karlıova (1.221 adet) ve Solhan (872 adet) 

olduğu bilinmektedir (TÜİK, 2022). 

Eşekler, binek olarak veya su ile eşya taşımak amacıyla 

kullanılmaktadır. Özellikle ilde çok yaygın olan koyun sürülerinin yanında 

eşeklere sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Çobanların yiyeceği gıdalarla kişisel 

eşyaları eşekler tarafından taşınmaktadır. 

Bingöl il merkezinde 4 ve Solhan ilçesinde 10 olmak üzere toplam 14 

adet yumurtacı tavuk işletmesi yer alırken, merkezde 19 adet etlik piliç 

üretimi yapan işletme bulunmaktadır. Et üretimine yönelik işletmelerin 
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kapasiteleri 30.000-40.000 adet arasındadır. Yumurtacı işletmelerden 1-500 

adet arası 9 işletme, 501-1.000 adet arası 2 ve 1.001-5.000 adet arası da 3 adet 

işletme vardır (Anonim, 2022) 

İl genelinde aile işletmeleri bazında, ev ihtiyaçlarını karşılayacak 

miktarda kanatlı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kanatlı yetiştiriciliği yönüyle 

genel bir problem görünmemektedir. Ülkemizde zaman içerisinde yaşanan 

ekonomik krizler, soya ve mısır gibi kanatlı yemi ham maddelerinin dış alım 

ile sağlanması, ayrıca kanatlı hayvan üretiminde devlet desteğinin yeterli 

olmaması veya başka sebeplerden yüzünden üretim yapmak giderek 

güçleşmektedir. Kanatlı sektörünün sorunları teknik olmaktan daha çok 

ekonomik, daha da ötesi politiktir (Türkoğlu ve Sarıca, 2014). 

Bingöl ilinin topografik yapısı bakımından çoğunluğu dağlık ve 

engebeli bir arazi varlığına sahip olması, tarımsal faaliyet yapılan araziler 

dışındaki alanlarda bolca var olan doğal bitki örtüsüne bağlı olarak daha çok 

arıcılık yapmaya elverişlidir. Yine bu dağlık coğrafyada zirai ilaçlamanın 

yapılmıyor olması da büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

bölgedeki arıcılar için organik arıcılık yapılmasına olanak sağlanmaktadır. 

Bingöl ilinde arıcılığın özellikle Merkez, Karlıova, Genç, Solhan ve Kiğı 

ilçelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. İl genelinde 1.148 aktif, 379 pasif 

üyeden oluşan Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği adı altında birleşen arıcılar 

faaliyetlerini sürdürmektedir (Anonim, 2022; Anonim 2022b). 

Yaygın olarak yapılan koyunculuk faaliyeti, koyun sürülerinin 

yanında çoban köpeklerinin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Fakat 

hayvancılığın önemli kollarından biri olan koyunculuğun gün geçtikçe 

azalması, çoban köpeklerine olan ihtiyacı da azaltmakta ve buna bağlı 

popülasyonlarında da bir düşüşe yol açmaktadır.  

Bingöl ilinde tavşan ve evcil domuz vb. evcil hayvanların 

yetiştiriciliğinin yapılması, yakın gelecekte de mümkün görünmemektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

-Bölgede genetik olarak ıslahı sağlanmış, et ve süt verimi yönünden 

yüksek olan kültür ırkı hayvanların yaygınlaştırılması ve yetiştiricilerin bu 

konuda bilgi düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

-İldeki hayvancılığın verimli ve ekonomik bir hale getirilebilmesi için 

hayvan besleme yöntemlerinin iyileştirilmesi konusunda yetiştiricilere yönelik 

çalışmaların yapılması ve kaliteli yem bitkisi üretimi için gerekli 

desteklemelerin verilmesi önemlidir. 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR | 126 

 

- Hayvancılıkta verimi artırmak için yüksek verimli hayvanların 

uygun çevre koşullarında barındırılması şarttır. Hayvanın sahip olduğu 

genetik potansiyelini verimlerine yansıtabilmesi için uygun çevre koşullarında 

yetiştirilmesi gerekmektedir. Bunun için yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi ve 

modern barınaklar yapımına sağlanan desteklerin artırılarak devam etmesi 

gerekmektedir. 

-İlgili Bakanlık teşkilatının hayvan hastalıklarına yönelik önleyici-

koruyucu çalışmaları bulunmasına karşın bölgede hayvan hareketlerinin 

kontrolünün sağlanması ve hastalıkların tamamıyla kontrol altına alınması ve 

ortadan kaldırılmasına yönelik daha etkin önlemler alınmalıdır. 

-Çiftçiler örgütlenmelidir. Bölgedeki mevcut örgütlenmelerinin idari 

ve teknik kapasiteleri istenilen düzeyde değildir. Tarım ve Orman İl 

Müdürlükleri ile İlde faaliyet gösteren Yetiştirici Birlikleri koordineli 

çalışmalı ve faaliyetlerine destek verilmelidir. 

-Bölgede et ve süt üretiminde rekabetçi avantaja sahip olmak için 

kaliteli ve verimli üretim yapılmalı, bunun için sektörde modern işletmelerin 

yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. İlde bulunan bir özel süt sığırı entegre tesisi 

bunun somut en güzel bir örneğidir. 

-Bölgede hayvansal ürün işleme, değerlendirme ve pazarlamaya önem 

verilmelidir. Bölgede üretilen et ve süt, nitelikli ürünlere dönüştürülerek 

pazarlanmalıdır. 

-Kimyasallardan uzak olan kırsal bölgelerde Organik üretim havzaları 

oluşturulmalıdır. Organik ürün pazarları ile gerekli entegrasyon sağlanmalıdır. 

-İldeki hayvancılık için meralar bölgenin en önemli yem 

kaynaklarındandır. Yörede küçükbaş hayvancılık da meraya dayalı olarak 

yapılmaktadır. Bunun için meralar ıslah edilmeli ve çeşitli nedenlerle atıl 

durumdaki meralar kullanıma açılmalıdır (Demir ve Aygün, 2021). 

-Yem bitkileri ekimi açısından arazi toplulaştırılması yapılabilir. 

-Konvansiyonel hayvan yetiştiriciliğinin genel yapısının 

korunmasının yanında çeşitli proje, yayım faaliyetleri ve demonstrasyonlar ile 

çiftçiler, yeni ve modern tarım teknikleri yönünden aydınlatılmalıdır (DAKA, 

2012). 

-Yerli genetik kaynaklarımızdan Morkaraman koyun ve Kara keçi 

yetiştiriciliği teşvik edilmeye devam edilmeli ve bu ırkların kaybolması 

önlenmelidir. Morkaraman koyunlarının yapağı verimini artırmaya yönelik 

yoğun seleksiyon yapılması önerilmektedir (İnan ve Aygün, 2019; Karakoç ve 

Aygün, 2019). 
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-Büyükbaş hayvan varlığında kültür ve kültür melezi ırkların oranı 

belirli düzeylerde artırılabilir. Bunun yanında, yapay tohumlama çalışmaları 

tüm yetiştiricileri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalıdır. 

-Son bir yılda artan akaryakıt fiyatları ile birlikte diğer maliyet 

girdileri de göz önüne alınarak, ilde arazi miktarı küçük olan çiftçilerin at ve 

eşek yetiştiriciliği yapması teşvik edilmelidir. Aynı durumdaki çiftçiler için 

katır yetiştiriciliği de pilot köylerde teşvik edilerek önder çiftçiler vasıtası ile 

uygulanmalıdır (Ertürk ve Yılmaz, 2012). 

-İl için önemi, özellikle son on yılda, daha iyi anlaşılan arı 

yetiştiriciliği teşvik edilmeli ve bu yönde desteklenmelidir. 

- En azından kendi işletmelerinde ihtiyacı karşılamak üzere damızlık 

ana arı üretimi konusunda yetiştiriciler desteklenmeli ve markalaşmış Bingöl 

balının sürdürülebilirliğine yönelik adımlar atılmalıdır. 

-İl genelinde tüm sokak köpekleri için daha fazla köpek barınağı 

kurulmalıdır. Ayrıca il ve ilçeler genelinde tüm köpekler kayıt altına alınarak 

kontrol çalışmaları yapılmalı en azından bu amaçla köpek rehabilitasyon 

programları hazırlanıp uygulamaya konabilir. 

-Yukarıda sayılan çiftlik hayvanları kapsamında, büyükbaş (sığır ve 

manda) ve küçükbaş hayvan (koyun ve keçi) yetiştiriciliği faaliyetlerinin 

gelişmesi ve daha cazip hale getirilmesi için il genelinde doğrudan 

yetiştiriciye yönelik bilgilendirmeler artırılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Küresel olarak artan dünya nüfusu tarım ve gıda üretimini 

sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli üretim için zorunlu kılmıştır.  Bunun için 

modern ve bilimsel girdilerle, sürdürülebilir yoğun yeni tarım sistemlerinin 

planlanması gerekmektedir. Sığır, domuz, koyun, kümes hayvanları ve balık 

yetiştiriciliği şeklindeki hayvancılık, dünya çapında gıda üretiminin önemli 

bir yönünü temsil etmektedir. Çiftlik hayvanlarında verim, büyüme, hastalık 

direnci ve üreme olmak üzere ürün bileşimi ve üretim verimliliğinde 

iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır (Wheeler, 2013). Verim açısından 

istenilen özelliklere sahip hayvanların elde edilmesinde farklı yöntemlere ait 

teknolojiler kullanılmaktadır.  

Biyolojik yöntemlerin, organizmaların veya sistemlerin insan 

yaşamını iyileştirmesi beklenen ürünler üretmek için kullanılmasına 

‘Biyoteknoloji’ denir. Çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinde, ilaçların ve 

çeşitli gıdaların üretiminde, yeni bitki ve hayvan varyetelerinin 

oluşturulmasında, adli tıpta, endüstriyel kimyasalların üretiminde, insan 

genlerinin haritalanmasında, genetiği değiştirilmiş hayvanlarda tedavi amaçlı 

olarak yararlanılan proteinlerin üretilmesi için biyoteknoloji kullanılmaktadır 

(Klug ve ark., 2011). Son yıllarda biyoteknoloji, hibrit genlerin oluşturulması 

ve bunu takiben bir takım genlerin bulunmadığı organizmalara istenilen 

genlerin transfer edilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. (Bhatia, 2018). 

Biyoteknoloji insan, hayvan ve bitki hastalıklarının tespit ve teşhisini 

kolaylaştırmıştır. Biyoteknolojinin temel uygulama alanları biyoproses 

teknoloji, enzim teknolojisi, atık teknolojisi, çevresel teknoloji, yenilenebilir 

kaynaklar teknolojisi, bitki ve hayvancılık, sağlık hizmetleridir. Çiftlik 

hayvanlarında üretkenliği arttırmak, gıda kalitesi, tat, lezzet ve mikrobiyal 

güvenliğin iyileştirilmesinde yine biyoteknoloji kullanılmaktadır (Smith, 

1996).  

Hayvan biyoteknolojisi aslında hayvanların evcilleştirilmesinden beri 

süregelen bir uygulamadır. Daha önce kullanılan hayvan yetiştirme, genetik 

ve beslenme araçlarının çoğu, çiftlik hayvanlarında arzu edilen ve ekonomik 

açıdan önemli özelliklerin seçiminde, çoğaltılmasında ve yönetiminde önemli 

bir rol oynamıştır (Wheeler, 2013). 

Her ne kadar varlığı son yüzyıla kadar düşünülmüş olsa da Sümerler 

ve Babilliler'in M.Ö. 6000'de bira kullanması; Mısırlıların M.Ö. 4000'de 

mayalı ekmek pişirmeleri; Şarabın, “Genesis” kitabı yazıldığında Yakın 

Doğu'da biliniyor olması aslında biyoteknolojinin geçmişinin çok eskilere 

dayandığını göstermektedir. Bu kapsamda tarihe bir göz attığımızda 
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mikroorganizmalar ilk kez on yedinci yüzyılda basit mikroskobu geliştiren 

Antonie van Leeuwenhoek tarafından görüldü; mikroorganizmaların 

fermentatif yeteneği ise 1857 ile 1876 yılları arasında biyoteknolojinin babası 

olarak bilinen Pasteur tarafından gösterildi. Önemli endüstriyel 

organizmalardan geleneksel türlerin geliştirilmesi uzun zamandır 

uygulanmaktadır. Protoplast füzyonu ile birlikte rekombinant DNA teknikleri 

organizmaların biyolojik özelliklerinin yeniden programlanmasına imkan 

sağlamaktadır (Smith, 1996). Son 60 yılı aşkın süredir yeni verimler için bira, 

peynir ve şarap üretimi gibi geleneksel uygulamalardan rekombinant DNA 

teknolojisinin kullanımı gibi oldukça karmaşık moleküler yöntemleri 

kapsayan işlemlere geçiş olmuştur. 1982 yılında bakterilere ürettirilen insülin 

hormonunun başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi modern biyoteknolojinin 

ilk uygulaması olmuştur. Şuanda dünyada üretilen insülin hormonunun %99’u 

bakterilerden sağlanmaktadır. Peynir yapımında kullanılan ve daha önceleri 

buzağı midesinden (abomazum) elde edilen Kimozin enzimi de yine 

bakterilere transgenik olarak ürettirilmiştir ( Kayıhan, 2018). 

Son yıllarda pazarda, geliştirme aşamasında ve alt hazırlıkları yapılan 

biyoteknolojik hayvan ve hayvansal ürünlere bakıldığında; floresan zebra 

balığı, kısır böcekler, genomu düzenlenmiş hayvanlar (örneğin boynuzsuz 

sığırlar), alerjisi azaltılmış keçi sütü, mayın tespit eden fareler, nesli tükenmek 

üzere olan veya yok olma durumundan yeniden canlandırılan hayvanlar, 

istilacı memelilerin kontrolü için gen sürücülü hayvanlar, böcek zararlılarının 

kontrolü için gen sürücüleri olan hayvanların elde edilmesi üzerinde yapılan 

çalışmalar bulunmaktadır. Mikrobiyal ürünler için ise; Biyosensörler, 

biyoremediasyon, tasarlanmış alg suşları, nitrojen sabitleyen simbiyontlar, 

probiyotikler, genomik olarak tasarlanmış mikrobiyallerden sayılabilir 

(Anonim, 2017). 

1. Rekombinant DNA Teknolojisi 

Rekombinant DNA, doğada mevcut yollarla elde edilmesi mümkün 

olmayan DNA moleküllerinin birleştirilmesi ve bir genin sınırsız sayıda 

üretilmesinde etkili bir araçtır (Klug ve ark., 2011). Rekombinant DNA 

teknolojisi ise, bir organizmadan elde edilen ve içerisinde istenilen geni 

bulunduran DNA parçasının taşıyıcı özellikte bir DNA molekülüne 

bağlanarak rekombinant oluşturulması ile bu molekülün uygun konak hücreye 

sokularak orada çoğaltılmasıdır. Konak hücrelerin çoğalmasıyla rekombinant 

DNA molekülleri döllere geçerler ve böylelikle tek bir genden birbirinin 

aynısı olan çok sayıda DNA elde edilir ( Temizkan ve Arda; 2017). 
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Rekombinant DNA teknolojisi, bir genomdaki on binlerce gen 

arasından tek bir genin ayrıştırılarak tanımlanmasını, bu genin klonlanmış 

DNA molekülü olarak çok sayıda üretilmesini sağlanmaktadır. Klonlanan gen, 

şifrelediği ürünü sentezleyecek olan hücrelere aktarır ve daha sonra tıp ve 

diğer endüstri alanında kullanılmak üzere ayrıştırılarak saflaştırılır (Klug ve 

ark., 2011). Seleksiyon yapılarak işlevi bilinmeyen çok sayıda gen, bir 

organizmadan diğerine aktarılırken, genetik modifikasyon ile istenilen ve 

fonksiyonu bilinen genler transfer edilir. Böylelikle beklenmeyen özelliklere 

sahip organizmaların üretilme riski de azalmaktadır (Ekinci ve ark., 2005). 

Rekombinant DNA teknolojisinin gelişimi ve hayvanlara gen transferi 

ile ilgili teknikler işlevsel olmayan biyokimyanın onarımı için bir yöntem 

sağlamakta; fonksiyonel genler, türler arası üremenin önündeki engeller 

endişe edilmeden organizmalar arasında aktarılabilmektedir (Ward, 2000).  

Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilen ilk ticari ürün, 

diyabet tedavisinde kullanılan insan insülini olmuştur. İnsan insülinini 

kodlayan DNA dizisi sentezlenmiş, Escherichia coli bakterisinin patojenik 

olmayan bir suşunda korunabilen bir plazmide aktarılmıştır. Bakteriyel 

konakçı hücreler, ticari olarak mevcut domuz insülinine alerjisi olan şeker 

hastalarını tedavi etmek amacıyla saflaştırılabilen, birleştirilebilen ve ticari 

olarak temin edilebilen insan insülininin iki peptit zincirinin üretimi için 

biyolojik fabrikalar görevi görmektedir (Glick ve Patten, 2022). 

Çiftlik hayvancılığında ekonomik değeri olan et, süt gibi özellikler 

yönünden yüksek genetik değere sahip hayvanlar yetiştirmek, hastalıkların 

erken teşhisinde kullanılmak üzere teşhis ve tanı kitleri, aşıların üretimi, 

rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak elde edilen hayvanlardan insanlar 

için organ vericisi olarak faydalanabilme, transgenik hayvan üretimi  gibi 

biyoteknolojik çalışmalar yapılmaktadır (Akyüz ve ark., 2021). Rekombinant 

DNA teknolojisinin ökaryotlarda insülin üretimi, hayvanlarda farmasötik 

ürünler üretimi, herbisitlere dayanıklı kültür bitkileri, rekombinant aşılar, adli 

tıp, antisens teknolojisi ve genetik hastalıkların gen tabanlı çözüm yolu olan 

gen tedavisi gibi alanlarda kullanılmaktadır (Yıldırım ve ark., 2010). 

Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak hayvanların tükettiği yemi 

ete veya süte çevirmelerine yardımcı olan somaproteinler ve büyüme 

hormonlarının üretilmesine yardımcı olan bakteriler geliştirilmiştir. Memeli 

hayvanların metabolizmasını değiştirmede çok sayıda elde edilen rekombinant 

büyüme hormonları kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda In vitro koşullarda 

elde edilen büyüme hormonu ineklere buzağılamadan 10-12 hafta sonra 3-6 

ay süreyle (12-50 mg) verildiğinde yemden yararlanmanın %12-14 oranında 
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arttığı ve laktasyon süt verimlerinde ise %22-41 arasında bir artış olduğu 

literatürlerde belirtilmiştir (Ekinci ve ark., 2005). 

Gen klonlama, DNA dizileme, genomik, PCR, genom düzeltme ve 

yönlendirilmiş mutasyon gibi bazı teknikler Rekombinant DNA 

teknolojisinde kullanılmaktadır. Bu tekniklerin uygulanmasında ise ilk olarak 

DNA izolasyonu, jel elektroforez, restriksiyon endonükleaz kesimi, ligasyon, 

DNA uç modifikasyonu, DNA transferi, DNA işaretleme, konak hücre 

tasarımı, DNA blotlama, primer tasarımı, DNA hibridizasyonu ve cDNA 

oluşturma gibi metodlar kullanılmaktadır (Karakaya, 2021). 

2. Transgenik Hayvan Teknolojisi 

Hücrenin genomuna insan müdahalesiyle bir gen veya DNA dizisi 

aktarılmasıyla oluşan organizmaya trasgenik hayvan denir. Bu teknoloji 

modifiye edilmiş genleri ve DNA dizilerini, hibritleme veya melezleme 

olmaksızın canlı hayvanlara hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlar (Wheeler, 

2013). Transgenik teknikler, evcil hayvanların biyokimyasını değiştirme 

imkanı sunmakta, dolayısıyla çeşitli ürünlerin üretimi için sınırlayıcı olan 

spesifik besinlerin bulunmasını artırmaktadır (Ward, 2000). 

Çiftlik hayvanlarına gen transferi; üreme oranının arttırılması, 

hayvanların büyüme parametrelerinin iyileştirilmesi, süt üretimi ve 

kompozisyonunun değiştirilmesi (amino asit yapıları değiştirilmiş proteinler 

ve laktozsuz süt gibi), besin değerinin artırılması, yapağı kalitesi ve üretim 

miktarının yükseltilmesi, hastalıklara dirençliliğin artırılması , transgenik 

hayvanların organ vericisi haline getirilmesi,  hayvanların yemden yararlanma 

oranlarının artırılması gibi çeşitli amaçlar ile yapılmaktadır (Ekinci ve ark., 

2005). Başlangıçta, yaygın olarak fareler bunları takiben tavşanlar, domuzlar, 

keçiler ve sığırlar dahil olmak üzere transgenik memeliler, pronükleer 

mikroenjeksiyon tekniği ile oluşturulmuştur (Kumar ve ark., 2009). Bu işlem 

sırasında, bir transgen doğrudan tek hücreli bir zigotun pronükleusuna 

aktarılmaktadır (Pietropaolo, 2022). 

Araştırmacılar insan ve hayvan sağlığı açısından önemli olan bazı 

terapötik maddeleri ve proteinleri gen transferi yoluyla hayvanların sütünden 

veya kanından elde etmeyi amaçlamışlardır. Bu amaçlar dâhilinde çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır (Tablo 1.). 
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Tablo 1. Hastalığa dirençli transgenler ile çiftlik hayvanları (Singh ve ark., 

2022). 

Hedef 

Gen 

Hastalık/ 

Patojen 

Gen transfer 

metodu 

Hedeflenen 

Tür 

Referans 

Fare P110 Sığır TB Somatik hücre 

nükleer transfer 

Sığır Wu et al. 

(2015) 

PrP Sığır süngerimsi 

ensefalopatisi 

Somatik hücre 

nükleer transfer 

Sığır Richt et al. 

(2007)  

Flu 5’ 3’ 

NCR 

İnfluenza A Lentivektör Tavuk Lyall et al. 

(2011) 

Lysozyime Mastitis Pronükleer 

enjeksiyon 

Keçi Maga et al. 

(2003) 

FMDV3D Ayak ve ağız 

hastalığı virüsü 

Somatik hücre 

nükleer transfer 

Keçi Deng et al. 

(2013) 

Domuz 

Mx1 

İnfluenza A ve 

klasik domuz 

nezlesi virüsü 

Somatik hücre 

nükleer transfer 

Domuz Yan et al. 

(2014) 

Kemirgen 

Mx1 

İnfluenza A Pronükleer 

enjeksiyon 

Domuz Muller et 

al. (1992) 

BVDV Sığır Viral ishal 

virüsü 

Somatik hücre 

nükleer transfer 

Koyun Ni et al. 

(2015) 

1D/VP1 Ayak ve ağız 

hastalık virüsü 

Somatik hücre 

nükleer transfer 

Koyun Hu et al. 

(2015)  

 

Transgenik hayvanlar, hayvansal ürünlerdeki besin maddelerini 

nicelik, kalite ve besinsel bileşimlerine göre geliştirmede etkilidir. 

Geliştirilmiş omega-3 yağ asitleri, transgenik domuzlar tarafından üretilmiştir. 

Ayrıca çiftlik hayvanlarının genetik modifikasyonu ile sağlıklı hayvanlar elde 

edilerek hayvan refahı yükseltilebilir. Transgenik teknoloji ile büyüme 

faktörlerini, büyüme faktörü reseptörlerini ve büyüme modülatörlerini 

manipüle etmek mümkündür. Örneğin, merinos koyunları, yumurtlama 

oranının artmasına izin veren Booroola doğurganlık (FecB) geninin varlığı 

açısından tanımlanmıştır. Benzer şekilde süt kalitesi ve kompozisyonu 

transgenik teknolojideki ilerlemeler ile iyileştirilebilir. Domuzlarda ise  
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büyüme hormonunda artış, hızlı büyüme ve yemden yararlanma oranını 

olumlu etkilemektedir (Singh ve ark., 2022).  

Tablo 2. Bazı transgenik proteinlerin meme bezinden Ekspresyonu (Wheeler, 

2013). 

Eksprese edilen 

protein 

Eksprese 

edildiği Tür 
Promotor Referans 

Lysozyme keçi Bovine αs1-casein 
(Maga et al. 

2003) 

Lysostaphin sığır 
Ovine β-

lactoglobulin 
(Wall et al. 2005) 

Bovine β and 

κ casein 
sığır Bovine β-casein 

(Brophy et al. 

2003) 

IGF-I domuz 
Bovine α-

lactalbumin 

(Donovan et al. 

2001) 

α-lactalbumin domuz 
Bovine α-

lactalbumin 

(Bleck et al. 

1998) 

IGF-I tavşan Bovine αs1-casein 
(Wolf et al. 

