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ÖNSÖZ 

Sağlık bilimleri, genel anlamıyla sağlığı korumak ve sağlıklı yaşamı 

sürdürmenin yanı sıra hastalıkları tedavi etmek üzere, tanı ve tedavi ile ilgili 

bilimlerin bütünü olarak ifade edilebilir. Sağlıkta malpraktisler, gelişmiş 

toplumlar da dâhil olmak üzere, birçok toplumda önemli bir sorun olup, hâlâ 

da olmaya devam etmektedir. Bu sorun da hastalara, hasta yakınlarına ve 

doktorlara olumsuz şekilde yansımaktadır. Bu sorunun, doğru teşhis ve tedavi 

yöntemlerinin uygulanması ile büyük ölçüde azaltılabileceği açıktır. 

Doğru planlanmış ve sonuçları doğru raporlanmış araştırma ve 

derlemeler; Sağlık bilimlerinde doğru tanı ve tedavi yöntemlerinin 

uygulanması, hastaların tedavi edilmesi ve hastalıkların ortadan kaldırılması 

sürecinde oldukça önemlidir. Doğru tedavi yönteminin uygulanabilmesi için 

hastalığın doğru teşhis edilmesi temel ön koşuldur. Bu bağlamda, doğru tanı 

ve tedaviye önemli katkılar sağlayabilecek, iyi tasarlanmış, doğru ve güvenilir 

sonuçlar veren araştırma ve derlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, 

hazırlanan bu kitabın amacı; kolay erişim ve yararlanma imkânı sağlamak 

üzere, Sağlık bilimlerindeki bir kısım araştırma ve derlemeleri bir araya 

getirerek okuyuculara sunmaktır. 

Böylece, 11 bölümden oluşan kitabımız; insan vücudundaki, şeker ve 

tansiyonun dengede tutulmasına yardımcı olan kortizol hormonunun 

seviyesini dengede tutan adenokortikotropik (ADCH) hormon fizyolojisi ile 

başlamaktadır. İkinci bölümde egzersiz yer alırken, yaşlılığa genel bakış, 

üçüncü bölümde kendisine yer bulmuştur. Dördüncü bölüm, kemik doku 

üzerine cinsiyet hormonlarının ve yaşın etkisi hakkındandır. Son derece 

saldırgan bir kanser türü olan GBM (Gliablastoma multiforme) hücrelerinin 

glutamatla ilişkisi, beşinci bölümde açıklanmıştır. Altıncı bölümde palyatif 

bakım yer almıştır. Acil serviste karın ağrısına yaklaşım, yedinci bölümde 

sunulurken, sekizinci bölümde acil servislerde medikolegal konulara 

değinilmiştir. Dokuzuncu bölüm, adsorpsiyon yöntemi ile boyar maddelerin 

uzaklaştırılmasında pomza kullanımı ile ilgilidir. Tıbbi çalışmalarda ikiz 

araştırmaları, onuncu bölümde açıklanmaktadır. Son bölüm ise başta Sağlık 

bilimleri olmak üzere, birçok alandaki araştırmalarda ihtiyaç duyulan basit 

nedensellik (sebep-sonuç) modelini ve analizini içermektedir. 

Kitapta oluşabilecek olası hataları en aza indirgemek üzere, zaman ve 

imkânların elverdiği ölçüde, kitabın olabildiğince dikkatli bir şekilde 
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hazırlanmasına gayret edilmiştir. Ancak yine de oluşabilecek hatalar için 

okuyucularımızın affına sığınıyoruz. Bu kitabın okuyuculara ve yeni 

çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılara yararlı olması dileğiyle, kitabın 

hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

 

Editörler  
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GİRİŞ 

Adenokortikotropik hormon hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve 

böbrek üstü bezlerin korteksini uyaran polipeptit yapıda bir hormondur. 

Kortikotropin Serbestleştirici Hormon (CRH) 41 aminoasitlik tek zincirden 

oluşmuştur. Hipotalamusun paraventriküler çekirdeğindeki nöronlarından 

salgılanır. Hipotalamusun medyan eminensinde yer alan nöronların sinaptik 

terminallerinde bulunan salgı vezikülleri CRH’ı depolar ve yokluğunda hızlı 

bir şekilde CRH sentezler. Ön hipofiz bezine portal ven aracılığıyla taşınır. 

Buradaki kortikotropin hücrelerinin zarlarındaki özgül reseptörlerine 

bağlanarak Adrenokortikotropik hormon (ACTH) salgısını uyarır. ACTH Ön 

hipofiz hormonudur. Kortikotrop hücrelerden salınır.  39 amino asitli tek 

zincirden oluşur. Adrenal kortekste glikokortikoid ve androjen yapımını 

uyarır, kortekste zona fasikulata ve zona retikülaris bölümlerinin 

büyüklüğünü sabitler. ACTH salınımının azalması zona fasikulata ve zona 

retikülaris bölümleri atrofiye uğrar(Guyton ve Hall., 2021; Walter ve ark., 

2016). 

 

1. ACTH’ın Sentezi 

ACTH, özellikle akciğerin küçük hücreli karsinomlar durumunda dış 

kaynaklardan da üretilebilir. Bunun dışında ACTH ön hipofizde yer alan 

kortikotrop hücrelerinin veziküllerinden salgılanır. ACTH öncüsü 

Proopiyomelanokortin (POMC) adında bir preprohormondur ve RNA 

molekülünün başlangıçta oluşturduğu hormondur. POMC sadece ACTH için 

değil, aynı zamanda çeşitli peptid hormonları içinde öncü maddedir. Ön 

hipofiz içinde POMC uzun N-terminali peptidini üretmekte, bir birleştirme J 

peptidi, sonrasında ACTH ve en son ucunda ise β lipotropin 

bulunmaktadır(Nishida ve ark., 2005). Dokuda bulunan işlemci enzim tipine 

göre herhangi bir dokuda POMC kaynaklı ürünün tam olarak ne olacağı 

belirlenmiş olur(Şekil 1). Hipotalamusta PC2’nin ekspresse edilmesi α,β ve γ 

MSH, β endorfin ve γ lipotropin yapımını sağlar ve ACTH oluşmaz. α MSH 



Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler| 6 

 

 

iştah düzenlenmesinde temel bir rol oynar(Mazurkiewicz ve ark., 2000; Peters 

ve ark., 2000). 

MSH, derinin dermis ve epidermis arasında yer alan melanositlerden 

koyu bir pigment olan melanin oluşmasına ve epiderrmiste yayılmasına neden 

olur(Lerner ve ark., 1961). Bir kişiye 8-10 gün süreyle MSH enjeksiyonu 

derinin koyuluğunu belirgin bir şekilde artırabilir. ACTH, MSH’ın melanosit 

uyarıcı etkisinin yaklaşık 1/30’una sahiptir. Fakat MSH, ACTH’a göre çok az 

salgılandığından derinin rengini belirlemede ACTH’ın daha büyük rol aldığı 

düşünülmektedir(Guyton ve Hall., 2021). 

 

 

Şekil 1: POMC’un prohormon konvertaz 1 ve 2 ile parçalanmasından sonra oluşan 

ürünler (Pritchard ve ark., 2002) 

 

α-MSH: 1-39 amino asitli ACTH’ın karboksipeptidaz ile türetilen C-

terminalinden 1-13 aminoasit zincirinin oluşmuştur. Ardından C-terminal 

amidasyonu ve N-terminal asetilasyonu bu zinciri takip eder(Mountjoy., 

2010). α-MSH özellikle fare ve sıçanlarda öncelikli olarak hipofizin orta 

lobundaki melanotrop hücreler tarafından üretilir. Yetişkin insanların 

hipofizinde belirgin orta lob bulunmadığı için insanlarda  α-MSH kaynağı 
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yoktur. Ayrıca α-MSH ön hipofizde üretildiği düşünülmemektedir. Bu 

yüzden, normal durumlar altında insanlarda α-MSH dolaşımı açık değildir. 

CLIP: Cortikotropin Benzeri ara Lob Peptit (CLIP), ACTH’ın α-MSH 

tan sonraki bölümünden oluşur. 18-39 amino asitli bir kısımdır. Aynı α-MSH 

gibi bu hormonda ara lobta oluştuğu için ve insanlarda da ara lob gelişmediği 

için CLIP dolaşımı insanlarda olduğu düşünülmemektedir. 

N-Proopiomelanokortin: N-proopiokortin (N-POC), POMC’un N 

terminal dizisinden oluşur. Ortada bir MSH dizisi ile 76 amino asitli bir 

peptittir. Peptidin N-terminal ucunda bir triptofan kalıntısı vardır. Sisteinleri 2 

ile 24 ve 8 ile 20'yi bağlayan iki disülfür köprüsü bulunur. Bu POMC'yi 

düzenlenmiş yola yönlendiren sıralama sinyali için önemli olduğu 

düşünülmektedir(Cool ve ark., 1995).  

γ-Melanosit Uyarıcı Hormon: γ1-MSH insan N-POC’da 51 ile 62 

amino asitli pozisyonunda ve α-MSH ile homolojik diziye sahiptir. γ1-MSH'ın 

C terminalinde γ2-MSH (51-63) ve γ3-MSH(51-76) olarak isimlendirilen 

genişletilmiş biçimleri vardır. 

Bağlantı Peptit: N-POC ve ACTH arasında bulunur ve 30 amino 

asitlik bir peptittir. İnsan hipofizlerinden 1981'de izole edildi ve 

homodimerler formunda insanlarda dolaşımı görüldü(Seidah ve ark., 1981). 

β-Lipotropin: POMC’un C terminalinde oluşur ve prohormon 

konvertaz 2 enzimi ile γ –lipotropin ve β-endorfine parçalanır. İnsan ön 

hipofizinde, çok az β-endorfine ile β-lipotropinin insan dolaşımındaki miktarı 

bu peptitin ana formu kadar sınırlıdır(Gibson ve ark., 1993).  

β-Endorfin: Bu 31 amino asitli bir peptid olup β-lipotropinin 

bölünmesi ile oluşmuştur. β-Endorfine N-asetillenmeye tabi tutulabilir ve 

dokuya özel etkiler yaratabilir. β-Endorfinin C-terminalinin kesilmesiyle 

peptidlerden α-endorfin (β-endorfin 1-16), γ-endorfin (β-Endorfin 1-17) ve δ-

endorfin (β-endorfin 1-27) gibi türler bulunmuştur. Hipotalamus da bu 

peptidlerin işlevi hakkında daha çok şey bilinmektedir(Dutia ve ark., 2012). 
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Çok az miktarda hipofizde β-lipotropin, β-endorfin bölünmüştür. Hipofizden 

kan dolaşımına neredeyse hiç β-endorfin aktarılmaz(Gibson ve ark., 1994). 

Hipotalamusdan kortikotropin serbestleştirici hormon (CRH) ön 

hipofizden ACTH salgılaması uyarır ve ACTH’da sırayla, adrenal korteksten 

kortizol sentez ve salgılanmasını uyarır. Kortizolün sentezi ve salgılanmasının 

düzenlenmesi günlük devirsel ritim veya merkezden tahrikli stres tepkisi 

(fiziksel stres, ağrı, hpoglisemi vs.) olarak oluşur. Kortikotropin Salgılatıcı 

Hormonun (CRH) hipotalamus nöronlarından serbest bırakılması ile başlar. 

ACTH doğrudan adrenal fasikülata ve reticularis katmanlarını uyararak 

kortizol üretimi ve salgılanmasını sağlar. Kortizol sirkülâsyonu hem ACTH 

hem de CRH’ın serbest bırakılması üzerine negatif geri bildirim kontrolü 

uygular(Guyton ve Hall, 2021; Walter ve ark., 2016)(Şekil 2).  

 

 

Şekil 2: Kortizol sirkülâsyonu hem ACTH hem de CRH’ın serbest bırakılması 

üzerine negatif geri bildirim kontrolü (https://www.ozperozorun.com/kortizol-stress-

hormonu-nedir-kortizol-ve-spor/) 
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Antidiüretik Hormon (ADH) da kortikotropin salgılatıcı etki gösterir. 

Özellikle stres gibi belirli fizyolojik koşullarda ADH, CRH’ın etkisini artırır. 

Bunun nedeninin Prepro-CRH sentez geni ve Prepro-ADH sentez geninin 

önemli derecede benzer olmasından kaynaklanmasından olduğu 

düşünülmektedir. CRH, Gonadotropin Salgılatıcı Hormon (GnRH) ve 

gonadotropinlerin sentezini azaltıp seksüel davranışı baskılar ve üreme 

işlevini zayıflatır. CRH beslenme ve büyümeyi de azaltır. İmmun sistemde 

sitokinlerin sayısını ve hedef hücrelerdeki etkilerini artırır. Dolaşımda özgül 

bir proteine bağlı olarak taşınır. Urokortin olarak isimlendirilen ilişkili bir 

peptid CRH’a %45 benzerlik gösterir. Supraoptik ve paraventriküler 

çekirdeklerde, medyan eminenste bulunur ve ACTH salgılanmasında güçlü 

bir uyarıcıdır(Verney., 1947).  

 

2. ACTH’ın Etkileri 

 Adrenal kortek dıştan içe doğru zona glomerüloza (ortalama %15’ini 

oluşturur), zona fasikülata (ortalama %75’ini oluşturur) ve zona retikülaris 

(ortalama %10’ini oluşturur) olmak üzere üç katmandan oluşmaktadır(Şekil 

3).  Adrenal kortekste ACTH, üç tip steroid salgılayan hücrelerin zarlarındaki 

Melanokortin 2 Reseptörüne (MC2R) bağlanır. Fakat sadece fasikülata ve 

retikularis katmanlarındaki hücrelerden kortizol salınır. Çünkü kortizol 

sentezlemek için gerekli olan 17 -hidroksilaz enzimi bu hücrelerde vardır. 

Bu hücreler ACTH cevaben kortizol salgılayan tek hücrelerdir. ACTH diğer 

eylemlerde fizyolojik konsantrasyonlarda çok az öneme sahiptir. MC2R 

heterotrimerik G proteine bağlı olan adenilsiklazı uyarır. [cAMP] artışın 

sonucu olarak çeşitli proteinlerin fosforile olmasının sonucu olarak PKA 

yolunu harekete geçirir. ACTH’ın hızlı bir etkisi kortizol oluşumunda oran 

kısıtlayıcı aşamayı uyarır. Yani kolesterol dezmolaz enzimi ile kolesterolün 

pregnenolona dönüşümünü uyarır(Weitzman., 1971). 
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Şekil 3: Adrenal korteksin katmanları 

(https://www.majordifferences.com/2014/04/difference-between-adrenal-cortex-

and.html) 

 

Buna ek olarak, ACTH’ın daha uzun bir zaman etkisi kortizol sentezi 

için gerekli olan çeşitli proteinlerin sentezidir.  

1. kortizol sentezinde yer alan P-450 enzimleri 

2. kandan kolesterol alımı için gerekli olan LDL reseptörü 

3. adrenal bez tarafından kolesterol sentezi için oran-sınırlayıcı enzim 

olan 3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A (HMG-CoA) 

redüktaz 

Hipofiz ACTH’ın yokluğunda, adrenal korteksin fasikülata ve 

retikülaris katmanlarında atrofi gelişir. Fakat glomerüloza tabakası, ACTH 

yokluğunda atrofi gelişmez, çünkü trofik faktörler olan Anjiyotensin II (Ang 

II) ve K+ iyonunun yüksek seviyede olması glomerüloza tabakasını trofik 

tutar(Fitzsimons., 1998). Fasikülata ve retikularis katmanlarının atrofisi 

glukokortikoid ilaçlar ile tedavi edilen kişilerde rutin olarak oluşuyor ve ilacın 

kullanımı aniden kesildiğinde adrenal yetmezlik ile kişi karşılaşıyor. Aksine 

ACTH tarafından adrenal bezin kronik uyarılması (hipofiz tümörlerinde ya da 
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kronik stres gibi durumlarda), Cushing hastalığı gelişebilir. Tam aksine 

kortizol üretiminin azaldığı durumlar ise addison hastalığına sebep olur. 

Cushing Sendromu: Hastalığın ilk önce Harvey Cushing tarafından 

tanımlanmasıyla adı Cushing sendromu olarak isimlendirilmiştir. Plazma 

glikokortikoidlerin (özellikle kortizol) uzun süre artışıyla ortaya çıkan klinik 

bir tablodur. İki çeşidi vardır. ACTH’a bağılmı ve ACTH’a bağımsız olarak 

gelişin Cushing sendromu(Guyton ve Hall., 2021).  

ACTH’a bağımsız gerçekleşen çeşidi genellikle tedavi amaçlı 

glikokortikoidlerin kullanılmasıyla oluşmaktadır. Çünkü romatoid artrit gibi 

müzmin hastalıklarda kortizolün antieflamatuar etkisinden yararlanılmakta ve 

plazma glikokortikoid seviyesi artmaktadır. Ayrıca adrenal korteks tümörleri, 

adrenal korteks hücreleri gastrik inhibitör polipeptit (GIP), vazopressin, β-

adrenerjik agonistler, İnterlökin-1 (IL-1) ve gonadotropin serbestleştirici 

hormon (GnRH) reseptörlerini anormal olarak eksprese eder. Sonuçta bu 

peptidler glikokortikoid salgısının artmasına neden olurlar(Kirk ve ark., 1999; 

Gordon., 1995).  

ACTH’a bağlı Cushing sendromu, genellikle nedenleri arasında ön 

hipofiz bezinin kortikotrop hücrelerinde görülen tümörler ve CRH salgısını 

uyaran başka tümörler (örneğin; akciğer tümörleri) plazma glikokortikoidlerin 

miktarını arttırır.  

Her iki durumda da uzun süre artmış olan plazma glikokortikoid 

miktarı vücutta bir takım değişikliklere yol açar. Protein metabolizmasında 

artmış olan katabolizma sonucu bireylerde protein tükenmesine yol açar. 

Özellikle deri ve deri altı dokulardaki kasların zayıflaması nedeniyle deri 

incelmiş ve yara oluşması kolaylaşır ve açılmış yaraların iyileşme süresi uzar. 

Saçlar ince ve seyrek olur. Yüzde ve vücudun diğer noktalarında kıllanmalar 

artar. Bu artışın sebebi adrenal androjenlerin salgısındaki artmalardan 

kaynaklanır.  

Yıkılan proteinlerden salınan amino asitelerin çoğu plazma ile birlikte 

karaciğere gider. Bunlar glikoneojenesiz ile glikoza çevrilir. Kandaki glikoz 
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miktarının artmasına neden olur. Artmış kan glikoz seviyesi insilün salınımını 

uyarır. Fakat insülinin hücreler üzerindeki etkisinin glikokortikoidler 

tarafından azaltışmış olmasından dolayı, insülin ortalama sadece %50’lik bir 

glikoz düşürülmesine neden olur. Adrenal korteksten kaynaklı olan bu 

duruma adrenal diyabette denir. 

Derideki yağlanma bölgelerde farklılıklar gösterir. Ekstremitelerde deri 

altı yağ tabakası azalmış fakat göbek etrafında, yüz, boyun ve ensede yağ 

kalınlığı artmıştır. Karın bölgesinde artmış olan yağ tabakası derinin 

gerilmesine ve deri altı bağ dokunun bütünlüğünün bozulması ile kırmızımsı 

mor renginde deri altı dokuların görünmesine neden olur. Bunlara sitrialar 

denilir. 

Artmış glikokortikoid miktarı kemiklere kalsiyum girişini azaltır ve 

osteoporozu destekler. Oluşan tablo ile omur gövdesinin çökmesi ve kolay 

kemik kırılmaların oluşmasına neden olur.  

Cushin sendromunda, önemli mineralokortikoid etki gösteren 

glikokortikoidler vardır. ACTH salgısının artmış olduğu bulgularda 

deoksikortikosteron da artar. Vücutta tuz ve su tutulmasında yanakların 

kırmızılaşmasına “ay dede yüz” görünüşüne neden olur. Böbreklerden Na+ 

emilimi K+ sekresyonuna neden olur ve halsizlik oluşabilir. Cushing 

sendromlu hastaların ortalama %85’inde hipertansiyon vardır. Bu durum 

kandaki deoksikortikosteron, anjiyotensinojen artmasından veya 

glikokortikoidlerin kan damarları üzerine direk etkisinden olabilir. 

Glikokortikoidlerin mental durum üzerine etkileri öforiden belirgin 

toksik psikoza kadar değişebilen anormalliklere yol açar. Ayrıca iştah artışına, 

uykusuzluk gibi durumların oluşmasına da neden olur. 

Addison hastalığı: Adrenal korteks tabakasının atrofisine sebep olan 

durumlardan kaynaklanır. Birincil ve ikincil adrenal yetmezlik olarak iki 

gruba ayrılır. Birincil grub bazı enfeksiyonların yol açtığı adrenal korteks 

atrofisi. İkincil adrenal yetmezliğin sebebi ise CRH ve ACTH eksikliğinden 

kaynaklanan adrenal yetmezlikler. 
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Enfeksiyonlar: Addison hastalığının %80’ni vücudun bağışıklık 

sistemi vücudun kendi hücrelerine ve organlarına saldırdığı otoimmün 

bozukluktan kaynaklanıyor. Bağışıklık sistemi yavaş yavaş adrenal korteksi 

tahrip edip atrofisine neden olur. Adrenal yetmezlik 1849 yılında Dr. Thomas 

Addison tarafından tanımlanmıştır(Smith ve ark., 1998). O zamanlar da buna 

en fazla neden olan durum tüberküloz hastalığıydı. Çünkü yangı hastalıkları 

da adrenal yetmezliğe neden olabilir. Yine otoimmün hastalıklar arasında yer 

alan HIV/AIDS hastalığı da bu durumu tetiklemektedir.  

CRH ve ACTH Eksikliği: Cushing sendromuna neden olan ön hipofiz 

tümörlerinin cerrahi olarak çıkarılması ikincil adrenal yetmezliğe neden olur. 

Çünkü ACTH fazla salgılanması plazma kortizol seviyesinde müthiş bir artışa 

neden olur. Oluşan durum sonrası vücut dokuları kortizol hormonuna uzun bir 

süre maruz kalır. Aniden tümörlerin çıkarılması dokularda kortizolün ani 

düşmesine ve bunun adrenal korteksten karşılanmamasına nedne olarak 

adrenal bir yetmezlik tablosu oluşur. Bunun dışında hipofizde kan akışının 

bozulması, hipofiz veya yakın tümörlerin tedavisinde radyasyon uygulanması, 

hipotalamus parçalarının cerrahi olarak çıkarılması ve hipofiz enfeksiyonları 

da addison hastalığına neden olur(Smith ve ark., 1998).   

Kortikositeroid ilaçların birden kesilmesi ikincil adrenal yetmezliğe 

neden olan durumlar arasında yer alır. Sıklıkla astım, romatoid artrit ve 

ülseratif kolit gibi inflamatuvar hastalıkların tedavisinde reçete edilir. Reçete 

edilen glikokortikoidler vücutta normal üretilenlerden daha yüksek değerlere 

ulaşır. Uzun süre dışarıdan alınan glikokortikoidlerin kullanılması adrenal 

bezlerden üretilen miktarın düşmesine neden olur. İlaçların durdurulması ve 

adrenal bezlerin az çalışması sonuçta ikincil adrenal yetmezliğe neden olur. 

Adrenal bezlere fonksiyon kazandırmak ve adrenal yetmezliği önlemek için 

ilaç dozlarının aylar öncesinden kademeli bir şekilde düşürülmesi ve sonra 

bırakılması gerekmektedir.  

Arginin Vazopressin: CRH, ACTH’ın salgılanmasında büyük bir 

düzenleyici olmasına rağmen paraventriküler çekirdekte diğer bir hormon 
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olan arginin vazopressindir (AVP).  AVP ayrıca güçlü bir ACTH 

serbestleştirici maddedir.  AVP, muhtemelen çeşitli stres durumlarında (ağrı, 

emasyonel durum vs.) ACTH sekresyonu düzenlenmesinde önemli fizyolojik 

bir role sahiptir(Wuster ve ark., 2001). 

Hipotalamusun paraventriküler çekirdeğindeki nöronlarından 

salgılanan CRH, uzun portal venler aracılığıyla ön hipofiz kortikotroplara 

ulaşır. Hücrelerinin zarlarındaki kendine özgül G protein üzerindeki 

reseptörlerine bağlanır. Bu olay Adenilsiklaz/Siklik AMP/ protein kinazA 

(AC/cAMP/PKA) yolunu tetikler. L tipi Ca+2 kanallarının aktivasyonu hücre 

içine Ca+2 girişini hızlandırır ve sitoplazmadaki ACTH’ın serbestleşmesine 

neden olur (Şekil 4). CRH ayrıca gen transkripsiyonunu ve ACTH öncüsünün 

(proopiyomelanokortin) sentezini artırır. 

 

 2.1. Steroidlerin Biyosentezi 

Doğal olarak üretilen adrenal korteks hormonları kolesterolden 

sentezlenir. Bütün steroidlerin öncü maddesi kolesteroldür. Kolesterolün 

hücreye sağlanması ya dolaşımdaki LDL’den (Düşük Dansiteli Lipoprotein) 

bu büyük bir kısmını oluşturur (ortalama %80), daha az miktarda da adrenal 

korteks hücreleri asetattan (ortalama %20) kolesterol sentezlenir. LDL 

plazmadan intertisyel hücre arasına geçer. Hücre zarı üzerindeki kaplı 

çukurlardaki reseptörlere bağlanır. Çukur uçları birbirine yaklaşarak LDL’yi 

endositozla hücre içine alır. Lizozomla kaynaşma olur ve kolesterol 

sentezlenir. Kolesterol mitokontrilerde kolesterol desmolaz enzimleri ile 

pregnenolona çevrilir(Payne ve ark., 2004). Kolesterol lipit damlacıklarında 

esterlerlenip depolanır(Şekil 5). Daha sonra kolesterol ester hidrolaz, lipit 

damlacıklarında serbest kolesterol oluşumunu katalizler. Sterol taşıyıcı bir 

proteinle kolesterol mitokondriye taşınır. Kolesterol desmolaz enzimi ile 

katalize olup pregnenolona çevrilir. Bu enzim sitokrom P450 ailesinin bir 

üyesidir ve P450 scc olarakta bilinir(Ito ve ark., 2005).  
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Şekil 4: CRH’ın salgılamasını tetikleyen durumlar ve sonrasında ACTH 

salgılanması(Walter ve ark., 2016)  
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Pregnenolon düz endoplazmik retikuluma girer, burada bir kısımı 3β-

hidroksisteroid dehidrojenazla katalize edilen bir reaksiyonla dehidrojene 

edilerek progesteron oluşturulur. Düz endoplazmik retikulumda, bu enzim 

17α-hidroksipregnenolonun 17α-hidroksiprogesterona ve 

dehidroepianrosteronun androstenediona dönüşümünü de katalize eder. 

Karşılıklı olarak 17-hidroksilazın etkisi ile pregnenolondan da 17α-

hidroksipregnenolon ve progesterondan da 17α-hidroksiprogesteron oluşur(Ito 

ve ark., 2005).  

Zona glomerülozada 11β- hidroksilaz yoktur ama buna yakın olan 

aldosteron sentaz adlı enzim vardır. Bu sitokrom P450, 11β- hidroksilaz ile 

%95 benzerdir. Bununla birlikte aldosteron sentaz sadece glomerüloza 

hücrelerinde bulunur. Ayrıca glomerüloza hücrelerinde 17 -hidroksilaz 

enzimi bulunmaz. Bu zona glomerülozanın niçin aldosteron üretip kortizol ve 

cinsiyet hormonlarını yapmadığını açıklar. 

Zona fasikülata, zona retikülaristen daha fazla 3β-hidroksisteroid 

dehidrojenaz etkinliğine sahiptir. Ayrıca zona retikülaris, zona fasikülatadan 

daha fazla 17-hidroksilaz etkinliğine sahiptir. Bu durum neden daha çok 

kortizolün fasikülatada, androjenlerin ise retikülariste olduğunu açıklar. 
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Şekil 5: Kolesterol Mitokontrilerde Kolesterol Desmolaz Enzimleriyle Pregnenolona 

Çevrilmesi(https://www.slideserve.com/kai-walsh/adrenal-s-rrenal-korteks-

hormonlari) 

 

2.2. Kortizol  

Kortizol, dolaşımda %75-80 transkortin olarak adlandırılan, bir özgün 

Kortikosteroid Bağlayıcı 2- Globuline (CBG) bağlanır. Bu glikoproteinin her 

bir molekülü bir tek kortizol molekülünü bağlar. Transkortinin normal plazma 

konsantrasyonu 3 mg/dl’dir ve 20 µg kortizol/dl bağlama kapasitesine 

sahiptir. Plazma kortizolünün %15’i albümine bağlı olarak bulunur ve sadece 

%5-10 kadarı serbest bir şekilde plazmada taşınır(Guyton ve Hall., 2021).   

Proteinlere bağlı olduğu için dolaşımdaki ortalama yarı ömrü 60-90 dakika 

kadardır. Kortikosteron ise 30-40 dakika kadardır. Steroidler bağlı oldukları 

zaman fizyolojik olarak aktif değillerdir. Bağlı olan kortizol dokulara serbest 

kortizol desteği veren hormonun dolaşımdaki bir deposu olarak işlev görür. 

Plazma kortizolün normal düzeylerinde  (13,5 μg/dL) plazmada çok az serbest 
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kortizol vardır, fakat total plazma kortizol düzeyi 20 μg/dL’yi aşarsa CBG 

üzerindeki bağlanma noktaları doymaya başlar. CBG’nin setez yeri 

karaciğerdir ve yapımı östrojenle artar. CBG düzeyi gebelik döneminde 

artarken, nefroz, siroz, hepatit ve multipl miyelom gibi hastalıklarda azalır. 

CBG düzeyinin artması ile serbest kortizol düyeyi azalır. Bu durum, ACTH 

salgısını artırır ve kortizol salgılanması artar ve serbest kortizol düzeyi normal 

olduğu yeni bir dengeye ulaşıncaya kadar kortizol salınır. CBG düzeyi 

düştüğü zaman zıt yönde değişiklikler görülür(Chapotot ve ark., 1998).  

 

2.2.1. Kortizolün Karbonhidrat Metabolizmasına Etkisi  

Kortizolün vücut üzerine bilinen en büyük etkisi karaciğerde 

glikoneojenezisi (protein ve diğer bazı maddelerden glikoz oluşturmak) 

uyarmaktır. Glikoneojenezisi ortalama 6-10 kat artırır. Kortizol bunu iki 

şekilde yapar. 

1. Kortizol karaciğer hücrelerinde aminoasiti glikoza çevirmek için 

DNA transkripsiyonu ile gerekli enzimlerin haberci RNA’larını 

oluşturur. 

2. Kolesterol başta kas olmak üzere karaciğer dışı dokularda aminoasit 

mobilizasyonunu artırarak, karaciğer hücreleri için plazmada hazır 

aminoasit miktarını artırarak glikoz yapımını artırır.  

 

2.2.2. Karaciğerde Glikojen Depoları Artar   

Kortizol hücre tarafından glikoz kullanımını azaltarak fazla olan 

glikozu özellikle karaciğerde glikojen olarak depolanmasını sağlar. 

2.2.3. Kortizolün Adrenal Diyabet Etkisi 

Glikoneojenezin artması ve dokular tarafından glikoz kullanımının 

azalması kan glikoz seviyesinde artışa neden olur. Bu durum insülin salgısının 

artmasına neden olur. Fakat tam bilinmeyen nedenlerden dolayı yüksek 

miktardaki glikokortikoid, iskelet kası ve yağ dokusu başta olmak üzere 
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birçok dokunun, insülinin glikoz alımı ve tüketimini uyarıcı etkilerine karşı 

duyarlılıklarını azaltır. Bununla ilgili muhtemel bir açıklama 

glikokortikoidlerin etkisi yağ dokusunda mobilize olan yağ asitlerinin, 

insülinin dokulardaki etkisini bozmasıdır. Kan glikoz konsantrasyonu 

(normalin %50 veya daha fazla) artar. Glikokortikoidlerden kaynaklanan bu 

duruma “adrenal diyabet” denir. Bu gibi durumlarda dokular insüline karşı 

duyarsızlaştıkları için dışarıdan verilen insülin glikoz konsantrasyonunu orta 

derecede düşürür. Çünkü dokuların insüline olan duyarlılığı 

azalmıştır(Chapotot ve ark., 1998; Weitzman ve ark., 1983).  

 

2.2.4. Kortizolün Protein Metabolizmasına Etkisi 

Kortizol, karaciğer hariç diğer vücut hücrelerinde protein depolarını 

azaltır. Hem protein sentezini azaltır hemde hücrelerde protein 

katabolizmasını arttırır. Özellikle kas ve lenf dokularında RNA oluşumunu ve 

onu izleyen protein sentezini azaltır. Kandaki kortizol seviyesinin aşırı 

fazlalığında kaslar o kadar güçsüzleşir ki kişi oturduktan sonra ayağa 

kalkamaya bilir(Kariagina ve ark., 2004).   

 

2.2.5. Kortizol Karaciğerde Plazma Proteinlerini Arttırır  

Karaciğer dışı dokularda özellikle de kas dokusunda artmış protein 

katabolizmasına bağlı olarak karaciğere göç eden amino asit sayısı artar. Bu 

artışın olası bir sebebi protein sentezi için gerekli karaciğer enzimlerinin 

artmasına bağlı olabilir. 

 

2.2.6. Kortizolün Yağ Metabolizmasına Etkisi 

Glikozdan kaynaklanan α-gliserofosfat, yağ hücrelerinde yağ asitlerinin 

trigliserit olarak depolanmasını ve devamı için gereklidir. Bunun için α-

gliserofosfat yokluğunda, yağ hücrelerinde yağ asitleri serbestleşir ve enerji 

için yağ asitlerinin kullanılması vücutta glikoz ve glikojenin uzun süre 

korunmasın önemli rolü vardır.  Fakat kortizolün fazlalığında görülen bizon 
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gibi gövde ve yuvarlak bir yüz “ay dede yüz” vücudun bazı bölgelerinde yağ 

oluşum metabolizması mobilizasyon ve oksidasyondan çok daha hızlı geliştiği 

öne sürülmüştür. 

 

2.2.7. Kortizol Stres ve İnflamasyona Dirençte Önemlidir 

Hemen her tip travma, aşırı soğuk, enfeksiyon, norepinefrin ve 

sempatomimetik ilaçların enjeksiyonu, cerrahi derialtı nekroz yapıcı 

maddelerin enjeksiyonu, hareketlerin kısıtlanmasına bağlı romatizmal 

hastalıklar gibi birçok yıpratıcı hastalıklar ACTH ve ona bağlı olarak kortizol 

salgısı artar(Stratakis ve ark., 2007). Antieflamatuar etkileri şu şekildedir. 

1. Kortizol lizozomal zarları stabilize ederek içlerindeki preteolitik 

enzimlerin harap olmuş hücrelerden salınmasını oldukça azaltır. 

2. Doku hücrelerinden salgılanan preteolitik enzimlerin azalması kılcal 

damar geçirgenliğini azaltır. Harap olmuş bölgeye giden plazma 

miktarı azalmış olur. 

3. Lökositlerin harap olmuş bölgeye göçünü ve fagositoz yeteneğini 

azaltır. 

4. Kortizol immün sistemi baskılar. Özellikle T lenfositler baskılanır. 

İnflamasyon bölgesine giden T hücrelerinin sayısı ve antikor 

miktarının azalması inflamasyonu başlatan doku reaksiyonunu 

azaltır. 

5. Kortizol hipotalamus sıcaklık kontrol merkezinin temel 

uyarıcılarından biri olan interlökin-1’in lökositlerden 

serbestleşmesini önleyerek vücut sıcaklığının artmasını engeller ve 

ateş düşerek vazodilatasyon derecesi azalır. 

6. Ayrıca alerjik reaksiyonlara karşı inflamatuar yanıtı durdurur.  

2.2.8. Kortizolün Hücre içi etkisi 

Kortizolün hücre içine basit veya kolaylaştırılmış difüzyonla serbestçe 

girer. İki tip glukokortikoid reseptörlerinden (Tip I GR ve Tip II GR) birine 
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bağlanır. Kortizolün periferik dokularda etkisini genellikle Tip II GR 

aracılığıyla ortaya çıkartır. Beynin birçok alanında ise Tip I GR vardır. GR 

steroid süper familyası, vitamin D, tiroid ve retinoid reseptörler içinde yer alır 

ve 4 birbirine benzer alt üniteden oluşur. GR bütün hücrelerde aynı molekül 

olarak görünmesine rağmen GR konsantrasyonu hücre tipine, hücre 

farklılaşmasının derecesine ve hücre siklusunun fazına göre değişir. 

 Kortizol reseptörüne sitoplazmada çok kuvvetli bir bağ ile bağlanır. 

Bağlanmış kortizol GR’den bir ısı şok protein gibi bir aracı molekülle ayrılır 

ve GR hiperfosforile edilir. Reseptörün hiperfosforilasyonu nükleus içine 

hormon-reseptör translokasyonu ve hedef DNA moleküllerinde 

Glukokortikoid Düzenleyici Elementlere (GRE) bağlanmayı kolaylaştıran C-

terminal tarafın açığa çıkmasını sağlar. Kortizol-GR kompleksi bir GRE’ye 

bağlanır bağlanmaz gen transkripsiyonunun başlatılması veya tam tersi 

baskılanması ile sonuçlanır. Baskılanma bazen GRE’lerin yokluğunda 

kortizol belli inflamasyon-bağlantılı genleri inhibe ettiği zaman ortaya çıkan 

durumlarda olduğu gibi DNA molekülünden aktive edici faktörlerin 

ayrılmasıyla ortaya çıkar(Kariagina ve ark., 2004; Stratakis ve ark., 2007). 

Diğer durumlarda, kortizolün proopiyomelanokortin gen transkripsiyonu 

baskıladığı durumda olduğu gibi, gen içinde negatif bir GRE bulunur. 

 Herhangi bir hedef hücre tipinde, sadece belli genler etkilenir. 

Örneğin, ön hipofiz bezinde kortizol tarafından büyüme hormonu geni 

uyarılır, fakat gen tirozin aminotransferaz enzimi için değildir. Bunun tersi 

karaciğer için geçerlidir. 

Diğer taraftan Mineralokortikoid Reseptörü (MR) C terminalinde ve 

DNA-bağlanma bölgelerinde GR’ye çok benzerlik gösterir ki, bundan dolayı 

MR Tip I GR olarak da bilinir. Bu reseptör fizyolojik fonksiyonunu başlıca 

mineralokortikoidlere bağlanarak göstermesine rağmen, Tip II GR’ye 

bağlandığından 10 kat daha fazla kortizole bağlanır. Böylece uyarılmış 

kortizol konsantrasyonları yüksek olduğu zaman Tip II GR etkileri ortaya 

çıkarken, bazal kortizol konsantrasyonları düşük olduğu zaman MR veya Tip 
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I GR bazı kortizol etkilerini ortaya çıkarabilir. MR’nin merkezi sinir 

sistemindeki özgün dağılımı onun özellikle de beyinde belli kortizolün 

etkilerini ortaya çıkarmaya aracılık ettiğini de düşündürmektedir(Chapotot ve 

ark., 1998; Weitzman ve ark., 1983). 

 Kortizolün inrtaselüler etki mekanizması da vardır. Kortizol 

intraselüler cAMP seviyelerini değiştirmez. Ancak çoğu durumlarda 

nükleotidle benzer yönde etkileşir ve cAMP kortizolün bazı etkileri benzer 

etkiler gösterebilir. Kortizol çeşitli intraselüler zarların fosfolipit tabakası 

cGMP seviyelerini değiştirerek de etki edebilir. Hatta bir tek hücre içinde 

bile, kortizol tarafından ortaya çıkarılan çeşitli enzim değişiklikleri aynı anda 

ya da o ölçüde olmak zorunda değildir. Bu gözlem etki için birçok 

mekanizmaların varlığının olduğunu düşündürür. 
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GİRİŞ   

Günlük hayatımıza birtakım aletlerin girmesi, ev yaşantımızda 

işlerimizi rahatlatan cihazların artması, kolay erişimin olması, bilgisayar ve 

televizyon kullanımının giderek yaygın hale gelmesi, sedanter( hareketsiz) 

yaşama sebep olmuş, enerji yakılmasını düşürmüştür. Özellikle ilerleyen yaşa 

bağlı olarak fiziksel hareketlerin azalmasıyla enerji gereksinimi  giderek 

azalmaktadır (Peker ve ark., 2000). Endüstrileşme ve modern hayat stilinin 

neden olduğu fiziksel inaktivite, hemen hemen her yaş topluluğundaki kişileri 

kötü etkilemektedir. Hareketsiz bir hayat stilinin varlığı önemli anlamda 

beraberinde bazı sağlık sorunlarını da getirmektedir. Orta yaş ve üstündeki 

süreçlerde daha çok olmak üzere kassal zayıflık, yüksek tansiyon, postürel 

bozukluk, obezite, koroner arter ve diyabet risk etmenlerinin artış göstermesi 

benzeri birçok sağlık sorunlarıyla daha fazla karşılaşılmaktadır (Zorba, 1999; 

Alan ve ark., 2000;). 

Egzersiz uygulayan bireylerde hem kronik hem de akut uyumla 

beraber, bazı fizyolojik farklılıklar meydana gelmesi beklenmektedir. Düzenli 

bir şekilde orta şiddette ve uzun süreli gerçekleştirilen aerobik egzersizlerin 

yüksek dansiteli lipoprotein (HDL-K) düzeyini arttırarak,  Total Kolesterol, 

LDL-K, Trigliserit benzeri lipitleri azaltarak koroner arter risk etmenlerini 

azalttığı ifade edilmektedir. Ayrıca obezite ve yüksek tansiyon 

rahatsızlıklarının egzersizle beraber azaldığı belirtilmektedir (Akgün, 1995; 

Lemura ve Amdreacci, 2000). Egzersiz günümüzde sağlıklı bir hayatın ana 

öğelerinden biri şeklinde düşünülmektedir. Egzersiz programlarının hedefe 

yönelik bir şekilde uygulanmasıyla sağlıklı bir hayat olanaklıdır. Bu 

bağlamda, cinsiyete özgü ve farklı yaş gruplarına göre egzersiz protokolleri 

planlanmalıdır (Zorba, 1999). 

