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ÖNSÖZ  

Son yıllarda küresel çapta yaşanan savaşlar göçler ve pandemiler 

ülkelerin sağlık araştırmalarına ihtiyacını artırmaktadır. Değişen dünyada 

ülkeler kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için ekonomik ve sosyolojik 

planlamalara ihtiyaç duymaktadır. Bu planlamaları yapmak için sağlık 

araştırmalarına olan ihtiyacı artırmaktadır. Farklı bölümlerden oluşmuş bu eser, 

alanlarında uzman akademisyenler tarafınca son yıllarda yapılan sağlık 

alanındaki güncel gelişmeler kaleme alınmıştır.   

Bu eserde emeği geçen tüm yazarlara teşekkürlerimizi borç biliyoruz. 

Kitabın yazılma sürecinde emeği geçen İKSAD Publishing House çalışanlarına 

ve kitap bölüm yazarlarımıza teşekkür ederiz.  

         

Prof. Dr. Yaşar GÖZ 

Doç. Dr. Adnan AYAN 

Doç. Dr. Ali Bilgin YILMAZ  

Dr. Öğr. Üyesi Cihan GÜL 

Van – 2022 
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GİRİŞ 

Transgenik canlılar gen transfer aracılığıyla yabancı genleri 

hücrelerinde bulunduran hayvanlardır. (Chesne ve ark., 2002). Frederick 

Griffith tarafından gen transferinin yapılabilineceği ,1928 yılında yapılan 

deneysel bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmalarda non-

patojen pnömokok bakterilerinin ,ısı ile etkisiz hale getirilmiş patojen 

pnömokoklar ile aynı ortama konulduğunda  non-patojenlerin patojen özellik 

kazandığı gözlenmiştir.Yapılan çalışmalar sonucunda Avery ve ark. (1944) 

yılında DNA’nın aktarımının mümkün olduğunu ortaya koymuştur (Arslan 

ve Akyüz 2009). Bazı araştırmacılar insan ve hayvan sağlığı açısından bazı 

önemli  proteinleri ve terapötik maddeleri gen aktarım yoluyla hayvanların 

ve insanların salgılarından elde etmeyi amaçlamışlardır (Pursel ve ark.1989; 

Bonneau ve Laarveld, 1999; Smidt ve Niemann, 1999; Wall., 2002; 

Cunningham, 1999; Kappes, 1999; Houdebine, . 2002; Faber ve ark., 2003). 

Bu hedefler doğrultusnda bazı hayvanların emriyolarına farklı gen aktarım 

yöntemleriyle gen aktarımı yapılmıştır. Transgenik canlıların üretiminde en 

sık kullanılan yöntem pronükleer mikro enjeksiyon yöntemidir(Attar 2017; 

Yadav 2015) .Transgenik canlıların üretim yöntemlerindeki gelişmeler 

tıp,biyoloji ve hayvan sağlığındaki araştırmalar için birçok fırsat 

sağlamaktadır.Gen aktarım teknolojisi aynı zamanda tarım alanında da 

önemli gelişmelere sahip olmaktadır (Bağiş 2013). Yapılan ilk deneysel 

transgenik çalışma,1980’li yıllarda fare metallotiyonein promotörü altında 

rodent  büyüme hormonu genleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir..(Ünsal 

2018) Daha sonraki yıllarda devam eden bilimsel çalışmalardan elde edilen 

olumlu veriler birçok büyüme  hormonu geni çiftlik hayvanlarında tekrar 

kullanılmıştır.Türkiye’de ise ilk doktora seviyesinde çalışma Prof. Dr. 

Haydar BAĞIŞ önderliğinde ilk transgenik rodentler üretilmiştir,Elde edilen 

transgenik fareler insan büyüme hormonu genine sahiptir (Bağış 2012). Daha 

sonra yapılan çalışmalarda insan Hepatit B virüs genomu, Balık antifriz 

protein(AFP) ve insan gamma interferon genlerini içeren transgenik fareler 

elde edilmiştir. (Bağış 2012; Ünsal 2018) Transgenik çalışmalar çoğunlukla 

fareler ile yapılmaktadır.Farelerin transgenik çalışmalarda çok fazla 

kullanılmasının nedenleri diğer türlere oranla maliyetinin az olması 

,fizyolojilerinin bilinmesi ,yavru sayısın fazla olması (10-15 

adet),hamileliğin(19-21 gün) ve menstrual döngüsünün kısa (4 gün) 

olmasıdır. (Arslan ve Akyüz 2009; Ünsal 2018; Yadav 2015). Transgenik 

canlılar, genomuna kararlı bir şekilde yerleştirilmiş yabancı bir DNA parçası 

içerir. Bu yerleştirilmiş DNA'ya “Transgen” denir. Eğer, bu transgenik yapı 

hayvanın germ hattında mevcut ve karalı ise o zaman meydana gelen 

yavruları da transgeni (germ hattı aktarımı) taşıyacaktır. Tanımlama olarak, 
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bir transgenik hayvan tarafından üretilen bütün eşey hücreleri, transgene 

sahip olacak ve olan yavrularda transgene sahip olacaktır. Transgen ile 

kodlanmış protein, istenen ögenin kontrol elemanları ile yeniden 

birleştirilmesinden ortaya çıkan bir rekombinant protein olarak bilinir. Şu ana 

kadar transgenik canlı teknolojisine öncülük eden ve bu alanda en çok 

kullanılan hayvan modeli rodentlerdir. İlk başarılı transgenik canlı fare 

olmuştur. Refakatçi hayvanların transgenik üretimi, araştırma 

laboratuvarından ticari kullanıma doğru düzenli bir şekilde hareket 

etmektedir (Kaya ve ark. 2019; Ünsal 2018). Ancak transgenik 

biyoteknolojinin evcil hayvanlara uygulanması, yüksek üretim maliyeti, uzun 

üretim aralıkları, hayvanların bakım masrafları ve teknik zorlukların tümü 

transgenik canlı üretiminin önündeki en büyük engellerdir. Örneğin bir 

transgenik buzağı üretmenin ortalama maliyeti 7milyon Türk lirasıdır(Kaya 

vd. 2019). Transgenik hayvanlar üretmek için birçok teknik vardır ve bu 

yöntemlerin hepsinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır (Docherty 

1996; Yadav 2015). 

Gen transfer teknikleri 

a) Pronüklear mikroenjeksiyon yöntemi 

   Transgenik hayvanları üretmek için birçok yöntem vardır. Bunlardan en 

yaygın kullanılanlanı mikroenjeksiyon yöntemidir (Ünsal 2018). DNA’yı 

hücreye sokmanın en basit ve  güvenilir yolu mikroenjeksiyondur. Teknik, 

esas olarak, çiftleşmiş dişilerin yumurta kanallarından döllenmiş 

yumurtaların çıkarılmasını, bu yumurtalara ilgili DNA'nın enjekte edilmesini 

ve yumurtaların, sözde hamile bir dişinin, yani vazektomize edilmiş bir 

erkekle çiftleştirilmiş bir dişinin yumurta kanalına yeniden yerleştirilmesini 

içerir (Docherty 1996). Pronüklear mikroenjeksiyon, germ hücre hattı 

değiştirilmiş transgenik canlıları üretmek için özel olarak üretilmiş ilk gen 

transfer tekniğidir.(Hofker ve van Deursen 2011). 
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Şekil 1.pronuclear microinjection ( Braxton ve ark 2009) 

Yöntem yabancı genetik materyalin bir hücreli aşamadaki 

embriyoların pronükleuslarına direk olarak aktarılması olarak 

tanımlanmaktadır (Bağış 2012). Pronüklear mikroenjeksiyonla genin 

aktarımında, genler genoma birkaç ile yüzlerce kopya arasında değişen 

sayıda rastgele bölgelerden integre olmaktadır. Döllenmiş yumurtalar, biri 

erkek, diğeri dişi tarafından sağlanan iki pronükleus içerir. DNA'yı içeren 

birkaç pikolitre çözelti, pronükleuslardan birine enjekte edilir (Braxton ve 

ark. 2009). Döllenmeden sonra yumurta, vakumlu bir alet olan mikrotüp ile 

Şekil 1.1’ de görüldüğü gibi sabit bir şekilde tutulmaktadır. Transgen 

solüsyonu mikropipet aracılığıyla pronukleusa enjekte edilmektedir. 

Solusyon döllenmiş yumurtaya enjekte edildiğinde 200-300 kopya transgen 

içermektedir. Bu yöntemde birkaç saat içinde işlem görmüş embriyoların % 

30’u dejenere olmakta ve ölmektedir (Ünsal 2018). Transgeni barındıran 

yavruların yüzdesi de yaklaşık %5 ila %40 arasında değişmektedir. 

Transgenin germ hücrelerine entegre edilip edilmediğini belirlemek için, 

transgenik fareler (kurucu nesil) transgenik olmayan farelerle çiftleştirilir ve 

transgenin kalıtımı birkaç nesil boyunca takip edilir (Docherty 1996). 

Pronüklear mikroenjeksiyon yöntemi ile transgenik fare üretilirken dikkat 

edilmesi gereken nokta, aktarılacak olan gen konstraktının konsantrasyonu 

olduğu bildirilmiştir. Mikroenjeksiyon çalışmaları için uygun konsantrasyon 

aralığı 2-5 ng/μl arasındadır. Gen konstraktlarının temizliği ve vektör 
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sekanslarını içermemesi, enjeksiyon tamponunun konsantrasyonu, 

enjeksiyonun sekli (pronüklear enjeksiyon, sitoplazmik enjeksiyon) ve 

enjeksiyon yerinin tercihi (erkek pronükleusu veya dişi pronükleusu) gibi 

faktörler gen aktarma çalışmalarının başarısını etkileyen faktörlerdir (Arslan, 

Bağiş, ve Dündar 2009). 

     Pronukleusa mikroenjeksiyon yönteminin dezavantajları maddeler 

halinde sıralanacak olursa, 

1. Pronukleusa mikroenjeksiyon yönteminde çok fazla sayıda canlı 

kullanılmaktadırve buna oranla maliyet artmaktadır. 

2. Kromozomlara transgenin integrasyon bölgesi bilinmez. Bunun 

sonucunda istenmeyen mutasyonlar oluşabilmektedir. 

3. Bu yöntem ile üretilen  transgenik hayvanlardan düşük oranda 

istenen ürün elde edilir (Colman, 1999; Robl ve ark. 2007). 

4. Transgenik sayılan hayvanlar, transgeni bütün hücrelerinde içermek 

yerine mozaik olabilmektedirler (Colman, 1999).  

b. Retroviral gen aktarım yöntemi 

 Retroviral gen aktarım yöntemi embriyonun (8-16 adet hücre ) erken 

döneminde istenen geni taşıyan rekombinant retroviral vektörler ile infekte 

edilmesiyle elde edilen bir yöntemdir(Arslan ve Akyüz 2009). 

Hücrelerin içine yabancı geni aktarmak için virüsleri aracı olarak kullanmak 

etkili bir yöntemdir. En çok kullanılan virüsler; klinik çalışmalarda denenmiş 

olan retrovirüsler ve adenovirüslerdir. Virüslerin kuallnılmasındaki büyük 

etken yüksek transdüksiyon verimine sahip olmalarıdır ancak viral toksisite, 

konak immün cevabı ve hazırlanma aşamasındaki bazı  istenmeyen birçok 

yan etkileri de vardır(Attar 2017). 
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Şekil 2.Retroviral gen aktarımı(web 1) 

 

c. Embriyonik Kök Hücrelerine Gen Transferi Tekniği 

Bu yöntemle, blastosistin “inner cell mass“ (ICM) hücrelerinden elde 

edilen embriyonik kök hücrelerine (stem cell) rekombinant DNA (transgen) 

,elektroporasyon yöntemi ile transfer edilir. Embriyonik kök hücreler, ilk kez 

Evans ve Kaufman adlı araştırıcılar tarafından 1981 yılında rodent 

embriyolarından elde edilmişti(Kaufman vd. 1983). Yabancı gene sahip 10-

15 adet kök hücre seçilerek alıcı blastosistin blastosöl boşluğuna 

mikroenjeksiyon ile transfer edilir. Kök hücre transferi yapılan 4-10 adet 

blastosist taşıyıcı farenin kornu uterusuna cerrahi yöntem ile transfer 

edilirler. Embriyonik kök hücre kökenli transgenik hayvanları üretmenin 

önündeki en büyük engel embriyonik kök hücre hatlarının üretimi, 

karakterizasyonu ve bakımı ile ilgili zorluklardan kaynaklanmaktadır. Yine 

birçok komplike ve vakit alan doku kültürü tekniğinin söz konusu olması ve 

ek olarak mikroenjeksiyon cihazlarının maliyeti bu yöntemin 

dezavantajlarındandır.(Kaya ve ark. 2019) 
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Şekil 3.Embriyonık kök hücrelerine gen transferi(web 2) 

 

d) Spermatozooitlere Gen Transferi Tekniği 

Spermatozoalarla gen transferinin yapilabileceğini ilk olarak  1971 

yılında Brackett ve ark. tarafından farelerde denenmiştir(Arslan ve Akyüz 

2009). Yöntemin uygulanışında transfer edilmesi planlanan  gen 

spermatozoalar ile birlikte birkaç saat inkübe edilir. İnkübasyon bittikten 

sonra gen transferi işlemi bitmiş olan spermatozoalar ile in-vitro 

fertilizasyon işlemi yapılarak transgenin yumurtanın içerisine girmesi 

sağlanır (Braxton ve ark 2009 ). Spermatozoa aracılığıyla gen transferi, 

yöntemin doğal yollarla olması nedeniyle en olumlu sonuç verebilen gen 

transfer tekniklerinden biri olduğudüşünülmektedir.(Arslan ve Akyüz 2009; 
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Kaya ve ark. 2019) 

 

Şekil 4. Spermatozooitlere Gen Transferi Tekniği(Kaya ve ark. 2019) 

 e) Testislere Gen Transferi Tekniği 

 Bazı bilim insanları testislere gen transfer tekniğini ,spermatozoitlere 

gen transfer tekniğin’e alternatif ve bağımsız bir teknik olarak 

nitelendirmiştir, ancak diğerleri onu sadece basit bir değişiklik olarak 

görmüşlerdir. Her iki durumda da spermatozoon hücreleri, gen aktarımı 

işlemini gerçekleştirmektedir (Kaya ve ark. 2019). Plazmid  yalnız veya 

lipozomlar ile birlikte testislerin kapsulalarının altına 1 ml’lik enjektöre bağlı 

30 gauge’lik bir iğne yardımıyla enjekte edilir. Gen transferi işleminden 

yaklaşık 2 ila 4 gün sonra kaput ve korpus epididimislerde yapılan 

incelemelerde transfer edilen genlerin varlığı tespit edilmiştir.(Bağış 2012; 

Bağiş 2013) 
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Şekil 5.spermatozooitlere Gen Transferi Tekniği(Kaya ve ark. 2019) 

 f) Nükleer Transfer Teknolojisi ile Gen Transfer Yöntemi  

Nükleer transfer, kopyalama olarakta isimlendirilen kök hücrelerden 

veya farklılaşmış yetişkin hücrelerden elde edilen donor hücrelerin 

sitoplazması kalacak biçimde genetik materyali alınan oosite transfer  

edilmesi ve böylelikle gelişimini istenilen şekilde yeniden yapılanması ve 

takibini sağlayan bir transfer yöntemidir.Memeliler de yapılan ilk nükleer 

transfer yöntemleri çalışmaları 1980’li yılların başında farelerde yapıldığı 

bildirilmektedir(Kaya ve ark. 2019). Bunun için transfer edilecek gen vücut 

hücrelerine elektroporasyon yöntemi ile aktarılır.Gen aktarımı yapılmış 

vücut hücreleri enükleasyon işlemi yapılmış yumurtaların perivitelin 

boşluğuna enjekte edilir.İşlemler sonucunda bu yumurtalar aktive edilerek 

blastosist dönemine kadar inkübe edilir.Bu dönemde yumurta ya uygun bir 

alıcıya enjekte edilir  yada yumurtalar dondurularak muhafaza edilir. Bu 

yöntem sonucunda elde edilen yavrular hem klon hem de transgenik 

sayılacaktır(Arslan ve Akyüz 2009; Bağiş 2013).  

f.1.) Elektroporasyon 

Elektroporasyon, hücre zarının  kısa süreli olarak yoğun bir elektriksel 

akıma  maruz bırakılarak geçirgenliğinin arttırılması uygulamasına dayanan 

bir tekniktir(Kaya ve ark. 2019).  
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Şekil 6.Elektroporasyon (web 3) 

Transgenik farelerin(hayvanların) saptanması  

Transgenik gen aktarımı yöntemleri sonucunda elde edilen yavruların 

tamamı transgenik değildir.Bu sebeple transgenik olanı bulabilmek için bazı 

yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler PCR, Ters transkripsiyon-PCR, 

Southern blot ve Slot blot gibi tekniklerle transgene sahip olup olmadıkları 

tespit edilir (Ünsal 2018). 