1997) 

Lactoferrin sığır Bovine αs1-casein 
(Krimpenfort et 

al. 1991) 

 

2009 yılında ticari olarak üretilen ilk transgenik hayvan keçi 

olmuştur. Ticari bir firma tarafından sığırlardan daha hızlı üreme döngüsüne 

sahip olduğu, tavşanlardan ve farelerden daha fazla protein üretmelerinden 

dolayı tercih edilen transgenik keçiden kan pıhtılaşmasını önleyen ATryn 

üretilmiştir. Mikroenjeksiyon yöntemi ile insan antitrombin genleri keçilerin 

embriyosu hücre çekirdeklerine aktarılmıştır. Böylelikle keçilerin süt 

bezlerinden insana özgü antitrombin elde edilmiştir. 6 Şubat 2009'da ATryn, 

kalıtsal AT eksikliği olan cerrahi veya doğum prosedürleri geçiren hastaların 

tedavisi için FDA tarafından onaylanmıştır (Adıgüzel ve ark., 2009). Bunları 

takiben 2009 yılında İnsanlara endokrinolojik ve davranışsal benzerliği, 

karşılaştırmalı kullanım kolaylığı, yüksek üreme verimliliği  ile nöro-bilim 

araştırmaları için çok avantajlı olan transgenik maymun (Kishi ve ark., 2014) 

2010 yılında “Hereditary angioedema” (HAE) adlı hastalığın tedavisinde 

transgenik tavşan sütünden geliştirilen ilaç elde edilmiştir ( Van Doorn ve 

ark., 2005).  
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3. Klonlama 

Üremenin aseksüel şekli olan klonlama, aynı genetik yapıya sahip 

canlıların oluşturulması anlamına gelmektedir (Arat, 2002). Klonlar, 

hayvancılıkta genetik ıslah ve yüksek verimliliğin devamı, domuzlarda doku 

ve organların üretilmesinde, ilaç sanayinde spesifik proteinlerin eldesinde ve 

nesli tükenmekte olan hayvanların koruma altına alınmasında 

kullanılmaktadır (Kara ve Bekyürek, 2020). 

Klon hayvan oluşturulmasında nükleer transfer (çekirdek transferi) ve 

embriyo bölünmesi kullanılan en yaygın iki yöntemdir. Bunlardan biri 

hayvanın embriyosunu iki yada daha çok parçaya bölerek bir birinin genetik 

kopyası olan hayvanlar elde edilir. Gen transferinde nükleer transfer tekniği 

de kullanılmaktadır. Bu yöntemde ise bir organizmadan alınan hücrenin 

çekirdeği, verici organizmadan alınan döllenmemiş yumurtaya (çekirdeği 

çıkarılmış) aktarılması ile kopyalama yapılmaktadır. Böylelikle yumurta, 

hücresi alınan hayvana ait genetik bilgileri taşımaktadır (Ekinci ve ark., 

2005). Anne sütünde bulunan lizozimin bebeklerde bağışıklığı arttırma ve 

enfeksiyonu önlemedeki faydaları bulunmaktadır. İnek sütünün kalitesini 

iyileştirmek ve meme bezinde biyofarmasötikler üretmek için somatik hücre 

nükleer transferi kullanılarak rekombinant insan lizozimini sentezleyen 

transgenik sığır elde edilmiştir (Pietropaolo, 2022). Bazı hastalıkların 

tedavisinde gerekli olan proteinlerin üretimi için koyun ve keçi üretilmiştir. 

Klonlanan ilk memeli olan Dolly 1997 yılında üretilmiştir. Ülkemizde ilk klon 

kuzular olan Oyalı ve Zarife 2007 tarihinde üretilmiş, 1 yıl sonrasında boz ırkı 

sığırda yapılan klonlama çalışması ile 5 adet klon yavru elde edilmiştir (Birler 

ve ark., 2010; Arat ve ark., 2008). 

4. Hayvan Islahında Biyoteknoloji 

Hayvan ıslahındaki genetik ilerleme generasyon aralığı, seleksiyonun 

yoğunluğu, seleksiyonun doğruluğu, genetik varyans, kullanılan biyoteknoloji 

gibi birçok faktörden etkilenebilir. Biyoteknolojik yöntemler sadece 

hayvansal ürünlere yönelik küresel talebi karşılamak amacıyla değil, aynı 

zamanda üremeyi iyileştirmek, nesli tükenmekte olan türler için biyoçeşitlilik 

ve genetik çeşitlilik seviyelerini korumak için hayvansal üretimde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Dişi ve erkek üreme verimliliğine etkisi olan bazı 

yardımcı reprodüktif teknolojiler; suni tohumlama (AI), çoklu ovulasyon ve 

embriyo transferi (MOET), in vitro fertilizasyon (IVF), yumurta toplama 

(OPU), klonlama, semen ve embriyo cinsiyet ayrımıdır.  Bu teknolojiler 

seleksiyon yoğunluğu ve üstün germplazmanın yayılmasında majör etkilere 
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sahiptir. Hayvanlarda genetik ilerlemeyi suni tohumlama ve embriyo transferi 

önemli ölçüde etkiler. Fakat uzun süre bu teknolojiler kullanıldığında genetik 

varyasyonun azalması ile dolaylı olarak genetik çeşitlilikte azalmaktadır. 

Kantitatif veya ekonomik özellik lokusları (QTL/ETL) ile ilişkili başka bir 

biyoteknoloji seti ile bunların saptanması ve kullanılması, hayvanın genetik 

değerinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Bu gibi yöntemler ile erken 

dönemde karakterlere ait genetik özelliklerin bilinmesi doğru bir seleksiyon 

programını sunar. Son yıllarda araştırmacılar hayvan ıslahında 

iyileştirmelerde CRISPR/Cas9 genom düzenleme, rekombinant DNA 

teknolojisi, transgenesis gibi DNA’yı yapay olarak dönüştüren teknolojiler 

üzerine yoğunlaşmışlardır (Das ve ark., 2022). 

5. Yapağı, Lif Kalitesinin İyileştirilmesi ve Örümcek İpeği 

Üretimi 

Tekstil sanayi, kumaş ve iplik üretimi gibi birçok alanda kullanılan 

çiftlik hayvanlarındaki yapağı, yün ve lif kalitelerinin arttırılmasında, renk, 

verim ve hasat kolaylığının kontrolünde transgenik manipülasyonlar önemli 

bir odak noktası olmuştur. Koyun ve keçilerden elde edilen yün ve yapağı 

liflerinin kalitesi, inceliği, uzunluğu, mukavemeti ve kıvrımı, transgenik 

yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca araştırmacılar yünün giysilerdeki 

kullanımındaki çekme problemlerin çözümü için yüzey etkileşimlerinin 

azaltılmasına yönelik genetik müdahalelere yönelmişlerdir (Wheeler, 2013 ). 

Mikroinjeksiyon tekniği ile elde edilen transgenik koyunların yapağı 

veriminde %6.2’lik bir artış sağlandığı, ayrıca sistein biyosentezinin 

değiştirilmesi ile koyunlarda yapağı kalitesinin arttırıldığı literatürlerde 

belirtilmiştir (Ekinci ve ark., 2005). 

Örümcek ipeği, olağanüstü mekanik ve biyofiziksel özelliklerinden 

dolayı neredeyse yirmi yıldır araştırmaların odak noktası olmuştur. Genetik 

mühendisliğindeki son gelişmeler, çeşitli biyomedikal ve malzeme bilimi 

uygulamalarında kullanılmak üzere büyük ölçekli rekombinant ipek üretimi 

için fırsatlar oluşturmuş, heterolog konakçılarda rekombinant ipekler üretmeyi 

mümkün kılmıştır. İpek böceklerinin aksine agresif davranışları ve doğaları 

gereği örümcekler yetiştirilemez ve ağlardan ipek almak zor ve zaman alan bir 

iştir. Bu nedenle, daha fazla ipek hasadı yapmak, ilaç ve biyoteknoloji 

ihtiyaçlarını karşılamak için rekombinant örümcek ipeğinin biyoteknolojik 

üretimine gidilmiştir. Farklı türde rekombinant ipekler üretmek için çeşitli 

heterolog konak sistemleri araştırılmıştır. Transgenik keçi sütü kullanılarak 

yararlı bir lif olan örümcek ipeği üretimi gerçekleştirilmiştir (Karatzas ve ark., 
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1999). Rekombinant örümceklerle birlikte tasarlanmış ipekler, bakteri 

(Escherichia coli), maya (Pichia pastoris), böcek (ipekböceği larvaları), bitki 

(tütün, soya fasulyesi, patates, Arabidopsis), memeli hücre dizileri 

(BHT/hamster) ve transgenik hayvanlarda (fareler, keçiler) klonlanmış ve 

eksprese edilmiştir (Tokareva, 2013). 

6. Hayvan Beslemede Rekombinant Enzimlerin Kullanımı 

Yem katkı maddesi olarak enzimlerin kullanımı yaygın olarak 

bilinmektedir. Rasyonda enzimleri kullanmanın birinci amacı, yemdeki besin 

maddelerinin kullanılabilirliğini arttırmaktır. İkinci bir amacı ise yem 

içerisindeki besin maddelerinin kullanılabilir düzeylerinin değişkenliğini 

azaltması ve yemin homojenitesinin sağlanmasıdır (Pariza ve Cook, 2010).   

Hayvan yemlerine sindirilebilirlik ve fosfor salımı için fitaz; yemlerin 

sindirilebilirliği için ksilanazlar ve β-glukanazlar enzimleri kullanılmıştır. 

Örneğin, son 30 yıl boyunca ksilanazlar ve β-glukanazlar, ruminantların 

aksine yüksek miktarlarda selüloz ve hemiselüloz içeren bitki bazlı yemleri 

tamamen sindiremeyen monogastrik hayvanlar için tahıl bazlı yemlerde 

kullanılmıştır. Bununla birlikte monogastrikler için tahıl bazlı yemlerde fitik 

asite bağlı doğal fosforun kullanımına odaklanılmıştır. Bunun için %85-90'ı 

fitik asite bağlı olan toplam bitki fosforundan daha iyi yararlanılması, ancak 

yeme fitaz enziminin eklenmesiyle mümkün olmuştur (Kirk ve ark., 2002). 

Rasyonlara bazı enzimlerin eklenmesi (β-glükanaz, pektinaz, amilaz ve 

proteazlar gibi.) hayvanlarda hızlı büyüme ve yüksek verim elde edilmesini 

sağlar. Enzimler bağırsaklardaki viskoziteyi azaltarak rasyondaki besin 

maddelerinin bağırsaklarda daha serbest hareket etmelerini olanak sağlar. 

Böylelikle enzimatik hidrolizin daha etkili olarak besinlerin bağırsaktaki 

emilimi artar (Ekinci ve ark., 2005). 

7. Genetik Mühendisliği ve CRISPR/Cas9 Sistemi 

Genetik mühendisliği, genetiği değiştirilmiş organizmalara, yani 

genomu çiftleşme veya doğal rekombinasyon yoluyla doğal olarak 

oluşamayacak şekilde değiştirilmiş organizmalara yol açan tüm teknikleri 

içerir (Pietropaolo, 2022). 

Küresel nüfus her on yılda artmakta ve şu anda yaklaşık 7,8 milyar 

olan sayının 2050'de 9,7 milyara ulaşması beklenmektedir. Bu nüfus 

patlaması, gıda arz ve talebini dengesizleştirmektedir. Sürekli artan gıda 

talebini karşılamak için insanoğlu, gıda üretim teknolojilerini iyileştirmek 

zorundadır. Bu yüzden insanlar tarafından doğal kaynakların tüketimi ile 

birlikte değişen ve iklim koşullarından etkilenen sınırlı kaynaktan maksimum 
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verim elde edilmesi yoluna gitmişlerdir. Düzenli aralıklarla bölünmüş kısa 

palindromik tekrar kümeleri (CRISPR) ve ilişkili proteini Cas (CRISPR/Cas), 

DNA seviyesinde kalıcı gen düzeltmesini hedefleyen programlanabilir 

nükleaz ile verimli ve etkili bir genom düzenleme teknolojisi olarak ortaya 

çıkmıştır. CRISPR dizilerinin yapısında palindromik ve spacer dizileri 

bulunmaktadır. (Nigam ve  Bhoomika, 2022).  

Hayvancılıkta, gıda talebi ve üretiminin yanı sıra çevresel 

sürdürülebilirlik ve hayvan refahı açısından yeni endişeler, CRISPR'nin 

potansiyel yararlılığını açıklayabilir (Menchaca ve ark., 2020). Son yıllarda 

CRISPR teknoloji devrimi, besi hayvanı türleri için genom düzenlemeyi kesin 

bir şekilde kullanma becerisi nedeniyle araştırmacıların dikkatini çekmektedir 

(Nigam ve  Bhoomika, 2022).  

CRISPR-Cas sistemi, doğada bakteri ve arkea bağışıklık sisteminin 

bir bileşeni olarak bulunur ve onları istilacı DNA kontaminasyonlarından 

korur (Menchaca ve ark., 2020). Cas genlerinin içerik ve kodladıkları protein 

çeşidine bağlı olarak CRISPR-Cas sisteminin Tip I, II ve III olmak üzere 3 alt 

tipi bulunmaktadır. Ökaryotlarda genetik bilginin düzenlenmesinde 

çoğunlukla Cas9 proteinini kodlayan, yalnızca bakterilerde bulunan ve 

çalışma mekanizması en iyi bilinen Tip II’ye yoğunlaşılmıştır. Genetik 

mühendisliğinde kullanılan CRISPR-Cas sistem tip II'de, kesimin özgüllüğü 

CRISPR- RNA (crRNA) tarafından verilir. Bu molekülün, CRISPR ile ilişkili 

(Cas) nükleazı spesifik bölgelere (Streptococcus pyogenes tip II CRISPR 

sisteminin durumunda spCas9) yönlendirerek bir crRNA_tracrRNA dubleksi 

oluşturmak için trans-aktive edici bir crRNA (tracrRNA) ile etkileşime 

girmesi gerekir. crRNA ve tracrRNA dizileri, Cas9'u istenen bölgeye 

yönlendirerek ve DNA bölünmesini katalize ederek tek bir kılavuz RNA'da 

(sgRNA) birleştirilebilir. Bu bileşenler hücre içine (veya zigota) dahil 

edildiğinde, Cas9'u genomdaki tamamlayıcı lokusa yönlendirilerek ve bir çift 

sarmal kırılması (DSB) yaratmaktadır (Jinek ve ark., 2012). Oluşturulan 

DSB'ler, homolog olmayan uç birleştirme (NHEJ) ve homolojiye yönelik 

onarım (HDR) olmak üzere iki mekanizma aracılığıyla onarılmaktadır. NHEJ 

yolu sıklıkla küçük eklemelere – silmelere veya kromozomal yeni 

düzenlemelere yol açar. Bunlar genellikle açık okuma çerçevelerini bozarak 

etkili bir şekilde gen nakavtları oluşturur. Bu işleyiş çiftlik hayvanlarında 

(koyun, keçi, inek ve domuz) CRISPR-Cas sistemi tarafından endojen 

genlerinin ilk başarılı parçalanmasının oluşumuna neden olmaktadır (Niu ve 

ark., 2017; Crispo ve ark., 2015; Ni ve ark., 2014; Wang ve ark., 2015; Gao 

ve ark., 2017; Hai ve ark., 2014; Whitworth ve ark.,2014; Wang ve ark., 2015; 
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Zhou ve ark., 2015). Diğer taraftan, HDR yolu, DSB'yi düzeltmek için 

homolog bir onarım şablonu kullanır. Bu mekanizma, istenen ekleme veya 

modifikasyonu içeren yeterli onarım şablonunun eklenmesinin aracılık ettiği 

DNA'da spesifik değişikliklerin yaratılmasına izin vermektedir. Bu 

mekanizma tarafından gerçekleştirilen genom düzenleme, önceden 

tanımlanmış tek bir nükleotit veya diziyi eklemek, hatta mevcut genlerde 

değiştirmek veya silmek için kullanılabilir (Menchaca ve ark., 2020). 

 Özetle ökaryotlardaki genetik bilginin düzenlenmesinde ilk aşama 

Cas9-sgRNA kompleksinin hedef DNA bölgesinde nükleaz aktivite 

göstermesi yoluyla çift zincirli DNA’nın kırılması, ikinci aşama ise tamir 

mekanizması (HE ve NHEJ) ile genomik bölgenin yeniden düzenlenmesidir 

(Akyüz ve ark., 2021).  

Büyük hayvanlarda uygulandığında, CRISPR zaman alan ve maliyetli 

projeler içerir ve yalnızca genom düzenleme için değil, aynı zamanda embriyo 

üretimi, zigot mikroenjeksiyon veya elektroporasyon, kriyoprezervasyon ve 

embriyo transferi için de en iyi yaklaşımı seçmek zorunludur (Menchaca ve 

ark., 2020). 

SONUÇ 

Son yıllarda rekombinant DNA teknolojisi ile birlikte gelişen 

transgenik hayvan teknolojisi ve CRISPR uygulamaları büyük önem 

kazanmıştır. Bu teknolojiler biyomedikal, hastalıkların teşhis ve tedavisi, ilaç 

ve aşı üretimi, hayvan ıslahında yüksek genetik değere sahip yavruların elde 

edilmesinden tekstil sanayiye kadar birçok alanda kullanılmaktadır.  

Bu bağlamda biyoteknolojik yöntemlerin uygulanması, yeterli sayıda 

bilimsel ve uygulanabilir alt yapıların oluşturularak faaliyete geçirilmesi 

ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR | 144 

 

KAYNAKLAR 

Adıguzel, C., Iqbal, O., Demir, M., & Fareed, J. (2009). European community 

and US-FDA approval of recombinant human antithrombin produced 

in genetically altered goats. Clinical and Applied 

Thrombosis/Hemostasis, 15(6), 645-651. 

Akyüz, B.,Yakan, A., Çınar Kul, B., Korkmaz Ağaoğlu, Ö. (2021). Veteriner 

Genetik. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.142. 

Anonim (2017). National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 

(2017). Preparing for future products of biotechnology. National 

Academies Press. ( Erişim tarihi: 10.12.2022) 

https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=o-

cvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Some+animal+biotechnologi

cal+products+marketed&ots=5H9FZtibhI&sig=DOvZSZsPVnN2Tcx

4i50YGK9bZY4&redir_esc=y#v=onepage&q=Some%20animal%20

biotechnological%20products%20marketed&f=true 

Arat, S., Gibbons, J., Rzucidlo, S. J., Respess, D. S., Tumlin, M., & Stice, S. 

L. (2002). In vitro development of bovine nuclear transfer embryos 

from transgenic clonal lines of adult and fetal fibroblast cells of the 

same genotype. Biol Reprod, 66:1768-1774 

Arat, S., Taş, A, Bağış, H., Sağırkaya, H., Nak, Y., Nak, D., Akkoç, T., & 

Çetinkaya G. (2008). Cloning of Anatolian grey bull. Reprod Fert 

Dev, 21:110-111. 

Bhatia, S. (2018). History, scope and development of biotechnology. 

In Introduction to Pharmaceutical Biotechnology, Volume 1: Basic 

techniques and concepts. IOP Publishing. 

Birler, S., Pabuccuoğlu, S., Demir, K., Cirit, Ü., & Karaman, E. (2010). 

Production of cloned lambs: transfer of early cleavage stage embryos 

to final recipients. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 

36:1-8. 

Bleck, G. T. (1998). Production of transgenic pigs and mice containing the 

gene encoding human insulin-like growth factor I (IGF-I) under 

control of the bovine α-lactalbumin promoter and regulatory regions, 

Denver 1998 ADSA-ASAS Joint Meeting Hosted by Colorado State 

University. J. Anim. Sci, 76(Suppl 1), 213. 

Brophy, B., Smolenski, G., Wheeler, T., Wells, D., L'Huillier, P., & Laible, G. 

(2003). Cloned transgenic cattle produce milk with higher levels of β-

casein and κ-casein. Nature biotechnology, 21(2), 157-162. 

https://www.ankaranobel.com/ankara-nobel-tip-kitabevleri


145 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR 

 

Chesné, P., Adenot, P. G., Viglietta, C., Baratte, M., Boulanger, L., & Renard, 

J. P. (2002). Cloned rabbits produced by nuclear transfer from adult 

somatic cells. Nature biotechnology, 20(4), 366-369. 

Crispo, M., Mulet, A. P., Tesson, L., Barrera, N., Cuadro, F., dos Santos-

Neto, P. C., ... & Menchaca, A. (2015). Efficient generation of 

myostatin knock-out sheep using CRISPR/Cas9 technology and 

microinjection into zygotes. PloS one, 10(8), e0136690. 

Das, D. N., Paul, D., & Mondal, S. (2022). Role of biotechnology on animal 

breeding and genetic improvement. In Emerging Issues in Climate 

Smart Livestock Production (pp. 317-337). Academic Press. 

Deng, S., Kun, Y. U., WenTing, L. I., YuChang, Y. A. O., Tao, L. U., YaLin, 

Z. H. A. O., ... & ZhengXing, L. I. A. N. (2013). RNA Interference 

Against FMDV-3D Replication in Transgenic Goat. SCIENTIA 

SINICA Vitae, 43(5), 404-410. 

Donovan, D. M., Kerr, D. E., & Wall, R. J. (2005). Engineering disease 

resistant cattle. Transgenic research, 14(5), 563-567. 

Ekinci, M. S., Akyol, İ., Karaman, M., & Özköse, E. (2005). Hayvansal 

biyoteknoloji uygulamalarında güncel gelişmeler. KSÜ Fen ve 

Mühendislik Dergisi, 8(2), 89-95. 

Gao, Y., Wu, H., Wang, Y., Liu, X., Chen, L., Li, Q., ... & Zhang, Y. (2017). 

Single Cas9 nickase induced generation of NRAMP1 knockin cattle 

with reduced off-target effects. Genome biology, 18(1), 1-15. 

Glick, B. R., & Patten, C. L. (2022). Molecular biotechnology: principles and 

applications of recombinant DNA. John Wiley & Sons. 

Hai, T., Teng, F., Guo, R., Li, W., & Zhou, Q. (2014). One-step generation of 

knockout pigs by zygote injection of CRISPR/Cas system. Cell 

research, 24(3), 372-375. 

Hu, S., Qiao, J., Fu, Q., Chen, C., Ni, W., Wujiafu, S., ... & Ouyang, H. 

(2015). Transgenic shRNA pigs reduce susceptibility to foot and 

mouth disease virus infection. elife, 4, e06951. 

Jinek M., Chylinski K., Fonfara I., Hauer M., Doudna J.A., Charpentier E. 

A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive 

bacterial immunity. Science (New York, NY) 2012;337:816–821 

Kara, U., Bekyürek, T., (2020). Türkiye’de Süt Sığırcılığında Reprodüktif 

Biyoteknolojik Yöntemlerin Gelişimi. International Journal of 

Eastern Mediterranean Agricultural Research, 3(1), 63-82. 

Karakaya, H., 2021.  Rekombinant DNA Teknolojisi. Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2021 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR | 146 

 

Karatzas, C. N., Zhou, J. F., Huang, Y., Duguay, F., Chretien, N., Bhatia, B., 

... & Lazaris, A. (1999). Production of recombinant spider silk 

(BioSteel®) in the milk of transgenic animals. Transgenic 

Res, 8(476), e477. 

Kayıhan, C. (2018) Biyoteknoloji: On Bin Yıllık Serüven. Pivolka, Cilt: 8, 

Sayı: 27. 9-12. 

Kirk, O., Borchert, T. V., & Fuglsang, C. C. (2002). Industrial enzyme 

applications. Current opinion in biotechnology, 13(4), 345-351 

Kishi, N., Sato, K., Sasaki, E., & Okano, H. (2014). Common marmoset as a 

new model animal for neuroscience research and genome editing 

technology. Development, growth & differentiation, 56(1), 53-62. 

Klug, W. S., & Cummings, M. R., Spencer, C.A. (2011). Genetik Kavramlar. 

Sekzinci baskıdan çeviri. Çev. ed. Öner, C., Sümer, S., Öner, R., 

Öğüş, A., Açık, L. Palme Yayıncılık. 

Krimpenfort, P. (1993). The production of human lactoferrin in the milk of 

transgenic animals. Cancer detection and prevention, 17(2), 301-305. 

Kumar, T. R., Larson, M., Wang, H., McDermott, J., & Bronshteyn, I. (2009). 

Transgenic mouse technology: principles and methods. In Molecular 

Endocrinology (pp. 335-362). Humana Press, Totowa, NJ. 

Lyall, J., Irvine, R. M., Sherman, A., McKinley, T. J., Núñez, A., Purdie, A., 

... & Tiley, L. (2011). Suppression of avian influenza transmission in 

genetically modified chickens. Science, 331(6014), 223-226. 

Maga, E. A., Geoffrey Sargent, R., Zeng, H., Pati, S., Zarling, D. A., 

Oppenheim, S. M., ... & Murray, J. D. (2003). Increased efficiency of 

transgenic livestock production. Transgenic research, 12(4), 485-496. 

Menchaca, A., dos Santos-Neto, P. C., Mulet, A. P., & Crispo, M. (2020). 

CRISPR in livestock: From editing to printing. Theriogenology, 150, 

247-254. 

Müller, M., Brenig, B., Winnacker, E. L., & Brem, G. (1992). Transgenic pigs 

carrying cDNA copies encoding the murine Mx1 protein which 

confers resistance to influenza virus infection. Gene, 121(2), 263-270. 

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). 

Preparing for future products of biotechnology. National Academies 

Press. 

Ni, W., Qiao, J., Ma, Q., Wang, J., Wang, D., Zhao, X., ... & Chen, C. (2015). 

Development of sheep kidney cells with increased resistance to 

different subgenotypes of BVDV-1 by RNA interference. Journal of 

virological methods, 218, 66-70. 



147 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR 

 

Nigam, D., & Bhoomika, K. (2022). Targeted genome editing by 

CRISPR/Cas9 for livestock improvement. In Emerging Issues in 

Climate Smart Livestock Production (pp. 415-447). Academic Press. 

Niu, Y., Jin, M., Li, Y., Li, P., Zhou, J., Wang, X., ... & Chen, Y. (2017). 