Fiziksel hareket, iskelet kaslarımızca başlatılan ve enerji tüketilmesine 

sebep olan bedensel hareketlerdir. Egzersiz; bedensel uygunluğun bir ya da 

birden fazla öğesinin muhafaza edilmesini ya da geliştirilmesini hedefleyen, 

aktivite ve artmış enerji tüketimine sebep olan tekrarlı, düzenli ve planlanmış 
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bedensel hareketlerdir (Budde ve ark., 2016). Hareketsiz ve durgun bir hayat, 

beraberinde bedenimizde bazı sağlık sorunlarını da getirmektedir. Hareketsiz 

hayat ve kronik inaktivite beraber kardiyovasküler sorunlar, nörodejeneratif 

rahatsızlıklar, obezite, kas-iskelet sistemi hastalıkları, solunum sorunları, 

diyabet benzeri metabolik sorunlar, alzheimer, yaşlanma, depresyon, şizofreni 

gibi nöropsikiyatrik problemler tarzı birçok problemin ortaya çıkma riski 

önemli derecede artış göstermektedir. Durgun hayatın tersine egzersizin bütün 

bu problemlerin ortaya çıkmasını engellediği, risk etmenlerini önemli 

derecede hafiflettiği ve bilişsel aktiviteleri arttırdığı birçok çalışmada 

gösterilmiştir. Fiziksel aktivitelerin artmasıyla beraber anjiyogenez, 

sinaptogenez, nörogenez ve nörotrofinlerin salınımı ve nöroendokrinolojik 

farklılıklara dair deliller tespit edilmiştir.  

Düzenli egzersiz yapan kişilerde kas kitlesi muhafaza edilirken, yağ 

dokusu azalır, fizyolojik etmenler iyileşme sergiler, bedensel imajdaki 

düzelmeler hasta bireyi motive eder. Egzersiz uygulayan kişi kendisini daha 

iyi hisseder, vücut sağlığı kadar ruhsal sağlık da düzelir, kişinin motivasyonu 

ve kendine güveni artış gösterir, tedavisindeki ve işindeki başarısı artış 

gösterir. Düzenli yapılan egzersiz, kilo kaybından bağımsız bir şeklide 

kardiyovasküler riskini ve  obeziteye bağlı hastalık riskini önemli derecede 

azaltır (Grilo ve ark., 1993; Paluska, 2002). 

 
Tablo 1: Egzersiz programlarının hedefleri (Karan, 2006) 

1- Kas gücü ve dayanıklılığını  arttırmak  

2- Eklem fleksibilitesini arttırmak 

3- Kemik mineralizasyonunu arttırmak  

4- Kardiyovasküler dayanıklılığı arttırmak 

5- Günlük hareketleri uygulamak için gerekli olan enerjiyi arttırmak  

6- Postürü düzeltmek 

7- Dengeyi düzeltmek 

8- Hastalıktan iyileşmeyi kolaylaştırmak ve stresle daha kolay başa edebilmek 

9- Yaşlı bireyleri daha mutlu etmek 

10-Diğer insanlarla bütünleşebilmek için olanak tanımak 
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Egzersizin Etki Mekanizması 

Egzersiz, haftada 3-5 kez ve günde en az 30 dakika maksimal nabızın 

%60-70 ile gerçekleştirilmelidir. Egzersiz şiddeti vücudu terletecek, vücut 

ısısını arttıracak ve 30-60 dakika sürecek seviyede olmalıdır. 

Isınma dönemlerinin ardından genel jimnastik aktiviteleri 

uygulanmalıdır. Bu genel jimnastik aktivitelerinde, bütün postüral kaslar 

çalıştırılmalı, özel jimnastik aktivitelerinde ise genellikle yağların daha çok 

bulunduğu iliak, abdominal, kalça ve subskapula bölgelerini içeren aktiviteler 

uygulanmalıdır. Bu aktivitelerde enerji tüketimi azdan çoğa doğru dereceli 

şekilde artış sergilemelidir. 

Kilolu olanların önce karın ve sırt kasları güçlendirilip omurgayı 

sağlam destekleyen kaslarını ve ardından omuz, bacak ve kol kaslarını 

güçlendirmesi lazımdır. Aktivitelerin ardından gerdirme ve esnetme 

egzersizleri uygulanmalıdır (Turgut ve Tatar, 1996). 

Uygun ve düzenli yapılan egzersizler biyolojik yaşlanmayı ertelemenin 

yanında zihinsel ve fiziksel fonksiyonları muhafaza eder ve geliştirir. Dış ve 

iç ortamdaki değişikliklere uyum sağlamayı ve bedenimize olumsuz etki 

edecek faktörlere karşı direnci de yükseltirler. Düzenli yapılan aktiviteler 

solunum kaslarının verimini ve kuvvetini de arttırır. Egzersiz kapasitesinde, 

egzersize dayanabilmede ve kalbin çalışma kuvvetinde artış sergilemesi ve 

bunun haricinde damar işlevlerinde, kan basıncında ve kan akışkanlığında 

iyileşme, koroner arter rahatsızlığı riskinde düşüşe sebep olmaktadır. Kalp 

yetmezliği ve tıkayıcı  damar rahatsızlıkları şikayet ve belirtilerinde de 

iyileşme görülmektedir (Ergün, 2013). 

Düzenli uygulanan aktivitelerde glisemik kontrolde ve yağ 

metabolizmasında iyileşme olmakta, obezite riski de kilo denetimiyle azalış 

sergilemektedir. Düzenli yapılan aktivitelerde vücut esnekliği ve kas kuvveti, 

gerimi muhafaza edilmekte ya da artış göstermekte, dinamik denge 

oluşmaktadır. Menapoz sonrası başta olmak üzere yaşla birlikte kadınlarda 

ortaya çıkan kemik kaybında azalma, yaşlı bireylerde kırık ve düşme riskinde 
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azalış görülmektedir. Düzenli yapılan egzersizler psikolojik destek sağlamakla 

beraber kısa süreli hafızada artma, zihinsel işlevlerde iyileşme, depresyonun 

ortaya çıkma sıklığında azalma, odaklanma süresinde artış, uyku süresi ve 

kalitesinde artış, ruhsal iyilik durumunda artışa sebep olur. Uygun ve düzenli 

yapılan aktiviteler tüm pozitif etkileriyle sağlıkla alakalı hayat niteliğinin 

artmasına katkı sunmaktadır (Ergün, 2013). 

 

Aerobik egzersizler  

Sürekli aerobik, ritmik ve büyük kas gruplarını ihtiva eden yavaş koşu, 

yürüyüş, bisiklet,  yüzme ve dans benzeri spor çeşitleri tercih edilmelidir. 

Kendi yaş kitlesiyle gerçekleştrilmesi şartıyla grup sporları da 

gerçekleştirilebilir. Aerobik egzersizler minimum 30 dakika olacak şekilde 

haftada 3-5 gün ve maksimal kalp atım sayısının %60-70’i gücünde tavsiye 

edilmektedir. Fiziksel uygunluğun yetersiz olduğu yaşlı bireylerde daha düşük 

oranlarda başlamak hatta elzem durumlarda 3x10 dk gibi kesikli egzersiz 

tavsiye edilmektedir (ACSM, 2009).  

 

Kuvvet egzersizleri  

Günlük aktiviteler için güç, önem taşımaktadır. Merdiven çıkabilme, 

yürüme hızı ve mesafesi bacak gücüyle bağlantılıdır (Singh, 1999). Düzensiz 

egzersiz uygulayan ve durgun bir yaşantıya sahip olan bireylerde dirençli 

aktivitelere dereceli ve yavaş bir şekilde şiddetini arttırarak başlanmalıdır. 

Vücut ağırlığıyla güç çalışmaları yapılabileceği gibi; ilave ağırlıklar, egzersiz 

cihazları, egzersiz tüpleri ve bantlarıyla da gerçekleştirilebilir. Düşkün 

bireylerde sandalye aktiviteleriyle başlanabilir. Dengeye de fayda sağlayabilir 

bu egzersizler. Alışveriş torbası taşıma, sandalyeden kalkma, bahçe 

çalışmaları, yemek yapma benzeri günlük aktivitelerde rahatça gelişme 

farkedilebilir. Güç egzersizleri şeklinde büyük kas kitlelerinin çalıştırıldığı 

haftada 2-3 gün, 8-10 değişik egzersiz, 10-15 düşük ağırlıklarla tekrar tavsiye 

edilmektedir. Tekrar sayısı ağırlığın artışına bağlı olarak daha az 
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gerçekleştirilebilir. Güç aktiviteleriyle %25-100 kadar güç artışı mümkün 

olabilmektedir. Anlamlı ilerlemelerin olabilmesi amacıyla 10-15 tekrarın tam 

yorulmadan gerçekleştirilebileceği egzersiz seviyesine çıkılmalıdır (Nied ve 

Franklin, 2002). 

 

Denge Egzersizleri  

Kırık ve düşme riskinin azaltılmasında önem taşımaktadır denge 

egzersizleri. 10-15 dakika haftada 2-3 gün ayrılmalıdır denge aktivitelerine 

(ACSM, 2009). Ana denge aktivitelerini ihtiva eden Tai Chi ile alakalı olarak 

son senelerde literatürde pozitif araştırma sonuçları elde edilmiş olup bu 

aktivite çeşidinin giderek daha fazla tavsiye edildiği ve yapıldığı 

görülmektedir. 

 

Esneklik Egzersizleri  

Sert dokuları yumuşatma ve eklem hareket açıklığını arttırmada eklem, 

tendon ve kaslar için germe aktiviteleri önem taşımaktadır. 10-15 dakika ve 

haftada 4-5 gün, her aktivite 20-30 sn süreli, 3-4 tekrar ve 30-60 sn aralı 

olacak şekilde büyük kas gruplarına yönelik esneklik egzersizleri tavsiye 

edilmelidir (ACSM, 2009). Ayak bileği, kalça ve diz eklem hareket sınırı kırık 

ve düşme olasılığını arttırabilir. Esneklik aktiviteleri tıpkı denge 

aktivitelerinde olduğu gibi kırık ve düşme olasılığında düşüşe yol açar. 

 

Anaerobik Egzersiz 

Ağırlık kaldırmayı anaerobik egzersize örnek gösterebiliriz. Bu tarz 

aktiviteler kısa zamanda kuvvet gerektiren aktivitelerdir (Karacabey, 2009). 

Anaerobik aktivitelerin dikkat çeken özelliği kısa sürede daha fazla enerji 

harcanmasının gerekliliğidir. Bu yüzden ihtiyaç duyulan enerji fosfokreatin 

veya glikojenden kısacası kasta yer alan enerji depolarından elde edilir (Çiftçi, 

2006). Laktik asit dışarı atılır, kasların ve kanın laktik asit tolerasyonu artış 

gösterir, 
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kaslar güçlenir (http://www.itusozluk.com/goster.php/anaerobik+egzersiz 

Erişim: 05.05.2010). 

 

Nöroplastisite ve Egzersiz 

Nöroplastisite; beyindeki nöronların ve bu nöronların meydana 

getirdikleri sinapsların türlü periferal uyaranlara binaen fonksiyonlarındaki ve 

yapısal özelliklerindeki farklılıklardır. Beyin dokusu sinir sistemin bir parçası 

olup nöral yolların farklılıkları, tekrardan organize olma kabiliyetleri ve 

canlının çevreye adaptasyonu açısından lazım olan kuvvet “nöroplastisite” 

terimiyle belirtilmiştir (Apak, 2001). Nöroplastisite sayesinde, dendritlerin 

boyunda artma ve dallanmalarında artma, yeni sinaps meydana gelmesi ve 

mevcut bulunanların da etkinliğinin farklılaşması, bunlara ilave olarak yeni 

sinir sistemi hücresi oluşumu, yaşamda kalımı ve gerginlik etkisinde kalmaya 

bağlı bozulmaya karşı dirençlerinde yükselme gerçekleştirilebilir (Uzbay, 

2004). Bireyin yaşamında sinir sistemi nöronları, hücreler arası bağlantılar 

benzeri yapıların esnekliği önemli işlevler meydana getirir. Beyindeki 

hücreler arası bağlantı sayısı değişkenlik gösterdiğinden gereksinime ve farklı 

durumlara binaen farklılık sergilemesi, şekillenebilmesi, var olan hücreler 

arası bağlantıların aktivasyonunda farklılıkları olanaklı kılmaktadır (Turhan 

ve Özbay, 2016). 

Egzersiz, beyin plastisitesini devam ettiren ve destekleyen hücresel ve 

moleküler aşamaları içeren, kolay ve yaygın şekilde yapılan bir aktivitedir 

(Cotman ve Berchtold, 2002). Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda beynin, 

bir harabiyetten sonra kendisini iyileştirme kabiliyetinin olmadığı miti 

çürütülmüştür. Nörogenez, egzersizin akabinde artış gösteren metabolizma ve 

gen ekspresyonuyla meydana gelir. Beyin plastisitesi bu kademede devreye 

girer. Sinir sisteminin en plastik olduğu vakitler erken devirler olduğu tahmin 

edilmesine karşın, bu özelliğin hayat boyu muhafaza edildiği saptanmıştır. 

Böylece farklılık gösteren şartlara adaptasyon gösterebilme kabiliyeti 

sayesinde beyin birçok negatif şartlardan minimum zararla çıkabilir (John ve 
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Laitman, 2015). Hem hayvan hem de insan araştırmalarından elde edilen 

sonuçlar, artış gösteren fiziksel aktivitelerin birtakım beyin yapılarının ve 

hipokampus nöroplastisitesini kolaylaştırdığını ve buna bağlı olarak da 

zihinsel fonksiyonları (Yau ve ark., 2016) ve emosyonel (Kolb ve ark., 2003) 

ve davranışsal tepkileri (Budde ve ark., 2016) desteklediğini meydana 

çıkarmaktadır. 

Egzersizin nöroplastisite ve Parkinson üzerine etkilerini araştırmaya 

yönelik gerçekleştirilen bir araştırmada, durgun hayatla beraber Parkinson 

rahatsızlığının motor belirtilerinin (düşme, yürüme bozukluğu, postüral 

dengesizlik gibi) motor olmayan belirtilerinin (bilişsel fonksiyonlarda azalma, 

depresyon, yorgunluk, apati, kabızlık, uyku sorunları), ikincil sorunların (ağrı, 

osteoporoz, kalp-damar rahatsızlıkları) artmasıyla beraber ölüm oranının 

yükseldiği tespit edilmiş, buna karşılık düzenli uygulanan bir egzersiz 

planının bütün bu belirtilerin azalmasına ve nöroplastisiteyi geliştirmesine 

sebep olduğu elde edilmiştir (Pin-Barre ve Laurin, 2015). 

 

Yaşlanma ve Egzersiz 

Yaşlanmayla bedensel hareketsizlik artış gösterebilir ve bunun 

sonucunda da insülin direnci yükselerek metabolik sendromu tetikleyebilir. 

Metabolik sendrom; glukoz intoleransı, hiperinsülinemi, hipertansiyon ve 

dislipidemiden meydana gelir. Dirençli yapılan egzersizlerin, insülin direncini 

düşürdüğü ve metabolik sendromun ortaya çıkışını engellediği gösterilmiştir 

(Eskiyurt ve Karan, 2004; Tokudome ve ark, 2004; Hirvensalo ve ark., 2005). 

Egzersiz yaşlılarda; 

 

• Kas kitlesini arttırır 

• Reaksiyon zamanını düşürür 

• Mental zindelik sağlar 

• Kemik kitlesini arttırır 

• Ağrıyı azaltır 
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• Bağışıklık fonksiyonlarını iyileştirir 

• Diyabet, obezite, hiperlipidemi ve hipertansiyonu pozitif olarak 

etkiler 

• Kırık görülme olasılığını düşürür.  

 
Tablo 2: Yaşlının egzersiz programında şu noktalara özellikle dikkat edilmelidir 

(Karan, 2006) 

1- Hastaya alınabilecek önlemler ve kontrendikasyonlar iyi bir şekilde 

açıklanmalıdır. 

2- İleri seviyede eklem hareket kısıtlılığı bulunan ve artritik eklemlerde 

aktiviteler modifiye edilmelidir. 

3- Herhangi bir ilacın güvenli bir aktivite üzerindeki etkisi tespit edilmelidir. 

Örneğin antidiyabetik ve antihipertansif ilaçların kullanımında doz azaltımı 

gerekebilir. 

4- Yaşlıda termoregülasyon merkezi bozulduğu için aşırı sıcak, aşırı soğuk ve 

nemli koşullarda ihtiyatli olunmalıdır. Sıcak havalarda havalandırma 

sistemleriyle, soğuk havada ise kapalı yerlerde uygulanmalıdır. 

5- Egzersiz boyunca yaşlıda susuzluk hissi azaldığı için dehidratasyona karşı 

dikkatli olunmalıdır. 

6- Sert zeminlerde egzersiz yapmaktan uzak durulmalıdır.  

7- Kondüsyon bisikletine denge problemi bulunan hastalar binmemeli ve 

kayak yapmaktan kaçınmalıdır. Denge bozukluğu durumlarında oturarak 

egzersiz uygulanmalıdır. 

8- Yaşlılarda diz osteoartrit belirtilerini arttırmamak amacıyla kondüsyon 

bisikletinde diz fleksiyonu 10o ’yi geçmeyecek biçimde oturma yeri 

yüksekliği ayarlanmalıdır. Böyle durumlarda su içi egzersizleri de oldukça 

rahatlatıcıdır. 

9- Egzersizden önce antianginal ilaçlar (kullanıyorsa) alınmalıdır. 

10- Alt ekstremite problemi bulunan kişilerde, üst ekstremite ergometreleriyle 

kardiyovasküler kapasite arttırılabilir. 

 

Egzersizin Yapılmaması Gereken Durumlar 

Kalp problemi (kontrolsüz hipertansiyon, ritim bozukluğu, miyokard 

infarktüsü vb), yeni geçirilmiş derin ven trombozu, pulmoner hipertansiyon, 

dirençli ve takıyıcı akciğer rahatsızlığı, psikojenik rahatsızlığı bulunan 
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(sadece bakıcılarıyla) hastalarda ve ağır kas-iskelet sistemi rahatsızlığı 

bulunanlarda egzersiz uygulanması kontrendikedir (Eskiyurt ve Karan, 2004). 

 
Tablo 3: Yaşlılarda egzersizle elde edilen performansın ölçüm tekniklerinden birkaçı 

(Karan, 2006) 

1- Gözler açık bir bacak üzerinde durma süresi. Hastanın bu süreyi 60 

saniyenin üstüne çıkarması beklenir. 

2- Gövde fleksiyonu: Kişilerden 40 cm yüksekliğindeki bir platform üzerinde 

durmaları istenir ve hasta öne doğru eğilir. Platformun üst kenarıyla orta 

parmak arasındaki mesafe ölçülür. Artış olması beklenir. 

3- 10 metreyi yürüme süresi. Ne kadar hızlı yürürse, süre kısalır ve o kadar iyi 

anlamına gelir. 

 

Stres ve Egzersiz 

Stres günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olup, 

organizmanın bedensel işlevlerini bozup, hayat kalitesine etki etmektedir 

(Gencer ve ark., 2015). Stres, birtakım faktörlerin nedeniyle sinir sisteminde 

bozukluk, vücudun işlevlerinde dengesizlik ve ruhsal gerilimle spesifik bir 

durum şeklinde tanımlanmaktadır (Kocatürk, 1994). Şüphe, korku, kaygı, 

huzursuzluk, gerilim, tedirginlik ve heyecan gibi pek çok duyguları birlikte 

tanımlayan stres, çağımızda hayatın ayrılmaz bir öğesi halini almıştır. Giderek 

güçleşen hayat şartları, insan ilişkilerinin farklılaşması, yaşanan belirsiz 

durumlar stresi artıran etmenler şeklinde ifade edilmektedir (Barutçugil, 

2004). 

Stres etmenleri (stresörler) geniş literatürlü olmakla birlikte bireyden 

bireye göre de farklılık sergilemektedir (Tiryaki, 2000). Stres oluşturan ana 

etmenler şunlardır: 

• Stres oluşturan dışsal etmenler 

• Primer ihtiyaçlardan ortaya çıkan etmenler 

• Performansta stres oluşturan etmenler 

• Sosyal açıdan stres oluşturan etmenler 

• Stres oluşturan başka etmenler (Tiryaki, 2000). 
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Birtakım araştırmalar stres ile bedensel aktiviteler arasındaki ilişkiyi 

incelemiş, düzenli egzersizle alakalı fizyolojik uyumun bedensel, psikolojik 

ve psiko-sosyal olayları etkilediğini düşündürmüştür (Hollander ve 

Seraganian, 1984; Keller ve Serganian, 1984). Aktivitelerin muhafaza edici 

etkileri; endojen antioksidan onarıcı ve savunma sistemleri yükseltmesiyle 

alakalıdır; bu da egzersiz yapmayanlara kıyasla egzersiz yapanlarda neden 

daha az hücre harabiyetine maruz kaldıklarını açıklamaktadır (Ramel ve ark., 

2004).  Gerçekleştirilen araştırmalarda; süreğen stresin, beynin kilit 

kısımlarında harabiyete ve atrofiye sebep olduğu tespit edilmiştir. Ratlarda 

gerçekleştirilen süreğen stres modellerinde beyinde sukroz kullanımının 

arttığı, motor hareketin ve öğrenmenin düştüğü görülmüştür, ancak istemli 

bedensel hareketin bu farklılıklar karşısında beyni muhafaza edebileceği de 

tespit edilmiştir (Haack ve ark., 2008).  

 

Gebelik ve Egzersiz 

Hamile kadınlar için bedensel egzersiz faydalı kabul edilmektedir. 

Fakat hamilelerin spor yapma düzeyi düşüktür. 34 hamile sporcu ile 

gerçekleştirilen bir çalışmada 4. ayda müsabakaya iştirak eden ve 6. aya dek 

antrenmanını devam ettiren milli seviyede kayak-krosçular, hız patencileri ve 

uzun mesafe koşucuları bulunmaktadır. 1996 olimpiyatlarında bulunan 

birtakım sporcuların ve 1984 olimpiyat seçmelerine iştirak eden iki 

maratoncunun hamile olduğu bilinmektedir (Şentürk, 2014; Shatku ve ark. 

2014), yaşları 18-40 aralığında bulunan 322 kadın ile gerçekleştirdikleri bir 

araştırmada hamilelik esnasında ve akabinde gerçekleştirilen düzenli ve orta 

şiddetteki  aktivitelerin hem bebek hem de anne sağlığı için faydalı olduğunu 

ve tıbbi müdahaleleri düşürdüğü ifade edilmiştir (Shatku ve ark., 2014). 

Egzersiz hamilelikte annenin hem bedensel hem de ruhsal olarak kendisini 

daha iyi algılamasını sağlar; normal doğumu kolaylaştırır; sancıyı düşürür; 
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doğumdan sonra annenin bedeninin daha kolay toparlanmasına yardımcı olur; 

annede özgüveni yükseltir.   

Hamilelikte egzersiz öncesinde hekime başvurulmalı tıbbi açıdan bir 

mani bulunmuyorsa egzersize başlanmalıdır. Egzersiz hamilelikte düzenli bir 

şekilde haftada üç defa 20-30 dakika olarak gerçekleştirilmelidir. 5-10 

dakikada bir egzersize mola verilebilir. Hamilelikte en düşük riske sahip 

egzersiz yürüyüştür. Orta veya hafif tempoda anneyi terletmeyecek ve çok 

yorulmayacak bir şekilde 30 dakikalık yürüyüşler hamileliğin tüm aylarında 

yapılmalıdır. Yavaş tempolu koşu gerçekleştirilebilir fakat yürüyüşe kıyasla 

daha tehlikelidir. Yüzme tehlikesiz bir spor olup oldukça yararlıdır. Karın 

bölgesine darbe gelebilecek egzersizler ve ağırlık kaldırma tavsiye edilmez 

(Larsen ve ark., 2013). 

Hamileler açısından önem arz eden sırt ve bel kasları 

güçlendirilmelidir. Bu sayede sırt ve bel ağrıları da önlenmiş olur. Pelvis ve 

karın kaslarının kuvvetlendirilmesi doğumu kolaylaştırır (www.jinekoloji ve 

gebelik.com/2007/09/gebelikte-egzersiz.html | Erişim: 16.02.2015). Bu kaslar 

evde gerçekleştirilecek egzersizlerle kuvvetlendirilebilir. Örnek verecek 

olursak; gebe sırtüstü yatışta dizleri hafif fleksiyonda olacak biçimde yere 

uzanır. Elleriyle ayaklarına dokunmaya çalışacak biçimde doğrulup yeniden 

yatar (mekik hareketi benzeri). 10 defa yeniden yapılmalı bu hareket. Karın 

kasları bu hareketle kuvvetlendirilir. Diğer bir egzersizde; gebe dizler hafif 

fleksiyonda sırt üstü yatar ve tıpkı idrar yapıyor gibi kalça kaslarını kasar. Bu 

egzersizle doğum esnasında kullanacağı kaslar kuvvetlenir. Bu kuvvetlenme 

hareketi kegel egzersizleri (Ikınma hareketi; leğen kaslarının kasılıp 

gevşemesi) ile beraber gerçekleştirilir (www.jinekolognet.com/kegel-

egzersizleri-asp | Erişim: 16.02.2015). Örnek verecek olursak; kalça 

kaslarımızı yavaş bir şekilde kasıp 5 saniye tuttuktan sonra yavaş bir şekilde 

gevşetilir. Bu hareket günde iki defa ve 25 kez tekrar edilerek uygulanır. 

Amerikan Doğum Hekimleri ve Jinekologlar Koleji’nin doğumdan 

sonra ve gebelikte egzersiz tavsiyelerine binaen; haftada minimum 3 defa orta 
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şiddette egzersiz uygulanmalı, karına darbe gelebilecek zıplama türü 

hareketlerden uzak durulmalı, dakikadaki kalp atım sayısı 140’ın üstünde 

olmamalı, egzersizden önce ve sonra bol miktarda sıvı tüketilmeli, normal dışı 

herhangi bir anda hekime başvurulmalıdır (Günay ve ark., 2006). 

 

Depresyon ve Egzersiz 

Spor ve egzersiz çalışmacıları, egzersizin endişe, motivasyon, stres, 

depresyon ve psikososyal iyilik üstüne yararlı etkilerinin bulunduğunu ve 

kognitif işlevleri arttırabileceğini bildirmişlerdir. 2001’de Amerika’da yaşları 

70-81 arasındaki 18766 kadınla gerçekleştirilen çalışmada yürüyüşle 

uygulanan üzün süreli düzenli egzersizin kognitif kapasiteyi arttırdığı tespit 

edilmiştir (Weuve, 2004). 

Çalışmacılar egzersizin depresyon tedavisinde orta düzeyden yüksek 

düzeye dek etkili olduğunu ifade etmiştir. Amerikan Spor Tıp Koleji, haftada 

2-5 defa 30-40 dakikalık maksimal kalp atımının % 60-70 ile aerobik 

egzersizi tavsiye etmektedir (Nicoloff ve Schwenk, 1995).  Birçok ülkede 

gerçekleştirilen çalışmalarda egzersiz aktivitelerine ve spora iştirak eden 

kızlar ve kadınlarda özgüven ve özsaygıda artış ve akademik başarıda 

yükselme ile karşılaşılmaktadır (Weuve, 2004). 

Egzersiz uygulamalarıyla depresyon belirtilerinde düşüş elde edildiği, 

metaanaliz ve sistematik derleme sonuçlarıyla ispat edilmiştir (Fabricatore ve 

ark., 2011). Dört bin sekiz yüz bireyi ihtiva eden çok merkezli bir araştırmada 

depresyon belirtileri cinsiyetle değil obezite ile alakalı tespit edilmiştir. 

Normal nüfusa oranla, fazla kilolu kişilerde ve obezlerde depresyonla 10 kat 

daha çok karşılaşılmaktadır  (Heo ve ark., 2006). Bedensel hareketlerin tek 

başına psikolojik faktörleri iyileştirerek, kilo kaybına doğrudan olmayan bir 

şekilde olumlu katkıları bulunmaktadır (Annesi ve Unruh, 2008). 
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Obezite ve Egzersiz 

İlk defa Hipokrat 2000 sene evvel obezitenin sağlığa zararlı etkilerini 

meydana çıkarmış olsa da gerçek durumun farkedilmesi 20. yüzyılın sonlarını 

bulmuştur. Günümüzde artık hormonal, fizyolojik, metabolik, psikolojik, 

sistemik, organik, sosyal ve estetik etkisiyle hayat süresini ve kalitesini 

negatif olarak etkileyen bir rahatsızlık şeklinde kabul görmüştür.  

Hayat stili değişikliğinde kritik bir yer edinen egzersiz ve aktivite 

artışının başarılı bir kilo kaybında büyük payı vardır. Egzersiz kalorisi düşük 

bir diyetle birlikte uygulandığında konvansiyonel zayıflama programını 

meydana getirir. Enerji harcanmasının artış göstermesi için ana etmen 

bedensel hareketlerin artırılmasıdır. Temel olarak her çeşit fiziksel aktivite bu 

gayede yararlıdır. Asansörler yerine merdiven kullanımını tercih etmek, 

mümkün olan yerlere yürüyerek gitmek, bahçe işi ve temizlik gibi günlük ev 

işlerinin gerçekleştirilmesi en kolay yöntemlerdir. Değişik bedensel 

hareketlerin yararlı yönleri birikir ve kalori tüketimini arttırır. Bu nedenle 

enerji tüketimi mevzusunda hareket düzeyinin bir eşik seviyesi 

bulunmamaktadır (Wilfley ve ark., 1994). 

Daha önce tanımladığımız gibi egzersiz, bedensel ve sağlık form 

seviyesini artırmak gayesiyle belli bir program ve düzen çerçevesinde 

gerçekleştirilen ve bir gayesi bulunan tekrar edilen bedensel aktivitelerdir. 

Düzenli gerçekleştirilecek standardize olan izotonik aktivitelerin daima, önce 

kalp-damar iyi olma durumu olarak ilave yararları bulunmaktadır. En basiti bu 

programları tatbik eden kişiler antrene bir ruh ve vücut hali edinerek günlük 

yaşamlarındaki bedensel aktivite düzeyini ritmik bir şekilde yükseltirler. Uzun 

süreçte normal kiloda olan bireyler egzersiz esnasında tüketilen enerjiyi besin 

alımını yükselterek kompanse ederlerken, obez bireylerde bu artma daha 

düşüktür. Bu nedenle egzersiz ile obezlerde kilo verme daha fazla 

gerçekleşmektedir. Egzersiz uzun vadede kilo kaybını kontrol edebilmenin en 

uygun yöntemlerinden biridir (Grilo ve ark., 1993).  
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Egzersizin obezite tedavisinde yararlı katkıları:  

• Egzersiz esnasında ve akabinde enerji harcanması artar 

• Bazal metabolizma hızı yükselir 

• Günlük hayatta bedensel hareket artar 

• Besinlerin termik etkisi artar 

• Enerji dengesi negatif olur, kilo verme artar 

• Kas kitlesi muhafaza edilirken yağ dokusu azalır 

• Yağ içeriği fazla besinlerin tercihi azalır 

• Fizyolojik etmenler iyileşir 

• Kişi kendini iyi hisseder 

• Morbidite ve mortalite azalır 

• Obeziteye bağlı komplikasyonların ortaya çıkma olasılığı azalır 

 

Obezitenin hem ortaya çıkmasının engellenmesinde hem de tedavisinde 

egzersiz, başka tedavi unsurlarına yardımcı, değişilmez bir yoldur. Günlük 

bedensel hareketle bedensel ağırlık arasında negatif bir ilişki bulunduğu 

bilinmektedir. Egzersizin kilo verme ve kilo denetimini kolaylaştırıcı 

katkısının yanı sıra obezitenin komplikasyonları üstüne de yararlı etkileri 

bulunmaktadır. Kondüsyonu iyi olan ve aktif obez kişilerde mortalite ve 

morbidite, kondüsyonu düşük ve durgun olanlara kıyasla bariz bir şekilde 

daha düşüktür (Technology Assessment Conference Panel (1993). 

  

Kadın Sağlığı ve Egzersiz 

Bir ülkede sağlıklı bir toplumun meydana gelmesinde, sağlıklı 

bireylerin büyütülmesinde, kadınlar önemli bir role sahiptir. Kadının ve 

annenin toplumdaki yerine önem verilmeli, çocuğu doğuran kadının 

hamilelikten sonra ve önce sağlığı ehemmiyet taşımalıdır (Kutlu, 2013). 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2010 senesi verilerine binaen 15 yaş ve 

üzerindeki kadınların geçirdikleri en fazla ilk beş sağlık problemi; %20,2 ile 

kas-iskelet ve bel gölgesi sorunları,  %17,3 ile yüksek tansiyon, %14,7 ile 
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romatizmal eklem rahatsızlığı ve %11,7 ile osteoartrit şeklinde ifade edilmiştir 

(TÜİK, 2010). 

Amerika’da her sene kadınların dörtte biri kalp rahatsızlıklarından 

yaşamını yitirmektedir. Türkiye’de ve Amerika’da kadınlarda ilk sırada yer 

edinen rahatsızlıklar içinde  koroner kalp rahatsızlığı bulunmaktadır (Günay 

ve ark., 2008). Her sene kalp rahatsızlığından erkeklere oranla kadınlar daha 

fazla yaşamını yitirmektedir. Erkeklere oranla kadınlar daha fazla kalp krizi 

geçirmektedir. Kadınlarda erkeklere kıyasla kalp krizi olasılığını arttıran 

etmenler metabolik sendrom, diyabet, sigara, stres ve hareketsiz bir yaşamdır.  

Sağlıklı bir kilonun devam ettirilmesi, sigaranın terkedilmesi, tuzun ve 

doymuş yağların az tüketilmesi ve egzersiz kalp rahatsızlığı olasılığını 

düşürür. Egzersiz doğrudan kalp kası gelişimine katkı sunar (Reid ve ark., 

2010). 

30-60 dakika süreli olacak şekilde haftada minimum 3 defa 

MaxV02’nin %50’si ile veya maksimal kalp hızının %60’ı ile egzersiz 

uygulanmalıdır (Günay ve ark., 2008). Ayrıca günlük yaşantımızda asansör 

kullanmak yerine merdivenleri kullanmak, bazı mesafelerde araba yerine 

yürümeyi tercih etmek ya da bisiklet kullanmak, televizyon izlerken şınav ya 

da mekik aktivitelerini gerçekleştirmek sağlığa katkı sunar. Beden kitle 

indeksine binaen 25 ve üstü veya Dünya Sağlık Örgütü verilerine binaen 

kadınlarda bel ölçümü 88 cm’nin üstünde ise kilolu kabul edilir ve kalp krizi 

olasılığı artış gösterir. Ayrıca yüksek kilo diyabet ve hipertansiyon olasılığını 

da artırmaktadır (www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heartdisease/ 

indepth/heartdisease/art-20046167 | Erişim: 15.02.2015). 

Daha önce de belirttiğimiz şekilde birçok ülkede gerçekleştirilen 

çalışmalarda egzersiz ve spor aktivitelerine iştirak eden kızlar ve kadınlarda 

özgüven ve özsaygıda olumlu ilerlemeler ve akademik başarıda yükselme söz 

konusudur (Daniels ve Leaper, 2006). Düşük özsaygı;  ilaç ve alkol tüketimi, 

sosyal olmayan tepkilere benzer biçimde olumsuz tepkilere sebep 

olabilmektedir. Ülkemizde bedensel aktivitelere iştirak eden kadınlarda 
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gerçekleştirilen bir çalışmada bedensel aktivitenin kadınlara sağladığı en 

büyük yararın psikolojik olduğu tespit edilmiştir (Aşçı ve ark., 2008). Birçok 

çalışmaya göre zihinsel sağlığı iyi olmayanların 30 dakika süreli ve haftada 

minimum 3 defa orta şiddette egzersize iştirak ettikleri bilinmektedir (Dunn 

ve ark., 2005). 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler  

Gözlem verileri göz önünde bulundurularak egzersiz planlanmalıdır 

(Singh, 2002).  Durgun ve kondisyonu düşük yaşlı kişilerde aerobik 

aktivitelere başlamadan önce güç ve denge uygulamalarıyla başlamak daha 

doğru olabilir. Yaşlı birey sandalyeden kalkmakta zorlanıyor ya da kollarının 

kullanımına ihtiyaç duyuyorsa, kolay sandalye aktiviteleri ve yatarak 

gerçekleştirilebilen aktivitelere yer ayrılabilir. Ayakta durma dengesi 

etkilenmişse, tutunarak kolay denge uygulamaları tavsiye edilir. İkisi de 

rahatlıkla uygulanabiliyorsa aerobik egzersiz ile başlanabilir. Gerekirse çok 

yaşlı bireylerde süpervizyon sağlanmalıdır (Ergün, 2013). 

Bir sonraki gün egzersiz düzeyi hafif ile orta seviyede algılanacak 

yorgunluğun dışına çıkmamalıdır. Dizler üstünde koşuya oranla hızlı 

yürüyüşler daha az stres meydana getirirken, düşme ve kayma olasılığı da 

daha düşüktür. Soğuma ve ısınma egzersizleri kalp-damar, düşük tansiyon, 

kas-iskelet komplikasyon olasılığını düşürmek için uygulanmalı ve ilerlemiş 

yaşta ısınma süresi daha uzun olmalıdır. İlerleyen yaşa bağlı olarak sporun 

meydana getirdiği zihinsel ve bedensel stresin ardından toparlanma gecikir. 

Uygun toparlanma süresinin tanınması ve egzersiz programının buna göre 

ayarlanması lazımdır. Tepki süresindeki gecikme ilerleyen yaştaki bireyler 

açısından kolay algılama ve karar vermeyi gerektiren squash, hokey, 

basketbol futbol ve voleybol benzeri spor çeşitlerinde daha dikkatli 

olunmalıdır  (Ergün, 2013). 

Denge, görme ve duyma zayıfsa temas ve çarpma barındıran spor 

çeşitlerinden uzak durulmalıdır. Düşme hikayesi bulunan daha fazla dengeye 
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ihtiyaç duyulan spor çeşitlerinden (bisiklet, tırmanma ve kayak gibi) uzak 

durulmalıdır. Eklem sertliklerinde ve alt ekstremite venöz yetersizliğinde 

havuz aktiviteleri tercih edilebilir. Antihipersantif kullanan kişilerde havuzda 

ya da sıcak çevrede uygulanan egzersizlerin akabinde aniden kalkma düşük 

tansiyona yol açabilir. Soğuk ve sıcak çevre şartlarından yaşlı bireyler daha 

çabuk etkilendiklerinden dolayı egzersiz ortamı ve saati uygun olacak şekilde 

tercih edilmelidir (Ergün, 2013).  
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GİRİŞ 

Yaşlılık hayatın diğer dönemleri gibi doğal olan, kaçınılmaz bir 

olgudur. Günümüzde yaşlanma, engellenme ihtimali olmayan biyoloji, 

kronoloji, ve psikolojiyle ilişkili boyutları olan bir süreklilik biçiminde ifade 

edilebilir. Farklı deyişle; Belli bir süre geçmesiyle meydana gelen anatomi ile 

fizyoloji işlevlerindeki değişimi içerip, bağımsız bir ömürden bağımlı bir 

ömüre transferdir. Yaşlanma, engellenme olasılığı bulunmayan canlılarda 

gözlenen, işlevlerde azalmaya yol açan bütün insanlığı ilgilendiren bir süreç 

olarak ifade edilebilir. “İhtiyarlık ise tepkisel yetersizliğin ve uyum 

güçlüğünün daha belirli ve önemli problem yaratacak bir düzeye ulaşmasıdır” 

(Kaptan, 2013).   

“Geriatri, Yaşlı tıbbı demektir” ve yaşlı kişilerin bakımını ve tıbbi 

sorunlarını ele alan tıp biliminin dallarından biridir. Geriatri, tüm sağlık 

bakımıyla ilgili disiplinleri kapsar. “Gerontoloji; yaşanma sürecinin bilimsel 

olarak ele alınmasıdır”. Gerontoloji, normal yaşlanmaya dair biyolojik 

psikolojik ve sosyolojik alanlar üstüne odaklanır (Kaptan, 2013).  

Olağan yaşlanma ifadesi ömür süresi geçmesiyle, hastalıklar olmadan 

meydana gelen anatomi yapısallarının ve fizyoloji ile alakalı fonksiyon 

değişikliklerini tanımlamaktadır. Yumurta döllenmesiyle biyolojik yaşlanma 

başlamaktadır.  Hayat boyunca devam eder. Kültürel duruma ve sosyal 

niteliklere göre topluktan topluluğa değişim gösteren yaşlılıksa sosyal 

yaşlılıktır. Güncel ifade de bireyin faal işgücü periyodunu tamamlamasıdır. 

Geçen zamana göre bir senelik birimleri temel alan yaşlılık tanımını 

belirtmekten kronolojik yaşlılıktır. Yaş içinde bu olgunun karşılığıdır (Güler, 

1998). 