Transgenik farelerin kullanım alanları 

Transgenik hayvan hastalığı modelleri, belirli insan patolojilerinin 

semptomlarını taklit eden özelliklere sahip olacak şekilde genetiği 

değiştirilmiş hayvanlardır. Tedavi için hastalığı daha iyi anlayabilmemiz için 

hastalık modellerine ihtiyaç vardır. Birçok hayvan, normalde belirli insan 

hastalıklarının eşdeğerini göstermez. Bu nedenle hastalığa özgü bir insan 

transgeninin hayvanda eksprese edilmesi gerekir. Bu, hayvandaki patolojik 

özelliklerin incelenebilmesini sağlar. Hayvan hastalığı modelleri, zararlı 

olabilecek veya kötü yan etkileri olabilecek ilaçları taramamıza izin 

vermeleri açısından çok faydalıdır. Terapötik ajanlar keşfedilip test 

edildikten sonra, insan hücreleri daha sonra test edilebilir ve ardından klinik 
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deneylerde insan test denekleri gelebilir. Ancak ilk testleri insanlarda 

yapmak etik veya güvenli olmadığı için transgenik hayvanlar kullanıyoruz 

(Braxton ve ark. 2009). Transgenik fareler kanser, (Olson ve ark. 2018) 

hepatit B, (Caner ve ark. 2008) AIDS (Denton ve Garcia 2011), Alzheimer, 

orak hücre anemisi, osteoporoz, kronik hipertansiyon, Werner sendromu ve 

melanoma gibi bazı hastalıkların tedavisinde model organizma olarak 

geliştirilmiştir(Wirths ve ark.2017).  

AIDS FARE 

Bu fare, insan immün yetmezlik virüsü veya HIV'i incelemek için 

kullanılan bir faredir. Fare, tip 1 HIV genomunu kodlayan bir transgene 

sahiptir. Fareler normalde HIV ile enfekte olmalarına izin veren reseptör ve 

yardımcı reseptörden yoksundur. Fareler, insan CD4 geninin yukarı 

akışındaki insan CD4 promotörü ve insan CKR-5 ortak reseptör geni için 

gen içerecek şekilde genetik olarak değiştirildi. Bu genler, yeni döllenmiş bir 

fare zigotuna yerleştirildi ve daha sonra bir dişi farenin uterusuna aktarıldı. 

Fare altlığındaki yavrular, insan HIV'i ile fenotipik korelasyonları için 

seçildi. Farelerde ko-reseptörlerin üretimi, HIV virüsünün T hücrelerine 

bağlanmasına izin verir. Fare daha sonra HIV'i başarılı bir şekilde enfekte 

etmesine yardımcı olan tüm viral proteinleri sentezleme yeteneğine sahip 

olacaktır (Hanna, 1998). AIDS’le enfekte fare, zayıflama, atrofik lenfoid 

organlar, atrofik böbrekler ve erken ölüm gibi insan AIDS'ine benzer 

semptomlar gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Bu farelerin incelenmesi, tip 1 

HIV replikasyon döngüsünde kritik rol oynayan insan konakçı faktörlerinin 

tanımlanmasına yol açmıştır. Bu nedenle, bu çalışmalar sadece tip 1 HIV 

yaşam döngüsüne ilişkin temel anlayışımıza katkıda bulunmakla kalmamış, 

aynı zamanda bize gelecekteki terapötik müdahale için yeni hedefler de 

sağlamıştır (Braxton ve ark. 2009; Denton ve Garcia 2011) . 
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Şekil 7. HIV fare modeli (web 4) 

 

ALZHEİMER FARE  

Alzheimer, hafıza kayıplarıyla kendini gösteren demansa sebep olan 

prognozu kötü bir hastalıktır. Hastalığın tanısında klinik semptomlar 

belirleyicidir. Hayvan modelleri kullanılarak, hastalığın seyri hakkında 

gözlem yapılarak hastalığın tanımlanmasına yönelik birçok çalışma 

yapılmıştır(Mazi ve ark. 2018).Amiloid-beta proteini başlangıçta çözünürdür 

(ve nöronal hücreler için oldukça toksiktir) ve birikmesi, sonunda beyindeki 

nöronların ve nörotransmiterlerinin dejenerasyonuna neden olur (Games ve 

ark, 1995). Farelerin beyinlerinde insan amiloid öncü proteini (APP) mRNA, 

holo-APP ve A-beta'nın mutant bir versiyonunun ekspresyonu (ki bunlar 

agresif bir erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı tipi ile ilişkilidir), onların 

insan benzeri sergilemelerine neden olur. Alzheimer hastalığı semptomları 

(Games ve ark. 1995).Bu model, AD araştırmaları için çok faydalı olmuştur. 

Bir deneyde Alzheimer faresi, nörofibriler yumaklar dışında insan beyninde 

görülen patolojik değişikliklerin çoğunu geliştirdi. Bu gözlem, hastalığın 

patogenezinin yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir ve bu 

karışıklıkların doğrudan bir nedenden ziyade yıkıcı bir nörolojik sürecin 

sonucu olduğunu düşündürür (Boulue ve ark.2015). AD fare modeli ayrıca 

bir aşı denemesinde, plaklar oluştuktan sonra temizlemek için kullanıldı 
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(Schenk ve ark, 1999). Aşı, farelerde nörolojik performansı geri kazandı ve 

şu anda Elan Pharmaceuticals'da faz II insan klinik deneylerinde (Braxton ve 

ark. 2009).  

 

 

Şekil 8.ALZHEİMER fare modeli (web 5) 

ONKOLOJİK FARE 
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Bir hastalık modeli olarak kullanılan üçüncü bir fare, Onkofare'dir. Bu 

fare ilk olarak Harvard tarafından yaratıldı ve şimdiye kadar patenti alınan 

ilk hayvan olmuştur. Onkofare, belirli kanser türlerini geliştirmek için 

genetik olarak tasarlanmıştır. Bu farenin germ hücreleri ve somatik hücreleri, 

onkojenin tüm hayvanların hücrelerinde mevcut olduğundan emin olmak 

için hayvana erken bir embriyonik aşamada dahil edilen aktifleştirilmiş bir 

insan onkogen sekansı (aşağıda tartışılmıştır) içerir. Bu, farenin habis 

tümörler geliştirme şansını artıracak, böylece çeşitli potansiyel anti-kanser 

tedavilerini test etmek için kullanılabilir (Caner ve ark. 2008) Fare meme 

tümörü virüsü (MMTV) promotörü/arttırıcısı tarafından tahrik edilen v-Ha-

ras veya c-myc genini taşıyan oncomice yaratılmıştır (Sinn, 1987). Bunlar, 

genler için hücresel büyüme için önemlidir ve ras'ın mutasyona uğradığında 

kanser 22'ye neden olduğu bulunmuştur. Bu iki fare suşu çaprazlandığında, 

fare hücrelerinde hızlandırılmış tümör oluşumu geliştirir. Bu hayvan 

modelini kullanarak kanser incelenebilir ve kansere neyin neden olduğu 

konusunda daha iyi bilgi edinilebilir. Potansiyel anti-tümör bileşikleri, 

hayvanda herhangi bir azalmış karsinojenez belirtisi olup olmadığını görmek 

için hayvanlar üzerinde test edilebilir (Braxton ve ark. 2009). 

 

Şekil 9. Onko fare modeli (web 6) 

 

AKILLI FARE 
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Bir hastalık modeli olmamasına rağmen, bu hayvan insanlarda hafıza 

kaybına yardımcı olmak için neler yapılabileceğine dair bir model olarak 

kullanıldı. Princeton Üniversitesi'nde araştırmacı olan Joe Z. Tsien, genetik 

olarak akıllı bir fare tasarladı. Doogie Howser, MD (BBC News, 1999) 

dizisindeki çocuk dehasından sonra fareye "Doogie" adını verdi. Doogie, 

labirentlerde normal farelerden daha iyi gezinebildi ve diğer testlerde daha 

iyi zeka ve hafıza belirtileri gösterdi. Bu fare türü, aynı zamanda, genç 

insanlar gibi, büyük miktarda yeni bilgiyi kavramada yetişkinlerden daha iyi 

olduğuna inanılan yavru farelerin belirli beyin özelliklerini yetişkinlikte de 

korudu. Embriyogenez sırasında, beyindeki NR2B adı verilen bir gen, 

nöronların yüzeyini kaplayan bir proteini kodlar. Bu, nöron çoğalması 

ateşlendikten sonra amino asit glutamat tarafından bağlandığında açılan bir 

nöronal kanal proteini olan kimyasal sinyal Nmetil-D-aspartat (NMDA) için 

etkili bir reseptördür. Aktif NMDA reseptörleri, kalsiyum iyonlarının nörona 

girmesine izin vererek onu stimülasyona daha duyarlı hale getirir. Bu 

etkinin, beyindeki çağrışımsal hafıza ve düşünceden sorumlu olduğu teorize 

edilmiştir. İki sinyal aynı anda gelirse, belki biri yanan bir kibrit görmekten, 

diğeri ise ağrı hissinden kaynaklanırsa, alıcı tetiklenir ve bir hafıza oluşur 

(Harmon, 1999). Araştırmalar, genç hayvanlarda, giriş sinyalleri nispeten 

uzak olduğunda bile hafızanın tetiklendiğini göstermiştir (Braxton ve ark. 

2009).  

Hayvan refahı ve etik açıdan transgenik hayvanlar 

Descartes hayvanlar üzerinde herhangi bir sedasyon kullanmadan 

çeşitli çalışmalar yapmıştır. Birçok araştırmacı Descartes’i örnek alarak 

hayvanlar üzerinde sedasyon uygulamadan çalışmıştır 17. Yüzyılla kadar 

hayvanların acı çekmediği düşünülmüştür. (Armstrong ve ark.1993; 

Çobanoğlu ve Aydoğdu, 2009). Ancak 19. yüzyılda ve sonrasında Descartes 

gibi düşünen bilim insanların sayısı zamanla azalmıştır. Jeremy Bentham 

1789 yılında “Ahlak Yaşamın İlkelerine Giriş” adlı eserinde Descartes’in bu 

düşüncesini, hayvanların acı çektiğini düşündüğü için reddetmiştir (Altuğ, 

2009). Daha sonraki yıllarda hayvan haklarını savunan insan sayısının 

artmasıyla çalışmalarda  hayvan kullanımına karşıt hareketler gelişmiştir. 

Toplumdaki duyarlılık ve bilinçlenmenin artması ile denetleme işlevi 

görmek üzere Avrupa’da 1970’li yıllarda, araştırmalarda hayvan kullanımı 

yerine alternatif yöntemler geliştirilmesi ile ilgili çalışan Hayvan Etik 

Komiteleri (AECs) ve Araştırma Etik Kurulları (RECs) kurulmaya 

başlanmıştır. 1978 yılında Paris’te “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi” ilan 
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edilmiştir. Bu bildirgede hayvanlara fiziki ya da psikolojik acı veren her 

türlü deneyin hayvan haklarına aykırı olduğu ifade edilmiştir.(Ünsal 2018) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 2003 yılında 

imzalayıp onaylayarak iç hukukumuzun bir parçası haline getirdiği İnsan 

Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (4.4.1997) Türk hukuku bakımından kanun 

düzeyinde değer taşıyan bir metindir. İnsan Hakları ve Biyotıp 

Sözleşmesi’nin 12. maddesinde “Genetik hastalıkları teşhise yönelik veya ya 

kişinin bir hastalığa neden olan bir geni taşıdığını belirlemeye ya da genetik 

bir yatkınlığı veya bir hastalığa eğilimi ortaya çıkarmaya yönelik testler, 

sadece sağlık amaçlarıyla veya sağlık amaçlı bilimsel araştırma için ve 

uygun genetik danışmada bulunmak şartıyla yapılabilir”; 13. maddesinde ise 

“İnsan genomunu değiştirmeye yönelik bir müdahale, yalnızca, önleme, 

teşhis ve tedavi gayeleriyle ve sadece, amacının herhangi bir altsoyun 

genomunda değişiklik yapılması olmaması halinde yapılabilir.” şeklinde 

belirtilmiştir (Braxton ve ark . 2009). 
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GİRİŞ 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan araştırmalarda gıda 

kaynaklı paraziter hastalıklar günümüzde endemik olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu parazitler tek hücreli protozoalar ile helmintler olmak üzere su ve gıda 

yoluyla bulaşan başlıca iki parazit grubu ön plana çıkmaktadır. Gıda Kaynaklı 

Epidemiyoloji Referans WHO Grubu tarafından sadece gıda kaynaklı 

trematodiazisin dünya genelinde 2005 yılı için 56.2 milyon vaka olduğu 

belirtilmiş ve bunların 7.8 milyonunda sekel kaldığı, 7,158 kişinin ise öldüğü 

bildirilmiştir (1, 2).  

Kırmızı ve beyaz et, endojen olarak sentezlenemeyen temel amino 

asitlerin (EAA) tamamını içeren yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır. Aynı 

zamanda insan vücudunun ihtiyaç duyduğu, bitkisel kaynaklardan 

biyoyararlanımı daha fazla olan önemli makro ve mikro besin ögeleri 

sağlamaktadır. Et ve et ürünlerinde bulunan başlıca patojen kaynakları; 

hayvanın kendisi, personel, ekipman, çevresel kaynaklar ve hazırlamada 

kullanılan su olabilmektedir (3). Etle Bulaşan Hastalıklar, geçmişten 

günümüze halk sağlığında merkezi bir rol oynamıştır. Et kaynaklı hastalıklar; 

etle bulaşan prionik hastalıklar; viral hastalıklar; bakteriyel hastalıklar; 

protozoal hastalıklar; parazit hastalıkları; mantar hastalıkları; mikotoksinler; 

riketsiyal hastalıklar olarak incelenmektedir.Canlı sağlıklı hayvanlardaki kas 

dokusu mikroorganizmalardan arındırılmıştır. Ancak hayvan kesimi ve karkas 

hazırlama, ve etin işlenmesi esnasında kas dokusu çeşitli mikroorganizmalara 

maruz kalmaktadır. Bu nedenle, etin işlenmesi ve hazırlanması sırasında katı 

hijyen önlemleri alınmalı ve personeller eğitilmelidir (4, 5). Hastalıklar esas 

olarak gıda üretimi ve tedariki sırasında gıda hijyeninde yaşanan aksaklıklar 

ve büyük şehirlerde restoranlardaki fazla çeşitlilikte diğer kültürlerden 

gıdaları deneyimlemeye yönelik artan ilgiden kaynaklanmaktadır. Et kaynaklı 

parazitlerle enfeksiyon yolu genellikle kontamine çiğ et veya parazitlerin 

farklı enfektif evrelerini barındıran ürünlerinin tüketimidir. Et ayrıca bu 

parazitlerin bazılarının yaşam döngüsünü tamamlamaya ve bulaşıcı aşamaları 

kesin konakçıya iletmeye yardımcı olabilmektedir.  Et muayenesi, çoğu 

zaman hassas olmamasına ve birçok bölgede sıklıkla uygulanmamasına 

rağmen, et kaynaklı parazitlerin teşhisinde kullanılan ana yöntemdir (6).  
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 ET KAYNAKLI PARAZİTER HASTALIKLAR 

Araştırmacılar; parazitlerin genellikle yeterince tanınmayan, ancak gıda 

arzının küreselleşmesi nedeniyle artmakta olan bir gıda güvenliği sorunu 

olduğu konusunda hemfikirdir. Geçmişte, parazitlerin belirli kesin konaklara, 

belirli ara konaklara ve belirli çevresel koşullara adaptasyonları nedeniyle, 

insan enfeksiyon riskinin farklı coğrafi bölgelerle sınırlı olduğu 

düşünülmekteydi. Ancak artan uluslararası seyahatler, 21. yüzyılda artarak 

büyüyen hızlı soğutulmuş gıda taşımacılığı ile bu fikir değiştirildi (7). 