Biallelic β‐carotene oxygenase 2 knockout results in yellow fat in 

sheep via CRISPR/Cas9. Animal genetics, 48(2), 242-244. 

Ni, W., Qiao, J., Hu, S., Zhao, X., Regouski, M., Yang, M., ... & Chen, C. 

(2014). Efficient gene knockout in goats using CRISPR/Cas9 

system. PloS one, 9(9), e106718. 

Pariza, M. W., & Cook, M. (2010). Determining the safety of enzymes used in 

animal feed. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 56(3), 332-

342. 

Pietropaolo, S. (2022). Biotechnologies and Animals: The Impact of Genetic 

Engineering on Human-Animal Relationships. In Human/Animal 

Relationships in Transformation (pp. 241-271). Palgrave Macmillan, 

Cham. 

Richt, J. A., Kasinathan, P., Hamir, A. N., Castilla, J., Sathiyaseelan, T., 

Vargas, F., ... & Kuroiwa, Y. (2007). Production of cattle lacking 

prion protein. Nature biotechnology, 25(1), 132-138. 

Singh, P., Singh, P. K., & Singh, R. L. (2022). Transgenic animals. 

In Emerging Issues in Climate Smart Livestock Production (pp. 171-

208). Academic Press. 

Smith, J.E. 1996. Biotechnology, 3rd ed., University Press, Cambridge UK, 1-

25p. 

Temizkan, G., Arda, N., (2017). Temel ve İleri Moleküler Biyoloji 

Yöntemleri, Genomik ve Proteomik Analizler. Nobel Tıp Kitabevleri. 

196. 

Tokareva, O., Michalczechen‐Lacerda, V. A., Rech, E. L., & Kaplan, D. L. 

(2013). Recombinant DNA production of spider silk 

proteins. Microbial biotechnology, 6(6), 651-663. 

Van Doorn, M. B., Burggraaf, J., van Dam, T., Eerenberg, A., Levi, M., Hack, 

C. E., ... & Nuijens, J. (2005). A phase I study of recombinant human 

C1 inhibitor in asymptomatic patients with hereditary 

angioedema. Journal of allergy and clinical immunology, 116(4), 

876-883. 

Wall, R. J. (2002). New gene transfer methods. Theriogenology, 57(1), 189-

201. 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR | 148 

 

Wang, X., Yu, H., Lei, A., Zhou, J., Zeng, W., Zhu, H., ... & Chen, Y. (2015). 

Generation of gene-modified goats targeting MSTN and FGF5 via 

zygote injection of CRISPR/Cas9 system. Scientific reports, 5(1), 1-9. 

Wang, Y., Du, Y., Shen, B., Zhou, X., Li, J., Liu, Y., ... & Wei, H. (2015). 

Efficient generation of gene-modified pigs via injection of zygote 

with Cas9/sgRNA. Scientific reports, 5(1), 1-9. 

Ward, K. A. (2000). Transgene-mediated modifications to animal 

biochemistry. Trends in biotechnology, 18(3), 99-102. 

Wheeler, M. B. (2013). Transgenic Animals in Agriculture. Nature Education 

Knowledge 4(11):1 

Whitworth, K. M., Lee, K., Benne, J. A., Beaton, B. P., Spate, L. D., Murphy, 

S. L., ... & Prather, R. S. (2014). Use of the CRISPR/Cas9 system to 

produce genetically engineered pigs from in vitro-derived oocytes and 

embryos. Biology of reproduction, 91(3), 78-1. 

Wolf, E., Jehle, P. M., Weber, M. M., Sauerwein, H., Daxenberger, A., Breier, 

B. H., ... & Brem, G. (1997). Human insulin-like growth factor I 

(IGF-I) produced in the mammary glands of transgenic rabbits: yield, 

receptor binding, mitogenic activity, and effects on IGF-binding 

proteins. Endocrinology, 138(1), 307-313. 

Wu, H., Wang, Y., Zhang, Y., Yang, M., Lv, J., Liu, J., & Zhang, Y. (2015). 

TALE nickase-mediated SP110 knockin endows cattle with increased 

resistance to tuberculosis. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 112(13), E1530-E1539. 

Yan, Q., Yang, H., Yang, D., Zhao, B., Ouyang, Z., Liu, Z., ... & Lai, L. 

(2014). Production of transgenic pigs over-expressing the antiviral 

gene Mx1. Cell Regeneration, 3(1), 3-11. 

Yang, B., Wang, J., Tang, B., Liu, Y., Guo, C., Yang, P., ... & Li, N. (2011). 

Characterization of bioactive recombinant human lysozyme expressed 

in milk of cloned transgenic cattle. PloS one, 6(3), e17593. 

Yıldırım, A., Bardakçı, F., Karataş, M., Tanyolaç, B. (2010) Moleküler 

Biyoloji. Ankara Nobel Yayınları.512. 

Zhou, X., Xin, J., Fan, N., Zou, Q., Huang, J., Ouyang, Z., ... & Lai, L. 

(2015). Generation of CRISPR/Cas9-mediated gene-targeted pigs via 

somatic cell nuclear transfer. Cellular and molecular life 

sciences, 72(6), 1175-1184. 

 



149 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 9 

KRİYOŞİRURJİ 

Arş. Gör. Merve KARABULUT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Cerrahi Anabilim Dalı, 

ORCİD No: 0000-0002-2106-5941, mkarabulut@bingol.edu.tr 

mailto:mkarabulut@bingol.edu.tr


SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR | 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR 

 

GİRİŞ 

M.Ö. 2500 yıllarda Mısırlılar yaralanma ve enflamasyonu tedavi 

etmek için soğuk kullandılar. M.Ö. 460-370’li yıllarda Hippocrates travma 

kökenli ağrılarla kemiksel ağrılarda soğuk kullanımının etkilerinden 

bahsetmiştir. 1661’de Thomas Bartholinus ilk kez kar ve buzun tedavi amaçlı 

kullanımını tartışmıştır. Baron Dominique-Jean Larrey (1766-1842) 

ampütasyon operasyonunda ekstremiteye kar uygulamıştır. Ağrının çok daha 

az hissedildiğini ve kanamanın olmadığını izlemiştir. 1845 ve 1851 yılları 

arasında, James Arnott, baş ağrısı ve nevralji gibi birçok hastalığın 

sağaltımında lokal olarak uygulanan soğuğun yararlarını   gözlemlemiştir. 

Aynı zamanda Arnott göğüs, servikal ve cilt kanserlerinde -24 ila -18°C'lik 

sıcaklıkların tümörleri küçülttüğünü ve ağrıyı azalttığını bildirmiştir. 1851 

yılında ise Londra'da yapılan Büyük Fuar’a soğuk uygulama için bir aparat 

tasarımıyla gitti. Fakat cihazın kullanımı hantal, küçük dondurma yeteneğine 

sahip ve sınırlı uygulanabilirliği vardı. Carl Gerhardt 1885 yılında ilk kez deri 

tüberkülozunun sağaltımında soğuktan yararlanmıştır. 1892 yılında James 

Dewar depolama ve sıvılaştırılmış gazların kullanımını kolaylaştıran ilk 

termosu tasarlamıştır. Dermatolog White 1899 yılında pamuk uçlu aplikatörlü 

kriyoterapiyi deri lezyonlarında ve bazı deri kanserlerinin tedavisinde 

başarıyla kullanmıştır. Modern kriyoşirurjinin başlangıcı ise 1961 yılında 

Irving Cooper’un likid nitrojen uygulayan aracı planlamasıyla başlamıştır. 

Douglas Torre bu dönemlerde yaptığı çalışmalarla Cooper’in çalışmalarına 

öncü olmuştur. Aynı dönemlerde Turin ve Fasano freon gazı ve nitrojen 

protoxide kullanmışlardır. Torre son olarak likid helyum kullanan kriyoterapi 

cihazların tasarımları ile uğraşmaktadır (White, 1899; Cooper ve Dawper, 

2001; Freiman ve Bouganim, 2005). 

Kriyoşirurji 

Kriyoterapi, kriyocerrahi ve kriyoablasyon olarak da adlandırılan, 

anormal dokuyu dondurmak ve yok etmek için kontrollü olarak soğuğun canlı 

dokuya uygulanmasıdır. Kriyocerrahi tümörlerin tahribi ve nekrotik dokuların 

indüklenmesinde iyi bir adjuvandır. Amaç, organizmadan uzaklaştırılmak 

istenen dokunun dondurulup kontrol altına tutulması, etkisinin giderilmesi ve 

hastalıklı hücrelerin yıkımlanmasıdır. Kriyocerrahi; dermatoloji, onkoloji, 

otoloji, oftalmoloji, laringoloji, nöroloji ve jinekoloji gibi tıp bölümlerinde 

uzun zamandır uygulanan bir yöntemdir. Veteriner Hekimliğinde ise 

kriyoşirurjikal sağaltım uygulamaları, Borthvvick’in ilk çalışmalarıyla 1970 

yılında başlamış. 1971'de kriyoşirurjiyi perianal fistüllerinin sağaltımında ilk 
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uygulayandır. Kriyocerrahi bugün hala veteriner hekimlikte gelişmekte olan 

bir tedavi yöntemidir. Kriyocerrahi uygulaması kendisine ek bir sağaltım 

gerektirmez. Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi işlemlerle birlikte 

kullanılabilir ve bu önemli bir özelliktir (İçke ve Başak, 2004; Tehrani ve 

Fraunfelder, 2013; Nasr, 2020). 

KRİYOCERRAHİDE DOKU HASARININ MEKANİZMASI  

Araştırmalar göstermiştir ki, dokuların bir kısmında donma -2°C’de 

başlarken hücresel donma -5°C ya da daha düşük ısılarda meydana 

gelmektedir. -20°C’de ise kalıcı hücre hasarı oluştuğu bildirilmiştir. Probun 

ucu ile -20°C arasındaki oluşan bölgeye ‘letal alan’ denir. Letal alandaki 

hücreler kriyonekroza uğrarken 0°C ile -20°C arasındaki alanda kalan 

hücreler donmazlar ve bu alan ‘iyileşme alanı’ olarak adlandırılır. 

(Abramotivis ve ark., 2006). 

 

Şekil 1: Kriyoşirurjide ‘Buz topu’ oluşumu  

1: -22 °C izotermi içindeki kriyonekroz alanı, 2: 0° ve -22 °C 

izotermleri arasındaki iyileşme alanı, 3: kutanöz yüzey, 4: epidermis, 5: 

dermis, 6: kriyoprob veya kriyosprey, R "buz topunun" yanal yayılımı ve D 

"buz topunun" derinliği (Pasquali, 2011) 

Kriyocerrahide hasarın temelini; donma olayında ortaya çıkan direkt 

etki ve erimedeki vasküler staz yani indirekt etki oluşturmaktadır (Kutluay ve 

ark., 2010). 
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Direkt etki iki mekanizma ile doku hasarına neden olur. İlk 

mekanizmada soğuk kan damarlarına ve kılcal damarlara zarar vererek 

dokunun iskemik nekrozuna yol açar. İkinci mekanizma, buz kristalleri 

oluşturur. Ozmotik hücre hasarına ve hücresel zar bozulmasına neden olarak 

hücrelere daha karmaşık bir şekilde zarar verir. Doku soğudukça, hücreler 

arasında buz kristalleri oluşur ve suyu hücrelerden hızla çeken bir ozmotik 

gradyan oluşturur. Soğutma devam ettikçe, hücre içinde hücrenin 

parçalanmasına yol açabilen kristaller oluşur. Çözdürme işlemi hücrelere de 

zarar verir. Doku çözülürken, hücrelerin dışındaki kristaller erir ve suyu hızla 

hücreye geri çeken bir gradyan oluşturur, bu da hücrelerin şişmesine ve 

patlamasına neden olabilir (Prohaska ve Badri, 2020). 

Bu iki doku mekanizmasında hasar şunlara bağladır: hızlı soğuma 

daha yaygın ve derin doku hasarına neden olur. yani kanserli lezyonlar için 

tavsiye edilirken, iyi huylu yüzeysel lezyonlar için daha yavaş soğutma 

önerilir. Kriyocerrahide -50°C ya da daha düşük sıcaklıklar kanser hücrelerini 

yok etmektedir. -20°C iyi huylu lezyonları yok etmek için yeterliyken -5°C 

melanositleri öldürür. Yavaş erime hızlı soğutmadan daha fazla hasara neden 

olur. Bu nedenle kanserli hücreler için yavaş çözme önerilirken hızlı çözme 

iyi huylu lezyonlar için daha uygundur (Unger, 2017; Prohaska ve Badri, 

2020) 

Kriyocerrahi ile tedavi edilen hücrelerin tipi: keratinositler -20°C 'de 

dondurularak yok edilir, ancak malign iseler en az -50°C olmalıdır. 

Melanositler -5°C gibi düşük sıcaklıklarda öldürülür, bu da orijinal cilt 

rengine bağlı olarak bir avantaj veya dezavantaj olabilir; fibroblastlar ve 

kollajen lifler, 30 saniyeye kadar donmaya ve eğer çözülme hızlıysa, 

kriyodirençlidir. (Cranwell ve Sinclair; 2017) 

Erime olayı sırasında buz kristalleri birbirleri ile kaynaşarak zararlı 

büyük kristaller oluşturur. Rekristalizasyon adı verilen bu durum -20°C ila -

25°C’de gerçekleşmektedir. Buz eridikçe, hücre dışı ortam kısa süreliğine 

hipotoniktir, hasarlı hücrelere su girer, hücre hacmi artar ve hücre zarları 

yırtılabilir (Kutluay ve ark., 2010) 

Donma sırasında indirekt etki vasküler stazdır. Doku soğumasına ilk 

tepki vazokonstriksiyon ve kan akışında azalmadır. Donma ile dolaşım durur. 

Doku çözüldüğünde ve doku sıcaklığı 0°C'nin üzerine çıktığında, dolaşım 

vazodilatasyon ile geri döner. Hiperemik tepki kısadır ve damar geçirgenliği 

birkaç dakika içinde artar. Ödem birkaç saat içinde gelişerek ilerler. Endotel 

hasarı, kapiller duvar geçirgenliğinin artmasına, ödem, trombosit 

agregasyonuna ve mikrotrombus oluşumuna neden olarak yaklaşık 30-45 



SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR | 154 

 

dakika içinde dolaşımın durmasına neden olur. Birçok küçük kan damarı, 

çözüldükten 4 saat sonra trombüs tarafından tamamen tıkanır. Büyük 

arteriyoller 24 saat açık kalabilir. Kan kaynağının kaybı, tüm hücreleri 

herhangi bir hayatta kalma olasılığından mahrum bırakır ve dokuların tek tip 

nekrozu ile sonuçlanır (Whittaker, 1984). 

 

Şekil 2: Donmaya dayalı direkt hücre hasarı ve vasküler yaralanma yollarının şematik 

gösterimi (Theodorescu, 2004). 

DONMA-ÇÖZÜLME(ERİME) DÖNGÜSÜ 

Kriyocerrahideki hücre-doku hasarı üzerindeki en büyük etki, 

dokunun donma ve çözülme(erime) hızıdır.Hızlı dondurmada hücre içi, yavaş 

dondurmada ise hücre dışı buz kristalleri oluşur.  Kriyoproba yakın olan doku 

çabuk soğurken, uzaktaki doku ya da dokular yavaşça soğumaktadır. Donma 

süresi ise dondurulacak doku hacmi, derinliği ve kriyocerrahın tecrübesine 

göre saniyelerden dakikalara kadar değişir (Korpan, 2001; Kutluay ve ark., 

2010). 

Erime, hücre hasarında en önemli yıkıcı faktör olarak kabul 

edilmektedir. Erime süresi ve dereceleri değişiklik gösterir. Erime süresi 

hızlandırılmamalıdır. Çözülme çok hızlı olursa, buz kristalleri birleşmeden 

eriyecekler ve hücrelerin yaşama şansı da artacaktır. Dahası bu durum 

hücrelerin -100°C’de bile yaşayabilmelerine olanak sağlayabilecektir. 

Çözülme süresi arttıkça çözülme etkileri artar ve buz kristalleri maksimum 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Theodorescu%20D%5BAuthor%5D
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büyümektedir. Bu nedenle hücre hasarı artar. Deneyler, hücre ölümünde yavaş 

çözülmenin hızlı soğutmadan daha önemli olduğunu göstermektedir. 

Tamamen erime, en yıkıcı olandır (Mazur, 1984; Whittaker, 1984; Gage ve 

ark., 1985; Gage ve Baust, 1998). 

Tekrarlanan donma-erime döngüsü önemlidir. Çünkü donma-çözülme 

olayı bir defa gerçekleştirildiğinde, bölgede bazı hücrelerin soğuktan 

etkilenmeyip yaşama şansı olacaktır. Bu nedenle donma-çözülme işlemi en az 

2 defa uygulanmalıdır. Yani tekrarlanan işlem, daha kapsamlı ve daha kesin 

nekroz oluşturur. Döngüler arasındaki süre de önemlidir. Bu sürenin uzun 

olması bir sonraki dondurma döngüsünü daha verimli kılar (Whittaker, 1975; 

Dilley ve ark., 1993). 

KRİYOJENİK LEZYON 

Çözülmeden hemen sonra doku neredeyse normal görünür ve 

görünümünden hasarın boyutu tahmin edilemez. Sonra çoğu doku ödemli hal 

alır ve rengi değişir. Dokunun periferinde hiperemiye bağlı dar, parlak bir 

katman görülür. İlk 24 saatte ödem ilerleyicidir. Nekroz, doku yıkımı için 

gerekli olduğu gibi, kriyojenik hasarın şiddetli olduğu yaklaşık 2 gün içinde 

belirgindir. Kriyojenik lezyon, kriyojenlerin dokuya uygulanmasıyla 

oluşmaktadır. Donmuş olan dokunun hacmine tümüyle uyum sağlayan keskin 

sınırlı bir nekroz oluşturması ile spesifiktir. Kriyojenik lezyonda merkez 

tümüyle nekrotik görülürken, perifer kısmı donma sırasındaki küçük bir 

sınırda (2-5 mm genişliğinde) kısmen hasar görmüştür (Peterson Larry, 1997). 

KRİYOJEN MADDELER 

Kriyoşirurjide dokulardaki ısıyı alan ve dokuyu soğutan 

donduruculara “Kriyojen” denir.  Aşağıda bazı kriyojen maddeler ve bunların 

donma dereceleri verilmiştir (Çalıkoğlu ve Gürgey 1999; Yeh, 2000). 

Kriyojen                                                    Donma Derecesi 

Likit(sıvı) nitrojen                                           -196 

Nitröz oksit                                                      -90 

Karbondioksit (solid)                                      -78,5 

Freon 12                                                           -29,8 

Freon 22                                                            -41 

Freon 114                                                          +4 
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Dimetileter ve propan                                    -24, -42 

Klorodiflorometan                                           -41 

Helyum                                                           -189,5 

Likit argon                                                      -185,7 

 

Veteriner hekimlikte en sık kullanılan likit nitrojen olmakla beraber 

nitröz oksit ve karbondioksitte kullanılır. 

Likit nitrojen; swap, sprey ya da prob yöntemi ile uygulanabilir. 

Renksiz, kokusuz, yanmaz, ekonomik bir kriyojendir. Toksik veya irritan 

etkisi yoktur. Fakat termoslarda bulundurulmalıdır. Çabuk buharlaştığından 

uzun depolanamamaktadır.  Maksimum yıkım sağlar ve kolay bulunabilir. Bu 

özellikleri nedeniyle en çok tercih edilen kriyojendir. 

Nitröz oksit; sprey ve prob yöntemleriyle kullanılır. Sıvı ve gaz 

formundadır. Tüplerde bulundurulur. Sıvı şekli sprey ya da prob ile 

kullanılabilir ancak gaz formu yalnızca prob yöntemiyle uygulanabilir. Nitröz 

oksit yavaş donması ve yüzeysel donma oluşturmasından ötürü sıvı nitrojene 

göre dezavantajlıdır. 

Karbondioksit; tıpkı sıvı nitrojen gibi renksiz, kokusuz, yanmaz, 

nontoksik ve nonirritandır. Gaz, kuru buz ve çubuklar şeklinde kullanılabilir.  

Kriyojenlerin kaynama noktaları ile dondurma güçleri ilişkilidir. Bu 

nedenle bu derecelerden daha düşük donma ısısı sağlanamamaktadır (Kürüm, 

2012). 

KRİYOJENİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ 

Bu yöntemler açık ve kapalı sistem şeklindedir. 

Swap: Açık sistem olan bu yöntemde metalik disk ya da pamuk uçlu 

çubuklar sıvı nitrojene batırılmıştır. Dokunun hızlı soğuma hızına ulaşmasına 

engeller. En fazla 5 mm derinliğe kadar dokuları öldürdüğünden yüzeysel ve 

küçük tümörlerde uygulanabilir (Pasquali, 2015).  

Kriyojeni direkt lezyon üzerine dökme: Sıvı kriyojenin lezyon 

üzerine dökülerek uygulanmasıdır. Açık sistem bir yöntemdir. Dökülen sıvı 

kriyojen kontrol altına alınamadığından kontrolü zor uygulamadır. Bu sebeple 

komşu dokuları korumak için yalıtkan madde kullanımını gerektirmektedir 

(De Queiroz ve ark., 2008). 
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Sprey: Çeşitli delik büyüklüğü olan ünitelerden oluşur ve kriyojenin 

lezyon üzerine püskürtülmesini esas alan bir açık sistemdir. Komşu dokulara 

zarar verme durumu yüksek olduğundan kontrolü zordur. Hızlı soğutma çabuk 

olduğundan çok etkili bir yöntemdir. Düzensiz ve yaygın tümörlerde 

uygulanır. Kullanılan ekipmanlar tabanca şeklinde ve içten basınçlıdır 

(Samsar ve Akın, 2003). 

 

Şekil 3: Sprey yönteminde kriyojenin dokuya uygulanması ve etki alanları 

(Zimmerman ve Crawford, 2012). 

Kriyoprob: Joule-Thomson etkisiyle çalışan, çeşitli şekil ve 

büyüklükteki problardan oluşur. Bu etki, küçük bir delikten basınçlı olarak 

çıkan kriyojenik gazın kapalı olan proba iletilirken geniş bir hacimde 

basıncını kaybederek prob ve çevresindeki dokuyu hızlı bir şekilde soğutması 

esasına dayanır. Diğer yöntemlere kıyasla daha kontrollüdür. Çünkü burada 

lezyonla ilişkili olan kriyojen değil probun uç kısmıdır. Kapalı sistem bir 

uygulamadır. Sıvı nitrojen, karbondioksit ve nitröz oksit kullanılan 

kriyojenlerdir (Korpan, 2001; Theodorescu, 2004). 

Kriyoprob ile dondurma yöntemi dokuya temas ya da penetrasyon 

şeklinde uygulanır. Temas şeklinde, prob soğultulmadan önce nemli doku 

üzerine konulur sonra soğutulur. Prob meydana gelen buz topu ile dokuya 

yapışır. Kriyoadezyon için yüzey nemliliği mecburidir. Eğer lezyon kuruysa 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Theodorescu%20D%5BAuthor%5D
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yüzeyi su, suda çözünebilen bir pomad veya bisturi ile kazınarak ıslatılmalıdır 

(Korpan, 2001; Theodorescu, 2004; Kürüm, 2012). 

Penetrasyon şekli, probun lezyon içine yerleştirilmesidir. Daha geniş 

alanları kapsayan lezyonlarda tercih edilir. Lezyonun tam ortasından biyopsi 

alınıp prob buraya konularak dondurma işlemi gerçekleştirilir. 

 

Şekil 4: Joule-Thompson Etkisi (Göksel, 2022). 

 

Şekil 5: Kriyoprobun dondurma etki alanı (Göksel, 2022). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Theodorescu%20D%5BAuthor%5D
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DONMANIN KONTROLÜ/SAPTANMASI 

Donmanın kontrolünün yapılması önemlidir. Çünkü aşırı soğutma 

sağlıklı dokulara önemli ölçüde hasar verebilir. Soğutma yetersizliğinde ise 

nüks görülebilir.  

Soğutma işleminde uygulamanın yapıldığı noktadan çevreye dairesel 

genişleyen donmuş doku kitlesine buz topu denir. Donmanın kontrolünün 

sağlanmasında buz topunun hem gözle hem de palpasyonla muayenesi önemli 

yer tutar. Bu nedenle buz topu büyüklüğü de önemlidir. Ulaşılan donma ısısı 

buz topu büyüklüğünü etkiler. Doku içindeki ısı değişimi de önemlidir. Çünkü 

doku vaskülarizasyonu fazla ise daha küçük buz topu oluşur. Tekrarlanan 

dondurma-çözdürme hızlı buz topu oluşturur ve buz topu büyüklüğünü artırır. 

Yine dondurma süresi buz topu büyüklüğünü etkiler. Doku ölümünün olması 

için lezyonun yeri ve özelliğine bağlı değişmekle beraber 1-5 dakikalık 

soğutma süresi gereklidir. Buz topu büyüklüğünde kriyonekroz alanı 

oluşturmak için 2 dakikalık süre yeterlidir. 

Donmanın kontrolü ya da saptanması için kriyojenik lezyon esas 

alınır. Kontrol aşağıdaki şekillerde yapılabilir. 

