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ÖN SÖZ  

Sağlık bilimleri akademik çalışmalarında disiplinler arası yaklaşım ve 

multidisipliner çalışmalar kaçınılmazdır. Sağlık bilimleri alanında hayatı 

kolaylaştırma amacı ile yapılan tanı, teşhis ve tedavi yaklaşımlarının 

iyileştirilmesi ve canlıların yaşam kalitesinin artırılması için bilim dallarının bir 

arada çalışması önem arz eder. Burada disiplinler arası diyalog ve çalışmalar, 

sorunları çözüme kavuşturmada, farklı seçenekler sunulabilmede, farklı bir 

vizyon ile konunun ele alınmasında ve çözüm üretebilme de büyük avantaj 

sağlamaktadır.  

Bu kitap daha önce sizlere sunulmuş olan “SAĞLIK BİLİMLERİNDE 

GÜNCEL BAŞLIKLAR” serisinin üçüncü kitabı olarak, farklı sağlık ve 

disiplin alan uzmanları tarafından çeşitli konular ile güncel bilgiler ve 

çalışmaları kapsamaktadır. Akademik bilim insanlarının, çalışanların ve 

öğrencilerin okuyup yararlanabileceği bir kaynak olacağı kanaatinde 

olduğumuz bu kitaptan tüm insanlığın faydalanması ümidi ile… Kitabın 

yazılma sürecinde emeği geçen İKSAD Publishing House çalışanlarına ve kitap 

bölüm yazarlarımıza teşekkür ederiz. 

Doç. Dr. Adnan AYAN  

Doç. Dr. Osman YILMAZ  

    Doç. Dr. Özlem ORUNÇ KILINÇ  

      Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cihat ÖNER  

Van – 2022 
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GİRİŞ 

İnsan sağlığı için ve çevre için küresel bir problem olan endokrin 

bozucular özellikle son yıllarda daha çok dikkat çekiyor. Endokrin bozucu 

kimyasallar çevrede ve ekosistemde birikerek canlıların sağlığını tehdit ediyor, 

bazı türlerin yok olmasına sebep oluyor. Günlük hayatımızda sık kullandığımız 

bazı ürünlerin yapısında endokrin bozucu kimyasallar bulunuyor. Bu durumda 

bu etkenlere kronik bir maruziyet söz konusu olabiliyor. Dere ve göllerimizdeki 

balıklar ölüyor, bazı su canlılarında genetik ya da sonradan gelişen anomaliler 

gözleniyor. İnsanlarda, obezite artıyor, kanser türleri daha sık görülüyor, 

erkeklerde sperm sayısı düşüyor ve müdahaleli gebelik oranı artıyor. 

Erkeklerde meme büyümesi artan sıklıkla gözleniyor. Kızlarda erken ergenlik 

sıklığı bütün dünyada artıyor ve ergenlik yaşı giderek küçülüyor. Bunların 

nedenlerini tam olarak bilemiyoruz ancak son 30 yıldaki araştırmalar endokrin 

bozucuların sağlığımızı olumsuz etkilediğini gösteriyor. Endokrin bozucuların 

canlılar üzerinde etkileri ile ilgili çalışmalar her geçen gün artarak devam 

ediyor. 

Endokrin bozucular, endokrin sistemin fonksiyonunu değiştirerek 

sağlıklı bir organizmada, sonraki kuşakların veya bir alt popülasyonlarında 

olumsuz sonuçlara yol açan ekzojen madde veya madde karışımlarıdır. 

Endokrin bozucu kimyasallar endokrin sistemin işleyişini bozarak, 

organlar ve sistemler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ve çeşitli 

mekanizmalarla farklı sistemleri etkileyebilecekleri bildirilmektedir. Endokrin 

bozucular; hormonların üretimi, taşınması, parçalanması ve atılımını 

etkiledikleri gibi, hormonun hedef hücredeki etkilerini de 

değiştirebilmektedirler (Valeria et al.2017). 

Endokrin sistem üzerine yapılan ilk çalışmalar üreme sistemi üzerindeki 

etkileri araştırılmış olsa da günümüzde obezite, diyabet, kanser, immun sistem 

bozukluğu, kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklar üzerindeki etkilerini ortaya 

koyan pek çok çalışma bulunuyor. Sonuç olarak, toplum sağlığını 

koruyabilmek ve iyileştirebilmek için endokrin bozucular hakkında daha fazla 

farkındalık oluşturulmalı ve önlemler alınmalı. 
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ENDOKRİN BOZUCU KİMYASALLARIN 

SINIFLANDIRILMASI 

Endokrin bozucu kimyasalları 3 grupta inceleyebiliriz (UNEP 2009, 

Stumm-Zollinger 1965) 

1. Sentetik üretilen hormonlar:  

Bu kapsamda doğum kontrol ilaçları, hormon replasman tedavileri ve 

bazı hayvansal gıda katkı maddeleri yer almaktadır. 

2. Doğal endokrin bozucular:  

Bu grup endokrin bozucu kimyasallar genellikle fito-östrojenler olarak 

isimlendirilirler. Doğal hormon yapısında oldukları için düşük dozlarda 

kolayca yıkılır ve depolanmazlar. Fitoöstrojenler çok miktarlarda ve uzun süreli 

alınmaları sonucunda zararlı etkileri ortaya çıkar. 

3. Çevresel endokrin bozucular:  

Bu maddeler genel olarak endüstri alanında kullanılmak üzere 

geliştirilmiş kimyasallar ve farklı çevresel kirleticilerdir. Bu grupta; biyosidler, 

insektisitler, herbisitler, nematositler, fungusitler, endüstriyel kimyasallar 

(bisfenol A, polivinil karbon), ağır metaller vardır.  

Gıdaların ambalajlanmasında kullanılan plastik materyalin içinde 

bulunan bazı maddeler, temizlik malzemeleri ve çözücüler gibi organik 

kimyasalların da endokrin bozucu olma potansiyeli vardır.  

1.1. Endokrin Bozucuların yapıları 

Epidemiyolojik çalışmalar ve klinik kanıtlar, endokrin bozucu kimyasal 

maruziyetinin farklı organ sistemlerini hedef alarak doğum kusurları, diyabet, 

obezite, üreme bozuklukları ve kanser riskinin artması gibi birden fazla sağlık 

sorununa yol açtığını göstermektedir ( Deb & Mandal 2017, Latchney, Fields 

and Susiarjo 2018). Endokrin bozucu kimyasallar  (EBK) toksisitelerini, 

dokuların büyümesini ve gelişmesini destekleyen normal hormonal 

homeostatik mekanizmalara müdahale ederek ortaya koymaktadır ( Sifakis et 

al. 2017).  
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Tablo 1.Bazı EBK’lerin yapıları, kaynakları ve potansiyel sağlık etkileri (Deb &, 

Mandal  2017) 

EBK Yapı Kaynak Sağlık Etkisi 

Bisfenol A 

 

Besinler, 

plastikler ve diş 
macunları  

Obezite, erken 
ergenlik, düşük 

 

Dietilstilbestro
l 

 

Farmasötikler, 

sığır kümes 

hayvanları ve 
koyunlar için yem 

katkı maddesi 

Berrak hücreli 

adenokarsinom, 

gebelik 
komplikasyonları, 

infertilite 

DDT 

 

Boyalar, 
plastikler, kauçuk 

ürünler, karbonsuz 

kopya kâğıdı 

 

Erken doğum, sperm 
kalitesinde azalma, 

konjenital hipotiroidi, 

daha kısa menstrual 

döngü, meme kanseri 

Ftalat 

 

Böcek ilacı, tekstil 

ve halı, ahşap 

koruyucu 

Nörodejenerasyon, 
DNA hasarı, hücre 

zarı akışkanlığının 

azalması, kolesterol 

içeriğinin artması, 
protein ve lipid 

oksidasyonu 

TCDD 

 

Deterjanlar, 

plastik giysiler, 
sabunlar, 

şampuanlar, ojeler 

Üreme sistemini 
etkiler 

Genistein 

 

Soya içeren 

gıdalar ve diyet 

takviyeleri 

Gelişmekte olan 

fetüsün üreme 
sağlığını, yetişkin 

hipotalamus-hipofiz-

gonadal aksının 

fonksiyonunu etkiler 

TCS 

 

Kişisel bakım 

ürünleri, 
dezenfektanlar ve 

sabunlar 

Antibiyotik direnci, 

cilt alerjisi ve tahriş, 
meme ve prostat 

kanseri 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR III | 8 

1.2.  Doz Etki (Maruziyet sonuç) İlişkileri 

Çoğu EBK’nin, açık yan etkilerinin ortaya çıkması için yüksek dozları 

gereklidir. Bu durum, bu kimyasalların düşük dozlarına ömür boyu maruz 

kalma riskleri hakkında tartışmalara neden olmaktadır ( Yilmaz et al.2020 ). 

Endokrin bozucuların doz-yanıt mekanizmaları ile ilgili farklı görüşler 

mevcuttur. Bu görüşlerden ilki; EBK’lerin en düşük dozlar dahil olmak üzere 

her dozda etkili olabildiği yönündedir. Bu görüşe göre önemli olan, endokrin 

bozuculara kritik pencere olarak adlandırılan gelişimsel dönemdeki 

maruziyettir. Bir diğer görüş de endokrin bozucuların düşük ve yüksek dozlarda 

daha etkin olduğudur. Bu görüşe göre EBK’ler non-monotonic bir yanıt (U-

şekilli veya bifazik) oluşturmaktadır. İnsan organizmaları genellikle tek bir 

EBK’den ziyade bir kimyasal karışımına maruz kalmaktadır. Bu durum 

EBK’lerin organizmaya etkisini oldukça karmaşık hale getirmektedir. Farklı 

EBK’ler birbirinin etkisini değiştirebilir, inhibe edebilir veya sinerjistik etki 

gösterebilir ( Lauretta et al. 2019,  Aksan &Özdemir 2016, Papalou et al. 2019).  

Birçok çevresel kirletici arasında BPA, üreme için toksik bir madde 

olarak hareket edebilmekte ve toksik etkilerini düşük dozlarda bile 

gösterebilmektedir ( Banerjee et al.2018). İnsanlar hem diyet hem de diyet dışı 

kaynaklarla BPA'ya maruz kalmaktadır, ancak birincil maruziyet yolunun 

yiyecekler olduğu görülmektedir ( Ariemma et al.2016). EFSA tarafından  BPA 

için tolere edilebilir alım günlük miktarı 50 µg/kg'dan 4 µg/kg vücut 

ağırlığı/güne indirmiştir ( EFSA. Bisphenol A | European Food Safety 

Authority - EFSA 2018). Epidemiyolojik çalışmalar, yaşamın erken döneminde 

BPA'ya maruz kalmanın çocuklarda artan kilo alımı ile ilişkili olduğunu 

bildirmiştir ( Vafeiadi  et al. 2016). Obezojenler olarak adlandırılan bazı 

EBK'ler, özellikle yaşamın erken döneminde, enerji metabolizmasının endokrin 

düzenlenmesine ve yağ dokusu gelişimine müdahale edebilmekte ve daha sonra 

yetişkinlikte kilo alımına ve obeziteye yol açabilmektedir ( Darbre  2017).     

Erken yaşamda EDC'lere maruz kalmanın ayrıca bakteri, virüs, mantar ve 
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kanser hücrelerine karşı yetersiz bağışıklık tepkilerine yol açan inflamatuar 

süreçleri baskıladığı bildirilmektedir (Nowak, Jabłońska and, Ratajczak-Wrona 

2019). Bu nedenle, küresel COVID-19 pandemisi, BPA ve ftalatlar gibi 

EBK'lere maruz kalma yoluyla bağışıklık sisteminin zayıflamasının, SARS 

enfeksiyonuna duyarlılığı da etkileyip etkilemediği sorusunu gündeme 

getirmiştir (Darbre 2020). 

2. ETKİ MEKANİZMALARI 

2.1. Hormonlar üzerine etkileri ve Genetik Etkileri 

    Birçok endokrin bozucu kimyasalın yapısı endojen hormonlara benzer. 

EBK’ler küçük molekül kütleli ajanlardır, bir fenol halkası içerirler ve bu 

özelliklerinden dolayı doğal steroid hormonları taklit edebilir ve steroid 

hormon reseptörlerine agonist ya da antagonist olarak bağlanabilirler. Bu 

moleküller, üreme ve gelişimsel süreçlerin dengesi için gerekli hormonların 

üretim, salgı, transport, metabolizma, reseptör bağlanma fonksiyonu ve 

uzaklaştırılma sürecini etkileyerek, endokrin sistem üzerinde etkili olurlar. 

EBK’ler östrojen reseptörü (ER), androjen reseptörü (AR), progesteron 

reseptörü, tiroid hormon reseptörü (TR) gibi nükleer reseptörler, PPAR-gamma 

reseptörleri, dopamin, norepinefrin, serotonin gibi steroid yapıda olmayan 

reseptörler ve aril hidrokarbon reseptör (ARh) gibi orphan reseptörlere 

bağlanabilirler ( Solecki et al.2017, Adrenal & Grubu 2020) (Şekil 1). 
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Şekil 1.EBK’lerin Temel Özellikleri ( La Merrill et al. 2020) 

EBK’lerin olası etki mekanizmaları 3 madde halinde sıralanabilir ( 

Fendoğlu, Koçer-Gümüşel and  Erkekoğlu  2019):  

1) Vücutta doğal olarak sentezlenen östrojen, androjen ve tiroit hormonu 

gibi hormonları taklit veya kısmi taklit edebilir, üretimlerini 

uyarabilirler. 

2) Hücre içinde endojen hormon reseptörüne bağlanarak antagonist gibi 

davranabilirler. Böylece, endojen hormon reseptöre bağlanamaz ve 

sinyal oluşturulamaz.  

3)  Endojen hormonların karaciğerdeki biyotransformasyonlarını 

değiştirebilirler. 

Tüm hormonlar, belirli bir reseptöre veya reseptörlere bağlanarak 

hareket eder ( La Merrill et al. 2020). Nükleer hormon reseptörlerinin (NR) 

doğal ligandlarına yapısal olarak benzer olan EBK'ler, doğal substrat ile rekabet 

eder ve NR'lere bağlanır. EBK'ye bağlandıktan sonra, NR'ler aktive olur ve NR 

ko-regülatörleriyle birlikte NR hedef gen promotörlerine alınarak kromatinleri 

değiştirir. Kromatinin epigenetik durumlarının değişmesi anormal NR-hedef 
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gen ekspresyonu ile sonuçlanır. EBK'ler hormonlarla doğrudan rekabet 

edebilir, NR ligand bağlama alanlarına bağlanabilir veya allosterik mekanizma 

yoluyla etkileşime girebilir (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Hormon ve EBK aracılı genomik yolak ( Deb & Mandal  2017). 

Bugüne kadar, çoğu araştırma EBK'lerin üreme toksisitesine 

odaklanmıştır ( Shi  et al . 2021). Güncel araştırmalara ait bulgular EBK 

tarafından uyarılan üreme toksisitesinin steroidogenesis, genetik yatkınlık, 

epigenetik mekanizmalar ve oksidatif stres gelişimi ile ilişkisini ortaya 

koymaktadır.  EBK’lerin anti-androjenler, anti-östrojenler ve steroidogenik 

enzim inhibitörleri gibi davranarak steroid üretimi ya da fonksiyonunu 

etkilediği rapor edilmektedir (2 Jeng HA , 2014, 4). Diğer taraftan deney 

hayvanları üzerinde yürütülmüş olan araştırmalarda neonatal dönemde çevresel 

BPA maruziyetinin ilerleyen dönemlerde prekanseröz prostatik lezyonlara 

yatkınlığı artırdığı ortaya konmuştur. Ayrıca, neonatal dönemde BPA 

maruziyetine karşı yanıt olarak çeşitli genlerde metilasyon değişikliklerinin 

gözlendiği ve bu değişikliklerin çoğunlukla kalıcı olduğu bildirilmiştir. Üstelik, 

EBK maruziyeti sonrasında gözlenen bu metilasyon değişikliklerinin F2 

kuşağında tümör oluşturmaya yatkınlığın ortaya çıkmasından da sorumlu 

olduğu değerlendirilmiştir ( Guerrero-Bosagna & Skinner  2009). Benzer 

şekilde, hayvan deneyleri EBK'lerin DNA metilasyon seviyelerinde DNA 

metiltransferaz değişikliklerini indüklediğini ve bunun sonunda üreme işlevi 

için önemli olan organlarda, genlerde, hormonlarda ve sinyal yollarında 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR III | 12 

değişikliklere yol açtığını göstermiştir. Erkeklerde sonuç, sperm miktarı ve 

kalitesinde azalma, prostat kanseri riskinde artış, kriptorşidizm ve kısırlığa yol 

açabilen anormal testis gelişimidir. Kadınlarda, EBK'ler uterusun normal 

gelişimini etkileyebilir, östrojen seviyesini azaltabilir ve kısırlığı artırabilir. 