Et kaynaklı parazitik zoonozlar genellikle iyi izlenmez ve bu nedenle 

kapsamı ve genel prevalansı anlamak güçleşmektedir. Yeterli dikkat 

gösterilmediğinde, yaygınlıkları beklenmedik ve kabul edilemez bir şekilde 

yükselmektedir.  Et kaynaklı paraziter hastalıklardan korunmada üretici ve 

tüketicilerin eğitilmesi, çiğ ya da az pişmiş etlerin tüketilmemesi, besinlerde 

pişirme, dondurma gibi muhafaza yöntemlerinin işlemlerinin etkin ve doğru 

bir şekilde uygulanması gerekmektedir (8). 

İnsan nüfusunun büyük bir çoğunluğu paraziter bir hastalıkla enfektedir 

ve bu parazitlerin büyük çoğunluğu zoonotik kökenlidir. Orta Doğu Asya ve 

Kuzey Afrika bölgesinde çevresel, sosyal, eğitimsel ve ekonomik faktörlere 

bağlı olarak milyonlarca insan paraziter hastalıklardan etkilenebilmektedir (9, 

10). Et yoluyla bulaşan zoonotik parazit enfeksiyonlarının insidansı hafife 

alınmakta ve ihmal edilmektedir, bu nedenle birçok zoonotik parazit için rutin 

teşhis, izleme ve raporlama için kullanılan yetersiz prosedürler nedeniyle 

dünyanın birçok yerinde daha yaygın hale gelmektedir (11). Et kaynaklı 

parazitler helmintler ve protozoalar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılabilir. 

Bu zoonotik parazitlerden bazıları, örneğin trichinellosis ve nörosistiserkoz 

dahil olmak üzere insanlarda ölümcül hastalıklara neden olabilirken, diğerleri 

kroniktir ve taeniosis gibi sadece hafif hastalıklara neden olabilir (12-14).  

 

2.1. Teniyaz 

Taenia saginata, T. saginata asiatica ve T. solium, insan tenyalarıdır. 

Sistiserkoz ve taeniosis terimleri sırasıyla larva ve yetişkin tenyalarla gıda 

kaynaklı zoonotik enfeksiyonları ifade eder. Yaşam döngüleri, insanlarla sığır 

(T. saginata) veya domuzlar (T. saginata asiatica ve T. solium) arasındaki 

bağlantıya bağlıdır (15). Çiğ veya az pişmiş kontamine sığır eti veya domuz 
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eti, tenya için birincil risk faktörüdür. Bu nedenle korunma için temel faktör 

eti güvenli sıcaklıklarda pişirmektir (16).  

T. solium enfeksiyonu çoğu sanayileşmiş ülkede, esas olarak genel 

sosyo-ekonomik gelişme ve domuz yetiştirme sistemlerinin iyileştirilmesi 

nedeniyle ortadan kaldırılmıştır. Domuzların yetiştirildiği ve domuz etinin 

tüketildiği tropik ülkelerde hala mevcuttur. Artan göç ve seyahat, bu parazit 

enfeksiyonunu önemli bir ithalat hastalığı haline getirmiştir. Dünya çapında 

milyonlarca kişinin, özellikle Latin Amerika, Güney ve Güneydoğu Asya ve 

Sahra Altı Afrika'da T. solium ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir (11,50). 

T. solium'un kontrolü, sağlık eğitimi, sanitasyon ve domuz yetiştirme 

sistemlerinin iyileştirilmesi, et muayenesi ve insanların toplu tedavisine 

dayanmaktadır. Yeni yaklaşımlar umut vericidir ancak sahada doğrulanması 

gerekir. 

T. saginata asiatica'nın dağılımı Asya ülkeleriyle sınırlıdır. Genetik 

temelde T. saginata'nın bir alt türü olarak kabul edilirken, farklı morfolojik ve 

biyolojik özelliklere sahiptir. Asya tenyası, çiğ veya az pişmiş domuz 

karaciğeri ve iç organların tüketilmesiyle bulaşır (17). T. saginata kozmopolit 

bir parazittir. Sığır tenyası, sanayileşmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmekte 

olan ülkelerde de görülür. Beslenme alışkanlıkları ve mutfak uygulamaları 

bulaşmayı etkiler. Taeniosis, çiğ veya az pişmiş sığır eti tüketen 

popülasyonlarda/yaş gruplarında daha yaygındır (18). İnsanlarda sistiserkoza 

değil, sadece taeniyozise neden olduğu için T. solium'dan daha az klinik 

öneme sahiptir. Karın ağrısı, bulantı, kilo kaybı ve anal kaşıntı ile ilişkili 

olabilir, ancak çok nadiren bağırsak perforasyonu ve peritonit gibi daha 

şiddetli semptomlar gözlenmiştir (19). İnsan teniyozunun prevalansı çoğu 

ülkede bilinmemektedir. Batı ülkelerinde %0.01 ile %10 arasında yaygınlık 

oranları bildirilmiştir (20). Etiyopya gibi Doğu Afrika ülkelerinde, nüfusun 

%70'e kadarının bir tenya ile enfekte olduğunu bildirmektedir (21). 
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Şekil 1. Taenia saginata ve Taenia solium’un yaşam döngüsü (47) 

2.2. Toksoplazmoz 

Protozoan bir parazit olan Toxoplasma gondii'nin neden olduğu 

toksoplazmoz, salmonelloz ve kampilobakteriyozise benzer bir hastalık 

yüküne sahip olmasına rağmen, hala ihmal edilen ve yeterince bildirilmeyen 

bir hastalık olarak görülmektedir (22, 52). Kedigiller tarafından feçesle atılan 

sporlu ookistlerin kazara yutulması veya çiğ veya az pişmiş etlerin tüketimi 

yoluyla insanlara bulaşan bu zoonotik parazit, dünyanın her yerinde 

bulunmaktadır. Batı ve Asya ülkelerinde az pişmiş et tüketimi en olası 

enfeksiyon kaynağıdır (23, 24). Toksoplazmoz genellikle enfeksiyonu fetüse 

veya yenidoğana bulaştırma riskinden dolayı hamile kadınlarda ve bağışıklığı 

baskılanmış kişilerde ciddi bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. 

Yetişkin bağışıklığı yeterli kişilerde enfeksiyon genellikle subkliniktir. T. 

gondii kistlerini öldürmenin en etkili yolu eti ısıtmak ve dondurmaktır. Ancak, 
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Toksoplazma ile enfekte etin besin zincirine girmesini önleyecek 

müdahaleler, et zincirinin iyi organize edildiği ülkelerde teknik olarak 

mümkündür. Çiftliklerin izlenmesi ve denetlenmesi Toxoplasma 

enfeksiyonunun kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır (22). 

 

Şekil 2. Toxoplasma gondii’nin yaşam döngüsü ve bulaşma yolları (48) 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 1999-2004 yılları arasında 

gebe kadınlarda toksoplazmoz seroprevelansını %10,8 olarak bildirmiştir. 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi tarafından 1995-2000 yılları arasında 

toplam 1634 hasta serumu çalışılmış ve hastaların 604 (%37)’ünde serumda 

anti- T. gondii antikorları tespit edildiği bildirilmiştir (8, 25, 26). 

2.3. Trişinelloz/trikinoz 

Trichinella cinsindeki nematodlar, dünyadaki en yaygın zoonotik 

patojenlerden biridir. Trichinella spp. Antarktika hariç tüm kıtalardaki evcil 

ve vahşi hayvanlarda tespit edilmiştir (27). Bu zoonozun epidemiyolojisi, 

özellikle sylvatic türler ve sylvatic yaşam döngüsünden dolayı son yirmi yılda 

önemli değişiklikler yaşamıştır. Evcil domuzlardan Trichinella spiralis'e bağlı 

trichinelloz salgınları hala sık olmakla birlikte, artan bir şekilde diğer 

Trichinella türleri atlar, köpekler, yaban domuzları, ayılar ve morslar gibi 

konakçıları enfekte eder. (27, 28).  
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Şekil 3. Trichinellosis yaşam döngüsü (53). 

İnsanlarda trichinellosis, evcil veya yabani hayvan etlerinin kas 

dokusunda kistlenmiş Trichinella larvalarının yenmesi ile oluşur. Dünya 

çapında insan enfeksiyonunun en önemli kaynağı evcil domuzlardır. Bununla 

birlikte, yaban domuzu ve at etleri, son yıllardaki salgınlarda önemli bir rol 

oynamıştır (29). Enfektif Trichinella larvaları içeren et; midedeki asit, kistin 

larvaların etrafındaki sert kaplamasını çözer ve solucanları serbest bırakır 

(30).  

Ülkemizde ilk trichinellosis vakası 1977 yılında bildirilmiş ve 

Kastamonu’da avlanan ve İstanbul’da satışa sunulan yaban domuzu etinden 

13 kişinin hastalandığı bildirilmiştir (31).İnsanlarda klinik hastalık, ağır kas 

ağrıları, ateş ve eozinofilinin eşlik ettiği bir bağırsak fazı ve ardından kas fazı 

ile karakterizedir. Trichinellosis sadece bir halk sağlığı tehlikesi değil, aynı 

zamanda et üretimi ve gıda güvenliğinde ekonomik bir sorundur. 

Enfeksiyonun ağırlıklı olarak zoonotik önemi nedeniyle, birçok ülkede ana 
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çabalar Trichinella'nın kontrolüne veya Trichinella'nın besin zincirinden 

elimine edilmesine odaklanmıştır (29).  

2.4. Diphyllobothriasis 

Sürüngenlerin, amfibilerin ve balıkların etleri, (Opisthorchis spp., 

Clonorchis sinensis, küçük bağırsak parazitleri), sestodlar (Diphyllobothrium 

spp., Spirometra), nematodlar (Gnathostoma, spp.) ve Anisakidae dahil olmak 

üzere çeşitli parazitlerle enfekte olabilmektedir. Etin dondurulması, 

pişirilmesi ve tuzlama gibi diğer işlemler, uygun şekilde uygulandığında 

bulaşma olasılığını azaltır veya ortadan kaldırır. Bununla birlikte, tütsülemek 

veya salamura gibi işlemler enfektif larvaları yok etmede her zaman etkili 

olmayabilir (32). Diğer gıda kaynaklı parazitlerde olduğu gibi, bu parazitlere 

maruz kalmada besin hazırlama teknikleri büyük rol oynamaktadır. 

Diphyllobothriasis çiğ veya az pişmiş balık ile bulaşan paraziter bir 

hastalıktır. Balık örnekleri arasında somon, alabalık, levrek ve diğer tatlı su 

balığı türleri bulunur. Bu balık türleri Diphyllobothrium larvalarını 

barındırabilmektedir. Hafif tuzlu, tütsülenmiş veya salamura balıklar da 

bulaşıcı organizmalar içerebilmektedir. Ancak, en az ~63 ° C iç sıcaklığa 

kadar balıkları yeterince pişirmek; −20°C altında 7 gün dondurma; veya 

−35°C altında dondurmak korunmak için yeterlidir. Bu parazitler Avrupa, 

Kuzey ve Güney Amerika ve Asya'da bulunur. Dünya çapında yaklaşık 20 

milyon insan bu parazitle enfektedir (33). Tatlı su balıklarında veya deniz 

balıklarında meydana gelen çeşitli türler tanımlanmıştır; bunlar arasında 

Diphyllobothrium latum, insanları enfekte eden en yaygın türdür (34). Kuzey 

Amerika, Asya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde insan diphillobothriosisinde 

bir düşüş görülürken; enfeksiyonun Rusya, Güney Kore, Japonya ve Güney 

Amerika gibi bazı ülkelerde yeniden ortaya çıktığı görülmüştür. Çoğu 

Diphyllobothrium türünün büyük boyutuna rağmen, enfeksiyonlardan 

çoğunun asemptomatik olduğu bildirilmektedir. Enfeksiyonların yaklaşık 

%20'sinde ishal veya karın ağrısı oluşur. Uzun süreli veya ağır D. latum 

enfeksiyonu, bağırsak lümeni içindeki vitamin B12-instrinsik faktör 

kompleksinin parazit aracılı ayrışmasına bağlı olarak B12'yi konakçı için 

kullanılamaz hale getirir ve megaloblastik anemiye neden olabilir(34). 
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2.5 Anisakiasis 

Balina kurdu, ringa kurdu, fok balığı kurdu ve morina kurdu hastalığı 

olarak da bilinen Anisakiasis; yemek borusu, mide veya bağırsak duvarına 

invaze olan nematodların neden olduğu paraziter bir hastalıktır. Enfeksiyon 

çiğ veya yetersiz pişirilmiş veya işlenmiş balık/kabuklu deniz ürünleri 

tüketimi ile bulaşır. Bu nedenle, enfeksiyon yeme alışkanlıkları ve pişirme 

yöntemleriyle doğrudan ilişkilidir (36). İnsan enfeksiyonlarına en sık karışan 

solucan türü Anisakis simplekstir. Alındıktan sonra larvalar istilacı 

olabilmekte, sindirim sistemine nüfuz ederek Anisakiasis veya Anisakidosis 

olarak bilinen hastalık tablosunu oluşturmaktadır. Çiğ balık yemeklerinin 

servis edildiği suşi barlarının artan popülaritesinin, anisakid enfeksiyonlarının 

yayılmasına katkıda bulunduğu öne sürülmüştür (35). 

 

 

Şekil 4. Anisakis spp. yaşam döngüsü ve bulaşma yolları (51). 
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2.6. Opisthorchiasis 

Balık kaynaklı trematodlar (Fish-Borne Trematodes FBT), Vietnam, 

Laos, Myanmar, Kamboçya ve Tayland gibi güney doğu asya ülkelerinde 

önemli bir halk sağlığı sorunudur. FBT enfeksiyonlarına genellikle 

parazitlerin enfektif formu olan metacercaria’ları içeren çiğ veya az pişmiş 

Cyprinidae ailesindeki balıklarının tüketimi neden olur. Opisthorchis türü 

karaciğer parazitleri insanlarda karaciğer, safra kesesi ve safra kanalını 

enfekte eder. Enfekte kişilerin çoğu herhangi bir semptom göstermezken, 

uzun süren enfeksiyonlar akut semptomlara ve kritik hastalığa neden olabilir. 

Kronik enfeksiyon, safra kanalları kanseri olan kolanjiokarsinoma yol 

açabilmektedir (37). Bu parazit Japonya, Kore, Tayvan, Vietnam dahil olmak 

üzere Asyada büyük sosyoekonomik öneme sahiptir. Çin'de yaklaşık 15 

milyon olmak üzere yaklaşık 35 milyon insanın enfekte olduğu tahmin 

edilmektedir(15).  

 

Şekil 5. Opisthorchis viverrini yaşam döngüsü ve bulaşma yolları (51). 
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2.7. Heterofiasis 

Heterophyidae familyasındaki parazitler memeliler ve kuşlar da dahil 

olmak bir çok omurgalı hayvanı enfekte eden çok küçük boyutlu (1-2 mm 

uzunluğunda) bir trematod grubudur. En az 36 cins bulunan bu ailede en az 13 

cinsin zoonoz olduğu bilinmektedir. İnsanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli 

balık yiyen kuşlar ve memeliler, doğal nehirleri, gölleri ve göletleri 

yumurtalarla kirleten kesin konakçılar olarak hareket eder ve bunlar da ilk ara 

konak olan Prosobranchia alt sınıfındaki salyangozlara 

bulaşır. Salyangozlarda gelişen Cercariae’lar, ikinci ara konak olarak hareket 

eden çok çeşitli tatlı su ve deniz balıklarını enfekte eder. Hastalık parazitin 

larva şekli olan metaserkerleri taşıyan balıkların çiğ ya da az pişmiş 

tüketilmesiyle bulaşır. (38). 

 

Şekil 6: Heterophyes heterophyes yaşam döngüsü 
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2.8. Klinostomiasis 

Clinostomum türleri, Clinostomus familyasına ait bir digenean 

trematod türü olup, karmaşık bir yaşam döngüsüne sahiptir ve tatlı su 

balıklarını enfekte edebilir. Çiğ balık etlerinin tüketilmesiyle bulaşabilen ilk 

Cnostomum insan enfeksiyonu vakası Kore’den bildirilmiştir. Clinostomum 

complanatum, karmaşık bir yaşam döngüsüne ve düşük konakçı özgüllüğüne 

sahip kozmopolit bir trematoddur. İnsanlara bulaşabilmeleri nedeniyle, C. 

complanatum'un metacercariae'ları zoonotik trematodlar olarak kabul edilir. 