Tıptaki ilerleme, uygarlık, teknolojik gelişmeler ve etkili sağlık 

hizmetleri sunumu ortalama insan ömrünün uzamasına, genel toplum nüfusu 

içindeki yaşlı popülasyonunun hızla artmasına yol açmıştır. İnsan hayatının 

uzatılmasına dair çabaların esas amacı, sağlıklı olan, üretken ve kaliteli 

nitelikte bir ömürdür. Hayatın her dönemi için kalite arzu edilmektedir. 
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Kalitenin esas şartı ise sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan 

tedbirlerin alınmasıdır (Batman, 2002). Biyolojik yaşlanma kişilerde değişik 

hızlarda meydana gelmektedir. Kişilerin kalıtsal özellikleri, hayat tarzları, 

hastalıkları ve bireylerin hastalıklarıyla fizyolojik baş etme yöntemleri 

birbirinden değişiktir (Özkayar ve Arıoğul, 2007). Yaşlılık, tüm 

organizmalarda görülen esas biyolojik bir süreçtir. Zamanla bireyin etrafına 

uyumu sağlama kabiliyetiyle, hücre işlevlerinin içsel ve dışsal etkenler 

arasında dengenin kurulması potansiyelinde dereceli olarak azalma 

olmaktadır. Günümüzde dünyadaki insanların pek çoğunda olduğu gibi 

ülkemizde de bebek ölümlerindeki azalma, enfeksiyon hastalıklarının kontrol 

edilmesi, beslenme ve sağlık hizmetlerindeki olanakların gelişimi sayesinde 

beklenen yaşam süresini arttırmıştır. Son yıllardaki ortalama insan ömrünün 

uzamasının yanı sıra doğurganlık oranlarındaki azalma da yaşlı bireylerin 

genel nüfus içindeki oranının arttırmasında diğer önemli faktördür (Öğüt ve 

Atay, 2012). Yaşam bir süreç olup, birçok aşamadan oluşmaktadır. Bunları 

bebeklikteki dönem, çocukluktaki dönem, ergenlikteki dönem, yetişkinlikteki 

dönem ve yaşlılıktaki dönem şeklinde sıralayabiliriz. Bunlardan yaşlılık 

haricinde diğerlerinin başlangıcı, bitişi vardır. Nereye kadar süreceğinin 

bilinmemesi yaşlılığı diğer dönemlerden ayırt eden özelliktir. Yaşlılık dönemi 

yalnızca vefat ile sona erer. Birey de vefat edeceği zamana kadar yaş almış bir 

birey olarak yaşamına devam edecektir. Birey yaşlılık sürecini başarılı bir 

şekilde geçirmek ve uzun yaşam sürmeyi amaçlamaktadır. Yaşlılığın sadece 

biyoloji ile ilişki bir süreçten ibaret olmadığının, sosyokültürel değerlerin de 

yaşlılık üzerine tesirlerini gösteren çalışmaların sayısı son yıllarda artmıştır 

(Beğer ve Yavuzer 2012). Biyolojik ve kronolojik yaş aynı 

olmayabilmektedir. Aynı şekilde bedendeki organların biyolojik yaşında da 

değişik olabilmektedir. Yaşlanma süreci ile birlikte oluşan işlevsel 

değişiklikler normal şartlarda beden işlevlerini etkilemeden, stresin olduğu 

durumlarda devreye giren yedek kapasite azalımını etkileyen özelliktedir. 

Fizyolojik yaşlanmada neticesinde bu değişimler ile birlikte, yetersizlik ile 



55 | Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler 

 

 
 

bozukluk da görülebilmektedir. Bilhassa kalp, akciğer, böbrek, merkezi sinir 

sistemi ve immün işlevlerinde sürekli bir azalım ve buna bağlı olarak da 

çeşitli hastalıkların gelişmektedir (Ergün ve ark., 2001).  

Yaşlanmanın süreci doğum ile beraber başlamaktadır. Yaşlanmanın 

sabit bir süreç olmadığı ve kişiler arasında farklılık gösterdiği belirtilmelidir. 

Bu sürecin son aşaması ise yaşlılık diye isimlendirilmektedir. Yaşlılıkta 

başlangıç noktası toplumdan topluma, hatta aynı toplumda yıllar içerisinde, 

cinsiyete, eğitim düzeyine, ekonomik koşullara, fizyolojik ve psikolojik 

yaşlara göre bireysel farklılık sergiler. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 1998 

senesinde yaşlılık ile ilgili ilan ettiği sağlık raporunda yaşlılık; sakatlıkların 

artması, başka kişilere daha da bağımlı olmak biçiminde nitelendirilmiş olup,  

65 yaş yaşlılığın sınırı olarak nitelendirilmiştir.  

Demografik bakımdan yaşlılık şu biçimde sınıflandırılmaktadır 

(Arıoğul, 2006; Kutsal, 2007). 

• Genç Yaşlılık: 65-74 yaşlar arası dönemi kapsamaktadır. Dönem 

çoğunlukla emeklilikten sonraki dönemdir. 

• Orta Yaşlılık: 75-84 yaşlar arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu 

periyotta çoğunlukla işlev ile ilgili kayıplar görülmeye başlamaktadır, fakat 

birey çoğunlukla bir başına hayatını sürdürebilmektedir.  

• İleri Yaşlılık: Evre 85 yaşı ve üstünü kapsamaktadır. Bu evrede 

bireyler, aile ya da bakım desteği veren kurumların yardımına gereksinim 

duymaktadırlar.  

Yaşlanma süreç olarak birden çok faktöre bağlı olmakta ve şu şekilde 

sıralanmaktadır. 

• Kronolojik Yaşlanma: Kişinin doğumdan başlayarak geçen yaşını 

tanımlamaktadır. Takvim yaşına göre büyük olan kişiler, küçük olan kişilere 

göre daha yaşlıdırlar.  
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• Biyolojik Yaşlanma: Zigotun oluşmasıyla başlar. Yaş ile birlikte 

kişinin geçirdiği fizyoloji anatomi, morfoloji ile ilgili değişimleri 

tanımlamaktadır. 

• Patolojik Yaşlanma: Normal olan biyolojik yaşlanma süreciyle 

etkileşen durumlara ve hastalıklara bağlı yaşlanmayı tanımlamaktadır.  

• Psikolojik Yaşlanma: Kişilerin yaşlılık evresinde geçirdikleri 

davranışsal, uyumsal ve mental işlev değişimlerini kapsamaktadır.  

•Sosyal Yaşlanma: Kişinin yaşlanmasıyla birlikte toplumdaki rolünün, 

konumunun ve sosyal ilişkilerinin değişmesi ile oluşmaktadır.  

•Ekonomik Yaşlanma: Yaşlılık evresinde en çokta emekliliğin etkisi 

ile azalan gelir seviyesinin kişinin yaşam biçiminde ve yaşam koşullarında 

meydana getirdiği değişikliklerdir (Erdil ve ark., 2004). 

 

YAŞLILIĞIN ETKİLERİ 

Kardiyovasküler Sisteme Etkileri 

Yaş alma ile beraber kalbin kası atrofiye uğramakta ve her bir kasılma 

ile pompalanan kanın miktarında da azalma olmaktadır. Yaş alma ile birlikte 

kardiyak fonksiyonlarda; kalbin debisinde, kalbin atım hacminde, kalp 

atımının sayısında ve maksimum oksijen tüketiminde düşüşün yanı sıra, 

kalbin kapaklarında sertleşme, endokard tabakasında kalınlaşma olur 

(Norman, 1995) Kan damarlarının, yapısında bulunan elastik liflerin kaybı 

nedeniyle esnekliği azalmakta ve kanın basıncında artma olmaktadır. Bu 

durum hipertansiyon sebebi olmaktadır. Yaşlı bireylerdeki mortalitenin yarısı 

ve morbiditenin ise %70’i yüksek tansiyona bağlı gerçekleşir. Koroner kalp 

hastalığının, konjestif kalp yetmezliğinin ve inmenin insidansının, yüksek 

tansiyonlu hasta bireylerde normal tansiyonlu yaşlı bireylere kıyasla, daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir (Erbaşı ve ark., 1999). 
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Solunum Sistemine Etkileri 

Yaşlanma ile birlikte akciğerin dokusunun elastik yapısının azalması, 

göğüs duvarında sertleşme, solunum yapan kaslardaki güç düşmesi oksijenin 

transferi ile alakalı solunum işlevlerinden azalmalara sebep olmaktadır. 

Göğsün kafesi elastikiyetindeki düşüş sebebiyle, toraksın hareketlerinde 

zorlaşma olur. Solunum sisteminde verim düşüklüğü meydana gelir, göğüs 

solunumunun yerine abdominal solunum yapılır. Ayrıca rezidüel pulmoner 

hacminde artma olup, hayati kapasitede de azalma olmaktadır (Norman, 1995; 

Kalyon, 1997). 

Yaşlılığın Kas-İskelet Sistemine Etkisi 

Yaşlanmadan eklem kıkırdağı, iskelet sistemi, yumuşak doku ve 

nörolojik fonksiyon (eklem propriyosepsiyonu) etkilenmektedir. Bu 

etkilenmeler sonucunda yaş ile birlikte osteoartrit ve osteoporoz insidansında 

artma olur. Eklemin hareket aralığı azalmaktadır. Hareketlere başlamada 

zorluk ve katılık gelişmektedir. Yaşla ile birlikte eklem kıkırdağında, incelme, 

yüzeyinde çatlak ve renginde değişiklik meydana gelir. Ek olarak dokunun 

mekanik özellikleri de değişmektedir. Gerilme sertliği, yorulma direnci ve 

gücü azalmaktadır. Orta yaşa ulaşıldığında iskeletteki total kalsiyumun 

miktarında azalma başlamaktadır, bu durum kadın bireylerde menopozun ilk 

senelerinde hızlı olmaktadır. Bu sebeple yapısı güçsüz ve kırılmalara daha 

yatkın duruma gelmektedir (Tails ve Fillit, 2003). Yaşlanma ile birlikte kemik 

kitle azalmaları ve stres artışı kırılmaların oluşumuna sebep olabilir. (Gündüz, 

2000). Kaslardaki kütle ve kuvvet yaş ile birlikte azalmaktadır. Kasın 

kütlesindeki kayıp hayatı tehdit etmese de, günlük aktivitelerin yapılmasını 

güçleştirir ve fiziki aktivitenin düzeyini düşürür ( Shephard, 2002). 

 

Yaşlılığın Hematolojik Sisteme Etkisi 

Hematopoietik doku tarafından işgal edilen kemik iliği boşluğu oranı 

yaşam boyu değişiklik göstermektedir, doğumdan 30 yaşlar civarına kadar 

azalır iken sonra durmaktadır. Yetmiş yaş civarında ise tekrar ilerleyici 
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şekilde azalmaya başlar. Kemik iliği işlevlerinde yaş ile şu değişiklikler 

meydana gelir: 

• Kemik iliğinin kök hücrelerinin sayısında git gide azalma olur. 

• Kemik iliği kültüründe demirin birleşimi gençler ve yaşlı bireylerde 

benzerdir, ancak eritropoetin stimülasyonu ile yaşlı bireylerde daha 

az artar. 

• İnefektif eritropoez nedeniyle sağlıklı yaşlı hayvanlar kanama ve 

hipoksiye genç olan hayvanlar kadar etkili yanıt veremezler. 

• Yaşlı bireylerde bağırsaklardan demirin emilmesi olması gereken 

gibi olsa bile yavaş alyuvar üretim süreci demirin alyuvarlarda 

birleşimini azaltmaktadır (Abrams ve Bears, 1995). 

İlerleyen yaş ile birlikte olarak periferik kanda ise;  

• Ortalama hemoglobin ve hematokrit değerleri ilerleyen yaş alma ile 

birlikte hafif düşmektedir, ancak normal sınırlarda kalır.  

• Ortalama eritrosit hacmi (MCV) yaş alma ile hafif artmaktadır, 

ancak eritrositin morfolojik karakteristiklerinde  değişme 

olmamaktadır.  

• Eritrosit 2,3 difosfogliserat içeriği ilerleyen yaşla birlikte 

azalmaktadır.  

• Osmotik frajilite ilerleyen yaşla birlikte artmaktadır (Abrams ve 

Bears, 1995). 

 

Yaşlılığın Endokrin Sisteme Etkisi 

Yaş alma ile Hipotalamusta esas nöroendokrin nükleus bütünlüğü 

bozulmamış kalırken, suprakiazmatik nükleusta morfolojik olarak kayıp 

oluşur (Hofman ve Swaab, 1994). İlerleyen yaşla birlikte antidiüretik hormon 

(ADH) ve argininvazopresin (AVP) üreten nöronların boyutlarında ve 

kortikotropin relasing hormon (CRH) ve ADH üreten nöronların sayısında 

artma olur (Raadsheer ve ark., 1994). Supraoptik nükleusun osmolarite 
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değişikliklerine ADH salınımına karşın sensitivitesinde artma olur. Ovarian 

seks steroidlerine karşı hipotalamo-hipofizer “feedback”de azalma vardır. 

Erkeklerde de hipotalamo-hipofizer-testiküler aksta defekt olsa da buna karşın 

fertilitenin kapasitesi idame ettirilebilir niteliktedir, fakat seksüel aktivite 

sıklığında azalma olur (Tisitouras ve Bulat, 1995). Nöroendokrin 

mekanizmalar kontrolündeki Thyroid Stimulating Hormone (TSH) salınımı 

normal yaşlanma sürecinde değişikliğe uğrayabilmektedir. Tiroid hormon 

etkisi ilerleyen yaşla birlikte azalır. Serbest T4 seviyesinde değişiklik yokken, 

serbest T3 azalır (Tails ve Fillit, 2003).  İlerleyen yaşla birlikte özellikle tip 2 

diabetes mellitus sıklığında artma olur. Glikoz aracılı insülin sekresyonun 

azalması, iskelet kasına insülin aracılı glikoz alımının bozulması, yağ 

dokusunun postreseptör bozukluğu, artmış vücut yağı, fiziksel aktivitenin 

azalma, bozulmuş renal fonksiyonlar ve artmış sempatik sinir sistemi 

aktivitesi ilerleyen yaşla birlikte glikoz toleransında azalmayı açıklayan 

mekanizmalardandır (Tails ve Fillit, 2003).  

 

Yaşlılığın İmmünolojik Sisteme Etkisi 

Hücresel immün değişim başlıca T-hücre işlevlerindeki dejenerelerden 

kaynaklanır, B-hücre işlevlerinin değişimleri daha az mühim sayılmaktadır. 

Serum toplam immünglobulin yoğunluğu yaş ile pek küçük değişmeden, 

immünglobulin alt sınıflarının dağılımında orta dereceli değişimler 

bildirilmiştir. Serum seviyelerindeki IgA ile IgG’de artma eğilimi varken, 

IgM ile IgD azalmaktadır. Lenf bezlerinde germinal odakların sayısında 

düşme ile kemik iliğinde plazma hücresi ve lenfosit sayısında artış diğer 

değişimlerdendir. T-hücre işlevlerindeki azalma hücresel bağışıklıkta 

azalmaya neden olur. Sağlıklı yaşlı bireylerin yüzde yirmi beşindeyse işlev 

düşümü gözlenmez (Abrams ve Bears, 1995). Timik kitlede kayıp otuzlu 

yaşlar civarında başlamaktadır. Ellili yaşlarda %5-10 civarında kalarak 

sürmektedir (Abrams ve Bears, 1995). Çevresel kanın içinde B-lenfositlerin 

sayısında azalma olur. Fakat bu hücrelerin lenfoid folliküllere tekrar 
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dağılımından kaynaklanır,  immünglobulinler ve IgG alt tipleri malignansi 

yokken artmaktadır (Tails ve Fillit, 2003).  Yaşlanma ile birlikte, immün 

sistem işlevlerinde genel olarak baskılanma olabilmektedir. Enfeksiyon 

riskinde ve neticede de morbidite ve mortalite oranında artmaya bu değişiklik 

yol açar. Düzgün fiziki aktivite, bağışıklık sisteminin fonksiyonlarındaki 

baskıyı düşürmektedir (Shephard, 2002). 

 

Yaşlılığın Nörolojik Sisteme Etkisi 

Yaşla birlikte yerine konulamaz sinir kayıpları oluşumu sebebiyle 

hareketlerde yavaşlama, reaksiyon zamanında uzama olur. Reaksiyonun ve 

hareketin zamanlarındaki düşme, bireylerin bazı günlük aktivitelerini yerine 

getirmede olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Yaşlanmayla birlikte 

serebellum yaklaşık %25 oranında hücre kaybına uğramaktadır (Quadagno, 

1999). Normal yaşlanma ile birlikte beyin ağırlığında ve kan akımında azalma 

olmaktadır. Nöron kayıpları beynin belirli bölgelerinde daha fazla görülür 

iken, bazı bölümlerinde korunmaktadır. Bununla birlikte çeşitli 

nörotransmitter ve dendrit bağlantılarında azalmalar görülür 39 (İnanıcı ve 

Kutsal, 1997). 

 

Duyusal Fonksiyonlara Etkileri 

Beynin yapısındaki glukozun kullanımındaki kayıplar, yaşlanma duyu 

kavrayışında düşmelere sebep olur. Yakındaki objelere dikkatini verme 

güçlüğü kırklı yaşlara gelindiğinde, hassas ayrıntılarda fark gözetebilme 

yetmişli yaşlarda düşmeye başlamaktadır. Gözlerin görünümleri daha 

grimsidir, katarakt oluşabilir. Yaşlanma ile birlikte yüksek frekansı fazla olan 

sesleri duyma zorlaşır. Tatma ve koku alma duyularında oluşan küçük 

kayıptan iştah ve besin alımı etkilenmektedir (Norman, 1995). 
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Yaşlılığın Aerobik Kapasiteye Etkisi 

Fiziksel kondisyon açık bir biçimde aerobik kapasiteyi etkilediğinden 

bu durumun bir kısmı yaş ile birlikte fiziki aktivitenin azalmasına sebep 

olabilmektedir. Arteroskleroz gibi süreğen hastalığı olan yaşlı bireylerde bu 

düşüş daha fazladır. Aerobik kapasitesinde yaşla birlikte olan bu düşme 

yüksek derecede kardiyovasküler işlevlerdeki değişiklikler kaynaklıdır (Tails 

ve Fillit, 2003).   

 

Yaşlılığın Seksüel Değişikliklere Etkisi 

Olağan seksüel işlevlerde dereceli, yavaşlık mevcuttur. Seksüel uyarım 

için lazım olan zamanda artış olmaktadır. Erkekler kadınlara benzemeksizin 

yaşamlarının sonuna kadar fertil kalabilmektedir (Tails ve Fillit, 2003).  

 

Yaşlanmanın Ruhsal ve Psikolojik ve Ruhsal Etkileri 

Yaşam koşullarında gelişmeler ve geçen yüzyılda meydana gelen tıbbi 

ilerlemeler neticesinde daha çok kişi ileri dönemlerdeki yaşlara erişmeye 

başladı. Epidemiyoloji ile alakalı araştırmalar neticesinde yaşlı bireylerde 

ruhla alakalı bozukluklar yetişkin birey grupları ile kıyaslandığında daha az 

oranda izlenmiştir. Yaşlı bireylerde psikiyatri hastalıklarının yetişkin 

bireylerden daha farklı klinik semptomlar vermesi, başta demans ile 

depresyon gibi hastalıkların klinik belirtilerinin yaşlılık döneminin doğal 

seyrinde normal olarak algılanması, özellikle de yaşlı popülasyonunu da 

kapsayan epidemiyoloji ile alakalı araştırmaların yetersiz olması yaşlı 

hastalarda tanıyı zorlaştıran faktörlerdendir. Hatta, psikiyatri hastalıkları 

tanısında kullanılan Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders 

(DSM), International Classification of Diseases (ICD) tanı koyma kriter 

erişkin hastaları dikkate alarak düzenlenmiştir. Yaşlı bireylerin klinik 

semptomları DSM ve ICD tanı kriterleri ile uyuşmayabilir ve bu kriterlerin 

yaşlı bireylerde uygulanmaya çalışılması var olandan daha düşük oranda 

psikiyatrik bozukluk tanısının konulmasına sebep olabilmektedir. 
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Depresyonunun majör tipinin, madde bağımlılıklarının, anksiyete 

bozukluklarının ve psikotik bozukluklar gibi yaygın görülen hastalıkların daha 

genç olan yaş gruplarına kıyasla yaşlı bireylerde daha düşük olduğu 

gözlenmiştir (Wieland ve Ferrucci, 2008). Bir çalışmada fiziki rahatsızlıkları 

olan yaşlı bireyler arasında olumsuz duygulardan ziyade olumlu duyguların 

var olduğu izlenmiştir. Yaşamının son evresine geldiğinin bilincinde olan ve 

ölümün daha fazla farkında olan yaşlı bireylerin, duygusal olarak anlamlı 

ilişkileri korumak için daha büyük bir motivasyonlarının varlığı gözlenmiştir 

(Barlow ve ark., 2015).   

İnsanoğlunda ömrün uzamasıyla beraber sağlık sorunu olan fiziki 

hastalıklarla, bazı psikiyatri alanı ile ilgili bozukluklarla karşılaşılma oranında 

artma olmaktadır. Psikiyatri hastalık gruplarına yaşlı popülasyonununda sıkça 

karşılaşılsa bile, yetişkin bireylerle kıyaslandığında daha az sıklıkta 

gözlenmektedirler. Bunu pek çok sebebe bağlamak mümkündür. Yaşlı 

bireylerin hayat niteliğindeki,  fonksiyonlarındaki düşüşün etkisiyle ruhla 

alakalı bozukluk tanılama kriterlerinin bütünü karşılamayabilir. Yaşlı bireyler 

psikiyatrik hastalık semptomlarını bilhassa rededebilirler ya da daha düşük 

oranda hekimlerine anlatabilirler. Hatta bu kişilerde olan süreğen hastalıklar 

ile kullanılan ilaçlar ruh ile ilgili semptomlarını gizleyebilirler. Yaş almış 

hasta grubu ile meşgul olan doktorların yetişkin hastalar ile 

karşılaştırıldığında psikiyatrik muayenede daha faal olmaları, aile 

bireylerinden hastasıyla ilgili daha ziyade bilgiler almalı, bireyde mevcut olan 

başka süreğen hastalıklarla beraber hasta bireyin bütüncül yaklaşımla 

yorumlanmalıdır (Amuk ve ark., 2009; Anderson ve Woodburn, 2010). Var 

olan tanı metodlarından faydalanılarak yapılan yorumlara göre yaşlı 

bireylerde depresyonun majör türünün bozukluğu tanılı hasta bireylerle daha 

düşük sıklıkta karşılaşılmaktadır. Yapılan çalışmalarda yaşlı bireylerde 

depresyonun majör çeşidinin sıklığı %1 ile %4  oranında gösterilmiştir 

(Helmer ve ark., 2004; Djernes, 2006). Tıbbi problemleri ağır olan, hafıza, 

bilgiyi işleme gibi biliş ile alakalı fonksiyonlarında, yönetsel 
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fonksiyonlarında, dejenere olan hasta bireylere tanıyı koymada güçlük 

yaşanmaktadır. Bunun yanında süreğen depresyonun minör çeşidinde, eşik altı 

depresyonunda, distimik bozukluğunda, yetişkin bireylerle kıyaslandığında 

yaşlı bireylerde  daha fazla sıklıkta izlenir, bu %35’lere kadar çıkabilen orana 

sahiptir (Polyakova ve ark., 2014). Süreğen depresyonu olup, tedavisi 

yapılmamış yaşlı bireylerin depresyonu olmayan yaşlı bireylere oranla 

yaklaşık  iki misli fazla kansere yakalandıkları gözlenmiştir (Penninx ve 

ark.,1998). Depresyonun majör ya da minör tipine sahip olan yaşlı bireylerin 

yürek ile ilgili sebeplere bağlı ölüm sıklığının sağlıklı bireylere kıyasla 

yaklaşık 1.5-2.5 misli artış gözlendiği tespit edilmiştir (Penninx ve ark., 

2001).Yaşlı bireylerde depresyon ayırıcı tanısında dikkat edilmesi gereken 

hastalıklardan bir tanesi de demanstır. Yaşlı bireylerde en fazla görülen nöro-

psikiyatri ile alakalı bozukluklardan biri demanstır. Alzheimer hastalığıysa, 

nöro-dejeneratif hastalıklar içinde en fazla görülen hastalıktır, demansların da 

%50-75’ini oluşturmaktadır (Amuk ve ark., 2009). Dünyadaki yıllık insidansı 

yaklaşık olarak 4.6 milyondur. Ülkemizdeyse yaklaşık 400 bin civarında 

Alzheimerlı hasta olduğu tahmin edilmektedir. Yaşta ilerleme hastalıkta en 

mühim risk etkenidir. Hastalık erken-genç yaşlı bireylerde hemen hemen 

%1’lik görülme oranına sahipken, orta yaşlı bireylerde görülme oranı %10 

iken, ileri yaşlılık evresinde ise bu oran %50’ler seviyesine kadar 

çıkabilmektedir (Yilmaz ve ark., 2009). Çoğu yaşlı bireylerde öznel bellek 

yakınmaları görülmekle birlikte bazı hastalarda birçok beyin alanında hafif 

biçimde bozulma vardır. Bu hasta bireyler günlük yaşam aktivitelerini normal 

biçimde devam ettirir, klinik açıdan demans belirtileri izlenmez. Ancak, 

depresyonun ya da anksiyete bozukluklarının birlikte görüldüğü hasta 

bireylerde klinik seyrin daha kötü olduğu belirtilmiştir (Mirza ve ark., 2016). 

Yaşlı bireylerde anksiyete bozuklukları yetişkin bireylerle kıyaslandığında 

daha az sıklıkta görülsede, prevalansı sık olan psikiyatri hastalıkları arasında 

yer edinir (Cankurtaran, 2012). Anksiyete bozukluklarında yaştaki ilerleme ile 

birlikte azalma izlenmiştir. Bir çalışmada bir yıllık prevalans  sıklığı genç-
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erken yaşlı bireylerde %8, 75 yaş ve üzeri gruptaysa %5.6 bulunmuştur (Gum 

ve ark., 2009). Yaşlılık ile görülen anksiyete bozuklukları çoğunlukla 

çocukluk ve genç yetişkinlik evreleri arasında başlayan ve hayat boyunca 

devam eden hastalıklar oluşturmaktadır (Kesler ve ark., 2005). Yaşın 

ilerlemesi ile birlikte mani prevalansında azalma görülmüştür (Kulaksızoğlu, 

2008). Yaşlılık evresinde sık rastlanılan problemlerden birisi de uykuda 

bozukluklar olmasıdır. Bu evrede bozulan uyku hijyeni, yaşlanmaya bağlı 

gelişen fizyolojik uyku değişiklikleri, uyku ile ilişkisi olan solunum 

bozuklukları, özgül uyku bozukluğu, çeşitli süreğen hastalıklar ile ilaç 

kullanımı uyku bozuklukları sebebi olabilmektedir. Yaşlı bireylerin 

%40’ından çoğu uykuyla alakalı problemlerle karşılaşmakta, %12- 25’lik 

kesimin sık sık uykusuzluk yaşadığı belirtilmiştir (Mahlberg, 2016). 

 

SONUÇ 

Yaşamın tüm dönemlerinde olduğu gibi, ömrün son evresi olan 

yaşlılıkta bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Tıptaki ilerlemeler, 

teknolojik gelişmeler ve etkili sağlık hizmetleri sunumları ortalama insan 

ömrünün uzamasına, genel toplum nüfusu içindeki yaşlı popülasyonunun 

hızla artmasına yol açmıştır. İnsan hayatının uzatılmasına dair çabaların esas 

amacı, sağlıklı olan, üretken ve kaliteli nitelikte bir ömürdür. Hayatın her 

dönemi için kalite arzu edilmektedir. Kalitenin esas şartı ise sağlığın 

korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan tedbirlerin alınmasıdır. Yaşlı 

bireylerin sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmeleri için, etkin bir bakım almaları 

gerekmektedir. Yaşlanma sürecinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Yaşlanma 

sürecinde koruyucu ve tedavi edici sağlık alanları arttırılmalıdır. Yaşlı kişiler 

ve yaşlı yakınları yaşlı sağlığı alanında eğitilmelidir. Sonuç olarak, hayat her 

dönemde kendine has özellikleri ile değerlidir.   
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GİRİŞ 

Hareket sisteminin bir unsuru olan kemik, şekillenmesi boyunca 

yenilenme ve onarımdan geçebilen dinamik bir dokudur. Aynı zamanda 

kemik iliği gibi özelleşmiş yapılar için de koruma ve yapım bölgesidir 

(Topaloğlu ve ark.,, 2017). Kemik, osteoblastlar, osteositler, osteoklastlar ile 

kemik astar hücreleri olmak üzere dört tip hücreye sahiptir. Kemikler,  kan 

damarları ve çeşitli hücre tipleri bulunduran canlı bir dokudur. Kemiğin 

inorganik kısmı ağırlıklı olarak fosfat ve kalsiyum minerallerinden 

oluşur; aynı zamanda önemli miktarlarda bikarbonat, sodyum, potasyum,  

magnezyum, karbonat, florit, çinko gibi iyonları da yapısında bulundurur 

(Ralston, 2017). 

 Kas-iskelet sistemi cinsiyete göre dimorfiktir, Erkekler kadınlar ile 

kıyaslandığında ortalama olarak kemiklerin daha büyük olduğu ve aynı 

zamanda daha sağlam bir yapıdadır.  Pubertenin başlaması ve tamamlanması 

sürecinde, ayrıca iskeletsel olgunlaşmada cinsiyet hormonlarının rol 

oynadığını işaret eden çok sayıda kanıt vardır (Leder ve ark., 2003). Cinsiyet 

hormonları özellikle östrojen, kemik matriksinin normal şeklinin korunması 

ve matrikse kalsiyumun çökmesi için gereklidir; kemiklerden kalsiyum 

resorpsiyonunu inhibe eder (Yıldırım, 2018). Östrojenin kemiğin 

büyümesinde ve genişlemesinde etkili olmaktadır. Östrojen eksikliği, düşük 

kemik kütlesi ile bağlantılıdır. Ayrıca kemik üzerindeki etkisi yaşa ve kemik 

bölgesine göre değişiklik göstermektedir. Östrojen eksikliği osteoklast 

oluşumunun artmasına dolayısıyla kemik erimesine neden olabilmektedir. 

Östrojen kadınlarda osteoporozun önlenmesindeki önemi oldukça büyüktür 

(Gruber ve ark., 2002). 

 

1. Kemik Doku Anatomisi 

Kemik doku, hücreler arası sıvısı sert ve kalsifiye olmuş bir koruyucu 

çatı tarafından kuşatılmış çok sayıda mekanik ve fizyolojik fonksiyona sahip 

olan hücresel bir yapıdır. Kemik doku, bağ dokunun en sert kısmı olup,  
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kasların tutunma yerleri oldukları için de hareket sistemin önemli bir kısmını 

oluştururlar (İnsal ve Pişkin, 2017).  

İnsan iskeleti embriyolojik olarak iki ana kemik tipinden oluşmuştur. 

Bunlardan birincisi  aksial ve kraniofasiyal iskelette yer alan 

kalvariaları , mandibula ve maksilla gibi yassı kemikler, kemiğin mezenkimal 

kök hücrelerinin doğrudan kemik hücrelerine farklılaşmasıyla oluştuğu 

intramembranöz kemikleşme ile gelişir. Diğeri ise apendiküler iskeletin uzun 

tübüler kemikleri, kaburgaları, pelvis ve omurların uzun kemikleri dahil 

olmak üzere diğer birçok kemik, kemiğin önce bir kıkırdak şablonu olarak 

oluştuğu ve daha sonra osteoprogenitör hücreleri içeren vasküler 

doku tarafından istila edildiği endokondral kemikleşme ile gelişmektedir. 

Enkondral kemikler, kıkırdak dokunun kemikleşmesi ile oluşurken, 

membranöz kemikler mezenkimal dokuların direkt ossifikasyonu ile oluşur 

(Ralston, 2005) . Yapısal olarak da kemik doku iki ana kısımdan oluşur; 

Kortikal (kompakt) kemik, kemiklerin dış yapısını oluşturur. Düşük yüzey 

alanı ile daha yoğundur ve kemik iliği boşluğunun etrafında bir zar 

oluşturur. Kan damarlarını içeren merkezi, kanalı çevreleyen kemik doku 

lamellerinden oluşan, içerisinde Havers kanalları denilen oldukça fazla sayıda 

ince kanalcıklar mevcuttur (Şekil1). Kansellöz (sponjiyöz) kemik; kemiklerin 

iç kısımlarında yer alan bu tabakada kemik matriksi yük taşıma amacıyla 

basınç ve gerilme yönünde uygun olan trabekulalar oluşturmaktadır. 

Trabeküler veya süngerimsi kemik (süngerimsi kemik olarak da bilinir), 

kortikal kemiğe göre daha düşük yoğunluğa ve oldukça geniş yüzey alanına 

sahiptirler. Trabeküler kemik yapısı, uzun kemiklerin, yassı kemiklerin ve 

omurga kemiklerinin merkezini doldurarak  kemik iliği ile doldurulmuş 

boşluklar ile ayrılır (Riggs ve ark., 2002). Kemiklerin eklem yüzeyleri dışında 

kalan tüm kısımları kemik iliği ve bunları saran bir bağ doku olan periosteum, 

oldukça damarlı ve sinirlerle donatılmış bir zardır. Periosteum dışta fibröz ve 

içte osteojenik olmak üzere iki farklı kısımdan oluşur (Clark, 2008).  

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/calvaria
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/calvaria
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mandible
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/maxilla
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mesenchymal-stem-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mesenchymal-stem-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vertebra
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vertebra
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/osteoprogenitor-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vascular-tissue
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vascular-tissue
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/enchondral-ossification
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cancellous-bone
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/trabecula
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Şekil 1:  Kemik doku (Moore, 1992) 

İskeletteki kemiğin çoğunluğu (%80) kortikaldir, ancak kortikal ve 

trabeküler kemiğin dağılımı iskeletin farklı bölgelerinde farklılık 

gösterir. Örneğin, uzun kemiklerin distal kısmı, omur 

gövdeleri ve kalkaneus ağırlıklı olarak trabeküler kemikten oluşurken, uzun 

kemiklerin gövdelerinde ve femur boynunda kortikal kemik 

baskındır. Yüksek bir yüzey alanına sahip olması ve kortikal kemikten daha 

hızlı yeniden modellenmesi nedeniyle trabeküler kemik klinik olarak 

önemlidir. Bu, artan kemik döngüsü koşulları altında trabeküler kemik 

açısından zengin bölgelerden kemiğin daha hızlı kaybedildiği anlamına gelir 

(Buckwalter ve ark., 2010). İskeletin büyümesi, büyüme plakası 

içindeki kıkırdak hücrelerinin (kondrositler) bölünmesine bağlıdır. Bu da, 

kemiğin oluşumunun sonlanmasına yakın 'proliferatif bölgede' 

gerçekleşir; yeni oluşan kondrositler, hipertrofik bölgede genişledikleri 

kemiğin merkezine yani aşağı doğru göç ederler. Hipertrofik kondrositler 

daha sonra ölür ve çevreleyen matriks, osteoklastlartarafından 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/body-of-vertebra
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/body-of-vertebra
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/calcaneus
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/bone-turnover
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chondrocyte
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/osteoclast
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/osteoclast
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uzaklaştırılmadan önce kalsifiye olur ve yerini olgun kemik alır. Ergenlik 

döneminde, cinsiyet hormonlarının dolaşımdaki yoğunluk artışı, büyüme 

plakasındaki hücre bölünmesinin durmasına neden olur. Bu, 

epifizler birleştiğinde ve uzunlamasına kemik büyümesi durduğunda kıkırdak 

kalıntısının kaybolmasına neden olabilmektedir (Ralston, 2005). 

Kemiğin; 

▪ İskelet sistemini oluşturan eklem ve kaslar ile birlikte hareket 

oluşturabilme, 

▪ Vücudun var olan şeklinin korunmasında yumuşak dokulara destek 

olması, 

▪  Beyin ve iç organlar gibi vücut boşluklarını koruma fonksiyonları,  

▪ Hematopoiezis denilen kan hücrelerinin yapımında, 

▪ Kalsiyum, fosfor gibi bazı minerallerin ve yağların depolanması, 

▪ Organ disfonksiyonlarında asit-baz dengesini düzenlemek için 

tampon madde sağlamak gibi önemli işlevleri bulunmaktadır 

(Yıldırım, 2018). 

 

2. Kemik Bileşimi 

Kemik doku biyokimyasal olarak %35 organik matriks ve %65 

inorganik elementlerden oluşur. İnorganik komponenti başlıca kalsiyum 

hidroksiapatit oluşturmaktadır. Kalsiyum hidroksiapatit kemik dokusuna 

sertlik ve dayanıklılığını vermektedir. Vücudun toplam kalsiyum rezervinin 

yaklaşık %99’unu, fosfor rezervinin %85’ini ve sodyum ile magnezyumun 

%65’ini oluşturmaktadır. Kemiğin organik bileşeni, üzerinde 

mineralizasyonun meydana geldiği bir çerçeve oluşturur. Mineralizasyon, 

kemiğe, kemik kollajeninden elde edilen gerilme mukavemetini ve esnekliği 

tamamlayan mekanik sertlik özelliği verir. Kemiğin inorganik malzemesi 

başlıca fosfat ve kalsiyum iyonlarından oluşmaktadır. Aynı zamanda önemli 

miktarlarda bikarbonat, sodyum, potasyumsitrat, magnezyumkarbonat, florit, 

çinko, baryum gibi mineraller de mevcuttur. Kemik matrisinin ana organik 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/epiphysis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/epiphysis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mineralization
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bileşeni, üçlü bir sarmalda birbirine sarılmış iki kolajen alfa (I) 1 peptit 

zincirinden ve bir alfa 2 (I) zincirinden oluşan fibriler bir protein olan tip I 

kolajendir . Kollajen bir propeptit olarak sentezlenir, ancak osteoblasttan 

salgılanmasını takiben, amino- ve karboksil-terminal fragmanları, hücre dışı 

boşlukta proteolitik enzimler tarafından ayrılır. Kollajen fibrilleri oluşturmak 

için kademeli bir konfigürasyonda kendiliğinden birleşen üçlü sarmal alanlar 

bulunmaktadır. Daha sonra, bu fibriller içindeki bireysel kollajen molekülleri, 

özel kovalent bağlarla her bir uçta birbirine bağlanır ve kemiğe gerilme 

mukavemetini vermeye yardımcı olan piridinyum çapraz bağları olarak 

adlandırılır. Kemik parçalandığında, bu çapraz bağlar hücre dışı sıvıya salınır 

ve konsantrasyonları kanda veya idrarda ölçülebilir, bu da kemik erimesinin 

biyokimyasal belirteçlerini sağlar. Ayrıca kemiğin organik yapısında 

glikozaminoglikanlar (kondroitin sülfat, keratan sülfat, hiyaluronik asit), 

glikoproteinler osteonektin, osteokalsin, osteopontin), sitokinler ile 

dönüştürücü büyüme faktör β ailesi (TGF-β) gibi kollajen olmayan önemli  

maddeler  bulunmaktadır (İnsal ve Pişkin, 2017). Bunlardan osteokalsin gibi 

bazıları nispeten kemiğe özgüdür, oysa fibronektin ve büyüme faktörleri gibi 

diğerleri diğer bağ dokularında da bulunur. Fibronektin gibi kollajen olmayan 

proteinler, kemik hücrelerinin matrise bağlanmasına aracılık etmede rol 

oynar. Büyüme faktörleri ayrıca kemik hücresi aktivitesinin düzenlenmesinde 

rol oynar  (Ralston, 2017).   

 

 3. Kemik Dokuda Cinsiyet Hormonların Etkisi 

 Cinsiyet hormonları, cinsel gelişim ve üreme fonksiyonlarının 

düzenleyecisi olarak bilinmektedir. Kas-iskelet sistemi cinsel olarak 

dimorfiktir, erkeklerde kadınlara kıyasla ortalama olarak (ama açıkçası her 

durumda değil) daha büyük ve daha sağlamdır.  Pubertenin başlamasında ve 

tamamlanması boyunca, ayrıca iskelet olgunlaşmasında da cinsiyet 

hormonlarının etkili oldukları bilinmektedir. Ergenliğin başlangıcında seks 

steroidlerinin (östrojen, progesteron, testesteron hormonu) üretimi, bu 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/triple-helix
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/alfacalcidol
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/alfacalcidol
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/collagen-type-1
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/collagen-type-1
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/osteoblast
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/extracellular-space
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/extracellular-space
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/proteinase
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/collagen-fibril
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/covalent-bond
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/covalent-bond
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/extracellular-fluid
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/osteolysis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/biochemical-marker
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/biochemical-marker
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/osteocalcin
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/fibronectin
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dönemde kemik mineral kazanımındaki artışla açıkça bağlantılıdır. Her iki 

cinsiyette, kemiğin dış çapının genişlemesi ve buna eşlik eden medulla 

çapının genişlemesi sonucu kemik boyutunda bir artış yaşarlar (Seeman, 

2001). Ancak bazen erkeklerde kadınlardan daha fazla görülebilmektedir. 

Kemik büyümesi, sırasıyla boyuna kemik oluşumu ve periosteal kemik 

oluşumuna karşı endosteal kemik rezorpsiyonu yoluyla uzunluk ve 

genişlikteki büyümeyi içerir. Genel olarak, net endokortikal kemik 

rezorpsiyonu periosteal kemik oluşumundan daha azdır, bu da radyal kemik 

genişlemesi ve kortikal kalınlaşma ile sonuçlanır.  Seks steroidlerinin 

ergenliğin başlangıcında kemiğin uzunlamasına büyümesini uyardığı iyi 

bilinmektedir. Daha yakın zamanlarda, enkondral kemik oluşumu üzerindeki 

bu uyarıcı etkinin her iki cinsiyette de ERα aktivasyonuna bağlı olduğu 

saptanmıştır ( Vanderschueren ve ark, 2004) ). İkinci etki, en azından kısmen, 

östrojenler tarafından GH-IGF-I ekseninin dolaylı aktivasyonu ile 

oluşmaktadır (Juul ve ark., 2001).  Ergenliğin sonunda, ERα aktivasyonu, 

aromataz eksikliği ve ERα bozulması olan erkeklerde epifiz füzyonunun 

yokluğunda gösterildiği gibi, her iki cinsiyette de epifizyal büyüme plakasının 

kapanmasından sorumludur (Smith ve ark.,1994; Genari ve ark., 2004). Daha 

büyük erkek kemik boyutu, hem androjenler hem de östrojenlerden etkilenen 

periosteal kemik oluşumunun artmasından kaynaklanır. Boyuna kemik 

oluşumunun aksine, periosteal kemik oluşumu hem androjen hem de östrojen 

etkisi altındadır ve erkeklerde androjen eksikliğinin ardından periosteal kemik 

oluşumu önemli ölçüde azalırken östrojen eksikliği olan kadınlarda artar, bu 

da geleneksel uyarıcı görüşüne yol açar (Semaan, 2001). Östrojenin en güçlü 

ve baskın formu 17β-östradioldür. Östrojen, nükleer östrojen reseptörleri alfa 

ve betaya (ERα ve ERβ) bağlanarak etkilerine aracılık eder. ERα birincil 

olarak uterus, karaciğer, böbrekler ve kalpte ifade edilirken, ERβ esas olarak 

yumurtalıklarda, hematopoietik sistemde ve CNS'de ifade edilir . Hem ERα 

hem de ERβ'nın kemik hücreleri tarafından ifadesi, bu dokuda doğrudan 

estrojen etksiyle osteoblastlardaki etkileşim sonucu dolaylı olarak osteoklast 
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hareketini düzenler ve seks hormonu eksikliği, artmış kemik rezorpsiyonu ile 

karakterize edilen kemik kaybına sebep olur . Ayrıca,  ovariektomiyi takiben 

östrojen kaybı kemik oluşumunu baskılar , oysa 17β-östradiol in vivo 

olarak ve kemik rezorpsiyonundaki değişikliklerden bağımsız olarak  kemik 

oluşumunda arttırıcı etkisi bulunmaktadır.  Ayrıca, östrojen osteoklast 

apoptozunu indükleyerek ve doğrudan reseptör etkileşimleri yoluyla olgun 

osteoklastların aktivitesini baskılayarak kemik rezorpsiyonunu  inhibe 

eder. Kısaca, östrojenin kemik üzerinde doğrudan kemik oluşumunu uyarmak 

ve kemik erimesini azaltmak gibi önemli etkileri bulunmaktadır (Kasperk ve 

ark., 1997).  Kemik doku dolaylı yollardan da etkilenebilmektedir.  I-alfa 

hidroksilasyon aşamasında östrojenin etkisiyle vitamin D sentezini 

arttırabilmektedir. Bu durumda sadece barsak epitelindeki villus sayısı artmaz 

aynı zamanda kalsiyum transportunda kullanılan proteinlerin de artmasını 

sağlar. Böylece kemik yapımının temel maddesi olan kalsiyumun, 

bağırsaklardan emilen miktarı artar. Östrojenin sıralanan bu özelliklerine ek 

olarak kemik dokusunda PTH hormonuna karşı indirekt olarak bir duyarsızlık 

oluşturarak PTH seviyesinin yükselmesine sebebiyet verdiği de bilinmektedir. 