EBK'lere intrauterin maruziyet plasentanın normal gelişimini etkiler ve 

plasenta fetüs için gerekli besinleri sağlayamaz, bu da erken doğum, düşük 

doğum ağırlığı ve intrauterin retardasyon ile sonuçlanabilir ( Shi Y et al. 2021,  

Rehman  et al. 2018).  

EBK’lerden biri olan BPA vücutta hızla birkaç inaktif metabolite 

metabolize olmaktadır. Buna rağmen yetişkinlerin ve çocukların idrarında, 

anne sütünde ve amniyotik sıvıda serbest BPA bulunmuştur. İnsanlarda BPA 

plasentayı geçer, üridin 5'-difosfo-glukuronosil-transferaz (UDP-UGT) enzimi 

tarafından fetal karaciğerde kısmen inaktive edilir ve esas olarak serbest formda 

amniyotik sıvıda ve yağ dokusunda birikir ( Ariemma  et al. 2016). Bu nedenle 

BPA maruziyeti yetişkinler ve çocuklar için olduğu kadar fetüsler ve yeni 

doğanlar için de ciddi bir sağlık riski oluşturmaktadır ( Di Pietro et al. 2020). 

Bazı çalışmalar, BPA'nın toksik etkilerini östrojen ve androjen gibi nükleer 

reseptörler aracılığıyla uyguladığını iddia ederken, bazı çalışmalar ise BPA'nın 

bir anti-östrojen gibi davranabileceğini ve endojen östrojen ile rekabet ederek 

östrojen yanıtını bloke edebileceğini öne sürmektedir ( Sengupta et al. 2013). 

Ayrıca yapılan çalışmalarda BPA’nın antioksidan dengeyi değiştirdiği, 

mitokondriyal disfonksiyonu indüklediği, granüloza hücrelerinin 

proliferasyonunu ve apoptozunu indüklediği ve oksidatif stres ile ilgili hücre 

sinyal yolundaki bir dizi değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir. BPA'nın 

çoğu daha az toksik olan bisfenol A glukuronid (BPAG) ve bisfenol A sülfata 

(BPAS) dönüştürülürken, kalan serbest BPA, fenoksil radikallerinin enzimatik 

ve enzimatik olmayan oluşumu yoluyla reaktif oksijen türlerini (ROS) indükler 

( Gassman 2017, Huang  et al.2020). EBKlere maruziyet sonrası oluşan 

intrasellüler ROS artışı DNA, protein ve lipit hasarlarına yol açabilir ( Fendoğlu 

et al.2019). Çalışmalarda düşük dozlarda BPA'ya uzun süre maruziyetin olgun 

adipositlerde leptin, tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) interlökin 6 (IL-6), 

interferon-γ (IFN-γ) ve ROS seviyelerini önemli ölçüde arttırdığı sonucuna 

varılmıştır. Bu etkilerle BPA maruziyetinin yumurtalık granüloza hücrelerinde 

belirgin hücresel hasara ve cinsiyet hormonu ve gonadotropin seviyelerinde 

değişikliğe neden olduğu bulunmuştur. Ayrıca bir katalaz bloker ile ön işlem 
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uygulamasının hücresel hasarı daha da kötüleştirdiği gösterilmiştir. Katalazın 

BPA'ya maruz kalan granüloza hücrelerinde oksidatif hasara aracılık etmede 

muhtemelen önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir ( Banerjee et al.   2018, 

Ariemma et al.2016). 

Deneysel veriler, endokrin bozucuların, hipotalamus, yumurtalık ve 

uterusta çok nesilli ve nesiller arası şekillerde dişi üreme anormalliklerine 

neden olabileceğini göstermektedir. Genel olarak fikir birliği, epigenetik 

değişikliklerin kimyasal maruziyetler tarafından indüklendiği ve germ hattı 

yoluyla kalıtıldığı, böylece endokrin bozucuya doğrudan maruz kalmayan 

nesilde üreme işlevlerinde nesiller arası fenotiplere neden olduğudur (Rattan & 

Flaws 2019). Epigenetik değişiklikler, DNA dizisinde herhangi bir yapısal 

değişiklik olmaksızın gen ifadesinde mitoz ve/veya mayoz bölünme yoluyla 

iletilebilen kalıtsal değişiklikler olarak tanımlanır ( Papalou et al. 2019). DNA 

üzerindeki sitozin kalıntılarının metilasyonu, histonların translasyon sonrası 

modifikasyonu ve değiştirilmiş mikroRNA ekspresyonu dahil olmak üzere 

birkaç olası epigenetik değişiklik mekanizması mevcuttur ( Gore et al.2015). 

Bu epigenetik değişiklikler genellikle organizmalarda EBK'ye maruz kaldıktan 

hemen veya uzun süre sonra ortaya çıkabilen fenotipik değişikliklere neden 

olur. Bu özellikler maruz kalma zamanına göre belirlenir. EBK’ler erken 

gelişim sırasında epigenetik değişiklikler getirdiğinde, germ hattındaki 

epigenomu kalıcı olarak değiştirirler ve değişiklikler sonraki nesillere 

iletilebilir. EBK yetişkinlik döneminde epigenetik değişiklikler getirdiğinde, 

bireydeki değişiklikler somatik hücrelerde meydana gelir ve kalıcı değildir 

böylelikle sonraki nesillere aktarılmaz ( Papalou et al. 2019). 

DNA stabilitesinin çevresel faktörlerden etkilendiği ve DNA 

stabilitesindeki değişikliklerin genetik hasar oluşumlarına yol açtığı iyi 

bilinmektedir. Hücresel DNA hasarı çeşitli DNA tamir mekanizmalarını (baz 

eksizyon, nükleotid eksizyonu, mismatch vb.) tetikleyerek hasarın onarılmasını 

sağlamaktadır. Ancak, DNA lezyonlarının tamamen onarılamadığı durumlarda 

gen mutasyonu oluşma riski artmaktadır. Bu durum öncelikle  kanser gibi pek 

çok ciddi hastalığa yol açmaktadır ( Sicińska et al.2021). Bu noktada, 

EBK’lerin genotoksik ve mutajenik etkilerinin de bulunduğu bilinmektedir. 

EBK’lerin genotoksisite potansiyelleri hakkında bilinenlerin sınırlı olmasına 

karşın çeşitli in vitro ve in vivo araştırma sonuçları farklı EBK’lere maruziyet 

sonrasında mutajenisite, klastojenisite, DNA zincir kırıkları ve mikroçekirdek 
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oluşumları ile programsız DNA sentezinin gerçekleştiğini göstermektedir ( 

Quinn-Hosey et al 2012). Tablo 2’de genotoksisite potansiyeli değerlendirilen 

EBK’ler ve DNA hasar potansiyelleri özetlenmiştir. 
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2.2. Oksidatif Stres 

Yapılan birçok araştırmanın sonucu reaktif oksijen türleri (ROT)’nin yol 

açtığı oksidatif stresin, birçok hastalığın temelini oluşturduğunu göstermiştir 

(Dede ve ark., 2019; Öner ve ark., 2020; Yılmaz ve ark, 2021). 

EBKlere maruziyet sonrası oluşan intrasellüler ROT artışı DNA, protein 

ve lipit hasarlarına yol açabilir Bu EBKlere örnek olarak metoksiklor, ftalatlar, 

BPA, PCBler ve DES verilebilir. Oluşan bu hasarlı yapılar kanser de dahil 

olmak üzere birçok hastalığa neden olabilir (Swedenborg et al. 2009). 

2.3. Nükleer Reseptörler Üzerine Etkiler 

Nükleer reseptörler, metabolizmada, gelişimde ve seksüel işlevlerde rol 

alan spesifik genlerin ekspresyonunu modüle eden ligand uyarımlı 

transkripsiyon faktörleridir (Grun & Blumberg 2006). Hedef hücrelerin cinsiyet 

steroidleri, adrenal steroidler, D3 vitamini, tiroit ve retinoid hormonlar gibi 

hormonlara yanıtını düzenleyen 100’den fazla nükleer reseptörü mevcuttur 

(Golub & Doherty, 2004). 

  Yüksek kalorili ve yüksek yağ içerikli diyet ile beslenme ile ve 

beraberinde EBKlere maruz kalma (örneğin, gıda ambalajlarından ftalarlara ve 

BPA’ya maruziyet) durumunda nükleer reseptörlerin uyarılması değişir; 

metabolik sendroma, obeziteye ve adiposit farklılaşmaya yatkınlık artar. 

Obezitenin de kanser altında yatan önemli nedenlerden biri olduğu 

bilinmektedir (Grun & Blumberg 2007). 

2.4. Organlar ve Sistemler Üzerindeki Etkileri 

Yayınlanan bir raporda günlük hayatta kullanılan 800’e yakın kimyasal 

maddenin endokrin bozucu özelliğe sahip olduğu bildirilmiştir (United Nations 

Environment Programme 2012).  Bu EBKlerden vücutta birçok sistem/organ 

etkilenmektedir. Bunun sonucunda EBKlerin kardiyovasküler sorunlar, 

diyabet, obezite, üreme anormallikleri, tiroid sorunları, neoplazm ve 

homeostatik dengesizlikler gibi birçok kronik hastalığa sebep olduğu ve 

karsinojenezi tetiklediği gözlenmiştir (Diamanti-Kandarakis et al. 2009). 

2.5. Tiroit Üzerine Etkileri 

İnsanlarda metabolik hızın kontrolü ve zeka gelişimi tiroit hormonlarının 

katkısıyla düzenlenir. Tiroit hormonlarının işleyişinin bozulması veya 

salınımının gecikmesi gelişimsel, zihinsel ve metabolik bozukluklara neden 
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olur ve sonucunda beyinde hasara yol açabilir (United Nations Environment 

Programme 2012).  

PCBler, perkloratlar, dioksinler, BPA, alev geciktiriciler, pestisitler, 

PAHlar ve fitoöstrojenler gibi bazı EBKler için tiroit bezi hedef organlardan 

biridir (Jugan et al. 2010, Boas et al. 2006). 

EBKler tiroit sistemini birçok yoldan etkileyebilir. Agonist veya 

antagonist gibi davranarak hormonların etki göstermeleri esnalarında ya da 

tiroit hormonlarının sentez yolaklarında değişimlere neden olabilirler (Cheek et 

al. 1999).Fitalat maruziyetinin yenidoğanlarda tiroit hormon metabolizmasını 

bozduğu belirlenmiştir (Green et al. 2005). 

Gıdalarda koruyucu olarak kullanılan kısa zincirli parabenlerin 

östrojenik aktiviteyi artırdığı bildirilmektedir. Bir çalışmada ise, metil 

parabenin, tiroit aktivitesini azalttığı belirtilmiştir (Rousset 1981). Ancak, uzun 

zincirli parabenlerin hiçbir hayvan çalışmasında parabenlerin tiroit toksisitesi 

gösterilememiştir (Soni, Carabin and Burdock, 2005). Bu yüzden, parabenlerin 

tiroit fonksiyonlarıyla ilişkisini açıklamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

vardır. Ayrıca, DDT ve hekzaklorobenzen gibi pestisitlerin, tiroit hormonları 

üretimini bozduğu ve DDT’nin tiroit hormonlarının aktivitesini azalttığı 

bildirilmiştir (Scollon, Carr and Cobb, 2004). 

2.6. Obezite ve Diyabet 

Endokrin sistemde görülen bozulmalar, obezitenin en önemli nedenidir. 

Obezite, diyabet ve kardiyovasküler sorunlar ile de  yakından ilişkilidir 

(Newbold 2008). Yenidoğan farelere DES uygulandığında, farelerin 

ağırlıklarında önemli bir artış gözlenmiştir. Östrojenik reseptörlerın estrojen 

reseptörü alfa (ERα) ve estrojen reseptörü beta (ERβ)’nın, glikoz 

metabolizmasında önemli rolleri olduğu bilinmektedir. Estradiol, BPA, 

dioksinler ve pestisitler bu reseptörlerle etkileşebilir; bu reseptörler üzerinden 

glikoz dengesini ve insülin salınımını değiştirebilir ve pankreas hücrelerine 

zarar verebilirler. (Le May et al,  2006,  Nadal et al 2009). 

Bu durum, diyabet oluşumu için zemin hazırlamaktadır; ayrıca hasarın 

ilerleyen aşamaları pankreas kanserine neden olabilmektedir. Diğer taraftan, 

epidemiyolojik çalışmalarda dioksinlere maruz kalma ile diyabet ve glikoz 

dengesinin bozulması arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. (Remillard and  

Bunce 2002) 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR III | 18 

Düşük dozlarda BPA maruziyeti Tip 2 diyabet ve obeziteyle ilişkili 

hiperinsülinemiye neden olduğu belirtilmiştir (Alonso-Magdalena et al. 2010). 

Çok düşük dozlarda bile BPA ve DES’in, glikoz metabolizması üzerinde etkin 

rol alan glukagona ve üretildiği α-hücrelerine zarar verdiği belirtilmiştir 

(Alonso-Magdalena et al. 2005). Bazı pestisitler ve dioksin gibi bazı EBKlerin 

ise, hayvan modellerinde hiperinsülinemiye, takiben diyabet ve obeziteye 

neden oldukları gösterilmiştir (Alonso-Magdalena et al. 2011). 

2.7. Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkiler 

Endokrin bozukluklar, obezite ve diyabete ek olarak kardiyovasküler 

sorunlarda da etkin rol oynar. (Poirier and Despres  2003). Kan basıncı 

değişiklikleri, inme ve koroner kalp hastalıklarının altında yatan önemli 

nedenlerden birininde  EBKlerin neden olduğu obezitenin olduğu 

belirtilmiştir.( Collins 2005,  Mokdad et al.2003). EBKlere maruziyet ile ortaya 

çıkabilen kardiyovasküler sorunlar ve diyabetin genel popülasyonda mortalite 

oranında artışla sonuçlanabileceği ifade edilmektedir. (Sergeev and, Carpenter 

2010, Uemura et al.2009) 

2.8. Sinir Sistemi Üzerine Etkileri 

Herbisitler ve kalıcı organik kirleticiler gibi birçok EBK, farklı 

reseptörler aracılığıyla (seratonerjik reseptörler, dopaminerjik reseptörler, 

asetil kolin reseptörleri) sinir sistemine etki ederek, santral sinir sisteminin 

morfolojisini değiştirebilir ve davranışsal kalıplarını etkileyebilirler. Prenatal 

ve puberte dönemleri gibi bazı kritik gelişimsel dönemlerde EBKlere maruz 

kalmanın ciddi nörotoksik etkilerinin olabileceği öne sürülmektedir (Frye et 

al.2012).  

Hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalarda BPA’nın şizofreni ve diğer 

nörotoksik patolojilerle yakından ilişkisi olduğu gösterilmiştir. 

Yenidoğanlarda, bebek ve çocuklarda da BPA maruz kalma sonucu 

davranışsal, nöral ve bipolar bozukluklar gözlenmiştir (Brown 2009). 