Son yıllarda Japonya, Çin, İran, Tayvan ve Türkiye’de de Clinostomum 

vakaları bildirilmiştir. Bu parazitin karmaşık bir yaşam döngüsü vardır, 

genellikle yumuşakçalar ve balıklar ara konakçı, su kuşları son (kesin) konak 

olarak görev görür. İnsanlar, bu tip parazit ile enfekte olmuş çiğ veya az 

pişmiş balık etini tüketerek son konakçı olmaktadırlar (39, 40). 

 

Şekil 7. Clinostomum complanatum yaşam siklusu (54). 

 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK GELİŞMELER I | 36 

 

3. GIDA GÜVENLİĞİ 

Birçok ülkede gıdaların daha güvenli hale getirilmesi için ilerlemeler 

sağlanmakla birlikte her yıl milyonlarca insanın kontamine besinleri tüketmesi 

nedeniyle sık sık gıda kaynaklı hastalıklara daha fazla maruz kaldığı 

bilinmektedir. Gıda kaynaklı tehlikelerin, toplumda özellikle riskli gruplarda 

ciddi sağlık sorunlarına neden olması yanında; toplumda iş veriminin 

düşmesine ve ekonomik kayıplara da sebep olması önemli sorunlar 

arasındadır. Gıda kaynaklı hastalıklar tüm dünyada önemli bir morbidite ve 

ekonomik kayıp nedenidir (41).Önleme, kontrol ve tedavi ile ilgili farklı 

grupların ihtiyaçlarını karşılamak için gıda kaynaklı parazitlerin tespiti ve 

tanımlanmasına yönelik farklı yaklaşımlar gerektirir. Uygun teknolojileri 

seçerken klinisyenlere, halk sağlığı görevlilerine, ticari gıda üreticilerine ve 

araştırmacılara büyük bir sorumluluk düşmektedir. Yerel sağlık 

profesyonellerinin uzun yıllara dayanan deneyimi, gıda kaynaklı parazit 

enfeksiyonlarının tespiti için değerli bir kaynaktır. Enfeksiyonların yaşam 

öyküleri, bulaşma yolları ve konakçı aralıkları hakkında ayrıntılı bilgiler 

gözden geçirilmelidir. Teşhis tekniklerinin doğruluğu ve güvenilirliği 

hakkında bilgi edinilmeli ve mevcut kaynaklarla ilgili maliyet etkililik 

tahminleri yapılmalıdır. Gıda kaynaklı parazit enfeksiyonlarının tespiti ile 

ilgili veri tabanları oluşturulmalı, sürdürülmeli ve kamuya açık hale 

getirilmelidir (13). Temelde başarılı önleme ve kontrolü destekleyebilecek 

diğer ilkeler ise, bireysel ve toplumsal gıda hijyenini geliştirmeye yönelik 

sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları, hem yerel hem de ticari 

seviyelerde hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği de dahil olmak üzere gıda 

üretiminin tüm yönleriyle ilgili kişiler için sağlık eğitimi ve öğretim 

programları, yasal olarak uygulanabilir bir gıda teftiş kurulunun sağlanması ve 

geliştirilmesi, evcil hayvanlarda enfeksiyonları kontrol altına alma çabalarını 

artırmak için veterinerlik hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi diğer faktörlerdir 

(13). 

Türkiye’de gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının 

korunması amacıyla dünyada ve ülkemizde uluslararası seviyede kabul 

görmüş “İyi Hijyenik Uygulamalar”, “İyi Üretim Uygulamaları”, “Kritik 

Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizi (HACCP)” gibi uygulamalarla birlikte 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, toplu beslenme 

hizmetlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (42). 
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3.1. Et Kaynaklı Paraziter Hastalıkların Önlenmesi 

Gelişmekte olan ülkelerde hayvanlar mezbahalarda ve uygun kesim 

yerlerinde kesilmediği için karkasların büyük bir kısmı et denetiminden 

kaçmaktadır. Et ürününün çekirdeğinde uygun sıcaklığa ulaşılırsa, pişirme 

parazitleri öldürmede etkilidir. Dondurma ve kurutma, tütsüleme, kürleme vb. 

gibi diğer et işleme teknikleri, direnç gösteren bazı Trichinella türleri dışında, 

kontamine et tüketerek enfeksiyon riskini azaltmanın diğer etkili yollarıdır 

(11). Avrupa Birliği ve ABD gibi birçok ülkede ithal edilen veya yerel olarak 

tüketilen balıkların tespiti ve dekontaminasyonu için özel önlemler 

geliştirilmiş ve kabul edilmiştir. Parazit dekontaminasyonu için izin verilen 

yöntemler arasında pişirme, pastörizasyon, dondurma, salamura ve fiziksel 

uzaklaştırma sayılabilmektedir (43). Sığır ve domuz gibi gıda hayvanlarının 

zoonotik helmint enfeksiyonunun kesim sırasında muayene yoluyla tespit 

edilebildiği birçok ülkede, enfekte etin insan tüketimi için güvenli hale 

getirilmesine izin veren prosedürler onaylanmıştır. Örneğin, T. saginata 

larvaları ile kontamine olmuş sığır etleri, dondurularak ya da belli bir 

sıcaklıkta ısıtıldıkları taktirde bulaşıcılık özellikleri ortadan kalkmaktadır (18). 

Gıda kaynaklı parazitlerinin kontrolü için ışınlama yöntemi üzerine yapılan 

araştırmalar çelişkili sonuçlar vermekte olup potansiyel bir kontrol teknolojisi 

olarak etkinliğini kabul etmek mümkün görülmemektedir (13).Gıda 

güvenliğini sağlamak amacıyla Kodeks Alimentarius Komisyonunun (CAC), 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

(FAO) ortak çalışması sonucunda oluşturulan risk analizi süreci risk 

değerlendirmesi, risk iletişimi ve risk yönetimi olmak üzere üç ana bileşenden 

oluşmaktadır (44). Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası (HACCP) 

prosedürlerinin uygulanması, parazit enfeksiyonu önleme tasarımını, özellikle 

ara konakçı hayvanların enfeksiyona maruz kalmasını azaltacak insan ve 

hayvan atıklarının güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamıştır.  Üretim 

düzeyinde önleme hakkında daha ayrıntılı bilgi için yayınlanan klavuzlardan 

bilgi edinip uygulanmalıdır. Mikrobiyal risk değerlendirmesi gıda kaynaklı 

patojene bağlı mikrobiyal riskin üzerine yapılan çalışmalardır. Risk 

değerlendirmesi gıdanın üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarının her birinde 

oluşabilecek potansiyel tehlikeleri tahmin eder ve ona göre aksiyon alınır (2). 

Bu şekilde üretimden itibaren gıda işleme sürecinde risklere olan yaklaşım en 

uygun şekilde ortaya konabilmektedir. Kantitatif mikrobiyolojik risk 
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değerlendirmesi gıda ve su endüstrisinde karar alımına yardımcı olan bilime 

dayalı bir veri sağlar (45). HACCP programları ile risk yönetimi sağlanırken 

risk değerlendirmesi çalışmaları özellikle tehlike tanımlanması ve maruziyet 

değerlendirmesi aşamalarını iyi hale getirmektedir (2). Veteriner hekimin 

rolü, gıda kaynaklı parazitlerin neden olduğu sağlık ve ekonomi sorununu en 

aza indirme ortak hedefi için tıp ve halk sağlığı personeli ile koordinasyonda 

çok önemlidir. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, artan vektör 

nüfusu, dünya turizmi, hayvan gıda ürünlerine olan talep, değişen 

sosyoekonomik koşullar, yoksulluk, personel hijyeninin olmaması, açık 

alanda dışkılama, içme suyunun kıtlığı, sokak hayvanlarının bolluğu, yüksek 

nüfus yoğunluğu ve mutfak alışkanlıkları, bazı ülkelerde artan zoonozlardan 

sorumludur. Moleküler epidemiyolojik araştırmaların, mekansal analitik 

araçların kullanılması, zoonozların mevcut durumunu daha iyi anlamaya 

yardımcı olabilir. Sağlık eğitimi, vektör kontrolü, kontrollü kesim, daha 

yüksek sosyoekonomik gelişme ve iyileştirilmiş risk değerlendirmeleri, 

ülkelerdeki parazit zoonozların kontrolüne yardımcı olabilmektedir (46). 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gıda zincirinin ve gıda güvenliği konusundaki genel kamuoyu 

endişesinin artması, zoonotik parazitlere daha fazla ilgi gösterilmesini 

sağlamıştır. Ancak zoonotik parazitlerin çoğu için rutin teşhis, izleme veya 

raporlama sistemleri yetersizdir. Sonuç olarak, gıdada insan hastalığı ve 

parazit oluşumu insidansı hafife alınmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde çevresel 

koşullara karşı yüksek düzeyde direnç gösterdikleri için kontrol edilmesi zor 

olan su kaynaklı protozoal enfeksiyonlardır. Aynı zamanda hastalıklara maruz 

kalmayı ve bu hastalıkların yeniden ortaya çıkma riskini artıran artan göç ve 

seyahat da önemsenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerde artan hayvansal 

protein talebi, besi hayvanı ve balık üretiminin artmasına ve üretim 

sistemlerinin yoğunlaşmasına yol açacaktır. Gıda kaynaklı parazitlerin daha 

iyi izlenmesi ve kontrolü için seçenekler arasında yeni risk değerlendirme 

araçlarının kullanılması, su ve gıdaların izlenmesi, serolojik ve moleküler 

yaklaşımlar dahil olmak üzere yeni teknolojilerin kullanılması, sağlık eğitimi, 

sosyal ve ekonomik kalkınma, toplu tedavi ve aşılama yer 

almaktadır.Paraziter hastalıkların önlenmesi için öncelikle toplum 

enfeksiyonlar konusunda eğitilmelidir. Çevre kirliliği önlenmeli atık sular, 
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özellikle lağım suları kesinlikle sulamada kullanılmamalıdır. Sığır ve domuz 

etleri ve bunlardan yapılan et ürünlerinin iyi pişirilmeli özellikle toplu 

beslenme kurumlarında iç sıcaklık kontrol edilmelidir. Özellikle bu 

kurumlarda yalnızca pişirme değil dondurma ve depolama koşulları denetim 

altında tutulmalıdır(31). Bu gıda kaynaklı parazitleri izlemek ve bu zoonotik 

hastalıklar için kapsamlı bir gıda güvenliği programı geliştirmek için 

veterinerlik ve halk sağlığı çabalarının entegrasyonu gereklidir. Farklı 

otoritelerin ve uzmanlığın ortak bir çabayla bu şekilde birleştirilmesi, bu 

parazitleri kontrol etmede, her sektörün hastalıkla kendi geleneksel 

sorumluluk alanlarına girdiğinde bağımsız olarak ilgilenmesinden çok daha 

etkili olabilir. Bu iş birliğinin temeli, ortak faaliyetleri zorunlu kılan en üst 

düzeyde politikaların oluşturulması olmalıdır . 
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Dr. Öğr. Üyesi Cihan GÜL1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü Van, Türkiye. c.gul56@gmail.com,  Orcid ID: 0000-0001-

5290-4827  



SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK GELİŞMELER I| 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK GELİŞMELER I 

 

GİRİŞ 

İNTRAUTERİN BÜYÜME FİZYOLOJİSİ 

İnsanlarda büyüme; uterin hayatta yumurta ve spermin döllenmesinden 

sonra başlayan bir süreçtir. Büyüme fizyolojik bir süreci ifade eder. Çünkü 

yaşamın her dönemimde hücre bazlı mekanizmalar durmamakta çalışmalarına 

devam etmektedirler. Bu açıdan ele alınacak olursa büyüme; hem hücre olarak 

çoğalma, hem de hücrenin hacim olarak artması anlamına gelmektedir. 

İnsanlarda gelişme ise büyüyen hücrelerin ve hücre topluluklarından oluşan 

dokuların farklılaşması bedensel olgunlaşma anlamına gelir. Her yaşa ve 

döneme göre büyüme ölçekleri ve kriterleri bulunmaktadır. Özellikle 

intrauterin ve çocukluk çağındaki büyüme yaşamın geri kalanı için çok daha 

fazla önem arz etmektedir.  

1. İntrauterin Büyüme Evresi 

 Büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönem anne karnındaki 

dönemdir. Vücut ağırlığı ve boydaki artış özellikle ikinci trimesterde daha 

belirgin hal almaktadır. Gebeliğin 10. haftasında tüm organların taslakları 

tamamlanmış haldedir. Anne karnında 12 haftalık bir bebeğin ağırlığı 18 g ve 

boyu yaklaşık 6-7 cm iken 4 hafta sonra yani 16. haftada ağırlığı 135 grama 

boyu ise 16 santime çıkar. İlerleyen 4 hafta sonra yani 20. haftada kilo boy 

oranı 340 g/ 25 cm olur. bu şekilde büyüme devam eder ve 38-40.haftalarda 

ortalama 3400 gram ve 51 santimetre boya ulaşmış olur(Resim 1). 

 
Resim-1: Yenidoğan Bebek(1) 
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İntrauterin dönem embiriyonal dönem (ilk haftadan 10. haftaya kadar) 

ve fetüs dönemi (11. haftadan doğuma kadar) olan dönemleri kapsamaktadır. 

Embiriyonal dönemde (0-10 hafta) bebek anneden gelen patojen ve/veya 

zararlı maddelere karşı son derece hassastır. Yapılan çalışmalar çoğu 

doğumsal anormalliklerin büyük bir kısmının bu dönemden kaynaklandığını 

göstermektedir. Bunun için gebeliğin özellikle ilk aylarında diğer aylara 

oranla çok daha dikkatli olunması gerekir. 

Fetal dolaşım sistemi yetişkin dolaşım sisteminden oldukça farklı bir 

şekilde olmaktadır. Bu karmaşık olan dolaşım sistemi fetüsün anneden 

yeterince oksijen ve besin almasını sağlamaktadır. İntrauterin dönemde 

fetüsün oksijen kazanımı plasenta aracılığıyla umbilikal kord ile olmaktadır. 

Plasenta ve umbilikal korttaki kan damarları iki umbilikal arter ve bir tane 

umbilikal venöz damara sahiptir. Oksijenli kan umbilikal venöz damar ile 

hepatik dolaşımı baypas ederek duktus venosus yoluyla inferior vena kava’ya 

geçer. İnferior vena kavadan sağ atriyuma gelen kan foramen ovale ile sağ 

atriyumdan sol atriyuma şant edilir. Büyük bir kısmı sol atriyuma geçen kan 

sol ventriküle geçer. Buradan aorta ve koroner damarlara geçer. Sağ 

atriyumda kalan az miktarda kan sağ ventrüküle geçer. Sağ ventikülden 

pulmoner artere, ardından da akciğerlere akar. Kanın büyük bir kısmı duktus 

arteriozus ile akciğerlerden baypas edilerek aorta şant yoluyla geçer(Şekil 1). 

Fetal dolaşımdaki normal kalp atım sayısı 110-160 vurum/dakika arasında 

değişmektedir(2).  
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Şekil-1: İntrauterin Dönemde Plasenta Aracılığıyla Fetal Dolaşım(3). 

Fetal dönem embiriyonal dönemden sonra 11. haftada başlar ve 

doğum sonlanana kadar devan eder. Fetal dönem doku organların olgunlaştığı 

sistemlerin şekillendiği ve hızlı büyümenin olduğu dönemdir. Fetal büyüme 
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palpasyonla yapılan fiziksel muayene ultrasonografi, son adet tarihi ve bebeğe 

ait ölçüm parametreleri kullanılarak hesaplanır. 