Sıralanan bu süreci kanıtlayan durum ise östrojen uygulanan kişilerde PTH 

aktivitesinin bir bulgusu olan idrardaki kalsiyum seviyesinin düşmesidir. 

Yukarıda belirtilen bu  özellikler dışında, prostaglandin sentezinin 

yavaşlaması, sitokinlerin sentezinde düşüş yaşanması ve büyüme faktörlerinin 

sentezinde aktivasyon artışı görülmesi östrojenin kemik formasyonu üzerinde 

dolaylı etkilerinin de olduğu belirtilmiştir (Smith ve ark., 1994). 

Kemik üzerinde androjen hormonu olan testesteron, kemik hücre 

aktivitesinin ve kemik kütlesinin önemli düzenleyicilerinden biridir. 

Testosteron, erkeklerde testisler tarafından üretilen başlıca gonadal seks 

steroididir. Testosteron ayrıca kadınlarda yumurtalıklar tarafından daha küçük 

miktarlarda üretilir. Adrenal bezler daha zayıf androjenler olan 

dehidroepiandrosteron, dehidroepiandrosteron sülfat ve androstenedion’uda 

üretir. Bu androjenler, her iki cinsiyette de yaşam boyunca, özellikle ergenlik 
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ve yetişkinlik döneminde toplu olarak iskelet homeostazını etkiler. Androjen 

reseptör'leri  osteoblastlar ve osteoklastlarda bulunur; bununla birlikte, birincil 

olarak osteoblastlarda ve süngerimsi kemikten daha fazla kortikalde eksprese 

edilirler . Kemik hücrelerinde Androjen reseptörlerinin varlığı, androjenlerin 

doğrudan kemiği etkilediğini düşündürebilmektedir (Kawano ve ark.,2003). 

Olgun osteoblastlarda androjen reseptörlerinin olmaması kemik kütlesini 

azaltır  ve kemik oluşumunu azaltır. Androjenler, kadınlarda kemik kütlesinin 

önemli düzenleyicileri gibi görünmektedir. Çünkü androjen duyarsızlık 

sendromu olan kadınların östrojen ve progesteron tedavisine rağmen daha 

düşük kemik mineral yoğunluğu oluştuğu gözlenmiştir. Özetle, androjenler 

erkeklerde ve muhtemelen kadınlarda da kemik kütlesini etkiler ve bu, kemik 

hücreleri, özellikle osteoblastlar üzerindeki etkiler doğrudan ortaya çıkabilir. 

Birlikte ele alındığında, bu bulgular cinsiyet hormonlarının iskelet sistemi 

üzerinde önemli bir düzenleyici etkiyi temsil ettiğini göstermektedir (Clarke 

ve Khosla, 2009).     

Kemik üzerindeki androjen etkileri, sitokinlerin düzenlenmesi ve 

kemikte yerel olarak ifade edilen büyüme faktörlerinin dolaylı olarak aracılık 

edebilir. Androjenler, kemik oluşumunu uyaran dönüştürücü büyüme faktörü 

(TGF)-β'yı ve insülin benzeri büyüme faktörlerini (IGF'ler) yukarı doğru 

düzenler (Kasberg ve ark., 1997) ve osteoklastogenezi uyaran interlökin (IL)-

6'yı aşağı doğru düzenler. Androjenler, paratiroid hormonu (PTH)- veya IL-1 

ile indüklenen prostaglandin (PG)E2 üretimini ve PTH ile indüklenen cAMP 

üretimini inhibe edebilmektedir (Bellido ve ark., 1995). 

 

4. Kemik Yapısındaki Cinsiyet Farklılıkları 

Boydaki büyüme, apendiküler ve eksenel büyümenin farklı katkılarının 

bir sonucudur. Apendiküler büyüme, ergenliğin başlangıcına kadar eksenel 

büyümeden daha yüksek bir oranda yaklaşık iki katı olarak devam eder; bu 

sırada apendiküler büyüme yavaşlarken eksenel büyüme hızlanır (Karlberg, 

1990). Ergenliğin ilk 2 yılında (kızlarda 11–13 yaş ve erkeklerde 13–15 yaş) 
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aksiyal ve apendiküler büyümenin ayakta durma yüksekliğine katkısı 

benzerdir (7.7'ye karşılık  kızlarda 7.4 cm ve erkeklerde 7.4 cm). 8.5'e karşı 

erkeklerde 8.0  cm), geç ergenlik döneminde ise ayakta durma 

yüksekliğindeki artış  apendiküler büyümeden (1.5 cm) daha çok eksenel (4.5 

cm) kaynaklıdır. Erkekler doğumda daha büyük bir iskelete sahip olabilir ve 

ergenlik erkeklerde daha sonra ortaya çıktığı için kadınlara göre 1-2 yıl daha 

uzun ergenlik öncesi büyümeye sahip olabilir. Ergenlikten önce, kemiklerin 

uzunluğu cinsiyetler arasında farklılık göstermez, ancak bazı çalışmalarda 

erkeklerde kemikler kadınlardan daha geniş olduğu bildirilirken bazılarında 

bildirilmemiştir (Clarke ve ark., 2007). 

Kemik genişliklerindeki bu fark, muhtemelen seks hormonlarına maruz 

kalma nedeniyle rahimde veya yaşamın ilk 6 ayından kaynaklanmaktadır 

(Bolton ve ark., 1989). Kemik uzunluğu, genişliği, kütlesi ve gücündeki 

cinsiyet farklılıkları büyük ölçüde ergenlik döneminde ortaya 

çıkar. Apendiküler büyüme hızı, 1 yaşından itibaren eksenel büyüme hızının 

iki katıdır ve ergenliğe kadar sürebilir. Bu  nedenle ergenlik öncesi boydaki 

büyümenin çoğu, bacağın gövdeden daha hızlı büyümesiyle sağlanır 

(Karlberg, 1990) Erkeklerin 2 yıldan daha uzun prepubertal büyüme periyodu 

vardır, bu da bacaklarda gövde uzunluğundan daha büyük cinsiyet 

farklılıklarına neden olur (Clark ve ark., 2007). Ergenlik döneminde periosteal 

apozisyon kemik genişliğini arttırırken endosteal rezorpsiyon erkek 

çocuklarda medüller boşluğu genişletir. Kortikal kalınlık artar çünkü 

periosteal apozisyon endokortikal rezorpsiyondan daha fazladır. Kızlarda 

periosteal apozisyon daha erken yavaşlar ve kızlarda bazı bölgelerde medüller 

boyutta değişiklik, bazı yerlerde medüller kasılma olmaz (Neu ve ark., 2001). 

Uzun kemiklerin metafizlerinde , trabeküler kompartımanın kemik mineral 

yoğunluğu her iki cinsiyette de 5 yaşından genç erişkinliğe kadar sabit 

kalır. Yani morfolojideki cinsiyet farkı yoğunlukta değil boyuttadır (Khosla 

ve ark, 2006, Seeman ve Delmas, 2006). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/metaphysis
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Ergenlik döneminde erkekler, artan periosteal apozisyon nedeniyle 

kadınlardan daha büyük bir kemik boyutu geliştirir. Kadınlarda ise östrojenler 

periosteal kemik oluşumu üzerinde azaltıcı bir etkiye sahipken, endokortikal 

apozisyon uyarılarak medüller boşluğu daraltır. Östrojenler ayrıca kadınlarda 

daha erken epifiz kapanmasını uyararak erkeklerde daha uzun kemiklere 

neden olur. Puberteden sonra periosteal yüzeyde oluşan kemik miktarı 

erkeklerde daha fazladır oysa endokortikal kemik rezorpsiyonu her iki 

cinsiyette benzerdir, bu nedenle erkeklerde net kemik kaybı daha azdır 

(Semaan, 2001; Russo ve ark., 2003). Erkeklerde daha büyük kemik 

uzunluğu, daha geniş dış ve iç kemik çevreleri ve daha büyük kortikal hacim 

ile karakterize edilen bir iskelet cinsel dimorfizmidir. Bu nedenle, yetişkin 

erkekler kadınlardan daha fazla kemik kütlesine sahiptir, ancak bunun sebebi 

daha büyük bir hacimsel yoğunluk değil, daha büyük bir kemik 

hacmidir.  Mevcut incelemede, androjenlerin kemik kaybını önleyebileceği, 

kemik kütlesini (boyutunu) artırabileceği ve kemik gücünü artırabileceği 

çalışmalarlada bildirilmektedir (Wang ve Seeman, 2008). Aslında, hacimsel 

kemik yoğunluğu her iki cinsiyette de benzer olduğundan ve kemik 

kırılganlığı ve ardından gelen kırık insidansı kadınlarda daha fazla 

olduğundan, kemik boyutu kemik gücünün önemli bir 

belirleyicisidir. Periosteal kemik büyümesinin veya daha genel olarak kortikal 

bölgenin büyümesinin ve korunmasının hormonal ve hümoral 

mekanizmalarını anlamak çok önemlidir.  Androjenler, epifiz büyüme 

plakasındaki uzunlamasına kemik büyümesini ve periosteal apozisyon ile 

radyal kemik büyümesini artırarak kortikal kemik oluşumunu 

uyarır. Androjenler ve östrojenler, endokondral kemik oluşumu üzerinde 

benzer bifazik etkilere sahiptir. Androjenler, pubertenin başlarında kemik 

oluşumunu ve büyümesini ve daha sonra pubertede epifizyal kapanmayı 

uyarır; östrojenlere aromatizasyon ve ERα'ya bağlanmanın aracılık ettiği 

büyüme plakası kapanmasında androjen etkileri vardır (Leder ve 

ark.,2003). Erkeklerde düşük östrojen konsantrasyonları uzunlamasına kemik 
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büyümesini uyarırken, yüksek östrojen seviyeleri kadınlarda uzunlamasına 

kemik büyümesini engeller. Östrojen eksikliği, düşük kemik kütlesi ile 

bağlantılıdır. Ayrıca kemik üzerindeki etkisi yaşa ve kemik bölgesine göre 

değişiklik göstermektedir. Östrojen eksikliği osteoklast oluşumunun artmasına 

dolayısıyla kemik erimesine neden olabilmektedir. Östrojen kadınlarda 

osteoporozun önlenmesindeki önemi de oldukça büyüktür (Vanderschueren 

ve ark., 2008).  

Androjenlerin ve östrojenlerin üreme süreçlerinde doğrudan yer 

almayan genel metabolik rollere sahip olduğuna dair bir gerçek var. Bunlar, 

her iki cinsiyette vasküler fonksiyon, lipid ve karbonhidrat metabolizması ile 

kemik mineralizasyonu ve epifiz kapanması üzerindeki etkileri içerir. 

Erkeklerde dolaşımdaki östrojenin sadece yaklaşık %15-20'si doğrudan 

testislerden salgılanır. Kalan %80-85, androjenlerin adipoz doku, beyin, deri, 

endotel ve kemik gibi çeşitli dokulardaki periferik aromatizasyonundan elde 

edilir. Doğurgan kadınlarda, 17β-estradiolün %95'ini salgılayan yumurtalıklar 

tarafından büyük miktarlarda aromataz aktivitesi ifade edilir. Menopoz 

sonrası kadınlarda bunun yerine dolaşımdaki östrojen, yalnızca adrenal 

androjenin periferik aromataz aktivitesi tarafından dönüştürülmesinden 

gelir. Bu nedenle, postmenopozal kadınlarda östrojen konsantrasyonları 

testosterondan bir kat daha düşüktür ve genellikle yaşlı erkeklerinkinden bile 

daha düşüktür, çünkü kadınlarda aromatizasyon için androjen öncüsünün 

mevcudiyeti erkeklerden çok daha düşüktür (Vanderschueren ve ark., 

2004). Büyüme sırasında, kadınlarda erkeklere kıyasla sadece periosteal değil 

aynı zamanda medüller kemik genişlemesi de sınırlıdır, yani endokortikal 

kasılma kadınlarda (erkeğe göre) pubertenin sonunda, en azından bazı iskelet 

bölgelerinde meydana gelir. Bu, östrojenlerin endokortikal kemik yüzeyinde 

kemik mineral birikimine dahil olduğunu düşündürür. Bu nedenle, östrojen 

reseptörü sinyalinin enkondral, periosteal ve endokortikal kemik yüzeylerinde 

uyarıcı ve inhibe edici özelliği vardır. Ancak   androjen reseptörü sinyali ise 

periosteal yüzeyde kemik oluşumunu uyarır (Venken ve ark, 2008). 
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Östrojenin kemik metabolizması üzerindeki bazı etkilerine progesteron 

hormonunun aracılık etmesi mümkündür (MacNamara ve ark., 1995). Düşük 

fizyolojik dozlarda progesteronun osteoblastlar üzerindeki doğrudan etkileri, 

dönüştürücü büyüme faktörü (TGF)-β1, TGF-β2 ve TGF-β3 mRNA'nın artan 

ekspresyonu ile lokal olarak osteoblastogenezi ve/veya matris üretimini 

etkileyebilmektedir (Luo ve ark., 2001). 

Kemik üzerindeki östrojen etkilerine ek olarak, androjenler insanlarda 

kemik hücre aktivitesinin ve kemik kütlesinin önemli 

düzenleyicileridir. Androjen reseptörler osteoblastlar ile osteoklastlarda 

bulunur. Kemik hücrelerinde androjen reseptörlerinin varlığı, androjenlerin 

doğrudan doku etkileri yoluyla kemiği etkilediğini düşündürür. Gerçekten de, 

olgun osteoblastlarda androjen reseptörlerinin seçici olarak silinmesi kemik 

kütlesini azaltır  ve kemik oluşumunu azaltır . Farklı bir şekilde androjenler, 

kadınlarda kemik kütlesinin önemli düzenleyicileri gibi görünmektedir. 

Çünkü androjen duyarsızlık sendromu olan kadınların östrojen ve progesteron 

tedavisine rağmen düşük kemik mineral yoğunluğu 

görülebilmektedir.    Özetle androjenler erkeklerde ve muhtemelen kadınlarda 

da kemik kütlesini etkiler ve bu, kemik hücreleri, özellikle osteoblastlar 

üzerindeki etkiler doğrudan ortaya çıkabilir. Birlikte ele alındığında, bu 

bulgular cinsiyet hormonlarının iskelet sistemi üzerinde önemli bir 

düzenleyici etkiyi temsil ettiğini göstermektedir (Wiren, 2008) .   

Her iki cinsiyette de seks steroid eksikliği her zaman yüksek kemik 

döngüsü ile sonuçlanır; yani osteoklast ve osteoblast sayıları ve aktivitelerinin 

her ikisi de artar ve kemik kütlesi ve gücünde kayıpla sonuçlanır. Bu nedenle, 

postmenopozal kadınlara benzer şekilde hipogonadal erkeklerde osteoporoz 

gelişir. Androjenler, postmenopozal kadınlarda östrojen replasmanına benzer 

şekilde, hipogonadal erkeklerde de kemik kaybını önler (Behre ve ark., 

1997).   
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5. Yaşa Bağlı Kemik Kaybı 

Kemik büyümesinin durmasından sonra, iskelet bütünlüğünün 

korunması için seks steroidleri de gereklidir. Yaşlanma muhtemelen büyüme 

sona erdiğinde başlar ve her iki cinsiyette de genç erişkinlik döneminde 

trabeküler kemik kaybı başlarken, kortikal kemik kaybı daha ileri yaştan sonra 

başlar. Genel trabeküler kemik kaybı, iki cinsiyette kantitatif olarak benzerdir, 

ancak kemik kaybı paterni oldukça farklıdır. Menopoz dönemine girmiş 

kadınlarda trabeküllerin sayısında ve bağlantılarında bir azalma olurken, 

trabekül bağlantıları daha iyi korunan erkeklerde trabeküllerde ilerleyici bir 

incelme meydana gelir. Sonuç olarak, kemiğin yeniden şekillenmesine müsait 

trabeküler yüzey miktarı yaşlı erkeklerde kadınlardan daha fazla 

görünmektedir (Carnevale ve ark., 2010). 

Yaşa bağlı kortikal kemik kaybı her iki cinsiyette de daha yüksek 

endokortikal kemik rezorpsiyonuna karşı daha düşük periosteal kemik 

oluşumundan kaynaklanmaktadır. Yaşlı erkek ve kadınlarda, devam eden 

periosteal kemik oluşumu endosteal kemik rezorpsiyonunu dengeleyemez ve 

bu da kortikal incelmeye neden olur (Seeman, 2003). Erkeklerde yaşa bağlı 

trabeküler kemik kaybına esas olarak trabeküllerin incelmesi neden olurken, 

postmenopozal kadınlarda trabeküler kemik kaybı tipik olarak trabeküllerin 

bozulmasıyla karakterize edilir.  Kadınlarda menopozdan sonra (ve ayrıca 

ovariektomiden sonra) trabeküler kemik kaybının hızlanması, östrojen 

eksikliğine bağlı yüksek kemik döngüsünden kaynaklanır. Aynı şekilde 

hipogonadal erkeklerde de aynı tip trabeküler kemik kaybı görülür (Riggs ve 

Parfitt, 2005). Ayrıca, östrojenlerin intrakrin veya parakrin etkileri, yaşlılarda 

iskelet homeostazı için oldukça etkili olduğu söylenebilir. Bu bakımdan 

dolaşımdaki östrojen konsantrasyonları düşük olan postmenopozal döneme 

giren kadınlarda kemik dokusunda kayıplara ve kırık riskinin artmasına neden 

olmaktadır (Esteall, 2007).  

Tüm iskelet boyunca kemik yoğunluğunun değişmesinde cinsiyetin 

önemli bir rol oynamaktadır. Kadınların bu değişimden erkeklerden daha fazla 
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etkilendiği de bilinen bir gerçektir (örneğin osteoporoz). Osteoporotik 

hastaların %80'inin kadın olduğunu bildirmiştir; bu, kadınlarda kalça kırığı 

görülme sıklığının daha yüksek olmasıyla ilişkilidir ve bu kadınların 

yaşamları boyunca erkeklerden daha fazla hormonal dengesizlik yaşama 

olasılığı daha yüksektir ( Lau ve ark., 2001). Kadınlar, involüsyonel kemik 

kaybının iki ana aşamasından geçer: erken, ancak geçici, menopozda başlayan 

hızlandırılmış aşama ve yavaş, sürekli aşama. Bu faz süngerimsi kemikte 

%20-30, kortikal kemikte ise sadece %5-10 kayıptan sorumludur. Doğal 

menopoz farklı yaşlarda ortaya çıktığı için, menopozun iskeletsel sonuçları en 

açık şekilde ovariektomiden sonra görülür. Erkekler menopoza eşdeğer bir 

dönem geçirmedikleri için hızlandırılmış kemik kaybı evresinden 

yoksundurlar. Kısırlaştırılmış erkekler, menopozdan sonra kadınlarınkine 

benzer hızlı kemik kaybı modeline sahip olabilirler (Stepan ve ark., 

1989). Androjenlerin kemik kütlesi ve kemik oluşumu üzerindeki etkileri, 

düşük serum testosteron seviyelerinin erkeklerde kırık oluşumunda bir risk 

faktörü olduğu ve 60 yaş üstü erkeklerde kalça kırığı riskini neredeyse iki 

katına çıkardığı gerçeğiyle tutarlıdır. Bununla birlikte, yaşlanan erkekler, 

menopoz sonrası kadınların yaşadığı geç yavaş faz ile benzer bir dönem olan, 

hem kortikal hem de süngerimsi kemikte yaklaşık %20-25'lik genel kayıplara 

yol açan yavaş bir kemik kaybı fazı sergileyebilmektedir. Apendiküler 

iskeletteki periosteal apozisyon hem erkeklerde hem de kadınlarda yaşamları 

boyunca devam eder, ancak erkeklerde bu işlem kadınlara göre oldukça fazla 

görülebilmektedir (Wang ve ark., 2006).   
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GİRİŞ 

GBM (Gliablastoma multiforme), son derece saldırgan bir kanser türü 

olmakla beraber, sinir sistemi kapsamında değerlendirilen glial hücrelerden 

köken almaktadır. Primer bir beyin tümörü olan GBM, beyin kanseri 

nedeniyle meydana gelen ölümlerin%77’sinin sebebi olarak kaydedilmiştir 

(Wu et al., 2021). Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi pek çok işlemi 

kapsayan bir tedavi yaklaşımı ile GBM tümörüne sahip hastaların tedavi 

edilmesi amaçlanmaktadır.  

Her ne kadar multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmeye çalışılıyor 

olsa da GBM tümörünün kesin olarak bir tedavisi ortaya konulmuş değildir 

(Davis, 2016). Bir veya daha fazla kimyasal nitelikteki ilacın kullanılmasıyla 

kanser hücrelerini ortadan kaldırmayı hedefleyen kemoterapi tedavi 

yönteminde, kematerapötiklerin sağlıklı hücreler üzerinde de olumsuz etkileri 

olması bu tedavi yönteminin kullanımını sınırlandırmaktadır (Bayat Mokhtari 

et al., 2017). Neden olduğu bu yan etkiler sebebiyle kematerapötiklerle 

yapılması hedeflenen tedavi şekilleri üzerine çalışmalar yetersiz kalmaktadır. 

Sağlıklı hücreler üzerine olumsuz etkilerde bulunmayacak, tümör hücresi 

hedefli tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar son 

dönemlerde büyük önem kazanmıştır. 

Tümör hücrelerine yönelik spesifik bir tedavi yaklaşımı kapsamında, 

öncelikli olarak GBM hücrelerinin glutamatla ilişkisinin anlaşılmasının 

önemli olduğu açıkça görülmektedir. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmada, 

GBM U87-MG kanser hücre hattının öncelikle glutamat taşıyıcılarının 

bloklanması, ardından bu taşıyıcıların seftirakson ile aktif hale getirilmesi 

amaçlandı. Hemen akabinde bu işlemin sonucu olarak glutamat taşıyıcılarını 

ifade eden genlerin ekspresyon seviyesinde değişiklik olup olmadığına 

bakılarak, bu sürecin hücre toksisitesi üzerine etkisinin incelenmesi 

hedeflendi. 

Elde edilen veriler doğrultusunda GBM hücrelerinin hücre hedefli yok 

edilmesi noktasında, glutamat taşıyıcılarının gen ekspresyon seviyelerinin 
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anlaşılması sağlanabilecek, bu kapsamda yeni tedavi yaklaşımları 

geliştirilebilecektir 

 

1. GENEL BİLGİLER 

1.1 Merkezi Sinir Sistemi 

 İnsan vücudunda yer alan sinir sistemi temelde ikiye ayrılarak, merkezi 

sinir sistemi (MSS) ve periferik sinir sistemi (PSS) olarak ifade edilmektedir. 

PSS’nin asıl görevi, dış dünyadan insan vücuduna ulaşan algı ve duyuları, 

gelen uyarıya özgü olan MSS bölgesine iletmektir. İnsan sinir sistemi 

kapsamında iki farklı hücreden temel anlamda söz etmek mümkün 

olmaktadır: Nöron ve glial hücreler. Sinir sisteminde hücre kitle oranına 

baktığımızda bu sistemin %10’unu nöronlar ve %90’ını glial hücreleri 

oluşturmaktadır (Leonard, 2008). 

 

1.2. Makroglialar 

1.2.1 Astrositler 

Glial hücrelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturmakta olan 

makrogliaların büyük bir bölümünü astrositler teşkil etmektedir. Glial 

hücrelerin %80’ini oluşturmakta olan astrositlerin fonksiyonel açıdan beynin 

en önemli grubunu oluşturduğu bilinmektedir. Yunancada yıldız anlamına 

gelen ‘astro’ kelimesinden türeilmiş isme sahip olan astrositler, beynin farklı 

bölümünde yer alan diğer astrositlerle iletişim kurabilme kapasitesindedirler. 

Bu iletişim kabiliyeti elektriksel iletiden değil, yarattıkları Ca+2 iyon 

dalgasından ileri gelmektedir (Verkhratsky & Nedergaard, 2018). 

 

1.3 Glioblastoma Multiforme 

1863 yılında Virchow tarafından Glioblastoma multiforme (GBM) ilk 

defa tanımlanmıştır. 1914’te Mallory tarafından spongioblastoma, 1926’da 

yılında Bailey ve Cushing tarafından GBM terimi kullanılmaya başlandı. 

GBM, 1940 yılından itibaren, Hans-Joachim tarafından primer ve sekonder 
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olarak 2 alt tipe ayrılmıştır (Ohgaki & Kleihues, 2009). Beyin kanser 

vakalarının %90-95’lik kısmını GBM oluşturmaktadır. Ortaya çıkmasıyla 

başlayan ilk üç aylık süre içerisinde klinik belirtileri oldukça hızlı bir şekilde 

kendini gösterir. Sekonder GBM ise %5-10’luk kısımda yer almaktadır. 

Bunun yanında sekonder GBM vakalarının genel olarak kökeni, düşük 

dereceli astrositom ve anaplastik astrositomadır. Nispeten genç bireylerde 

görülen sekonder GBM’in klinik belirtilerinin ortaya çıkış süresi ayları, hatta 

bir yılı dahi bulabilmektedir. Her sene, 100,000 kişiden 5-6 kişiye beyin 

tümörü teşhis konulur ve bu vakaların %80’ini GBM teşkil eder (Stupp et al., 

2010).Beyin kanserleri içerisinde GBM oldukça önemli bir yere sahiptir. 

World Health Organization (WHO)’e göre habis GBM’ler grad III. IV. içinde 

yer almaktadır. WHO tanımında belirtilen seviyeler çekirdek yapısı, mitotik 

aktivite, damarlanma, nekroz, çoğalma hızı, klinik belirtileri ve tedaviye 

verilen yanıta göre belirlenmiştir (Louis et al., 2007). GBM, Amerika’da her 

yıl teşhisi yapılan 10.000 vakada yer almakta ve her 100.000 kişiden 3’ünün 

ölümüyle sonuçlanan bir hastalık olarak anılmaktadır. GBM’in diğer beyin 

kanserleri içerisindeki yerine bakılacak olursa, MSS habis tümörlerinin 

%45,5’lik kısmını, primer habis tümörlerin tamamını ve habis gliomalaron 

%54,4’lük kısmını kapsadığı açıkça görülebilmektedir. GBM’in görülme 

sıklığı 45-70 yaş arasındadır (Quint et al., 2014). 64 yaşı olan erkeklerde 

teşhis edilen GBM vakaları aynı yaşta olan kadınlara göre 1,5 kat daha 

fazladır ve beyaz ırklarda görülme sıklığı siyah ırklara göre 2 kat daha fazladır 

(Ostrom et al., 2013). 

1.4 Tedavide Kullanılan Preparatlar 

Günümüzde 70 yaşını geçmemiş GBM teşhisi konulan hastalarında 

cerrahi yöntem, ışın tedavisi ve kimyasal tedavi ile rutin olarak tedavi 

gerçekleştirilmektedir (Schijns et al., 2015). Semptom giderici tedavi şekli 

olarak deksametazon gibi glukokortikoidlerin kullanımı daha çok cerrahi 

operasyon öncesinde yaygındır. Glukokortikoidler, damar geçirgenliğinin 

artması sonucu oluşan ödemi ve artan BOS’u dengelemeye yardımcı olur 
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(Asgeirsdóttir et al., 2008). GBM teşhisi koyulmuş hastalara cerrahi 

operasyon uygulanmasının nedeni, temelde kanserin daha geniş ölçüde 

yayılmasının önüne geçmek, artan beyin içi basıncın dengelenmesini 

sağlamak ve hastada var olan kanser türünün belirlenmesinde kesin bir tanı 

koyulabilmesidir. Cerrahi yönteme başvuruda dikkate alınacak hususlar; 

kanser kitlesine erişim, kanser lokalizasyonu, hayatı önem taşıyan nöronal 

çekirdeklere yakınlık, yayılım şeklidir (Shamisa et al., 2001).  Ayrıca 

günümüzde kullanılan mikro-cerrahi sayesinde operasyon sırasında ki ölüm 

oranı %8’den %1,7’ye çekilmiştir(Brzozowska, Toruń, & Mazurkiewicz, 

2015) (Yano et al., 2015).  Beyaz cevher ve gri cevher sınırına lokalizasyonu 

sonucu metastatik bir görünüme bürünür (Pasqualetti et al., 2006). Ayrıca 

infiltratif ve 3 boyutlu görünüme sahip olması, cerrahi yöntemle tamamen 

alınamaması, tedavinin başarısız olması ve GBM’in nüksetmesine neden olan 

sebeplerdendir (Simpson & Galanis, 2006).  Cerrahi operasyonlar neticesinde 

temizlenemeyen kanser dokuları ve bunun yanında cerrahi olarak ulaşılması 

zor olan bölgelerde vuku bulan kanserlerin yok edilmesi noktasında ışın 

tedavisinden yararlanılmaktadır. Verilen nükleer ışın dozu 45-70 Gy 

arasındadır. Cerrahi yöntemle kombine kullanıldığı zaman sağ kalım süresini 

ortalama 3-4 ay uzattığı tespit edilmiştir (Pedicini et al., 2014). Verilen 

yüksek ışın dozu beyin dokusunda tahrip ve nekroza neden olmakta, bu 

yüzden total verilen ışın 2 Gy’i, 6 haftada (haftada5 gün, toplam 6 hafta) 

toplam 60 Gy’i geçmemektedir (Balducci et al., 2012; Salem et al., 2011). 

Ayrıca tedavi seyrinde düşük ve yüksek Gy doz arasında anlamlı bir fark 

bulunmaması nedeniyle düşük doz Gy verilmesi tavsiye edilmiştir (Dos 

Santos et al., 2015).  GBM dağılımı ve cerrahi sonrası beyinin farklı 

bölgelerine yayılan tekli veya çoklu kanser hücreleri sistemik yolla verilen 

kemoterapi ve adjuvant terapisiyle yok edilmeye çalışılır(Lai et al., 2015).  

Günümüzde yaygın olarak temozolamid, karmustin, vinkristin,bevacizumab 

tek başlarına veya birkaçı kombine olarak kullanılmaktadır (Hofland et al., 

2014; Van Linde et al., 2015). Temozolamid, sıklıkla kullanılan guanin 
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rezidulerinin N-7 ya da O-6 pozisyonlarını alkiller ve metiller bir ajandır. 

Kanserli hücrelerde ilaç direncine neden olan MGMT (o6-methilguanin-DNA 

metil transferaz) geninin ekspresyonunu baskılayarak etki gösterir (Welzel et 

al., 2015). Temozolamid eş zamanlı olarak ışın tedavisiyle kombine olarak 

kullanılır, başlangıç dozu günde 75 mg ve 200 mg’a kadar yükseltilir. Yan 

etki olarak kemik iliği baskılanması (trombositopeni) gözlendiği zaman doz 

düşürülür (Gebhardt et al., 2014; Yang, Zhou, & Lin, 2014). GBM kanser 

türü, tüm bu tedavi süreçlerine rağmen yüksek olasılıkla tekrarlanmaktadır. 

Hastalığın teşhis ve tedavisinde gerçekleştirilen pek çok çalışma olmasına 

rağmen bu hastalıkta sağ kalım süresi 12-15 ay ile sınırlıdır (ortalama 14 

ay).Ayrıca 2 seneye uzayan sağ kalım oranı %3.3 ve 3. sene için %1.2’dir.39-

41 

1.5. Glutamat 

En önemli eksitatör aminoasitlerden olan L-glutamat, merkezi sinir 

sistemindeki en önemli nörotransmiterlerdendir; algı, bellek ve öğrenme gibi 

birçok önemli beyin fonksiyonundan sorumludur (Spencer et al., 2016). 

Ayrıca merkezi sinir sisteminin gelişiminde, sinaps indüksiyonu ve 

eliminasyonu, hücre migrasyonu, faklılaşması ve ölümünde önemli rol 

oynamaktadır. Sinir sistemindeki birçok nöron ve glial hücrenin plazma 

membranlarında glutamat reseptörleri bulunmaktadır (Olivier et al., 2016; 

Spencer et al., 2016). Beyinde glutamat konsantrasyonunun yaklaşık 2 – 13 

mM düzeyinde olduğu tespit edilmektedir (Forghani, Singh, Seo, & Oh, 2016; 

Tartor & El-Naenaeey, 2016).  Ancak bu yüksek miktarın sadece çok küçük 

bir bölümü ekstraselüler alanda bulunmaktadır. Ekstraselüler sıvı toplam 

beyin dokusu hacminin%13-22‘sini oluşturmaktadır. Ekstraselüler sıvıda 

glutamat konsantrasyonu 3-4 µM iken serebrospinal sıvıda yaklaşık 10 

µM‘dır. En yüksek glutamat konsantrasyonları sinir terminallerinde 

izlenmektedir (Dubovsky & Thomas, 1995; Emrich, von Zerssen, Kissling, 

Möller, & Windorfer, 1980). Glutamatın reseptörleri dolayısıyla bu amino 

asitin neden olduğu durumların sonuçları gözlenmektedir. Glutamatın hücre 
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dışında sahip olduğu yoğunluk yüksek bir seviyede olduğunda olumsuzluklar 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hücre dışı glutamat yoğunluğunun düşük bir 

seviyede olması çok önemlidir. Hücre dışı glutamat seviyesinin düşük olması, 

sinaptik ve ekstrasinaptik iletişim için gerekli olan yüksek sinyal/gürültü 

oranının istenen düzeyde kalması adına gereklidir. Bunun yanında glutamat 

konsantrasyonlarının çok yüksek seviyede olması, glutamat reseptörlerinin 

çok fazla uyarılmasına neden olmakta, dolayısıyla toksik etki sergilemektedir. 

Glutamatı hücre dışı alanda metabolize eden bir enzim bulunmadığı için hücre 

dışı sıvıdan astrosit hücreler tarafından re-uptake yöntemiyle 

uzaklaştırılmaktadır. Basit difüzyon ile glutamat sinaptik aralıktan 

milisaniyeler içinde uzaklaştırılmaktadır (Furukawa et al., 2003). Glutamat 

konsantrasyonunun azaltılması noktasında, geri alınım sürecinde rol oynayan 

yapılar; glutamat taşıyıcı proteinlerdir. Bu taşıyıcı proteinler güç kaynağı 

olarak, plazma membranı iç ve dış kısmında oluşmuş olan elektrokimyasal 

gradienti aktif olarak kullanmaktadır. Bu taşıyıcı proteinlerin bulunduğu beyin 

dokusu hücreleri ise nöronlar ve astrositler olarak bilinmektedir. Yüksek 

miktarlarda glutamat salınımını takiben glutamat geri alınımının baskılanması, 

saniyeler içinde hücre dışı glutamat konsantrasyonlarının yükselmesine yol 

açmaktadır (Hertz, 2006; Kanner, 1993). 

 

1.6. Glutamat Taşıyıcıları 

Glutamatın taşınmasından beyin hücreleri tarafından üretilmekte olan 

pek çok taşıma proteini sorumludur. Bu proteinlerin hücredeki lokasyonu 

değişiklik gösterirken bazıları membranda yer almakta, bazıları ise 

intrasellüler lokasyon sergilemektedir. Hücre membranında yer alan glutamat 

taşıyıcıları (Eksitatör Amino Asit Taşıyıcısı = EAAT); a- EAAT1 (GLAST), 

b- EAAT2 (GLT1), c- EAAT3 (EAAC), dEAAT4, e- EAAT5’ten ibarettir. Bu 

taşıyıcıların hepsi Na+ ve K+ kenetli olarak Lglutamat taşımaktadırlar.71 

Aynı gen ailesinde yer almakta olan bu taşıyıcı proteinlerin protein 

dizilimlerinin de % 50-60 oranında benzerlik gösterdiği bilinmektedir. Bu beş 
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farklı glutamat taşıyıcısı bilinen başka bir protein ailesiyle dikkate değer bir 

benzerlik oranı sergilememektedir. Glutamat taşıyıcılarının ne şekilde 

fonksiyon sergileyeceği, lokalize oldukları yere bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. EAAT3, 4 ve 5 taşıyıcı proteinleri nöronlarda bulunurken, 

EAAT1 ve 2 ise glial hücrelerde yer almaktadır. Bulundukları yere bağlı 

olarak, eksitatör nörotransmisyonunu düzenlemek, hücre dışı glutamat 

konsantrasyonunun düşük seviyede kalmasını sağlamak, glutamat-glutamin 

siklusunu içeren metabolik süreçler için glutamat tedarik etmek gibi görevleri 

bulunmaktadır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. MTT Sitotoksisite Testi 

MTT [3- (4,5- Dimethyldiazol-2-yl)-2,5 Diphenyl Tetrazolium Bromid] 

tozu: sigma aldrich, No: MKBR4419V 

Toz halinde MTT ürününden solüsyon hazırlama işlemi için öncelikle 5 

mg toz halinde MTT tartılır. Akabinde 1 ml arındırılmış PBS ilavesi yapılır. 

Çözünme işlemi tamamlandıktan sonra 0.22 µm çapında porlara sahip filtreler 

kullanılarak sterilize edilir. 

MTT çözeltisi olarak kullanılan DMSO (dimethyl sulfoxide) 

W29A01596 numaralı Sigma Aldrich ürünüdür. 

 

2.2. Kanser Kültürü 

U-87MG kanser hücre hattının temin edildiği yer; Van Yüzüncü yıl 

Üniversitesi’dir. Kanser kültürü için ilk aşama olarak, donmuş halde krayo 

falkonlarda gelen hücreler oda sıcaklığında hızlı bir biçimde çözdürüldü. Bu 

aşama sonunda hücreler sıvı hale getirildi. Hemen akabinde hücreleri 

barındıran sıvı 2 ml yeni besi ortamı ile karıştırılarak 1200 rpm çevirme 

hızında +4º C sıcaklığında 5 dakika süreyle santrifüj edildi. Santrifüj 

sonrasında hücrelerin pellet olarak dibe çöktüğü, süpernatantta ise medyumun 

biriktiği gözlendi. Bu aşamada süpernatant atıldı. Hücrelerin üzerine yeni 
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medium (DMEM, 1/ FBS, %1 antibyotik (pensilin-streptomisin-amfotrisin B), 

%1 L-Glutamat) eklendi. Bu karışım, 25 cm2’lik flasklara ekildi. Bu işlemin 

akabinde her üç günde bir defa olmak üzere hücrelerin besi ortamları 

değiştirildi. Hücrelerin hızlı gelişimini destekleyen bu uygulamalar sonrasında 

hücreler flaskın %70’ini kapladığı zaman, alt kültür işlemi olarak da 

adlandırılan pasajlama işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem için ilk olarak 

hücrelerin medyumu atılarak uzaklaştırıldı (Wang, Sun, Chen, Xu, & Wang, 

2015). Flask bu aşamada 

Ca+2 ve Mg+2 içermeyen steril PBS ile yıkandı. Yıkama işlemi ardından 

PBS uzaklaştırıldı. 25 cm2’lik flaska 0.4 ml Tripsin/EDTA ilave edilerek 5 

dakika inkübasyon süresi beklendi. Bu süre içerisinde enzimin hücreleri flask 

yüzeyinden kaldırması beklendi. FBS 1:1 oranında eklenerek hücrelerin 

taşıma işlemine hazırlanması amaçlandı. FBS içerisinde yüzen hücreler steril 

tüpe alınarak 1200 rpm hızında 5 dakika süreyle santrifüj edildi. Yine 

hücrelerin pellet olarak dipte, FBS ve medyumun ise süpernatant olarak üst 

kısımda yer aldığı görüldü. Bu noktada süpernatant atıldı. Hücreler üzerine 

yeni medium eklenerek 96’lık plate sistemine ekim işlemine geçildi. Her bir 

plate için 100 µl olacak şekilde ekim yapıldı. Bu işlem esnasında tüpte yer 

alan karışımda hücrelerin homojen dağılmasına özellikle özen gösterildi. 

Ekim işlemi ardından toma lamıyla sayım yapılarak, her kuyucuk için 1x105 

hücre ilavesi yapıldığı teyit edildi. Plateler 37 derece, %5 CO2 inkübatörde 

tutuldular (Şekil 1) (Youn, Chen, & Furgeson, 2015; Zhu et al., 2015). 