Endokrin bozucu kimyasal maddeler, özellikle tarımda, sanayide, 

kozmetiklerde, çocuk ürünlerinde ve evsel ürünlerde yaygın olarak 

kullanılmaktadır ve farklı kimyasal yapıya sahip birçok maddeyi içerirler. 

EBKler, hormonların sentezi, salınımı, taşınması, metabolizması, bağlanması, 
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atılımı ve işlevlerine etki edebilir; ayrıca hormon reseptörleriyle de etkileşebilir 

(Fendoğlu et al. 2019). 

Bisfenol türevleri (özellikle BPA), PCB, dioksinler, ftalatlar ve 

pestisitler günümüzde yaygın etkisi olan EBK’lere örnek olarak verilebilir. 

Maruz kalınan yaş, cinsiyet ve süresi, vücutta birikebilmeleri, kombine etki ve 

çok düşük dozlarda dahi etki gösterebilmeleri EBKlerin toksisitelerini 

değiştirebilir. EBKlerin oksidatif strese neden olduğu, genotoksik etkisi olduğu 

ve epigenetik değişikliklere yol açtıkları gösterilmiştir ve bu etkinin sonraki 

nesillere aktarılabildiği de belirlenmiştir (Fendoğlu et al. 2019). 

3. ENDOKRİN BOZUCU-BESİN ETKİLEŞİMİ 

Besinlerin endokrin bozucular ile   üç temel yoldan etkileşimi olduğu 

bildirilmiştir. Bunlar:  

1. Endokrin bozucular besinler ile insan vücuduna alınabilmektedir: 

Endokrin bozucular ürün yetişirken ürüne geçebileceği gibi, depolama ve 

işleme yöntemleri ile de besini kontamine edebilirler (Finkelman,et al. 1999). 

Besinlerin endokrin bozucuların kaynağı olmasına en iyi örneklerden biri balık 

ve diğer deniz ürünlerinde belirlenen inorganik civa olabilir (Booth ve Zeller, 

2005). İnorganik civa önce su kaynaklarını kontamine ederek, daha sonra bu su 

kaynaklarını kullanan canlıların yağ dokusunda birikmektedir. Bu balık ve 

deniz ürünlerinin tüketimi ile de besin zincirine katılarak, insanların yağ 

dokularında birikmektedir (Clarkson et al. 2003). 

2. Beslenme durumu çevresel endokrin bozuculara maruz kalma 

düzeyini ve maruziyetin sonuçlarını etkileyebilir: Bireylerin lipid profili, 

oksidatif stres düzeyi ve antioksidan düzeyleri gibi birçok faktör beslenme 

durumundan etkilenir. Bu parametrelerin hücre düzeyindeki değişimleri 

biyolojik işlevleri olumsuz yönde etkiler. Sonuç olarak endokrin bozucular 

hastalık ve işlevsel bozuklukların ortaya çıkmasına neden olur (Kordas et al. 

2007). Bu duruma en iyi örneklerden biri normalde zararlı olmadığı düşünülen 

dozlarda kurşun maruziyetinin beslenme durumu iyi olmayan çocuklarda 

zararlı etkilerinin gözlenmesidir (Lanphear et al. 2005). 

3. Endokrin bozucu maddeler besin ögeleri ve besin ögelerinin 

metabolizması ile etkileşirler: arsenik alımı ile beslenme arasındaki ilişki bu 

duruma örnek olabilir. Arseniğe maruziyet, oksidatif stres yaratarak vücudun 

antioksidan mekanizmalarını inhibe eder. Antioksidan desteği (askorbik asit, 
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alfa tokoferol, flavanoidler ve selenyum alımı gibi) arseniğin neden olduğu 

toksisiteyi azaltabilir (Brown ve Ross, 2002; Rosado et al. 2007). 

Beslenme ve endokrin bozucular ile ilgili bu etkileşim modellemesinde 

yaş ve cinsiyet gibi birçok etmen de göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü bu 

etmenler hem bireyin beslenme durumunu hem de endokrin bozuculara 

maruziyeti ve endokrin bozucuların etkilerini değiştirerek her iki süreci de 

etkileyebilirler (Kordas et al. 2007). 

SONUÇ: 

Öncelik olarak toplumda ve sağlık çalışanları arasında endokrin 

bozucular, sağlık etkileri ve korunma konusunda daha çok farkındalık 

oluşturulmalıdır. Bunun sonucunda da üretim, tüketim ve yaşam tarzı 

değişiklikleri yapılabilmelidir. Her ne kadar sebep sonuç ilişkisini net olarak 

gösteren güvenilir veriler kısıtlı olsa da bu çalışmalarda ortaya konan bulgular 

endokrin bozucuların kanser riskini artırabileceğini ve bu konuda önlem 

alınması gerektiğini göstermektedir. Özellikle organizma gelişiminin kritik 

dönemleri olan çocukluk ve adolesan dönemlerde endokrin bozuculara 

hassasiyet daha fazladır. Bu nedenle endokrin bozucuların hem in utero hem de 

doğum sonrası dönemde gelişim üzerindeki etkisini sınırlamak için mevcut tüm 

önlemler alınmalıdır. EB maruziyetinin oksidatif streste, proinflamatuar ve 

antiinflamatuar immün yanıtlarda bir dengesizliğe neden olduğu ve bunun 

sonucunda inflamasyonda artış olduğu gösterilmektedir. Bu toksinlere maruz 

kalma dozu, süresi, yolu, bireyin yaşı, cinsiyeti, mikrobiyota durumu, diğer 

çevresel (stres, diyet veya diğer toksik maddelere birlikte maruz kalma gibi) 

koşullar da bağışıklık üzerine etkilerini değiştirebilir. Çalışmalar endokrin 

bozucu bileşiklerle maruziyetin, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar 

gibi metabolik hastalıklar, tiroid hastalıkları, çeşitli kanserler, nörolojik 

hastalıklar, üreme sağlığı bozuklukları ve çocuklarda gelişimsel sorunlar ile 

ilişkili olduğunu açıklamaktadır. Diyet, endokrin bozucu bileşiklere maruz 

kalınmasına aracılık eden birkaç önemli yoldan biri olarak kabul edilmektedir. 

EB maruziyeti ile obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkili ileri 

çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  

Kimyasalların kullanımına izin vermeden önce endokrin sistem üzerine 

etkilerinin kontrolünü zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Endüstride potansiyel gücü olan EB kullanımını ortadan kaldıracak iş 



21 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR III 

birliklerinin yapılması önemlidir. Halkın bilinçlendirilmesi, siyasi yönetimin 

daha dünyaya gelmemiş çocukları korumak adına bilimsel topluluklarla iş 

birliği içerisinde gebelik dönemden başlayan koruma önlemleri alması ve 

denetim yapması gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Bilim insanları, gelişen ilaç direnci ve ilaçların yan etkilerini 

incelediğinde tıbbı alternatif çözümler aramaya bunları modernize etmeye 

yönlenmiştir. Arı ürünleri de bu alternatif tedavi seçeneklerinin en önemlileri 

arasındadır (Sorucu, 2019).  6000 yıl öncesinde antik Mısır ve Yunan tıbbında 

ayrıca Çin, Hindistan, Kuzey Amerika yerlilerinde, Sümerliler gibi 

uygarlıklarda hastalıklara karşı doğal ürünlerin kullanıldığı bilinmektedir 

(Atayoğlu, 2019).  

Apiterapi, Latince arı anlamındaki ‘apis’ kelimesinden türetilmiş olup arı 

ve arı ürünlerinin tamamlayıcı ve destek amaçlı kullanılması anlamına 

gelmektedir. 27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ne göre apiterapi, 

sertifikalı tabip tarafından arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların (ünite ve 

merkezlerde, tanımlı endikasyonlar için) tedavisinde tamamlayıcı ve 

destekleyici olarak kullanılması şeklinde tanımlanmıştır.  Apiterapi 

uygulamalarında arı ürünleri olarak bal, Apis mellifera cinsi arılardan elde 

edilen arı zehri, polen, propolis, bal mumu, arı sütü, perga ve apilarnil (arı 

larvası) gibi ürünler kullanılmaktadır. Resmî gazete yayımlanan yönetmelikte 

bal, polen, propolis ve arı sütünün immün sistemi destekleyici olarak 

uygulanabileceği ancak; hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi 

edeceği gibi beyanlarda bulunulmaması gerektiği belirtilmiştir (Anonim). 

Bal arıları, doğada başka hiçbir hayvandan, bitkiden elde edilemeyen 

sayı ve çeşitte biyolojik işleve ve tıbbi fonksiyona sahip doğal ürünler 

sağlamaktadır. Genel anlamda oldukça geniş endikasyonlara sahip apiterapi 

ürünlerinin çeşitli sistem hastalıkları üzerinde ve bazı dermatolojik sorunlarda 

kullanımları oldukça yaygındır ve bu ürünlerin in vitro ve in vivo olmak üzere 

antibakteriyel, antifungal, antiviral, antioksidan, antikanserojen, anti-

inflamatuvar, antidiyabetik ve immünomodülatör etki gibi çeşitli etkileri birçok 

farklı çalışmada araştırılmıştır (Ayan ve ark., 2019; Ayan ve Aldemir, 2018; 

Sorucu, 2019). Bununla birlikte hayvanlarda apiterapi uygulamalarına 

odaklanan az sayıda çalışma vardır. Fakat bal, polen, arı sütü, arı zehri, 

propolis, arı ekmeği ve apilarnil değişik uygulama şekillerinde, doz ve 

terkiplerde hayvan sağlığında kullanılmaktadır (Topal ve ark. 2015). 
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APİTERAPİDE KULLANILAN ARI ÜRÜNLERİ: 

BAL:  

Türk Gıda Kodeksi’ne göre bal tanım olarak, “bitki nektarlarının, 

bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde 

yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı tarafından toplandıktan 

sonra kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini 

düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal ürün” olarak 

tanımlanmıştır (Sorucu 2019; Ulusoy, 2012).  

Balın kompozisyonu ve tadı nektar kaynağına, iklime, arıcının işleme 

sürecinde kullandığı yönteme bağlı olarak farklılık göstermektedir. Balda 

bulunan organik bileşenler aroma/koku kalitesini büyük oranda etkilemektedir 

(Çelik, 2019). Balın yapısındaki temel madde monosakkaritler (fruktoz ve 

glikoz), disakkaritler (sukroz, maltoz, izomaltoz, maltuloz ve turanoz) ve 

oligosakkaritlerden oluşan karbonhidratlardır. Genel olarak bileşimi toplandığı 

bitki florasına bağlı olarak değişmekle birlikte; kuru ağırlığının yaklaşık %80’i 

çeşitli şekerlerden, %17’si sudan, geri kalan %3’ü de başta enzimler olmak 

üzere mineraller, vitaminler, organik asitler, amino asitler ve aroma maddeleri 

gibi bileşenlerden meydana gelmektedir (Aydın ve Tekelioğlu, 2018; 

Grassberger ve ark.,2013). Balda invertaz, amilaz, glikoz oksidaz, katalaz, asit 

fosforilaz gibi enzimler ve 10 dan fazla serbest amino asit bulunur. En fazla 

bulunanı ise prolin’dir. Balın amino asit miktarı %1 düzeyindedir. Toplam 

amino asit miktarının %50-80 gibi büyük bir kısmını prolin oluşturur. Balda 

bulunan diğer amino asitler glutamik asit, alanin, fenilalanin, tirozin, lösin ve 

izolösindir. Balın içeriğinde aynı zamanda, laktonlar, vitaminler (B1, B2, C ve 

nikotinik asit), polen, bal mumu ve pigmentler bulunur. Balın en önemli 

özelliklerinden birinin de antimikrobiyal etki olduğu düşünülür ki, bu iki temel 

kaynağa dayandırılmaktadır: bunlardan ilki, ışık ve ısı varlığında balda bulunan 

glikoz oksidaz tarafından üretilen H2O2’nin etkisi; diğeri ise ışık ve ısıdan 

bağımsız olarak mikrobiyal üremeyi engelleyen nonperoksit aktivitedir. Balın 

azot içeriği oldukça az ortalama %0,4’ tür.   (Çelik, 2019). Orijinine bağlı olarak 

bal, apigenin, pinocembrin, kaemferol, quersetin, galangin, krisin, vitamin C, 

katalaz, pinobanksin, hesperetin, ve pek çoğu antioksidan özellik gösteren 

propolise özgü pinokembrin gibi flavonoidleri içerdiği gibi askorbik asit, 

katalaz, selenyum ve ferulik asitler gibi çeşitli antioksidanlar da içermektedir 

(Grassberger ve ark.,2013; Onbaşlı ve ark. 2019; Silici, 2019). 
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Ballar nektar ve salgı balları olmak üzere iki farklı özellikte incelenirler. 

Nektar kaynaklı ballar ile salgı kaynaklı balları karşılaştırdığımızda, çiçek 

kaynaklı balların glikoz ve fruktoz içeriği salgı kaynaklı ballara göre daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Salgı kaynaklı ballar ise mineral içeriği 

bakımından daha zengindir. Yine nektar kaynaklı balların pH’sı salgı kaynaklı 

ballara göre daha asidiktir (Sorucu 2019). Potasyum balda bulunan ana metal 

olup onu takiben klor, sülfür, silisyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve 

fosfor içermektedir. Balda, eser miktarda demir, bakır, çinko ve manganez 

bulunmaktadır. Mineral madde miktarı balda yüksek oranda olan bitkinin 

nektar kompozisyonuna bağlıdır (Çelik, 2019). 

Veteriner alanda bal kullanımına ait araştırmalar, kedi, köpek, fare, sığır 

eti, tavuk eti, hindi eti, piliç göğüs eti üzerinde yoğunlaşmıştır (Topal ve ark. 

2015). Yapılan bir araştırmada dört kedi ve iki köpekte yara sağaltımı yapılarak, 

sonuçlar değerlendirilmiştir. Aynı boyutlardaki iki yanık yaradan birinde bal, 

diğerine silver sülfadiazin etken maddeli krem uygulanarak yaraların 

iyileştirilme süresi ve etkinliği karşılaştırılmıştır. Bal uygulanan vakaların 

tümünde daha hızlı iyileşme gözlenmiştir (Çelimli, 2005). Başka bir yara 

iyileşmesi çalışmasında, özofagus yaralanmalarının tedavisinde 14 gün süreyle 

bal uygulaması ile, doku hasarlarında iyileşme görüldüğü bildirilmiştir (Zeybek 

ve ark., 2009). 

Balın sığır etinde bazı kalite özellikleri üzerine etkisinin araştırıldığı bir 

çalışmada etin pH ve su tutma kapasitesi bakımından kontrol grubuna (balla 

muamele edilmemiş etler) göre daha iyi sonuç verdiği saptanmıştır (Tolon ve 

ark., 2000). 

 

 POLEN: 

Polen, arıların nektarla birlikte çiçeklerden topladığı bir madde olup 

çiçekli bitkilerin üremek amacı ile oluşturdukları biyoaktif yapılardır. Protein 

yönüyle de oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Balda protein oranı %0,2-0,4 

iken; arı poleni bir bifteğin iki katı protein taşımaktadır. Antiinflamatuvar, 

antioksidan ve immünstimülan aktiviteleri de vardır. Alerjik hastalıkların 

tedavisinde kullanılabilmekle birlikte protein yoğunluğu nedeniyle alerjik 

reaksiyon oluşturma riski de söz konusudur. (Çelik, 2019; Grassberger  veark. 