Gebelik döneminde annenin olumsuz beslenme koşullarının olması 

fetüste karaciğer, böbrek, pankreas, kas ve kalp gibi birçok doku ve organda 

fonksiyon kaybına yol açtığı uzun süre bilinen bir gerçektir(4). Bu bağlamda 

hastalık belirtisi olmadan ve herhangi bir beslenme sorunu göstermeyen 

büyüme ve gelişme intrauterin yaşamda çok önemlidir. İntrauterin yaşamda 

ayrıca ruhsal ve zeka gelişiminin büyüme ve gelişmenin içinde yer alması 

gerekmektedir. İntrauterin gelişme geriliği (İUGG) büyümede en sık 

karşılaşılan hastalıklardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İUGG, 

hamilelik esnasında fetüsün zayıf kalması ve yavaş büyümesini ifade eder. En 

önemli sebebi annenin beslenme bozukluğu veya başka sebeplerden dolayı 

fetüsün beslenmesinin bozulması ve yeterince anne kanından oksijen 

alamamasından kaynaklanır. 

İntrauterin yaşamın önemi yapılan epidemiyolojik bir araştırma sonrası 

çıkan sonuçlar sonrası görülmektedir. Dünya çapında kaydedilen 4 milyona 

yakın neonatal ölümlerin  yaklaşık %60’ının intrauterin gelişme geriliği, 

preterm doğum ve genetik anormallikler oluşturmaktadır(5). Çıkan bu sonuç 

insan vücudunun gelişimi üzerinde beslenmenin ne kadar önemli olduğunu 

gösterir.  

İntrauterin gelişme geriliği olan bir bebekte gestasyonel yaşa göre 

küçük olduğunu gösteren durum, doğum ağırlığının 10.persentilin altında bir 

ağırlıkta kalması demektir(6) (Resim 2). Düşüm doğum ağırlığının 2 ana 

nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi prematüre doğum olması, ikincisi 

ise rahim içinde normal gelişiminde aksamalar yaşamasıdır. 

Düşük doğum ağırlıklı bebeklere genellikle 17 yaşın altında doğum 

yapanlarda olmaktadır. Diğer sebepler arasında: 

• Gebeyken sigara içmek 

• Alkol kullanmak 

• Gebelik enfeksiyonları 

• Gebelik sırasında yetersiz kilo almak 

• Rahim anormallikleri 

• Serviks anormallikleri 

• İkiz yada üçüz fetüs olması 
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• Hipertansiyon 

• Gestasyonel Diyabet 

• Gebelikte kronik hastalıkların varlığı 

• Önceki doğumlarda erken doğum olması 

 

Resim-2: İntrauterin Gelişme Geriliği Sonrası Yenidoğan Bebek(7). 

İntrauterin gelişme geriliği yalancı İUGG ve gerçek İUGG olmak üzere 

2’ye ayrılır.  

Yalancı İUGG, fetüsün doğum ağırlığı, 10. Persentilin altındadır. 

Ancak normal deri altı yağ birikimi, normal vücut oranı ve ponderal indekse 

sahiptir. Yalancı İUGG, genellikle rahim içinde olaysız meydana gelir uygun 

doğum sonrası bakım ve beslenmeyle düzeltilme olasılığı yüksektir. 

Gerçek İUGG, anne karnında fetüsün fetal veya maternal bir patolojik 

durum sonrası meydana gelir. Yalancı İUGG’de görülen düşük ağırlıklı 

doğum ağırlığının 10.persentilin altında kalmasının yanında ayrıca deri altı 

yağ tabakasında azalma, vücut orantısızlığı ve anormal ponderal indekse 

sahiptir. Gerçek İUGG, asimetrik ve simetrik olmak üzere iki tipi vardır(8). 

Asimetrik İUGG’de ağırlık ve boy uzunluğunda azalmalar vardır. 

Doğumdan sonra beyindeki büyüklük karaciğer ağırlığının 3 katı kadardır. 

Orantısızlık dışında aşırı ince bir göbek kordonu ve kuru soyulmuş cilt 

bulunmaktadır. Asimetrik İUGG’nin oluşmasına neden olan durumlar: 
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• Preeklampsi 

• Şiddetli malnütrisyon 

• Ehlers-Danlos Sendromu 

• Genetik mutasyonlar 

Simetrik İUGG, fetüsün tüm vücudunun küresel olarak etkilendiği ve 

hamileliğin çok erken bir aşamasında etkilendiğini göstermektedir. Böyle olan 

bir İUGG’de normalde vücut birbiriyle orantılıdır. Nöronların büyük bir kısmı 

intrauterin hayatın 18.haftasında gelişmeye başlamaktadır. Simetrik İUGG’ye 

sahip olan fetüste kalıcı nörolojik sekeller olmaktadır. Simetrik İUGG’nin 

oluşmasına neden olan durumlar: 

• İntrauterin enfeksiyonlar (Kızamıkçık, toksoplazma ve 

Sitomegalovirus vb.) 

• Anemi 

• Kromozomal anormallikler 

• Maternal madde bağımlılıkları (annenin hamilelik döneminde alkol 

kullanmasına bağlı fetal alkol sendromunun görülmesi gibi)(Resim 

3). 

 

Resim-3: Gebelikte Alkol ve Madde Kullanımı(9). 

Hem anne hem de bebek için oldukça önemli olan doğum sonrası 

dönemde, anne fizyolojik ve psikolojik bir çok yönden etkilenmekte (10) ve  
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fizyolojik değişiklikler çok karmaşık ve benzersiz bir şekilde görülmektedir. 

Bunun nedeni vücuttaki değişiklikler saatler, günler, haftalar ve aylar içinde 

değişikliklerin oluşmasından kaynaklıdır. Yetişkin dönemde bedenin 

fizyolojisi giderek durağan bir hal almakta ve öngörülebilir olmaktadır. Eğer 

herhangi bir sapma olursa potansiyeli patolojik bir durum yada hastalığın 

olduğu düşünülür. 

2. Doğum Sonrası Dönem 

Günümüzde insan hayatının döllenmeyle başladığı kabul edilmektedir. 

İntrauterin evre gebelik başlangıcı olan döllenmeden doğum esnasına kadar 

geçen süreyi kapsamaktadır. Bu değişikliklerin zamanının bilinmesi ve not 

edilmesi önem teşkil etmektedir. Örnek olarak bebeğin doğumda sonra ilk 

nefesini alması ve intrauterin kardiyovasküler şantları kapatmasıdır. Burada 

oluşacak bir anormallik sonrası beyin dokusunda hipoksiye neden olan 

fizyolojik dengesizliklerin oluşmasına neden olabilir. Bunun dışında 

yenidoğan bir bebeğin hangi besinin eksik veya yoksun olduğu saptamak 

önemlidir. K vitamini eksikliği olan yeni doğmuş bir bebekte hemorajik 

hastalık riskini ortadan kaldırmak için tüm bebeklere K vitamin profilaksisi 

verilmektedir(11)(Resim 4). 

 
Resim-4: Yenidoğanda K vitamini enjeksiyonu(12). 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK GELİŞMELER I| 54 

 

2.1. Yenidoğan Dönemi 

Doğumu izleyen ilk 4 hafta yenidoğan dönemi olarak gösterilir. 

Dünyaya gelmiş olan bebek, dış ortama ayak uydurmak ve uyum içinde 

olması çok önemlidir. Anne karnındaki dönemden farklı olarak oksijeni, vücut 

ısısını düzenlemesini, kan dolaşımını ve sindirim işlevini artık kendisi yerine 

getirmek zorundadır. Bebeğin hastalıklardan korunması için anne sütüyle 

beslemek ve oda ısısında tutmak son derece önem arz etmektedir. 

Her anne sütü içerdi protein, yağ ve kalori açısından kendi bebeği için 

özel bir besindir. Anne sütünün prematüre doğan bebeklerde bile kendi 

akranını yakalaması için yeterli bir besin özelliği sağlamaktadır. Bundan 

dolayı anne sütüyle beslenmek bebeğin büyümesi ve güçlenmesi açısından 

önemlidir. Anne sütünde bulunan antikorlar bebeği hastalıklara karşı 

korumakta ve bebeğin immün sisteminin güçlenmesine yardım etmektedir. 

Anne sütü ayrıca anne ve bebek arasında bağların güçlenmesini sağlamakta ve 

aidiyet duygusunun gelişmesini pekiştirmektedir(şekil 2). 

 
Şekil-2: Anne sütünün bebeğe katkısı(13). 

 Anne sütünün yenidoğana katkısı bakımından yeri doldurulmaz bir 

besindir. İçerdiği protein ve yağların dışında özellikle bebeğin bağışıklık 
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sistemini güçlendirmesi bakımından çok önemli bir besin olarak bebeğe 

sunulmaktadır. Öyle ki ilk 6 ayda yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerin 

bronşit, pnömoni, diyare ve  alerjik hastalıklara yakalanma olasılığı çok 

azalmaktadır. Bebeğe ilk altı ay sadece anne sütüyle beslemek, hastalıklarda 

yada başka durumlarda su dahi hiçbir besine ihtiyaç duymasına gerek kalmaz. 

Anne sütünde bebeğe gerekli her vitamin bulunmaktadır. Sadece yetersiz D 

vitamini olduğu için dışardan damla yada şurupla desteklenmesi 

gerekmektedir. 

Yenidoğan bir bebeğin cilt rengi ilk saatlerde koyu kırmızı olabilir. 

İlerleyen saatlerde rengi açılarak daha açık hale gelir ve rengi gül kurusu 

pembesi halini alır. Şayet koyu kırmızı rengin devam etmesi bir durum söz 

konusuysa, kan hücrelerinin sayılarının fazlalığı açısından kan tetkiklerinin 

yapılması önemlidir. Burada kandaki şekilli elamanlardan olan eritrositlerin 

sayısının fazlalığı (hiperemi) söz konusu olabilir. Cilt renginin açık olması 

gibi bazı durumlarda olabilmektedir. Bu gibi durumlar genellikle anemiyi 

düşündürür ve araştırılması gerekir. Prematüre doğan bebeklerde ciltte aşırı 

bir tüy bulunur ama zamanla bu tüyler dökülür. 

Yenidoğan da kardiyovasküler sistemde bir takım fizyolojik 

değişiklikler olmaktadır(Şekil 3).  

Doğum ile birlikte fetal dolaşımda bir takım değişiklikler olmaktadır. 

• Artmış sistemik vasküler direnç ve azalmış pulmoner vasküler 

direnç 

▪ Umbilikal kordun kesilmesi ile birlikte düşük dirençli devrenin 

ortadan kaldırılması ve sistemik dolaşımın artmasına yol açar. İlk 

nefes almasıyla birlikte yenidoğan akciğerlerdeki sıvı hava ile yer 

değiştirir ve atmosferden alınan havanın içindeki oksijen alveolleri 

çevreleyen kan damarlarına yayılmış olur. Pulmoner arterlerde 

oluşan gevşeme, pulmoner direncin düşmesine ve akciğerlere kanın 

akmasına neden olur. 
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Şekil-3: Fetal Dolaşım(14). 

• Duktus Arteriosus’un Kapatılması 

▪ Anne karnında, duktus arteriozusun açık kalmasını sağlayan 

mekanizmalar arasında yüksek karbon monoksit, 

prostaglandinler, nitrik oksit ve düşük oksijen basıncı ile 

korunur. Yenidoğan nefes almaya başladığında duktus 

arteriozusun fonksiyonel kapanması başlar ve bu süreç birkaç 

gün sürer. Prostaglandinlerinde azalmasıyla birlikte pulmoner 

arter direncinde azalma ve oksijen miktarının artması 

nedeniyle duktus arteriozusun kapanması hızlanmış olur. 

Plasentanın doğumda ayrılması, prostaglandin seviyesinin 

azalmasına neden olan başka bir durumdur. Bu sebepler toplu 

bir şekilde duktus arteriozusun kapanmasını sağlar(15). 

• Foramen Ovale’nin Kapatılması 

▪ Yenidoğanın  ilk nefesinde azalmış pulmoner damar direnci, 

sol atriyal basıncının artmasına neden olur. Sol atriyal basıncın 
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sağ atriyal basınçta yüksek olmasıyla foramen ovalenin 

kapanmasına neden olur(Şekil 4). 

 

Şekil-4: Foramen Ovale(16). 
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• Duktus venozus’un Kapatılması 

▪ Duktus venozusun kapanması yaklaşık bir ila üç ay kadar 

sürebilir. Karaciğerin ligamentum venosumdan oluşan bağ 

dokunun kalıntısı ile bu şant kapanmış olur((17)). 

• Doğumdan sonra anne-fetal dolaşıma ihtiyaç duyulmaz. Bu 

yüzden doğumdan sonra umbilikal damarın kalıntısı 

karaciğerin yuvarlak bağını oluşturur(18). 
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GİRİŞ 

Dünya’da 907 kadar kene türü tanımlanmıştır. Kenelerin tek yiyecekleri 

nispeten büyük miktarlarda tükettiği kandır. Bazılarının beslenmesi 2 hafta 

veya daha uzun sürer. Genellikle tüm yaşam döngüleri boyunca yalnızca 

memeliler, kuşlar ve sürüngenlerle üç kez beslenirler. Coğrafi dağılımları, 

subarktikten ekvatora ve antarktik bölgelere kadar uzanır ve yaşam alanları 

çölden yağmur ormanlarına kadar değişir. Balık avlamak için dalan deniz 

kuşlarından beslendikleri için deniz suyuna daldıklarında bile hayatta kalırlar. 

Ancak en önemli kene istatistikleri, patojenleri bulaştırma yetenekleriyle 

ilgilidir. Keneler, sayıları yıldan yıla artan Lyme hastalığına neden olan 

bakteriler de dahil olmak üzere insanlara çok çeşitli hastalığa neden olan 

ajanları (viral, bakteriyel ve protozoal) iletir. Dünyadaki sığırların yaklaşık 

%80'i keneler tarafından enfeste edilmiştir. Sonuç olarak keneler, çiftlik 

hayvanlarının ekonomik açıdan en önemli ektoparazitidir. Gelişmekte olan 

ülkelerde kenelerin besi hayvanı üreticileri üzerindeki etkisi, yoksulluğa 

katkıda bulunan bir faktördür (Bowman ve Nuttal, 2004). 

Bugüne kadar dünya genelinde 700'den fazla sert kene türü 

tanımlanmıştır ve bunların 269'u insanlarda sağlıkla ilgili sorunların nedeni 

olarak kabul edilmiştir (Guglielmone ve ark., 2014;  Apanaskevich, 2015). 

Türkiye kene faunası şu anda 47 kene türünden oluşmaktadır ve bunlardan 

31'i insanlarda bulunmuştur (Bursalı ve ark., 2012; Keskin ve ark., 2014). 

Kenelerin toplanması ve doğru bir şekilde tanımlanmasının, keneler ve kene 

kaynaklı hastalıklar hakkında daha ileri çalışmalar için önemli bir adım 

olduğu bilinmektedir (Marrelli ve ark. 2007; Estrada-Peña ve ark. 2013). 

Birçok ilde kene istilası ile ilgili az sayıda kantitatif çalışma yapılmış 

olmasına rağmen (Vatansever ve ark., 2008; Gargılı ve ark., 2011; Bursalı ve 

ark., 2013; Bakırcı ve ark., 2014), bu konuda Türkiye'nin büyük bölümünde 

sınırlı bilgi bulunmaktadır. 

2.Türkiye’de Görülen Kene Türleri  

2.1 Hyalomma 

Hyalomma cinsi, esas olarak Afrotropik Bölge ve Palearktik Bölge'nin 

bazı kısımlarında bulunan 27 tür içeren bir sert kene cinsidir (Apanaskevich 

ve Horak, 2008). Apanaskevich ve arkadaşları (2009), Hyalomma cinsi 

üzerinde sınıflandırması, morfolojisi, konakları ve dağılımı üzerinde çok 
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sayıda çalışma yaparak önemli katkıda bulunmuşlardır. Hyalomma, Theileria 

spp., Babesia spp., Coxiella burnetii, Anaplasma spp. gibi birçok patojeni 

taşıyan Ixodidae familyasının en önemli cinslerinden biridir (Kök ve 

ark.,1993; Hoogstraal, 1956; Pegram ve ark., 1981; Bakheit ve ark., 2012). Şu 

anda Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da yaygın olarak görülen 27 tür 

kaydedilmiştir (Guglielmone ve ark., 2010). Bu cins, esas olarak Kırım Kongo 

Kanamalı Ateşi virüsünün bulaştırılması ile ilişkilidir. 

2002 yılından bu yana artan K.K.K.A vakaları nedeniyle Türkiye'de son 

yıllarda kene türlerine yönelik çalışmalara olan ilgi büyük ölçüde artmıştır. 