 

2.3. MTT ile Sitotoksisite Testi 

Ucph-101, L-Sistein,Tfb-Tboa  ve Seftriakson maddelerinin oluşturduğu 

sitotoksisite düzeyini ölçme amacıyla MTT testi yapıldı. (Tablo 3). Ekim 

sonrasında flask tabanına yapışan hücrelerin üzerinde yer alan besi ortamı 

alındı. Akabinde TFB-TBOA 1 µm73 Ucph-101 5 µm (Tse, Chung, & Wu, 

2014), L-sistein 1 mM (O'Kane, Martínez-López, DeJoseph, Viña, & 

Hawkins, 1999), seftriakson 10 µm (Sari, Toalston, Rao, & Bell, 2016) etken 

maddelerini içeren besi ortamları flasklara ilave edildi.  Etken maddelerini 

içeren ortamlarda hücrelerin 24 saat süreyle maruz kalmaları sağlandı. 
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Şekil 1: U-87MG hücrelerin görünümü 

 

 
Tablo 3: İn-vitro deneyi için kullanılan dozlar 

Deney grupları Dozlar 

Kontrol - 

Ucph-101 5 µm 

L-sistein 1 mM 

TFB-TBOA 1 µm 

Seftriakson 10 µm 

Ucph-101+Seftriakson   5 µm + 100 µm 

L-Sistein+Seftriakson 1 mM+10 µm 

TFB-TBOA+Seftriakson 1 µm+10 µm 

Ucph-101+L-Sistein+TFB-TBOA+Seftriakson 5 µm+1mM+1µm+10 µm 
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Tüm bu konsantrasyonlarda yapılan uygulama işleminin yanı sıra, 

kontrol olarak hazırlanan kuyucuklara kullanılan maddelerin hazırlanmasında 

kullanılan çözücüden de aynı oranda uygulandı. Kullanılan her bir etken 

maddenin farklı konsantrasyonlarda uygulama işlemi kapsamında her bir 

madde için en az 6 kuyucuk kullanıldı. Maruziyet süresi sonunda hücreler 

üzerinde yer alan besiyeri 90 µl’ye tamamlandı. Akabinde daha önceden 

hazırlanmış olan MTT solüsyonu (5mg/ml) kuyucukların her birine 10 µl 

ilave edilerek kuyucukların hacimleri 100 µl’ye tamamlandı. Bunun ardından 

hazırlanan plateler 37°C’de, %5 CO2’li inkübatörde 4 saat bekletildi. Bu 

işlemin sonundan kuyucuklarda yer alan sıvı boşaltılarak yerine 100 µl 

DMSO ilave edildi. 

DMSO ilavesi ardından hemen spektrofotometre ile 570 nm dalga 

boyunda okuma işlemine geçildi. 

Spektrofotometre ölçümü sonunda hem boş, hem de hücre içeren 

kuyucuklardan elde edilen değerlerin analizinde ise SPSS 20.0 programı 

kullanıldı. 

2.4 Gen Ekspresyonu 

24 saatlik etken madde inkübasyonu ardından hücreler Tripsin enzimi 

kullanılarak flask yüzeyinden kaldırıldı. Steril bir tüpe alınarak 1200 rpm 

hızında 5 dakika süreyle santrifüj edildi. Süpernatant atılmış ve dibe çöken 

hücreler RNA izolasyonu işlemi için alındı. 

 

2.4.1 RNA İzolasyonu 

RNA izolasyonu için Qiagen RNeasy Mini Kit kullanıldı. Flask 

yüzeyinden kaldırılarak tüp dibine santrifüjle çöktürülen hücreler üzerine 1 ml 

Qiazole solüsyonu eklendi. Solüsyon içeren hücreler 5 dakika süreyle oda 

sıcaklığında inkübe edildi. Akabinde 200 µl kloroform ilavesi yapılarak 15 

saniye çalkalama işlemi yapıldı. 2 ya da 3 dakika süreyle oda sıcaklığında 

bekletilen numunelerin 12000 g’de 15 dakika süreyle 

+4º C’de santrifüjü yapıldı. Bu noktada renksiz nitelik taşıyan 

süpernatant alınarak başka bir tüpe transfer edildi. Sonrasında üzerine 1:1 

oranında etanol eklendi ve vortekslenerek karışmaları sağlandı. Bu işlem 

ardından 700 µl numune alınarak toplama tüpüne koyuldu. Bu numune ürünü 

oda sıcaklığında 8000 g’de 15 saniye  santrifüj edildi. Bu aşamanın 1 kez daha 

tekrarlanması sağlandı. Ardından 700 µl RW1 solüsyonu RNeasy kolonuna 
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eklendi. Kolon kapağı kapatılarak 15 saniye süreyle 8000 G’de santrifüj 

edildi. Akabinde 500 µl RPE solüsyonu RNeasy kolonuna ilave edilerek 

yeniden 8000 g’de 2 dakika süreyle santrifüj gerçekleştirildi. Bu noktada 

RNeasy kolonu başka bir 1.5 ml’lik tüpe aktarıldı. Sonrasında kolon üzerine 

30-50 µl RNase free su ilave edilerek kapağı kapatıldı. 1 dakika süreyle 8000 

g’de santrifüj edildi. 

 

2.4.2 cDNA sentezi 

cDNA sentezinde hazırlanan 14 µl’lik solüsyon içeriğinde; 2 µl 

genomik DNA wipeout buffer 7x solüsyonu, 1 µl RNA ve 11 µl de RNase 

içermeyen su olacak şekilde hazırlık tamamlandı.  

Bu solüsyon 2 dakika süreyle 42º C’de tutuldu, ardından yeniden buz üzerine 

alındı. Bu işlemin ardından hazırlanan solüsyon içerisine revers transkripsiyon 

master mixden 1 µl, Quantrscript RT buffer 5x’den 4 µl, RT primer mix’den 1 

µl alınarak 14 µl’lik diğer karışımla beraber toplam 20 µl’lik bir karışım elde 

edildi. Bu karışımı içeren tüpler RT PCR cihazına yerleştirilir. 42º C’de 15 

dakika, 95ºC’de 3 dakika olacak şekilde ısıya maruz bırakıldı. İşlem sonunda 

tüpler -20º C’ye kaldırıldı. 

 

2.5 Real Time PCR 

cDNA sentezi ardından ekspresyon okuma işlemi için, kullanılacak her 

bir tüp içerisine 0.25 µl forward, 0.25 µl reverse primer, 0.15 µl prob, 3 µl 

cDNA, 3 master  mix ve 12.75 µl saf su eklenerek son hacim 20 µl’ye 

tamamlandı. 95º C’de 5 dakika bekletme işlemi ardından 45 döngülük bir 

süreci kapsayan 95º C’de 10 saniye, 60º C’de 30 saniye olan döngüsel süreç 

başlatıldı. 

 

3. BULGULAR 

U-87MG kanser hücreleri transporter ekspresyonlarını incelemek 

amacıyla kültüre edildi. Bu hücrelere 5 µM Ucph-101, 1 µM TFB-TBOA, 

1mM L-Sistein ve 10 µM seftriakson ve bu dozların kombinasyonlarına 24 

saat boyunca maruz bırakıldı. Kontrol grubuna sadece medyum eklendi. 

Maruziyet süresi sonrasında hücrelerden elde edilen cDNA’lar Real-Time 

PCR yöntemiyle ekspresyon seviyeleri belirlendi. Elde edilen buğular SPSS 
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20.0 programı ile istatistiksel olarak One-Way ANOVA yöntemiyle 

değerlendirildi. 

3.1 Hücre Kültürü 

3.1.1 Kanser Kültürü MTT Testi 

24 saat ilaç maruziyetinden sonra kültür kaplarına MTT solüsyonu 

eklenerek hücre canlılığı incelenmiştir. Elde edilen veriler analiz edildikten 

sonra aşağıda sunulmuştur. 

 

 Şekil 2: U-87MG hücreleri için % canlılık oranları/MTT grafiği 

 *:p<0.05 kontrol grubuna göre anlamlılık, # p<0.05 seftriakson 

grubuna göre anlamlılık 

**:p<0.001 kontrol grubuna göre anlamlılık ## p<0.001 seftriakson 

grubuna göre anlamlılık 

       

Şekil 2’de kanser hücrelerinin 24 saatlik ilaç maruziyeti sonrası canlılık oranı 

MTT testi yardımıyla hesaplandı. Bu amaçla 5 µM Ucph-101, 1 µM TFB-



103 | Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler 

 

TBOA, 1mM L-Sistein ve 10 µM seftriakson ve bu dozların kombinasyonları 

U87-MG hücrelerine uygulandı. Tüm grupların anlamlılık sonuçları kontrol 

grubuyla karşılaştırılmıştır, ayrıca seftriaksonla kombine kullanılan ilaçlar 

tekrar seftriakson grubuyla da karşılaştırıldı. Alınan sonuçlarımıza göre saf 

seftriakson ve Ucph- 101+Lsistein+TBOA+seftriakson grubu en yüksek 

toksisiteyi gösterdi. En yüksek canlılık oranı ise Ucph-101 ve TFB-TBOA 

gruplarında gözlemlendi. Ayrıca seçici olarak L-sistein SLC1A1 transporter, 

TFB-TBOA SLC1A2 transporter ve UCPH-101 SLC1A3 transporterlerının 

blokörleridir. Seftriaksonla kombine kullanıldığı zaman en toksik etki 

SLC1A3 selektif bloküründe görüldü ve toksisitesi az olan TFB-TBOA 

ilacında gözlemlendi. Bunun nedeni seftriaksonun seçici olarak SLC1A2 

transporteri üzerinden etki göstermesinden dolayıdır. TFB-TBOA inhibitörü 

baskın olarak transporteri kapatarak kanser hücrelerin üzerinde koruyucu etki 

yaptı. Veriler One-Way ANOVA yöntemi ile istatiktiksel olarak analiz edildi 

ve kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Elde edilen verilere göre saf seftriakson, 

Ucph-101+seftriakson ve Ucph- 101+Lsistein+TBOA+seftriakson grupları 

kontrol grubuyla karşılaştırıldığı zaman p<0.001 anlamlılık gözlemlendi. 

Ayrıca L-Sistein+seftriakson ve TFB- TBOA+seftriakson grupları kontrol 

grubuyla p<0.05 anlamlılık gösterdikleri tespit edildi. Tablo 4’te kanser 

hücrelerinin canlılık oranı ortalama ve standart sapması sunulmaktadır. 

 Tablo 4: U-87MG hücreleri için % canlılık ve istatistiksel verileri 

Deney grupları Canlılık Ort.  St.Hata  

Kontrol 2.806 ± 0.174  

Seftriakson 2.232 ± 0.117 ** 

Ucph-101 2.690 ± 0.287  

L-Sistein 2.500 ± 0.132  

TFB-TBOA 2.649 ± 0.188  

Ucph-101+seftriakson 2.319 ± 0.089 ** 

L-Sistein+seftriakson 2.414 ± 0.173 * # 

TFB-TBOA+seftriakson 2.494 ± 0.302 * ## 

Ucph-101+Lsistein+ TFB- TBOA+seftriakson 2.158 ± 0.244 ** 

*: p<0.05 kontrol grubuna göre anlamlılık, # p<0.05 seftriakson grubuna göre 

anlamlılık 

**: p<0.001 kontrol grubuna göre anlamlılık, ## p<0.001 seftriakson grubuna 

göre anlamlılık 
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3.2 REAL TİME PCR Analiz Sonuçları 

Kanser hücrelerinin 24 saatlik ilaç maruziyeti sonrası canlılık oranı 

MTT testi yardımıyla hesaplanmıştır. Bu amaçla 5 µM Ucph-101, 1 µM TFB-

TBOA, 1mM L- Sistein ve 10 µM seftriakson ve bu dozların kombinasyonları 

U87-MG hücrelerine uygulanmıştır. Hücreler tripsinle kaldırıldıktan sonra 

RNS izolasyonu yapılıp cDNA sentezlenmiştir. Sentezlenen cDNA’lar ile 

SLC1A1,2,3 genlerinin ekspresyonlarına bakılarak housekeeping olarak 

kullandığımız ß-aktin geni ekpresyonuyla normalize edildi. Elde edilen 

sonuçlar SPSS 20.0 programıyla istatistiksel olarak analiz edildi. 

Tablo 5: U-87MG hücrelerin SLC1A1 glutamat transporter geninin 

ekspresyon verileri 

Deney Grupları SLC1A1   

Kontrol 1.00 ± 0.185   

Seftriakson 5.26 ± 0.190 *  

Ucph-101 1.00 ± 0.164   

L-Sistein 0.47 ± 0.031   

TFB-TBOA 0.04 ± 0.010 *  

Ucph-101+seftriakson 7.16 ± 0.100 *  

L-Sistein+seftriakson 0.68 ± 0.106  ## 

TFB-TBOA+seftriakson 8.80 ± 0.069 ** # 

Ucph-101+Lsistein+ TFB-TBOA+seftriakson 20.5 ± 1.280 ** ## 

** p<0.001 kontrol grubuna göre anlamlılık ## p<0.001 seftriakson grubuna 
göre anlamlılık 
** p<0.001 kontrol grubuna göre anlamlılık ## p<0.001 seftriakson grubuna 
göre anlamlılık 

Tablo 5’te U-87MG hücrelerin SLC1A1 glutamat transporter geninin 

ekspresyon verileri sunulmuştur. Bu amaçla saf seftriakson, Ucph-101, TFB-

TBOA,L-Sistein,Ucph-101+seftriakson,TFB-TBOA+seftriakson,L-

Sistein+seftriakson,Ucph-101+L-sistein+TFB-TBOA+seftriakson 

gruplarından elde edilen veriler ß-Aktin geni ekspresyonuna göre 

değerlendirilmiş ve kontrol gurubuyla karşılaştırılmıştır.  

Alınan sonuçlarımıza göre SLC1A1 glutamat transporter geninin 

ekspresyon saf seftriakson, Ucph-101+seftriakson, TFB-TBOA+seftriakson 

ve Ucph-101+Lsistein+ TFB- TBOA+seftriakson gruplarında yüksek oranda 
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arttığı gözlemlenmektedir. Ayrıca Ucph-101 gurubu genin ekspresyonunu 

değişmezken L-Sistein ve TFB-TBOA grupları SLC1A1  glutamat  

transporter   geninin   ekspresyonunu  düşürdüğü  tespit  edilmiştir. 

Yapılan statiksel analizimize göre Ucph-101, TFB-TBOA+seftriakson, 

L-Sistein ve seftriakson ve Ucph-101+Lsistein+ TFB-TBOA+seftriakson 

grupları kontrol grubuna göre p<0.001 anlamlılık gösterdi. Ayrıca saf 

seftriakson, TFB-TBOA ve Ucph- 101+seftriakson grupları p<0.05 anlamlılık 

gösterirken L-Sistein, L-Sistein+seftriakson ve Ucph-101 grupları kontrol 

gurubuna göre anlamlılık gösterdi. Ayrıca verilerimizin seftriakson 

kombinasyonlarını saf seftriakson grubuyla da karşılaştırdı. Bu verilere göre 

L-Sistein+seftriakson ve Ucph-101+L-sistein+TFB-TBOA+seftriakson 

grupları kontrol grubuna göre p<0.001 anlamlılık gösterirken TFB-

TBOA+seftriakson gurubu p<0.05 anlamlılık gösterdi. Verilerimizde önemli 

şekilde göze çarpan veri L-Sistein+seftriakson grubuna aittir seftriakson 

kombinasyonlu gruplar SLC1A1 glutamat transporter geninin ekspresyon 

artırırken bu grupta düşürdüğü gözlemlendi ve bu sonuç saf L-Sistein 

gurubunda da gözlemlendi. 

Tablo 6: U-87MG hücrelerin SLC1A2 glutamat transporter geninin 

ekspresyon verileri 

Deney Grupları SLC1A2   

Kontrol 1.00 ± 0.103   

Seftriakson 7.29 ± 0.450 **  

Ucph-101 1.06 ± 0.121   

L-Sistein 0.66 ± 0.036   

TFB-TBOA 0.48 ± 0.045   

Ucph-101+seftriakson 16.8 ± 1.680 ** # 

L-Sistein+seftriakson 1.66 ± 0.425  ## 

*: p<0.05 kontrol grubuna göre anlamlılık # p<0.05 seftriakson grubuna göre 

anlamlılık 

* p<0.05 kontrol grubuna göre anlamlılık # p<0.05 seftriakson grubuna göre 

anlamlılık **: p<0.001 kontrol grubuna göre anlamlılık ## p<0.001 

seftriakson grubuna göre anlamlılık 

Tablo 7: U-87MG hücrelerin SLC1A3 glutamat transporter geninin 

ekspresyon verileri 
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 Deney grupları  SLC1A3 

Kontrol 1.00 ± 0.156 

Seftriakson 0.71 ± 0.040 

Ucph-101 0.29 ± 1.510* 

L-Sistein 31.4 ± 2.460** 

TFB-TBOA 0.21 ± 0.057 

Ucph-101+seftriakson 0.49 ± 0.006 

L-Sistein+seftriakson 3.70 ± 0.476*## 

TFB-TBOA+seftriakson 2.44 ± 0.020## 

Ucph-101+Lsistein+ TFB-TBOA+seftriakson 0.92 ± 0.654 

*: p<0.05 kontrol grubuna göre anlamlılık # p<0.05 seftriakson grubuna göre 

anlamlılık 

* p<0.05 kontrol grubuna göre anlamlılık # p<0.05 seftriakson grubuna göre 

anlamlılık ** p<0.001 kontrol grubuna göre anlamlılık ## p<0.001 seftriakson 

grubuna göre anlamlılık 

 

Tablo 6’da U-87MG hücrelerin SLC1A2 glutamat transporter geninin 

ekspresyon verileri sunuldu. Bu amaçla saf seftriakson, Ucph-101, TFB-

TBOA, L- Sistein, Ucph-101+seftriakson, TFB-TBOA+seftriakson, L-

Sistein+seftriakson,Ucph-101+L-sistein+TFB-TBOA+seftriakson 

gruplarından elde edilen veriler ß-Aktin geni ekspresyonuna göre 

değerlendirilmiş ve kontrol gurubuyla karşılaştırıldı. Alınan verileri 

incelediğimiz zaman saf seftriakson, Ucph-101+seftriakson, L-

Sistein+seftriakson ve Ucph-101+L-sistein+ TFB-TBOA+seftriakson 

guruplarında SLC1A2 glutamat transporter geninin ekspresyonunun arttığı 

tespit edildi. Ayrıca saf Ucph-101gurubu hariç diğer gruplarda hedef genin 

ekspresyonunun azaldığı tespit edildi. Veriler istatiksel olarak analiz 

edildiğinde saf seftriakson, Ucph-101+seftriakson ve Ucph- 101+L-sistein+ 

TFB-TBOA+seftriakson gruplarında kontrol grubuna göre p<0.001 anlamlılık 

gösterdi. Seftriaksonla kombine kullanılan olan gurupların verilerini saf 

seftriakson gurubuyla karşılaştırdığımız zaman Ucph-101+seftriakson gurubu 

hariç hepsi p<0.001 anlamlılık gösterdi. 

Tablo 7’de U-87MG hücrelerin SLC1A3 glutamat transporter geninin 

ekspresyon verileri sunuldu. Bu amaçla saf seftriakson, Ucph-101, TFB-

TBOA, L- Sistein, Ucph-101+seftriakson, TFB-TBOA+seftriakson, L-

Sistein+seftriakson, Ucph- 101+L-sistein+TFB-TBOA+seftriakson 
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gruplarından elde edilen veriler ß-Aktin geni ekspresyonuna göre 

değerlendirilmiş ve kontrol gurubuyla karşılaştırıldı. Elde edilen verilere 

bakılırsa Ucph-101 seçici EAAT1 blokörü olduğundan gen ekspresyonu en 

düşük olarak tespit edildi., L-Sistein ve L-Sistein+seftriakson gruplarında 

SLC1A3 glutamat transporter geninin ekspresyonu artış gösterdi. Diğer 

gruplarda bu genin ekspresyonunda yüksek oranda düşüş gözlemlendi. L-

Sistein gruplarında kontrol grubuna göre p<0.001 anlamlılık ve Ucph-101 ve 

L-Sistein+seftriakson grubunda kontrol grubuna göre p<0.05 anlamlılık 

gösterildi ve diğer guruplarda anlamlı bir fark tespit edildi. Verileri 

seftriakson grubuna göre değerlendirdiğimiz zaman, sadece L- 

Sistein+seftriakson ve TFB-TBOA+seftriakson guruplarında p<0.001 

anlamlılık tespit edildi. 

4. TARTIŞMA 

GBM en sık görülen beyin kanser türüdür. Bu hastalığa geliştirilmiş 

mevcut tedavilerin cevap oranları ise çok düşüktür. GBM, şu an gliomalar 

içerisinde prognoz ve mortalite açısından en tehlikeli olanıdır. Cerrahi, 

kemoterapi, radyoterapi birlikte olmasına rağmen cevap oranları tatmin edici 

düzeyde değildir. Bu alanda yeni moleküllerin/yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin ve 

acil olarak yeni ilaçların geliştirilmesi gerekmektedir. 

Biz bu çalışmamızda GBM hücrelerinin ölümünden sorumlu olabilecek 

ve bize yeni ilaç ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde ışık tutabilecek 

hücresel mekanizmaları moleküler düzeyde incelemeyi hedefledik. Daha 

önceki çalışmalarda GBM hücreleri çoğalıp yayılmalarında aracı olarak 

glutamatı kullandığı gösterilmiştir(Sattler et al., 2013). GBM hücreleri tümör 

dokusu etrafındaki nöronları glutamat ekzotoksisitesine maruz bırakarak 

nöronların ölümüne sebep olup kendilerine yayılacak boşluklar 

oluşturmaktadırlar(Sattler et al., 2013). Biz de GBM hücre kültüründe 

glutamat taşıyıcılarını ekspresyon seviyelerine göre çeşitli blokör ve aktivatör 

maddeler kullanarak inceledik. Yaptığımız çalışmada literatürde önceden 

birlikte etkileri incelenmemiş olan aktivatör ve blokörler yalnız başına ve 

kombinasyonları şeklinde GBM hücrelerine uygulandı. 

Çalışmamız esnasında hücre canlılığını takip etmek için MTT analizi 

yöntemini kullandık. Biz çalışmamızda ucuz, hızlı, etkili, kolay kullanımlı, 
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güvenilirliği oldukça yeterli ve dünya çapında yaygın kullanıma sahip olduğu 

için MTT analizi yöntemini kullandık. 

MTT analiz sonuçlarımıza göre tüm gruplarda kontrol grubuna göre 

canlılık düzeyleri azalmış olarak bulunmuştur. Bu azalma seftriakson, L-

sistein, UCPH- 101+seftriakson, L-sistein+ seftriakson, TFB-TBOA+ 

seftriakson, UCPH-101+ L- sistein+ TFB-TBOA+ seftriakson gruplarında 

kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlıdır. Buna göre seftriakson 

verilen bütün gruplarda kontrole göre anlamlı bir biçimde hücre canlılığında 

azalma gözlenmiştir. Daha önce yapılmış olan çalışmalarda seftriaksonun 

SLC1A2 geninin ekspresyonunu artırmak suretiyle GBM hücrelerini sayısal 

olarak azalttığı gösterilmiştir(Sattler et al., 2013). SLC1A2 geninin 

ekspresyonu arttığında GBM hücrelerinin içine glutamat girişinin artışı bu 

toksik etkinin esas sebebidir. 85 Seftriakson içermemekle birlikte saf L-sistein 

verdiğimiz grupta da hücre sayısı kontrole göre anlamlı bir biçimde düşük 

bulunmuştur. Bu durum daha önce yapılmış çalışmalarla paralellik 

göstermektedir. Sistein CDO (sistein dioksijenaz) enzimi ile CSA’ya (sistein 

sülfinik asit) dönüşür. CSA nın SSS hücreleri üzerinde toksik etkiye sahip 

olduğu gösterilmiştir(de Visser & Straganz, 2009).  Sisteinin EAAT1, 

EAAT2, ve özellikle EAAT3 taşıyıcılarını bloke ettiği bilinmektedir(de 

Visser & Straganz, 2009). Bu blokajın GBM hücreleri üstünde artışa sebep 

olması gerekirken yukarıda bahsettiğimiz gibi sisteinin metaboliti olan CSA 

sebebiyle hücre sayısını düşürmüştür. 

TFB-TBOA tek başına hücre sayısını anlamlı bir biçimde azaltmazken 

seftriaksonla yapılan kombinasyonu hücre sayısını anlamlı bir biçimde 

azaltmıştır. TFB-TBOA esas olarak EAAT2 blokörü olarak görev yaparken 

seftriakson bunun tam tersi biçimde EAAT2 aktivatörü olarak görev 

yapmaktadır. Bu durum gen ekspresyonu sonuçlarımıza bakıldığında TFB-

TBOA ve seftriakson kombinasyonunda TFB-TBOA ın bloke edici etkisinin 

ön plana çıktığı görülmektedir. Aynı grubun MTT analizinde hücre sayısında 

azalma gözlenmiştir. Bu sonuç beklenmeyen bir durum gibi gözükse de 

yapılmış çalışmalarla TFB-TBOA’ nın bilinmeyen bir mekanizma ile GBM 

hücreleri üstünde büyümeyi inhibe ettiği ve hücre sayısını azalttığı 

gösterilmiştir(Yao et al., 2014). 
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Çalışmamızda glutamat taşıyıcı gen ekspresyonlarının analizi için Real-

Time PCR yöntemini kullandık. Real-Time PCR yöntemi maliyeti düşük, 

hızlı ve kolay kullanıma sahip, güvenilir ve kantitatif sonuç vermesi, 

elektroforezde yürütme basamağının olmaması, tüm dünyada kabul edilen 

yaygın bir yöntem olması ve yapacağımız çalışmada ölçmek istediğimiz gen 

ekspresyonları bize en iyi sağlayabilecek yöntem olması nedeniyle tercih 

edilmiştir. 

Real-Time PCR sonuçlarımıza göre SLC1A1 gen ekspresyonları 

açısından grupları karşılaştırdığımızda seftriakson grubu kontrol grubuna göre 

gen ekspresyonunu arttırmıştır. Yapılan çalışmalarda seftriaksonun özellikle 

SLC1A2 ve daha az olmakla birlikte SLC1A1 gen ekspresyonunu artırdığı 

gösterilmiştir(Yao et al., 2014). Bizim sonuçlarımız da bu çalışmayla 

paralellik göstermektedir. UCPH-101 grubu kontrol grubuyla eşit  ekspresyon 

seviyelerine sahip bulunmuştur. Bu durum GBM hücrelerinin halihazırda 

mevcut bulunan EAAT3 taşıyıcılarını seçici olarak kapatması ile açıklanabilir. 

Bizim SLC1A3 blokörü olarak verdiğimiz UCPH-101 bu yüzden gen 

ekspresyonlarında herhangi bir değişime sebep olmamıştır. TFB-TBOA tek 

başına SLC1A1 gen ekspresyonunu azaltmışken seftriaksonla olan 

kombinasyonu bilinmeyen  bir mekanizma ile seftriaksondan da daha fazla 

ekspresyona sebep olmuştur. Tüm ilaçlar kombine verildiğinde ise SLC1A1 

gen ekspresyonu açısından etkilerinde potansiyalizasyon görülmüş ve en 

yüksek ekspresyon seviyeleri bu grupta gözlemlenmiştir. 

SLC1A2 gen ekspresyonu sonuçlarımıza göre ise bu genin aktivatörü 

olan seftriakson gen ekspresyonunu artırmıştır. UCPH-101 tek başına 

istatistiksel olarak anlamlı biçimde olmamakla beraber gen ekspresyonunu 

artırmıştır ve seftriaksonla yapılan kombinasyonunda gen ekspresyonu 

açısından etkisi potansiyalize olmuş ve seftriaksonun tek başına yaptığı 

artıştan daha yüksek bir artış oluşturmuştur. L-Sistein ve TFB-TBOA tek 

başlarına gen ekspresyonlarını düşürmüşlerdir ve seftriaksonla yapılan 

kombinasyonlarında seftriaksonun sebep olduğu artışı geri çevirmişlerdir. 

Tüm ilaçlar kombine verildiğinde ise SLC1A2 gen ekspresyonu açısından 

etkilerinde potansiyalizasyon görülmüş ve en yüksek ekspresyon seviyeleri 

yine bu grupta gözlemlenmiştir. 
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SLC1A3 gen ekspresyonu sonuçlarımıza göre en düşük ekspresyon, 

selektif inhibitor olan UCPH-101 gurubunda gözlemlenmektedir. seftriakson 

tedavi gruplarımız diğer genlerden farklı olarak SLC1A3 gen ekspresyonunu 

istatistiksel olarak anlamlı biçimde olmasa da azaltmıştır. Bu durum 

seftriaksonun EAAT1 üzerinde herhangi bir aktivatör etkisinin 

bulunmamasıyla açıklanabilir. Seftriakson eklenen kombine tedavi grupları 

kendi saf gruplarına azalma göstermiştir. Seftriakson yalnızca tek başına değil 

eklendiği bütün gruplarda SLC1A3 gen ekspresyonunu düşürmüştür. Deney 

sonuçlarımızda L-Sistein grubu SLC1A3 geni üzerinde en fazla ekspresyona 

ulaşan gruptur. 

Teşekkür: Bu çalışmanın real time PCR aşamasında cihaz kullanımı 

için 113S083 nolu TÜBİTAK projesine ve sarf malzemelerin alımında 

ÖYP’ye teşekkürlerimi borç bilirim.  
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GİRİŞ 

Latince kökenli olan palyatif kelimesi ‘hafifletmek, örtmek’ 

anlamındadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2002 yılında palyatif bakımı: 

“yaşamı tehdit eden sorunlarla karşı karşıya olan hastaların ve 

ailelerin yaşam kalitesini, ağrıyı ve fiziksel, psikososyal ve ruhsal boyuttaki 

diğer sorunları erken dönemde belirleyerek, kusursuz bir biçimde 

değerlendirerek ve tedavi ederek geliştiren bir yaklaşım”  

Olarak tanımlamıştır (World Health Organization. Definition of 

Palliative Care. Available at: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/ 

en/print.html 18.Ocak.2016). Palyatif bakımın amacı, altta yatan hastalığı 

tedavi etmekten ziyade bu hastalığın sebep olduğu olumsuz durumları 

iyileştirmek veya şiddetlerini azaltmaktır (Sürmeli & Akçiçek, 2016). Palyatif 

bakım tedavisi tıbben kür sağlanamayacak olan hastalığın tanısının 

alınmasıyla başlayan ve yaşam sonuna kadar hem hastayı hemde hasta 

yakınlarını kapsayan bütüncül bir süreçtir (Altuntaş, 2016). Amaç, yaşamı 

uzatmak veya ölümü çabuklaştırmak değil; ilerleyen hastalık sürecinde 

hastanın yaşam kalitesini arttırmanın yanı sıra ölüm sonrası yas döneminde 

hasta yakınlarının desteklenmesidir (Fadıloğlu, 2019).  

Son yıllarda dünyadaki ölümlerin çoğu palyatif bakım gerektiren kronik 

rahatsızlıklardır. Bunun sebebi; tıp ve medikal alandaki gelişmeler ile 

beklenen yaşam süresinin uzaması sonucu yaşlı nüfusun artmasıdır. Kronik 

hastalıklara sahip hastaların yaşam sürelerinin uzaması neticesinde ölüm 

doğal bir sonuç olmaktan çıkarak uzun yıllar devam eden eziyetli bir sürece 

dönüşmüştür. Ayrıca bu sürecin eskiden olduğu gibi evde ailelerinin yanı 

başında değil; mutlaka hastane ortamında son bulması gerektiği inancı toplum 

arasında daha sık düşünülmeye başlamıştır (Kurtulus, 2019). Palyatif bakım 

servislerine olan ihtiyacın giderek artması kaçınılmazdır. 

    Palyatif bakım, bütüncül bir yaklaşım olması nedeniyle ekip 

çalışmasına uygundur. İyi bir ekip, palyatif bakım hizmetlerinin kalitesini 

belirleyen temel maddelerdendir. Palyatif bakım ekibi; doktor, hemşire, hasta 
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veya yaşlı bakım elemanı, terapist (konuşma terapisti, psikoterapist, 

fizyoterapist vb.), eczacı, psikolog, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, din 

adamı, din psikoloğu, manevi bakım uzmanı, gönüllüler ve sivil toplum 

kuruluşlarından oluşur (Altuntaş, 2016). 

 

1. PALYATİF BAKIMDA ETİK SORUNLAR 

Palyatif bakım hastalarının çoğu sahip oldukları hastalığın terminal 

dönemindeki hastalardır. Medikal tedavinin devam etmesine rağmen ilerleyen 

süreçte karar verme yetisini kaybetme, bilinç kaybı olmakta ve ölüm bu süreç 

devamında meydana gelmektedir. Çoğu zaman bilinç kaybını takiben ölüm 

süreci uzamakta ve bu süreçte hangi müdahalelerin yapılıp hangi 

müdahalelerin yapılamayacağı, hastanın bu müdahalelere rızasının olup 

olmadığı etik tartışma konusudur. 

Etik, toplum içinde yaşayan bireylerin kendi dışındakileri de etkileyen 

her türlü eylemleri ve bu davranışlarının meydana gelmesine sebep olan kendi 

düşünceleri ile ilgili proseslerdir. Genel ahlak olarak da tanımlanabilir 

(Yıldırım & Kadıoğlu, 2007).  

Tıp etiği, 4 ana prensibe dayanır: 

• Özerklik ilkesi 

• Yararlı olma ilkesi 

• Zarar vermeme ilkesi 

• Adalet ilkesi 

Özerklik ilkesi, hastanın hastalığı ve tedavisi hakkında sağlık 

uygulayıcılarından yeterli bilgiyi aldıktan sonra, bir yönlendirme olmaksızın 

hastalığıyla ilgili tıbbi tedavi alıp almayacağı, ya da kendisine hangi 

müdahalelerin yapılmasına izin vereceği konusunda kendi iradesiyle karar 

alabilmesidir. Palyatif bakımda, hasta kendi geleceği hakkında karar alabilme 

yetisini yitirmiş olsa bile kendine yapılacak olan tıbbi müdahaleleri önceden 

tayin edebilme hakkının hastaya tanınması özerklik ilkesinin temellerine 
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dayanır. Bu ancak ileri bakım planlamasının yerinde kullanımı ile mümkün 

olabilir (Beauchamp, 1994). 

Yararlı olma ilkesi, hekimin hastasına daima faydalı olma 

sorumluluğunu ifade eder. Eğer palyatif bakımda ileri bakım planlaması 

yapılmamışsa hastanın yaşamın son zamanlarında kendi bedeni ve yaşamı ile 

ilgili tıbbi müdahaleler hakkında verdiği kararlar göz ardı edilmiş olur. Bu 

durumda hekim son ana kadar hastasını desteklemelidir. Zarar vermeme 

ilkesi, hekimlerin hastalarını tedavi ederken sadece yararı değil olası riskleri 

de göz önünde bulundurarak; hastalarına yarar-zarar dengesinin her zaman 

yarar tarafının ağır bastığı tedavileri verme sorumluluğudur. Adalet ilkesi, 

kısıtlı kaynaklarla sağlık hizmeti verirken, kimlerin öncelikli olacağı 

konusunda belirleyici tek unsurun tıbbi kriterler olması gerektiğidir (Seçik, 

2022).  

Palyatif bakımda özerklik ilkesinin uygulanabilmesi için gerekli olan 

ileri bakım planlaması, ilerleyen tedavi süreçlerinde karar alma yetisini 

kaybedecek olan hastaların kendilerine uygulanması ya da uygulanmasını 

istemedikleri tıbbi müdahaleler hakkında isteklerinin önceden kayıt altına 

alınmasıdır (Brinkman-Stoppelenburg et al., 2014). Bu ancak ‘yaşayan 

vesayet’ dediğimiz hastanın isteklerinin yazılı bildirimi ve kendisine 

yapılacak tıbbi müdahalelerle ilgili karar verebilecek birinin önceden 

belirlenmesi anlamına gelen ‘vekil karar vericilerin’ tanımlanmasıyla 

mümkün olur (Cavalieri, 2001; Karnik & Kanekar, 2016). 

Palyatif bakımda boşuna tedavi veya tıbbi yararsızlık, tedaviyi esirgeme 

veya tedaviyi sonlandırma kararları, canlandırmama sık karşılaşılan etik 

konularıdır (Seçik, 2022). 

 

2. PALYATİF BAKIMDA SEMPTOM YÖNETİMİ 

Semptom yönetimi palyatif bakımın temel taşlarından biridir (Wilkie, 

2012). Palyatif bakım, bir destek tedavisi olmasının yanı sıra yaşamı tehdit 

eden hastalığın tedavisi ve yaşam süresini artıran tedavilerle aynı anda 
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verilebilir (Chang et al., 2017). Hastalar, hastalığın son evresinde genellikle 

birkaç semptomu bir arada yaşarlar. En sık karşılaştıkları semptomlar ağrı, 

anksiyete, depresyon, yorgunluk, nefes darlığı, mide bulantısı, uykusuzluk, 

ishal, kabızlık ve anoreksiyadır. Bu semptomlar hastalığın tedavisinde 

kullanılan ilaçların yan etkisinden veya tedavinin kendisinden, metastazlardan 

ve hastalıkla ilişkili daha birçok farklı nedenlerden köken alabilir (Reuben, 

1988; Bubis, 2018). 

  Palyatif bakımda semptom yönetiminin ilk basamağı hastanın yaşadığı 

semptomun tanımlanması ve derecesinin belirlenmesini amaçlayan semptom 

değerlendirmesidir (Chang et al., 2017). Ancak değerlendirmeye başlamadan 

önce hastanın mental durum muayenesinin tespit edilmesi kaç muayene 

yapılacağı, hastayla işbirliği yapılıp yapılamayacağı gibi tedavinin planlama 

aşamaları için önemlidir (Coyle, 1994). 

   Modern tıbbın çaresiz kaldığı hastalıkların son evresindeki hastalar, 

yaşam kalitelerini bozan çok sayıda semptoma sahiptir. Bu hastalarda 

semptomlarının tespiti için sistematik bir değerlendirmenin yerine zaten var 

olan semptomların dikkate alınması önerilir (Chang et al., 2017). 

Semptomların dikkatli, kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, semptomlarda 

belirgin rahatlamaya ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunabilir 

(Yennurajalingam et al., 2011; Williams et al., 2013). 

Belirlenen semptomlar çok yönlü olarak ele alınmalı, başlama zamanı, 

şiddeti, daha önceki tedavilere yanıtı, devamlılığı sorgulanmalıdır. İlk 

değerlendirmeden sonra belli aralıklarla semptomların değerlendirilmesi; 

tedavi planının şekillenmesi, palyatif bakım ekibi ile hasta yakınları 

arasındaki işbirliğinin sağlanması ve sürdürülmesi açısından önemlidir. 

Semptom değerlendirilmesi uygulamasında karşılaşılabilecek en büyük engel, 

sağlık uygulayıcılarının zaman ayırmak istememesi olabilir (Chang et al., 

2017). 

Semptomların boyutu, şiddeti, zaman içerisinde değişikliğe uğrayıp 

uğramadığının belirlenmesi için güvenilirlik ve geçerlilik açısından test 
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edilmiş skala, kontrol listeleri ve ölçekler kullanılır. Bunlardan en sık 

kullanılanlar;  

• Edmonton Semptom Değerlendirme Ölçeği,  

• Rotterdam Semptom Kontrol Listesi,  

• MD Anderson Kısa Semptom Envanteridir. 

Fakat bu değerlendirme araçları sık karşılaşılan semptomlar için 

geliştirilmiştir ve her semptom için bulunamayabilir. 

Hastanın performans durumunun belirlenmesi palyatif bakımın önemli 

bir yanıdır (Chang et al., 2017).  

• Karnofsky veya Eastern Kooperatif Onkoloji Grup (ECOG) 

performans durumu ölçekleri 

• Palyatif Performans Ölçeği (PPS) 

Prognozu tahmin etmede yaygın kullanılan ölçeklerdir (Anderson et al., 

1996; Lunney et al., 2003; Ho et al., 2008). 

 

2.1. Spesifik Semptomlara Yaklaşım 

Palyatif bakımda en sık karşılaşılan semptomlar hakkında yaklaşımlarla 

ilgili bilgileri daha yakından inceleyeceğiz. 

 

  2.1.1. Palyatif Bakımda Ağrı  

Ağrının en çok kullanılan tanımı Uluslararası Ağrı Çalışmaları Birliği 

(International AssociationfortheStudy of Pain-IASP) ın; 

‘Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden başlayan, organik bir nedene 

bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle ilgili, duyusal ve 

duygusal olarak hoş olmayan bir deneyimdir.’ tanımıdır. 

(http://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNum-

ber=1698#Pain., 28 December 2018). 

Palyatif bakım servislerinden hizmet alan hastaların yaşam kalitesini en 

çok düşüren semptom tedaviye yanıt vermeyen ağrıdır. Ne yazık ki birçok 
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hasta ağrının yerini, şiddetini ve şeklini tanımlayamaz (Fallon, 2006; Hawley, 

2014). 

Ağrı semptomunun değerlendirilmesindeki amaç şiddeti, yeri, tipi ve 

muhtemel sebepleri hakkında bilgi edinmek ve bu bilgiler ışığında tedavi 

planı oluşturmaktır (Smith, 2015). Değerlendirmede en yaygın kullanılan ve 

en kabul görmüş test görsel ağrı skalasıdır (Visual Analog Scala = VAS) 

(Wewers & Lowe, 1990). 

Ağrı özellikle kanser hastalarının muzdarip olduğu bir semptomdur. 

Bunun yanı sıra kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), 

siroz hastalarının büyük çoğunluğunda görülür ve artrit ile de alakalıdır 

(Lynn, 2000; Roth et al., 2000; Blinderman et al., 2008; Rustøen et al., 2008; 

Smith et al., 2010). 

Kanserli hastalarda ağrının tipinin belirlenmesi, kaynağının 

belirlenmesi, tedavisinin planlanması hakkında yol gösterici olacaktır. Bu 

hastalarda kitlenin konumuna, invazyonuna bağlı olarak ağrı nosiseptif, 

nöropatik veya hem nosiseptif hem nöropatik olabilir (Chang et al., 2017). 