2013; Mărgăoan ve ark. 2019). 
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Arı poleninin başlıca biyolojik komponentlerinin çoğunluğu, flavonoid 

glikozidler olmak üzere fenolik asit türevleri ve polifenolik bileşiklerdir. Ayrıca 

fitosteroller de bulunur. (8). Polenin kimyasal kompozisyonu da üretildiği 

bölgeye ve bitkisel kaynağa bağlı olarak değişim göstermekle birlikte genel 

olarak, %7,5-40 protein, %15-50 karbonhidrat ve %15-50 arasında değişen ve 

oldukça yüksek miktarda nişasta, %1-20 yağ asitleri ve steroller gibi lipitler, 

vitamin (vitamin A, K ve B12 hariç) ve mineraller ihtiva ettiği bildirilmiştir 

(Silici 2019).  Polende bulunan elementlerden bazıları demir, bakır, kalsiyum, 

sodyum, magnezyum ve silisyumdur. Alüminyum, nikel, titanyum ve çinko da 

polende bulunan eser elementlerdir. Polenin antibakteriyel, antifungal, 

antioksidan ve antikanser özelliklere sahip olduğu da bildirilmiştir (Onbaşlı ve 

ark. 2019). Polenlerin bu antimikrobiyal özelliği yapısında bulunan quersetin, 

mirsetin, kampferol gibi fenolik bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Baltrusaityte 

ve ark. polen ekmeğinin S.aureus ve S.epidermise karşı antibakteriyel aktivite 

gösterdiğini rapor etmişlerdir (Baltrusaityte ve ark. 2007;Aydın ve Tekeoğlu, 

2018). 

İmmunite üzerine polenin etkisinin incelendiği bir makalede (Oliveira ve 

ark. 2013), 21 günlük dönemde etlik piliçlerin rasyonuna eklenen %1.5 

düzeyindeki polenin İgM seviyesini yükselttiği rapor edilmiştir. Kanatlı 

yetiştirmede önemli stres faktörlerinden biri olan yerleşim sıklığı üzerine 

yapılan bir çalışmada, diyete eklenen polenin stresi azaltıcı etkisi olduğu ve 

hayvanların performansı üzerine olumlu etkilerinin olduğu bildirilmiştir (Seven 

ve ark. 2011). Kekik yağı ve polen eklenmesinin yumurtanın iç bileşen 

mikrobiyolojik kalitesine olumlu etkilediği bildirilmiştir (Arpášová ve ark., 

2013). 

Başka bir çalışmada bal, polen ve propolis uygulaması ile canlı ağırlık, 

lenfoid organ ağırlıkları ve antikor titrelerinin yükseldiği, bunun bal arısı 

ürünlerinin antimikrobiyel ve immun sistemi stimüle edici özelliklerinden 

kaynaklandığı ve bu ürünlerin kanatlı hayvanların verimlerini ve 

performanslarını artırabilecek bir katkı maddesi olarak kullanılabileceğini 

bildirmiştir (Babaei ve ark. 2016). 

 

PERGA (ARI EKMEĞİ): 

Arı ekmeği olarak ta bilinen perga aslında bir temel maddesi polendir. 

İşçi arıların polenleri kendi salgıladıkları enzimlerle karıştırarak yavru arı ve 
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kraliçenin beslenmesinde kullandıkları temel gıda maddesidir. Polenden farkı 

ise arı enzimleri ile fermente olmasıdır. Perga, polenden 3 kat daha güçlü bir 

besleyicidir ve daha yüksek serbest amino asit içeriği ve kolayca asimile 

edilebilen şekerlerin varlığı nedeni ile daha sindirilebilir özellik gösterir 

(Parlakpınar ve Polat, 2021).  Arı ekmeği, taze polenlerde bulunmayan B 

vitaminlerinin yanı sıra K vitamini bakımından da zengindir, arı polenine 

kıyasla daha az protein içermektedir; ancak arı ekmeği proteinlerinin sindirimi 

daha kolaydır. Arı polenine kıyasla arı ekmeği 6 kat daha fazla laktik asit 

içermekte ve bu özelliği kendini korumasını, polen kadar maya gelişimine açık 

olmamasını sağlamaktadır. Üreme hormonlarına katkısı nedeniyle cinsel gücü 

arttırma ve kas gücü ve hacminin arttırılması amacı ile kullanılmaktadır. 

İçerdiği asetilkolin nedeniyle tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde 

kullanılır (Çelik, 2019; Parlakpınar ve Polat, 2021; Sorucu, 2019).  

 

ARI SÜTÜ:  

Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların ana arı ve genç larvaların beslenmesi 

için yutak altı salgı bezlerinden salgıladıkları özel, viskoz jelimsi bir maddedir. 

Beyazımsı krem sarı renklerde olabilir.  Genel olarak vücutta hücre 

yenilenmesi, üretimi ve metabolizması üzerinde etkili olduğundan 

organizmanın bütün dokularında canlılık ve bunun sonucunda sağlık, enerji ve 

bağışıklık sağlamaktadır (Aydın ve Tekelioğlu, 2018, Sorucu, 2019).  

Kraliçe arı tüm örü boyunca arı sütü ile beslenirken işçi arılar ömürlerin 

sadece belirli bir dönemimde arı sütü ile beslenirler. Bu beslenme şekli arıların 

ömür ve fertil olabilme özelliğini belirler. Arı sütüne biyolojik özellik 

kazandıran ve sadece arı sütünde bulunan 10-hidroksi dekonoik asittir. 10- 

HDA aynı zamanda arı sütünün ticari kalitesi olarak kabul edilir. Bu maddenin 

arı sütündeki oranı %1,4-2 arasında değişir (Aydın ve ark., 2017, Sorucu, 

2019). Arı sütünün yapısında; %66 su, %12,34 protein, %5,46 yağ, %12,49 

şeker, %0,82 mineraller, %2,84 diğer bileşenler bulunmaktadır. Taze arı sütü 

%60-70 nem, %12-15 ham protein, %3-6 yağ, %10-16 karbonhidrat, %1,5 

mineral tuzlar ile vitaminleri içermektedir (Silici, 2019). Arı sütünün 

pH değeri 3,6’dır. Yine arı sütünde yer alan asetilkolin 1 

mg/g’ye kadar bulunup sinir iletiminde, glandüler salgıların üretimi ve 

salınmasında önemli olup aynı zamanda adrenalin salgılanmasını tetikler. Arı 

sütü proteinlerinin %80’inden fazlası çözünür proteinler ve temel arı sütü 
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proteinlerinden (MRJP) oluşmaktadır (Grassberger ve ark.,2013). MRJP’ler 

ovalbumin ve kazeine benzer şekilde pek çok esansiyel amino asiti içermesi 

sebebiyle kraliçe arının gelişiminde oldukça önemli bir fizyolojik role 

sahiptirler (Çelik, 2019; Parlakpınar ve Polat, 2021). 

Çallı ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan bir çalışmada arı sütü, 

kulak zarı delinmiş farelerde tedavi amaçlı kullanılmış ve deneme sonucunda 

arı sütü uygulanan farelerin kulak zarı doku liflerinin ve bağ dokularının daha 

iyi kaynadığı görülmüştür. Sonuç olarak arı sütü uygulamasının kulak zarı 

yırtığının iyileşmesinde başarılı sonuç verdiği belirlenmiştir (Çallı ve ark., 

2008). 

Farelerde arı sütünün spermatozoa yoğunluğu ile spermatozoa 

motilitesini artırdığı, anormal spermatozoa oranını azalttığı ve sperma kalitesini 

olumlu yönde etkilediği bildirilmektedir (Temamoğulları ve ark., 2006). 

Mishima ve ark. (2005)’nın in vitro ve in vivo olarak inceledikleri arı 

sütünün östrojen benzeri etkisi olduğunu bildirmişlerdir. Koyunlarda arı 

sütünün östrus ve fertilite üzerine olumlu olduğunu bildirilmiştir (Atabay 

2012). Arı sütünün koyunlarda kızgınlık şekillendirmede 12 günlük 

progesteron uygulamaları ile kombine edilmesinin başarılı sonuçlar verdiği 

ispatlanmıştır. Üreme problemlerinin çözümünde sentetik hormonların doğal 

kaynaklı alternatifi olarak arı sütü kullanılmaktadır (Gimenez-Diaz ve ark., 

2012). 

Yumurtacı tavuklarda verim üzerine arı sütünün etkisinin araştırıldığı bir 

çalışmada (Bonomi ve ark., 2000), 10 ve 15 ppm dozunda liyofilize arı sütünün, 

yumurta üretimini %10.5-%11; yem tüketimini %21-%22; yumurta ağırlığını 

%5-%4.8; canlı ağırlık kazancını %7-%6.5; yumurta sarısı pigmentasyonunu 

%9.5-%9.7 oranlarında artırdığı tespit edilmiştir. 

 

PROPOLİS 

Bal arılarının (Apis mellifera) doğadan topladıkları bitki salgıları ve 

polen gibi maddeler ile ürettikleri enzimler ve bal mumunu ile karıştırarak 

oluşturduğu bir maddedir. Bal arıları ağaçlardan topladığı bu reçineli karışımı 

kovanını korumak için izolasyon malzemesi olarak kullanmaktadır.  Propolisin 

rengi sarımsı yeşilden kırmızı koyu kahverengiye kadar değişiklik gösterir ve 

farklı aromatik kokulara sahiptir.  
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Propolisin kimyasal yapısında 300’den fazla aktif bileşik bulunur. Genel 

olarak propolis %45-50 reçine, %30 mum, %10 esansiyel ve aromatik yağlar, 

%5 polen ve %5 diğer organik maddelerden oluşur. Propolis önemli 

farmakolojik özelliklere sahiptir; antienflamatuar, hipotansif, bağışıklık sistemi 

uyarıcı, karaciğer koruyucu, antidiyabetik, antimutajenik, bakteriostatik ve 

bakterisit madde vb. gibi pek çok amaçla kullanılabilmektedir (Aydın ve 

Tekelioğlu, 2018; Sorucu 2019). Bu geniş uygulama yelpazesi, propolise 

yönelik farmasötik talebi artırmış ve onu cazip bir bilimsel çalışma objesi 

haline getirmiştir. Fakat insanlarda yararlarının yanında alerjik tepkimelere, 

ekzama, dermatitis, öksürük vb durumlara neden olduğu da belirtilmektedir 

(Sorucu 2019). 

Etlik piliç yemlerinde antibiyotiklerin kullanımın sınırlandırılması ve 

yasaklanması ile propolis çalışmalarda kullanılmaya başlanmış, Tekeli 

(2007)’nin yaptığı çalışmada bitki ekstreleri ve propolisin büyümede etkili 

olduğunu bildirmiştir. 

Morsy ve ark. (2016) Brezilya propolisinin koyunlarının kuzulama, süt 

üretimi üzerine etkisini incelemiş ve propolisin, süt verimini ve süt yağ, protein 

ve laktoz oranını artırdığını ayrıca ortalama canlı ağırlık artışı ve yemin süte 

dönüşüm oranını artırırken, kuzu doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlığını 

etkilemediğini bildirmiştir.  

Etlik piliçlerde yumurtacı tavuklarda yapılan çalışmalarda da karkas 

veriminin ve yumurta iç kalitesinin propolis uygulaması ile arttığı bildirilmiştir 

(Eyng ve ark. 2014; Abdel Kareem ve El-Sheikh,2015).  

Mastitis hayvan sağlığı için ciddi bir problemdir. Propolisin mastitis 

üzerine etkisinin araştırılması sonucunda, propolis ekstraktının mastitise sebep 

olan S.aureus türlerine karşı etkili olabileceği fakat süt bileşenlerinin propolisin 

baskılayıcı özelliğini etkilediği bildirilmiştir (Santana ve ark. 2012). 

Seven ve ark. (2010) kurşun ile oluşan oksidatif stres üzerine etlik 

piliçlerde yeme katılan vitamin C ve propolisin etkileri incelemiş, propolis’in 

vitamin C gibi antioksidan etki gösterdiği bildirilmiştir.  

 

 

 

 

ARI ZEHRİ (APİTOKSİN): 
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Arı zehri; bal arılarının, karın boşluğu bezlerinden üretilen, melitin, 

apamin ve adolapin gibi biyoaktif peptidler, histamin, noradrenalin ve dopamin 

gibi bileşenler ve enzimler içeren bir salgıdır (Aydın ve Tekelioğlu, 2018).  

Bal arısı soktuğunda, normalde tam bir zehir kesesinde bulunan zehirin 

hepsini enjekte etmez. Sokma işlemi ile birlikte zehir kesesi, kaslar ve sinir 

merkezi de dahil olmak üzere sokma düzeneğinin hepsini kaybeder. Bu kaslar 

bir süre daha zehir kesesi boşalıncaya kadar zehir enjekte 

etmeye devam eder (Son ve ark., 2007). Arı sokmasından sonra genelde lokal 

ağrı kızarıklık, ödem ile kendini gösterir fakat arı alerjisi olan bireylerde 

anaflaktik şok ile ölüme neden olabilir (Annila, 2000). 

Mirshafie ve ark. (2007) arı zehrinin, antiinflamatuvar ve 

immünosüpresif etkisinin COX-2 ekspresyonunu, pro-inflamatuvar sitokinlerin 

(Tümör nekroz faktör-alfa [TNF-alfa] ve interlökin-1 beta [IL-1 beta]) 

üretimini ve prostaglandin E-2 (PGE-2) sentezini baskılamasından 

kaynaklandığını bildirmişlerdir. Beşerî saha da arı zehri üzerine yapılan birçok 

çalışma mevcuttur. Örneğin, Hegazi ve ark. (2013) tarafından yapılan 

bir çalışmada arı zehri (Apis mellifera), propolis ve diğer tedavi edici ajanlar 

sedef hastalarında denenmiştir ve cilt üzerinde önemli düzelmeler 

belirlenmiştir. Bir diğer çalışmada araştırmacılar, arı zehri enjeksiyonlarının 

romatoid artrit, multipl skleroz, lupus, bel ağrısı, siyatik ağrısı, tenisçi dirseği 

ve diğer yumuşak doku romatizmalarında kullanılabileceğini bildirmektedir 

(Lee ve ark. 2008).  

Veteriner Hekimlikte ise hayvan besleme çalışmalarında denenen arı 

zehrinin etlik civcivlerin içme sularına katılması ile yeni doğan civcivlerin 

performansının artırılmasında etkili olduğunu bildirilmiştir (Han ve ark. 2010). 

Ayrıca farklı araştırmacılar artrit (eklem iltihabı), inflamasyon, romatizma, 

fibromiyalji, kronik ağrılar, tümörler, böbrek problemleri,depresyon, kas 

spazmlarında arı zehri uygulamasının homeopatik olarak ve normal 

kullanımlarda başarı sağladığını bildirmişlerdir (Vick ve ark., 1976; Kim, 1992; 

Macleod, 1997; Manap ve ark., 2011).  Köpeklerde kornea zedelenmesinde 

kullanılan %0.06 arı zehiri içeren merhemin biyostimulativ, antiseptik ve 

antienflamatuvar etkisinin yüksek olması nedeniyle kontrol grubundakilere 

göre daha hızlı ve kaliteli iyileşme sağladığı bildirilmiştir (Krylov ve 

Bardahcieva, 1997). 

APİLARNİL: 
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Romanya’da bulunan Nicolae Iliesu adlı bir arıcının keşfettiği erkek arı 

kuluçka homojenatı olarak ta adlandırılan bir arı ürünüdür.  Henüz gelişimini 

tamamlamamış 7-8 günlük erkek arı larvaların toplanıp homojenize edilmesi 

ile elde edilir. Arı sütüne benzerlik gösterse de homojen süt kıvamında olup 

apilarnil’in ortalama olarak %25-35 kuru madde, %9-12 protein, %6-10 

karbonhidrat, %5-8 lipid, %2 kül ve %3 oranında da tanımlanamayan madde 

ve androjenik hormonlar içeriğine sahip olduğu bildirilmektedir İçerdiği 

androjenik hormonlar nedeniyle insanlarda afrodizyak, sperm sayısının 

arttırılması ve vücut geliştirme amacıyla kullanılmaktadır. Mineraller açısından 

kalsiyumca fakir sayılabilirken; fosfor ve magnezyum makro minerallerince 

zengin olduğu, kalsiyum fosfor oranının 1/13 olduğu bildirilmiştir (Parlakpınar 

ve Polat, 2021).   