İnspeksiyon ve Palpasyon Aracılığı ile: Dondurma işleminde oluşan 

buz topu ve dokunun yüzeyindeki kırağı görünümü inspeksiyon ile kontrol 

etmeyi sağlar. Donmuş yüzey beyaz, renksiz ve solgundur. Buz topunun 

genişliği palpasyon ile kontrol edilebilir. Donma derinliği buz topunun yan 

çapına eşittir. Ayrıca buz topunun hareketi kemik ve kıkırdak gibi bir dokuya 

yapışık olmasından ileri gelen hareketsizliği, donma derinliğini belirlemede 

yardımcı olur (Çalıkoğlu ve Gürgey, 1999).  

Mikrotermik İğneler Aracılığı ile: bu yöntemde lokal ısı 

ölçücüleri(pyrometer) kullanılır. Bu mikrotermik iğneler lezyonun merkezine 

ve sağlam doku sınırına yerleştirilir. Böylelikle lezyonun donma ısısı saptanır 

ve buz topu kontrolü yapılır. İğnelerin yerleştirilme açıları önemli olduğundan 

özel kalıplar kullanılır (Curi Martin ve ark., 1997; Peterson Larry, 1997). 

Enpedansimetre Aracılığı ile: Dondurma işlemi dokunun biyoelektrik 

enpedansını değiştirir. Dokunun hidroelektrik durumundaki bu enpedans 

değişimleri donma durumu hakkında bilgi verebilir. Kullanılan cihazın adı 

kriyoenpedansimetredir. Donma ve donma süresinin kontrolünü sağlar.  

Ayrıca günümüzde USG, MRI ve CT aracılığı ile donmanın kontrolü 

yapılabilir. (Chua ve ark., 2007). 

KRİYONEKROZ: Dokunun dondurulması sonucu ölümüne denir. 

Kriyonekroz kriyocerrahlar açısından donmanın en önemli belirtisidir. 
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Kriyonekroz oluşumunda hastalıklı bölgenin tüm hücrelerini yıkımlamak ve 

komşu dokulara en az hasarı vermek temel amaçtır. Tedavide başarı sağlamak 

için tam bir kriyonekroz oluşumu gereklidir. Bu sebeple çok hızlı bir 

dondurma ve kendiliğinden gerçekleşen erime en ideal kriyonekrozu 

oluşturur. Kullanılan kriyojenin uygulanma yöntemi, kriyojenin kapasitesi, 

dokunun ısı iletkenliği, lezyonun büyüklüğü ve derinliği, dokunun damar 

yapısı gibi faktörler kriyonekroz oluşumunu etkiler (Gage ve Baust, 1998). 

DONMANIN KLİNİK ETKİLERİ: 

Kriyocerrahi uygulamasından sonra dokuda beyaz renk görülür ki bu 

donmanın göstergesidir. 1-2 saat içinde ödem ve hiperemi gözlemlenir. 

Donmuş doku ilk 24 saat koyu kırmızı renktedir. 1-3 gün sonra bül oluşur ve 

3-5 gün içinde bu durum ortadan kalkar. Yüzeysel nekroz 3-4 gün içinde 

oluşur. 1-2 hafta sonra tamamen nekroz gelişir ve iyileşme fazı başlar. 2-6 

hafta arasında iyileşme tamamlanır (Gage ve Baust, 1998; İçke ve Başak, 

2004; Turan, 2018). 

              KRİYOCERRAHİNİN AVANTAJLARI: 

❖ Kriyocerrahi uygulanan lezyon dışında komşu sağlam doku ve 

organlara çok az zarar verir ya da hiç zarar vermez. 

❖ Soğuk sinir duyularını dondurduğundan lokal anestezi sağlanmış olur. 

Böylece çoğu olguda genel anestezi gerekmez. Genellikle sedatif ya 

da lokal anestezik yeterli olur. Bölgesel küçük olgularda ise hiçbirine 

gerek yoktur. 

❖ Kanama çok az ya da hiç olmaz. 

❖ Büyük damarlar kan akışının ısıtıcı etkisinden dolayı donmamakta ve 

korunmuş olarak kalmaktadır.  

❖ Cerrahi işlem süresi kısa ve kolaylıkla uygulama yapılabilir. 

❖ İşlem kontrolü vardır. 

❖ Şirurjikal işlem öncesi bölgenin traşı ve sabunla temizlenmesi yeterli 

olup antisepsi ihtiyacı yoktur.  

❖ Tedavi istenilen noktada durdurulabilir. Tam tersi olarakta istenilen 

iyileşme sağlanıncaya kadar işlem tekrarlanabilir. İşlem sırasında 

geriye dönüş olasılığı vardır. 

❖ Skar oluşturmadığından genelde iz bırakmaz. 

❖ Şirurjikal işlem sonrası enfeksiyon oluşturmadığından rutin 

antibiyotik kullanımı gerektirmez. 

❖ Hospitalizasyon gerektirmez. Hastanede kalış süresi kısadır. 

❖ Neşter ile yapılan cerrahi işlemlere göre metastaz riski azdır. 
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❖ Yaşlılık ve gebelik durumu olan hastalarda kullanımı vardır. 

❖ Yaklaşımı güç olan (oral, rektal vb.) vakalar kolaylıkla tedavi 

edilebilir. 

❖ Uygulanan bölgede lokal komplikasyonlar çok az ya da hiç olmaz. 

❖ Büyük damarları kan akışı nedeniyle donduramaz. 

❖ Hızlı ve teknik olarak basit tümör çıkarma kolaylığı sağlar. Hem iyi 

huylu hem de kötü huylu tümörlerde uygulanabilir. 

❖ Hastane maliyetleri daha düşüktür ve hastanın yaşam kalitesini artırır. 

❖ Büyük ve kapanması zor lezyonlarda kullanılır. 

❖ Uygulama sonrası, yıkımlanan tümör hücrelerinin antijenleri malign 

hücrelere karşı immun yanıtı uyarabilmektedir (Korpan, 2001; Samsar 

ve Akın, 2003). 

KRİYOCERRAHİNİN DEZAVANTAJLARI: 

• İşlemden sonra iki hafta kadar süreyle ya da iyileşme gerçekleşene 

kadar bölgeden kötü kokulu bir eksudat gelebilir ve nekroz görünümü 

oluşabilir. Bu nedenle hasta sahipleri bu konu hakkında 

bilgilendirilmelidir.  

• Vazokontroksiyona neden olabilir. 

• Tüyler beyazlayabilir veya tüysüz bölgeler meydana gelebilir.  

• Oral bölgede yapılan işlem sonrası ödem ve solunum güçlüğü 

oluşabilir.  

• Hekimler ve hastane tarafından ilk etapta kriyoşirurji ekipmanlarının 

alımında maliyeti fazladır (Korpan, 2001; Samsar ve Akın, 2003). 

TÜMÖRAL OLUŞUMLARIN SAĞALTIMINDA 

KRİYOŞİRURJİ 

Endikasyonları:  

✓ Kanamanın kontrolünün güç olduğu tümörler,  

✓ Anestezinin risk oluşturduğu hastalar,  

✓ Cerrahi yolla sağaltımı önemli doku ve organlara yakınlığı nedeniyle 

zor olan vakalar, 

✓ Nüks eden tümörler, 

✓ Boyutları nedeniyle cerrahi işlem yapılamayan deri tümörleri, kemik, 

kıkırdak, büyük sinir, damarlar gibi korunması gereken dokulara 

bitişik bulunan tümörler. 

Kriyoterapi, benign ve malign kemik tümörlerinin küretajına etkili bir 

adjuvandır (-50 oC, -60 oC). Benign tedavisinde iyileştirici bir prosedürdür. 
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Agresif kemik lezyonlarının yanı sıra düşük dereceli primer kemik 

sarkomlarının tedavisinde kullanılabilir ve metastatik kemik hastalığında lokal 

kontrol sağlayabilir (De Queiroz ve ark., 2008). 

 

Tablo 1: Tümörlerin tipine ve yerleşim bölgesine göre evcil hayvanlardaki dağılımları 

tablodaki gibi gruplandırılabilir (Samsar ve Akın, 2003; Pigatto, 2010; Choi ve ark., 

2014) 

 SIĞIR AT KEDİ VE KÖPEK 

ORAL BÖLGE  Epulis, epidemoid cyst Squamous cell 

carcinoma, 

adenocarcinoma, 

epulis, melanoma, 

fibrosarcoma 

adamantinoma, 

tonsillar carcinoma, 

papilloma, 

osteosarcoma 

OFTALMİK 

BÖLGE 

Squamous cell 

carcinoma, 

Squamous cell 

carcinoma 

Adenoma, 

papilloma, squamous 

ve basal cell 

carcinoma 

DERMATOLOJİK 

BÖLGE 

Papilloma, 

interdigital 

fibroma 

Equine sarcold, 

melanoma, papilloma, 

squamous cell 

carcinoma, fibroma, 

fibrosarcoma, 

mastocytoma 

Papilloma, 

fibroma, adenoma, 

lick granuloma, 

sebaceous cyst, 

mastocytoma,  basal 

cell tumors, 

hemangioma, 

squamous cell 

carcinoma, 
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melanoma, 

adenocarcinoma, 

histiocytoma, 

trichoepithelioma, 

eosinophilic 

granuloma, 

fibrosarcoma, 

interdigital ve 

supradigital cyst, 

TVT 

NAZAL BÖLGE  Squamous cell 

carcinoma ve myxoma 

Adenocarcinoma, 

chondrosarcoma, 

fibrosarcoma, 

osteosarcoma 

ANAL BÖLGE   Adenoma, rectal 

polyps, rectal 

carcinoma 

GENİTAL BÖLGE   Transmissible 

venereal tumor, 

penis ve vulva 

carcinomaları 

 

Kriyoşirurjinin aynı zamanda aşağıda belirtilen durumlarda endikedir. 

Evcil karnivorlarda: Glaucoma, lensectomy, keratitis buphthalmus, 

pannus, tonsillectomi ve exuberant granulation (Whitrow, 2007; Azoulay, 

2013). 

Atlarda: Chronio pharyngitis, habronemiasis, exuberant granulation, 

posterior digital neurectomy, curb ve tendinitis (Stick, 2006). 

Sığırlarda: İritis, anterior synechia  
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SONUÇ 

Kriyoşirurji dokuların kriyoduyarlılığına göre seçilir. Kriyoduyarlılık 

belirteçleri sıvı içeriği ve vaskülaritedir. Konnektif doku, yağ ve kıkırdak 

dokusu, fibrotik dokular ve sinir kılıfı kriyorezistan özellik gösterirken; deri, 

müköz membranlar, endotel, tümör, granülasyon dokusu ve sinirler 

kriyoduyarlı doku özelliğindedir. Bu nedenle deri, subkutanöz, kemik ve 

çeşitli göz tümörlerinin sağaltımında; kanamaya neden olmaması, daha az ağrı 

hissi oluşturması, metastaz riskini en aza indirmesi açısından alternatif bir 

yöntemdir. Ancak geniş çaplı deri tümörlerin sağaltımında uygulandığında 

belirgin allopecia oluşturacağı unutulmamalıdır. Transmissible venereal tümör 

sağaltımda kullanılan kemoterapötikler spermatogenezisi geçici veya kalıcı 

olarak etkilediğinden elektrokoter ve kriyoşirurji veya sadece kriyoşirurji 

uygulanması tercih edilmelidir. Perineal fistüllerde medikal sağaltım 

hafifletici etki yapabilse de, genellikle etkisiz kalır. Bu nedenle şirurjikal 

sağaltım metodları önerilmektedir. Bunlar, anal sfinkterlerin etkilenmiş 

kısımlarını da içeren hastalıklı dokuların rezeksiyonu olan operatif girişim ya 

da kriyoşirurjikal sağaltım olup; bu yöntemle bu dokuların düşük 

derecelerdeki soğuk ısı ile yıkımlanarak demarkasyonu sonunda sağlıklı 

granülasyon dokusuyla iyileşmesi amaçlanır. Perianal fistüllerin sağaltımında, 

rezeksiyon tekniğine göre kriyoşirurjinin avantajları; düşük nüks oranı, 

kontrolsüz defekasyon olasılığının azlığı, performans rahatlığı, uygulamada 

gerekli sürenin kısa olması ve minumum kan kaybıdır. Prognoz lezyonun 

derece ve şiddetine göre iyiden çok iyiye değişir. 
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1. OBEZİTE  

1.1. Giriş 

Son yıllarda dünya genelinde artan sağlık sorunlarının başında gelen 

obezite, vücutta artan yağ dokusu miktarıyla tanımlanan birçok sistemi 

etkileyen multifaktöryel bir metabolik hastalıktır (Kabalak T, 2004).  

Obezite, bireylerin yüksek kalori değerleri olan beslenme 

alışkanlıklarının neticesinde vücutta aşırı miktarda yağ birikimiyle meydana 

gelir. Bireylerin beslenme neticesinde almış oldukları enerji, fiziksel aktivite 

ve bazal metabolizma ile harcadıkları enerjiden fazla olunca, vücutta var olan 

fazla enerji yağa dönüşerek depolanmaktadır. Alınan enerjinin çok olması ve 

harcanan enerjinin de az olması neticesinde depolanan enerji giderek artar. 

Depo yağ oranının artışı obezite ile sonuçlanır. Bireylerin vücut yağ oranlarını 

tespit etmek kolay bir yöntem olmadığı için yüksek yağ oranından ziyade aşırı 

kiloluluk hali olarak da tanımlanmaktadır (TEMD, 2018). 

Bireylerin kilo durumlarının tespiti için vücut kitle endeksi kullanılır. 

Vücut kitle endeksi (VKİ), kilonun (kg) boyun karesine (m2) bölünmesiyle 

elde edilir. Erişkinlerde vücut kitle endeksine göre andropometrik 

değerlendirmede, 18,5’in altı zayıf, 18,5-24,99 arası normal, 25-29,99 arası 

fazla kilolu, 30 ve üzeri ise obez olarak tanımlanır. Obez grubu da kendi 

arasında dört derecede değerlendirilir. 30-34,99 arası hafif obez, 35-39,99 

arası orta derece obez, 40-49,99 arası morbid obez ve 50 üzeri ise süper obez 

olarak tanımlanmaktadır (Karal & Turan, 2021). 

Tablo 1. Yetişkinlerde VKİ’ye göre Andropometrik Değerlendirme 

Gruplar VKİ (kg/m2) 

Zayıf  <18,5 

Normal  18,5-24,99 

Fazla Kilolu 25,00-29,99 

Obez >30,00 

 

1.2. Epidemiyoloji 

Obezite tüm dünyayı ilgilendiren bir sağlık problemi olmakla beraber, 

özellikle yüksek gelirli ülkelerde daha fazla görülmektedir. Yıllar içinde tüm 

dünyada prevelansı artan obezitenin küresel hastalık yükü organizasyonu 

obezite konseyinin raporlarına göre 2015 yılında dünyadaki obez birey sayısı 

710 milyonu aşmıştır (GBD, 2015).  
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Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) obezite görülme sıklığı diğer 

dünya ülkelerine göre çok daha fazladır. ABD’de günümüzde aşırı kilolu 

bireylerin oranı yaklaşık %55 olmakla beraber, obez birey oranı %30’lardadır. 

ABD’de özellikle 1990-2000’li yıllarda obezite prevelansı hızla artmış olup, 

on yıllık süreç içinde artış oranı %70’leri bulmuştur. Yapılan çalışmalar ve 

prevelans artış hızlarına göre yapılan tahminlerde yaklaşık 7-8 sene sonra 

ABD nüfusunun yaklaşık yarısının obez olması beklenmektedir (Borrell & 

Talih, 2012; Rosenthal et al., 2017). 

Türkiye’de ise durum çok farklı değildir. Obezitenin ülkemizde artış 

gösterdiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Obezite prevelansını ölçen 

birçok çalışma yapılmıştır. 1998 yılında Türkiye Diyabet Prevelansı çalışma 

grubu-I (TURDEP-I)’in yaptığı ve yaklaşık 25 bin kişinin dâhil edildiği bir 

çalışmada kadın ve erkeklerde ortalama obezite görülme oranı %22,3 olarak 

tespit edilmiştir (Satman et al., 2002). 2010 yılında Sağlık Bakanlığı ve 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ortak çalışmasında ise kadın ve 

erkeklerde ortalama obezite görülme oranı %30,3 olarak tespit edilmiştir 

(TBSA, 2014). Yine 2010 yılında Türkiye Diyabet Prevelansı çalışma grubu-

II (TURDEP-II)’in aynı merkezlerde yaptığı ve yaklaşık 25 bin kişinin dâhil 

edildiği bir çalışmada, kadın ve erkeklerde ortalama obezite görülme oranı 

%35 olarak tespit edilmiştir. TURDEP çalışmalarına göre 1998-2010 yılları 

arasında obezite görülme sıklığı %60 oranında artış kaydetmiştir. Bu durum 

obezitenin önümüzdeki yıllarda en önemli multisistemik metabolik 

hastalıkların başında geleceğini düşündürmektedir (Satman et al., 2013). 

Aynı zamanda Türkiye’nin coğrafi bölgelerine göre değerlendirme 

yapıldığı zaman Doğu Anadolu bölgesindeki obezite oranı düşük tespit 

edilmiş olup, diğer bölgelerin oranları birbirine yakındır. Şehir bazında 

değerlendirildiği zaman Erzurum ili en düşük obezite oranına sahipken, 

Adana ili en yüksek obezite düzeyine sahiptir ve bu oran yaklaşık %43 olarak 

tespit edilmiştir (Satman et al., 2013). 

1.3.  Etiyoloji ve Patogenez 

Obezite etiyolojisinde birden çok faktör etki göstermektedir. Temel 

olarak obezite, bireyin az enerji harcaması veya çok fazla enerji alması 

sebebiyle enerji alım-harcama dengesindeki bozulma olduğu için bu iki 

duruma sebep olabilecek etkenler çeşitlilik gösterir. Genetik etkenler, 

fizyolojik, çevresel, epigenetik etkenler, sosyokültürel nedenler, davranışsal 

ve psikolojik etkenler gibi birçok faktör obezitenin oluşumuna zemin 

hazırlayabilir. Obezitenin sebepleri tam olarak tespit edilmemekle beraber 
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genetik faktörlerin ve çevresel etkenlerin önemi belirlenmiş olup; yeme 

alışkanlıkları, fiziksel aktivite, psikososyal faktörlerin ve düşük sosyo-kültürel 

seviyenin de obeziteye zemin hazırladığı tespit edilmiştir (Archer, Lavie, & 

Hill, 2018). 

Obezitenin etyolojisi hakkında yapılan bazı çalışmalarda genetik 

faktörlerin başlı başına diğer nedenlerden daha önemli bir etken olduğu tespit 

edilmiştir. Literatürde 10 yıllık takip ile ikizlerde yapılan bir çalışmada 

obezitenin %30-%85 oranında genetik sebeplere bağlı olduğu bildirilmiştir 

(Naukkarinen, Rissanen, Kaprio, & Pietiläinen, 2012). İkiz çalışmalarını 

inceleyen bir meta-analizde ise genetik faktörlerin çevresel ve fizyolojik 

sebeplere göre daha önemli olduğu bildirilmiştir (Silventoinen, Rokholm, 

Kaprio, & Sørensen, 2010). 

Tablo 2. Obeziteye zemin hazırlayan genler üzerinde yapılan moleküler çalışmalar 

neticesinde belirlenen en önemli genler (Gibson et al., 2004; Rankinen et al., 2006; 

Sözen, 2006) 

Obeziteyle ilişkili Genler 

MC4R  Melanokortin 4 reseptörü 

ADRB-3 B3-Adrenerjik reseptör 

PCSK-1 Proprotein konvertaz subtilisin kexin-1 

BDNF Beyin kaynaklı nörotrofik faktör 

LCT Laktaz geni 

MTNR-1B Melatonin reseptör-1B 

TLR-4 Toll like reseptör-4 

ENPP-1 Ekonüklootid pirofosfataz/Fosfodiesteraz-1 

FGFR-1 Fibroblast büyüme faktörü-1 

LEP/LEPR Leptin/Leptin reseptörü 

 

Obezite gelişiminde hem insan ve hem de hayvan çalışmalarından 

tespit edilen genler yukarıda sıralanmıştır (Tablo 2). Genetik etkenlerden 

bazıları tek gen mutasyonları olmakla beraber, bazıları gen-gen ve gen-çevre 

etkileşimleridir. Özellikle leptin/leptin reseptörü ve melanokortin-4-reseptör 

genleri tek gen mutasyonları ile obeziteye sebep olabilmektedir. Bu 
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monogenik obezite formları %1 gibi nadir bir oranda izlenmektedir (Sözen, 

2006).  

Aynı zamanda Bardet-Biedl ve Prader Willi sendromu gibi bazı 

hastalıkların sebebi olan genetik faktörler aynı zamanda obeziteye de yol 

açmaktadır. Dolayısıyla bu sendroma sahip olan bireylerde obezite 

patognomik kriterlerine dâhil olmuştur (Farooqi & O'Rahilly, 2004). 

Obeziteye sebep olan diğer etyolojik sebepler ise Çevresel ve 

sosyokültürel faktörler ile fiziksel aktivite ve yeme alışkanlıklarıdır. 

Günümüzde giderek artan sedanter yaşam ve yüksek kalorili besinlerin çok 

daha fazla tüketilmesi de önemli etiyolojik etkendir. Obez olmak için genetik 

alt yapı olmalıdır. Fakat bununla beraber şişmanlatan bir çevresel zemine de 

ihtiyaç vardır. Yüksek kalorili besinlerin tüketilmesi başta kardiyovasküler 

hastalıklar ve endokrinolojik hastalıklar olmak üzere birçok sistemde hastalığa 

sebep olabilmektedir. Aynı zamanda sedanter yaşam tarzı da birçok hastalığa 

yol açmaktadır (Balani, Herrington, Bryant, Lucas, & Kim, 2019; Deveci, 

2013).  

Obezite de psikolojik etkenlerin varlığı yapılan çalışmalarda 

kanıtlanmıştır. 2011 yılında 25 ayrı çalışmanın değerlendirildiği bir 

araştırmada, tüm çalışmaların %53’ünde depresyonun obeziteye sebep olduğu 

ayrıca %80’inde ise obezitenin depresyona sebep olduğu bildirilmiştir (Faith 

et al., 2011). Bununla beraber depresyon, isteksizlik, sıkıntı ve yorgunluk gibi 

durumların baskın olduğu zamanlarda yeme miktarında artışın görüldüğü; 

korku, gerilim ve ağrı gibi durumlarda ise besin alımında azalmanın olduğu 

bildirilmiştir. Aynı zamanda olumsuz duyguların varlığı yalnızlık, öfke, 

depresyon ve anksiyete gibi durumlarda emosyonel yeme davranışının ortaya 

çıktığı tespit edilmiştir (Monda et al., 2017). 

1.4.  Obezitenin Taraması, Tanımlanması ve Değerlendirilmesi 

Obezite prevelansındaki artış hastalığın taraması, tanımlanması ve 

takip edilmesi açısından önem kazanmıştır. Dünya literatüründe obezite 

taraması hakkında net bir fikir birliği yoktur. Fakat özellikle Türkiye 

Endokrinoloji ve Metabolizma Çalışma Grubunun konu ile alakalı önerileri 

vardır. 18 yaşını geçmiş tüm bireylerin obezite açısından değerlendirilmesini 

ve bu taramanın en az 5 yılda bir yapılmasını tavsiye etmektedir (TEMD, 

2018).  

Obezitenin nasıl taranacağı hakkında tam bir konsensüs oluşmamakla 

beraber, iki ana unsur en doğru tarama yöntemi olarak kabul edilmektedir. 

Bunlardan birincisi, vücut kitle endeksi (VKİ)’dir. VKİ, kilonun (kg) boyun 
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karesine (m2) bölünmesiyle elde edilir. Erişkinlerde vücut kitle endeksine 

göre andropometrik değerlendirmede 18,5’in altı zayıf, 18,5-24,99 arası 

normal, 25-29,99 arası fazla kilolu, 30 ve üzeri ise obez olarak tanımlanır 

(Karal & Turan, 2021). Vücut kitle endeksi kliniklerde en çok kullanılan 

yöntem olmakla beraber çocuklarda ve yaşlılarda bazen yanıltıcı 

olabilmektedir. 

Obeziteyi tararken kullanılması önerilen ikinci yöntem de abdominal 

yağlanmanın tespit edilmesidir. Abdominal yağlanmayı en iyi gösteren bel 

çevresi ölçüsüdür. Vücut kitle endeksi ile beraber bel çevresi ölçüsünün 

birlikte değerlendirilmesi en sağlıklı yöntem olarak düşünülmektedir. Bel 

çevresi ölçümü cinsiyet ve ırklar arasında farklılık göstermektedir. Türkiye’de 

bu konu ile alakalı yapılan iki ayrı çalışmadan biri olan TURDEP’e göre 

erkeklerde >96 cm, kadınlarda >90 cm üzeri olması aşırı abdominal 

yağlanmayı ve obeziteyi tanımlayan değerler olarak bildirilirken; TEMD’in 

çalışmasında bu değerler erkeklerde >100 cm, kadınlarda >90 cm olarak 

bildirilmiştir. Bu değerler dünyanın farklı coğrafyalarında ve farklı ırklarda 

değişkenlik göstermektedir. Amerika’da bu değer; erkelerde >102 cm, 

kadınlarda >88 cm iken, Avrupa ülkelerinde; erkelerde >94 cm, kadınlarda 

>80 cm, Güney asya ve Çinde ise erkeklerde >90 cm, kadınlarda >80 cm 

olarak belirlenmiştir (Satman, 2011; Satman et al., 2002; TEMD, 2018).  