Nöropatik ağrı, periferik veya merkezi sinir sisteminde bulunan sinirlerin 

direkt hasar görmesi ile ilgili olup yanma, karıncalanma, keçelenme, uyuşma, 

donma gibi belirtilerle karakterizedir (Altuntaş, 2016). Nosiseptif ağrı ise 

genellikle doku hasarı ile ilişkilidir. Somatik ve visseral olmak üzere 2 çeşidi 

vardır. Somatik nosiseptif ağrı lokalize edilebilen, zonklayıcı karakterde 

kemik, eklem, kas gibi somatik yapılardan kaynaklanan ağrı tipiyken; 

visseralnosiseptif lokalize edilemeyen, kramp şeklinde visseral organlardaki 

rahatsızlıklardan kaynaklanır (Chang et al., 2017). 

Ağrı tedavisi; 

• Farmakolojik, 

• İnvaziv, 

• Farmakolojik ve invaziv olmayan 

olmak üzere 3 farklı yöntemle uygulanabilir.  
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Farmakolojik tedavide DSÖ’ye göre ‘basamak sistemi’ tavsiye 

edilmektedir. Buna göre birinci basamakta non-opioid ilaçlar yer alır (Klein et 

al., 2011). Kullanılan non-opioid ilaçların dozları, günlük maksimum dozları 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1: Palyatif bakım birinci basamak ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar ve dozları 

(Klein et al., 2011) 

İlaç Tek Doz Günlük maximum doz 

Parasetamol 500 mg 1500-2000 mg 

Metamizol 500-1000 mg 7500 mg 

İbuprofen 400-800 mg 2400 mg 

Diklofenak 50-100 mg 150 mg 

Selekoksib 100-200 mg 400 mg 

 

Bu basamakta tedaviye cevap alınamazsa; non-opiod ilaçlara zayıf 

opioid ilaçlar eklenerek ikinci basamak tedaviye geçilir. Kullanılan zayıf 

opioid ilaçların dozları, günlük maksimum dozları ve uygulama şekilleri 

Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2: Palyatif bakımda ikinci basamak ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar,    günlük 

kullanım dozları ve uygulama şekilleri (Alfano et al., 2011; Zeppetella, 2011) 

İlaç İsmi Günlük kullanım 

dozu ve miktarı 

Uygulama şekli 

Kodein 10-15-30-60 mg x 4 Oral, İntramuskuler, 

İntravenöz, Subkutan 

Tramadol 25-50-100 mg x 2-3 

Ve ya 10-20 mg/saat 

İntramuskuler, İntravenöz, 

Subkutan, Rektal 

Kodein / Parasetamol 30/500 mg x 4 Oral, Subkutan 

Tramadol / Parasetamol 37.5/325 mg x 4 Oral, Subkutan 

 

İkinci basamak tedavi uygulanmasına rağmen halen tedaviye cevap 

yoksa non-opioid analjeziklere güçlü opioid ilaçlar eklenerek üçüncü basamak 

tedaviye geçilir. Kullanılan güçlü opiod ilaçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Palyatif bakımda üçüncü basamak ağrı tedavisinde kullanılan ilaçların 

günlük kullanım dozları ve uygulama şekilleri (Mercadante, 2010) 

İlaç İsmi Günlük kullanım dozu ve uygulama şekli 

Morfin 

Intravenöz: 2 mg, 

Subkutan: 5 mg,  

Oral: 10 mg, 

Sürekli Salınım 2 x 20 mg veya 2 x 30 mg 

Buprenorfin 
Dilaltı: 3-4 x 0,2 mg,  

Transdermal: 200 µg/saat 

Fentanil 
Transdermal: 25 µg/saat 

Transmukozal: 200 µg 

Meperidin 

İntramuskuler: 75 mg, 

Oral: 300 mg, 

İntravenöz:50 mg x 3-4 

Metadon 
Oral: 2,5–10 mg x 2-8  

İntramuskuler, İntravenöz, Subkutan: 5 mg x 4-8 

Hidromorfin 
Oral: 1,3 mg, Subkutan: 0,5 mg   

Sürekli Salınım: 2 x 4 mg 

Oksikodon Oral: 10 mg ( Sürekli Salınım ) 

Hidrokodon Oral: 30 mg x 6-8 

 

Farmakolojik tedavinin her basamağında ilaçların etkisini güçlendiren 

adjuvan ilaçlar (Karbamazepin, Gabapentin, Pregabalin, Klonazepam, 

Amitriptilin, Antidepresanlar, Kortikosteroidler) tedaviye eklenebilir 

(Mercadante, 2010; Klein et al., 2011). 

Günün herhangi bir saatinde hızlı bir şekilde başlayan, sıklıkla 

yineleyen, hastaların hayat kalitesini düşüren kaçak ağrılar, mevcut ağrı 

tedaviye cevap vermiş olsa bile her hastada görülebilmesine rağmen özellikle 

kanser hastalarının yarıdan fazlasının muzdarip olduğu bir ağrı çeşididir 

(Bilen et al., 2010; Ankay Yılbaş, 2014). Kaçak ağrı tedavisi; 

 

• Oral, her 2 saatte 1 kez veya parenteral her 30 dakikada 1 kez olmak 

üzere mevcut tedavi dozunun  %10-15 ine eşit olacak hızlı etkili bir 

opioidin mevcut tedaviye eklenmesi tavsiye edilir (Morrison & 

Morrison, 2006). 
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İlaçların uygulama şekli ilk olarak oral yol ile başlamalı daha sonra 

ağrının karakterine, şiddetine, başlangıç şekline ek olarak hastanın yaşı, 

kilosu, boyu, ek hastalıklarının olup olmadığı incelenerek dozlar 

kişiselleştirilmeli. Tüm bu bilgiler kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek en 

uygun uygulama şekli seçilmelidir. 

Farmakolojik tedavilere cevap alınamadığında ya da kullanılan ilaçların 

yan etkilerine karşı tolerans gelişmediğinde nöroaksiyel teknikler, sinir 

blokları gibi invaziv girişimlerle tedaviye devam edilmelidir (Vissers et al., 

2011; Bhaskar, 2012). 

İnvaziv ve farmakolojik olmayan tedavi yöntemleri olarak akupunktur, 

müzikterapi, hipnoz, refleksoloji gibi tamamlayıcı tıp uygulamaları hastanın 

mevcut tedavisi ile birlikte uygulanabilir (Altuntaş, 2016). 

 

 2.1.2. Palyatif Bakımda Bulantı ve Kusma 

Palyatif bakımda bulantı ve kusma yaşamın son zamanlarında sık 

görülen semptomlardan biridir ve hem hasta hem de yakınları için yaşam 

kalitelerini azaltan bir durumdur (Wood et al., 2007) 

İlk yapılması gereken semptom değerlendirmesidir. Böylelikle asıl 

nedene ulaşılabilir. Genellikle bulantı ve kusmanın birden çok sebebi vardır. 

Altta yatan hastalık nedeni ile olabileceği gibi verilen tedavilerin yan etkisi 

olarak ta karşımıza çıkabilir. 

Tedaviyi düzenlerken etyoloji göz önünde bulundurulmalı ve ona 

uygun ilaçlar reçete edilmelidir. Örneğin Kemoterapi tedavisinde ortaya çıkan 

bulantı ve kusmalarda kortikosteroidler faydalıyken opiodlere bağlı bulantı ve 

kusmalarda haloperidol veya metoklopramid tercih edilebilir (Kabalak et al., 

2013; Altuntaş, 2016; Chang et al., 2017). 

Palyatif bakım hastalarındaki bulantı ve kusmalarda sıklıkla kullanılan 

ilaçlar dimenhidrinat, ondansetron, granisetron, palonosetron, tropisetron, 

domperidon, metoklopramid ve kortikosteroidlerdir (Klein et al., 2011). 
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Hastaların beslenmelerinin düzenlenmesinin de faydalı olacağı 

düşünülmektedir (Palecek et al., 2010). 

 

2.1.3. Palyatif Bakımda Konstipasyon 

Konstipasyon, palyatif bakımdaki terminal dönem hastalara ciddi 

rahatsızlık veren sık görülen bir semptomdur. Konstipasyon gelişenlerde 

görülen belirtiler kişiden kişiye değişebilir. Bu belirtiler sıklık sırasına göre; 

dışkılamada zorluk, gaz, katılaşmış dışkı, abdominal rahatsızlık, defekasyon 

sayısında azalma, karında şişlik, defekasyon sonrası rahatlayamama, 

abdominal ağrı, rektal ağrı olarak belirtilmiştir (Davies et al., 2020). 

Konstipasyon önemsenmez ve iyi yönetilmezse bitkinlik, bulantı, 

kusma, dışkı inkontinansı, intestinalobstruksiyon veya perforasyon, sertleşmiş 

dışkı, hemoroid, idrar yolu enfeksiyonları gibi komplikasyonlara yol açabilir. 

Bu hastalarda etyoloji araştırıldığında sebepler arasında yaşlılık, vücut 

hareketlerinde azalma, lif içeği düşük gıdalarla beslenme, azalmış oral alım, 

polifarmasi yer alır (Chang et al., 2017).  

Opioidler yan etki olarak kabızlığa en fazla sebep olan ilaç grubudur 

(Erichsen et al., 2016). Bunun yanı sıra antikolinerjikler, SSRI inhibitörleri, 

diüretikler, kalsiyum kanal blokörleri, demir eksikliği tedavisinde kullanılan 

ilaçlar ve kemoterapötikler de hem konstipasyon yapabilirler hem de var olan 

rahatsızlığı artırabilirler. Ek olarak kalsiyum yüksekliği, tiroid hormon 

seviyesi düşüklüğü, diabetesmellitus, hipokalemi gibi metabolik nedenler de 

konstipasyonun sebepleri arasında sayılabilir (Chang et al., 2017). 

Opioid kullanımına bağlı konstipasyonun tespiti, derecesinin 

belirlenmesi için yenilenmiş ROME IV kriterleri ve Bağırsak Fonsiyon 

İndeksi kullanılabilir ( Rentz et al., 2009; Abramowitz et al., 2013; Lacy et al., 

2016). Bu ölçekler tedavi alması gereken kişileri belirlerken bunun bir 

standarda göre yapılmasını sağlarlar. Böylelikle sağlık uygulayıcıları arasında 

bir fikir birliği oluşmasına katkıda bulunurlar. 
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Tedavide genellikle ilk tercih farmakolojik uygulamalardır. Hızlı bir 

şekilde rahatlamaya sebep olsalar bile devamlı kullanımlarında metabolik 

komplikasyonlara neden olabilirler (Bıçak Ayık, 2020). 

Etkin konstipasyon yönetimi için yapılması gerekenler; 

• Hastalar en az günde 2 defa ve genellikle yemek yedikten yarım saat 

sonra tuvalete gitmeleri için motive edilmelidir. 

• Hasta ve hasta yakınları konstipasyondan korunmak için egzersiz ve 

beslenme ile ilgili bilgilendirilmelidir. 

• Hastanın defekasyon ihtiyacını karşılayabilmesi için uygun ortam 

sağlanmalıdır. 

• Hastanın bakımı ile ilgilenen hasta yakınları, hemşireler ve 

hastabakıcılar konstipasyon hakkında eğitilmelidir. 

• Konstipasyona sebep olan ilaçlar iyi bilinmeli ve bu ilaçları kullanan 

hastalar takip edilmelidir (Özçelik et al., 2010; Rao et al., 2016; Zhe, 

2016; Saygılı et al., 2018).  

Farmakolojik tedavide; prokinetik ajanlar, uyarıcı laktasifler, 

osmotiklaktasifler, deterjan laktasifler, kayganlaştırıcı yağlar, volum artırıcı 

lavmanlar kullanılan ilaçlar arasındadır (Kabalak et al., 2013). 

 

 2.1.4. Palyatif Bakımda Dispne 

‘Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.’ 

Dispne; palyatif bakımdaki terminal dönem hastalarda sık görülen, 

hastanın kendi solunumunu ve nefes alıp vermedeki zorluğunu fark ettiği, 

hastaya ölüm korkusunu yaşatan ve ciddi rahatsızlık veren bir semptomdur. 

Daha çok kalp, akciğer ve toraks içi metastaz hastalıklarına sekonder 

gelişse de primer akciğer patolojisi bulunmayan terminal dönem hastalarda da 

sık gözlemlenir (Thomas, 2003).  

Dispne sebepleri; Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları (KOAH), 

Astım, pnömoni, pulmoneremboli, akciğer kanseri, plevraleffüzyon, 
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pnömotoraks gibi akciğer hastalıklarının yanında kalp ve böbrek 

yetmezlikleri, derin anemi, metabolik bozukluklar, solunum kas hastalıkları 

ve anksiyete, sebep olarak sayılabilir. Patofizyoloji iyi araştırılarak tedavi 

planlanmalıdır. 

Ağrı semptomu gibi, dispnede de hasta beyanı esastır. Hasta nasıl 

tarifliyorsa o şekilde kabul edilir. Bu nedenle birçok dispne skalası 

geliştirilmiştir. Modifiyeborg skalası, oksijen tüketim diagramı, 

Dalhosiedispne ve efor ölçeği bilinen örneklerdir. (McGavin et al., 1978; 

Wysham et al., 2015; Pianosi et al., 2016) 

Etiyolojiyi saptamak için ilk yapılması gereken dispnenin başlangıç 

şeklinin, süresinin, başka semptomların eşlik edip etmediğinin hastaya veya 

hastanın bakımıyla ilgilenen kişilere sorulmasıdır. Daha sonra ayrıntılı bir 

fizik muayeneyi takiben pulse oksimetre takılarak oksijen seviyesine 

bakılabilir, akciğer grafisi çekilebilir (hiperinflame, infiltrasyon, interstisyel 

ödem, mediastinumda kayma…). Yatak başı toraks ultrasonografisi 

(efüzyon…) yapılabilir. Ancak bütün bu yapılanlar dispnenin varlığı ve 

şiddeti hakkında kesin bir sonuca ulaştırmaz. Dispnenin etiyolojisinin 

aydınlatmasına katkı sağlayabilir. 

Hastaya oksijen tedavisi, bronkodilatör ilaçlar, Beta-2 agonistler, 

antikolinerjikler, teofilinler sıklıkla kullanılır. Altta yatan hastalığa yönelik 

tedavi planının yapılması önemlidir. 

Eğer neden panik bozukluk ise alprazolam, lorezepam, klonazepam gibi 

kısa etkili benzodiazepinlerden faydalanılabilir. Kortikosteroidler 

kullanılabilir. Hastanın pozisyonunun değiştirilmesi, oda havasındaki nem 

oranının artırılması, bronşial hava yollarındaki sekresyonların çıkarılması için 

hastanın çevrilerek sırtına vurulması ve öksürtülmesi farmakolojik tedaviye 

yardımcı olacak uygulamalardır (Kabalak et al., 2013). 
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 2.1.5. Palyatif Bakımda Kserostomi 

Kserostomi, palyatif bakımda yaygın görülen bir semptomdur. Sıvı 

alımının gereğinden daha az olması, yaşlılık, tükürük salgısında azalma, 

sjögren sendromu, baş ve boyun bölgesine radyoterapi alma öyküsünün 

olması, kullanılan ilaçlar sık görülen sebepler arasındadır. 

Tükürük salgısının azalması nedeniyle yeme, yutma konuşma, çiğneme 

fonksiyonları bozulur; tat alma duyusu azalır eğer müdahale edilmez ve süreç 

uzarsa dişlerde çürükler meydana gelir. Tedavide hastaya sık aralıklarla sıvı 

verilmesi, yapay tükürük preparatlarının kullanımı semptomda rahatlamaya 

yardımcı olabilir (Cassolato & Turnbull, 2003; Guggenheimer & Moore, 

2003; Nagler, 2004) 
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GİRİŞ 

Karın ağrısı acil servise başvuru sebepleri arasında önemli bir yere 

sahiptir. Bu başvuruların bir kısmı acil bir hastalık belirtisi iken, bazıları ise 

diğer polikliniklerden tetkik ve tedavi edilebilecek acil olmayan hastalıklardır. 

Bu konu bazen klinisyenler için kafa karıştırıcı olabilmektedir. Acil tıp 

doktorlarının bu noktada hastaları dikkatli değerlendirmeleri, acil serviste 

gereksiz hasta takibi ve iş yükü noktasında rahatlatıcı olabilir. Genellikle 

tanıların %85-90’ı sadece öykü ile konulabiliyor iken tek başına laboratuvar 

veya fizik bakı ise %5-8 tanı koydurur. (Lange güncel acil ve tedavi) 

Karın (batın) bölgesi anatomik olarak birçok bileşenden oluşur. Kabaca 

torax ve pelvis arasında kalan bu bölgede karaciğer, mide, bağırsak gibi 

önemli organların yanı sıra önemli damarsal yapılar ve kaslarda bulunur. 

Karın ağrısının doğru olarak değerlendirilmesi ve hastaya iyi bir bakım 

verilebilmesi için iyi bir hikâye alınması, karın içi ve karın dışı ağrı nedenleri 

ve mekanizmalarının iyi bilinmesi önemlidir (Kaya ve ark, 2013). Bununla 

birlikte iyi bir batın muayenesi tanıya gitmede en önemli adımdır. Hastanın 

şikayeti ve muayenesine göre istenilecek laboratuvar tetkikleri ve 

görüntüleme yöntemleri daha sonra gelmektedir. Anamnezde ağrının 

başlangıç şekli, ağrının karakteri, ağrının yeri (Tablo 1) ve birlikte eşlik eden 

sistemik semptomların sorulması gereken sorulardır. 

Akut karın ağrısı, karın bölgesinden kaynaklanan, travmatik olmayan, 

en fazla beş gün süren ağrı ile karakterize tıbbi bir acil durumdur (Gans ve 

ark., 2015). Bazen hastanın ağrısı o kadar şiddetlidir ki hem hasta ile 

kooperasyonumuzu hem de fiziksel muayenemizi güçleştirebilir. Böyle 

durumlarda tercihen narkotik analjeziklerden faydalanmak yerinde olur. 

 

Anamnez (Öykü) 

Öncelikle ağrının başlangıç şekli, süresi, karakteri sorgulanmalıdır.  
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Tablo 1: Lokalizasyona göre etyoloji 

Ağrının yeri Olası patolojik durum 

Epigastrik orta hat ağrısı 

Pankreatit 

Miyokart enfarktüs 

Duadenum perforasyon 

Pankreatit 

Peritonit 

Anevrizma abdominal aort 

Sağ üst kadran 

Kolanjit 

Hepatit 

Kolesistit 

Bilier kolik 

KC abse yada tümörü 

Sağ alt lob pnömoni 

Sol üst kadran 

Splenik enfarkt 

Dalak rüptürü 

Dalak absesi 

Sol alt lob pnömoni 

Alt batın ve pelvik 

Divertikülit 

Apendisit 

Over kist rüptürü 

Ektopik gebelik 

Over torsiyonu 

Yan ağrısı 

Renal kolik 

Pyelonefrit 

Renal enfarkt 

Değişken özellikte tam lokalize 

edilemeyen 

Diyabetik ketoasidoz 

Adison hastalığı 

Ailevi akdeniz ateşi 

Porfiria 

Zehirlenmeler  

İnflamatuar bağırsak hastalığı 

İrritabl bağırsak hastalığı 

Retroperitoneal hemoraji 

Mezenter iskemi 

Gastroenterit 

İleus 

İntestinal perforasyon 
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Ani başlayan bir ağrı aort anevrizması rüptürü gibi damarsal bir patoloji 

ya da perforasyon düşündürürken, yavaş başlangıç gösteren kademeli olarak 

artan bir ağrı apendisit, divertikülit gibi enflamasyonla seyreden hastalıkları 

akla getirir. Aralıklı olarak gelen kolik tarzda bir ağrı gastroenterit, ileus, 

kolelitiazis gibi lümenli organ patolojilerinde sık olur. Künt vasıflı 

değişkenlik göstermeyen ağrılar ise enflamasyonunda eşlik ettiği durumlarda 

sık görülür. Bir diğer sorgulanması gereken konu bulantı, kusma, ateş ,titreme 

gibi sistemik semptomların olup olmadığıdır. Bulantı ve kusma daha çok 

gastroenterit, ileus gibi bağırsak patolojilerinde olur. Ağrıdan önce başlayan 

bulantı kusma gastroenteriti düşündürürken ağrı sonrası başlayan kusmalar 

genelde cerrahi girişim gerektiren patolojilere işaret eder. Karın ağrısına 

ateşinde eşlik etmesi akut kolanjit, pyelonefrit ya da kadınlarda akut salpenjit 

gibi durumlarda karakteristiktir ve antimikrobiyal tedavi gerekliliğini gösterir. 

Öykü alırken kişinin geçirmiş olduğu cerrahi operasyonlar, kronik hastalıkları, 

kullandığı ilaçlarda sorulup anamnez kâğıdına not edilmelidir. Kronik atriyal 

fibrilasyon mezenter iskemi açısından risk faktörüyken, diyabeti olan bir 

hastada karın ağrısının sebebi diabetik ketoasidoz olabilmektedir. 

Doğurganlık çağındaki bayan hastada son adet tarihi sorgulanması olası bir 

erken gebelik komplikasyonunu atlamamızı önleyebilir. 

 

Fizik Muayene 

İyi bir batın muayenesi için öncelikle hastanın rahat edeceği bir ortam 

sağlanmış olmalı ve hasta mahremiyetine dikkat edilmelidir. İnspeksiyon, 

oskültasyon, palpasyon ve perküsyon, sırası izlenerek muayeneye devam 

edilir. Oskültasyonda artmış bağırsak sesleri, gastroenterit ya da ileusa işaret 

eder. Palpasyonu önce yüzeysel, sonra derin olarak yapıp muayene esnasında 

hastaya sorular sorup dikkatini dağıtarak daha net bulgular elde 

edilebilmektedir. Bu esnada hastanın yüz ifadesini de kontrol ederek periton 

irritasyonunu gösteren rebaund hassasiyeti anlayabiliriz. Hastanın her iki 
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flanks bölgesine hafifçe vurulduğunda kostovertebral açı hassasiyeti olması 

renal patolojilere işaret eder. 

 

Laboratuvar 

Muayene ve öykü ile koymuş olduğumuz ön tanımıza yönelik 

laboratuvar tetkiklerini istemek ilk etapta doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Gereksiz rutin tetkikler hem hastayı yormakta hem de laboratuvar maliyetini 

artırmaktadır. Başlıca hemogram (tam kan sayımı), elektrolitler, karaciğer ve 

böbrek fonksiyon testleri, CRP, tam idrar tahlili ilk istenecek tetkikler 

arasındadır. Kan sayımında lökositoz olması, nötrofil hâkimiyeti inflamatuar 

ya da septik bir durumu gösterirken bu değerlerin normal olması tanımızı 

dışlamaz. Artmış karaciğer enzimleri ve bilirubin değerleri hepatit yada safra 

kesesi patolojilerine işaret ederken artmış lipaz değeri akut pankreatit 

göstergesidir. Yine bayan hastalarda B hcg istenerek gebelikle ilgili patolojiler 

ekarte edilebilir. 

 

Görüntüleme Yöntemleri 

Görüntüleme aşamasında yapılan istemlerde basitten komplekse göre 

aşamalı bir sıra izlemek hasta yararına olan ir durumdur. Hastanın gereksiz 

radyasyona maruz kalmasını önlemek adına ilk seçim USG (ultrasonografi) 

olabilir. USG ile safra yolu hastalıkları. apandisit, pelvik patolojiler, renal 

hastalık gibi durumlarda tanımıza yardımcı olabilmektedir. Batın içi serbest 

sıvı USG ile kolaylıkla tespit edilebilir. Hastadan istenecek diğer basit bir 

görüntüleme de akciğer grafisi (AC grafisi) ve ayakta batın grafisidir. Ac 

grafisinde görebileceğimiz sağ diyafragma altındaki hava, peptik ulcus ya da 

bağırsak perforasyonuna işaret eder. Perforasyonu olan hastaların %20 

kadarında serbest hava görülmemektedir (Tintinalli) ADBG’de (ayakta direk 

batın grafisi) hava sıvı seviysi görülmesi ileus için tipiktir. Bir sonraki 

aşamada kontrastlı ve kontrastsız tomografi seçeneği karın ağrısında etiyoloji 

belirlemede büyük rol oynamaktadır. İyi bir çekim tekniği ve ince kesit 
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görüntüleme ile karın içi organ patolojilerinin yanı sıra kontrastlı BT 

(bilgisayarlı tomografi)  anjio çekimleriyle damarsal patolojileri ekarte etmede 

faydalıdır. Ayrıca epigastrik ağrı ile başvuran hastalarda da olası bir akut 

kroner sendrom açısından EKG (elektrokardiyografi) çekilip 

değerlendirilmesi gereklidir. Üst karın ağrısı olan tüm hastalarda, hasta 40 

yaşından büyükse EKG göz önüne alınmalıdır (Tintinalli). Özellikle inferior 

myokart enfarktüsü, iyi lokalize edilemeyen epigastrik ağrı yada rahatsızlık 

hissiyle prezente olabilmektedir. 

Karın ağrısının birçok sebebi arasında en sık görülenler tablo 2 de 

verilmiştir. Bu sebeplerden bazıları cerrahi girişim gerektirirken bazıları ise 

hospitalize edilerek konservatif tedavi edilirler. Acil serviste sık karşılaşılan 

karın ağrısı sebepleri aşağıda yer almaktadır. 

 

Nonspesifik Karın Ağrısı 

Karın ağrısı nedeniyle başvurup genellikle laboratuvar ya da 

görüntülemeler sonucu tanı konulamayan durumlarda nonspesifik karın 

ağrısından bahsedilebilir. Genellikle hastaların acil servise mükerrer 

başvuruları ve her seferinde yapılan tetkik ve görüntülemeler mevcuttur. Bu 

tarz hastaların acil yönetiminde önemli olan hastanın ağrısını dindirmek ve 

diğer akut batın sebebi olabilecek tanıları ekarte ederek ilgili polikliniğe 

yönlendirmek olacaktır. 

 

Akut Apandisit 

Sağ alt kadran ağrısı sebeplerinden biri olan apandisit, dar lümeni 

dolayısıyla fekalit ya da yenilen meyve çekirdekleriyle tıkanan apandis 

dokusunun akut inflamasyonudur. Farkedilmezse ilerleyen dönemde 

perforasyon, sepsis, uzun süreli hastanede yatışı gerektiren komplikasyonlara 

yol açabilmektedir. Ayırıcı tanısında diğer pelvik patolojiler bulunup ayırımı 

çoğu zaman USG ile yapılmaktadır. Hastada genellikle iştahsızlık ve bulantı 

gibi semptomlar bulunur. Tanısı konduktan sonra hastanın oral alımını kesip, 
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IV hidrasyon, antibiyoterapi ve analjezi ile cerrahi kliniğine yatırılarak 

tedavisi planlanmalıdır. 

 

Biliyer Hastalıklar 

Sağ üst kadran ağrısıyla gelen hastalarda ilk etapta düşünülecek 

tanılardan biride akut kolesistit, kolelitiazis gibi safra kesesi patolojileri olup 

genelde ağrının karakteri kolik şeklinde bazen sırta vuran bir ağrıdır.. Bulantı 

ve kusma ağrıya eşlik edebilir. Bazen ağrı o kadar şiddetlidir ki narkotik 

analjezik gerektirebilir. Safra yollarını ve karaciğer patolojileri USG ile tespit 

edilebilmekte olup hidropik kese, lümende taş, kese duvar kalınlığında artış 

akut kolesistit USG bulgularıdır. Hastanın semptomatik tedavisi verilerek 

cerrahi kliniğiyle konsültasyonu sağlanır. karın ağrısının en sık sebepleri tablo 

2 de yer almaktadır (atuder.org). 

      

Tablo 2: Karın ağrısının en sık sebepleri  

Nedeni % 

   Nonspesifik karın ağrısı 

Apandisit 

Safra yolu hastalıkları 

Barsak tıkanması 

Jinekolojik hastalıklar 

Pankreatit 

Renal kolik 

Peptik ülser perforasyon 

Malignite 

Divertiküler hastalık 

Diğer nedenler 

34 

28 

10 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

6 

 

Akut Bağırsak Obstrüksiyonu 

İnce yada kalın bağırsaklarda gelişebilen bir obstrüksiyonun sebebi 

tümörler , yapışıklıklar, lenfoma, striktür, divertikül, volvolus gibi mekanik 

bir neden yada paralitik ileuslarda olduğu gibi elektrolit bozukluğu olabilir. 

Neoplazmlar, açık ara, kalın barsak obstrüksiyonlarının en sık nedeni iken 

ince bağırsak için en sık sebebi abdominal cerrahi sonrası görülen 
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yapışıklıklardır. Hastanın muayenesinde batın distantü ve hassastır, bağırsak 

sesleri artmıştır. Tabloya fekaloid özellikli kusma eşlik edebilir. Bağırsakta 

gelişen dilatasyona sekonder duvar incelmesi sonucu emilim bozukluğu olur 

ve ilerleyen dönemde perforasyona neden olabilir. Hasta şok tablosuna kadar 

ilerleyen bir klinikte olabilir. Tanı sonrası nazogastrik dekompresyon sondası 

takılıp gerekli hidrasyon ve antibiyoterapisi sağlanmalıdır. Takip ve tedavi 

amaçlı ilgili servise yatışı yapılarak tedavisine devam edilmesi gerekmektedir. 

 

Peptik Ülser Perforasyonu 

Daha önce bilinen peptik ülser tanısı olan hastada ani başlayan şiddetli 

epigastrik ağrı olması perforasyonu düşündürür. Gastrik içeriğin batın içine 

geçişi sonrası oluşan kimyasal peritonit daha sonra septik bir tabloya 

ilerleyerek, hastada ölümcül komplikasyonlara yol açar. Batında yaygın 

hassasiyet ve peritonit bulguları mevcut olup batın grafisinde diyafragma 

altında hava görülmesi tipiktir ancak görülmemesi tanıyı ekarte ettirmez. Bazı 

klinisyenler NG (nazogastrik sonda) sonda ile mideye hava verip sonrasında 

batın grafiyi tekrarlayarak serbest havayı görmeye çalışırlar. Hastanın 

yönetiminde oral alımını kesip IV hidrasyon, antibiyotik ve analjezik tedavisi 

ile gerekli konsültasyonlar yapılır. Hastanın tedavisi cerrahidir. 

 

Akut Pankreatit 

Acil serviste tanınması gereken bir diğer karın ağrısı sebebi ise 

pankreatitdir. En sık safra taşları sebep olurken ikinci sırada alkol kullanımı 

gelir(4). Hipertriglisemide kullanılan ilaçlar, toksinler diğer nedenler 

arasındadır. Ağrı epigastrik, sırta yayılan kuşak tarzında ve değişken 

karakterli olabilir. Laboratuvarda yüksek amilaz, lipaz değerleri pankreatit 

tanısını destekler. Batın BT de pankreasta yaygın ödem ve inflamasyon 

bulguları dikkat çeker. Pankreatitin geç dönemlerinde ise abse, nekroz, 

psödokist gibi komplikasyonlar görülebilir. Tedavisinda sıvı replasmanı 
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önemlidir. Genelde konservatif tedavi edilir. ancak komplikasyon gelişiminde 

cerrahi tedavi düşünülebilir. 

 

Ektopik Gebelik Rüptürü 

Pozitif gebelik testiyle birlikte alt karın ya da pelvik bölgede ağrı ile 

karakterizedir. Hastada kan kaybına bağlı şok bulguları ile ortostatik 

hipotansiyon görülebilir. USG ile bakıda serbest sıvı ve adnekslerde kitle 

tespit edilir. Hastanın kliniğine göre konservatif ya da cerrahi seçilir. Erken 

tanınmaması halinde hayati tehlike yaratabilecek bir durum olan ektopik 

gebelik, doğurganlık çağındaki bayan hastalarda mutlaka akla getirilmelidir. 

 

Mezenter İskemi 

    Sıklıkla yaşlı hastalarda görülen mezenter iskemi, narkotik 

analjeziklere de yanıt vermeyen ciddi ağrılı bir durumdur. Hasta ağrısını iyi 

lokalize edemez ve iskemi ilerledikçe kanlı dışkılama başlar. Bağırsakta 

gangren gelişir ve septik şok tablosu ile karşı karşıya kalabiliriz. Kontrastlı 

batın tomografisi iskemi açısından bilgi verir. Hastanın hemodinamik 

stabilitesini sağlanmalı ve acil cerrahi yönünden değerlendirilmelidir. 

 

Aort Anevrizma Rüptürü 

Abdominal aort anevrizma rüptürü gelişen hastada ani başlayan, sırta 

ve bel bölgesine yayılan, iyi lokalize edilemeyen bir karın ağrısı söz 

konusudur. Hastanın hemodinamik olarak unstabil olma olasılığı yüksektir ve 

ajite olabilir. Yatak başı USG ile pulsatil kitle ve rüptüre bağlı serbest sıvı 

görülür. Daha stabil hastada kontrastlı BT anjio çekimi yapılabilir. Rüptür 

kendini sınırlamadığı sürece hastanın ölüm riski vardır ve vakit kaybetmeden 

kalp damar cerrahisi uzmanı ile konsülte edilmesi gereklidir. 
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Sonuç  

Karın ağrısı ile gelen hastanın yönetiminde belirli bir algoritma 

izlenmeli, batın muayenesinin yerini hiçbir özellikli tetkik almamalıdır. 

Muayene sonucu koyduğumuz ön tanıya yönelik tetkikler yapılmalı, 

analjeziyi geciktirmeden hasta konforunu sağlayarak tanıya ilerlemeliyiz. 

Vital bulguları kritik olan şoklu hastalarda önceliğimiz resüsütasyon 

olmalıdır. Hastayı stabil hale getirdikten sonra tetkik ve görüntüleme 

yapılabilir. 
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GİRİŞ 

Tıp alanında artan davalar sonucu özellikle tıp hukukuna karşı 

hukukçuların yanında hekimlerin de ilgisi giderek artmaktadır. Sağlık 

alanındaki davalarda artış görülmesi, tüm hekimlerin yasal haklarına hakim 

olması ve bu çerçevede hukuka uygun davranış sergilemeleri gerekliliğini 

göstermektedir (Tuğcu ve ark., 2003). 

Acil Servisler hastalık durumlarında ilk başvuru yeri olması nedeni ile 

sağlık sektöründeki sorunlar arasında önemli bir yere sahiptir. Gerek acil 

servis başvurularının fazla olması gerekse her başvurunun kendisini çok acil 

olarak görmesi ve anında tedavi alma isteğinin olması nedeni ile acil servisler 

yoğun birimler haline gelmiş olup hekimin acil müdahele gerektiren 

durumları tespit etmesini zorlaştırmaktadır (Koç ve ark., 1984). Bu nedenle 

acil servislerde görev yapan hekimler sıkça medikolegal sorunlarla karşı 

karşıya kalmaktadır.  

Hekimlerin hukuki sorumlulukları anayasa ve çeşitli hukuki belgeler 

çerçevesinde belirlenmiştir. Yapılacak tıbbi müdahalenin kanuna uygun 

olması dört madde şeklinde belirlenmiştir. Bunlar, hekim tarafından müdahale 

edilmesi, endikasyon dahilinde yapılması, hastadan aydınlatılmış onam 

alınması ve tıbbi müdahalenin doğru ve itinalı bir şekilde yapılmasıdır. Ancak 

acil servislerde özellikle hızlı müdahale gerektiren durumlarda bu 4 maddenin 

uygulanabilirliği zorlaşır ve farklılıklar içerebilir (Aygün ve ark., 2018). 

Acil servislerin yoğunluğu gibi birçok nedenden ötürü hekimler sıklıkla 

hukuki problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle malpraktis davaları 

bunların başında gelmektedir. Malpraktis, Dünya Tabipler Birliği tarafından 

“Hekimin; tanı ve tedavi sırasında standart uygulama yapmaması, beceri ve 

bilgi eksikliği veya görevini ihmal etmesi sonucunda hastanın zarar görmesi” 

olarak ifade edilmektedir (Yıldırım ve ark., 2009). Malpraktis davaları başta 

olmak üzere birçok şikayet ve dava ile karşı karşıya kalan hekimlerin hem 

psikolojik hem de fiziksel olarak görevlerini yapmaları zorlaşmaktadır. Ancak 

acil servisler tanı ve tedavide zamanla yarışılan çoğu zaman ayrıntılı 
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laboratuvar ve görüntüleme yapılamadan tıbbi müdahalelerde 

bulunululabilinen birimlerdir (Aygün ve ark., 2018). Malpraktis ile birbirine 

karışan bir terim de komplikasyondur. Tıp literatüründe 'komplikasyon' 

terimi, bir şikâyetin, hastalığın veya medikal tedavi işleminin ön görülebilen 

istenmeyen etkileri olarak kullanılmaktadır. Komplikasyon görülmesi hekimin 

eksik tanı veya tedavisinden kaynaklanmaz. Maalesef günümüzde 

komplikasyon durumları da hasta yakınları tarafından hekimin beceriksizliği, 

eksikliği, yanlış tanı veya eksik tedavisinden kaynaklanan durumlar gibi 

algılanıp dava konusu yapılabilmektedir. Bu da hekimin motivasyonunun 

azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle malpraktis ve komplikasyon 

durumlarına karşı önlem almak amaçlı hastalardan müdahale edilmeden önce 

aydınlatılmış onam alınmalıdır. Aydınlatılmış onam, son zamanlarda tıp 

hukuku ile ilgili açılan davalarda büyük yer kaplasa da, bu durum yine acil 

servis şartlarında uygulamada zorlukların yaşandığı bir durum haline 

gelmiştir. Çoğunlukla uygulamada problem yaşanmaz ancak acil müdahale 

gerektiren durumlarda sözel onam şeklinde hasta ve hasta yakınlarının 

bilgilendirildiği de bir gerçektir. Bu da özellikle acil servis hekimleri için en 

büyük hukuksal problemlerden birini doğurmaktadır. Bunun en önemli 

nedenlerinden biri ve aynı zamanda acil servis hekimlerini diğer branş 

hekimlerinden ayıran en temel özelliklerden biri de acil servis hekiminin 

hastanın aciliyet önceliğini belirlemesi görevidir. Acil hasta, ani gelişen sağlık 

problemine sahip olan ve çoğu zaman dakikalar içerisinde teşhis ve tedavi 

gerektiren, hasta grubudur. Maalesef acil servise günlük başvuru oranlarının 

fazlalığının sebebi gerçekten acil tıbbi müdahale gereksiniminin olmadığı 

hasta grubu başvurularıdır. Acil müdahale gereksinimi olan hastaya verilecek 

olan sağlık hizmetinin aksatılmaması hem mesleki görev tanımı içinde yer alır 

hem de yasal bir sorumluluktur. Zaten bu ayırımın yapılmasında kolaylık 

sağlamak adına acil servislerde triaj kodlaması uygulanmaktadır (Tuğcu ve 

ark., 2003). 
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Bir diğer sorun ise konsültasyon istemi ile ilgili yaşanan sıkıntılardır. 

Konsültasyon istenecek bölümdeki hekim sayısının yetersizliği, birçok 

bölümde tek uzman olarak çalışılması ve konsültasyon istenildiğinde hekimin 

başka bir hasta ile ilgileniyor olması gibi durumlar süreci uzatmakta ve acil 

servis hekimlerini hasta ve hasta yakınları ile karşı karşıya bırakmaktadır.  

Özellikle son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile konsültasyon isteminde belirli 

farklı yaklaşımlar doğmaya başlamıştır. Hastanın mevcut bilgileri, laboratuvar 

ve görüntüleme sonuçları konsültan hekime kısa ve hızlı sürede iletilebilir 

hale gelmiştir. Ancak bu acil müdahale gerektiren durumlarda, ilgili konsültan 

uzman hekimin hastaneye varış sürecinde, hasta lehine zamandan tasarruf 

etmek amacıyla uygulanması gereken yöntem olmalıdır. Çünkü konsültan 

hekimler de acil servis hekimleri kadar hastanın mevcut durumundan 

sorumludur.  Aksi halde hastanın yeterli tıbbi bakım ve tedavi almaması 

nedeni ile konsultan hekim ihmalen kusurlu duruma düşebilmektedir (Tuğcu, 

2009). 

Acil servis problemleri arasında yer alan bir diğer konu da adli 

vakalardır. Acil servislerde karşılaşılan özellikle şüphe uyandıran bazı 

hallerde adli olgu bildirimi açısından dikkat edilmelidir (Akoğlu ve ark., 

2005). Ancak bu alanda da gerek acil servisin yoğunluğu gerekse hasta ve 

hasta yakınlarının adli işlemler ile uğraşmak istememeleri nedeni ile adli 

vakalar ile ilgili ciddi sıkıntılar doğmaktadır.  

 

SONUÇ 

Sonuç olarak hem tıp fakülteleri öğrencilerine hem de mezuniyet 

sonrası sahada çalışan hekimlere tıp hukuku ve hukuki sorumlulukları ve olası 

sorunlar ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında eğitimler verilmeli; başta acil 

servis hekimleri olmak üzere tüm hekimler de yasal haklarını ve 

sorumluluklarını bilerek hareket etmelidirler.  
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GİRİŞ 

Günümüzde en büyük sorunlardan biri, çevre sorunudur. Hava, su 

ve toprak kirletilmektedir ve bu durum hem çevreyi hem de canlıları 

tehdit etmektedir. Bunun nedeni, birçok kirleticiden kaynaklanmaktadır 

ancak boyar maddelerin özellikle yükselen bir tercih olması ve çevre 

açısından büyük bir tehlike oluşturması önemlidir. Boyar maddeler, 

kanser, böbrek yetmezliği, gözde ya da ciltte tahrişler gibi birçok 

olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Ayrıca bu maddelerin atık 

sularla doğrudan çevreye bırakılması, sucul canlıları dolayısıyla bu 

canlıları ile beslenen diğer canlıları da tehdit etmektedir. Bu 

araştırmada, boyar maddelerin adsorpsiyon yöntemiyle 

uzaklaştırılmasında pomza taşının kullanılabilirliği araştırılmaktadır. 