Türkiye’de 10 Hyalomma türü rapor edilmiştir: Hyalomma aegyptium, 

Hyalomma anatolicum, Hyalomma marginatum, Hyalomma excavatum, 

Hyalomma dromedarii, Hyalomma scupense, Hyalomma impeltatum, 

Hyalomma rufipes ve Hyalomma turanicum (Apanaskevich ve Horak, 2008; 

Bursalı ve ark., 2012).  

 

 

Şekil 1: Hyalomma rufipes (Erkek-Dişi) 

Kaynak: Geevarghese, G., Dhanda, V. (1987). The Indian Hyalomma ticks 

(Ixodoidea: Ixodidae). Publications and Information Division, India Council of 

Agricultural Research. 

2.2 Rhipicephalus 

Rhipicephalus cinsi, Ixodidae familyasının en büyüklerinden biridir. Bu 

cinsteki türlerin kısa bir hipostom ve genellikle altıgen tabanlı kapituli palpler 

ve erkeklerde göz ve festoon ve anal plak varlığıdır. Rhipicephalus cinsi 

keneler esas olarak Afrika kökenli kenelerdir (Walker ve ark., 2000). Çoğu 
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türün erginleri yabani ve evcil çift tırnaklılar (domuz ve geviş getirenler), atlar 

veya etoburlarda parazitlik yapar. Nimf evreleri çoğunlukla daha küçük 

memelilerle beslenir; ancak kemirgenlerde ve çift tırnaklılarda parazitlik 

yapanların bir kısmı yetişkinlerle aynı konaktan beslenir. Yaşam döngüsü 

tipik olarak üç konukçudur, ancak Akdeniz iklim kuşağında (uzun, ılık ve 

düşük yağışlı yaz) Rhipicephalus bursa iki konukçu bir türdür (Merck, 2010). 

Birçok Rhipicephalus türünün uzun süredir tanımlanması zor olmuştur veya 

yanlış tanımlanmıştır. Kene filogeni taksonomisi ve terminolojisinin güncel 

kavramları moleküler analizlere dayalı olarak revize edilmekte ve 

genişletilmektedir. Devam eden bu çalışmanın, Rhipicephalinae alt ailesinin 

filogenisi ve evrimi hakkındaki mevcut anlayışı genişletmesi ve değiştirmesi 

muhtemeldir. Bu çalışmalara dayanarak, Boophilus cinsi yakın zamanda 

Rhipicephalus cinsine dahil edilmiştir, ancak Boophilus türleri şimdi 

Rhipicephalus türleri ile aynı cinse ait olsa da, Boophilus türlerinin 

morfolojisi ve biyolojisi önemli ölçüde farklıdır. Rhipicephalus cinsi, daha 

önce Boophilus cinsinde bulunan beş tür dahil olmak üzere 79 türden oluşur. 

Muhtemelen en geniş coğrafi alana sahip olan Rhipicephalus türü, evcil 

köpeklerle dünya çapında seyahat eden 'kulübe kenesi' veya 'kahverengi 

köpek kenesi' R. sanguineus'tur. Bu tür öncelikle köpeklerle beslenmesine 

rağmen, insanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli vahşi ve evcil hayvanlarda 

bulunabilir (Dantas-Torres, 2008). Bununla birlikte, kentlerde, şehir içindeki 

her yerde köpekler, nimler, yetişkinlerin neredeyse tek ev sahibidir. R 

sanguineus tropik ve subtropik bölgelerde yıl boyunca aktiftir, ancak ılıman 

bölgelerde sadece ilkbahardan sonbahara kadar aktiftir. Yeni aktif yetişkinler 

ve nimfler sıklıkla zeminde ki çatlaklardan duvarlara tırmanırken görülür 

(Merck, 2010). Rhipicephalus keneleri, dünya çapında, Akdeniz benekli ateşi,  

Q ateşi, Monositik Ehrlichiosis, Babesiosis, Hepatozoonoz, Nairobi koyun 

hastalığı ve Doğu kıyısı ateşi gibi hayvan ve insan hastalıklarının birçok 

önemli hastalık etkeninin vektörü olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de 

yapılan çalışmalarda R. bursa, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus 

turanicus, Rhipicephalus annulatus türü keneler tespit edilmiştir (Vatansever 

ve ark., 2008; Gargili ve ark. 2011; Bursalı ve ark., 2013; Ayan ve ark., 2019; 

Aslan Çelik ve ark., 2021; Şababoğlu ve ark., 2021; Aslan Çelik ve ark., 

2022a; Aslan Çelik ve ark., 2022b) 
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Şekil 2: Rhipicephalus sanguineus (Dişi-Erkek-Nimf) 

Kaynak: Socolovschi, C., Gaudart, J., Bitam, I., Huynh, T. P., Raoult, D., Parola, P. 

(2012). Why are there so few Rickettsia conorii conorii-infected Rhipicephalus 

sanguineus ticks in the wild?. PLoS neglected tropical diseases, 6(6), e1697. 

2.3 Haemophysalis 

 Hali hazırda tanınan 167 Haemaphysalis türünden çok azı çiftlik 

hayvanlarda parazitlik yapmaktadır, ancak bunlar Avrasya Afrika Avustralya 

ve Yeni Zelanda'da ekonomik açıdan önemlidir. Çiftlik hayvanlarında 

parazitlik yapan nimfler genellikle küçük omurgalılarla beslenir, ancak birkaç 

istisna vardır. Tüm Haemaphysalis türlerinin üç konaklı bir yaşam döngüsü 

vardır. Küçük (beslenmemiş yetişkinler <4,5 mm uzunluğunda) 

kahverengimsi veya kırmızımsı ve gözsüzdürler. Çoğunun çok kısa ağız 

parçaları vardır. Farklı türler kene felcine neden olur ve koksielloz/Q ateşi 

Tularemi ve Bruselloza neden olan ajanların ve Theileria orientalis, Theileria 

ovis, Babesia majör, Babesia motasi, Babesia canis, Anaplasma 

mesaeterum'un vektörleridir. Türkiye’de Vatansever ve arkadaşları (2008), 

Gargılı ve arkadaşları (2011), Bursalı ve arkadaşlarının (2013) yaptıkları 

çalışmalara göre Haemaphysalis concinna, Haemaphysalis punctata, 

Haemaphysalis sulcata, Haemaphysalis erinacei taurica, Haemaphysalis 

parva türü keneler tespit edilmiştir. 
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Şekil 3: Hemaphysalis bancrofti (Erkek-Dişi) 

Kaynak:  Taylor, M.A. (2007). Veterinary parasitology. Oxford: Blackwell 

Publishing. ISBN 978-1-4051-1964-1. 

2.4 Dermacentor 

 Dermacentor (Koch 1844) cinsi, büyük ölçüde Holarktik bir kene 

grubudur ve gözler ve festonları vardır.  Basis kapituli dikdörtgen,  palplar 

kısa ve kalın ve scutum genellikle nakışlıdır. Genellikle üç konaklı kenelerdir. 

Bu türün yetişkinleri genellikle orta ila büyük memelilerle beslenirken, 

nimfleri küçük memelilerle beslenir. Dermacentor'un scutum’u belirgin bir 

süs ve açık renkli mermer desene sahiptir. Gözler arkada, yaklaşık olarak 

ikinci çift bacak hizasında yanal olarak bulunur. Arka kenar, parça parça bir 

görünüm oluşturan festonlarla karakterize edilir. Genellikle 11 feston vardır. 

Dermacentor en büyük kenelerden biridir. Dişi 3,8–4,2 mm uzunluğundadır 

ve 15 mm'ye kadar kan emdikten sonra önemli ölçüde daha büyüktür. Erkek 

de 4,2–4,8 mm uzunluğundadır. Bu kene grubunda insanlarda, evcil ve vahşi 

hayvanlarda hastalığa neden olan mikroorganizmaların önemli vektörleri 

bulunmaktadır (Cooley 1938, Yunker ve ark. 1986, Durden ve Beati 2014). 

Dermacentor türü keneler genellikle az çalılıklı bitki örtüsüne sahip açık 

alanlarda bulunur, ancak yoğun ağaçlık alanlarda azdırlar. Dermacentor türü 

keneler en yüksek Nisan ve Mayıs aylarında görülüp, Temmuz'a kadar 

azalmaktadır. Dermacentor keneler, tercihen baş ve boyun bölgesine tutunur. 

(Durden ve Beati 2014). Türkiye’de yapılan çalışmalarda D. reticulatus, D. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-4051-1964-1
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marginatus, Dermacentor niveus türü keneler tespit edilmiştir (Bursali ve ark., 

2012; Keskin ve ark., 2014; Kar ve ark., 2017). 

 

Şekil 4: Dermacentor andersoni (Dişi-Erkek) 

Kaynak: Hooker, W.A., Bishopp, F.C., Wood, H.P. (1912). The life history and 

bionomics od some North American ticks , Bull. Bur. Entomol. U. S. Dept. Agric., 

(106), 239 pp 

2.5 İxodes 

 Ixodes keneleri, Lyme, Borrelia, Anaplasma phagocytophilum, Babesia 

microti ve kene kaynaklı bir ensefalit virüsünün ana vektörüdür. Ixodes 

scapularis kenelerinin belirli bölgelerdeki ısırıkları, Lyme hastalığı insan 

Granülositik Anaplazmozu veya tek bir enfeksiyon olarak veya daha az 

sıklıkla bir ko-enfeksiyon olarak Babesiosis gelişimine yol açabilir. Ek olarak, 

bu kene türleri çok nadiren Powassan benzeri bir ensefalit virüsünü 

bulaştırabilir. Avrupa'da en yaygın iki enfeksiyon, kene kaynaklı ensefalit 

virüsü enfeksiyonu ile Lyme hastalığıdır. Ixodes cinsi, ixodid keneler arasında 

en büyüğüdür ve bu cinsin üyeleri dünyaya yayılmıştır. Bugüne kadar dünya 

çapında Ixodes cinsine ait yaklaşık 261 tür bilinmektedir (Guglielmone ve 

ark., 2010, 2014; Onofrio ve ark., 2020) ancak bu sayı yeni çalışmalarla 

artmaktadır. Türkiye'de bugüne kadar Ixodes cinsine ait toplam 13 tür tespit 

edilmiştir, bunlar Ixodes acuminatus, Ixodes arboricola, Ixodes crenulatus, 

Ixodes eldaricus, Ixodes festai, Ixodes frontalis, Ixodes gibbosus, Ixodes 
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hexagonus, Ixodes laguri, Ixodes redikorzevi, Ixodes ricinus, ve Ixodes 

vespertilionis’dir (Bursali ve ark., 2012; Keskin ve ark., 2014; Kar ve ark., 

2017; Orkun ve Karaer, 2018; Keskin ve Erciyas-Yavuz, 2019). 

 

Şekil 5: İxodes ricinus (Dişi-Erkek) 

Kaynak: Walker, A. R. (2003). Ticks of domestic animals in Africa: a guide to 

identification of species (pp. 3-210). Edinburgh: Bioscience Report. 
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GİRİŞ 

Regio genus, vücuttaki en kompleks anatomik yapıları içeren bölge 

olmasının yanı sıra aynı zamanda en fazla yaralanmalara maruz kalan 

bölgelerden birisidir. Bu bölgede articulatio genus yaralanmaları, meniscus 

deformasyonları ya da çapraz bağ rupturları klinikte sıklıkla karşımıza 

çıkmaktadır.  

Canlının hayatı için oldukça önemli anatomik yapıları içeren regio genus 

üzerinde yapılacak çeşitli cerrahi ve ortopedik operasyonlarda, patolojik 

incelemelerde ve diğer klinik uygulamalarda bölgenin anatomik yapısının 

oldukça iyi bilinmesi gerekmektedir. 

1. Regio genus’un tanımı: Patella, femur’un distal ucu, tibia’nın 

proximal kısmı ile caput fibula’yı kapsayan bölgedir (Popesko, 2010). 

2. Regio genus’un sınırı: Bu bölge, trochlea ossis femoris’in hemen 

üstünden ve crista tibiae’nin 2-3 cm altından birbirine paralel olarak geçirilen 

transversal düzlemler arasında yer alır (König ve ark., 2015). 

3. Regio genus’u oluşturan kemik yapılar 

Femur: İskelet kemiklerinin en kalın ve en uzun olanıdır. Extremitas 

proximalis (üst uç), corpus (gövde) ve extremitas distalis (alt uç) olmak üzere 

üç kısıma ayrılarak incelenir (Dursun, 2008a; Liebich ve ark., 2015b). 

Articulatio genus’un şekillenmesinde yer alan kısım femur’un extremitas 

distalis’i olduğundan burada femur’un extremitas distalis kısmından söz 

edilecektir. Femur’un distal ucu condylus medialis ve condylus lateralis olarak 

isimlendirilen iki parçaya ayrılmıştır. İki condylus ise fossa intercondylaris adı 

verilen derin bir oyuk ile ayrılmıştır. İki condylus arasında linea intercodylaris 

denilen enine bir çizgi vardır. Bu çizgi fossa intercondylaris ile facies poplitea 

arasındaki sınırı belirler. İki condylus’un da dış yüzünün proximal’inde 

epicondylus lateralis ve epicondylus medialis denilen, ligament yapışmasına 

has belirgin bir kabartı bulunur. Her bir condylus’un üst yüzlerinde yalnızca 

carnivor’da görülen özel bir susam kemiğinin oturmasına ait bir eklem yüzü 

taşır. Bu eklem yüzleri facies artricularis ossis sesamoidae lateralis ve 

madialis’tir (Dyce ve ark., 2010). 

Femur’un extremitas distalis’nin cranial’inde, patella’nın üzerinde 

kayma hareketini yaptığı trochlea ossis femoris denilen bir makara mevcuttur. 
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Trochlea ossis femoris, medial ve lateral’de yer alan birer tane labium ile 

bunları birbirinden ayıran bir sulcus’tan oluşur. Medial labium’un hemen 

üzerinde tuberculum trochea ossis femoris bulunur. Bu çıkıntı arka bacağın 

statiğinde oldukça önemlidir (Dursun, 2008a). 

Patella: Trochlea ossis femoris’in hemen cranial kısmına yerleşen ve 

buraya articulatio femoropatellaris ile bağlanan,  m. quadriceps femoris’in 

kirişine gömülmüş bir kemiktir. Patella,  vücudun en büyük susam kemiği 

olarak bilinmektedir. Patella’nın apex ve basis patelae denilen iki kısmı,  facies 

cranialis ve facies articularis alarak bilinen yüzü vardır. Patella’nın apex 

patellae denilen sivri kısmı distal’de, basis patella denilen, geniş kısmı ise 

yukarıda yer alır. Patella’nın facies articularis’i trochlea ossis femoris’e bakan 

yüzüdür. Bu yüzü femur’la eklem yaparak articulatio femoropatellaris’i 

oluşturan yüzdür. Facies cranialis’i ise dışbükey ve pürüzlü olan ön yüzüdür. 

Equide patella’sı dörtgen, ruminant patella’sı ise üçgen şeklindedir. Diğer 

hayvanların patella’sı az çok oval bir şekil gösterir (Aspinall ve O’Reilly, 2005; 

Liebich ve ark., 2015a). 

Ossa cruris (Tibia-Fibula): Tibia ve fibula diye isimlendirilen iki 

kemikten oluşmaktadır. Bu kemiklerden tibia lateral tarafta, fibula ise medial 

tarafta yer alır (Dursun, 2008a). 

Tibia (Kaval kemiği): Bu kemik, proximal’de os femoris ile distal’de 

ise os tarsale ile eklem yapar. Uzun bir kemik olduğu için, iki ucu bir gövdesi 

vardır (extremitas proximalis, corpus ve extremitas distalis). Articulatio 

genus’un oluşumuna katılan extremitas proximalis’teki yapılara baktığımızda; 

extremitas proximalis, extremitas distalis’ten daha hacimli olan uçtur. Bu uç, 

dış tarafta condylus lateralis ve iç tarafta condylus medialis olarak bilinen iki 

büyük candylus taşır. Bu iki condylus cranial tarafta yer alan sulcus 

extensorius, caudal tarafta yer alan incisura poplitea aracılığıyla birbirinden 

ayrılmışlardır. Carnivor’larda condylus lateralis’in caudomedail’inde m. 

popliteus’un origo tendosunun sarıldığı os sesamoidea popliteale bulunur. 