1.5.  Obezitenin Diğer Sistem ve Hastalıklara Olan Etkisi 

1.5.1. Kardiyovasküler sistem 

Dünyada en çok tespit edilen ölüm sebebi kardiyovasküler 

hastalıklara bağlı ölümlerdir (SCORE2, 2021). Bu sebeple obezitenin 

kardiyovasküler hastalıklara etkisi de önem taşımaktadır. Öncelikle obeziteyle 

beraber kalbin yapısal dengesi bozulmaktadır. Yapısal dengede meydana 

gelen bozulma kalbin çalışma düzenini de bozar. Bunun yanı sıra obezite 

damar sağlığını en çok etkileyen tansiyonun da artışına sebep olmaktadır. 

Yapılan bir çalışma da 10 kg’lık kütle artışının sistolik kan basıncı değerinde 

3 mm/Hg’lik, diastolik kan basıncı düzeyinde de 2,3 mm/Hg’lik artışa sebep 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca yapılan bir başka çalışmada ise vücut kitle 

endeksi >30 olan erkek bireylerde hipertansiyon prevalansının %38,2, kadın 

bireylerde ise %32,2 olarak tespit edilmiştir. Vücut kitle endeksi <25 olan 

erkeklerde hipertansiyon prevalansı %18,5, kadınlarda ise %16,5 olarak tespit 

edilmiş olup, sonuçta obezitenin her iki cinsiyette de hipertansiyon 

prevelansında yaklaşık iki kat artış yaptığı gösterilmiştir (Drøyvold, Midthjell, 

Nilsen, & Holmen, 2005; Dyer & Elliott, 1989). 
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Ayrıca kardiyak sağlığı etkileyen en önemli faktörlerden birisi de 

aterosklerozdur. Dislipidemi aterosklerozun en önemli risk faktörüdür. LDL 

kolesterol ve yağ asitlerinin artması damar içinde aterom plaklarının 

oluşmasını tetikler. Aterosklerozu tetikleyen tüm risk faktörleri obezitede 

mevcuttur. Obez bireylerde total kolesterol, LDL kolesterol, yağ asitleri 

miktarı fazladır. Dolayısıyla koroner hastalıkların gelişme riski obezitede 

artmıştır. Yapılan çalışmalar ispat etmiştir ki, obezite ve aşırı abdominal 

yağlanma koroner hastalıklarda ciddi bir artışı tetikler. Bu tetiklemeyi artan 

total kolesterol, LDL kolesterol, trigliserit, fibrinojen ve insülin seviyeleri ile 

azalan HDL kolesterol seviyeleri üzerinden yapar. Bununla beraber aşırı 

abdominal yağlanması olan bireylerde plazminojen aktivatör inhibitör-1 

seviyesi yükselir. Böylece fibrinolitik faaliyette bozulmaya sebep olur. Yine 

aynı çalışmalarda obez bireylerde kardiyak hastalıkların daha mortal seyrettiği 

tespit edilmiştir. Vücut kitle endeksi azaldıkça kardiyak hastalık riskinin de 

azaldığı bildirilmiştir (Aso et al., 2002; Landin et al., 1990). Hatta bireylerde 

her 5-8 kg artışın, kardiyovasküler ve koroner arter hastalıklarına bağlı ölüm 

riskini %25 oranında arttırmakta olduğu bulunmuştur (Cho et al., 2002; 

Willett et al., 1995).  

1.5.2. Metabolik Sendrom 

Metabolik sendrom birden fazla sistemi etkileyen ve mortaliteyi 

arttıran multisistemik bir endokrinopati olarak tanımlanabilir (NCEP, 2002). 

Metabolik sendromun patogenezini oluşturan temel sorunlar obezite, aşırı 

abdominal yağlanma ve insülin direncinden oluşmaktadır. Metabolik 

sendroma zemin hazırlayan etyolojik faktörler; obezite, ileri yaş, genetik 

yatkınlık, menopozal dönem, sigara, düşük sosyoekonomik düzey, yüksek 

karbonhidrat ve yüksek kalorili beslenme alışkanlığı ile sedanter yaşam ve 

fiziksel inaktivitedir (TEMD, 2018). 

Tablo 3. Metabolik Sendromda Tanı Kriterler (NCEP, 2002). 

Parametre Kriter 

Abdominal obezite Bel çevresi erkeklerde >102, kadınlarda>88 cm olması 

Trigliserid düzeyi >150 üzeri olması 

HDL Kolesterol düzeyi Kadınlarda <50, erkeklerde<40 altında olması 

Tansiyon >130/85 üzeri olması veya antihipertansif kullanımı 

Açlık Kan Şekeri Düzeyi >100 üzerinde olması 
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Tanı için Tablo 3’teki kriterlerden en az 3 tanesi olmalıdır. Ayrıca 

TEMD’in metabolik sendrom tanısı için; diyabetes mellitus, bozulmuş glukoz 

toleransı veya insülin direncinden en az birinin olması ve buna ek olarak 

Hipertansiyon (130/85 üzeri olması veya antihipertansif kullanımı), 

Dislipidemi (Trigliserid düzeyi > 150 mg/dl veya HDL kolesterol düzeyi 

erkekte < 40 mg/dl, kadında < 50 mg/dl) ve Abdominal obezite (VKİ > 30 

kg/m2 veya bel çevresi: erkeklerde > 94 cm, kadınlarda 80 cm) en az ikisinin 

olmasıyla tanı konulması önerilmektedir (TEMD, 2018). 

Obezite ayrıca prediyabetin gelişmesine, insülin dengesinin 

bozulmasına, aşikâr diyabetin oluşmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca LDL 

kolesterol artışı, trigliserid artışı ve HDL kolesterol azalması gibi dislipidemi 

tablolarına da sebep olabilmektedir. Dislipidemiye bağlı olarak non-alkolik 

karaciğer hastalıklarının oluşmasına ve karaciğer yetersizliklerine de sebep 

olabilmektedir. Metabolik sistemleri etkileyip hormonal disfonksiyonlara 

bağlı kadınlarda polikistik over sendromuna sebep olabildiği gibi, hem erkek 

hem de kadınlarda üreme disfonksiyonlarına da (infertilite veya 

hipogonadizm) neden olabilmektedir. Ayrıca obezite, obstrüktif uyku apnesi 

sendromuna, reaktif solunum yolu hastalıklarına ve astıma da sebep 

olabilmektedir. Osteoartritin önemli sebeplerinden biri yine obezitedir. 

Bununla beraber gastroözefagial reflü, gastrit, safra kesesi taşı, pankreatit gibi 

gastrointestinal sistem hastalıklarına da sebep olabilmektedir. Bir başka 

açıdan obezite depresyona sebep olabildiği gibi, depresyonda obeziteye sebep 

olabilmektedir (Kalan & Yeşil, 2010; La Sala & Pontiroli, 2020). Görüldüğü 

gibi obezitenin etki etmediği sistem hemen hemen yok denecek kadar azdır. 

Ya direkt veya indirekt olarak obezite tüm sistemleri etkilemektedir. 

2. OBEZİTENİN KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ 

2.1.  Kognitif Fonksiyonlar ve kognitif fonksiyon bozukluğu 

Kognisyon kavramı; anlama, düşünme, bilme, hafıza ve öğrenme gibi 

tüm zihinsel işlevleri barındıran temel kavramdır. Bir başka açıdan kognisyon; 

bilinçli olma durumu, çevresiyle sağlıklı ilişki kurma hali, dünyayı, sorunları 

anlama ve çözme yetenekleri olarak değerlendirilmektedir (Şekil 1) 

(Andrianopoulos, Gloeckl, Vogiatzis, & Kenn, 2017; TDK, 2022). 

Kognitif disfonksiyon ise özellikle santral sinir sisteminde bilişsel 

işlevlerin alt yapısını oluşturan nöral sistemler, limbik-paralimbik sistemler ve 

bu nöral yapılarla onların subkortikal bağlantılarında oluşan patolojilerden 

dolayı gelişen nörokognitif disfonksiyon olarak tanımlanabilir (Munguía-

Izquierdo, Legaz-Arrese, Moliner-Urdiales, & Reverter-Masía, 2008). 
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Kognitif bozukluk hayatın doğal gidişatına göre yaşlandıkça ortaya 

çıkmaktadır. Normal insanlar doğar, büyür ve yaşlanır. Yaşlanmak sadece 

fiziksel olmamakla beraber, ruhsal ve mental yaşlanmayı da kapsar. Bu 

insanoğlu için normal bir süreçtir. Bazı nörolojik, psikolojik ve mental 

becerilerde yaşa bağlı azalma beklenen bir fizyolojik olgudur. Becerilerin de 

gereğinden fazla azalması patolojiktir. Bu iki sınır tam olarak net değildir ve 

bu durumun bireylerde somatik, psişik ve sosyal yönleriyle değerlendirilmesi 

gerekmektedir (Fuld, Masur, Blau, Crystal, & Aronson, 1990; Hodkinson, 

1972). 

 

Şekil 1. Kognitif fonksiyonlar ve kognitif alanlar (Andrianopoulos et al., 2017). 

Yaşlılığa bağlı fonksiyonel kognitif gerileme beklenen bir durumdur. 

Genç yaş grubu ile kıyaslandığı zaman ileri yaş grubu bireylerde beyin 

kütlesel ağırlığında yaklaşık %15 azalma, sinir lifi sayısında yaklaşık %40 

azalma, nöronlar üzerinde ki iletim hızında %10 civarında bir kayıp 

olabileceği bildirilmiştir. Bunun yanı sıra hem motor, hem duyusal, hem de 



179 | SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR 

 

mental fonksiyonlarda belirgin kayıpların olduğu bildirilmiştir. Makroskobik 

bulgular; beyinde hacim kaybı görülebilir, kranial sulkuslar ve ventriküller 

genişler, gyruslar ise daralarak silikleşmeye başladığı tespit edilmiştir. 

Mikroskobik bulgular ise nöronların üzerindeki dentritik bağlantılarla sinaptik 

bağlantıların azalması, intrasellüler alandaki nörotransmitterlerin azalması 

şeklinde bildirilmiştir. Bu patolojik bulgular ve nöronal dejenerasyonlar 

beynin hangi anatomik kısmında yer alıyorsa hastadaki semptomlar ona göre 

şekillenir. Tüm bu nöronal dejenarasyon tablosu yaşlılıkla beraber 

görülebilecek durumlardandır. Fakat semptomlar kişiden kişiye değişir. 

Şahsın genetiğine, toplumsal ve sosyal şartlarla kültürel durumlara hatta 

beslenme, alışkanlıkları, kronik hastalıklar göre değişkenlik göstermektedir 

(Erkinjuntti, Laaksonen, Sulkava, Syrjäläinen, & Palo, 1986; Fuld et al., 

1990).  

Yaşlanma ile beraber gelişebilecek kognitif fonksiyon 

bozukluklarının haricinde özellikle kronik hastalıklar veya bazı tıbbi 

durumlara bağlı olması gerekenden çok daha erken yaşlarda gelişen kognitif 

fonksiyon bozuklukları beklenenden daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilir.  

2.2.  Demans 

Kognitif fonksiyon bozukluklarının bir üst terminolojik tasviri 

demanstır. Demans, bilişsel fonksiyonlarda ilerleyici bir azalmaya yol açan ve 

akıl yürütme, düşünme, çözme, duyguları yönetme yeteneklerini bozan ve 

kişilikte değişimlere yol açabilen bir grup nörolojik durumu tanımlayan 

kapsamlı bir terimdir. Demansın diğer tanımlayıcı ismi “bunama” olarak da 

bilinir. 

Beş önemli ve yaygın demans tipi vardır: (1) Alzheimer Hastalığı, (2) 

Frontotemporal demans (FTD), (3) Lewy cisimcikli demans, (4) Vasküler 

demans ve (5) karışık tipte demanstır. 

2.3. Kognitif fonksiyon bozukluklarında etiyoloji 

Kognitif fonksiyon bozukluklarının sebepleri çok yönlü ve 

karmaşıktır. Birçok hastalık enfeksiyon ve tıbbi durum neticesi itibariyle 

kognitif fonksiyon bozukluklarına, hatta demansa sebep olabilmektedirler. 

Etiyolojide yer alan bazı durumlar şöyledir: 

Hipotiroidi, Wernicke-Korsakoff hastalığı, nikotinik asit eksikliği, 

vitamin B12 noksanlığı ve kronik karaciğer hastalığı gibi endokrino-

metabolik durumlar; Lewy Cisimcikli Demans, Parkinson, ALS ve  

Huntington hastalıkları ve Spinoserebellar ataksiler gibi hareket bozuklukları; 

Creutzfeldt-Jacob hastalığı, Gerstmann-Straussler, Fatal familyal insomni gibi 
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prion hastalıklar; Multi-infarkt demans, Binswanger hastalığı ve Stratejik 

infarkt demansı gibi vasküler hastalıklar; Herpes Simpleks ensefaliti, 

Nörosifiliz, Kronik menenjitler, Subakut sklerozan panensefalit, Progresif 

multifokal lokoensefalopati, HIV enfeksiyonu, Whipple hastalığı gibi enfektif 

hastalıklar; Multipl skleroz, Behçet hastalığı ve Sarkoidoz gibi otoimmun 

hastalıklar ve bazı neoplaziler ve bazı travmalar sonucunda hafif kognitif 

bozukluklar veya demansif bozukluklar meydana gelebilir (H.İ., 2010). 

2.4.  Obezite ve Kognitif Disfonksiyon arasındaki ilişki 

Journal of Neuroscience’ta yayınlanan bir çalışma obezitenin kognitif 

fonksiyonlara etki ettiğini göstermektedir. Yapılan çalışmada iki fare grubu 

oluşturulmuş ve ilk gruba 3 ay boyunca normalin üzerinde yağlı beslenme 

yöntemi uygulanmıştır. Diğer fare grubuna ise normal ihtiyacına karşılık 

gelen besin öğeleri verilmiştir. 3 ayın sonunda yüksek yağlı beslenen gruptaki 

farelerin diğer gruptaki farelere oranla yaklaşık %40 daha ağır oldukları tespit 

edilmiş ve obez fare statüsüne ulaşmışlardır.  

Çalışma bundan sonra da devam etmiştir. İlk gruptaki obez farelerin 

yapılan bilişsel faaliyetlerde normal kilolu farelere oranla beyin ve kognesyon 

güçlerinde azalma ve eksiklik tespit edilmiştir. Obez farelerin labirentlerden 

kaçma veya bir cismin yerini hatırlama konusundaki yetenekleri diğer grupta 

normal kilodaki farelerin yeteneklerine göre çok fazla azaldığı kaydedilmiştir.  

Yapılan moleküler incelemeler sonucunda ise obez farelerin 

hipokampüsündeki dentritik bağlantıların ve dentritik dikenlerin azaldığı 

tespit edilmiştir. Hipokampüs öğrenme ve hafıza açısından önemli bir 

anatomik yapıdır. Buradaki dentritik dikenlerin varlığı sinir sinyallerini 

işlemektedir. Dendritik diken sayısının azalmasında en önemli görevli ise 

merkezi sinir sisteminin fagositörü olan mikroglia hücresidir. Çalışmada ki 

obez farelerin merkezi sinir sistemi nöronları arasında normal farelere göre 

daha fazla aktif mikroglia tespit edilmiştir. Bu obez farelerde dentritik 

eksilmenin yani fagositozun kaynağını göstermektedir (Cope et al., 2018). 

Bu durumun obezite ve fazla yağlı beslenme neticesinde kognitif 

fonksiyonlardaki bozulmanın en önemli göstergelerinden biri olarak 

gösterilmiştir. 

 

2.5.  Obezite ve Kognitif Disfonksiyon Patogenezi 

Obezite ile kognitif fonksiyon bozukluğu ve demans arasındaki en 

önemli bağlantı diabetes mellitustur. Obezite ve diyabet insidansındaki artış, 

demans gelişme riskinde buna karşılık gelen bir artışa yol açmaktadır. Yapılan 
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çalışmalar obezitenin kognitif fonksiyonlarda bozulmaya sebep olabildiğini 

göstermiştir (Selman, Burns, Reddy, Culberson, & Reddy, 2022).  

Obezite sadece fazla yağlı yiyecek tüketimiyle ilgili değildir. Aynı 

zamanda diğer birkaç faktör tarafından da belirlenen çok faktörlü bir 

durumdur. Başlıca belirleyici faktörler yaş, cinsiyet, diyet, genetik yatkınlık, 

epigenetik etki, depresyon ve sosyoekonomik durum olarak değerlendirilebilir 

(Şekil 2). 

 

Şekil 2. Obezitenin nedenleri, diabetes mellitus ve demans ile ilişkisi (Selman et al., 

2022). 

Öncelikle obeziteye sebep olan yüksek yağlı beslenme ya da yüksek 

kalorili beslenme bazı inflamatuvar yolların aktivasyonunu tetikler. Bu 

inflamatuvar yollarda makrofajlar ve T hücreler öncelikle rol oynar. Fazla 

alınan yağ asitlerinin inflamatuvar yolları uyarmasına dair bir hipoteze göre 

adipositler, öncelikle monositleri ve TLR’ü uyarır sonra da makrofajları aktive 

ederler. Bütün bu inflamatuvar yollarda özellikle NF-κB başrolde 

oynamaktadır (Baker, Hayden, & Ghosh, 2011; Benzler et al., 2015).  
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NF-κB, hücre çekirdeği içine giren ve çeşitli pro-inflamatuar genleri 

düzenleyerek inflamatuvar mediyatör görevi yapan bir transkripsiyon 

faktörüdür. NF-κB iki ayrı yol (kanonik olan ve olmayan yol) üzerinden 

uyarılır. Kanonik olmayan yol obeziteyle ilişkili olarak bildirilmiştir. Yüksek 

yağlı diyete bağlı fazla yağ asiti, Tnf-alfa veya IL-1 ile beraber inaktif NF-κB 

uyarılarak kanonik olmayan yol ile aktif NF-κB’e dönüşmektedir. Aktif NF-

κB ve oluşan pro-inflamatuvar sitokinler ile başlayan inflamasyonun kayda 

değer bir etkisi, kahverengi yağ dokusunun beyaz yağ dokusuna dönüşümünü 

arttırmasıdır. Yüksek beyaz yağ dokusu içeriği obezitenin ayırt edici bir 

özelliğidir ve yüksek beyaz yağ dokusu obezitenin haricinde diyabet ve 

demansın gelişimine de yardımcı olur (Şekil 3) (Selman et al., 2022). 

 

Şekil 3. NF-κB aktivasyonunun obezite, diabetes mellitus ve demans gelişimindeki rolü 

(Baker et al., 2011; Benzler et al., 2015). 

 

Yüksek yağlı bir diyetle obez farelerin obezitesini arttırmak için 

yapılan bir çalışmada, obeziteyle ilişkili olabilecek yeni bir inflamatuvar 

mediyatör tanımlanmıştır. IKKε adı verilen bu mediyatör sayesinde yüksek 

yağlı beslenme ile beraber kahverengi yağ dokusunun beyaz yağ dokusuna 

dönüşümünü arttırdığı ve obezitenin de hızlandığı bulunmuştur. Yüksek yağlı 

diyetle beslenen IKKε geni çıkarılmış farelerle yapılan çalışmada ise belirgin 

düzeyde daha az kahverengi yağ dokusunun beyaz yağ dokusuna dönüşümü 
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gerçekleşmiş ve daha az obezite tespit edilmiştir. Dolayısıyla IKKε geninin 

yokluğu obeziyi koruyucu etki yaaptığı tespit edilmiştir (Chiang et al., 2009; 

Meyerovich, Ortis, & Cardozo, 2018). 

Araştırmalar neticesinde, yüksek yağlı diyet alışkanlığının birçok 

yönden diyabet için bir risk faktörü olduğunu, aynı zamanda merkezi sinir 

sisteminde ve özellikle de beynin hipotalamik bölgesinde geniş kapsamlı bir 

etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Hipotalamusun en önemli görevi, 

metabolik homeostazı düzenlemek ve leptin ve/veya ghrelin gibi hormonlar 

yoluyla enerji alım stimülasyonunu belirlemektir. Yüksek yağlı diyetle 

beslenme alışkanlığı başladıktan kısa süre sonra merkezi sinir sistemi içindeki 

inflamasyon başlar. Bu inflamasyon ilk olarak hipotalamik arcuat çekirdeği 

etkiler ve leptin seviyeleri dengesi bozulur. Bozulan leptin dengesi insülin 

direncini arttırır. Dolayısıyla metabolik homeostaz dengesi bozulur (Benomar 

& Taouis, 2019).  

Yapılan bir çalışmada, obez farelerde TLR-4 reseptör artışının, 

mevcut doymuş yağ asitlerindeki artışa bağlı olarak disregülasyonuna neden 

olduğu tespit edilmiştir (Benomar & Taouis, 2019). TLR-4 reseptör 

aktivasyonu neticesinde, hipotalamik arcuat çekirdeğinde bulunan 

proopiomelanokortin (POMC) nöronları mikroglial etki yoluyla 

etkilenmektedir. POMC ayrıca, leptin gibi hormonlar yoluyla enerji 

harcamasının ve gıda alımının düzenlenmesi üzerindeki anoreksijenik etkide 

rol oynamaktadır (Reis, Yi, Gao, Tschöp, & Stern, 2015; Varela & Horvath, 

2012). 

Leptin seviyeleri proopiomelanokortin POMC ekspresyonunu belirler. 

Yüksek leptin seviyeleri, artmış POMC ekspresyonuna, iştahın azalmasına ve 

metabolik hızın artmasına neden olur. Hipotalamik arcuat çekirdeği içindeki 

nöronların aynı zamanda ghrelin üreterek iştahı arttırır. Ghrelin, açlığı arttıran 

ve AgRP nöronlarının uyarıcılarından biridir. AgRP nöronları açlığı algılar, 

yağ dokusunu çoğaltır ve metabolik hızı azaltır (Méquinion, Foldi, & 

Andrews, 2020; Pereira, Silva, & de Moraes-Vieira, 2017). TLR-4 tarafından 

aktive edilen mikroglia'nın enflamatuar etkileri bu AgRP nöronlarını etkiler. 

AgRP nöronal popülasyonundaki mikroglia etkisi, etkiyi baskılayan inhibitör 

bir göreve sahiptir (Reis et al., 2015; Thaler et al., 2012). 

Bütün bu biyokimyasal ve metabolik yolaklar neticesinde sistemsel 

inflamasyon merkezi sinir sistemini etkiler ve netice itibariyle yukarıda 

ayrıntılı olarak bahsedildiği gibi nöron ve nöronal iletişim ağı kaybına, sinir 

iletim hızı azalmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla bireylerde kognitif 

fonksiyon bozuklukları ortaya çıkar. 
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Obeziteyle diyabet hastalığının birlikteliği uzun yıllardır bilim 

dünyasının çalışma konusu olmuştur. Son zamanlarda obezite ve diyabetle 

beraber olabilen kognitif bozukluklar bilim dünyasının ilgisini çekmeye 

başlamıştır. Bu sebeple tip 2 diyabetes mellitusu olan hastalarda aynı zamanda 

alzheimer hastalığı da mevcut ise bu yeni bir terminoloji ile 

isimlendirilmektedir. Bu yeni terminoloji Tip 3 Diyabetes Mellitus’tur. Tip 3 

Diyabetes Mellitus aynı zamanda beynin diyabeti olarak da bilinmektedir 

(Nguyen, Ta, Nguyen, Nguyen, & Van Giau, 2020; Steen et al., 2005).  

Obez ve tip 2 diyabeti olan hastaların bir kısmında merkezi sinir 

sisteminde amiloid fibril plaklar ve nöronal nekroz gelişebilir. Bu sebeple 

hastalarda bilişsel fonksiyonlarda gerileme izlenebilir. Bu amiloid fibril plak 

ve nöronal nekrozun gelişmesindeki kilit görevi insülin direnci 

üstlenmektedir. Aynı zamanda insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 

(İGF-1)’in aktivatör olarak uyardığı Tau Proteini de beyine özgü proteinin 

yanlış katlanmış bir versiyonudur. Bu yanlış katlanmış protein özellikle 

insülin direncinin yüksek olduğu hastalarda miktar olarak artar. Çünkü insülin 

direnci merkezi sinir sisteminde glikojen sentaz kinaz 3β'nin (GSK-3β) 

regülasyonuna neden olur. Glikojen kinaz-3β’in (GSK-3β) 

hiperfosforilasyonu Tau Proteinini arttırır ve yanlış katlanmaya ve nörofibril 

agregalarına sebep olur. Hafıza ve bellekle ilişkili hipokampus, insülin 

reseptörünün en yüksek konsantrasyonlarına sahip alanlardan biri olduğu 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla diyabet hastalarının Alzheimer hastalığına 

ilerlemesi bu yolaklar üzerinden olmaktadır (Şekil 4) (Kandimalla, Thirumala, 

& Reddy, 2017; Pizzino et al., 2017; Suzanne, 2014).  

 

 

Şekil 4. Diabetes mellitus ve demansların sınıflandırılması (NIA., 2022). 

Diyabetes 
Mellitus

Tip 1

Genetik 
Sebepler

Tip 2

Çevresel 
Sebepler

Tip 3

Demans

Alzheimer 
Hastalığı

Vasküler 
Demans

Frontotempo
lar Demans

Lewy 
cisimcikli 
Demans

Karışık Tipte 
Demans
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3. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE 

OBEZİTE İLE MÜCADELE 

Birinci basamak sağlık hizmetleri, birinci basamak hekimleri 

tarafından, birinci basamak sağlık hizmetleri kuruluşlarında verilmektedir. 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemli işlevi koruyucu hekimliktir. 