 

1. Boyar Madde 

Elyaf, kumaş veya buna benzer maddeleri renklendirmek için 

üretilen organik maddelere boyar madde adı verilmektedir. Boyar 

madde ve boya birçok yerde aynı anlamda kullanılmasına rağmen bu 

iki kavram farklı şeyleri ifade eder. Boya ile boyar maddeleri 

birbirinden ayıran en önemli özellik, boya yüzeyden kazınarak 

uzaklaştırılabildiği halde boyar maddeler kazınarak 

uzaklaştırılamamaktadır. Çünkü boyar maddeler cismin yüzeyine 

fiziksel ya da kimyasal bir etkileşim içine girerken boya girmemektedir 

(Önal & Tantekin, 2018). 

 Genellikle organik yapılı bileşikler olan boyar maddeler, 

hayvan derilerinden veya bitki atıklarından doğal olarak imal edilmekle 

birlikte günümüzde ayrıca yapay olarak da üretilirler. Geniş kullanım 

alanına sahip olması nedeniyle her yıl yaklaşık 7x105 ton üretim 

kapasitesine ulaşan bu bileşiklerin yaklaşık %54’lük gibi büyük bir 

kısmı tekstil alanında değerlendirilmektedir. Bu durum, renklendirme 
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sonucunda tüketilen boyar maddenin yaklaşık %10-15 gibi kısmının 

atık sulara aktarılmasına neden olmaktadır (Oyar, 2020).  

 Atık suların boyar madde ile kirletilmesi hem çevre hem de -

başta sucul canlılar olmak üzere- canlılar üzerinde bazı olumsuz 

durumların ortaya çıkmasına neden olur. Çünkü boyar madde ile 

boyanmış suların oluşturduğu görüntü çevreyi tehdit ederken bu 

bileşiklerin canlı organizmada meydana getirdiği kanser gibi hastalıklar 

ise canlıları tehdit etmektedir. Öyle ki daha önce yapılan bir çalışmada 

üretilen boyar maddelerin artan sayısı bu tehlikenin boyutunu gözler 

önüne sermek açısından düşündürücüdür (Hagan & Poulin, 2021).  

 

2. Boyar Maddelerin Sağlık Üzerindeki Etkileri 

Boyar maddelerin zehirli özelliklere sahip olduğu (Akbal, 2005) 

ve bazılarının çalışma ortamında önceden belirlenen miktarlarda 

sınırlandırılması gerektiği bilinmektedir (Karaoğlu, 2007). Ayrıca, az 

miktarda bulunsa da uzun süreli olarak etkilenme riskine sahip 

olabilecekleri düşünülmelidir. Bu nedenle, boyar madde ile çalışan 

işçilerin sağlık durumları araştırılmıştır (Benlı̇, 2022). Araştırmalar 

sonucunda, boyar maddelerin vücutta metabolizma üzerinde kanser 

yapıcı etkileri olduğu tespit edilmiştir (Kavcı, 2021). Bu boyar 

maddelerin içerisinde nitro bileşikler, polisiklik hidrokarbonlar gibi 

kanserojen maddeler bulunduğu ortaya çıkmıştır (Yamaç, 2016; 

Yirmibeş, 2020). Boyar maddeler özellikle mesane kanserine neden 

olabilir ve doğrudan temas edildiğinde, cilt hastalıkları ve alerjik 

reaksiyonlar oluşturabilir (Becenen, 2017). Ayrıca gözde tahrişe neden 

olduğu, böbrek ve solunum yetmezliğine yol açığı bazı çalışmalarda 

bildirilmiştir (Karaoğlu, 2007; Gemı̇cı̇ & Özden, 2022).  

3. Adsorpsiyon 

Adsorpsiyon, çözelti ortamındaki kirleticilerin arıtılmasında 

tercih edilen uygun maliyetli bir yöntemdir. Adsorpsiyon, tutunma 
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yapısına göre üçe ayrılır: fiziksel, kimyasal ve iyon değiştirme. Fiziksel 

adsorpsiyon, Van der Waals kuvvetlerinin etkisi ile oluşur ve adsorbent 

yüzeyi ile çözeltideki madde arasında fiziksel bir bağ oluşur. Kimyasal 

adsorpsiyon ise, adsorbent yüzeyi ile çözeltideki madde arasında 

kimyasal bir bağ oluşarak kirleticilerin uzaklaştırılmasını sağlar. İyon 

değiştirme ise büyük iyonların genellikle daha küçük iyonlar ile 

değiştirilmesine dayanır (Benek, 2022). 

Uzaklaştırmanın oluşum aşamasında adsorbentin yüzeyinde 

bulunan gözenekler, ortamda yer alan kirleticileri tutarak arıtma 

işlemini başlatırken adsorpsiyonu meydana getirir fakat aynı sırasında 

bazı kirleticiler yüzeyden ayrılarak çözelti ortamına geri döner böylece 

kirleticilerin bir kısmı desorpsiyona da uğrar (Benek, 2022).   

Maddelerin adsorplama özelliği, yüzey alanları ve yüzey 

özellikleri farklı olduğu için her maddenin adsorplama kapasitesi de 

farklıdır. Bu kapasite, adsorbentin gözenek boyutu ve gözenek sayısına 

da bağlıdır. Örneğin, tablo 1'de verilen makro, mezo ve mikro gözenek 

sayısı adsorpsiyon kapasitesini önemli ölçüde etkilediği için 

adsorpsiyon öncesinde adsorbentin yüzey özelliklerini bilmek 

önemlidir (Kul & Benek, 2022). 

 

 Tablo 1: Adsorbentlerin gözenek boyutları (Benek, 2022) 

 Gözenek boyutu 

Makro gözenekler > 50 nm  

Mezo gözenekler 2 nm ile 50 nm arasında 

Mikro gözenekler < 2 nm 

 

 Diğer bir önemli konu, adsorpsiyon işleminin mekanizmasını 

bilmektir. Çünkü adsorpsiyon prosesi kendiliğinden oluşan bir işlemdir 

ve bu durum Gibbs serbest entalpisi (ΔGo) her zaman negatif olması ile 
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açıklanabilir. Bu nedenle, adsorpsiyon işleminin mekanizmasını 

anlamak çok önemlidir (Alacabey, 2014). 

 

3.1. Adsorpsiyonun Kullanım Alanları  

Adsorpsiyon, sulu veya diğer ortamda bulunan istenmeyen 

unsurların uzaklaştırılmasında yaygın olarak tercih edilen etkili bir 

yöntemdir (I. Alacabey, 2014). Bu tercihin yapılması, adsorpsiyon 

yöntemini kullanan kişi veya kuruluşun diğer yöntemlere göre 

ekonomik yönden avantajlı duruma gelebilmesine olanak sağlar. 

Zamanla adsorpsiyon yöntemi farklı alanlarda da kullanılmaya 

başlanmıştır. Örneğin, yıllar içinde adsorpsiyon yöntemi ile 

uzaklaştırılan bazı kirleticiler tablo 2'de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Ortamdan uzaklaştırılan bazı kirleticiler 

Uzaklaştırılan kirletici Kaynak 

Tekstil boyaları 

(Acemioğlu vd., 2018; Akbal, 2005; Derakhshan vd., 

2013; Heibati vd., 2015; Kul vd., 2017; Öztürk vd., 

2006) 

Ağır metaller 
(Elı̇k vd., 2019; Kirkan & Bekaroğlu, 2019; Kul & 

Koyuncu, 2010; Meroufel vd., 2013)  

İyonlar (Akosman & Özdemı̇r, 2018)  

Gazlar (Gottfried vd., 2003)  

Diğer* (İ. Alacabey, 2022; Baytar, 2017; Eren vd., 2022)  

* Yağlar, proteinler, ilaçlar gibi diğer bileşikler 

 

3.2. Adsorpsiyon Türleri 

3.2.1. Fiziksel Adsorpsiyon 

Fiziksel adsorpsiyon, zayıf Van der Waals kuvvetlerinin altında 

oluşan, denge süresi ise genellikle kısa bir adsorpsiyondur. Fiziksel 

adsorpsiyon sırasında ortamdaki kirletici ile adsorbent arasında zayıf 
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bir bağ meydana gelir. Bu bağ, basınç nedeniyle sıvılaştırılan gaz 

molekülleri arasında oluşan bağ gibidir ve yaklaşık 20 kj mol-1 gibi 

düşük adsorpsiyon ısınına sahip olduğu için yüzeyde herhangi bir 

bozunma meydana getirmez bu sırada genellikle tersinir bir durum da 

gözlemlenir. Çoklu katman oluşumunun meydana geldiği fiziksel 

tutunmanın hızı, ortama eklenen maddenin derişimi, sıcaklık ve basınç 

gibi etmenlerden etkilenerek artabilir veya azalabilir hatta fiziksel 

adsorpsiyon sırasında moleküller, aralarındaki zayıf bağlar nedeniyle 

ara yüzey üzerinde yer değiştirebilirler (I. Alacabey, 2014; Atkins & 

Paula, t.y.; Uraz, 2015). 

 

3.2.2. Kimyasal Adsorpsiyon 

Kimyasal adsorpsiyonu fiziksel adsorpsiyondan ayıran en belirgin 

özelliği yüzey ile uzaklaştırılan madde arasında elektron alışverişine 

dayalı kimyasal bir bağın meydana gelmesidir. Halbuki fiziksel 

adsorpsiyonda elektron alışverişine dayalı bir bağ 

gerçekleşmemektedir. Bu durum adsorpsiyon ısısının oldukça yüksek 

olmasına neden olmaktadır (200 kj/mol civarında). Kimyasal 

adsorpsiyonda, fiziksel adsorpsiyonun tersine tek tabakalı tutunma 

görülmektedir. Bundan dolayı da yüzeyin adsorpsiyon kapasitesi bitmiş 

olmaktadır (Şahan, 2007; Alacabey, 2014; Uraz, 2015). 

 Elektron alışverişine dayalı bir tutunma, kimyasal 

adsorpsiyonun büyük çoğunluğunun tersinmez olmasına neden olur 

diğer bir deyişle kimyasal adsorpsiyon geri dönüştürülebilir değildir. 

Rejenerasyon (yüzeye tutunan kirleticilerin uzaklaştırılması), genellikle 

oldukça büyük sıcaklıklara kadar ısıtılmak ile mümkün olmakta, 

tutunan maddeler ise yüzeydeki sıkı bağ nedeniyle ara yüzeyde hareket 

etmemektedirler (Şahan, 2007; Alacabey, 2014; Uraz, 2015).   
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           Şekil 1: Adsorpsiyonda tutunma olayları (a. Fiziksel adsorpsiyon,  

                         b. Kimyasal adsorpsiyon) (Benek, 2022)  

 

3.2.3. İyon değiştirme Adsorpsiyonu 

Adsorpsiyon işlemlerinde başvurulan bir diğer yöntem ise yer 

değiştirme yöntemi olarak da bilinen iyon değiştirme adsorpsiyonudur. 

Yer değiştirme adsorpsiyonunda uzaklaştırılmak istenen ağır metal 

iyonları ile daha küçük iyon yüküne sahip katyonlar yer değiştirirler. 

Böylece kirleticiler ortamdan uzaklaştırılmış olunur. Bu özellik yer 

değiştirme adsorpsiyonun suların dezenfeksiyonunda veya 

yumuşatılmasında sıklıkla kullanılmasına imkân tanır. Fakat yer 

değiştirme adsorpsiyonun kullanım alanı geniş bir yelpazeye sahip 

değildir (Kayman, 2009; I. Alacabey, 2014). 

 

4. Pomza 

Pomza, gözeneklere sahip köpüksüz bir yapıda ve yüksek oranda 

silis içeren yoğunluğu düşük bir kayaçtır. Ekonomik değere sahip bu 

kayaçların dünyadaki rezervi 16 milyar tonun üzerindedir. Bu 

rezervden en büyük payı A.B.D. alırken İtalya, Yunanistan, İspanya, 

Fransa ve Almanya da diğer üreticiler arasında yer almaktadırlar. 

Türkiye ise toplam pomza rezervleri yönünden dünyada ikinci sırada 

yer alır. Ülkemizde önemli pomza yatakları doğuda; Bitlis, Van, Iğdır, 

Kars, Ağrı illeri ile İç Anadolu bölgesinde; Niğde-Nevşehir civarı, 

Ankara ve Ege bölgesinde İzmir’de bulunmaktadır (Yanık, 2007). 
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Pomzanın özgül ağırlığı, tanecik boyutu ile ters orantılıdır yani 

tane boyutları büyüdükçe gözenek yüzdesi de artmakta böylece 

yoğunluk azalmaktadır. Gözenek sayısının fazla olması pomzanın, 

yalıtım amacıyla dökme malzemesi ve su hazırlama tesislerinde filtre 

malzemesi olarak kullanılmasına imkân tanırken, düşük yoğunluğu 

onun ve hafif duvar harcı için katkı maddesi olarak kullanılmasında 

tercih sebebi yapar. Çok sayıda gözenek, pomza tanelerinin 

dayanıklılıklarını oldukça düşük yapmasına rağmen bu dayanıklılık 

düzeyi, 6 kat inşaata kadar taşıyıcı duvar yapımı için yeterlidir. Bu 

yüzden pomza yataklarının fazla bulunduğu bölgelerde briket evler 

sıklıkla görülmektedir (Köse ve ark., 1997). 

Pomzanın meydana geldiği sırada yapısındaki gazların aniden 

bünyeden ayrılması ardından da soğuması sonucunda, küçük veya 

büyük ölçekli sayısız gözenek oluşur. Bu gözeneklerin birbirlerine 

bağlantısız olması pomzanın oldukça hafif olmasına, suda uzun süre 

yüzebilmesine, permeabilitesinin düşük ve izolasyonunun yüksek 

olmasına neden olur. Pomzanın içeriğindeki SiO2 oranı, pomzaya 

aşındırma özelliği vermektedir. Bu özellik çeliği bile aşındırabilecek bir 

kimyasal yapı göstermektedir. Al2O3 bileşiği ise pomzaya ateşe ve ısıya 

dayanıklılık özelliği verir. Ayrıca pomza içeriğinde bulunan K2O ve 

Na2O bileşikleri tekstilde reaksiyon özellikleri veren mineraller olarak 

bilinmektedir (Yanık, 2007). 

 

5. Adsorpsiyon İşlemlerinde Pomzanın Kullanılması 

Adsorpsiyon işlemlerinde kullanılan adsorbentin gözenekli yapısı 

uzaklaştırma verimini oldukça etkiler (Kul & Benek, 2022). Örneğin, 

atık su arıtımında da kullanılabilecek iyi bir alternatif olarak pomza 

gözenekli yapısı nedeniyle tercih edilebilir. Bu alternatif materyalin 

değerlendirilmesi, ülkemizdeki bol pomza rezervlerinin su arıtımı 

alanlarında da kullanılmasına imkân verecek ve çevresel sorunların 
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azalmasına da yardımcı olacaktır. Birçok çalışmada pomzanın 

adsorpsiyon verimliliği araştırılmış ve literatürde bildirilmiştir. Tablo 3, 

adsorpsiyon işlemi ile boyar maddelerin uzaklaştırılmasında pomza 

kullanımının yıllara göre nasıl bir seyir izlediğini göstermektedir. 

Tablo 3: Yıllara göre atık sulardan boyar madde uzaklaştırmada pomza kullanımı 

Yıl Uzaklaştırılan boya Kaynak Çalışma 

sayısı 

1999 ve 

öncesi 

- - - 

2000 - 

2010 

Methylene Blue  

Crystal Violet  

Azo Reaktif Dye  

Direct Green  

Direct Yellow 12 

Direct Black 38  

Direct Brown 2 

Congo Red 

Direct Blue 15  

Direct Red 23  

Acid Yellow 23 

Direct Orange 26 

(Akbal, 2005) 

(Akbal, 2005) 

(Öztürk vd., 2006) 

(Pazarlıoğlu vd., 2005)  

(Pazarlıoğlu vd., 2005) 

(Pazarlıoğlu vd., 2005) 

(Pazarlıoğlu vd., 2005) 

(Pazarlıoğlu vd., 2005) 

(Pazarlıoğlu vd., 2005) 

(Pazarlıoğlu vd., 2005) 

(Pazarlıoğlu vd., 2005) 

(Pazarlıoğlu vd., 2005)  

3 

2011 - 

2022 

Methylene Blue 

(Çifçi & Meric, 2016; Derakhshan vd., 2013; 

Prajaputra vd., 2019; Sharafi vd., 2012; Taşdelen 

vd., 2017) 

15 

Crystal violet Shayesteh vd., 2016a 

Malachite Green Shayesteh vd., 2016a 

Acid Red 14 Samarghandi, Zarrabi, Sepehr, vd., 2012 

Acid Red 18 Samarghandi, Zarrabi, Sepehr, vd., 2012 

Acid Orange 7 Ahmadian vd., 2012; Heibati vd., 2015 

Congo Red Kalantaryan vd., 2022; Shayesteh vd., 2016b 

Acid Black 1 Samarghandi, Zarrabi, Amrane, vd., 2012 

Direct Yellow 9 Ahmadian vd., 2012 

Cationic basic yellow 

7 

Ozturk vd., 2017 

Blue 3R Kocadagistan & Kocadagistan, 2016 

Neutral Red Kul vd., 2017 
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Adsorpsiyon ile boyar maddelerin uzaklaştırılmasında 

pomzanın kullanımına dair veriler incelendiğinde (bkz. Tablo 3) 1999 

ve öncesine dair herhangi bir çalışma ile karşılaşılmadığı halde 2000 

yılı ile 2010 arasında 3 çalışma yapıldığı görülmüştür fakat bu sayı 

2011 yılından itibaren çok hızlı bir şekilde artış kaydetmiştir. Bu durum 

pomzanın boyar madde uzaklaştırılmasında kullanılma isteğinin 

zamanla hızlı bir şekilde arttığını göstermektedir. 

   

6. SONUÇ 

Boyar madde, tekstil endüstrisi başta olmak üzere birçok alanda 

oldukça rağbet gören organik bileşiklerdir. Bu bileşiklerin sayısının 

yıllara göre hızlı bir yükseliş göstermesi olumlu olmakla beraber 

herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan çevreye salınması hem çevre 

hem de canlılar için kötü neticeler doğurabilmektedir. Bilim adamları 

bu nedenle özellikle atık sulardan boyar maddelerini etkili ve ekonomik 

yollarla uzaklaştırmanın yollarını araştırmışlardır. Araştırmalar 

neticesinde adsorpsiyon işleminin bu konuda gayet başarılı olduğu 

görülmüş böylece kullanımı zamanla artış göstermiştir. Fakat 

adsorpsiyon işlemlerinde kullanılacak materyalin (adsorbent) gözenek 

yapısı ve sayısı bu verimliliği doğrudan etkilediği için adsorbent olarak 

por sayısı fazla materyaller tercih edilmektedir. Pomza, ülkemizde de 

bol miktarda bulunan ve gözenek bakımında zengin bir kayaçtır. İnşaat 

başta olmak üzere geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Ama 

pomzanın gözenekli yapısı onu ayrıca adsorpsiyon işleminde adsorbent 

olarak da kullanılmasına imkân tanır. Adsorpsiyon yöntemi ile boyar 

maddelerin uzaklaştırılmasında hali hazırda birçok adsorbent 

kullanılmasına karşın pomzanın da kullanılması 10 yılı aşkın bir 

zamandır süratli bir yükseliş kaydetmiştir. Bu durum pomzanın 

adsorbent olarak kullanılması ile boyar maddelerin uzaklaştırılmasında 

etkili olduğunu gösteren açık bir kanıttır. 
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GİRİŞ 

Belirli bir özellik üzerine kalıtımın ve çevrenin etkilerini belirlemek 

amacıyla ikizler, uzun zamandır çeşitli araştırmalarda kullanılmaktadır. 

İkizlerin kıyaslanmasıyla hangi karakterlerin genetik, hangilerinin çevresel 

olarak oluşturulduğunun gösterilebileceği ilk defa 1875 yılında Galton 

(Galton, 1875) tarafından önerilmiştir (Burbridge, 2001). Ancak Galton, 

monozigotik (MZ) ve dizigotik (DZ) ikizler arasındaki ayrımın farkına 

varmamıştır (Van Dongen ve ark., 2012). 

İkiz yöntemi, araştırılmak istenen özellikler bakımından özdeş 

(monozigotik, MZ) ikizler arasındaki benzerlik ile çift yumurta (dizigotik, 

DZ) ikizleri arasındaki benzerlik arasında bir karşılaştırma yapılması ile 

oluşur (Mayo, 2009). Elde edilen sonuçlar, araştırılan özelliğin veya 

bozukluğun genetik bir alt yapıya sahip olduğunu önerebilir, ancak bu gen 

veya genlerin konumu hakkında bilgi sağlamaz (MSU Twin Registray, 

2022a). İkiz çalışma tasarımları, psikolojik ve tıbbi bozukluklar, davranış ve 

özelliklerin kalıtsallıktan ne ölçüde etkilendiğini anlamak için son derece 

faydalıdır; bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar tıbbi bozuklukları ve 

uyumsuz davranışları önlemek ve tedavi etmek için daha iyi yollar geliştirmek 

amacıyla kullanılabilir (MSU Twin Registray, 2022a). Günümüzde, ikiz 

kayıtları, belirli genlerin tanımlanması ve bunların hem diğer genlerle hem de 

çevreyle etkileşimlerinin anlaşılması açısından önemli bir kaynak teşkil 

etmektedir (Mayo, 2009). 

İkiz çalışmalarının potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla, 

ikizler ve akrabalarını kapsayan dünya çapında geniş veri kayıtları 

oluşturulmuştur (Boomsma ve ark., 2002). Dünya çapındaki bu geniş ikiz 

kayıtlarında bulunan biyolojik materyaller ve boylamsal veriler, karmaşık 

özelliklerin altında yatan nedenleri incelemek için değerli bir kaynak 

sağlamaktadır (Van Dongen ve ark., 2012).  İkiz kaydı, genellikle ülke 

çapında, üniversite veya başka bir araştırma kurumu gibi bir akademik kurum 

tarafından tutulan, hem tek yumurta hem de çift yumurta ikizleri hakkında 
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bilgi içeren benzersiz bir veri kaydıdır (TwinsUK, 2022). Belçika, Almanya,  

Danimarka, Norveç, Finlandiya, İtalya, İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, 

Avustralya, Kanada, Çin, Japonya, Güney Kore, Sri Lanka ve Amerika (San  

Diego, Güney Kaliforniya,  Georgia, Minnesota, New York, Wisconsin) dahil 

olmak üzere dünyanın birçok yerinde çeşitli ikiz kayıt merkezleri 

bulunmaktadır. Dünya çapındaki ikiz kayıt merkezlerinden örneğin TwinsUK 

ikiz kayıt merkezi örneği, ikiz çalışmalarının yaygın etki ve katma değeri 

konusunda iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu kayıt merkezi, Birleşik 

Krallık'ın en büyük ve klinik olarak en ayrıntılı yetişkin ikiz kaydıdır. Bilim 

insanlarının "sağlık ve yaşlanma" konusundaki boylamsal çalışmaları için 

zengin bir platform sağlayan TwinUK tarafından 1.000'den fazla veri erişim 

işbirliği ve 250.000 örnek dış araştırmacılarla paylaşılmış ve bu da 2012'den 

bu yana 800'den fazla yayına yol açmıştır (TwinsUK, 2022).  

İkizlerle yapılan çalışmaların yayın kategorilerine bakıldığında Web of 

Science (2022) verilerine göre en fazla sayıda genetik ve kalıtım 614, 

psikiyatri 485, jinekoloji 409, sinirbilim 311, klinik nöroloji 239 ve 

endokrinoloji ve metabolizma 216 olmak üzere toplamda 133 farklı web of 

Science kategorisinde yayın bulunmaktadır (Web of Science, 2022).   

Epidemiyolojik ikiz çalışmaları, ikiz kayıtları ve çeşitli yenilikçi ve 

karmaşık yazılım paketlerinin kullanımıyla, yaşam bilimleriyle ilgili çeşitli 

alanlara önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır (Boomsma ve ark., 2002). Bu 

çalışmalar, karmaşık özelliklerin ve hastalıkların genetik epidemiyolojisi 

hakkında bilgi edinmek, genotipin cinsiyet, yaş ve yaşam tarzı faktörleriyle 

ilişkisini ve özellikler ve hastalıklar arasındaki komorbidite nedenlerini 

incelemek amacıyla kullanılabilir (Boomsma ve ark., 2002). Çift yumurta 

ikizlerinde hastalıkları incelemek; aynı yaşa sahip olmaları, ortak aile ortamı 

ve arka plan çevresel varyasyonları sayesinde, bağlantı ve birliktelik yoluyla 

genetik etkiyi saptamak açısından geleneksel stratejilerin gücünü artırmak için 

iyi bir araç sağlar (MacGregor ve ark., 2000). Tek yumurta ikizleriyle yapılan 

çalışmalar ise bu ikiz kardeşlerin eşsiz genetik eşleşmesi sayesinde, genlerin 
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ve çevrenin nasıl etkileşime girdiğini anlamaya yönelik yaklaşımlarla birlikte 

hastalığa dahil olan bireysel genlerin işlevini izole etmek için iyi bir araç 

sağlar (MacGregor ve ark., 2000). 

İstatistik modellemelerdeki son gelişmeler ve güncel analiz türleri, hem 

MZ ve DZ ikizlerinde hem de akrabalarındaki birçok değişkenin eşzamanlı 

analizine olanak sağlamaktadır. Bu sayede ikizlerde ve ikizlerin aile 

üyelerinde, tek bir fenotipin değerlendirilmesine odaklanmadan ve geniş bir 

yelpazede çeşitli özellikler ve çevresel faktörlerin toplanarak 

değerlendirilebilmesine ve büyük ikiz kayıtlarının kurulmasına olanak 

sağlanmıştır (Boomsma ve ark., 2002).  

 

1. İkiz Tipleri 

İkizlik, yüzyıllar boyunca insanları büyülemiştir (Hall, 2003). İkizlik 

nadiren ortaya çıkan bir durumdur. İnsanlarda farklı etnik gruplarda %0.6 ile 

%4.5 arasında değişen sıklıklarla ikiz doğumlar meydana gelir (Astolfi ve 

ark., 2003). MZ ikiz çiftleri genetik olarak özdeştir, DZ ikiz çiftleri ise diğer 

tekiz kardeşler kadar genetik benzerliğe sahiptir (Hawkes, 1997). İkizliğin 

ailevi bir özellik olduğu bildirilmektedir; annenin genlerinin DZ ve daha az 

oranda MZ ikizliği için etkili olduğu, atasal genlerinse sadece DZ ikizliğine 

katkıda bulunduğu bildirilmektedir (Sofaer, 1990). MZ ve DZ ikiz tiplerinin 

aynı ailede görülme olasılığı daha yüksektir (Sofaer, 1990). Bu nedenle MZ 

ve DZ ikizlik durumlarının birbirinden bağımsız olamayacağı 

düşünülmektedir (Sofaer, 1990).  

 

1.1. Tek Yumurta İkizleri 

MZ ikizlerin görülme sıklığı yaklaşık 1000 doğumda 4’tür ve bu oran 

farklı popülasyonlarda sabittir (Izatovna, 2021). Monozigotik ikizler, 

döllenmiş tek bir yumurtadan (zigot) oluşur ve bu nedenle genetik yapıları 

aynıdır (Hall, 2003). Dolayısıyla MZ ikizlerden bahsederken, sıklıkla tek 

yumurta ikizleri terimi kullanılır (Hall, 2003). MZ ikizleri aynı cinsiyettedir 
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ve genlerinin %100'ünü paylaşırlar (Izatovna, 2021). Aynı genetik yapıyı 

paylaştıklarına göre MZ bir çiftin ikizleri arasındaki farklılıkların 

(uyumsuzluk) çevresel faktörlere olan deneyimlerindeki farklılıklardan 

kaynaklanmalıdır (Hall, 2003). 

 

1.2. Çift Yumurta İkizleri 

DZ ikiz çiftlerinin yaklaşık yarısı aynı cinsiyetten ve yarısı karşı 

cinsiyettendir (Craig ve ark., 2020). DZ ikizler, aynı hamilelikte her biri 

farklı bir sperm tarafından döllenmiş iki ayrı yumurtadan gelişen kardeş 

çiftleridir (Wessel, 2020). Bu nedenle tekiz doğumdan olan erkek ve kız 

kardeşler gibi genlerinin sadece %50'sini paylaşırlar (Wessel, 2013b). Fakat 

MZ ikizleri gibi DZ ikiz kardeşler de aynı zamanda doğarlar (Luft, 2001). Bu 

nedenle DZ ikiz kardeşlerin benzer çevresel koşullara maruz kalma oranı 

tekiz kardeşlerden daha yüksektir (Luft, 2001). DZ ikizler, iki ayrı döllenmiş 

yumurta ile oluştuklarından arasındaki farklılıkların (uyumsuzluk) hem 

genetik hem de çevresel faktörler temelinde farklı olması beklenir (Hall, 

2003). 

 

2. İkiz Çalışmaları 

Tarihsel olarak, ikiz yöntemi, insanlarda kantitatif genetik analizlere 

giden "kraliyet yolu" olarak görülüyordu (Luft, 2001). Geçmişte, ikiz çalışma 

tasarımlarına, davranışsal genetiği çözümlemek için başvurulurken, 

günümüzde bir dizi karmaşık özelliğe veya hastalığa genetik katkıyı 

çözümlemek amacıyla ikiz çalışmaları genişlemiştir (Wessel, 2013a). Bir 

özellik bakımından MZ ve DZ ikizlerini incelemek, genlerin ve çevrenin; 

karakteri, güçlü ve zayıf yönleri etkilemek için nasıl etkileşime girdiğini 

öngörmeyi sağlar (MCTFR, 2022). İncelenen fenotip bakımından MZ ikiz 

korelasyonu DZ ikizlerininkinden daha fazlaysa, bu durum fenotip üzerinde 

genetiğin etkili olduğu anlamına gelir (Wessel, 2013a). MZ ve DZ 
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korelasyonları arasındaki fark ne kadar büyükse incelenen fenotipteki bireysel 

farklılıkları belirlemede genlerin etkisinin o kadar büyük olduğu anlaşılır 

(Wessel, 2013a). Genetik etkilerin yokluğunda, paylaşılan çevresel etkiler eşit 

düzeyde MZ ve DZ korelasyonlarına yol açar (Wessel, 2013a).  İkiz 

çalışmalarında karşı cinsten ikiz kardeş çiftlerinin kullanılması, incelenen 

özellik bakımından genetik ve ortak çevresel etkilerin cinsiyetlere göre 

farklılık gösterip göstermediğinin saptanmasına olanak tanır (Wessel, 2013b).  

Çok çeşitli ikiz araştırma tasarımları bulunmaktadır: 

 

2.1.  Klasik İkiz Çalışmaları 

Klasik ikiz çalışması, tıbbi araştırmalarda güçlü bir yöntem sağlar (van 

Dongen ve ark., 2012). Klasik ikiz çalışmalarının temelinde; aynı yaşta ve aile 

koşullarında, aralarında farklı derecelerde genetik ilişki bulunduran iki tip 

ikizin bulunduğu gerçeği bulunmaktadır (Wessel, 2013a). Bu çalışmalarda 

temel amaç, MZ ve DZ ikizlerinin fenotipik benzerliklerini karşılaştırmaktır 

(Boomsma ve ark., 2002). Klasik ikiz çalışması, karmaşık bir özelliğin 

varyasyonu üzerindeki genetik ve çevresel etkilerin önemini tahmin etmek 

için kullanılan bir yaklaşımdır (Van Dongen ve ark., 2012). Kalıtılabilirlik 

tahmini, MZ ikizleri (tüm ayrıştırıcı genetik materyali paylaşan) ve DZ 

ikizleri (ortalama olarak, ayrıştırıcı genetik materyalin yarısını paylaşan) 

arasındaki benzerliğin karşılaştırılmasına dayanır (Van Dongen ve ark., 2012). 

MZ ve DZ ikizlerinden elde edilen veriler, özelliklerin veya hastalıkların 

komorbiditesindeki nedensel ilişkilerin incelenmesine olanak sağlar (Van 

Dongen ve ark., 2012). Bir özellik veya hastalık bakımından MZ ikiz 

kardeşlerin benzerliğini DZ ikiz kardeşlerin benzerliğiyle karşılaştırmak, 

genetik varyasyonun fenotipik varyasyonu ne ölçüde etkilediğine dair ilk 

öngörüyü sunar (Boomsma ve ark., 2002). MZ ikiz çifti uyum oranının DZ 

ikiz çiftindekinden önemli ölçüde yüksek olması, etiyolojide genetik 

faktörlerin çok önemli olduğunu gösterirken (Hawkes, 1997; Sahu ve Prasuna, 

2016), uyum MZ ve DZ çiftlerde yaklaşık olarak eşit ise, bu durum büyük 
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ölçüde çevresel bir nedene işaret eder (Hawkes, 1997). Klasik ikiz metodu, 

hastalıkların ve özelliklerin genetik bileşenlerine dair önemli bir yol 

göstericidir (Voracek & Loibl, 2007). 

 

2.2. Eş-ikiz kontrol yöntemi (hastalık uyumsuz veya maruz 

kalma uyumsuz) 

Eş-ikiz kontrol yöntemi uyumsuz çiftlerdeki farklara ilişkin bir 

hastalığın nedenlerini veya sonuçlarını detaylı olarak araştırmak için güçlü bir 

tasarım sunar (Kaprio ve Silventoinen, 2011). Bir çiftteki her iki ikiz de aynı 

hastalığa veya özelliğe sahipse, bu ikizlere "uyumlu" ikizler denirken; özellik 

ya da hastalık ikiz çiftinden sadece bir kardeşi etkilemişse bu ikizlere 

“uyumsuz” ikizler denir (Hawkes, 1997). Eş-ikiz kontrol yönteminde, bir 

hastalık veya farklı bir özel risk faktörü açısından uyumsuz olan MZ ikiz 

çiftleri incelenir (Hawkes, 1997; Van Dongen ve ark., 2012). Sağlıklı (veya 

maruz kalmayan) eş ikiz, mükemmel derecede eşleşen çift kontrolü sağlar 

(Hawkes, 1997). 

Kalıtsal özellikler için, uyumsuz MZ ikiz kardeşlerin karşılaştırması, 

hastalıkla ilişkili biyolojik alt yapıyı araştırmak için geleneksel vaka kontrol 

çalışmalarına kıyasla daha güçlüdür (Van Dongen ve ark., 2012). Eş-ikiz vaka 

tasarımında, MZ veya DZ ikizlerle çalışılabilir fakat daha çok MZ ikiz çiftleri 

tercih edilir çünkü MZ ikizler genetik olarak aynıdır ve bu nedenle ikiz 

kardeşler arasındaki uyumsuzluğun nedeni çevresel kaynaklıdır (Tan ve ark., 

2015). Epigenetik çalışmalarda temel amaç, epigenetik değişikliklerle ilişkili 

çevresel maruziyetlerin tespit edilmesi olduğundan MZ ikizleriyle 

gerçekleştirilen eş ikiz vaka tasarımı oldukça önemlidir (Tan ve ark., 2015). 

MZ ikizlerinin, genotipi ve aile geçmişleri mükemmel biçimde uyumlu 

olduğu için ideal vaka kontrol çalışmasını gerçekleştirme imkanı sunar 

(Boomsma ve ark., 2002). Bu, epigenetik çalışmaları için güçlü bir avantaj 

sağlar (Ceribelli ve Selmi, 2020). Uyumsuz MZ ikiz çalışmaları, 

araştırmacıların genetik arka planı, cinsiyet, yaş ve erken paylaşılan çevresel 
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maruziyetleri kontrol etmesine olanak tanıyan bir yöntem oluşturur 

(Naukkarinen ve ark., 2012). Bu yöntem sayesinde kohort etkileri gibi 

epidemiyolojik çalışmaların diğer ortak karıştırıcıları da en aza indirilebilir 

(Naukkarinen ve ark., 2012). 

 

2.3. Genişletilmiş İkiz Çalışmaları 

Genişletilmiş ikiz çalışmaları, ikizler ve ailelerinin dahil edildiği 

çalışmalardır (Boomsma ve ark., 2002). İncelenen özellik bakımdan genetik 

ve çevresel etkileri ve bunların nesiller boyunca aktarımını incelemenin 

yararlı bir yolu ikiz çalışmalarına ek olarak, ikiz çocuklarıyla yapılan 

çalışmalardır (MSU, 2022b). Dünya çapındaki büyük ikiz kayıtlarında 

ikizlerin yanı sıra ebeveynleri, kardeşleri, eşleri ve çocukları da dahil olmak 

üzere aile üyeleri hakkındaki ilgili veriler de kayıtlıdır (Boomsma ve ark., 

2018). 

 

2.4. Biyometrik Genetik Yöntemler 

Biyometrik genetik yöntemler, metabolitler, davranışın normal yönleri, 

fiziksel veya psikolojik özellikler gibi risk faktörlerini incelemek için 

kullanılabilir (Hawkes, 1997). İkiz numunelerin yeterli büyüklükte olması 

halinde, hastalık veya hastalık kategorilerine karşı altta yatan bir sorumluluğu 

gösterebilirler (Hawkes, 1997). 

 

3. Tıbbi Çalışmalarda İkizler 

Kompleks hastalıkların genetik temeline yönelik araştırmaların 

karşılaştığı zorluk, mevcut genetik ve çevresel çeşitliliğin arka planına karşı 

küçük nispi etkiye sahip genleri tanımlamaktır; bu durum, ilgiyi klasik bir 

epidemiyolojik tasarıma odaklamıştır: ikiz çalışmaları (MacGregor ve ark., 

2000). Epidemiyoloji, geniş tanımıyla “belirli popülasyonlarda sağlıkla ilgili 

durumların veya olayların dağılımının ve belirleyicilerinin incelenmesi ve bu 

çalışmanın sağlık sorunlarının kontrolünde uygulanması” olarak ifade 
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edilmektedir (Porta, 2008). Epidemiyoloji, bir hastalığın popülasyonda nasıl 

dağıldığını ve bu  dağılıma etki eden faktörleri inceler; ayrıca incelenen 

hastalığın bazı bireylerde görülürken diğerlerinde görülmemesinin nedenlerini 

sorgular (Gordis, 2013). Epidemiyolojik çalışmalar hastalığın, hastalık ve 

kötü sağlığın, insan popülasyonlarında rastgele dağılmadığı gerçeğine 

dayanır; bir popülasyondaki bireylerin çeşitli hastalıklara yatkın hale 

gelmesine yol açan veya bu hastalılara karşı bireyi koruyan genetik temelli 

veya belirli çevresel tehlikelere maruz kalma nedeniyle sahip oldukları belirli 

özellikleri vardır (Gordis, 2013). Çoğu zaman, hastalığın gelişiminde genetik 

ve çevresel faktörlerin bir arada etkileşimi de söz konusu olabilir (Gordis, 

2013).  

İkiz çalışmaları, belirli bir özelliğe çevrenin aksine genetiğin katkısını 

ölçmek için tasarlanmış özel türde epidemiyolojik çalışmalardır (Sahu ve 

Prasuna, 2016). MZ ve DZ ikiz çiftleri ikiz kardeşleriyle aynı zamanda, aynı 

anne rahmini, aynı doğum öncesi çevreyi, aynı doğum zamanını ve doğum 

sonrasında da aynı çevreyi paylaşırlar (MacGregor ve ark., 2000). Bu ortak 

özellikler, popülasyon düzeyinde hastalıkların veya incelenen özelliklerin 

varyasyonunun genetik, paylaşılan çevre ve rastgele çevresel bileşenlere 

ayrılmasına olanak verir (MacGregor ve ark., 2000). İyi yürütülen bir ikiz 

çalışması, belirli bir hastalığa genetik ve çevresel faktörlerin nispi katkısını 

değerlendirme potansiyeline sahiptir (Hawkes, 1997). İkiz çalışmaları, 

karmaşık bir hastalığın genetik mi yoksa çevresel faktörlerden mi 

kaynaklandığını ayırt etmek için güçlü birer araçdır: MZ ikiz kardeşler 

arasındaki yüksek uyum oranları, hastalığa ağırlıklı olarak genetik faktörlerin 

dahil olduğunu desteklerken, düşük uyum oranları ise çevresel faktörleri 

düşündürür (Bogdanos ve ark., 2012). İkizler çalışmaları, bizi insan yapan 

faktörlerin çeşitliliğini aydınlatmak için ikizlerden elde edilen bulguların ikiz 

olmayan popülasyonlara uygulanmasıyla tıbba büyük fayda sağlama 

potansiyeline sahiptir (Craig ve ark., 2020). Tarihsel olarak, ikiz çalışma 

tasarımı davranışsal genetiği anlamak için önemli bir araç olmuştur, ancak 
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ikizlerin kullanımı, bir dizi karmaşık özellik ve hastalığa genetik katkıyı 

anlamamızı kolaylaştırmak için genişlemiştir (Wessel, 2013a). Gerçekten de, 

tıbbi rahatsızlıklar (örneğin, erken başlangıçlı meme kanseri) için en etkili 

tedavilerden bazıları, kısmen ikiz araştırmalarının bir sonucu olarak 

geliştirilmiştir (MSU Twin Registray, 2022). İkiz çalışmaları sayesinde 

epilepsi, otizm ve şizofreni gibi bozuklukların etiyolojisi hakkındaki fikirler 

değişikliğe uğramıştır (Craig ve ark., 2020). Şizofrenide ikiz çalışmalarının 

önemi Besteher ve ark. çalışmalarında ayrıntılarıyla değinilmiştir (Besteher ve 

ark., 2020). Silva ve ark çalışmalarında alıntılandığı gibi genetik ikiz 

araştırması, ikiz veri tabanları, doğum öncesi ve sonrası RNA ve DNA tam 

incelemesi ve MZ uyumsuz ikizlerde fonksiyonel araştırmalar, mevcut 

genetik ve patolojik anlayışlara giderek daha fazla katkıda bulunmaktadır 

(Silva ve ark., 2011). 

Farklı tıbbi dallarda ikiz çalışmalarından faydalanılmaktadır: 

 

3.1. Sinirbilim Alanında Yapılan Çalışmalar  

Yapılan bir çalışmada el tercihi, lateralite, IQ ve bazı morfometrik 

özellikler bakımından MZ ve DZ ikizleri karşılaştırılmış; DZ ikizlerle 

karşılaştırıldığında, MZ ikizlerde incelenen özellikler (IQ, görsel hafıza, 

anatomik özellikler, beyin lateralizasyonu ve el kullanımı) arasındaki 

korelasyonların daha yüksek bulunduğu bildirilmiştir (Erkec ve Yetkin, 2015).  