Veteriner sahada apilaenil ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Yapılan bir 

çalışmada apilarnil uygulamasının erkek etlik piliçlerde büyüme periyodunda 

canlı ağırlık üzerine etki göstermediği, dolayısıyla anabolik etkiden çok, 

androjenik etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (Yücel ve ark., 2011). Farklı bir 

çalışmada yine apilarnilin etlik piliçlerde büyüme performansı üzerine etkisinin 

olmadığı, ancak kan şekeri ve kolestrol düzeyini dengelediği, erkek etlik 

piliçlerde ikincil eşey ırklarının belirgin şekilde gelişmesine ve erken cinsel 

olgunluğa yol açtığı bulgularına ulaşılmıştır (Altan ve ark., 2013). 
 

SONUÇ: 

Türkiye; arıcılık ve arı ürünleri açısından güçlü bir potansiyele sahiptir. 

Bal konusunda belirli bir düzeyde olunmasına rağmen diğer arı ürünleri ve 

bunların kullanımı konusunda istenilen düzeyde değildir. Sağlıklı gıdalarla 

beslenmenin giderek önem kazandığı günümüz dünyasında, ülkemizde kalıntı 

sorunu olmadan arı ürünlerinin üretimi, tüketimi, hayvancılıkta, veterinerlik ve 

tıpta kullanılma olanakları ile ilgili daha fazla çalışma yapılması ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bazı arı ürünlerinin insanlarda şekillendirdiği alerjik 

reaksiyonların hayvanlarda da şekillenebileceği ve hangi hayvanın nasıl tepki 

vereceği araştırılmadığı ve net bilgiler elimizde olmadığı için hayvanlarda arı 

ürünlerinin kullanımında dikkatli olunmalı, gerekirse kullanmadan önce olası 

alerji riskine karşılık test yaptırılması ve düşük miktarda kullanıma başlanması 

önerilmektedir. 
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INTRODUCTION 

Fluoride is an element that is excreted from the body through the 

kidneys and undergoes biotransformation in the liver. Long-term and high 

intake of fluoride causes the disease known as fluorosis. In fluorosis, cellular 

damage is seen in liver and kidney tissues (Caglayan et al. 2021). It has been 

observed that fluoride can alter the energy metabolism and trigger a great 

number of metabolic disorders (Hirzy et al., 2017; Strunecka and Strunecky, 

2019). In fluorosis, damage occurs in many tissues, but mainly in the teeth 

and the bones. Fluoride is excreted from the body mostly through the kidneys 

(Song et al., 2014).  

Classical cell death is referred to as necrosis. It occurs as a result of a 

severe trauma or in response to a toxic insult and in general, it affects cells as 

cell groups. Activation of cell death indicator Fas, activation of TNF (tumor 

necrosis factor) receptors or activation of RIPK1 and RIPK3 (Receptor 

interacting proteins) genes occur as a result of cellular stress. It is thought that 

cellular stress is necessary n the activation of RIPK1 and RIPK3 and that it 

leads to necroptosis (Kearney et al., 2014; Zhang et al., 2019, Lee and 

Overholtzer, 2019).  

In addition to the antioxidant property of Vitamin C, the genetic 

material of the vitamin comes to the forefront as a protective substance when 

participating in the apoptosis of some genes or in the event of arranging the 

DNA repair. Due to possession of the antioxidant feature, Vitamin C protects 

important macromolecules (DNA, Lipid and Protein) from free radicals. 

There are studies in which addition of Vitamin C is considered to have 

prevented oxidative DNA destruction and to have reduced the levels of 

oxidized DNA. (Noroozi et al, 1998, Konopacka, 2004).  

Vitamin E is a fat-soluble vitamin that is necessary for body functions 

such as reproduction, muscle function and many other body functions. It is 

mostly found in the cell membrane and in the event of Vitamin E 

insufficiency, the free radicals affect the membrane, the DNA and the other 

cell components. α-Tocopherol is the most active form of Vitamin E and is a 

strong biological antioxidant. Vitamin C and Vitamin E function together with 

a cycle of reactions. In this process, the oxidized tocoferil radical turns into its 

original form with Vitamin C. Owing to this synergy, these two vitamins 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Konopacka%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Konopacka%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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prevent the oxidation of liposomal membranes and LDL (Valko et al, 2006, Li 

and Schellhorn 2007). 

In our study, it was aimed to investigate the effect of administration of 

vitamins with antioxidant features (Vit E+ Vit C) for treatment following 

DNA damage resulting from intoxication with fluoride, on the necrotic 

pathway (RIPK1 – RIPK3).  

 

MATERTAL - METHOD 

Preparation of animal material and the experimental groups  

A total of 48 rats of the Wistar-Albino strain weighing between 200-

250 g were used in the study, which were provided by the Van Yuzuncu Yil 

University, Experimental Medicine Application and Research Center. The 

experimental subjects were divided into six groups randomly, each group 

comprising 8 rats. The project was confirmed by the Van Yuzuncu Yil 

University Animal Experiments Local Ethics Committee (Dated 30.11.2017 

and with a Decision Number of 2017/11). 

The created experimental groups were as follows: 

• Control: Normal drinking water and rat feed ad-libitum were given. 

• Corn oil: Was used in the dissolution of the Vitamin E, and for this 

reason, it was administered orally at 0,2 ml/day for 16 weeks.  

• NaF: NaF (150 mg/kg/day) was administered with drinking water for 

16 weeks (He and Chen, 2006).  

• NaF+vitamin C: After having administered NaF (150 mg/kg/day) 

with the drinking water for 16 weeks, Vitamin C (100 mg/kg/day) 

was administered orally as dissolved in water for a duration of 4 

weeks (Murugesan et al., 2005). 

• NaF+vitamin E: After having administered NaF (150 mg/kg/day) 

with the drinking water for 16 weeks, Vitamin E (300 mg/kg/day) 

dissolved in corn oil was administered in drinking water orally for a 

duration of 4 weeks (Alireza et al., 2013). 

• NaF+vitamin C+E: After having administered NaF (150 mg/kg/day) 

with the drinking water for 16 weeks, Vitamin E (300 mg/kg/day) 
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dissolved in corn oil + vitamin C (100 mg/kg/day dissolved in water 

was administered in drinking water for a duration of 4 weeks.  

 During the experiment, the rats were provided with cycles of 12 hours of 

light/darkness, in rooms with temperature adjusted to 22±2 oC, and they were 

kept in cages with feed and fresh water on a continuous basis. Following the 

duration of the experiment, the rats were sacrificed, and the liver tissues were 

obtained in due form.  

 

Collection of the Tissue samples and preparation for analysis  

The liver tissues were stored at – 80 C until the day of the study. On the 

day of the experiment, the stored tissues were left at room temperature to 

thaw, and approximately 100 mg of the tissue was placed in sterile tubes. 0,2 

ml of sterile phosphate tampon was added onto the tissues, and they were 

homogenized. The homogenized tissues were then centrifuged. The fluid at 

the top of the tube (supernatant) was thrown away and the experiment was 

immediately proceeded to total mRNA isolation stage in the pellet.  

RNA output and analysis  

1 ml of cold Trizol separator was added onto the pellet, and according 

to the protocol, pure RNA was obtained (Chomczynski and Mackey, 1995). In 

order to control the total RNAs, 5 μl of RNA was obtained, gelred was added, 

and the propulsion procedure was carried out using %0,7 agarose gel 

electrophoresis. Following the propulsion, photographs of the gel 

electrophoresis RNAs were taken. The images of 28S, 18S and 5S RNA were 

observed unambivalently. The nanodrop spectrophotometer device (BioDrop, 

UK) was utilized in the quantitative evaluation of the total RNA. The 

absorbances of the total RNA at 260 and 280 nm were measured and thereby, 

the amount and the purity of the RNA were determined.   

 

cDNA output and RT-qPCR analysis  

The reverse transcription procedure was carried out on the cDNA 

output according to the protocol using the Rotor-Gene Q Software-Run device 

and the Wizscript kit (Wizbio WizScript cDNA Synthesis Kit, Korea). The 

degree of expression of the necrotic genes (RIPK1 – RIPK3) in the RNA 

isolation products obtained from the rat liver tissues in all groups were 
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determined with the real-time qPCR method. With the help of the primers 

(Sentegen, Turkiye) designed specifically to the target region of the obtained 

cDNAs, utilizing the Wizbio WizpureTM qPCR Mastermix (SYBR) kit, and 

using the real time PCR (Qiagen, Rotor Gen, USA) device, the output was 

reproduced. In the expression analyses, the Beta-aktin (ACTB) was used as 

the control gene. 3 repeated Real Time PCRs were carried out for each 

sample. The CTs (cycle tresholds) were determined as the beginning of the 

logarithmic phase of the amplifications.  

 

Statistical Analysis 

For the data obtained following the expression analyses, the uni-

directional variance analysis, the One Way Annova Test was carried out as 

the descriptive statistical test, and of the multiple-comparison tests, the 

Duncan test was utilized for determination of the different groups. The mean+ 

standard deviation (M± SD) units and the p value were entered into the table. 

The SPSS (ver: 22) statistical package program was used for the calculations.  
 

RESULTS 

The formulation 2–ΔΔCt was used in the expression analyses. The 

differences between the groups were evaluated following coparison between 

the increase-decrease coefficient of the control gene expression (Bustin, 

2004). The results belonging to the obtained data and the rates of change have 

been presented below (Table 1, Figure 1).  

Table 1: Necrotic gene expression levels of liver tissue groups (p<0.001) 

n.6 RİPK1  (M± SD) RİPK3 (M± SD) 

Control 1,00 ± 0,00b 1,00 ± 0,00bc 

Corn Oil 0,705 ±1,534b 0,590 ± 0,009c 

NaF 7,721 ±7,903a 7,066 ± 1,702a 

Vit E 1,235 ± 0,839b 2,247 ± 2,495b 

Vİt C 1,328 ± 0,625b 1,362 ± 0,655bc 

Vit E+C 0,701 ± 0,303b 1,169 ± 1,404bc 

P * * 

* The difference between groups with different letters in the same column is statistically 

significant (p<0.001) 
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It was determined that necrotic gene expression had been triggered by 

fluorosis and that the gene levels had increased by an average of 7-fold 

compared to the control (ACTB was used as the control gene). In accordance 

with the obtained results, it was determined that the increased RIPK1 and 

RIPK3 gene expression levels with the administration of NaF together with 

vitamins in relation to the ACTB value (p<0,001) used as the control gene, 

had reduced the gene expression levels when used as single, but when used in 

combination, they had provided a decrease close to the control (Table 1, 

Figure 1) (p<0,001). 

 

Figure 1. Increased necrotic gene expression levels with fluorosis in liver tissue 

(p<0.001) 

CONCLUSION 

It is known that excessive intake of fluoride (Fluorosis) leads to soft 

tissue damage due to lipid peroxidation as a result of oxidative stress and 

mitochondriopathy (Quadri et al., 2018). With regard to the fluoride toxicity 

inducing the processes of oxidative stress and apoptosis, it leads to conditions 

such as neurotoxicity, lung and cardiotoxicity, hepatotoxicity, and 

nephrotoxicity (Thangapandiyan et al., 2013).  

Necrosis and necroptosis are irregular processes that develop arbitrarily 

and that cannot be controlled by genes, and the most common cause of 

necrosis and necroptosis is hypoxia. Poisonous compounds such as arsenic, 
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cyanide, insecticides and heavy metals can cause necrosis. In the process of 

necrosis, the production of mitochondrial ROS increases, the non-apoptotic 

proteases are activated, the ATP production decreases and the Ca++ channels 

open up (Nicotera et al., 2004; Golstein and Kroemer, 2007). 

RIPK1 and RIPK3 (Receptor interactive protein kinase) become 

activated as a result of cellular stress or through activation of TNF and Fas 

receptors. RIPK1 and RIPK3 either directly activate the mitochondria or 

indirectly affect the oxygen species (ROS) caused by NADPH oxidase and 

induce necrosis (Hengartner et al, 1992, Dede et al, 2019).  

Antioxidants may be important in the prevention of toxicity of the 

fluoride compounds (Stawiarska-Pieta et al., 2012, Yılmaz et all, 2021). It has 

been concluded that E vitamin has a good potential in the amelioration of 

reproduction toxicity caused by fluoride (Kumar et al., 2012). In the study 

carried out by Tian et al. (2018), it was demonstrated that the use of Vitamin 

E in fluoride exposure had increased the activities and that it possessed a 

protective effect (Tian et al., 2018).  

It was observed that in rats in which NaF had been administered, the 

activities of the antioxidant enzymes CAT and GPx had decreased in the liver 

tissues and that the MDA concentration had increased (Stolecka et al., 2018). 

In the study of Öner et al. (2020), they demonstrated with the Comet analysis 

that the oxidative DNA damage formed by Vitamin E and Vitamin C in rats 

with fluorosis had decreased (Öner et al. 2020). In studies performed on the 

renal epithelial cell line (NRK-52E), it was reported that with administration 

of Naf, the necrotic genes had become more active and that they had triggered 

cell deaths. (Çetin et al., 2020; Urut et al. 2021).   

A considerable amount of information could not be found in the 

literature regarding NaF administration and its effect on the liver necrotic 

genes. The studies performed have mostly concentrated on the necrotic gene 

levels over cell lines. In our study, according to the results of RT-qPCR in the 

liver tissue, it was determined that the necrotic genes (RIPK1 and RIPK3) 

expression levels had changed, and that the expression level had increased 

with application of NaF (p<0,001). This result is consistent with other studies 

in this context. It was determined that Vitamin administrations, could reduce 

the expression levels that are increased by NaF relative to ACTB, and that 

Vitamin administrations are statistically effective (p<0,001). 
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In conclusion, it has been determined that the RIPK1 and RIPK3 gene 

expression levels increase with NaF, which causes oxidative damage, and that 

primarily, administration of Vitamin C and Vitamin E with the aim of 

treatment, which have antioxidant properties, has provided a down regulation 

in the gene expression.  
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GİRİŞ 

Orbita’nın anatomik yapısı ve morfometrik özelliklerinin analizi 

yüzyıllardır bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Bu ilginin altında yatan pek 

çok sebep bulunmaktadır. Durum, cinsiyet hatta etnik kökenin bile orbita ve 

etrafındaki anatomik yapılarda yapılacak bazı morfometrik ölçümlerle ortaya 

çıkarıldığı bilinmektedir. Orbita’nın daha çok adli tıpta kullanılan 

identifikasyona yardımcı özelliklerinin yanında, pek çok operatif girişimde de 

gerek içerdiği, gerek komşuluk ettiği anatomik yapılar bakımından hayati önem 

arz eden önemli bir konumu vardır (Önat ve ark, 2019). Orbita, evcil memeli 

hayvanlarda da anatomik özellikleri bakımında önemli morfolojik farklılıklar 

içermektedir. 

1. Orbita’nın Anatomik Yapısı 

Orbita muntazam olmayan, koni şeklinde geniş bir çukurdur. Uzun 

ekseni rostrolateral'e ve biraz da dorsal'e yöneliktir. Koninin tabanı orbita'nın 

girişinde yer alır. Bir girişi vardır. Sınırları birbirinden kesin olarak ayrılmamış 

dorsal, medial, lateral ve ventral olmak üzere dört duvarı vardır (Bahadır ve 

Yıldız, 2014). 

  Orbita'nın girişi yani aditus orbitae, yuvarlaktır. Dorsal (üst) kesimi os 

lacrimale ve os frontale tarafından şekillendirilen margo supraorbitalis’in 

ventral (alt) kesimi de os zygomaticum'a ait olan margo infraorbitalis tarafından 

sınırlandırılmıştır (Dursun, 2008b).  