Birincil koruma birçok hastalıkta olduğu gibi obezitede de önem taşımaktadır. 

Bu sebeple obeziteyle mücadelenin en temel yeri birinci basamak sağlık 

hizmetidir (Bayliss, 2012). 

Obezite taraması yukarıdaki bölümlerde ayrıntılı incelenmiş olup, 

öncelikle obeziteyi kronik bir hastalık olarak kabul etmek gerekmektedir. Bu 

sebeple buna uygun bir takip tarama cetveli oluşturulmalıdır. Obezite tanısı 

VKİ ve Bel çevresi ölçümüyle konulmakla beraber genelde bu tanı kişilerin 

başka kronik sebeplerle birinci basamak sağlık kurumlarına başvurmasıyla 

tespit edilir. Böylece obezitenin etiyolojisi ve risk faktörleri iyi derecede 

bilinmelidir. Obezitesi olduğu düşünülen bireylerin boy, kilo ve bel ölçümleri 

yapılır. Uluslararası geçerliliği olan cetvellerden andropometrik 

değerlendirmeyle tespit edilir. Obez çıkan bireylerden ayrıntılı anamnez 

alınmalı, risk faktörleri ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. Ayrıca detaylı fizik 

muayene yapılmalı, vital değerleri ölçülmeli ve risk faktörleri 

netleştirilmelidir. Obezitenin genetik ve epigenetik faktörlerle ilişkisinden 

dolayı bu durum ayrıca değerlendirilmelidir (Logue, Sutton, Jarjoura, & 

Smucker, 2000; TEMD, 2018). 

 

Tablo 4. Obezite hastası bireyleri birinci basamakta değerlendirirken dikkat edilmesi 

gerekenler (Satman, 2011; TEMD, 2018). 

Obez hastada değerlendirilmesi gereken parametreler 

Tam kan sayımı 

Açlık kan glukozu 

Açlık serum lipid profili 

Karaciğer fonksiyon testleri 

Serum ürik asit; yaşlılarda ilaveten BUN ve kreatinin düzeyleri 

TSH, T3, T4 

Tam idrar tetkiki 

EKG 

Vital bulgular 

Varsa kronik hastalığa yönelik spesifik tahliller 
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Birinci basamakta obeziteyle mücadelede temel ilke obezitenin 

gelişmesini önlemektir. Bireyleri obeziteden koruyacak temel yaklaşımlar; 

beslenme alışkanlıklarını düzenlemek, sağlıklı besinlerle sağlıklı şekilde 

beslenme alışkanlığı kazandırmak, alkol ve sigara gibi alışkanlıkları 

bıraktırmak, sedanter yaşam var ise fiziksel aktivite yöntemleri ve uygulama 

zamanları oluşturmak ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yapmaktır. 

Kişilerin sık sık kilo takibi yapmaları kilo durumu için farkındalık oluşturur. 

Alınan fazla kiloların farkedilmesini ve önlenmesini sağlar. Bu sebeple 

hastaların düzenli aralıklarla kilo takipleri birinci basamakta yapılmalıdır 

(Abbas & ÇAKIR, 2012). 

Obez hastada değerlendirilmesi gereken parametrelerden patolojik 

çıkan değerler üzerinde araştırma yapmak gerekir, varsa tedavi seçenekleri 

değerlendirilmelidir. Obeziteye yatkın bireylerde en çok eşlik eden durum da 

dislipidemidir. Dislipidemi, obezite başta olmak üzere aterosklerotik kalp 

hastalıklarına, böbrek hastalıklarına ve bazı nörolojik hastalıklara da sebep 

olabilmektedir. Serum lipit düzeyleri tespit edilmeli ve yaşam tarzı değişikleri 

önerilmelidir (Tablo 5). Eğer lipit düzeyleri yaşam tarzı değişiklerinin 

haricinde medikal tedavi gerektiriyorsa birinci basamakta genel 

antihiperlipidemik tedaviler başlanmalıdır (Eker & Şahin, 2002; KURT, 

2019).  

 

Tablo 5. Serum lipit değerlerinin sınıflandırılması (TEMD, 2018). 

 Optimal (mg/dl) Sınırda Yüksek  Yüksek (mg/dl) 

Total Kolesterol <200 200-239 >240 

LDL- Kolesterol 
<100 

<70* 
130-159 >160 

HDL- Kolesterol  >60 
40-59 Erkekler 

50-59 Kadınlar 

<40 Erkekler 

<50 kadınlar 

Trigliserid  <150 150-499 
500-880 orta yüksek 

>880 ciddi yüksek 

*kardiyak risk faktörü varsa  

4. SONUÇ 

Sosyoekonomik düzeyin dünya genelindeki artışı teknolojinin de 

gelişmesiyle insan gücüne daha az ihtiyaç duyulması ve bireylerin sedanter 

yaşam tarzını daha fazla benimsediği günümüzde, birçok kronik hastalık 
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insidansında da artışa geçmiştir. Obezite de bunlardan biridir. Fazla kalori 

tüketmek, daha az kalori yakmanın neticesinde obezite kaçınılmaz kronik 

sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Obezitenin multisistemik bir 

sorun olduğu ve birçok sistemi etkilediği açıktır. Bunlardan birisi de santral 

sinir sistemidir. Mental sağlığın çok önemli olması, mental sağlığı tehdit eden 

her şeye karşı çeşitli tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Obezitenin de 

mental sağlığı ve kognitif fonksiyonları etkilediği yukarıda da anlatıldığı gibi 

birçok çalışmayla kanıtlanmıştır. Obezite önlenebilir bir sağlık sorunu olduğu 

için, obeziteyi önlemek birçok hastalıktan kurtulmak anlamına gelmektedir. 

Gelecek günlerde obezite ve kognitif fonksiyon bozukluklarıyla alakalı daha 

detaylı çalışmalar yapılması beklenmektedir. Elde olan veriler ışığında mental 

sağlığın devamı için obeziteyle mücadele etmenin gerekli olduğu açıktır. 

Bireysel tedbirlerle beraber hastalık komplike olmadan birinci basamak sağlık 

hizmetlerinden yararlanarak obezite ve komplikasyonlarını durdurmak en 

doğru yol olacaktır. 
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GİRİŞ 

Strateji kavramının kökleri eskilere dayanmakta olup, ilk önceleri 

askeri bir kavram olarak kullanılmaya başlanan strateji kelimesi Latince yol, 

yöntem, çizgi kavramına gelen “strategos” sözcüğünden türetilmiştir 

(Argüden, 2008). Strateji alanında en eski eser (M.Ö. 500) Çinli strateji ustası 

Sun Tzu tarafından yayınlanan “savaş sanatı” isimli kitabıdır. Kitapta savaş 

yönetimi, savaş zekâsı ve savaşla ilgili stratejiler hakkında bilgilere yer 

verilmiştir (Tzu, 2016; Özkut, 2018). 

Strateji kavramının kullanım alanı zamanla değişerek yirminci 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren işletme ve yönetim alanında da 

kullanılmaya başlanmıştır. Yönetim biliminde strateji kavramı “bir 

organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yol” manasında 

kullanılmaya başlanmıştır (Argüden, 2008; Aktan, 2003). Özellikle ulaşım ve 

bilgi alanında gelişen teknoloji ile birlikte küreselleşmenin artması sonucu 

işletmeler arasındaki rekabet artmış ve işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek 

için çeşitli yollar aramaya başlamışlardır. İşletmelerin buldukları yol ve 

yöntemler strateji kavramı ile ilişkilendirilmiştir. 

Stratejik yönetim, 2000’li yıllara kadar daha çok özel sektörde bazı 

alanlarda kullanılıyordu. Ancak kaynakların kıt olması, nüfusun yaşlanması 

ve artan maliyetler karşısında sağlık kurumları, verimlilik ve etkinliğini 

artırmak için modern yönetim teknikleri ve stratejik yönetim ilkelerini 

uygulamak durumunda kalmışlardır (Ertaş, 2014).  

Stratejik yönetim, bir organizasyonun veya kurumun amaçlarına 

ulaşabilmek için stratejik düşünmeyi de içeren bir dizi kararların tasarlanması, 

alınması, uygulanması ve değerlendirilmesi döngüsünü sürdürebilme, bilim ve 

sanatı olarak tanımlanabilir (David, 2011). 

1. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 

Stratejik Yönetim; çevre analizi ile başlar ve doğru ve etkili stratejiler 

geliştirerek hedeflere ulaşmayı sağlayan bir yönetim şeklidir. 

Yönetim, organizasyonların hedefine ulaşması için gerekli olan 

kaynakların bir araya getirilmesi sürecidir. Teknolojik, sosyal ve ekonomik 

değişimler kurumları da değişime zorlamakta, bu değişimlere uyum sağlamak 

çalışanlardan ziyade üst yönetimin sorumluluğunda yer almaktadır (Dunn, 

2006; Çağatay ve Öztürk, 2021). 

Diğer işletmelerde olduğu gibi, sağlık kurumlarında da stratejik 

yönetimin başlıca amacı kurumun diğer kurumlar karşısında rekabet 

üstünlüğünü sağlamasıdır. Bu rekabet üstünlüğü sayesinde kurumlar diğer 
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birimlerden ayrışarak, hasta ve çalışan memnuniyetini artırıp, kaliteli sağlık 

hizmeti vererek stratejik hedeflerini gerçekleştirebileceklerdir (Ertaş, 2014). 

Stratejik yönetim, daha çok özel sektör tarafından kullanıldığı 

bilinsede kamu kurumlarında da uygulanmaktadır. Ülkemizde Sağlık 

Bakanlığının 2003 yılında başlattığı, sağlıkta dönüşüm programı ile stratejik 

yönetime önem verilmiş ve 2012 yılında 2013-2017 dönemini kapsayan 

Ulusal Stratejik Plan hazırlanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2012). 

 

Şekil 1: Stratejik Yönetim Sistemi (Sağlık Bakanlığı, 2012) 

Sağlık bakanlığı tarafından şematize edilerek hazırlanan stratejik 

yönetim sistemi; planlama, uygulama ve kontrol süreçlerine bölünmüştür. 

Stratejik planlama; stratejik analiz ve stratejik tasarım olarak ikiye 

ayrılmıştır. İyi bir stratejik planlama için, stratejik analizde ilk önce kurum içi 

ve kurum dışı çevre analizinin yapılması gereklidir. Daha sonra kurumlar 

kendi vizyon, misyon, amaç ve hedeflerini belirledikten sonra uyugun 

stratejiler bulunarak uygulamaya koymalıdır. Stratejik yönetimin son aşaması 
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kontrol ve değerlendirmedir. Bu aşamadan sonra sistem tekrar başa sararak bir 

döngü halinde olmalıdır. 

1.1. Stratejik Planlama 

Stratejik planlama; stratejik analiz ve stratejik tasarım aşamalarından 

oluşmaktadır. İyi bir plan herşeyden önce kurumun kendi bulunduğu durumu 

gerçekçi bir biçimde analiz etmesi ile başlamaktadır. 

Staratejik planlama kurumların belirlenen amaçlarına ulaşabilmek için 

uygun yöntemlerin belirlenmesine dönük bir eylemler bütünüdür. Bu eylemler 

geleceğe dönük ve uzun vadeli bir bakış açısını içermelidir. Stratejik planlama 

kurumların hâlihazırda bulunduğu yer ile ileride ulaşmayı hedeflediği yer 

arasındaki yolu tarif etmektedir. Stratejik planlar oluşturulurken kurumun 

bütününü kapsayan, çalışanların aidiyet duygusunu ve örgüt kültürünü 

geliştiren unsurları taşıması gereklidir. Bu özelliği ile stratejik planlar 

kurumun en üst seviyesinden en alt seviyesine kadar tüm personelin ortak bir 

amaç çerçevesinde çalışmasını sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Bu sayede kurum 

çalışanlarının, belirlenen daha büyük amaca ulaşması için çaba sarf etmesini 

kolaylaşmaktadır (DPT, 2006; Gümüşay, 2017). 

1.1.1. Stratejik Analiz 

Her türlü yönetimde olduğu gibi, sağlık kurumlarında da iyi bir 

yönetimin başlangıç noktası analiz ile başlar (Özkut, 2018). Sağlık kurumları, 

diğer kurumlarda olduğu gibi, belirli bir sistem içinde hizmetlerini yürütür. 

Sağlık kurumları da diğer kurumlar gibi belirsizlikler içinde hizmet verebilir. 

Bu belirsizlik ortamında başarılı olabilmek için, kurum içi ve kurum dışında 

yer alan tüm faktörlerin analiz edilmesi, belirlenen amaçların 

gerçekleştirilmesi ve kurumdaki örgütsel kültürün devamı açısından hayatiyet 

taşır. Bu sürecin en önemli aşaması dış ve iç çevre analizidir (Dinçer, 2007; 

Şahin ve Ocak, 2019). 

1.1.1.1. Dış Çevre Analizi 

Dış çevre, kurumların sınırları dışında kalan ve kurumları doğrudan 

veya dolaylı olarak etkileyen faktörlerin analizidir. Kurumlarda dış çevre 

analizinin yapılmasının temel amacı, dışarıdan gelebilecek tehdit ve fırsatların 

belirlenmesi içindir. Sağlık kurumlarında dış çevreyi, genel ve iş çevresi 

olarak ikiye ayırmak mümkündür (Ertaş, 2014). 

Genel çevre, kurumların faaliyetlerini makro boyutta etkileyen 

faktörler iken, iş çevresi ise kurumların faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı 

olarak etkileyebilecek kurum ya da kişilerdir (Ertaş, 2014). 
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Kurumlarda dış çevre analizinin dört aşaması bulunmaktadır. Bu 

aşamalar; çevreyi izleme, veri toplama, öngörüde bulunma ve değerlendirme 

olarak sıralanmaktadır. Sağlık kurumlarında bu süreçte sağlık ekonomisi, 

sağlık politikaları, sektörde yaşanan rekabet ortamı, tıbbi teknolojiler, 

tedarikçilerin durumu, demografik ve epidemiyolojik veriler bu safhada 

derlenmektedir (Aktan, 1998; Ertaş, 2014). 

1.1.1.1.1. Genel Çevre Analizi 

Günümüzdeki gelişmelere bağlı olarak değişim hızının arttığı 

çağımızda, kurumlar belirsizliklerle karşı karşıyadır. Kurumların değişen 

çevre şartlarına hızlı bir şekilde, zamanında uyum sağlamaları son derece 

önemlidir. Bu uyum süreci verimlilik ve etkinlik gözetilerek optimum 

maliyetle yapılması önemlidir. Bunu sağlamak için, kurumların esnek bir 

yapıya sahip olmaları gereklidir (Müftüoğlu, 1994). 

Kurumlar bu aşamada içinde bulunduğu genel çevreyi tek tek analiz 

etmeleri gerekmektedir. Genel çevredeki değişkenlerin ne tarafa evrileceği 

konusunda araştırmalar yapması, doğru strateji için son derece önemlidir. 

Kurumlar genel çevredeki fırsat ve tehditleri belirlemeli, buna göre stratejik 

planlar oluşturulmalıdır. Genel çevresel faktörler; 

• Politik ve Yasal Çevre, 

• Sosyal ve Kültürel Çevre 

• Ekonomik Çevre, 

• Doğal Çevre, 

• Teknolojik Çevre, 
 

Kurumları derinden etkileyen bu değişkenler incelenmeli ve 

hepsininbirbirini etkileme durumları da göz önünde bulundurulmalıdır 

(Kotler, 2002). 

1.1.1.1.2. Beş Güç Modeli  

Kurumlar genel çevre analizi yaparken çeşitli stratejik teniklerden de 

yararlanmaktadır. Bunlardan biri de Michael Poreter’ın geliştirmiş olduğu Beş 

Güç Modeli’dir (Porter, 2008). 
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Şekil 2: Beş Güç Modeli (Poter,  2008) 

             Beş güç Modelinde; 

• Sektördeki mevcut kurumlar arasındaki rekabetler, 

• Sektöre yeni girmeyi düşünen kurumlar, 

• Kuruma malzeme sağlayan tedarikçilerin durumu, 

• Kurumdan hizmet alanların durumu, 

• Kurumun hizmet sunduğu alanda ikame olarak faaliyet gösteren 

firmalar, 
 

Yukarıda sayılan güçler, kurumların geliştirecekleri stratejilerin 

belirlenmesinde önemlidir. Sağlık sektörü, yapısı gereği farklılıklar arz etse de 

genel olarak yukarıdaki unsurlardan yakinen etkilenmektedirler. 

1.1.1.2. İç Çevre Analizi 

Bu aşamada kurumlar mevcut durumunu, diğer kurumlardan 

kendilerini ayıran temel yeteneklerini ve nelere sahip olunduğunun 

belirlenmesi aşamasıdır (Mirze, 2014). 

Sağlık kurumunun iç çevresini, sunulan hizmetin niteliği, finans 

yapısı, tıbbi cihazlarda sahip olduğu teknoloji, insan kaynakları, kurum 

kültürü ve temel yapısı oluşturmaktadır (Soylu ve İleri, 2014).  
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Kurumların sahip oldukları kaynak ve rekabet üstünlüğü sağlayacak 

yeteneklerin bilinmesi, strateji oluşturulurken güçlü ve zayıf yönlerin 

belirlenerek, kurumların kendilerini tanıması ve nelerin yapılabileceğini 

belirlemek açısından önemlidir (Akın, 1999). 

İç çevre analizi yapılırken dış çevre analizinde olduğu gibi, çeşitli 

stratejik yönetim araçlarından faydalanılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda 

açıklanmıştır. 

1.1.1.2.1. Kurum Kültürü Analizi  

Örgüt kültürü ile kurum kültürü aynı şeyi ifade ettiği söylenebilir. 

Örgüt kültürü; kurumların içindeki çalışanların oluşturduğu çeşitli değer ve 

davranışlar bütünü şeklinde tanımlanabilir.  

Kurum kültürü, kurumda çalışan herkesi kapsamakta, kurumdaki 

standartlar, çeşitli norm ve değerlerin bir bütünü olup, kurumda çalışan 

herkesi ilgilendirmektedir. Aynı zamanda diğer kurum ve örgütlerden ayıran 

inançlar silsilesidir (Unutkan, 1995; Dinçer, 2007; Karaoğlu, 2010).  

Kurum kültürünün çalışanlar tarafından benimsenmiş sembolik ifade 

tarzları olabilir. Kurum kültürünü yöneticinin liderlik özellikleri doğrudan 

etkilemektedir. Kurum kültürü belirlenen stratejinin doğru bir biçimde 

uygulanması ve başarıya ulaşması için önemli bir kriter olduğundan, stratejiler 

oluşturulurken dikkatle incelenmeli ve doğru kurum kültürünün oluşturulması 

için çaba sarf edilmelidir. 

Kurum kültürü kavramının örgütsel amaçlara ulaşmayı kolaylaştırmak 

için yönetimlerce, örgüt kültürünü geliştirilen modeller çerçevesinde 

incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kurum kültürü, örgütlerin en belirgin 

özelliklerine göre farklı biçimde sınıflandırılmaktadır. Literatürde kurum 

kültürü modelleri sınıflayıcı ve açıklayıcı modeller olmak üzere ikiye ayrıldığı 

belirtilmektedir (Ulutürk, 2016). 

1.1.1.2.2. Değer Zinciri Analizi  

Değer Zinciri Analizi, stratejik yönetimin önde gelen isimlerinden 

olan Micheal Porter tarafından ortaya konmuştur. Porter değer zincir 

analizinde bir kurumda veya örgütte girdilerin çıktıya dönüşüm aşamasındaki 

her bir adımın tanımlanması gerektiğini ifade etmiştir Değer zincirinde 

kurumların müşterilerine sunulan mal veya hizmetlere değer katan faaliyetler 

zinciri ve silsilesi esas alınır (Porter, 1991). 

Değer zinciri analizinde kurumların faaliyetleri; Temel ve Destek 

Faaliyetler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar dadaha sonra kendi içinde tekrar 
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bölümlenerek, incelenmekte ve her bir aşama analiz edilmektedir (Porter, 

1991). Temel faaliyetler; 

• İçe Dönük Lojistik 

• Üretim  

• Dışa Dönük lojistik 

• Pazarlama ve satış 

• Servis 

• Kar Marjı gruplarına ayrılmıştır. 
 

Dışa dönük faaliyetler ise; 

• Tedarik faaliyetleri 

• İnsan kaynakları 

• Teknoloji 

• Yönetim olarak bölümlere ayrılmıştır. 
 

Micheal Porter tarafından ortaya konan Değer Zinciri Analizinin 

sağlık kurumlarına uyarlanmış hali aşağıdaki şemada verilmiş olup, Destek ve 

Hizmet Sunumu olarak ikiye ayrılmıştır (Swayne ve ark., 2006). 

 

Şekil 3: Sağlık Kurumları İçin Uyarlanmış Değer Zinciri Analizi (Swayne ve ark., 

2006) 
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Destek faaliyetleri örgüt kültürü, örgüt yapısı ve kurumun sahip 

olduğu stratejik kaynaklar olarak belirlenmişken, Hizmet sunum faaliyetleri; 

hizmet sunum öncesi, hizmetin sunum sırası ve hizmet sunumdan sonraki 

aşamalar şeklinde bölümlere ayılmıştır. Sağlık hizmetinde değer yaratan 

faaliyetler, hasta hizmet aldıktan sonra hastanın memnuniyeti ve sunulan 

sağlık hizmetinin kalitesi, verimliliği ve etkinliği gibi değer yaratan 

faaliyetlerden bahsedilebilir (Swayne ve ark., 2006). 

1.1.1.2.3. Dengeli Puan Kartı   

Kaplan ve Norton (1996) tarafından geliştirilen İngilizce Balanced 

Score Card adıyla bilinen bu stratejinin adı Türkçeye,  Dengeli Skor Kart 

(DSK), Dengeli Puan Kartı (DPK), Dengeli Kurumsal Karne (DKK) gibi 

isimlerle çevrilmiştir (Kaplan ve Norton, 1996). 

Dengeli Puan Kartı ilk önceleri bir performansı değerlendirmeye 

yönelik ölçüm aracı olarak kullanılırken, daha sonraları stratejik yönetimde 

kullanılan bir araç haline gelmiştir (Griffiths, 2003). 

Dengeli Puan Kartının; finansal boyut, müşteri boyutu, içsel iş 

süreçleri boyutu, öğrenme ve büyüme boyutu olarak dört bölümden 

oluşmaktadır. 

DPK sisteminde, uzun ve kısa vadeli hedefleri, finansal ve finansal 

olmayan hedefler, gecikmeli (sonuçlar) ve öncü (belirleyici) göstergeler ile iç 

ve dış performans boyutları arasında bir denge oluşturmak amaçlanmıştır 

(Chang ve ark., 2008). 

1.1.1.2.4. SWOT Analizi  

SWOT; İngilizce’deki Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf 

yönler), Opportunities (fırsatlar), Threats (tehditler) kelimelerinin baş 

harflerinden üretilmiş kısaltmadır SWOT analizi hem kurumların iç hem de 

dış çevresini analiz etmede kullandığı yaygın bir tekniktir. SWOT analizi 

kurumların o anki mevcut durumlarını analiz etmek için kullanılır (Mirze, 

2014). 

SWOT analizinde kurumlar, iç çevrede güçlü ve zayıf yönlerini 

ortaya koyarken, dış çevrede ise fırsat ve tehditleri belirlemektedir. SWOT 

analizi, iç ve dış çevre arasındaki denge gözetilerek, etkin stratejilerin 

oluşturulmasında kullanılan bir tekniktir (Yüksel ve Akın, 2006). 

SWOT analizi, kurumların başka kurumlar karşısındaki yerini 

belirttiğinden, güçlü ve zayıf yönlerin göreceli bir kavram olduğu 

unutulmamalıdır. Yani SWOT analizi, rakiplere göre güçlü ve zayıf yönleri, 

fırsatlarla tehditleri incelemektedir (Johnson ve ark., 2008). 
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SWOT analizi, diğer kurumlarda yaygın olarak kullanıldığı gibi 

sağlık kurumlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık kurumları artan 

rekabet ortamına ayak uydurabilmek için, hem dış hem de kendi iç çevresini 

analiz etmeli ve bu doğrultuda örgüt için en uygun stratejileri belirlemelidir 

(Şahin ve Ocak, 2019). 

1.1.1.2.5. Kıyaslama (Benchmarking)  

Benchmarking kavramı, dilimize kıyaslama ya da karşılaştırma olarak 

tercüme edilmekte, nihai amacı kurumların kendini başka kurumlar ile 

kıyaslayarak en iyi uygulamaların belirlenerek kendi kurumlarına 

uyarlanmasıdır (Fisher, 1998; Efil, 2006). 

Benchmarking ile kurumlar, başka kurumları gözlem ve analiz ederek 

rekabet üstünlüğünü sağlayacak stratejik özellikleri öğrenme yoluyla kendi 

kurumlarına uygulamaya çalışmaktadırlar (Ülgen ve Mirze, 2013). 