Bir başka çalışmada el tercihi bakımından uyumsuz MZ ikiz kardeşlerde 

anatomik, fonksiyonel ve bilişsel asimetriler araştırılmış; MZ ikiz kardeşler 

arasında anatomik veya bilişsel özellikler açısından anlamlı bir fark 

bulunmadığı bildirilmiştir (Erkec ve Yetkin, 2014). 

Parkinson hastalığı bakımından uyumsuz olan 5 çift MZ ikizinde 

yapılan bir araştırmada genetik olarak tek yumurta ikizlerinde mitokondriyal 

bütünlükte hastalıkla ilgili farklılıklar bulunduğu bildirilmiştir (Dulovic‐

Mahlow ve ark., 2021). Parkinson hastalığında birkaç gen rol oynamasına 

rağmen, bu genler vakaların sadece küçük bir kısmını açıklamakta ve çoğu 
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vakanın etiyolojisi henüz bilinmemektedir (Wirdefeldt ve ark., 2004). Bu 

amaçla aynı cinsiyetten ve karşı cinsiyetten ikiz çiftlerde Parkinson 

hastalığının kalıtsallığını değerlendirmek için (n= 50,150) yapılan bir 

çalışmada Parkinson hastalığı etiyolojisinde çevresel faktörlerin en önemli 

faktör olduğu ve diğer karmaşık hastalıklarla karşılaştırıldığında, Parkinson 

hastalığında genetik etkilerin öneminin oldukça düşük kaldığı bildirilmiştir 

(Wirdefeldt ve ark., 2004).  

Multiple skleroz (MS) duyarlılığının genetik bir bileşeni olduğunu 

gösteren en ikna edici kanıtlardan bazıları ikiz çalışmalardan gelmektedir 

(Cree, 2014). Yapılan bir çalışmada MS hastalığı bakımından uyumsuz MZ 

ikizlerinde, kan biyobelirteçlerinin araştırılmasının hastalığın 

patofizyolojisinin daha iyi anlaşılmasını ve hastalığın izlenmesini 

sağlayabileceği önerilmiş ve bu amaçla MS için uyumsuz 73 MZ ikizin 

plazmasında 243 lipid türü ve çeşitli lipid özellikleri değerlendirilmiştir 

(Penkert ve ark., 2020). MS'li ikizlerin plazmasında etkilenmemiş 

kardeşlerine kıyasla önemli ölçüde değişen fosfolipidler saptandığı 

bildirilmiştir (Penkert ve ark., 2020). Bir başka çalışmada, dizigotik ikizlerin, 

MS için monozigotik ikizlere göre yaklaşık % 60 daha düşük riske ve 

tekizlere göre %20 daha düşük riske sahip olduğu bildirilmiştir (Hansen ve 

ark., 2005a). İkizlerde MS araştırmasının yapıldığı bir diğer çalışmada MZ ve 

DZ ikizlerde uyum oranlarındaki farkın, MS etiyolojisinde önemli bir genetik 

bileşeni gösterdiği bildirilmiştir (Mumford ve ark., 1994). Bir başka çalışmada 

yukarıdaki çalışmalara benzer biçimde genetik faktörlerin MS'e duyarlılıkta 

önemli olduğu bildirilmiştir (Hansen ve ark., 2005b). MZ ikizler üzerinde 

yapılan bir araştırma (Ingelfinger ve ark., 2022), MS’deki bağışıklık 

fonksiyon bozukluğunun hangi kısımlarının genetik faktörlerden, hangilerinin 

çevresel faktörlerden etkilendiğinin belirlenmesini sağlamıştır 

(Neurosciencenews, 2022). 

İkiz çalışmaları, özellikle karmaşık özellikler söz konusu olduğunda, 

bir fenotip üzerindeki genetik varyansın etkisine açıklık getirebilir (Guerrini 
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ve Buchhalter, 2014). İkiz çalışmaları, spesifik epilepsiler için belirgin genetik 

etkileri doğrulamaktadır (Vadlamudi ve ark., 2014). Sporadik motor nöron 

hastalığının nedenini araştırmak ve hastalığa genetik ve çevresel katkının 

değerlendirmesini yapabilmek amacıyla yapılan bir ikiz çalışmasında 26'sı 

MZ ve 51'i DZ olmak üzere 77 proband tanımlanmıştır (Graham ve ark., 

1997). Çalışmanın sonucunda genetik rolün sporadik motor nöron 

hastalığında önemli olduğu hatta genetik rolün  beklenenden daha yüksek 

olduğu; ayrıca çevresel etkenlerden endüstriyel kimyasal maruziyetinin motor 

nöron hastalığı etiyolojisine katkıda bulunabileceği önerilmiştir (Graham ve 

ark., 1997). 

 

3.2. Metabolik Hastalıklar ve İkiz Çalışmaları 

Vücut  özellikleri veya yaşam boyu değişen diğer özellikleri incelerken, 

ikiz metodunun özel bir avantajı, ikizlerin her zaman aynı yaşta olmalarıdır 

(Silventoinen ve Konttinen, 2020). Tip 2 diabetes mellitus (T2DM) hastalık 

gelişimi ve ilerlemesindeki epigenetik mekanizmaları ve nedensel çevresel 

faktörleri aydınlatmayı amaçlayan bir çalışmada yaklaşık 35.000 ikiz çiftinde 

T2DM verileri analiz edilmiştir (Willemsen ve ark., 2015). Bulgular, T2DM 

uyumsuzluk oranının, MZ ikizlerde aynı cinsiyetten DZ ikizlere göre daha 

düşük olduğunu ortaya koymuştur  (Willemsen ve ark., 2015). Sonuç olarak 

çalışmada, ikiz kohortlarda T2DM nedeni için yüksek T2DM prevalansı ve 

yüksek kalıtsallık özelliği bildirilmiştir (Willemsen ve ark., 2015). Bir başka 

çalışmada aynı cinsiyetten 13.888 ikiz çiftinden oluşan bir kohortta Diyabetes 

mellitus için kümülatif insidans, uyum oranı ve kalıtsallığı araştırılmış; 

çalışma sonucunda Tip 1 diyabetin kalıtım derecesi, hem genetik hem de 

çevresel etkilerin önemli bir rol oynadığı Tip 2'den daha yüksek olarak 

belirlenmiştir (Kaprio ve ark., 1992). 

İkiz çalışmaları, insan yaşamı boyunca vücut kitle indeksinin (VKİ) 

sürekliliğinin genetik ve çevresel faktörler tarafından nasıl açıklandığı 

hakkında bilgi sağlayabilir (Silventoinen ve Konttinen, 2020). Yapılan bir 
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çalışmada VKİ’nin kalıtılabilirlik tahminlerinin; çocuklukta ve yaşlılıkta, 

erken yetişkinlik ve orta yaşa kıyasla daha düşük olduğu; çocuklukta, daha 

düşük kalıtımın, ikizler tarafından paylaşılan çevresel faktörlerin etkisinden 

dolayı, yaşlılıkta ise her ikize özgü çevresel faktörlerden dolayı olduğu 

bildirilmiştir (Silventoinen ve Konttinen, 2020). 

Bir başka çalışmada, uyumsuz ikizlerin büyüme modelleri ve obezite 

gelişimi, fiziksel aktivite ve metabolik hız ölçümleri, edinilmiş obezite ile 

ilişkili metabolik ve fizyolojik değişiklikleri daha fazla aydınlatmak için, elde 

edilen bilgiler derlenmiştir (Naukkarinen ve ark., 2012). Elde edilen veriler, 

yetişkinlerde VKİ’nin oldukça kalıtsal bir özellik olduğu, ancak çevresel 

etkilerin obezitenin ve ilişkili komorbiditelerin nihai gelişiminde önemli bir 

role sahip olduğunu önermektedir (Naukkarinen ve ark., 2012). Ergenlikte 

yüksek düzeyde fiziksel aktivite, yetişkin yaşta obezite gelişimini önleyebilir 

ve kilo almaya genetik yatkınlık, aktif bir yaşam tarzıyla önlenebilir 

(Naukkarinen ve ark., 2012). Uyumsuz ikizlerin devam eden takibi, bir 

bireyin yaşamı boyunca devam eden kilo alma süreci hakkında daha da fazla 

bilgi sağlayacaktır (Naukkarinen ve ark., 2012).  

Küresel bir sağlık sorunu olan obezite ve hızlı bir artış oranıyla ortaya 

çıkan morbid obezite, kardiyovasküler risk ve erken kardiyovasküler 

morbidite başlangıcı ile ilişkilidir (Fox ve ark., 2008; Leggio ve ark., 2017). 

Fazla kilo veya obezitenin hipertansiyon riskiyle ilişkisi ve genetik ve erken 

yaşamdaki ailesel çevresel faktörlerin birlikteliklerindeki rollerini tahmin 

etmek amacıyla 30.617 ikiz bireyle gerçekleştirilen bir çalışmada aşırı kilo 

(obezite) ve hipertansiyon arasında pozitif bir bağlantı  bildirilmiş ve bunların 

birlikteliği için genetik ve ailevi çevresel faktörlerin önemli olduğu sonucuna 

varılmış (Xi ve ark., 2021). 

 

SONUÇ 

İkiz çalışmaları, bazıları yukarıda da bahsedilen çok sayıda tıbbi alanda 

literatüre katkıda bulunmaya devam etmektedir. İkiz çalışmaları, yaş, cinsiyet 
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ve çevre gibi değişkenleri doğal olarak eşleştirerek hastalıkların ve sağlığın 

nedenlerinin daha kolay tanımlanabileceği güçlü bir model sağlamaktadır 

(Twins, 2022). Bu çalışmalar, ilgilenilen özellikler için altta yatan genetik ve 

çevresel faktörlerin çözümlenmesine olanak sağlar (Sahu ve Prasuna, 2016). 

Tıbbi çalışmalarda ikiz metodunun kullanılması karmaşık özelliklere sahip 

kompleks düzensizliklerin nedenlerinin çevresel ve kalıtsal açıdan 

çözümlenmesi için oldukça güçlü bir yaklaşım sunmaktadır. Yeni 

teknolojilerle birleştirilen klasik ikiz yöntemleri, karmaşık özelliklerin altında 

yatan moleküler yolları tanımlamaya ve anlamaya yönelik güçlü bir yaklaşımı 

temsil etmektedir (Van Dongen ve ark., 2012). Özellikle ikizlerle 

gerçekleştirilen boylamsal çalışmaların tıbbi açıdan oldukça önemli olduğu 

tartışılmazdır. Gelecekte ikiz çalışma tasarımlarından birçok tıp alanındaki 

çalışmalarda faydalanılacağı açıktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler| 186 

 

  

KAYNAKLAR 

 

Astolfi, P., L. Ulizzi, L.A. Zonta, (2003) Changes in twinning rate: Italy 1950–

1996, Human Reproduction, Volume 18, Issue 1, January, Pages 207–

211, https://doi.org/10.1093/humrep/deg036. 

Besteher, B., Brambilla, P., & Nenadic, I. (2020). Twin studies of brain structure and 

cognition in schizophrenia. Neurosci Biobehav Rev, 109, 103-113. 

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.12.021. 

Bogdanos, D. P., Smyk, D. S., Rigopoulou, E. I., Mytilinaiou, M. G., Heneghan, M. 

A., Selmi, C., & Gershwin, M. E. (2012). Twin studies in autoimmune disease: 

genetics, gender and environment. Journal of autoimmunity, 38(2-3), J156-

J169. 

Boomsma, D. I., Helmer, Q., Nieuwboer, H. A., Hottenga, J. J., de Moor, M. H., van 

Den Berg, S. M., ... & de Geus, E. J. (2018). An extended twin-pedigree study 

of neuroticism in the Netherlands Twin Register. Behavior Genetics, 48(1), 1-

11. 

Boomsma, D., Busjahn, A., & Peltonen, L. (2002). Classical twin studies and beyond. 

Nature reviews genetics, 3(11), 872-882.  

Burbridge, D. (2001). Francis Galton on twins, heredity and social class. The British 

Journal for the History of Science, 34(3), 323-340. 

Ceribelli, A., & Selmi, C. (2020). Epigenetic Methods and Twin Studies. Epigenetics 

in Allergy and Autoimmunity, 95-104. 

Craig, J. M., Calais-Ferreira, L., Umstad, M. P., & Buchwald, D. (2020). The value of 

twins for health and medical research: a third of a century of Progress. Twin 

Research and Human Genetics, 23(1), 8-15. 

Cree, B. A. (2014). Multiple sclerosis genetics. Handbook of clinical neurology, 122, 

193-209. 

Dulovic‐Mahlow, M., König, I. R., Trinh, J., Diaw, S. H., Urban, P. P., Knappe, E., ... 

& Lohmann, K. (2021). Discordant monozygotic parkinson disease twins: 

Role of mitochondrial integrity. Annals of Neurology, 89(1), 158-164. 



187 | Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler 

 

  

Erkec, O. E., & Yetkin, Y. (2014). Anatomic, functional and cognitive asymmetries in 

monozygotic twins with discordant handedness. Eastern Journal of 

Medicine, 19(4), 185. 

Erkeç, Ö. E., & Yetkin, Y. (2015). Asymmetry relations between laterality IQ 

memory and management of dominant hemispheres in twins. Eastern Journal 

Of Medicine, 20(2), 70-75. 

Fox, C. S., Pencina, M. J., Wilson, P. W., Paynter, N. P., Vasan, R. S., & D’Agostino 

Sr, R. B. (2008). Lifetime risk of cardiovascular disease among individuals 

with and without diabetes stratified by obesity status in the Framingham heart 

study. Diabetes care, 31(8), 1582-1584. 

Galton, F. (1875) ‘The history of twins, as a criterion of the relative powers of nature 

and nurture’, Fraser’s Magazine, vol. 12, pp. 566–76. Revised version 

reprinted in Journal of The Anthropological Institute, vol. 5, pp. 391–406, 

1876. 

Gordis, L. (2013). Epidemiology E-Book. Elsevier Health Sciences. 

Graham, A. J., Macdonald, A. M., & Hawkes, C. H. (1997). British motor neuron 

disease twin study. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 62(6), 

562-569. 

Guerrini, R., & Buchhalter, J. R. (2014). Epilepsy phenotypes and genotype 

determinants: Identical twins teach lessons on complexity. Neurology, 83(12), 

1038-1039. 

Hall, J. G. (2003). Twinning. The Lancet, 362(9385), 735-743. 

Hansen, T., Skytthe, A., Stenager, E., Petersen, H. C., Brønnum-Hansen, H., & 

Kyvik, K. O. (2005b). Concordance for multiple sclerosis in Danish twins: an 

update of a nationwide study. Multiple Sclerosis Journal, 11(5), 504-510. 

Hansen, T., Skytthe, A., Stenager, E., Petersen, H. C., Kyvik, K. O., & Brønnum-

Hansen, H. (2005a). Risk for multiple sclerosis in dizygotic and monozygotic 

twins. Multiple Sclerosis Journal, 11(5), 500-503. 

Hawkes, C. H. (1997). Twin studies in medicine--what do they tell us?. QJM: 

monthly journal of the Association of Physicians, 90(5), 311-321. 



Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler| 188 

 

  

Ingelfinger, F., Gerdes, L. A., Kavaka, V., Krishnarajah, S., Friebel, E., Galli, E., ... & 

Becher, B. (2022). Twin study reveals non-heritable immune perturbations in 

multiple sclerosis. Nature, 603(7899), 152-158. 

Izatovna, T. S. (2021). The Influence Of Psychogenetıc Factors On The Upbrıngıng 

Of Twıns In Uzbek Famılıes. ResearchJet Journal of Analysis and 

Inventions, 2(05), 297-303. 

Kaprio, J., & Silventoinen, K. (2011). Advanced methods in twin studies. Genetic 

Epidemiology, 143-152. 

Kaprio, J., Tuomilehto, J., Koskenvuo, M., Romanov, K., Reunanen, A., Eriksson, J., 

... & Kesäniemi, Y. A. (1992). Concordance for type 1 (insulin-dependent) and 

type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus in a population-based cohort 

of twins in Finland. Diabetologia, 35(11), 1060-1067. 

Leggio, M., Lombardi, M., Caldarone, E., Severi, P., D'emidio, S., Armeni, M., ... & 

Mazza, A. (2017). The relationship between obesity and hypertension: an 

updated comprehensive overview on vicious twins. Hypertension 

research, 40(12), 947-963. 

Luft, F. C. (2001). Twins in cardiovascular genetic research. Hypertension, 37(2), 

350-356. 

MacGregor, A. J., Snieder, H., Schork, N. J., & Spector, T. D. (2000). Twins. Novel 

uses to study complex traits and genetic diseases. Trends Genet, 16(3), 131-

134. https://doi.org/10.1016/s0168-9525(99)01946-0  

Mayo, O. (2009). Early research on human genetics using the twin method: who 

really invented the method?. Twin Research and Human Genetics, 12(3), 237-

245.  

MCTFR, (2022). https://mctfr.psych.umn.edu/twinstudy/whytwins.html (Son erişim 

tarihi: 15.11.2022). 

MSU Twin Registray, (2022a). https://msutwinstudies.com/ (Son erişim tarihi: 28 

Mart 2022). 

MSU, (2022b). https://msutwinstudies.com/why-twin-studies (Son erişim tarihi: 

15.11.2022). 



189 | Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler 

 

  

Mumford, C. J., Wood, N. W., Kellar-Wood, H., Thorpe, J. W., Miller, D. H., & 

Compston, D. A. S. (1994). The British Isles survey of multiple sclerosis in 

twins. Neurology, 44(1), 11-11. 

Naukkarinen, J., Rissanen, A., Kaprio, J., & Pietiläinen, K. H. (2012). Causes and 

consequences of obesity: the contribution of recent twin studies. International 

Journal of Obesity, 36(8), 1017-1024. 

Neuroscience. (2022). https://neurosciencenews.com/genetics-environment-ms-

20081/ 

Penkert, H., Lauber, C., Gerl, M. J., Klose, C., Damm, M., Fitzner, D., ... & Simons, 

M. (2020). Plasma lipidomics of monozygotic twins discordant for multiple 

sclerosis. Annals of clinical and translational neurology, 7(12), 2461-2466. 

Porta M. (2008). A Dictionary of Epidemiology, 5th ed. New York, Oxford 

University Press. 

Sahu, M., & Prasuna, J. G. (2016). Twin studies: A unique epidemiological 

tool. Indian journal of community medicine: official publication of Indian 

Association of Preventive & Social Medicine, 41(3), 177. 

Silva, S., Martins, Y., Matias, A., & Blickstein, I. (2011). Why are monozygotic twins 

different? J Perinat Med, 39(2), 195-202. https://doi.org/10.1515/jpm. 

2010.140  

Silventoinen, K., & Konttinen, H. (2020). Obesity and eating behavior from the 

perspective of twin and genetic research. Neuroscience & biobehavioral 

reviews, 109, 150-165. 

Sofaer JA (1990). Twins. In Principles And Practice Of Medical Genetics, A. E. H. 

Emergy and D. L. Rimion (Eds), Second Ed. 175-182.  

Tan, Q., Christiansen, L., von Bornemann Hjelmborg, J., & Christensen, K. (2015). 

Twin methodology in epigenetic studies. J Exp Biol, 218(Pt 1), 134-139. 

https://doi.org/10.1242/jeb.107151  

Twins. (2022). https://www.twins.org.au/research/why-twin-research  (Son erişim 

tarihi: 28 Mart 2022). 



Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler| 190 

 

  

TwinsUK. (2022). https://twinsuk.ac.uk/about-us/what-is-twinsuk/. Son erişim tarihi: 

28 Mart 2022.  

Vadlamudi, L., Milne, R. L., Lawrence, K., Heron, S. E., Eckhaus, J., Keay, D., ... & 

Berkovic, S. F. (2014). Genetics of epilepsy: the testimony of twins in the 

molecular era. Neurology, 83(12), 1042-1048. 

van Dongen, J., Slagboom, P. E., Draisma, H. H., Martin, N. G., & Boomsma, D. I. 

(2012). The continuing value of twin studies in the omics era. Nat Rev Genet, 

13(9), 640-653. https://doi.org/10.1038/nrg3243  

Voracek, M., & Loibl, L. M. (2007). Genetics of suicide: a systematic review of twin 

studies. Wien Klin Wochenschr, 119(15-16), 463-475. 

https://doi.org/10.1007/s00508-007-0823-2  

Web of Since, 2022. https://www.webofscience.com/wos/woscc/ summary/56641c08-

f644-47a7-9978- f02771817371-2d0d6c17/relevance/1. (Son erişim tarihi: 28 

Mart 2022). 

Wessel, J. (2013a). Twin Studies. In: Gellman M.D., Turner J.R. (eds) Encyclopedia 

of Behavioral Medicine.  Springer.  

Wessel, J. (2013b). Dizygotic Twins. In: Gellman, M.D., Turner, J.R. (eds) 

Encyclopedia of Behavioral Medicine. Springer, New York, NY. 

https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_683. 

Wessel, J. (2020). Dizygotic Twins. In Encyclopedia of Behavioral Medicine (pp. 

690-690). Cham: Springer International Publishing. 

Willemsen, G., Ward, K. J., Bell, C. G., Christensen, K., Bowden, J., Dalgård, C., ... 

& Spector, T. (2015). The concordance and heritability of type 2 diabetes in 

34,166 twin pairs from international twin registers: the discordant twin 

(DISCOTWIN) consortium. Twin Research and Human Genetics, 18(6), 762-

771. 

Wirdefeldt K.,  Gatz M., Schalling M., Pedersen N.L. (2004). No evidence for 

heritability of Parkinson disease in Swedish twins. Neurology,  63 (2) 305-311. 

Xi, Y. E., Gao, W., Zheng, K., Lv, J., Yu, C., Wang, S., ... & Li, L. (2021). The Roles 

of Genetic and Early-Life Environmental Factors in the Association Between 

https://doi.org/10.1038/nrg3243


191 | Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler 

 

  

Overweight or Obesity and Hypertension: A Population-Based Twin 

Study. Frontiers in endocrinology, 1265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler| 192 

 

  

 

 

 

 

 



193 | Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM  11  
 

BASİT ARACILIK MODELİ VE ANALİZİ 

 

Prof. Dr. Sıddık KESKİN1 

Murat Doğuş GÜNEL2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı,  Van, Türkiye. 

skeskin@yyu.edu.tr, Orcid ID: 0000-0001-9355-6558  
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van, 

Türkiye. mdgunel@hotmail.com, Orcid ID: 0000-0002-4689-9491 

mailto:skeskin@yyu.edu.tr
mailto:mdgunel@hotmail.com


Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler| 194 

 

  



195 | Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Derlemeler 

 

1. GİRİŞ 

Bilimsel çalışmalara konu olan özellikler (değişkenler) için yapılacak 

olan araştırmalarda, ilgilenilen özellik veya özellikler ile diğer özellikler arası 

ilişkiler incelenir. İlgilenilen özellik, sürekli bir değişken ve bu özellikle 

ilişkili olabileceği düşünülen özellik veya özellikler kategorik değişken 

(faktör) ise ilgilenilen özellik bakımından kategorik değişkenin seviyeleri 

arasında fark olup olmadığı belirlenirken, her iki özelliğin de sürekli değişken 

olması durumunda bu özellikler arasındaki ilişki incelenir. Özellikler 

arasındaki ilişkiler; ilişkinin yapısına göre doğrusal ilişki ve doğrusal olmayan 

ilişki olarak ifade edilebilirken, aralarındaki ilişkinin belirlenmek istendiği 

değişken sayısına göre de basit ve çoklu ilişkiler olarak ifade edilebilir. 

Hesaplama adımları ve yorumlamanın kısmen kolay olması nedeniyle, 

doğrusal olmayan ilişkilere göre doğrusal ilişkileri belirlemeye yönelik 

geliştirilen analiz yöntemleri daha yaygındır. Korelasyon ve regresyon 

katsayısı, sürekli değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi belirlemeye yönelik 

yaygın kullanılan iki katsayıdır. Araştırıcının bağımsız (açıklayıcı) değişken 

olarak aldığı değişkenle (X değişkeni) bağımlı (cevap değişkeni) değişken 

olarak aldığı (Y değişkeni) değişken arasında hesaplanan korelasyon ve 

regresyon katsayıları, sırasıyla basit korelasyon ve regresyon katsayısı olarak 

ifade edilir. Bir bağımlı değişkene karşılık birden çok bağımsız değişken 

arasındaki ilişki incelenmek isteniyorsa, bu durumda hesaplanan korelasyon 

ve regresyon katsayıları çoklu korelasyon ve regresyon katsayısı olarak 

adlandırılır. 

Basit korelasyon katsayısı, iki özellik (X ve Y değişkenleri) arasındaki 

ilişkinin yönünü ve derecesini (yüzde olarak) belirtir. Regresyon katsayısı ise 

bağımsız değişkendeki 1 birimlik (kendi birimi cinsinden) artışa karşılık, 

bağımlı değişkendeki kendi birimi cinsinden ortalama değişim miktarını 

belirtir. 

İki özellik arasında hesaplanan korelasyon katsayısı, birçok durumda, 

nedensellik (sebep-sonuç, cause-effect) yapısını incelemek için de 
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kullanılabilir. Bireylerin Yaşları ile Sistolik kan basıncı arasındaki ilişkide, 

“Sistolik Kan Basıncı” sonuç, “Yaş” sebep değişkeni olarak alınabilir. Benzer 

şekilde ağırlık ile kolesterol arasındaki ilişki için “Ağırlık” sebep, 

“Kolesterol” sonuç değişkeni olarak alınabilir. Ancak, iki değişken arasındaki 

ilişkiyi, diğer değişken veya değişkenler etkileyebilir. Diğer bir ifade ile iki 

değişken arasındaki ilişkinin içerisinde üçüncü değişken veya değişkenlerin 

de payı olabilir. 

İki değişken arasındaki ilişkiye etkili olabilecek üçüncü bir değişken; 

kurulan modele göre aracı değişken (mediator variable) ve karıştırıcı değişken 

(confounder variable) olarak adlandırılırken bu değişkenin etkisi de aracılık 

etkisi (mediation effect) ve karıştırıcı etki (confounding effect) olarak 

adlandırılır. Kurulan model sebep-sonuç ilişkisini içeriyorsa aracılık 

etkisinden, içermiyorsa karıştırıcı etkiden söz edilir (Yu ve Li, 2022).  

Bilimsel çalışmalarda, ilgilenilen özelliğe doğrudan ve dolaylı etkili 

olabilecek özelliklerin, (değişkenlerin) nedensellik temelinde doğru olarak 

belirlenebilmesi oldukça önemlidir. Özellikle sağlık bilimlerinde, hastalıkların 

tedavi sürecinde doğrudan ve dolaylı etkilerin belirlenmesine ihtiyaç 

duyulabilir. Bu bağlamda, aracılık modelleri ve aracılık analizleri 

kullanılabilir. Bu çalışmada basit aracılık modeli ve analizi, genel özellikleri 

ile açıklanarak bir uygulama yapılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

2.1. Materyal  

Çalışmada uygulama materyali olarak; gerçek değerlerle uyumlu olacak 

şekilde; bireylerin Yaş (X, yıl), Ağırlık (M, kg) ve Sistolik Kan Basıncı (SKB, 

Y, mmHg) özelliklerine ilişkin hipotetik veri seti (n = 96) kullanılmıştır. 

Çalışmaya dahil edilen değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler ve değişkenler 

arası korelasyon katsayıları Tablo 1'de verilmiştir. 
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Tablo 1: Özelliklere ait tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon katsayıları 

n = 96 Tanımlayıcı İstatistikler Korelasyonlar [**:p<0.01] 

Değişkenler Ort. St. Sap. Min. Mak.  Yaş Ağırlık SKB 

Yaş (Yıl) [X] 58.59 12.507 27 88 Yaş  1   

Ağırlık (Kg) [M] 77.25 6.149 65 92 Ağırlık  0.345** 1  

SKB (mmHg) [Y]  123.59 10.704 100 160 SKB  0.526** 0.480** 1 

 

Uygulamada, Sistolik kan basıncı bağımlı değişken, Yaş ise bağımsız 

değişken alınarak Basit regresyon analizi yapılmıştır. Daha sonra, Yaş ve 

Sistolik kan basıncı ile ilişkili olabileceği düşünülen Ağırlık değişkeni, aracı 

değişken olarak alınmış ve basit aracılık modeli oluşturulmuştur. Bu modele 

göre analizler, SPSS eklentisi olan PROCESS v4.2 programı kullanılarak 

yapılmıştır. 

 

2.2. Yöntem  

2.2.1. Bağımsız Değişken 

Bağımsız veya açıklayıcı değişken, araştırıcının ifade etmiş olduğu 

modelde, bağımlı değişken (cevap değişkeni) olarak aldığı değişkene etkili 

olabileceği düşünülen değişkendir. Modelin, nedensellik (sebep-sonuç ilişkisi) 

içeren bir model olması durumunda, bağımsız değişken sebep (neden) 

değişkeni olarak ifade edilebilir.  

 

2.2.2. Bağımlı Değişken 

Bağımlı değişken (çıktı, output, cevap veya yanıt değişkeni) 

araştırıcının ifade etmiş olduğu modelde, bağımsız değişkenden etkilendiği ve 

bağımsız değişkene göre değiştiği düşünülen değişkendir. Modelin, 

nedensellik (sebep-sonuç ilişkisi) içeren bir model olması durumunda, bağımlı 

değişken, sonuç değişkeni olarak ifade edilebilir. 
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2.2.3. Aracı (Mediator) Değişken 

İki değişen arasındaki ilişki, üçüncü değişken veya değişkenlerden 

etkilenebilir. Diğer bir ifade ile iki değişken arasındaki ilişkinin içerisinde, her 

iki değişken ile ilişkili olabilen üçüncü değişken veya değişkenlerin payı 

olabilir. Araştırıcının, ifade ettiği modelin nedensellik modeli olması 

durumunda; sebep ve sonuç değişkeni ile ilişkili olan üçüncü değişken veya 

değişkenler, “Aracı Değişken (Mediator Variable)” olarak adlandırılır. Diğer 

bir ifade ile aracı değişken, bir sebep değişkeninden sonuç değişkenine giden 

etkiyi aktaran değişken olarak da ifade edilebilir. 

 

2.3. Aracılık Modeli ve Analizi 

Aracılık modeli ve aracılık analizi, bir bakıma regresyon modeli ve 

regresyon analizi ile eşdeğer olduğundan ve katsayılar standart regresyon 

analizi yöntemi ile tahmin edilebildiğinden, aracılık analizi de standart 

regresyon analizinin varsayımlarını gerektirmektedir. 

Çalışmaya dahil edilen değişkenlerden; Sistolik kan basıncı sonuç 

değişkeni (Y), Yaş ise sebep değişkeni (X) olarak alındığında, diğer bir ifade 

ile bireylerin Sistolik kan basıncındaki değişimin sebebinin, Yaştaki değişim 

olduğu varsayıldığında, buna ilişkin sebep-sonuç diyagramı Şekil 1’deki 

gösterilebilir. 

 

 

Şekil 1: Yaş ile Sistolik Kan Basıncı arasındaki sebep-sonuç diyagramı 

 

Şekil 1’deki diyagrama göre; Yaştan (X), Sistolik kan basıncına (Y) giden ok; 

Yaşın, Sistolik kan basıncı üzerine olan toplam etkisini ifade eder ve bunu 

belirlemek üzere basit regresyon modeli;  

Y = i1 + cX + e1       (1) 

olarak yazılır. 
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Ağırlık değişkeninin Yaş ve Sistolik kan basıncı ile ilişkili olduğu 

varsayıldığında ve bu değişken, aracı değişken (M) olarak alındığında, diğer 

bir ifade ile Yaştaki değişimin Ağırlıkta değişime neden olacağı ve ağırlıktaki 

değişimin de Sistolik kan basıncında değişime neden olacağı düşünüldüğünde, 

basit aracılık diyagramı Şekil 2’deki gibi gösterilebilir. 

 

 

Şekil 2: Bir aracı değişkene göre basit aracılık diyagramı 

 

Şekil 2’deki diyagramda; c′ ile gösterilen katsayı; Yaşın (X), Sistolik kan 

basıncına (Y) doğrudan etkisini göstermektedir. a ile gösterilen katsayı, Yaşın 

(X), Ağırlığa (M) etkisini ve b ile gösterilen katsayı da Ağırlığın (M), Sistolik 

kan basıncına (Y) etkisini göstermektedir. 

Buna göre Ağırlık (M) için model;  

M = i2 + aX + e2       (2) 

olarak yazılırken, Sistolik kan basıncı (Y) için model; 

Y = i3 + c′X + bM + e3       (3) 

olarak yazılır. 

Eşitlik 1, 2 ve 3’te;  

i1, i2, ve i3; regresyon sabitleri, 

c, a, c′; regresyon katsayıları ve  

e1, e2, e3; hata terimleridir. 

Eşitlik 1, 2, 3'teki regresyon katsayıları, standart regresyon analizi yöntemi ile 

bulunabilir (MacKinnon, 2008; Rijnhart ve ark., 2017; Hayes, 2022) ve bu 

katsayılara dayalı olarak; sebep değişkeni olan Yaşın, Ağırlık aracı değişkeni 
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üzerinden Sistolik kan basıncına olan dolaylı etkisi (Indirect effect, IE), a ve b 

katsayılarının çarpımı olarak ifade edilir (IE = axb) ya da sebep değişkeni olan 

Yaşın toplam etkisi (c); Yaşın doğrudan etkisi (c′) ile Ağırlık aracı değişkeni 

üzerinden olan dolaylı etkisinin toplamına eşittir [c = c′ + (axb)]. Bu durumda, 

dolaylı etki [IE veya (axb) = c-c′] olarak ifade edilir. Bununla birlikte, 

Aracılık oranı (Proportion Mediated) = [ab/(ab + c′) veya 1- (c′/c)] olarak 

hesaplanabilir (MacKinnon, 2008; Rijnhart ve ark., 2017). 

Aracılık modellerinde, aracı değişkenin önemliliği veya “a x b” olarak 

hesaplanan dolaylı etkinin sıfırdan farklı olup olmadığı, Sobel testi ile 

sınanabilir (test edilebilir). 

Buna göre H0 test hipotezi, H0: “axb” = 0 veya IE = 0 olarak ifade 

edilir. Dolaylı etkinin standart hatası (Sab veya SIE) 

 

𝑆𝑎𝑏 = √𝑏2𝑠𝑎
2 + 𝑎2𝑠𝑏

2 

olarak hesaplanır. Eşitlikte; Sa ve Sb sırası ile a ve b regresyon katsayılarının 

standart hatasıdır. Böylece Z test istatistiği; 

Z = ab / Sab olarak hesaplanır (Warner, 2012; Hayes, 2022). 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Basit aracılık modeline göre yapılan aracılık analizi özet sonuçları 

Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü üzere, dolaylı etki de dâhil 

olmak üzere tüm etkiler istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0.01) 
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Tablo 2: Aracılık analizi özet sonuçları  

Değişken Katsayı St. Hata p 
Güven 
Aralığı 

HKO R2 

Yaş → SKB [c] 0.451 0.075 0.001 0.302-0.599 83.71 0.28 

Yaş → Ağırlık [a] 0.169 0.047 0.001 0.075-0.264 33.66 0.12 

Ağırlık → SKB [b] 0.590 0.152 0.002 0.289-0.892 

72.75 0.38 

Yaş’ın SKB’ye 

Doğrudan Etkisi [c] 
0.350 0.075 0.001 0.202-0.498 

Yaş’ın SKB’ye 

Ağırlık Üzerinden 

Dolaylı Etkisi [axb]  
0.101 0.046 0.004# 0.020-0.201 

#: Sobel testine göre hesaplanan p değeri 

 

 

Şekil 3: Yaşın (X) Sistolik kan basıncına (Y) toplam etkisi 

 

İlk olarak, aracı değişken olmadığı varsayıldığında, diğer bir ifade ile 

Yaşın Sistolik kan basıncına etkisinin, herhangi bir üçüncü değişkenden 

etkilenmediği varsayıldığında, Yaşa ait regresyon katsayısı 0.451 mmHg 

olarak bulunmuştur (Tablo 1 ve Şekil 3). Buna göre yaştaki her 1 yıllık artışa 

karşılık, sistolik kan basıncının da 0.451 mmHg artacağı beklenmektedir. 

Modele ilişkin belirleme katsayısı (R2) %28 olup, Sistolik kan basıncındaki 

varyasyonun %28’i yaştaki varyasyon ile açıklanabilir bulunmuştur. Benzer 

şekilde, yaşın ağırlığa etkisinin herhangi bir üçüncü değişkenden 

etkilenmediği varsayıldığında, Yaşa ait regresyon katsayısı 0.169 kg olarak 

bulunmuştur. Buna göre yaştaki her 1 yıllık artışa karşılık, ağırlıkta da 0.169 

kg artış olacağı beklenmektedir. Bu modele ilişkin belirleme katsayısı ise %12 

olarak bulunmuştur. 

Yaşın, Sistolik kan basıncına olan doğrudan etki miktarını ve Ağırlık 

değişkeni üzerinden olan dolaylı etki miktarını belirlemek üzere, aracılık 

analizi yapılarak, Sistolik kan basıncı ile Yaş arasındaki nedensel (sebep-
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sonuç ilişkisi) modelde, 0.451 mmHg olarak bulunan Yaşa ait toplam etki 

miktarı iki unsura ayrılmıştır. Buna göre Yaşın Sistolik kan basıncına 

doğrudan etkisi, 0.350 mmHg olarak bulunurken, Ağırlık değişkeni üzerinden 

olan dolaylı etkisi 0.101 (0.451- 0.350 = 0.101 veya [a x b] = 0.169 x 0.590  

0.100) mmHg olarak bulunmuştur (Tablo 1 ve Şekil 4). 

 

 

Şekil 4: Basit aracılık modeli analiz sonuç diyagramı 

 

Böylece Yaşın, Sistolik kan basıncı üzerine doğrudan etki payı %77.6 

iken (0.350/0.451), dolaylı etki payı veya Ağırlık değişkeni için aracılık 

oranı %22.4’tür (0.101/0.451 veya 1- 0.776). 

Yaşın, Sistolik kan basıncına etkisinin, herhangi bir üçüncü 

değişkenden etkilenmediği, diğer bir ifade ile Yaş ile Sistolik kan basıncı 

arasında herhangi bir aracı değişken olmadığı varsayıldığında; Hata Kareler 

Ortalaması (HKO) 83.71 iken, Ağırlık değişkeninin aracı değişken olarak 

modele eklenmesi ile Hata Kareler Ortalaması (HKO) yaklaşık 11 birim 

azalarak 72.75 olmuştur. Buna bağlı olarak belirleme katsayısı da %10 

artarak, %38 olmuştur. 

Ağırlık değişkenine ait aracılık etkisinin önemli olup olmadığını test 

etmek üzere (H0: IE veya (a x b) = 0; Dolaylı etki sıfırdır veya Ağırlık 
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değişkeninin aracılık etkisi yoktur. Böylece aracı değişkenin modele 

alınmasına gerek yoktur.) Sobel testi için dolaylı etkinin standart hatası; 
 

Sab = √0,592 x 0,0472 + 0,1692 x 0,1522 = 0.038 olarak bulunmuş ve 

buna ait test istatistiği; Z = 0.101/0.038 = 2.66 olarak hesaplanmıştır. Böylece 

p değeri [2.66 için → 0.4960 ve (0.05-0.4960 = 0.004 )] = 0.004’tür. Bu 

sonuca göre test hipotezi reddedilmiş ve Ağırlık değişkeninin aracılık etkisi 

istatistik olarak önemli (anlamlı) bulunmuştur. 

Aracılık analizinde, aracı değişkeninin etkisi farklı şekillerde test 

edilebilir. Bunlardan birisi, “Güven Aralığı” yöntemi olup, bu yöntemde 

güven aralığının sıfırı içermesi, aracı değişkenin istatistik olarak önemli 

olmadığını belirtir. Diğer yöntem ise Sobel testi olarak da bilinen yöntem olup 

bu yöntemde dolaylı etki, standart hatasına bölünerek, test istatistiği (Z) 

hesaplanır. Alternatif bir diğer yöntem ise dolaylı etkiyi oluşturan 

katsayılardan (a ve b) herhangi birisinin istatistik olarak önemli bulunmasının, 

dolaylı etkinin de önemli olduğu şeklinde yorumlanmasıdır. Ancak bu 

yaklaşımın, güven aralığı ile uyumsuz olma durumu olabilmektedir 

(MacKinnon, 2008). 

Aracılık analizi, bilimsel çalışmalarda ele alınan değişken ya da 

değişkenlerin, aracılık etkisi gösterip göstermediğini araştırmak için 

kullanılan istatistik işlemleri içerir (Iacobucci, 2008). Bunun yanı sıra aracılık 

analizi, sebep değişkeninin sonuç değişkenini doğrudan ve dolaylı olarak nasıl 

etkilediğini belirlemek üzere aracı (mediator) değişkeni dikkate alarak modeli 

analiz eder (Gunzler ve ark., 2013). 

Aracılık analizi, orijinal değişkenlerle yapılabileceği gibi standardize 

edilmiş değişkenlerle de yapılabilir. Özellikle, ölçü birimleri birbirinden farklı 

olan değişkenlerden (özelliklerden) oluşan modellerde, standardize edilmiş 

değişkenlerle yapılacak aracılık analizinin tercih edilmesi önerilmektedir. Zira 

farklı ölçü birimlerine sahip değişkenlere ait katsayıların yorumlanmasında 

dikkatli olunması gerekmektedir. 
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4. SONUÇ  

Değişkenler arasındaki ilişkilerin nedensellik (sebep-sonuç ilişkisi) 

yapısında incelenmek istenilmesi durumunda; sebep değişkeninin sonuç 

değişkenine olan toplam etkisinin, aracı değişken veya değişkenler üzerinden 

doğrudan ve dolaylı etki olarak ayrılması için aracılık analizinden 

yararlanılabilir. 
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