Condylus lateralis ve medialis’lerin üst yüzünde femur’un condylus’ları ile 

eklem yapan iki eklem yüzeyi bulunur. Bu iki eklem yüzünün orta kesimlerinde 

tuberculum intercondylare laterale ve tuberculum intercondylare mediale 

denilen birer çıkıntı bulunur. Bu çıkıntılardan medial’deki laterale’dekine göre 



79 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK GELİŞMELER I 

 

daha yüksektir (Sus’larda lateral taraftaki çıkıntı daha yüksektir). Bu iki çıkıntı 

birlikte, Eminentia intercondylaris olarak isimlendirilen yapıyı oluşturur. Bu 

çıkıntıların arasında, area intercondylaris cranialis, centalis ve caudalis olarak 

isimlendirilen üç çukur, pürtüklü saha bulunur. Condylus lateralis’in hemen 

lateral kısmında, facies articularis fibularis denilen ve caput fibulae’nin 

eklemleşmesine mahsus küçük bir eklem yüzü bulunur. Tibia’nın proximal 

kısmının hemen cranial’inde tuberositas tibiae adında bir çıkıntı bulunur. Bu 

çıkıntıya patella’nın ligamentleri yapışır (Akers ve Denbow, 2013; Sisson, 

2016). 

Fibula (İğne-Baldır kemiği): Tibia’nın hemen lateral kısmına yerleşen 

ince, uzun bir kemiktir. Evcil memeli hayvanların bazılarında tamamen 

kaybolmuş, bazılarında atrofiye olmuş, bazılarında da tamamen kaybolmuştur. 

Fibula tam olarak sus ve carnivor’larda tam olarak gelişmiştir. Tibia’nın distal 

ucuna, hatta biraz aşağısına kadar uzanmıştır. Bu türlerde Fibula, extremitas 

proximalis, corpus ve extremitas distalis’e ayrılarak incelenir. Fibula’nın 

proximal ucunda caput fibulae denilen yapı yer alır ve burasının medilalinde, 

tibia’nın ile eklem yapan, facies articularis capitis fibulae adı verilen bir eklem 

yüzü bulunur. Equide’de fibula’nın extremitas distalis’i erken yaşta tibia ile 

kaynaşır. Bu nedenle bu hayvanlarda fibula’nın, caput fibulae denilen bir üst 

ucu, birde tibia’nın ortasına kadar doğru uzanabilen serbest kısmı vardır. 

Ruminant’larda fibula’nın corpus’u yok olmuştur. Proximal ucu tibia’nın 

condylus laterale’sine kaynaşmış küçük bir çıkıntı halinde iken; distal ucu ise 

alt tarafta os malleolare denilen küçük, bağımsız bir kemik oluşturur (König ve 

ark., 2015; Dursun, 2008a).  

4. Regio genus’u oluşturan eklem ve ligamentler 

Articulatio genus, patella, femur, tibia ve fibula’nın katılımıyla oluşan 

bileşik bir eklemdir. Bu eklemler şunlardır: Articulatio femoropatellaris, 

articulatio femorotibialis, articulatio tibiafibularis proximalis. Ayrıca 

carnivor’larda musculus gastrocnemius’un origo’su yakınındaki bir çift susam 

kemiği ile femur arasında ve musculus popliteus tendosundaki os sesamoideum 

ile tibia arasındaki eklemleri de kapsar (Adams, 2004; Liebich ve ark., 2007a). 

Articulatio femorotibialis: Bu eklem, femur’un extremitas distalis’i (alt 

ucu) ile tibia’nın exremitas proksimal’i (üst ucu) arasında şekillenir. Eklem 
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çıkıntısını femur’un condylus lateralis ve condylus medialis’i, eklem 

çukurluğunu ise tibia’nın nisbeten içbükey olduğu condylus lateralis ve 

condylus medialis’i şekillendirir. Tibia’nın kondilleri, istenen derecede iç 

bükeylik göstermediği için, femur’un condylus’ları ile intibak edemezler. Bu 

eklem yüzlerinin (femur’a ve tibia’ya ait condylus’lar) birbirine daha fazla 

uymasını sağlamak amacıyla, eklem yüzleri arasına fibröz kıkırdaktan yapılmış 

meniscus’ler girer. Articulatio femorotibialis eklem çıkıntısının şekline göre 

ginglymus grubundandır (Boyd ve ark., 2001). Bu eklem, fleksiyon ve 

extensiyon hareketi yapar. Bununla birlikte, fleksiyon hareketi esnasında biraz 

da dönme (rotasyon) hareketini yapabilir (Boyd ve ark., 2001; Dyce ve ark., 

2010). 

Articulatio femorotibialis’in eklem bağları 

Ligamenta cruciata genus: Articulatio femorotibialis’in çapraz 

bağlarıdır. Ligamentum cruciatum craniale ve ligamentum cruciatum caudale 

olmak üzere iki tanedir (Doğuer, 1972; Dursun, 2008a). 

Ligamentum cruciatum craniale: Femur’un lateral condylus’unun 

medial kısmı ile area intercondylaris cranialis arasında uzanır, oblik bir bağdır 

(Liebich ve ark., 2015b). 

Ligamentum cruciatum caudale: X şeklinde çaprazladığı ligamentum 

cruciatum craniale’nin caudomedial’in de yer alır femur’un medial 

condylus’unun aksial yüzünden çıkar, tibia'nın incisura poplitea’sının iç 

kesimine tutunur (Liebich ve ark., 2007b). 

Articulatio femorotibialis’in çapraz bağları birbirinden yağ dokusuyla 

ayrılmışlardır. Eklemin özellikle aşırı extension hareketlerine ve femur ve 

tibia'nın birbiri üzerinde çeşitli yönlere doğru kaymalarına engel olurlar. Bu 

eklemin yanal bağları iki tanedir. Bunlar ligamentum collaterale laterale ve 

ligamentum collaterale mediale’dir (Dursun, 2008a). 

Ligamentum collaterale laterale: Femur’un epicondylus lateralis’i ve 

tibia'nın condylus lateralisi ile caput fibulae arasında yer alır.  M. popliteus 

olarak bilinen kası örten kısa bir bağdır (König ve ark., 2015). 
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Ligamentum collaterale mediale: Yukarıda femur’un epicondylus 

medialis’ine tutunur. Meniscus medialis’e de yapışan, uzun, geniş dikey seyirli 

bir bağdır (Liebnich ve ark., 2007b). 

Articulatio femoropatellaris: Patella ile femur arasındaki yer alan, 

kemik sayısına göre yalın (simplex), fonksiyon itibariyle de delabens (kızak) 

bir eklemdir. Eklem kapsülü oldukça geniştir. Femur’un condyluslar’ını ve 

patella’nın sınırlarını çepeçevre sarar (Adams, 2004; Dyce ve ark., 2010). 

Articulatio femoropatellaris’in ligamentleri  

Ligamenta patellae: Tibia ile patella arasında yer alan bağlardır. 

Özellikle equide’de bacağın statiğinde çok önemli rollere sahiptirler. Ayrıca, 

hareketin femoral bölgeden tibia’ya iletilmesinde yani dolayısıyla 

lokomasyonda oldukça önemlidir. İnsan, sus, küçük ruminant ve carnivor’larda 

tektir. Eqiude ve büyük ruminant’larda ise ligamentum patellae mediale, 

intermedium ve laterale olmak üzere üç tanedir (Dursun, 2008a; Sisson, 2016). 

Ligamentum patellae mediale: Patella’nın medial kesimi ile tuberositas 

tibiae’nin medial kısmı arasında yer alır. Oblik ve uzun bir bağdır (Bahadır ve 

Yıldız, 2008). 

Ligamentum patellae intermedium: Patella’nın apex’i ve yan tarafları 

ile tuberositas tibiae arasında uzanan bir bağdır (König ve ark., 2015). 

Ligamentum patellae laterale: Patella’nın lateral kesimi ile tuberositas 

tibiae arasında uzanan kısa bir bağdır (Dursun, 2008a). 

Ligamentum femoropatellare laterale: Patella’nın lateral açısı ile 

ligamentum collaterale laterale’nin başlangıcı yakın da yer alan bağdır yapışır 

(Liebich ve ark., 2015b). 

Ligamentum femoropatellare mediale: Patella’nın medial kesimi ile 

femur’un medial ligament çıkıntısı arasında uzanır.  Patella’yı femur’a 

bağlayan yanal bağlar ruminant’larda ince ve geniştir. Sus’ta kollateral bağlara 

kadar uzanmışlardır ve çok kuvvetlidirler. Köpekte ise, ince ve uzun bağlardır 

(Dursun, 2008a). 
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Articulatio tibiofibularis proximalis: Tibia ile fibula arasında yer alır. 

Ruminant’ların haricinde, diğer hayvanlarda tibia’nın lateral condylus’u ile 

caput fibulae arasındaki eklemdir. Eklem kapsülü oldukça dardır. Ligamentum 

capitis fibulae craniale ve caudale olmak üzere iki eklem tane bağı mevcuttur 

(Akers ve Denbow, 2013). 

 

Şekil 1. Köpeğin sol articulatio genus’u, cranial görünüm (A-C). Capsula 

articularis’in uzanması, B; articulatio genus’un patella kaldırılmış görünümi C; 

Medial görünümde lig. cruciatum’ların geçişi, D; Caudal görünüm, E. 1, 

Femur; 2, ossa sesamoidea m. gastrocnemius; 3, patella; 4, sulcus extensorius; 

5, tuberositas tibiae; 6, fibula; 7, tibia; 8, lig. patellare ; 9, sulcus extensorius’tan 

geçen m. extensor digitorum longus’un tendo’su; 10, meniscus medialis; 11, 

lig. collaterale mediale; 12, lig. femoropatellare lateralis; 13, lig. collaterale 

laterale; 14, trochlea; 15, lig. cruciarum caudale; 16, lig. cruciarum craniale; 17, 

meniscus lateralis; 18, 9 no’lu tendo’nun başlangıcı; 19, m. popliteus’un  

tendosu; 20, lig. meniscofemorale (Dyce ve ark., 2010). 
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5. Meniscus 

Meniscus’lar yarımay ya da (C) harfi şeklinde fibröz kıkırdaktan 

yapılmış oluşumlardır. Bir meniscus’un, iki kenarı ve iki yüzü vardır. Dışbükey 

olan kenarı kalın iken, içbükey olan kenarı ise incedir. Ayrıca, Femur ve 

tibia’nın kondillerine uyan bir içbükey üst ve bir de düz alt yüzü vardır (luliis 

ve Pulerà, 2007; Adams, 2014). 

Meniscus lateralis, meniscus medialis’e göre biraz daha yuvarlaktır. Bu 

meniscus’un cranial ucu area intercondylaris centralis’in hemen lateral tarafına 

yapışırken, caudal’i ise, aralarında bir açı yapan iki kordona ayrılır. Bu 

kordonlardan biri kısa ve yassıdır, incisura poplitea yakınına tutunur. Diğer 

kordon ise uzun ve kuvvetli bir bağdır. İçe ve yukarı yükselir, femur’un fossa 

intercondylaris’ine yapışır. Meniscus lateralis‘i femur’a bağlayan bu bağa 

ligamentum meniscofemorale adı verilir (luliis ve Pulerà, 2007). 

Meniscus medialis yarım ay şeklindedir lateral meniscus’tan daha 

geniştir. Area intercondylaris cranialis’ten çıkar ve area intercondylaris 

caudalis’e tutunur. Dış bükey kenar ligamentum collaterale mediale’nin iç 

yüzüne ve capsula fibrosa’ya yapışmıştır. 

Her iki meniscus cranial kısımları ligamentum transversum genus 

adındaki bağ aracılığıyla ile birbirine bağlanmıştır. Eklem kapsülü, proximal’de 

femur’un distal’de tibia’nın facies articularis’lerinin kenarlarına, aynı zamanda 

meniskusların dışbükey kenarlarına yapışır. Membrana synovialis femur ve 

tibia’nın condyluslarına ait medial ve lateral iki kese oluşturur. Eklem 

kapsülünün arka kesimi femur’un distal ucunun arka yüzü ile tibia’nın condylus 

medialis’i arasında uzanan fibröz bir bağla kuvvetlendirilmiştir. Bu bağ çapraz 

ipliklerden meydana gelmiştir ve birçok küçük damarla delinmiştir. Eklem 

kapsülünün arka yüzünde dikey seyirli arteria poplitea ve vena poplitea 

seyreder. Meniscus’larda sinir ve damar ağı oldukça zengindir. Meniscus zarar 

görürse, hasarlı bölge veya meniscus’un tamamı uzaklaştırılır (Dursun, 2008a; 

Dyce ve ark., 2010; Sisson, 2016). 

6. Articulatio Genus’da Etkili Kaslar 

Musculus quadriceps femoris: Femur’un cranial’inde yer alan, dört 

başlı bir kastır. M. vastus lateralis, m. vastus intermedius, m. vastus medialis 

ve m. rectus femoris’ten oluşur. Articulatio genus’a extension hareketi, 

articulatio coxae’yaise fleksiyon hareketi yaptırır (König ve ark., 2015). 
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Femur’un cranial’inde bulunur. Orjin olarak ayrı, ancak distal’de 

birleşen dört bölümden oluşur. Musculus rectus femoris, acetebulum’un hemen 

cranial’inde, os ilium’un corpus’undan çıkar. Diğerleri; vastus medialis, vastus 

inrtermedius ve vastus lateralis, corpus ossis femoris’in medial, cranial ve 

lateral yüzlerinden orijin alır. Ortak insertio noktası patella üzerinde görülür, 

ancak kas, patellar ligament vasıtasıyla patella’nın distal’ine devam eder ve 

aslında tuberositas tibiae’de sonlanır. Musculus rectus femoris, amaca uygun 

konumlanmamasına rağmen articulatio coxae’nın flexion’unda potansiyel 

seconder etkiye sahiptir. Musculus quadriceps femoris, nervus femoralis 

tarafında innerve edilir (König ve ark., 2015; Dursun, 2008a). 

Musculus biceps femoris: Femur’un caudolateral’inde yer alan ve üç 

kısımdan oluşan kas grubudur. Median bölümü arka bacağa abduksiyon, cranial 

bölümü articulatio genus’a extension ve caudal bölümü ise, articulatio genus’a 

flexion hareketi yaptırır. N. İschiadicus, n. gluteus caudalis ve n. tibialis 

tarafından innerve edilir (Popesko, 2010; Liebich ve ark., 2015b). 

Musculus semitendinosus: Femur’un caudolateral’inde yer alır. 

Articulatio genus’a flexion hareketi yaptırır. Arka bacağın yukarıya ve geriye 

çekilmesinde fonksiyon gösterir. N. tibialis ve n. gluteus caudalis tarafından 

innerve edilir (Dursun, 2008a; Dyce ve ark., 2010). 

Musculus semimembranosus: Femur’un caudomedial’inde yer alır. 

Articulatio genus’a extension hareketi yaptırır. N. tibialis tarafından uyarılır 

(Dursun, 2008a; Popesko, 2010). 

Musculus sartorius: Femur’un craniomedial’inde yer alır. Cranial ve 

caudal olmak üzere iki bölümden olusur. Cranial bölümü articulatio genus’a 

extension, caudal bölümü ise, arka bacağa adduksiyon hareketlerin 

yaptırılmasını sağlar. N. saphaneus ve n. femoralis tarafından uyarılır (König 

ve ark., 2015; Dursun, 2008a). 

Musculus pectineus: Femur’un mediodorsal’inde bulunur. Articulatio 

genus’un lateral tarafa doğru rotasyonunu sağlar. N. femoralis tarafından 

uyarılır. Bu kaslardan başka arka bacağın diğer kasları da articulatio genus’un 

lokomasyonuna yardımcı olurlar (Boyd ve ark., 2001). 
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Musculus tibialis cranialis: Origo’sunu tibia’nın condylus 

lateralis’inden alır, mediodistal tarsal eklemler ve ilişkili metatarsus üzerine 

yapışır. Bu kas sekonder supinator rolüyle birlikte Articulatio tarsi’nin 

flexor’udur (Boyd ve ark., 2001). 

Musculus popliteus: Eklemin caudal’inde bulunur. Femur’un condylus 

lateralis’inden tendinöz ve sınırlı bir başlangıç alır, Tibia’nın caudal yüzeyinin 

proximal üçte birine ise geniş ve etli bir şekilde bağlanır. Kasın tendo’sunun 

orijininde, köpek ve kedide bir susam kemiği bulunur. Musculus popliteus, 

articulatio genus’un flexor’u olması yanısıra; extremite’nin distal parçasına 

rotation yaptırır. Kas, nervus tibialis tarfından innerve edilir (König ve ark., 

2015; liebich ve ark., 2007b).  