Orbita'nın dorsal (üst) duvarı, paries dorsalis, os frontale'nin processus 

zygomaticus'u tarafından oluşturulur. Processus zygomaticus'un iç yüzünde 

gözyaşı bezinin (glandula lacrimalis'in) oturmasına mahsus fossa glandulae 

lacrimalis bulunur. Equide’de processus zygomaticus’un diğer türlerde ise os 

frontale üzerinde a. v. n. supraorbitalis'in geçmesine özgü foramen 

supraorbitale bulunur. Carnivor’larda procesus zygomaticus çok küçüktür ve 

bu oluşumun yerinde ligamentum orbitale bulunur, dolayısıyla dorsal duvarın 

medial (iç) kesiminde foramen supraorbitale bulunmaz (Dursun, 2008a; 

Bahadır ve Yıldız, 2014).  

Orbita'nın medial (iç) duvarı, paries medialis, os frontale'nin pars 

orbitalis'i, os basisphenoidale'nin ala bölümünün facies orbitalis'i ve os 

lacrimale'nin facies orbitalis'i tarafından oluşturulur. Bu duvar üzerinde aynı 

zamanda margo supraorbitalis yakınında huni biçiminde derin bir çöküntü fossa 
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sacci lacrimalis bulunur. Bu çukurun içinde foramen lacrimale bulunur ki, bu 

delik canalis lacrimalis ile burun boşluğuna uzanır. Daha medial'de ise fossa m. 

obliqui ventralis, biraz daha medial’de ve aşağıda ise a. v. n. ethmoidalis'in 

geçtiği foramen ethmoidale (carnivor’larda iki tane olduğundan foramina 

ethmoidalia) bulunur (Aspinall ve O’Reilly, 2005; Cochran, 2011; Akers ve 

Denbow, 2013). 

Orbita'nın lateral (dış) duvarı, paries lateralis, kemik kapsamaz. Fossa 

temporalis ile genişçe iştiraki vardır. Bu kesim kısmen corpus adiposum 

extraorbitale denilen yağ kitlesi ile doldurulur (Liebich ve König, 2007; Dyce 

ve ark., 2010; Liebich ve König, 2015).  

Orbila'nın ventral (alt) duvarı, paries ventralis, bazı türlerde var olan 

corpus maxillae’nin küçük bir pars orbitalis’i ile os zygomaticum’un nispeten 

içbükey olan yine küçük bir facies orbitalis'i tarafından oluşturulur (Dursun, 

2008a; Dursun, 2008b; Bahadır ve Yıldız, 2014. 

Bununla birlikte, orbita içerisinde göz bulunur. Göz saydam oluşumlar 

olan lens ve corpus vitreum ile iç içe birbirini saran üç katmandan (tunica 

fibrosa bulbi, sclera ve cornea’dan; tunica vasculosa bulbi, iris, choroidea, 

corpus ciliare’den; tunica interna bulbi ise, retina’dan oluşur) oluşur (Dursun, 

2008c; Dyce ve ark., 2010). 

 

 

Şekil 1. Gözü oluşturan üç katmanın normalden daha kalın olarak çizilmiş 

şematik görünüşleri. 1, Limbus cornea; 2, fornix superir; 3. Fascia muscularis 

profunda; 4, musculus rectus dorsalis; 5, vagina bulbi; 6, choroidea; 7, sclera; 
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8, ora serrata; 9, retina; 10, lens; 11, axis opticus; 12, axis visus; 13, area 

cribrosa; 14, discus opticus; 15, retina; 16, corpus ciliare; 17, iris; 18, cornea; 

19, conjuctiva; 20, musculus rectus ventralis; 21, nervus opticus; 22, musculus 

recractor bulbi; 23, nervus opticus’un kılıfı (Dyce ve ark., 2010’dan alınmıştır). 

Gözün yardımcı organları yani onu koruyan ve hareket ettiren organlar 

(organa oculi accessoria) ise göz kasları (musculi bulbi), fasyalar (fasciae 

orbıtales), göz kapakları (palpebrae), konjunktiva (conjunctiva) ve gözyaşı 

aygıtıdır (apparatus lacrimalis) (Dyce ve ark., 2010)  

Göz kaslari (musculi bulbi), m. rectus lateralis, m. rectus ventralis, m. 

rectus dorsalis, m. rectus medialis, m. retractor bulbi, m. obliquus dorsalis, m. 

obliquus ventralis, m. orbitalis ve m. levator palpebrae superioris’tir (Liebich 

ve König, 2007; Dyce ve ark., 2010; Liebich ve König, 2015).  

Gözün fasyaları orbita'nın periosteum'u olan periorbitae ile göz küresinin 

sclera bölümünü, n. opticus'tan limbus corneae'ya kadar tamamen saran ve ince 

bir zar olan vagina bulbi'dir (tenon kapsülü) (Dursun, 2008b; Dursun, 2008c). 

 Göz kapakları (palpebrae), bulbus oculi'yi dış etkilerden koruyan 

hareketli yapılarıdır, palpebra superior ve palpebra inferior olmak üzere iki 

tanedir. Göz kapakları dıştan içe doğru deri, derialtı dokusu, m. orbicularis 

oculi'nin pars palpebralis'i, tarsus, glandula tarsales ve conjunctiva'dan oluşur 

(Dyce ve ark., 2010).  

Göz kapaklarının ön yüzüne facies anterior palpebrarum denir. Bu yüz 

deri ile örtülüdür. Arka yüzüne facies posterior palpebrarum denir, bu yüz 

conjunctiva ile örtülüdür. Her bir göz kapağının serbest kenarına margo 

palpebralis denir ki, bu kenar üzerinde iki ayrı kısım vardır. Birincisi deri ile 

birleşen kenardır. Limbus palpebralis anterior denilen bu kenar üzerinde cilia 

bulunur. İkincisi conjunctiva ile birleşen kenardır. Limbus palpebralis posterior 

denilen bu kenar üzerinde de glandulae ciliares bulunur (Liebich ve König, 

2007; Dursun, 2008c; Dyce ve ark., 2010; Liebich ve König, 2015).  

Göz kapakları arasındaki aralığa rima palpebrarum denir. Göz kapakları 

iki yan tarafta birbiriyle birleşir. İç taraftaki birleşme yerine commissura 

palpebrarum medialis, dış taraftaki birleşme yerine de commissura 

palpebrarum lateralis denir. Birleşme yerlerinde oluşan açılara da angulus oculi 

medialis, angulus oculi lateralis denir. Angulus oculi medialis lateralis’e göre 

daha geniştir. Angulus oculi medialis, lacus lacrimalis adı verilen bir çukur 

kapsar (Dursun, 2008c). 
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Bu alanda küçük kırmızı et kabartısı şeklinde caruncula lacrimalis yer 

alır. Lacus lacrimalis'in hemen lateral kısmından canaliculus lacrimalis'in 

başlangıç delikleri olan punctum lacrimale yapısı bulunur. Ductus 

nasolacrimalis'in enfeksiyonunda bu delikten (punctum lacrimale) bir sonda 

sokulmak suretiyle adı geçen kanal antiseptik bir solusyonla yıkanabilir. İç göz 

açısında serbest kenarı cornea yakınına kadar uzamış bir konjunktiva kıvrımı 

yani plica semilunaris conjunctivae (palpebra III) bulunur. Bu anatomik 

oluşumun tetanoz hastalığında gözün önüne gerilmesi bu hastalığın tanısında 

işe yarar (Dursun, 2008b, Dursun 2008c). 

 Conjunctiva mukoza yapısında bir zardır. Limbus palpebralis 

posterior'dan başlangıç alır. Göz kapaklarının caudal üzünü örter, bu kısma 

tunica conjunctiva palpebrarum adı verilir. Yukarıda fornix conjunctivae 

superior, aşağıda ise fornix conjunctivae inferior denilen birer çıkmaz 

oluşturarak sclera üzerine atlar ve onun üzerini örter, buna da tunica 

conjunctiva bulbi denilir. Sonuçta cornea üzerinde kornea epiteli ile devam 

eder. Tunica conjunctiva palpebrarum ile tunica conjunctiva bulbi arasında 

oluşan derin aralığa saccus conjunctivae adı verilir (Liebich ve König, 2007; 

Dyce ve ark., 2010; Liebich ve König, 2015). 

Gözyaşı aygıtı (apparatus lacrimalis), glandula lacrimalis, ductuli 

excretorii, canaliculi lacrimalis, saccus lacrimalis ve ductus lacrimalis' ten 

oluşur.  

 

Şekil 2. A, Köpeğin sol gözünde apparatus lacrimalis ve palpebrae tertia. B, 

Domuzda izole edilmiş cartilago palpebrae tertia ve glandula palpebrae tertiae. 



69 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR III 

 

1, canaliculus lacrimalis superior; 2, caruncula lacrimalis; 3, ductus 

nasolacrimalis; 4, glandula palpebrae tertiae; 4’, glandula palpebrae tertia 

profunda; 5, punctum lacrimale; 6, palpebra tertia; 6’, cartilago palpebrae 

tertiae 7, fornix conjuctiva’nın pozisyonu; 8, pupilla; 9, glandula lacrimalis 

(Dyce ve ark., 2010’dan alınmıştır). 

Glandula lacrimalis gözyaşını salgılayan bezdir.  

Ductuli excretorii gözyaşını fornix conjunctivae superior'un dış yan 

kesimine akıtan kanallardır.  

Canaliculi lacrimalis punctum lacrimale'lerden başlayan ve saccus 

lacrimalis'e açılarak sonlanan kanallardır.  

Saccus lacrimalis fossa lacrimalis içinde yer alan bir kesedir. Ductus 

nasolacrimalis ile uzanır.  

Ductus nasolacrimalis saccus lacrimalis'ten meatus nasi ventralis'in ön 

ucu yakınına uzanan membranöz bir kanaldır (Aspinall ve O’Reilly, 2005; 

Dyce ve ark., 2010; Cochran, 2011; Akers ve Denbow, 2013; Sisson, 2016). 

Evcil memeli hayvanlarda orbita yapısına katılan kemikler; Os frontale, 

os lacrimale, os zygomaticum, os palatinum, os ethmoidale, os sphenoidale ve 

os maxilla’dır (Dursun, 2008a). 

Os frontale’nin orbita’nın yapısına katılan kısmına bakıldığında şu 

anatomik yapılar görülmektedir: Os frontale, göz ve şakak çukurlarının 

şekillenmesine ortak olan, alın bölgesinin büyük bir bölümünü oluşturan bir 

kemiktir. Genelde kemik üzerinde squama frontalis, pars nasalis, pars orbitalis 

olmak üzere üç ana bölüm fark edilmektedir. Evcil hayvanlarda burun ve alın 

bölgeleri sınır göstermeksizin birleşmiş oldukları için bu bölgeler genellikle 

pars nasofrontalis olarak da adlandırılır (Akers ve Denbow, 2013; Sisson, 

2016). 

Squama frontalis, os frontale’nin alın bölgesini oluşturan kısımdır. 

Margo supraorbitalis ile pars orbitalis bölümünden ayrılmıştır. Bu bölümde, 

equus ve ruminant’ta oldukça belirgin, carnivor ve sus’ta ise, bu bölümden yan 

taraflara doğru uzayan orbita’nın dorsocaudal duvarını oluşturan proc. 

zygomaticus isimli orbita çıkıntısı bulunur. Bu çıkıntı equus ve ruminant’ta 

oldukça belirgin olmasına rağmen, carnivor ve sus’ta yanlara doğru uzamıştır. 

Bunun orbita’ya bakan ventral yüzünde fossa glandulae lacrimalis olarak 

isimlendirilen bir çukur bulunur. Fossa glandulae lacrimalis’e göz yaşı bezi 

olan glandulae lacrimalis yerleşir.  Bu çıkıntı equus ve ruminant’ta arcus orbitae 
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denilen göz çukuru kemerini oluştururken, sus ve carnivor’da arcus orbitae 

oluşmadığı için, bu kemer bu hayvanlarda lig. orbitale isimli bir bağ tarafından 

oluşturulur (Dursun, 2008b; Liebich ve König, 2015). Squama frontalis'in 

medial kısmı düzeyinde ve margo supraorbitalis'a yakın olarak, foramen 

supraorbitale olarak adlandırılan delik yeralır. For. supraorbitale’nin içinden a. 

v. ve n. supraorbitalis geçer. Buradan sus’ta öne, ruminant’ta ise geriye doğru, 

sulcus supraorbitalis bulunur. For. supraorbitalis, ruminant ve sus’ta göz 

çukurluğuna doğru canalis supraorbitalis ile devam eder. Equus’ta ise, bu delik 

proc. zygomaticus üzerinde bulunur. Dolayısıyla bu hayvanlarda canalis 

supraorbitalis yapısı gözlenmemektedir. Carnivor’da ise, for. supraorbitale 

bulunmayıp, yerinde margo supraorbitalis üzerinde inc. supraorbitalis 

şekillenmiştir (Liebich ve ark., 2007; Dursun, 2008a; Popesko, 2010). 

Pars nasalis, os frontale'nin burun bölümüdür. Bu bölümün orbita 

tarafındaki kenarına margo supraorbitalis, os nasale tarafındaki kenarına da 

margo nasalis adları verilir (König ve ark., 2007). 

Pars orbitalis ossis frontalis, orbita’nın medial duvarının büyük bir 

bölümünü kapsar. Os ethmoidale, kemik perde şeklinde her iki tarafın pars 

orbitalis'leri arasında yer almaktadır. Bu orbital duvarın üst yanında göz kasları 

makarasının oturması için fovea trochlearis olarak isimlendirilen küçük bir 

çukurluk yer alır. Equus’ta ala presphenoidale ile os frontale’nin ortak sınırı 

üzerinde, diğer türlerde bu sınıra yakın ancak pars orbitalis üzerinde for. 

ethmoidale olarak isimlendirilen bir delik bulunur. Bu delik carnivor’da çift, 

diğer hayvanlarda ise tektir. Bu delikten a. ve v. ethmoidalis externa ile n. 

ethmoidalis geçer. Pars orbitalis'in arka taraf sınırını crista orbitalis ventralis 

adı verilen bir crista çizer. Bu crista, ventrale doğru inerek crista 

orbitosphenoidalis ile birleşir (Akers ve Denbow, 2013; König ve ark., 2015; 

Sisson, 2016). 

Os ethmoidale’nin orbita’nın yapısına katılan kısmına bakıldığında 

şu anatomik yapılar görülmektedir: Her iki taraftaki pars orbitalis ossis 

frontalis’ler arasına yerleşmiş, şekli genellikle cranial duvarı olmayan kutu 

şeklinde kısa bir dikdörtgen prizmaya benzer bir kemiktir. Os ethmoidale’nin 

orbita’lara dönük yan duvarlarının her birine lamina orbitalis, ventral duvarına 

lamina basalis, sinus frontalis'i ventral taraftan sınırlayan dorsal duvarına 

lamina tectoria, burun boşluğu ile beyin boşluğunu birbirinden ayıran delikli 
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caudal duvarına da lamina cribrosa adı verilir. Kutunun tam ortasında yer alan 

orta duvar lamina perpendicularis olarak adlandırılır (Doğuer, 1972; Dyce ve 

ark., 2010). 

Os sphenoidale’nin orbita’nın yapısına katılan kısmına bakıldığında 

şu anatomik yapılar görülmektedir: Alae ossis preshenoidalis (orbitalis), göz 

çukurlarına doğru uzamış, orbita boşluğu tarafındaki kısmını oluşturmaktadır. 

Kemiğin bu bölümünün iç yüzeyi, kafatası boşluğunun cranial ve lateral 

duvarının bir bölümünü oluştururken; dış yüzü ise, orbita’ların iç duvarını 

oluştururlar.  