Literatürde birçok araştırmacıya göre belirli bir alanda başarılı 

uygulamalar geliştirmenin bir yolu da, aynı sektörde en iyi performans 

gösteren kurumlarla kendi performansını karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma 

ile kurumlar kendinden daha yüksek performanslı kurumların en iyi 

uygulamalarını öğrenerek kendi kurumlarına uyarlamaktadırlar. Düşük 

performanslı kurumların, yüksek performanslı diğer kurumların en iyi 

uygulamalarını alması tüm sektörün gelişmesine katkı sunmaktadır (Maltz 

ark., 2018). 

1.1.2. Stratejik Tasarım 

Stratejik tasarım, stratejik analiz safhasından sonra gelmektedir. 

Stratejik tasarım, kurumlar (sağlık kurumları) iç ve dış çevre analizi ile üstün 

ve zayıf oldukları yönlerini dikkate alarak fırsat ve tehditlere karşı kurumların 

kendi vizyon, misyon, amaç ve hedeflerinin belirlenmesi safhasıdır (Ülgen ve 

Mirze, 2014). 

1.1.2.1. Vizyon 

Vizyon, zihinsel imajdır. Vizyon; gelecek için bir umuttur, dilektir 

(Swayne ve ark., 2006). Vizyon; kişilerin veya kurumların gelecekte olmayı 

istedikleri durumun ifadesidir (Ülgen ve Mirze, 2014). Vizyon; bir kurumun 

gelecekte sektörde nerede olmak istediğinin bildirgesidir (David, 2011).   

Vizyon belirlenirken üst düzey yöneticiler kurumdaki üyelerin hayal 

gücünü yakalamalı ve geleceğe yönelik motivasyon sağlayacak nitelikte 

olmalıdır (Hart, 1992). 
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1.1.2.2. Misyon 

Misyon, kurumun amaçları doğrultusunda, kurulma amacına uygun 

olarak görevlerini yerine getirmesidir (Küçüksüleymanoğlu, 2008). 

Misyon, bir sağlık kurumunu diğer sağlık kurumdan ayıran genel 

amaçları kapsar ve sağlık kurumunun genel faaliyetlerini tanımlayarak, sağlık 

kurumu ve personelini belirlenen amaca yönlendirmekte ve alınan kararlarda 

bütünlüğü sağlamaktadır (Kavuncubaşı, 2000). 

1.1.2.3. Kurumsal Değer ve İlkeler 

Değerler, insanların yaşamlarında önem verdikleri ilkelerdir (Gill, 

2003). Değerler, sağlık kurumlarının düşünme biçimini, davranışlarını, olaylar 

karşısındaki tepkilerini belirleyen, karar vericileri yönlendiren, inanç ve 

kuruma ait özelliklerdir (Yurtseven, 1998). Kurumsal değerler, faaliyet ve 

kararlarda sınırları belirleyen kriterlerdir. Bu haliyle değerler, vizyonun 

temeli, kurumu diğer kurumlardan ayıran özellikleri belirleyen, yönetici ve 

çalışanlara yol gösterici olarak kurumun düzeni ve güvenliğini sağlayan 

ilkeler bütünüdür (Kılıç, 2010). 

1.1.2.4. Amaçlar 

Amaçlar kurumların belirli bir zaman diliminde ulaşmak istedikleri 

noktalardır. Stratejik planlama yaparken kurumlar “nereye ulaşmak 

istiyoruz?” sorusuna verilen cevaplardır. Sağlık kurumlarının bu soruya 

vermiş oldukları yanıtlar, aynı zamanda kurumun amaçlarını da 

oluşturmaktadır. Amaçlar kısa vadeli olabileceği gibi uzun vadeli de 

olabilmektedir. Kurumların amaçları; genel, stratejik ve özel amaçlardan 

oluşmaktadır (DPT, 2006). Genel amaçlar; kurumların vizyon ve 

misyonlarının gerçekleştirilmesidir. Stratejik amaçlar; karlılık, süreklilik ve 

büyümedir. Özel amaçlar ise; kuruma özgü belirlenen amaçların 

gerçekleştirilmesidir. Toplum yararını gözetmek, fakir hastaları karşılıksız 

tedavi etmek ve çevreyi korumak bunlara örnek gösterilebilir. 

1.1.2.5. Hedefler 

Hedefler, kurumların belirledikleri amaçlar doğrultusunda, amaçlara 

ulaşabilmek için, ölçülebilir, sayısal ve somut nitelikteki daha kısa vadeli alt 

amaçlardır. Diğer bir ifade ile hedefler, amaçların nitelik ve nicelik olarak 

belli bir zaman diliminde sonuca ulaşmak için bir takip aracıdır (Mirze, 2014). 

Hedef ve amacı sağlık kurumları özelinde örneklendirilirse, sağlık 

kurumlarının hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması amacı oluştururken, 

her yıl memnuniyet oranının yüzde 10 artırılması ise hedefi ifade etmektedir 
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1.2. Stratejinin Belirlenmesi ve Uygulanması 

Kurumlar günümüzde kıyasıya bir rekabet altındadır. Kurumların bu 

rekabet ortamında stratejik yönetim süreçlerine uyarak ayakta kalabilirler. 

Kurumlar stratejik analiz evresinde topladıkları veriler ışığında, kendi 

kurumlarına uygun vizyon, misyon ve amaçları belirledikten sonraki aşama 

stratejinin belirlenmesi aşamasıdır. 

Kurumlar stratejilerini belirlerken rasyonel olmalıdır. Yoksa sırf 

strateji belirlemek kurumları, amaçlarına götürmemekte belirlenen stratejiler 

kâğıt üstünde kalmaktan öteye gidememiş olur. Gerçekçi belirlenen stratejiler, 

amaçlara ulaşmakta kurumlara yön vermekte, kaynakların etkin ve verimli 

kullanılmasını sağlamakta, diğer kurumlarla stratejik işbirliklerinin 

yapılmasını kolaylaştırmaktadır. İyi bir stratejinin belirlenmesi ile kaynakların 

dağıtımı, yürütülen faaliyet plan ve programları doğrultusunda eldeki maddi 

(fiziki, beşeri, finansal, teknolojik vb.) kaynakların, ne zaman, nerelere, nasıl 

ve ne miktarda dağıtılmasının belirlenmesidir (Eren, 2010). 

Kurum stratejisinin belirlenmesi konusu, planlamada sürekliliği 

gerektirmektedir. Stratejik planların bir sonu olmayıp döngüsel olarak başa 

dönmeyi gerektirmektedir (Alpkan, 2010). Özellikle büyük kurumlarda dört 

değişik stratejiden söz etmek mümkündür (Akgemici, 2007). Bu stratejiler 

faklı kademede yönetici ve liderin katılımı ile gerçekleşmektedir; 

• Temel Stratejiler ve Alt Grup Stratejileri  

• Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler  

• İş Yönetim Stratejileri: Rekabet Stratejileri  

• İşlevsel Stratejiler: Fonksiyonel Stratejiler 
 

Belirlenen stratejinin uygulama süreci ise, “belirlenen stratejik 

planların gerçekleştirilmesi için her türlü faaliyet” olarak tanımlanırken, bu 

süreç; politika, program, bütçe ve süreç yönetimi yoluyla eyleme 

sokulmaktadır. Aynı zamanda bu süreçte; örgütleme, motive etme, 

yönlendirme, liderlik etme ve süreci kontrol gibi bütün yönetim araçlarının 

kullanılması gereklidir (Ülgen ve Mirze, 2014; Gümüşay, 2017). 

1.2.1. Temel ve Alt Grup Stratejileri 

1.2.1.1. Büyüme Stratejileri 

Büyüme stratejisi, kurumların piyasa koşullarına göre nicelik ve 

nitelik olarak sayısal anlamda artmasını, gelişmesini ifade etmektedir. 

Kurumların bu stratejiyi uygulaması, faaliyet gösterilen pazarda, pazar 

payının arttırılmasına yönelik yöntemlerin uygulanması demektir. Büyüme 
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stratejisi kurum yöneticisi ve çalışanlarının her zaman arzu ettikleri bir 

durumdur ve kurum paydaşlarının prestijini artırmaktadır (Ülgen ve Mirze, 

2004). 

1.2.1.2. Küçülme Stratejileri 

Kurumların stratejik analiz çerçevesinde mevcut durum ile devam 

etmekte zorlandıkları anda, kurumun kaynaklarını nicelik olarak da 

küçültmesini ifade etmektedir. Küçülme stratejileri, kurumların değişen çevre 

koşullarına önceden, stratejik analiz çerçevesinde hazırlanmalarını sağlamak 

amacıyla uygulanır. Bu stratejiler geçici veya kalıcı olarak 

uygulanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, kurumlar piyasa şartlarının yetersiz 

olduğu, yeni yatırımlar ve teknoloji için fazla kaynak bulamadığı durumlarda 

uyguladığı strateji türüdür (Ülgen ve Mirze, 2004). 

1.2.1.3. Durağan Stratejileri 

Kurumların faaliyet gösterdiği, pazarda yeni fırsatların olmadığı, dış 

çevrenin çok fazla değişmediği, faaliyet gösterilen pazarın durağan ve dengeli 

olması durumunda, kurumların mevcut durumunu sürdürmeye yönelik izlediği 

stratejidir. 

1.2.1.4. Karma Stratejileri 

Kurumlar, stratejik analiz çerçevesinde faaliyet gösterilen bir alanda 

fırsatların bulunması halinde büyüme stratejisi uygularken, diğer bazı 

faaliyetleri için bu imkânın bulunmaması halinde durağan veya küçülme 

stratejisinin uygulanmasıdır (Mirze, 2014). Bazı sağlık kurumları son 

dönemlerde yaşanan gelişmeye bağlı olarak sağlık turizmi ve medikal estetik 

alanında büyüme stratejisi uygularken, toplumda görülen hastalıkların 

görülme sıklığında yaşanan düşüşe paralel bazı hizmetlerin küçültülmesi bu 

tür stratejilere örnek olarak verilebilir. 

1.2.2. Üst Yönetim/Kurumsal Stratejileri 

Üst yönetim stratejileri, kurumların günlük işlerle ilgilenmeyen, 

sektörde nasıl rekabet edeceği ve ne tür alanlarda yoğunlaşılacağı ile ilgilenen 

üst yönetimce geri bildirimler neticesinde oluşturulan stratejilerdir (Dinçer, 

2007). Kurumlar uzun dönemde varlıklarını devam ettirebilmeleri ve rekabet 

üstünlüğüne sahip olabilmeleri için, üst düzey yöneticiler tarafından alınan ve 

gelecekte kurumun hangi konumda olması gerektiğini ve hangi faaliyetlerin 

nasıl yürütüleceği ile ilgili stratejik kararlardır (Ülgen ve Mirze, 2004).  
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1.2.3. İş Yönetim/Rekabet Stratejileri 

Stratejik kararlar, kurumların geleceği ile ilgili kararlardır ve 

uygulamaların bir bütünü olarak görülmelidir. Uzun dönemli stratejik kararlar 

uygulanırken kurumun durumu ve günlük alınacak aksiyonların 

değerlendirilmesi ve rakiplerle karşı nasıl hareket edileceği hususundaki 

kararlara iş yönetimi/rekabet stratejileri denmektedir. Başka bir deyişle 

kurumlar içindeki bölümlerin almış oldukları kararların koordine edilmesidir. 

Fiyat ve farklılaşma stratejisi bütün sektörler ile kurumlar tarafından 

en bilinen ve uygulanan geleneksel bir rekabet aracıdır. Ancak odaklanma, 

farklılaşma ve birleşik rekabet stratejileri diğer önemli stratejilerdir. İş 

yönetimi/rekabet stratejileri; maliyet liderliği, farklılaşma, odaklanma, birleşik 

rekabet stratejilerini içinde barındırmaktadır (Akgemici, 2007). 

1.2.4. İşlevsel/Fonksiyonel Stratejileri 

Fonksiyonel stratejiler kurumların, finans, insan kaynakları, stok ve 

tedarik birimleri gibi işlevsel veya bölümsel faaliyet stratejileridir. Burada 

kullanılan stratejiler kaynakların verimliğini artırmaya yöneliktir. Buradaki 

amaç her fonksiyonun kendi içinde koordinasyonunu sağlamak ve 

uygulamaya yönelik geliştirilen stratejilerdir (Dinçer, 2007). 

1.3. Stratejik Kontrol 

Bu aşama yönetim sürecinin en son aşaması olup, stratejik yönetim 

sürecinin başlangıcından bitişine kadar olan tüm evrelerde kontrol 

yapılmalıdır. 

Kontrol işlevi, kurum yöneticileri için vazgeçilmez bir fonksiyondur. 

Stratejik kontrol sayesinde kurumlar, stratejik planlar ile gerçekleşen 

eylemleri karşılaştırıp, belirlenen hedeflere ulaşma düzeyini belirlerler. Varsa 

sapaların tespit ederek, bunların nedenlerinin bulunmasını ve düzeltilmesini 

sağlarlar (Bay ve ark., 2016). 

Stratejik kontrol aynı zamanda çevrede oluşan olayların, stratejik 

analiz yapılırken beklenen biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğini, 

gerçekleşen amaçların daha uzun vadeli amaçları ne şekilde etkileyeceğini, 

mevcut plan ve programlarda değişikliğe gidilip gidilmemesi gerektiğine dair 

bilgi içeren bir süreçtir (Aytepe, 2008). 

2. STRATEJİK YÖNETİM ARAÇLARI 

Stratejik yönetim, stratejik analiz ile başlayıp, stratejinin tasarlanması, 

uygulanması ve denetimini kapsayan bir süreçtir. Bu süreçlerin belirlenmesi 

ve ele alınması için çeşitli teknik ve analitik yöntemler belirlenmiştir. Bu 
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araçlar sayesinde karmaşık sorunların çözülmesi kolaylaşmaktadır 

(Ramanujam ve ark., 1986; Qehaja, 2017). 

Kurumların değişen ve gelişen dünya sistemine uyum 

sağlayabilmeleri ve varlıklarını gelecekte sürdürebilmeleri için, fırsat ve 

tehditleri tahmin ederek, doğru ve etkili stratejik kararlar almaları, stratejik 

yönetim araçlarını bilme ve bunu uygulamaları ile mümkündür.  Başka bir 

ifadeyle kurum yöneticileri stratejik karar alma, uygulama ve 

değerlendirmeye yardımcı olan model, teknik, sistem, düşünce ve 

yaklaşımların tümüne stratejik yönetim araçları denmektedir (Stanfors ve 

Tanner, 2007). 

Literatür incelendiğinde stratejik yönetim araçlarını bir arada ele alan 

ve inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Clark 1997 yılında yaptığı 

çalışmada 33, Hussey (1997)’ in yaptığı çalışmada 50, Vaitkevicius (2007) 

çalışmasında 12 ve Rigby ile Bilodeau (2013) yılında yaptığı çalışmada ise 25 

stratejik yönetim aracına yer vermiştir. Bilgen (2015)’nin yaptığı çalışmada 

Rigby ve Bilodeau (2013)’nun yaptığı çalışmadaki stratejik yönetim araçları 

arasından Türkiye’deki sağlık sitemine en çok uyan ve ülkemizdeki sağlık 

kurum yöneticileri tarafından kullanılması en olası olduğu düşünülen 16 

stratejik yönetim aracına yer verilmiştir (Demir, 2015). Bunlar; SWOT 

Analizi, Dengeli Puan Kartı, Toplam Kalite Yönetimi, Misyon ve Vizyon 

İfadeleri, Stratejik Planlama, Değer Zinciri Analizi, Temel Yetenekler, 

Stratejik Ortaklıklar, Dış Kaynak Kullanımı, Değişim Mühendisliği, 

Küçülme, Kıyaslama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, 

Sosyal Medya Programları ve Internet, İş Portföy Analizleri olarak 

belirtilmiştir. 

3. STRATEJİK YÖNETİMİN FAYDALARI 

Stratejik yönetimin kurumlara sağladığı bazı faydalar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Tilles, 1963; Anthony, 1994; Macmillan ve Tampoe, 2000; 

Dinçer, 2000; Acar, 2003). Bunlar; 

• Strateji her şeyden önce çevreyi analiz etme ile başlamakta ve gelecek 

hakkında öngörüde bulunma işidir. Stratejinin kurumlara yol gösterici 

niteliği bulunmaktadır.  Kurumlar bu sayede çevrede meydana 

gelecek değişikliklere önceden hazırlanma imkânına kavuşarak 

fırsatlardan yararlanma imkânına sahip olmaktadırlar. 

• Strateji aynı zamanda kurumu içerden değerlendirdiğinden kurumlara 

kendini tanıma, güçlü ve zayıf yönlerini belirleme fırsatını 

sunmaktadır. Kurumlar bu sayede zayıf yönlerini geliştirme, güçlü 
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yönleri ile rekabet üstünlüğünü sağlamaya yönelik eylemlerde 

bulunma imkânına sahip olabilmektedir. 

• Stratejik tasarım sayesinde kurumlar kim olduklarını ve nereye 

gitmek istediklerini belirlemesine, örgüt kültürü ve ortak bir amaç için 

geleceğe yönelmesini sağlar. 

• Stratejiler, gelecek odaklı olma konusunda çalışanları motive eder. 

• Stratejiler, kurumlarda yönetici ve çalışanların sorumluluklarının açık 

bir şekilde ifade edilmesini sağlar. 

• Stratejiler, kurumların hedeflerine ulaşmak için kaynakların en etkili 

ve verimli bir biçimde bir araya getirilmesini sağlar.  

• Strateji, kurumsal hedeflerin gerçekleşmediğinde, sorunun neden 

kaynaklandığının tespiti ve çözüm yolunu kolayca bulunmasını 

sağlar.  
 

4. SONUÇLAR 

Günümüzde yaşanan gelişmelere bağlı olarak kurumlar arasındaki 

rekabet ortamı her geçen gün artmaktadır. Kuşkusuz bu rekabet ortamı diğer 

tüm kurumlarda olduğu gibi sağlık kurumlarını da derinden etkilemektedir. 

Nüfusun yaşlanması, çevre kirliliği, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, 

pandemi gibi sebeplerden dolayı sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan kaynak 

miktarı her geçen gün artmaktadır. İktisadi kaynakların sınırlı olduğunu 

düşünürsek kurumlar mevcut kaynakların yönetimini daha etkin ve verimli 

olarak yönetmek durumundadır. Stratejik yönetim tam da bu noktada devreye 

girerek kurumların mevcut kaynaklarını en etkili bir biçimde kullanmasını 

sağlamaktadır. Stratejik yönetimi iyi uygulayan kurumlar, diğerler 

kurumlardan ayrışarak amaç ve hedeflerini daha etkin 

gerçekleştirebilmektedirler. 
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GİRİŞ 

Çağımızda ülkelerin gelişmesi, büyümesi ve bunun devam 

ettirebilmesi için sağlıklı ve üretken bireylerin varlığı gereklidir. Emek ve 

girişimci özellikleri ile sağlıklı bireyler üretim faktörünün en önemli unsuru 

iken, kendi yaptıkları harcamalarla da tüketimin ana konusu haline 

gelmektedir (Grossman,1972; Mühlbacher, 2008). 

Birey ve toplumların temel amacı, varlığını sürdürmek yani yaşamı en 

iyi şartlarda devam ettirmektir. Günümüz dünyasında yaşanan gelişmelere 

bağlı olarak toplumların yaşlanması, beslenme ve yaşam tarzlarının 

değişmesi, çevre kirliliği gibi sağlığın belirleyici faktörlerindeki değişmelere 

bağlı olarak sağlık ihtiyacı ve talebi artmış, bunun sonucunda sağlık alanına 

ayrılan kaynakların da artırılması zorunluluğu doğmuştur. İyi bir sağlık 

hizmeti almak birey ve toplumların temel hakları arasındadır. Siyasi otoriteler 

toplumsal istek ve ihtiyaçlarını eldeki ekonomik imkânlar doğrultusunda 

karşılamaya çalışmaktadır. 

Sağlık ekonomisi, artarak gelen toplumsal talepler karşısında siyasi 

otoritelerin kıt olan iktisadi kaynakların dağıtımını kolaylaştırmak adına bir 

takım iktisadi kuralların sağlık sektörüne uyarlanması ihtiyacı ile doğmuştur 

(Tokat, 2008; Kolyiğit, 2019). Sağlık ekonomisi, sağlık hizmetleri ile 

ekonomik temeller arasında makro açıdan ilişki kurarken, talep ve arz 

arasındaki ilşikiyi ise mikro açıdan incelemektedir (Stoddart, 2003; Topcu, 

2021). 

Bir başka ifade ile sağlık ekonomisi; sağlık sektörüne ayrılan 

kaynakların etkili, verimli ve rasyonel şekilde kullanılması, toplumsal gruplar 

ve bireyler arasında adil olarak dağıtılması da denebilir (Tokat, 2008). 

1. SAĞLIK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 

Sağlık kavramı, diğer birçok kavramlar gibi zamanla değişmektedir. 

Daha önceleri sadece hasta olmamayı ifade ederken, daha sonraları Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre “yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı 

değil, bedenen, fiziken, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” şeklinde 

tanımlamıştır (Jakap, 2011; WHO, 2006). Günümüzde bu tanıma, bireylerin 

kendini mutlu olarak hissetmeleri ve bir değer yaratmaları için ekonomik 

yönden üretken olmayı da eklemek yerinde olacaktır (Koca, 2021). 

Sağlık ekonomisi ile ilgili ilk kapsamlı çalışmanın temelleri 1963 

yılında Arrow tarafında “Uncertainty and The Welfare Economics of Medical 

Care” isimli eseri ile atılmıştır. Arrow’un çalışmasına kadar sağlık ekonomisi, 

birkaç ekonomik tekniğin sağlık alanına uygulanması olarak görülürken, bu 
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çalışmadan sonra sağlık ve ekonomi arasında sistematik bir ilişki kurulmuş ve 

sağlık ekonomisinin temellerinin bu çalışma ile atıldığı söylenebilir (Çoba, 

2009; Tatar, 2009). 

Sağlık ekonomisi, sağlıkla ilgili ihtiyaçları karşılamaya çalışırken, 

bunu kıt olan kaynakların kullanılmasında, ekonomik teknik ve araçlardan 

yararlanarak, sağlık politikalarının tasarlanması ve uygulanmasında ekonomi 

biliminin gereklerine uyarak yapılmasıdır (Santerre ve Neun, 2013). 

Sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerine olan talebi, bu talebin 

karşılanması için sağlıkta hizmet üretimi ve bu hizmetlerin finansmanıyla 

doğrudan ilgilenmektedir (Tokat, 2008). 

2. SAĞLIK HARCAMALARININ ARTIŞ NEDENLERİ 

Sağlık harcamalarının günümüzde artmasının birçok nedeni vardır. 

Bu artışın sebepleri (Newhouse, 1978; Öztürk ve Uçan, 2017; Akın,2007); 

• Eğitim ve sağlık bilincinde yaşanan gelişmeler, 

• Demografik özelliklerdeki değişimler, 

• Çevresel faktörlerin değişmesi ve şehirleşme, 

• Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinlikle verilememesi, ileri tıbbi 

tanı ve tedavi gerektiren işlemlerin artması, 

• Ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte artan kronik 

hastalıkar, 

• Bilgi asimetrisi nedeniyle arzın talep yaratması, 

• Sağlık sektörünün emek yoğun bir sektör olması, 

• Sağlık sektöründe ileri teknolojinin kullanılması sayılabilir. 

3. İYİ BİR SAĞLIK SİSTEMİNDEN BEKLENENLER 

Sağlık faaliyeti terimi, sağlığı geliştirmeyi ve sürdürmeyi temel amaç 

edinen faaliyetlerin bir bütünü olarak tanımlanabilir. Sağlık sistemi ise, sağlık 

faaliyetlerinin düzenlenmesi, sunumu, finansmanı ile ilgili kaynakları ve bu 

faaliyetlerde etikli olan karar verici kişi ve kuruluşları içermektedir (Murray 

ve Frenk, 2000; Uğurluoğlu ve Çelik, 2005). 

WHO’nun sağlık sistem performansını değerlendirilmesi için 

geliştirdiği yeni strataejisi; sağlığı yükseltmek, yeterlilik ve finansmanda 

adaletli olmak üzere üç önemli unsuru barındırmaktadır (Silva, 2000; Murray 

ve Frenk, 2000; WHO, 2001; Uğurluoğlu ve Çelik; 2005). 

Hayran (2018) ise iyi bir sağlık hizmetinden beklenenleri; 

• Toplumun sağlık düzeyinde yükselme, 

• Harcamalarda ve hizmet maliyetlerinde azalma, 
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• Hizmet alan ve sununların memnuniyetinde artma, 

• Sağlık hizmetlerine erişim ve kullanımda hakkaniyet olarak 

belirtmiştir (Hayran, 2018). 

Yukarıda sayılan maddelere ek olarak kanıta dayalı bir biçimde 

hizmeti sunan ve alanların beklentisi doğrultusunda, kaliteli hizmet vermeyi 

de eklemek uygun olacaktır. 

4. SAĞLIK EKONOMİSİ AÇISINDAN EKONOMİK 

DEĞERLENDİRME VE YÖNTEMLER 

Sağlıkla ilgili kararlar alınırken, eldeki mevcut kaynaklar ile 

üretilmesi olası sağlık çıktılarının bilinmesi gereklidir. Bunun için 

uygulayıcılara yol gösterilmesi, bir birinin alternatifi olan yöntemlerin 

belirlenmesi ve seçim yapmanın kolaylaştırılması yönünde bir takım 

yöntemler geliştirilmiştir. Ekonomik değerleme adı verilen bu yöntemlerle 

belirli alternatifleri karşılaştırmak, maliyet fayda dengesini kurmak, birey ve 

toplum için optimal sağlık getirisinin belirlenmesine çalışılmaktır (Fidan, 

2004). 