Bununla birlikte, articulatio genus’un extensor’u olan kaslar tablo 

halinde şunlardır: 

Tablo 1. Articulatio genus’un extensor kasları (Liebich ve ark., 2015b*). 

İsim  Origo  İnsertio  Fonksiyon 

M. 

peroneus longus 

Fibulae, 

condylus lateralis 

tibiae 

Ossa tarsi 

(T1) veya ossa 

metatarsalia (mt1) 

Tarsus’un 

flexor’u arka 

bacağın içe doğru 

çekilmesi 

M. 

extensor 

digitorum longus 

Femur’un, 

fossa 

extensoria’sı 

Phalanx 

distalis’in 

processus 

extensorius’u 

Parmakların 

ve diz ekleminin 

extensor’u 

M. 

extensor 

digitorum 

lateralis 

Fibulae, 

condylus lateralis 

tibia 

4. veya 5. 

Parmağın phalanx 

media’sı, atta 

phalanx distalis’in 

proc. extensorius’u 

Parmakların 

extensor’u 

M. 

peroneus brevis 
Fibulae 

Ossa 

metatarsalia (Mt5) 

Tarsus’un 

flexor’u 
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*Liebich HG, König HE, Maierl J. Arka Bacaklar (Membri Pelvini). König HE, 

Liebich HG, Editors. Kürtül İ, Türkmenoğlu İ, Çeviri Editörü, Veteriner Anatomi 

(Evcil Memeli Hayvanlar). 6. Baskı. Malatya: Medipres; 2015b, s. 223-288. 

Ayrıca bacağın caudal’inde bulunan kaslar: 

a) M. triceps surae: 

• M. gastrocnemius; Caput mediale ve caput laterale’den oluşur. 

• M. soleus (köpeklerde bulunmaz) 

b) M. flexor digitorum süperficialis 

c) M. flexor digitorum profundus  

• M. flexor digiti I longus  

• M. flexor digitorum longus  

• M.tibialis caudalis kasları bulunur. 

7. Regio genus’ta bulunan bursalar 

Bursalar, diz eklemini çevreleyen muskulotendinöz yapıların, hareket 

anında birbirlerine sürtünmesini ve aşırı basıncı önlemeyi sağlayan içerisinde 

sinovial sıvı bulunan keseciklerdir (Liebich ve ark., 2007b). Diz eklemi 

bölgesinde çok sayıda bursa bulunur. Bunlar patella’nın alt yarımı ile deri 

arasında yer alan bursa subcutenea prepatellaris, patella ile m. quadriceps 

femoris’in kirişi arasında kalan bursa subtendinea prepatellaris, ligamentum 

patellae intermedium ya da sadece Ligamentum patellae’nın altında yer alan iki 

kiriş altı bursa, bursa infrapatellaris proximalis, bursa infrapatellaris distalis ve 

bursa subcutunea tuberositas tibiae bulunur (Liebich ve ark., 2007a). Bununla 

birlikte bu bölge civarında; bursa subtendinea m. bicipitis femoris, bursa 

subtendinea musculi semimembranosus, bursa subtendinea musculi 

semitendinosus, bursa ischiadica musculi semitendinei, bursa subteninea m. 

gastrocnemius lateralis ve medialis gibi bursa’lar yer almaktadır (Liebich ve 

ark., 2007a). 
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8. Regio genus’un vaskülarizasyonu  

A. circumflexa femoris lateralis: Bu damar atta, diğer hayvanların aynı 

isimli damarına karşılık değildir. Atta iliacofemoralis adıyla a. obturatoria’dan 

çıkar. A. femoralis’in dış yan tarafından çıkar. Önce m. sartorius ile m. rectus 

femoris daha sonra, m. rectus femoris ile m. vastus lateralis arasından geçerek 

yan tarafa varır. Ramus ascendes, ramus descendes ve ramus transversus olmak 

üzere üç dala ayrılır. Equide’de ise sadece ramus descendes’e ayrılır (Liebich 

ve ark., 2015b; Dursun, 2008c). 

Ramus ascendes yukarıya ve geriye uzanır, a. circumlexa femoris 

medialis’in (a. profunda femoris’in dalıdır) ramus ascendes’i ile ağızlaşır (Dyce 

ve ark., 2010). 

Ramus descendes daha önce a. femoris cranialis olarak bilinen damardır. 

A. femoralis’in cranial yüzünden çıkar, m. rectus femoris ile m. vastus lateralis 

arasından ve hatta onun ön kenarında aşağı doğru iner. Diz eklemi yakınında a. 

genus proximalis lateralis ile anastomoz yapar. Seyrinde adı geçen kaslarda 

dağılan dallar verir. Ramus transversus ise, ince bir daldır. M. vastus 

intermedius’da dağılır (Doğuer, 1972; Dyce ve ark., 2010). 

A. genus descendes: A. femoralis’in distal’inden çıkar. M. 

semimembranosus ile m. vastus medialis arasından diz eklemine doğru 

seyreder. Articulatio genus bölgesinin özellikle iç kesimindeki kaslarda dağılır 

(Liebich ve ark., 2007a; Dursun, 2008c). 

A. poplitea: A. femoralis’in devamıdır. Caudolateral yanında v. poplitea 

yer alır. V. poplitea’nın arka ve dış yanında da n. tibialis bulunur. Kısa seyrinde 

a. genus proximalis medialis, a. genus proximalis lateralis, a. genus media, a. 

genus distalis lateralis dallarını verir (Akers ve Denbow, 2013). 

Rete articulare genus: A. tibialis cranialis, a. tibalis caudalis ve a. 

poplitea’dan başlangıç alan dalların birbirleri ile anastomozları sonucu, diz 

eklemi bölgesinde oluşan arteriel ağdır (Aspinall ve O’Reilly, 2005; Dursun, 

2008a). 

Rete patellae: A. poplitea, a. tibialis cranialis ve a. tibialis caudalis’ten 

çıkan dalların anastomozları sonucu, diz eklemi bölgesinde, yüzlek olarak 

oluşan arteriel ağdır. (Aspinall ve O’Reilly, 2005; Dursun, 2008a). 
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Articulatio genus’un ven’leri: Arka bacağın derin vena sisteminde 

bulunan venalar beraber seyrettikleri arterlerin isimlerini alırlar. Yüzeysel vena 

sisteminde ise v. saphena medialis (magna) ve v. saphena lateralis (parva) yer 

alır (Liebich ve ark., 2015ab). 

9. Regio genus’un lenf düğümleri ve lenf drenajı 

Bölgede şu lenf düğümleri yer alır: lymphonodi (lnn.) poplitei (kedi ve 

köpeklerde lnn. poplitei superficialis), tırnaklılarda lnn. poplitei profundi ve 

lnn. poplitei superficialis (König ve ark., 2015). 

Bu bölgede yer alan lymphocentrum (lc.) popliteum, exremitenin distal 

kısmını drene eder ve efferent damarları lnn. iliaci medialis’e açılır. Atlarda bu 

damar lnn. inguinalis profundi (lc. İliofemorale)’ye girer (Dyce ve ark., 2010). 

10. Regio genus’un innervasyonu 

Articulatio genus, n. tibialis ve n. peroneus (fibularis) communis’in 

dalları tarafından innerve edilir. Articulatio genus’un eklem çevresi dokularını 

innerve etmek için n. tibialis, n saphenus, ve n. peronealis’ten oluşan üç büyük 

sinir ağı mevcuttur. Bununla birlikte diz ekleminin, kollateral ligamentinin ve 

lateral eklem kapsülünün sensoriyal iletisi ise, n. peroneus tarafından sağlanır. 

Sinir demetlerinin ana gövdesi çapraz bağların femur ucunda bulunur. 

Articulatio genus’un en büyük innervasyon kaynağı, n. saphenus’tan dallanan 

medial eklem siniridir (Liebich ve ark., 2007b). 

11. Regio genus’un biyomekaniği 

Sacrum ve coxae, articulatio sacroiliaca aracılığıyla ile sıkı bir şekilde 

bağlıdır. Bu durum arka bacağın itme kuvvetinin gövdeye etkili şekilde 

iletimini sağlar. Arka bacağın kas yapısı ön bacağa göre çok daha iyi 

gelişmiştir. Atta sırayla patellar kilit mekanizması ve eklemlerin fiksasyon 

mekanizması, kas dokusundan türeyen kollajen bandlar ve iskeletsel 

adaptasyonlar gibi birçok modifikasyon ağırlık taşımasıyla alakalı kas gücü 

azaltmaya ve articulatio genus ile articulatio tibiotarsale hareketini 

birleştirmeye hizmet eder. İlki articulatio genus ile buna bağlı olarak articulatio 

tibiotarsale’nin hareketsiz kalması ve patella’nın kilitlenmesiyle sonuçlanan 

patella’nın ligament ve kemiklerinin düzenlemesiyle oluşturulur. Articulatio 

genus’un normal flexion ve extension’unda patella trochlear olukta kayar. 

Patella’nın medial bükücüsüyle birlikte extension, trochlear oluğun proximal 
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ucunun ötesinde ligamentum patellae mediale ve intermedium arasında 

tuberculum trochlea ossis femoris’te oluşur. Parapatellar kıkırdak tuberculum 

trochlea ossis femoris’e yerleşir, böylece extension pozisyonunda diz eklemi 

kilitlenmiş olur. Bu mekanizma ata minimum kas gücü ile tek bir arka ayağın 

üzerine ağırlığını vererek dinlenmesini sağlar. Son çalışmalara göre, bu 

kilitlenme mekanizması tamamen pasif değildir. Musculus vastus medialis 

patella ve parapatellar kıkırdağın yanı sıra, ligamentum patellae mediale ve 

intermedium tarafından oluşturulan medial döngü pozisyonu aktif olarak 

devam ettirir. Mekanizmayı serbest bırakmak için, ağırlık diğer bacağa 

kaydırılır ve uyluktaki musculus quadricps femoris patela’yı proximal’e çeker. 

Hafif yana bükülme ile patella trochlear oluğa geri döner. Eğer patella 

kilitlenmiş ise ya da hareket esnasında kilitlenme oluşursa articulatio genus ve 

articulatio tibiotarsale gerilirken articulatio metatarsophalangea ve articulatio 

interphalangea distalis bükülür ve at ayağını sürür. Arka bacakta doğrusal 

konformasyona sahip olan atların ve Shetland midilli‘lerinin patellar kiilit 

mekanizmasına yatkın olduğu düşünülmektedir. Diğer modifikasyonun 

equidae’lere özgü articulatio genus ve articulatio tibiotarsale hareketleriyle 

bağlantılı olan eklemlerin fiksasyon mekanizması olduğu bilinir. Eklemlerin 

fiksasyon mekanizması cranial’de m.peroneus tertius, karşıda m.gastrocnemius 

ve caudal’de m.flexor digitorum süperficialis tarafından oluşturulur. M. 

peroneus tertius’un bağlanması normal hayvanda articulatio genus’un 

flexion’una articulatio tibiotarsale’nin flexion’unun eşlik etmesini sağlarken 

caudal’deki kaslar articulatio genus’un extension’una articulatio 

tibiotarsale’nin extension’unun eşlik etmesini sağlar (Maierl ve ark., 2015). 

12. Regio genus’un bölümleri 

Regio genus’un klinik yönden farklı yapıları kapsaması nedeniyle regio 

genus cranialis, lateralis ve medialis diye üç bölgeye ayrılarak incelenmektir. 

Bunanla birlikte regio poplitea (diz ardı) bölgesi de bu bölgenin sınırları 

içerisinde yer almaktadır (Adams, 2004; Dyce ve ark., 2010). 

Regio genus cranialis, patella’nın bulunduğu bölge oluşumu nedeniyle 

bu bölgeye Regio patellaris de denir. Bu bölgede eklem üzerinde kas bulunmaz. 

Öne doğru dış bükeylik gösterir. Derinin hemen atında patella ve patella’ya ait 

ligamentler bulunur. Bu bölgede çok sayıda bursa bulunur. Bunlar deri ile 

patella’nın alt yarımı arasında yer alan bursa subcutenea prepatellaris, patella 
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ile m. quadriceps femoris’in kirişi arasında kalan bursa subtendinea 

prepatellaris, ligamentum patellae intermedium ya da sadece ligamentum 

patellae’nın altında yer alan iki kiriş altı bursa, bursa infrapatellaris proximalis 

ve bursa infrapatellaris distalis bulunur (liebich ve ark., 2015a; Sisson, 2016). 

Regio genus lateralis’de deri ve fascia’nın altında, femur’un fossa 

extensoria’sından orgio’sunu alan m. extensor digitorum longus ile m. peroneus 

tertius’un ortak kirişi ve kasın başlangıç kısmı bulunur (Dursun, 2008c). Ayrıca 

fossa m. poplitei’den çıkan m. popliteus’un başlangıç kısmı yer alır. Bu bölgede 

sinir olarak derinin hemen altında n. peroneus communis (n. ischiadicus’un 

dalıdır)’ın dalı olan n. peroneus süperficialis, ventral’e doğru seyreder (König 

ve ark., 2015). 

Regio genus medialis’de m. gracilis’in, onun hemen cranial’inde m. 

sartorius’un, daha caudal tarafta da m. semimembranosus’un bu bölgeye kadar 

uzanmış olan distal uçları bulunur. Bu bölgede damar olarak extremitelerin iç 

yüzünün yüzeysel venöz kanını toplayarak getiren v. femoralis’e döken v. 

saphena medialis (magna) bulunur (Doğuer, 1972). 

Regio poplitea, regio genus caudalis olarak da tanımlanır. Femur’un 

distal ucunun caudal’in deki facies poplitea denilen kesimdir. Dizin arka 

bölgesindeki düz ve geniş üçgen şeklindeki sahadır. Bu bölgenin sınırını, 

proximal sınırını linea aspera’nın birbirinden uzaklaşan iki dudağı (labium 

mediale ve labium laterale), distal sınırını ise, linea intercondylaris belirler 

(Doğuer, 1972; Dursun 2008b; König ve ark., 2015).  

13. Regio genus’un klinik önemi 

Vücudun en büyük eklemi olan articulatio genus’un travmalara son 

derece maruz kalışı, bu oranda da korunmasız oluşu bölgeden çok kuvvetli 

kirişlerin (ligamenta cruciata genus, ligamentum collaterale mediale, 

ligamentum collaterale laretale, ligamentum capitis fibulae craniale, 

ligamentum capitis fibulae caudale, ligamenta patellae, ligamentum 

femoropatellare laterale, ligamentum femoropatellare mediale) geçmesi, bu 

kirişlerin altında bursa’ların (bursa subcutunea tuberositas tibiae, bursa 

subcutunea prepatellaris, bursa infrapatellaris proximalis, bursa infrapatellaris 

distalis) bulunuşu, eklem yüzlerinin birbirine uyumunu sağlamak için eklem 

yüzleri arasına giren meniscus’ların bulunuşu bölgenin klinik önemini ortaya 

koymaktadır (Dursun, 2008b).  
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Bununla birlikte, arteria ve vena poplitea’nın bulunduğu bölge oluşu 

aynı zamanda bu damarların uç dalları olan a. v. tibialis cranialis ve a. v. tibialis 

caudalis’in başlangıç kesimlerinin bulunduğu yer oluşu nedeniyle klinik 

bakımdan önemlidir. Ayrıca, ruminant’larda et muayenesinde yararlanılan 

lymphonodi poplitei’nin de bu bölgede bulunuşu bölgenin önemini gösterir 

(Doğuer, 1972; Dursun 2008b; Liebich ve ark., 2007a; König ve ark., 2015). 

Sonuç olarak, yapılan bu çalışmada regio genus’ta bulunan anatomik 

yapılar ve bu bölgenin klinik öneminden bahsedilmiştir.  Regio genus’ta yer 

alan bu anatomik yapıların bilinmesi başta klinik bilimler (Cerrahi, Ortopedi, 

Radyoloji, Patoloji vs.) olmak üzere bölge ilgili her türlü hekimlik 

uygulamalarda faydalı olacağı ümit edilmektedir. Bununla birlikte hazırlanan 

bu çalışmanın bölge ile ilgili anatomi eğitimi alan öğrenciler açısında önemli 

olduğu düşünülmektedir. 
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