Kanatların herbiri kendi yanındaki orbita ile cavum cranii’yi ayıran 

bölmenin bir kısmını oluştururlar. Bu bölgede crista orbitosphenoidalis ile 

sınırlandırılmış çöküntülü bir saha bulunur. Burada cavum cranii’den orbita 

çukurluğuna giden ve yukarıdan aşağı doğru sıra ile foramen (for.) ethmoidale, 

for. opticum, fissura orbitalis, for. rotundum, for.  alare rostrale (orale) olarak 

adlandırılan delikler yer almaktadır. Sus ve ruminant’ta for. rotundum ve 

fissura orbitalis birleşerek, for. orbitorotundum olarak isimlendirilen tek bir 

delik halini almıştır. Equus ve carnivor’da for. rotundum, canalis alaris’in 

rostral’ine açılır. Ayrıca, crista orbitosphenoidalis’in üst ucunun hemen 

arkasunda for. alare parvum denilen ve sadece equus’ta var olan bir delik 

bulunur. Bu delik bir kanal aracılığıyla canalis alaris’e açılır (Aspinall ve 

O’Reilly, 2005; Cochran, 2011; Bahadır ve Yıldız, 2014). 

Os lacrimale’nin orbita’nın yapısına katılan kısmına bakıldığında şu 

anatomik yapılar görülmektedir: Herbiri orbita’nın ön ve iç bölümünü 

şekillendirir. Kemiğin bir medial ve lateral olmak üzere iki yüzü vardır. Os 

lacrimale’nin orbita’nın önünde kalan dış kısmına facies facialis, orbita içinde 

kalan kısmına facies orbitalis ve bu iki yüz arasında oluşan kenar da margo 

orbitalis olarak isimlendirilir. Facies facialis köpeklerde çok ufaktır, kedilerde 

ise görülmez. Bu yüzün üzerinde koyunlarda fossa lacrimalis externa, sus’ta 

fossa canina bulunur. Facies orbitalis'in lateral kenara yakın yerinde fossa sacci 

lacrimalis yer alır ve bu çukurun dibinde for. lacrimale olarak adlandırılan delik 

yer alır. Bu delik canalis lacrimalis olarak isimlendirilen bir kanal aracılığıyla 

buruna doğru devam eder. Sus’ta bu çukur yani fossa sacci lacrimalis yoktur. 

Bunun yerini, bu yüz üzerinde foramina lacrimalia denilen iki tane delik yer 

almıştır. Fossa sacci lacrimalis’in hemen aboral’inde görülen yassı çukurluk 
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fossa m. obliqui ventralis’tir. Bu çukurluğa makara benzeri bir kıkırdak oturur. 

Bu kıkırdak göz kaslarının yapışmasına zemin teşkil eder. Ruminant’ta facies 

orbitalis, orbita’nın ventral’inde bulla lacrimalis olarak isimlendirilen ince 

duvarlı kemiksel bir şişkimlik oluşturur. Ayrıca, os lacrimale’nin burun tarafına 

bakan medial yüzü ise, facies nasalis olarak adrandırılır (Liebich and König, 

2007; Dursun, 2008a; Popesko, 2010). 

Os zygomaticum’un orbita’nın yapısına katılan kısmına 

bakıldığında şu anatomik yapılar görülmektedir: Os zygomaticum 

orbita’nın ventral ve lateralinde yer alır. Corpus ve proc. temporalis ve corpus 

olarak iki ana bölüme ayrılır. Corpus’un lateral yüzü ise, facies lateralis ve 

facies orbitalis denilen iki kısmından oluşur. Corpus’un facies orbitalis isimli 

parçası ile orbita’nın oluşumuna katılır. Bununla birlikte corpus’tan geriye 

doğru processus temporalis adı verilen bir çıkıntı oluşturur. Bu çıkıntı os 

temporale'nin processus zygomaticus'u ile birleşerek elmacık kemerini yani 

arcus zygomaticus’u oluşturur. Ayrıca, ruminant ve sus’ta processus temporalis 

üzerinden os frontale’ye doğru uzayan processus frontalis isimli ikinci bir 

çıkıntı daha yükselir. Bu çıkıntı, arcus orbitae’yi (göz kemerini) oluşturur. arcus 

orbitae sus ve carnivor’larda bulunmaz. Bu kemer, equus’ta processus 

zygomaticus ossis temporalis ile processus temporalis ossis zygomatici 

tarafından oluşturulurken; ruminant’ta processus zygomaticus ossis frontalis ve 

processus temporalis ossis zygomatici tarafından şekillendirilir (Doğuer, 1972; 

Dyce ve ark., 2010; König ve ark., 2015).  

Maxilla’nın orbita’nın yapısına katılan kısmına bakıldığında şu 

anatomik yapılar görülmektedir: Maxilla, yüz kemiklerinin en büyüğü ve en 

kuvvetlisidir. Her iki tarafın benzer kemiği median hatta birleşerek üst çeneyi 

oluşturur. Bu kemik, cavum nasalis’in tabanını, yüzün yan duvarlarını, cavum 

oris’in ise, tavanını oluşturur. Bununla birlikte orbita’nın yapısına da katılır. 

Maxilla’nın corpus’unun facies orbitalis, facies facialis, facies pterygoplatina 

ve facies nasalis olarak adlandırılan yüzleri vardır. Facies orbitalis’in yüzü 

orbital duvarın yapısına katılır. Bununla birlikte, corpus maxillae’nın Facies 

pterygoplatina’sı procesus alveolaris’lerin gerisinde yer alan ve fossa 

pterygopalatina’nın oluşumuna katılan yüzüdür. Buradaki tümseğe, tuber 

maxillae denir. Fossa pterygopalatina, carnivor’da orbita'ya doğru kaydığı 
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halde, diğer türlerde orbita'nın ventral tarafında yer almıştır (König ve ark., 

2007; Dursun, 2008a; Popesko, 2010). 

Os palatinum’un orbita’nın yapısına katılan kısmına bakıldığında 

şu anatomik yapılar görülmektedir: Os palatinum, palatum durum’un arka 

bölümü ile os presphenoidale ve os maxilla arasında yer alan bir kemiktir. 

Lamina horizontalis ve lamina perpendicularis olmak üzere iki kısımdan oluşur. 

Bu bölümlerden lamina perpendicularis, geride os pterygoideum ve os 

sphenoidale’ye, dorsalde ise orbita'ya kadar uzanmaktadır (Dursun, 2008b; 

Liebich ve König, 2015). 

2. Regio Orbitalis’in Topografik Anatomisi 

Regio orbitalis (Göz çukuru bölgesi):  Gözün bulunduğu bölgedir. Üst 

tarafta margo supraorbitalis, altta ise margo infraorbitalis tarafından 

sınırlanmıştır (Dyce ve ark., 2010; König ve ark., 2015). 

Klinik önemi: Bulbus oculi, conjunctiva ve palpebra'ların muayene, 

yaralanma ve enfeksiyonunda gerekli girişimlerin yapıldığı yerdir. Aynı 

zamanda n. ophthalmicus ve n. frontalis'in anestezi yerlerini kapsadığı için 

klinik önem aşır. Regio orbitalis isminden de anlaşılacağı gibi, içinde koruyucu 

ve hareket organları ile birlikte görme organı olan göz küresini yani bulbus 

oculi'yi barındıran orbita'yı kapsar. Bununla birlikte, regio supraorbitalis (göz 

çukuru üst bölgesi)’te gözyaşı bezi (glandula lacrimalis) ve corpus adiposum 

extraorbitale bulunmaktadır. Bölgede bu anatomik yapıların varlığı nedeniyle 

klinik ve topografik anatomi yönünden önemlidir (König ve ark., 2007; Dursun, 

2008b). 

Bu bölge dıştan içe doğru şu anatomik yapıları kapsar: 

1- Pili tactiles ve çok sayıda cilia ile cutis, palpebra superior ve palpebra 

inferior,  

2- Fascia capitis superficialis, m. frontalis, m. corrugator supercilii, m. 

retractor anguli oculi lateralis (koyun, köpek), m. retractor anguli 

medialis (koyun, köpek), m. malaris, m. cutaneus faciei, a. malaris'in 

dalları, a. lacrimalis ve a. ophthalmica externa, v. malaris, 
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3- M. orbicularis oculi. ligamentum palpebrale mediale, ligamentum 

palpebrale laterale, 

4- Tarsus superior, tarsus inferior, tunica conjunctivae palpebrarum, 

5- N. infraorbitalis, n. frontalis, n. Lacrirnalis, n. zygomaticus, 

6- Plica semilunalis conjunctivae (palpebra III), glandula lacrimalis, 

7- Bulbus oculi ve periorbita (König ve ark., 2015). 

Regio orbitalis aynı zamanda n. ophthalmicus ve n. frontalis’in anestezi 

yerlerini kapsar (Dursun, 2008b).  

N. ophthalmicus’un anestezi yerleri: N. Ophthalmicus, fissura orbitalis 

aracılığı ile orbitaya girer (aynı fissura’dan n. oculomotorius, n. trochlearis n. 

abducens ve a. carotis interna ile a. ophthalmica arasındaki anastomozu 

sağlayan dal da geçmektedir). 

N. ophthalmicus n. trigeminus'un 3 dalından biridir ve sadece sensitif 

liflerden oluşmuş bir sinirdir. Bulbus ocili, conjunctiva, glandula lacrimalis, üst 

göz kapağı ve alın bölgesinin duyusunu alır. Bu nedenle bu sinirin anestezisi 

ile orbita içerisindeki tüm organların tam bir anestezisi sağlanmış olur. Bu 

anestezi için 3 yol önerilir.  

1- iğne orbita'nın caudal (arka) kenarından sokulur, daha sonra kanül 

caudoventral ve medial'e yönlendirilir, orbita'nın kaidesine kadar 

itilerek fissura orbitalis'e (at, köpek) ya da foramen orbitorotundum'a 

(ruminant) varılır. 

 2- Girişim yeri medial göz açısı bölgesidir. Kanül medial göz açısı 

yakınında hissedilen processus lacrimalis caudalis boyunca karşı 

tarafın condylus occipitalis'i yönünde sokulur. Böylece fissura 

orbitalis (at, köpek) ya da foramen orbitorotundum'a (ruminant) 

varılır.  

3- Girişim yeri lateral göz açısı bölgesidir. Bulbus oculi'nin zarar 

görmemesi dikkate alınarak girilir. Kanülün yönü karşı tarafın çene 

eklemidir (Dursun, 2008b). 

N. frontalis’in anestezi yeri: N. frontalis, n. ophthalmicus’un en kalın 

dalıdır. Orbita'da periorbita ile m. levator palpebrae superioris arasında bulunur 

ve burada n. supraorbitalis ve n. supratrochlearis'e ayrılır. N.s upraorbitalis hem 

kalınlığı ve hem de yönü itibariyle n. frontalis'in devamı durumundadır. 
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Foramen supraorbitale'den geçer ve alın bölgesinde dağılır. Yani n. frontalis 

alın bölgesi ile üst göz kapağı bölgesinin duyusunu alır. Esasen bu sinirin (n. 

frontalis) anestezisi ile üs göz kapağı bölgesinde operasyon yapılabilir, 

equide’de buna ilave olarak aynı zamanda ve de gereğinde trepanla sinus 

frontalis'e girişim gerçekleştirilebilir. N. frontalis'in anestezisi için de foramen 

supraorbitale’nın bulunması gerekir, foramen supraorbitale 3 ayrı şekilde 

bulunabilir: 

1- Foramen supraorbitale margo supraorbitalis’in medial kısmında sığ 

bir çukur şeklinde bulunur. 

2- Os frontale’nin processus zygomaticus’u üzerinde yer alır ve buradan 

kolaylıkla palpe edilebilir. Margo supraorbitalis’ten yaklaşık 1 cm 

kadar uzakta ve ona paralel çekilen düzlem üzerinde bir mercimek 

büyüklüğünde bir çukur olarak bulunur. 

3- Medail göz açısından arcus orbita’ya dikey olarak çekilen bir düzlem 

üzerinde ve aynı zamanda margo supraorbitalis’in bir parmak eni 

caudal tarafında yer alır (König ve ark., 2007; Dursun, 2008b; König 

ve ark., 2015). 

Sonuç olarak, yapılan bu çalışmada evcil memeli hayvanların orbita 

bölgesinde bulunan anatomik yapılar ve regio orbitalis’in klinik öneminden 

bahsedilmiştir. Orbita bölgesenin topografik anatomisi’nin ayrıntılı olarak 

bilinmesi, bölge ile ilgili yapılacak olan klinik ve çeşitli operatif uygulamalarda 

veteriner hekimlere ve anatomi eğitimi alan öğrencilere faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Hayvanlar beslenme özelliklerine göre bitkisel gıdaları tüketen 

hayvanlar (herbivor’lar), et yiyen hayvanlar (carnivor’lar) ve hem hayvansal 

hem de bitkisel gıda tüketen hayvanlar (omnivor’lar) olarak üç gruba 

ayrılmaktadırlar (Hiiemae ve Karen, 2000). Evcil memeli hayvanlar hayvanlar 

arasındaki beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, türlerdeki çiğneme 

şekillerinde, çene ve diş yapılarında önemli farklılıklara neden olmaktadır. Bu 

durumlar, hayvan türlerine göre mandibula’da önemli fonksiyonel ve 

morfolojik olarak farklılıklara neden olmaktadır (Evcim, 2021). 

1. Mandibula’nın Anatomik Yapısı 

Mandibula, % 80’i kompakt kemik ve % 20’i trabeküler kemikten oluşan 

kortikal bir kemiktir. Kompakt kemiğin yapısı ise son derece yoğundur. Bu 

yoğunluk özellikle mandibula’nın alt kısmında daha da artmıştır. Mandibula’da 

yer alan trabeküler kemik, dişlerin yer aldığı alveolar kemik ve bazal kemik 

olarak ayrılabilir. Alveollerin iç tarafları (lingual), buccal tarafın en kalın 

olduğu üçüncü molar hariç, dış taraflardan (bukkal ve labial yüzlerde) çok daha 

kalındır (Kaya, 2021). Koyun mandibulası medullar kortikal kemik kalınlığı 

açısından da insanla benzerlik göstermektedir (Szabelska ve ark, 2016). 

İnsanlarda intra-uterin yaşamın altıncı ve yedinci haftasında oluşmaya başlayan 

mandibulanın ilk olarak corpus ve ramus kısmı gelişim göstermektedir. 

Sonrasında Meckel kıkırdağından bağımsız olarak gelişimini devam 

ettirmektedir. Embriyolojik gelişim sırasında clavicula ilk kemikleşmeye 

başlayan kemiktir. Mandibula ise, ikinci sırada kemikleşme göstermektedir 

(Ichim ve ark., 2006; Delaire ve Haroun, 2007). 

Mandibula kafatasında bulunan tek hareketli kemiktir. Yüz kemiklerinin 

en güçlüsü ve en büyüğü olan mandibula, yalnızca temporal kemik ile 

articulatio temporomandibularis olarak adlandırılan eklemi yapar (Dursun, 

2008a; Bahadır ve Yıldız, 2014). 

Mandibula (altçene kemiği), yüz iskeletinin alt bölümünü oluşturur. 

Yassı bir çift kemiktir. Bu kemik ön uçta ve tam orta düzlem üzerinde, 

synchondrosis intermandibularis aracılığıyla karşı tarafın benzer kemiğine 

birleşmesi sonucu meydana gelmiştir (Aspinall ve O’Reilly, 2005; Cochran, 

2011; Akers ve Denbow, 2013). Bu kıkırdaksal birleşme equide ve sus‘ta 

doğumdan bir yıl sonra tamamen kemikleşir. Bu kemikleşme carnivor’larda 
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çok daha geç olmaktadır. Ruminant’larda ise hiçbir zaman tam anlamıyla bir 

kaynaşma, kemikleşme olmamaktadır (Dursun, 2008a; Bahadır ve Yıldız, 

2014).  

Mandibula, corpus mandibulae ve ramus mandibulae diye iki kısımda 

incelenir (Liebich ve König, 2007; Dyce ve ark., 2010; Liebich ve König, 

2015). 