Sağlık sisteminde kullanılan ekonomik değerleme tekniklerini dört 

ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar; 

• Maliyet Minimizasyon Analizi, 

• Maliyet Fayda Analizi, 

• Maliyet Etkililik Analizi, 

• Maliyet Yararlanım (Değer) Analizi, 

Sağlık ekonomisinde uygulanan ekonomik değerleme yöntemlerinde 

en önemli aşamalardan biri de bir uygulamanın veya kararın maliyet ile 

sonuçlarının belirlenmesidir. Uygulanması planlanan herhangi bir tedavide 

maliyetlerin belirlenmesi aşamasında, maliyetler toplum, hasta, hizmet sunucu 

ve finansmanını sağlayanlar açısından detaylı bir şekilde belirlenmesi 

gereklidir. Maliyetler belirlendikten sonra alternatif yöntemlerin beklenen 

faydası belirlenerek en uygun yöntemin seçilmesidir. 

 

4.1. Maliyet Minimizasyon Analizi 

Maliyet minimizasyon analizinin amacı maliyeti en düşük seviyeye 

getirmektir. Maliyet minimizasyon analizinde, uygulanması planlanan iki 

yöntemin sonuçlarının aynı ya da benzer olduğu durumlarda da en az 

maliyetli olanın seçilmesi temel amaçtır (Walter ve Zehetmary, 2006;  
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Rudmik ve drummond, 2013; Doğan ve ark., 2019). Ancak uygulanması 

düşünülen yöntemin sonuçlarının aynı ya da benzer olması çok rastlanılan bir 

durum olmadığından uygulama alanı diğer ekonomik değerleme tekniklerine 

nazaran kısıtlıdır (Özgen ve Tatar, 2007). 

4.2. Maliyet Fayda Analizi 

Maliyet fayda analiz tekniği, genellikle uygulanması planlanan sağlık 

hizmetlerinin farklı sonuçları olduğunda kullanılan tekniktir. Bu teknik, 

uygulanması planlanan hizmetin maliyet ve faydası karşılaştırılarak 

alternatifler arasında seçim yapılması esasına dayanır. Maliyet fayda 

analizinde uyugulanması düşünülen çeşitli tekiniklerin ve bunun sonucunda 

beklenen alternatif faydaların parasal olarak ifade edilmesi ve bu sonuçların 

karşılaştırılarak en uygun yöntemin belirlenmesi gerekir. Ancak bu yöntemin 

dezavantajı sağlanacak faydanın maddi olarak ifade edilmesindeki 

güçlüklerdir (Çelik, 2013). 

4.3. Maliyet Etkililik Analizi 

Maliyet ekililik analizinde aynı sonucu veren çeşitli yöntemler en 

düşük maliyetli olanın şeçilmesi bu analiz tekniğinin en önemli özelliğidir. Bu 

yöntem bir hizmetin gerekli olup olmadığına veya hangi sonuçlara 

ulaşılacağına, belirlenen faydanın elde edilmesi için en düşük maliyetli 

yöntemin seçilmesi esasına dayanır. Bu yönü ile diğer ekonomik değerleme 

tekniklerinden ayrışmaktadır (Drummond ve ark., 2005). 

Bu yöntemde çıktıların parasal olarak ifade edilmesinin gerekmemesi 

bir avantajdır. Ancak sağlık hizmetlerinde bir birini etkilemeyen bağımsız 

tedavi metotlarının karşılaştırılmasında kullanılmalıdır (Acar ve Yeğenoğlu, 

2006; Yılmaz ve Aslan, 2019). 

4.4. Maliyet Yararlanım (Değer) Analizi 

Maliyet yararlanım analizinde amaç, bir sağlık hizmetinin sunumunda 

beklenen çıktının, yaşam süresi ve yaşam kalitesinde meydana getirdiği 

değişimlere göre karar verilmektedir. Bu yönüyle maliyet yararlanım analizi 

farklı müdahele yöntemlerinin sonuçlarını birlikte karşılaştırılabilme olanağı 

sağlar (Balçık ve Şahin, 2013; Robinson, 1993). 

QALY ve DALY değerleri maliyet yararlanım analizinde çıktıların 

ölçümünde en sık kullanılan değerlendirme birimleridir. QALY (Quality 

Adjusted Life Year), dilimize “kaliteye ayarlanmış yaşam yılı” DALY 

(Disability Adjusted Life Years) ise “engelliliğe ayarlanmış yaşam yılı” 
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şeklinde tercüme edilmektedir (Drummond ve ark., 2005; Weinstein ve ark., 

2009). 

QALY’da uygulanan tedavi ile kazanılan yaşam süresi ve yaşam 

kalitesini baz alınmaktadır. Uygulanması planlanan alternatif tedavilerin 

sonucunun QALY değerinde ne kadarlık bir artışa yol açtığına bakılarak karar 

verilir. 

Bu analiz yönteminde, ölüm “0”, mükemmel sağlık ise “1” ile 

puanlandırılır ve diğer kazanımlar da bu puanlama aralığında (0-1) 

değerlendirilir. Uygulanan tedavi neticesinde kişinin kazanmış olduğu puana 

göre karar verilir (Öksüz ve Malhan, 2005). 

DALY bir tedavinin uygulanmaması nedeniyle kaybedilen yaşam 

yıllarını ifade etmektedir. QALY kazanılan yaşam yıllarını ifade ederken 

DALY kaybedilen yaşam yıllarını bulmaktadır ve kararın buna göre 

verilmesini baz almaktadır. DALY’de ise hastalığın veya sakatlığın olmaması 

“0”, ölüm ise “1” ile ifade edilmektedir (Drummond ve ark., 2005). 

5. SONUÇLAR 

Sağlık hakkı insanlar için temel haklardandır. Bireyler bu hakkı 

korumak ve daha da geliştirmek için siyasi otoritelerden iyi bir sağlık 

sisteminin kurgulanmasını artan bir istekle talep ederler. Günümüzde yaşam 

süresinin uzamasına bağlı olarak kronik rahatsızlıklarda da artış olmuştur. 

Aynı zamanda Covid 19 pandemisi de sağlık hizmetlerine olan talepleri 

zirveye taşımıştır. Ekonomik kaynakların sınırlı olduğu düşünüldüğünde, 

siyasi otoriteler toplumun çeşitli taleplerini ekonomik imkânlar doğrultusunda 

politikalar üretmek ve kendi siyasi politikalarını gerçekleştirmek için bu kıt 

kaynakları en rasyonel şekilde dağıtmanın yolunu aramaktadır. İyi bir sağlık 

sistemini kurgulayabilmek, kaynakların etkin ve verimli dağıtımını gerektirir. 

Bu da sağlık uygulamalarının maliyet ile çıktı arasındaki optimizasyonunu 

sağlayabilmek, alternatiflerin belirlenmesinde ekonomik değerleme 

tekniklerini kullanmakla olur. Ekonomik değerleme teknikleri son derece 

önemli olup, karar vericilerin karar almasını da kolaylaştırmaktadır.  
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INTRODUCTION 

Parkinson's disease (PD) is defined as a neurodegenerative disorder 

that leads to uncontrollable movements including tremors, stiffness, slowing 

of movements, and difficulty in coordination and balance (DeMaagd & Philip, 

2015). On the other hand; non-motor symptoms such as sleep disorders, 

depression, anxiety, and cognitive dysfunction are accompanied by PD and 

often precede the initiation of motor symptoms (Schapira, Chaudhuri, & 

Jenner, 2017). Degeneration of nigrostriatal dopaminergic neurons (DNs) in 

the substantia nigra pars compacta (SNpc) and the presence of Lewy bodies 

(LB) that are consisting principally of α‐synuclein (α‐syn) are the main 

features of the pathology of PD. (Schneider & Obeso, 2014). The symptoms 

including motor and non-motor are determined clinically however, the 

pathology of the brain can only be verified by examination of post-mortem 

tissues (Delenclos, Jones, McLean, & Uitti, 2016). Therefore, there is an 

appreciable demand for experimental models to deepen our knowledge of the 

pathogenesis of PD, overcome limited treatment options and elevate the new 

treatment approach for PD (Foltynie, Brayne, & Barker, 2002).  

Although PD is considered a sporadic impairment, peculiarly few 

environmental agents have been described as causing or triggering PD. The 

most likely agents related to the pathogenesis of PD are pesticides and 

herbicides (Chen & Ritz, 2018). On the other hand, in a smaller fraction of 

PD,  between 10 and 20%, different genetic factors are known to lead.  

(Jagmag, Tripathi, Shukla, Maiti, & Khurana, 2016). Even though none of the 

recently existing models of PD  fully phenocopy the disease, however, they 

have greatly conduced to our knowledge of PD. So far, experimental PD 

models have been developed in two main types, toxin-based and genetic-

based. Understanding PD models can improve researchers' ability to use 

suitable models for their experiments (Jagmag et al., 2016).  

In this section, we take attention to the classic and most convenient 

animal models for modeling PD. Readers with the slightest knowledge of PD 

will finally learn about the various probabilities offered by each of these 

models and their merits and demerits. 

1. The Neurotoxin Models 

It has been declared that some structural dopamine (DA) analogs, 

including 6-OHDA and MPTP, can induce PD-like phenotypes by 

degenerating DNs (Jagmag et al., 2016; Langston, Ballard, Tetrud, & Irwin, 

1983). The results of epidemiological studies supported that chronic subject to 
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agricultural chemicals (herbicide paraquat and pesticide rotenone) enhances 

the risk of developing PD (Berry, La Vecchia, & Nicotera, 2010; Innos & 

Hickey, 2021). These findings allow researchers to apply neurotoxins for 

generating experimental models of PD and for research into the mechanism 

and treatment of the disease. Although these models have some 

disadvantages, they do not negate the value of the PD animal models of 

neurotoxins. Below we have mentioned the most widespread neurotoxins 

employed to develop PD models. 
 

1.1.6‐Hydroxydopamine (6-OHDA) 

6-Hydroxydopamine (6-OHDA), represented in Figure 1A  is one of 

the classic neurotoxic to induce animal models of PD (Bové & Perier, 2012; 

Jagmag et al., 2016). 6-OHDA, which structurally resembles DA(Figure 1B), 

is toxic to DANs owing to the existence of a further hydroxyl group (Bové & 

Perier, 2012). 6-OHDA does not pass the blood‐brain barrier (BBB) and 

requires its direct administration into the SNpc, medium forebrain bundle, or 

the striatum of the brain to induce neurodegeneration (Perese, Ulman, Viola, 

Ewing, & Bankiewicz, 1989; Przedbroski et al., 1995). Administration of 6-

OHDA into the SNpc was first indicated by Ungerstedt in 1968 (Ungerstedt, 

1968) and led to the degeneration of 60% of tyrosine hydroxylase (TH)-

comprising neurons, with the following damage of the TH-positive ends in the 

striatum (Jackson-Lewis, Blesa, & Przedborski, 2012). It was reported that 

following injection of 6-OHDA into the SNpc or medial forebrain bundle, 

degeneration of DANs begins within 12 hours, and striatal DA levels are 

consumed 2–3 days later. On the other hand, striatal injection leads to the 

death of DANs over 1–3 weeks (Faull & Laverty, 1969). On the other hand, to 

research retrograde degeneration, it has been shown that as a result of direct 

administration of 6-OHDA into the striatum, ends of TH-positive here 

damage before the TH-positive neurons in the SNpc, which appears to be a 

reproduction of the PD (Lee, Sauer, & Björklund, 1996).  

Once inside the cell with the dopamine transporter (DAT), 6-OHDA 

leads to cell death thanks to oxidative stress by suppressing the activity of 

mitochondrial respiratory chain complex I and generating free radicals (Zeng, 

Geng, & Jia, 2018). Iron catalyzes this reaction and prevention of toxicity of 

6-OHDA through iron-chelating agents,  vitamin E, or selegiline, a 

monoamine oxidase B (MAO-B) inhibitor (Lindvall et al., 1989).  

The use of 6-OHDA is preferred in rats than in mice by reason of the 

hassle of targeting tiny areas in the brain including the substantia nigra or 
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medial forebrain bundle. Although rare, 6-OHDA has also been applied in 

guinea pigs, cats, monkeys, and dogs (Bezard, Yue, Kirik, & Spillantini, 

2013). 

The crucial benefit of employing the 6-OHDA model is its inimitable 

feature on measurable circular motor malformation in animals (Ungerstedt & 

Arbuthnott, 1970). Unilateral administration of 6-OHDA into one hemisphere 

allows the unlesioned side to be used as a control. On the other hand, 

following unilateral injection systemic,  injection of apomorphine which is a 

DA receptor agonist, L-DOPA which is a DA precursor, or amphetamine 

which is a DA-releasing compound leads to turning behavior (Hefti, 

Melamed, & Wurtman, 1980; Ungerstedt & Arbuthnott, 1970). Also turning 

behavior allows for determining the extent of the lesion in SNpc or striatal 

and testing the impress of potential PD therapeutics (Jackson-Lewis et al., 

2012; Tieu, 2011). Another thing that makes 6-OHDA an alluring candidate 

as a probable endogenous toxin at the onset of the degenerative duration of 

PD is that it is a product of endogenous DA metabolism. (Graham, 1978). 

However, bilateral injection of 6-OHDA is uncommon because of leading to 

severe aphagia, adipsia, and also death. As the 6-OHDA does not cross BBB, 

its stereotaxis intracranial administration needs special equipment 

(Hernandez-Baltazar, Nadella, Rovirosa-Hernandez, Zavala-Flores, & Rosas-

Jarquin, 2018). Although 6-OHDA cannot produce the LB inclusions seen in 

PD,  it has been declared that 6-OHDA does related to α‐syn (Lashuel & 

Novello, 2021). Another disadvantage of 6-OHDA is that, like many other 

neurotoxic agents, it is deprived of the progressive and age-related impacts of 

PD (Tieu, 2011).  
 

1.2.  MPTP(1‐methyl‐4‐phenyl‐1,2,5,6 tetrahydropyridine) 

Langston et al. (1983) first discovered that MPTP (Figure 1C) (Bové 

& Perier, 2012), induced remarkable parkinsonism in drug addicts who were 

intravenously injected with a drug involving a neurotoxin (Langston et al., 

1983). Because of its lipophilic nature, after systemic injection MPTP easily 

crosses BBB. Astrocytes take up MPTP where it is converted to the active 

toxic agent 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+; Figure 1D) by MAO-B 

(Bové & Perier, 2012). MPP+, which is released into the extracellular space 

via the organic cation transporter 3, is picked up into DANs by the DAT and 

can be kept in vesicles by uptake by the vesicular monoamine transporter 

(Jagmag et al., 2016). When accumulated in DANs, MPP+ impedes complex I 

of the mitochondrial electron transport chain which decreases ATP 
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production, increases oxidative injury and inflammation of neurons, and 

eventually results in cell death. This model mimics some features of PD such 

as harm to the nigrostriatal DA pathway with an intense injury of DA in the 

striatum and SNpc. This contraption allows the research of DANs 

degeneration in PD (Jagmag et al., 2016; Meredith & Rademacher, 2011; 

Zeng et al., 2018). 

Although diverse species of mammalian as dogs, cats, monkeys, 

mice, and rats have employed MPTP to develop PD, hitherto MPTP-monkey 

model maintains the gold standard for research of therapeutic approaches for 

PD (Porras, Li, & Bezard, 2012; Tieu, 2011). Primates have high variability in 

tenderness to MPTP and ordinarily older animals are most tenderness. In 

addition, primates applied with MPTP generally respond to anti-parkinsonian 

therapies including L-DOPA or apomorphine (Jackson-Lewis et al., 2012). 

Meanwhile, considering practical considerations including authenticity and 

availability, the MPTP mouse model is a more well-liked choice in PD 

research (Sedelis et al., 2000). Dopaminergic degeneration induced via MPTP 

in mice is associated with motor impairments. However,  these deficiencies 

may improve a few days after administration, which limits the process of 

behavioral research. The content of the degenerative influences of MPTP and 

functional amelioration appears to be regulated by the mouse strain employed, 

namely the genetic frame (Sedelis, Schwarting, & Huston, 2001). On the other 

hand, it has been determined that when MPTP is administered to rats, 

medium-dose MPTP leads to resistance development and high doses cause an 

increase in the death rate (Jackson-Lewis et al., 2012). The ground for this 

resistance is thought to be due to differential MPP+sequestration (Schmidt & 

Ferger, 2001). Regarding the species employed, different ways of 

administering MPTP have been assigned. In essence, MPTP can be applied 

with a diversity of techniques including gavage or stereotactic injection, but 

the most preferable and reproducible form is still systemic administration 

(Schober, 2004). 

Many studies have reported that this model has a considerable 

weakness in that LB, a definitive character of PD, has not yet been proven 

with mammals other than primates (Forno, DeLanney, Irwin, & Langston, 

1993; Jackson-Lewis et al., 2012). However, some studies have attempted to 

indicate the formation of LB as a result of playing with varied dosing and 

timing schemes of MPTP, but these findings are not facile to replicate (Fornai 

et al., 2005). On the other hand, MPTP has an important advantage in that it 
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can easily pass the BBB, thus providing greater convenience in 

implementation, including systemic administration (Schober, 2004). 
 

1.3. Rotenone 

Rotenone demonstrated in Figure 1C (Bové & Perier, 2012) finds 

natural in plants belonging to the family of Leguminosae (Products et al., 

2017). Rotenone has been used both as an herbicide and an insecticide and its 

half-life is 3-5 days according to the subject to sunlight (Hisata, 2002). 

Rotenone, which has high lipofolic properties like MPTP, can easily pass the 

BBB. Also, rotenone is not dependent on a particular transporter to enter cells 

(Liu, Luo, Huang, Lu, & Fu, 2018). Specifically, the contraption of action of 

rotenone inhibits the chain of mitochondrial electron transport via hindrance 

of complex I resulting in obstruction of oxidative phosphorylation with motor 

and non-motor deficits (Heinz et al., 2017).  

While rotenone can be administered systemically intraperitoneally, 

intravenously, or subcutaneously, it also is administrated stereotaxically 

directly into the brain (Maniyath, Solaiappan, & Rathinasamy, 2017; Tieu, 

2011). The most commonly used regimen of rotenone is systemic 

administration, typically using osmotic pumps, while the least effective is oral 

administration. Intraperitoneal administration might cause behavioral and 

neurochemical impairments, and it also leads to high mortality. Rotenone is 

mainly applied in rats, as investigations attempting to induce lesions in mice 

or monkeys have not achieved success so far(Blesa, Phani, Jackson-Lewis, & 

Przedborski, 2012; Morais et al., 2012).  

The obvious beauty of this model is that it induces many features of 

PD including α‐syn aggregation and LB formation (Raiss et al., 2016). Also, 

similar to PD pathology, rotenone is correlated with a 35% depletion in 

serotonin, 29% in cholinergic, and 26% in noradrenergic neurons (Höglinger 

et al., 2003). The hardship with the employ of rotenone is that though it 

increases DA oxidation, the evidence for DA depletion in the nigrostriatal 

system is poor. Also, this model is arduous to replicate because of the 

elevated mortality determined in rats when applied to rotenone (Maniyath et 

al., 2017; Wu & Johnson, 2011). There are a few conflicts about the employ 

of rotenone for PD, however no well-documented cases of rotenone toxicity 

(Maniyath et al., 2017; Raiss et al., 2016). These disadvantages of rotenone 

make it not very advantageous in comparison with other toxic‐based ones, 

including 6‐OHDA and MPTP.  
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1.4.  Paraquat  

Paraquat, demonstrated in Figure 1D (Bové & Perier, 2012), is one of 

the most prevalent employed herbicides and exhibits structural resemblance 

with MPP+ (Tieu, 2011). Epidemiological reports indicate that usage of 

pesticides enhances the risk of developing PD, but in the event of paraquat, 

this can be extremely speculative as there are only 95 cases of PD due to 

paraquat toxicity (Berry et al., 2010). Despite its same structure as MPP+, 

paraquat displays varied transport features and toxicity contraption (Chia, 

Tan, & Chao, 2020). Firstly, MPP+ is an ideal substrate for the DAT, but not 

paraquat (Richardson, Quan, Sherer, Greenamyre, & Miller, 2005; Tieu, 

2011). Therefore, it remains unclear how paraquat enters DANs to produce 

toxicity (Tieu, 2011). Secondly, paraquat demonstrates its toxic effect through 

redox cycling with cellular diaphorase leading to the generation of superoxide 

(Day, Patel, Calavetta, Chang, & Stamler, 1999). Finally, paraquat is not a 

mitochondrial complex I inhibitor within the mitochondria (Zeng et al., 2018), 

however, this is the conjectured region where it was degraded to form 

superoxide (Cochemé & Murphy, 2008). 

Recent evidence regarding the impacts of paraquat in the nigrostriatal 

DA system is somewhat ambiguous in that, on the one hand, findings note 

that subsequent to the systemic treatment of paraquat to mice, the animals 

demonstrated diminished motor activity and dose-related degeneration of 

striatal TH-positive fibers and SNpc neurons (McCormack et al., 2002). 

Contrary to the findings mentioned above, other researchers declared that no 

paraquat-induced alteration in the nigrostriatal DA system (Thiruchelvam, 

Brockel, Richfield, Baggs, & Cory-Slechta, 2000). In addition, it was found 

that paraquat had no effect on striatal DA levels, even in studies that found 

degeneration in nigral DANs (Ossowska et al., 2005). One of the most 

striking features of paraquat in relation to PD is the induction of an increase in 

α‐syn and LB structures in DANs in SNpc. However, how exactly paraquat 

causes cell death is unknown, limiting research to examining the process of 

LB formation in DANs (Jackson-Lewis et al., 2012). However, further 

research is required to identify the exact participation of paraquat in the 

etiology of PD. 
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Figure 1: Chemical structure of 6-OHDA(A), dopamine (B), MPTP(C), MPP+, 

rotenone (E), paraquat (F) (Bové & Perier, 2012). 

2. The Genetic Models 

Although PD is mainly considered a non-genetic impairment of 

"sporadic" origin, genetic mutations in PD are rare and approximately 10% of 

all PD cases are caused by genetic mutations (Kalinderi, Bostantjopoulou, & 

Fidani, 2016). Developing animal models of mutations in LRRK2 and α-syn, 

which are associated with autosomal dominant PD, and mutations in parkin, 

DJ-1, and PINK1, which are related to autosomal recessive PD, are important 

as they lead to new opinions about the pathogenesis of PD and potential 

therapeutic purposes. Genetic models of PD are developed through transgenic 

overexpression of α-syn and LRKK2 or knockout/knockdown for genes such 

as Parkin, DJ-1, and PINK1, to investigate the molecular mechanism of these 

genes in PD pathology (Chia et al., 2020). Genetic models are a compelling 

approach to research related to specific mutations in familial forms of PD. 

Because none of the mutations of the genes above- mentioned are 

overexpressed or knocked out in the human condition. But we use 

overexpression and knockout technology to model PD in animals. The aim 

here is that the expression level of a particular protein may be the key to 

showing that protein's behavior (Chia et al., 2020). Although many animal 

models attempting to replicate a-synuclein neurodegeneration, such as 

knockout and overexpression, show decreased striatal TH or DA levels and 

behavioral disturbances, most have found no significant nigrostriatal 

degeneration (Chesselet, Fleming, Mortazavi, & Meurers, 2008). From this, it 

is concluded that the alteration of a-synuclein expression probably has no role 

in the degeneration of DA neurons that is seen in PD. On the other hand, 
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overexpression of LRRK2 causes little or no loss of DANs in the SNpc, and 

no changes in striatal DA levels or locomotor activity are observed in both 

mice and rats (Shaikh, Yang, Youshin, & Schmid, 2015). It is thought that 

transgenic LRRK2 animal models are not useful models for examining the 

pathology of PD because of having only minimal levels of 

neurodegeneration(Li et al., 2009).  

Parkin (which accounts for approximately 50% of the familial cases 

of PD and 20% of the young-onset PD cases), DJ-1 (a redox-sensitive 

molecular chaperone and regulator of antioxidants), and PINK1 (phosphatase 

and tensin homolog-induced novel kinase 1, which is localized to the 

mitochondria) are several mutations responsible for autosomal recessive PD. 

Knockout models of these genes do not exhibit any DANs 

degeneration(Goldberg et al., 2005; Kitada et al., 1998). Recently, the DJ-1 

KO mouse exhibited an early onset of unilateral DA neuron loss in the SNpc 

and progressed to bilateral degeneration with aging. This model could provide 

a possible tool to study the progression of PD (Rousseaux et al., 2012). 

CONCLUSIONS 

Currently, existing animal models of PD have remarkably conducted 

to our comprehending of both the pathogenesis of the human disease. 

However, despite the successes, present animal models of PD need 

improvement a lot. As we mentioned in this article, each of the neurotoxin 

and genetic-based models has advantages and disadvantages. A single model 

does not fully mimic the neuropathology of human PD in the short term and 

cannot replicate the clinical syndrome. For this reason, it is very substantial to 

prefer a suitable animal model for the purpose of each experiment. How to 

develop an ideal experimental model to reflect all the phenotypic and 

pathological features of PD remains a key and challenging point. Therefore, a 

multigene-modulated transgenic model in a merger with a credible and 

influential neurotoxin may allow us to greater model the PD phenotype. In the 

coming years, we hope to see advanced models for both the pathology of PD 

and advanced high-throughput drug discovery.  
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