Corpus mandibulae: Mandibula'nın dişleri taşıyan ve horizontal olarak 

uzanan kısmıdır. Equide ve ruminant’larda diş kapsamayan ve margo 

interalveolaris veya diastema denilen bir kısımla ikiye ayrılmıştır. Biri kesici 

dişleri taşıyan pars incisiva, diğeri öğütücü dişleri taşıyan pars molaris'dir. Pars 

incisiva kesici dişlerin, varlığı halinde de canin dişlerin köklerini taşıyan 

kısımdır (Dursun, 2008a). Basık olduğu için facies labialis ve facies lingualis 

olmak üzere iki yüzü vardır. Facies labialis dışbükeydir, pars molaris'in dış 

yüzüyle geriye devam eder. Facies lingualis biraz içbükeydir, bu yüzden pars 

molaris'in medial yüzü ile geriye doğru devam eder. Facies labialis ve facies 

lingualis diş köklerini içeren bir bölümle yani pars alveolaris'le birbirine 

geçerler. Pars alveolaris'in serbest kenarına arcus alveolaris adı verilir. Pars 

molaris öğütücü dişleri taşıyan kısımdır. Bu kısma aynı zamanda margo 

alveolaris denir. Diş köklerinin yerleştiği çukurlara alveoli dentales denir. Diş 

çukurları (alveoli dentales) birbirlerinden septa interalveolaria ile ayrılmıştır. 

Her bir alveol (diş çukuru) diş kökü sayısına uygun olarak, septa 

interradicularia denilen ince kemik bölmelerin aracılığı ile bölünmüştür. Pars 

molaris'in dış ya da bukkal yüzünde (facies buccalis) diş köklerinin oluşturduğu 

çıkıntılı kabarıklıklar görülür. Bunlara juga alveolaria adı verilir (Bahadır ve 

Yıldız, 2014). Yine aynı yüzde foramen mentale görülür. Bu delikten n. 

mentalis geçer ve dış yüze çıkar. Foramen mentale equide ve ruminant’ta tek, 

carnivor’larda 2 ya da 3 adet, Sus’ta ise burada beşten fazla delik bulunur 

(Evcim, 2021). Bu delikler foramina mentalia lateralia adını alır. Pars molaris'in 

iç, ya da lingual yüzünde (facies lingualis) sadece domuzda foramen mentale 

mediale görülür. Aynı yüz üzerinde ayrıca linea mylohyoidea denilen bir çizgi 

görülür (Liebich ve König, 2007; Dursun, 2008a; Dyce ve ark., 2010; Liebich 

ve König, 2015).  

Ramus mandibulae: Mandibula'nın caudal tarafında, yukarıya dik 

olarak yükselen bölümüdür. Ramus mandibulae’nın corpus mandibulae ile 



83 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR III 

 

birleşme yerinde oluşturdukları açıya angulus mandibulae adı verilir. Angulus 

mandibulae'de, sadece carnivor’larda varolan ve processus angularis denilen bir 

çıkıntı görülür. Ramus mandibulae’nin lateral yüzünde fossa masseterica olarak 

adlandırılan çukur bir alan bulunur. Özellikle carnivor’larda diğer hayvanlara 

göre oldukça derin olan bu çukurcuğa m. masseter yapışır. Ramus 

mandibulae'nin medial yüzündeki çukurcuğa da fossa pterygoidea denir, buraya 

da m. pterygoideus medialis yapışır (Dursun, 2008a).  

Ramus mandibulae'nin yine medial tarafının biraz yukarısında da 

foramen mandibulae bulunur. Bu delik, canalis mandibulae ile devam eder, 

foramen mentale´de sonlanır. Bu delikten dolayısıyla kanaldan a, v. ve n. 

alveolaris inferior geçer (König ve ark., 2007; Dursun, 2008b; König ve ark., 

2015). Foramen mandibulae'nin hemen altından başlayarak öne ve aşağıya 

uzanan oluğa sulcus mylohyoideus denir. Ramus mandibulae'nin dorsal serbest 

ucu ya da artikular ucu derin bir çentik, incisura mandibulae ile iki çıkıntıya 

ayrılmıştır. Bu çıkıntılardan caudal taraftakine processus condylaris, cranial 

taraftakine de processus coronoideus denilir. Processus condylaris'in 

genişlemiş uç kesimine caput mandibulae, dar, boyun kesimine de collum 

mandibulae adı verilir. Collum mandibulae'nin ön iç yüzündeki çukurcuk fovea 

pterygoidea'dır. Bu çukurcuğa m. pterygoideus lateralis tutunur. Ramus 

mandibulae'nin üst kenarı, son molar dişin arkasından başlar, sonra processus 

coronoideus'un ön kenarını oluşturur. Köpekte bu tarif edilen bölge biraz 

genişleme gösterir ve insandaki trigonum retromolare'nin karşılığı kabul 

edilebilir (Doğuer, 1972; Dursun., 2008a; Popesko, 2010; Bahadır ve Yıldız, 

2014). 

At mandibula'sında, corpus mandibulae'nin ventral kenarı horizontal 

düzleme paraleldir. Processus coronoideus uzundur ve düzdür. Processus 

condylaris'in caput mandibulae kesimi dış bükeydir (Dursun, 2008a).  

Sığır mandibula'sında corpus mandibulae'nin ventral kenarı dış bükeydir. 

Processus coronoideus uzundur ve arkaya doğru kıvrılmıştır. Processus 

condylaris'in caput mandibulae kesimi iç bükeydir (Bahadır ve Yıldız, 2014). 

Koyun ve keçinin mandibula'sı genel özelikleri bakımından sığır 

mandibula'sına benzemektedir (Dyce ve ark, 2010).  

Domuz mandibula'sında corpus mandibulae'nin ventral kenarı düzdür. 

Processus coronoideus kısa ve dardır. Processus condylaris'in caput mandibulae 

kesimi dışbükeydir. Incisura mandibulae çok geniştir. Foramen mentale birkaç 
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tanedir (foramina mentalia lateralia). Ayrıca foramen mentale mediale 

mevcuttur (Dursun, 2008a; Sisson, 2016).  

Köpek mandibula'sında, corpus mandibulae'nin ventral kenarı 

dışbükeydir. Processus coronoideus çok geniştir, kısadır, aynı zamanda arkaya 

doğru kıvrılmıştır. Processus condylaris'in caput mandibulae'si dış bükeydir. 

Foramen mentale birkaç tanedir (foramina mentalia lateralia). Angulus 

mandibulae'de processus angularis denilen bir çıkıntı mevcuttur (Dursun, 

2008a; Popesko, 2010; Bahadır ve Yıldız, 2014; Liebich ve König, 2015). 

 

Şekil 1. Evcil memelilerde mandibula’nın sol önden görünüşü (Nickel ve ark., 

1981’den alınmıştır). a- Corpus mandibulae; a’- Pars incisiva; a’’- Pars molaris; 

b- Ramus mandibulae. 1- For. mentale; 2- Margo alveolaris;  3- Margo 

interalveolaris; 4- Margo ventralis;  5- For. mandibulae; 6- Proc. coronoideus; 

7- Inc. mandibulae; 8- Proc. condylaris; 9- Angulus mandibulae; 9’- Proc. 

angularis; 10- Inc. vasorum facialium (Bahadır ve Yıldız, 2014). 
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2. Hayvanlarda Mandibula’nın Fonksiyonel Özellikleri 

Hayvanlar beslenme özelliklerine göre herbivor’lar (genel olarak 

bitkisel gıdaları tüketen hayvanlar), carnivor’lar (et yiyen hayvanlar) ve 

omnivor’lar (hem hayvansal hem de bitkisel gıda tüketen hayvanlar) olmak 

üzere üç ana gruba ayrılırlar. Hayvanlardaki beslenme çeşitliliğinde görülen 

farklılıklar önemli fonksiyonel sonuçlar doğurmuştur. Bu sonuçlardan en 

önemlisi mandibula’da görülmektedir. Genellikle beslenme çeşitliğinde 

görülen bu değişiklikler mandibula’nın hayvanlar arasında farklı anatomik 

yapılar içermesine neden olmuştur (Hiiemae ve Karen, 2000). Ayrıca, her canlı 

türünün beslenme özelliklerinde görülen bu farklılıklar, hayvanlar arasında 

farklı çiğneme şekilleri oluşmuştur. Dolasıyla bunun sonucu olarak da farklı 

türlerde farklı çene yapıları meydana gelmiştir (Zalisko ve Kardong, 2006). 

Bununla birlikte, farklı beslenme alışkanlıklarına sahip hayvanlar arasındaki en 

belirgin özelliklerden biri de dişlerin yapısıdır. Her türün diş yapısı sahip 

oldukları beslenme alışkanlığına göre uyum sağlamıştır. Bu nedenle, dişler 

hayvan türlerine göre yerleşim biçimleri yönünden yapısal ve sayısal olarak 

farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla, dişlerin yerleşimi ve anatomik 

özellikleri hayvan türüne göre çeşitlilik oluşturmaktadır (Dyce ve ark., 2010).  

Sonuç olarak, hayvanlar arasındaki beslenme alışkanlıklarındaki 

değişiklikler, türlerdeki çiğneme şekillerinde, çene ve diş yapılarında önemli 

farklılıklara neden olmaktadır. Bu durumlar, hayvan türlerine göre 

mandibula’da önemli fonksiyonel, morfolojik ve morfometrik farklılıklara 

neden olmaktadır (Evcim, 2021).  

3. Mandibula Bölgesinin Topografik Anatomisi 

3.1. Regio Mentalis (Gıdık bölgesi): Mentum’un bulunduğu bölgedir. 

Mentum sadece equide ve ruminant’larda mevcuttur. Alt dudağın orta ve alt 

kesiminde yer alan, kas ve yağ dokudan oluşmuş bir yapıdır. Keçilerde aynı 

yerde barba (sakal) bulunur. Bu bölgede dıştan içe doğru şu anatomik yapılar 

bulunur (König ve ark., 2015):  

1. Cutis,  

2. Subcutis,  

3. M. cutaneus faciei,  
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4. Mandibula. 

Klinik önemi: Mentum ve alt dudağın yaralanmalarında girişimlerin 

yapıldığı yerdir. Mentum ve alt dudak bölgesi ile sığırda aynı zamanda incisiv 

4 ve alveolü ile çevresindeki gingiva, carnivor’larda ise mentum, alt dudak, 

mandibular incisiv dişler ile ilk 2 premolar diş n. mentalis’ten ayrılan dallarla 

innerve edilir. Bu bölge ayrıca, foramen mentale’ye operatif girişimlerin 

yapıldığı yer olması nedeniyle oldukça önemlidir (Dursun, 2008b; Popesko, 

2010). 

Atlarda foramen mentale’nin seçim yeri: Corpus mandibulae’nin pars 

moralis bölümünün lateral yüzünde yer alan bir deliktir. Aynı zamanda foramen 

mandibula’nın dolayısıyla da canalis mandibulae’nin rostral deliğini oluşturur. 

Canalis mandibulae’nin başlangıç deliği ise ramus mandibulae’nin medial 

yüzünde yer alan foramen mandibulae’dir. Foramen mentale’den a. mentalis v. 

mentalis ve v. metalis dışarı çıkar. Foramen mentale iki şekilde bulunabilir: 1) 

Angulus oris’in yaklaşık iki parmak eni alt tarafında bulunur. 2) Margo 

interalveolaris’in medial kısmının bir parmak eni alt tarafında yer alır. Burada 

yer alan m. depressor labii inferioris’in kirişi kenara kaydırılarak kolaylıkla 

bulunur (Dursun 2008b).  

Sığırlarda foramen mentale’nin seçim yeri: Corpus mandibulae’nin dış 

tarafında incisiv 4 (İ4)’ ün iki parmak eni caudal’i ve margo interalveollaris’in 

bir parmak eni alt tarafında yer alır (Dursun 2008b). 

Köpeklerde foramen mentale’nin seçim yeri: Corpus mandibulae’nin 

pars molaris kısmının hemen lateral’inde bulunur. Bu hayvanlarda genellikle 

foramen mentale biri büyük diğeri küçük olmak olmak üzere iki delik 

halindedir. Yani foramina mentalia durumundadır. Büyük olan delik premolar 

(P)1 ya da P1 ile P2’nin arasındaki sınırın alt yarımında, corpus mandibulae’nin 

lateral yüzünün craniomedial’inde bulunur. Bu hayvanlarda foramen 

mentale’ye operatif amaçla giriş vestibulum buccale’den olur (Dursun 2008b). 

3.2. Regio Mandibularis (Altçene bölgesi): Mandibula’yı kapsayan 

bölgesidir. Bu bölge, özellikle önemli bir nabız alma yeri olan incisura vasorum 

facialium’u kapsaması bakımından önemlidir. Aynı zamanda bu çentikten 
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geçen ductus parotideus’un obstrüksiyonlarında ya da fistüllerinde operatif 

girişimlerin yapıldığı yerdir. 

Regio mandibularis dıştan içe doğru sırasıyla şu anatomik oluşumları 

kapsar: 

1- Cutis, 

2- M. cutaneus faciei ile fascia capitis superficialis, m. zygomaticus, 

3- A. ve v.labialis inferior, a. ve v. facialis, a. transversa faciei, ductus 

parotideus, ramus buccalis ventralis, ramus buccalis dorsalis ile ramus 

buccalis ventralis arasındaki ramus communicans, 

4- Fascia capitis profunda'nın yüzeyel yaprağı, m. buccinator, m. 

depressor labii inferioris, fascia capitis profunda'nın derin yaprağı, 

5- N. buccalis, v. labialis inferior, glandulae buccales ventrales, 

glandulae buccales intermediae, 

6- Vestibulum buccale'nin mukozası (Doğuer, 1972; Liebich ve ark., 

2007; Dursun 2008b; Dyce ve ark., 2010, König ve ark., 2015; Liebich 

ve ark., 2015).  

 

Şekil 2. Köpek, domuz, sığır ve atta glandulae salivariae majores. Turuncu: glandula 

parotis; beyaz: glandula mandibularis; sarı:glandulae sublingualis; kırmızı: glandulae 
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buccales. 1, Ductus parotideus; 2, ductus mandibularis; 3, glandula sublingualis 

monostomatica; 4, glandula sublingualis polystomatica; 5, glandula buccales dorsales 

(köpekte glandula zygomatica); 6, glandula buccales mediales; 7, glandula buccales 

ventrales; 7ı glandula buccales mediales (Dyce ve ark., 2010’dan alınmıştır). 

İncisura vasorum facialium’da yer alan anatomik yapılar: Incisura 

vasorum facialium köpek hariç evcil hayvanların mandibula'sının ventral 

kenarında, corpus mandibulae ile ramus mandibulae (m. masseter'in ön 

kenarı)'nin sınırında bulunan bir damar çentiğidir. İsminden de anlaşılacağı gibi 

regio intermandibularis'ten gelen damarlar bu çentikten geçer ve yüze doğru 

kıvrılır (Dursun, 2008b). 

Incisura vasorum facialium'dan equide’de truncus linguofacialis'ten 

ayrılan a. facialis, regio buccalis'te yüzün toplardamarlarının bir araya gelmesi 

ile oluşan v. facialis ve glandula parotis'in salgısını vestibulum buccale'ye 

dökmek üzere taşıyan kanal, ductus parotideus geçer (Adams, 2004; Akers ve 

Denbow, 2013). 

Equide’de incisura vasorum facialium dahil bu oluşumlar önden 

arkaya (rostral'den caudal'e) doğru Arteria facialis-Vena facialis-Duclus 

parotideus= AVD düzeninde bulunurlar. Incisura vasorum facialium'da sıra 

böyle iken, regio mandibularis'te, ductus parotideus'un a. facialis ve v. facialis'i 

çaprazlaması nedeniyle bu sıra ADV şeklinde, regio maxillaris'te ise DAV 

şeklinde değişir. Equide’de nabız incisura vasorum facialium'un medial'inde 

truncus linguofacialis'te hissedilir. Burada damar corpus mandibulae'ye 

bastırılır (Dursun, 2008b). 

Sığırda incisura vasorum facialium'da yine aynı oluşumlar yani a. 

facialis, v. facialis ve ductus parotideus mevcuttur ve attaki gibi aynı sırada 

bulunur. Ancak v. facialis'in her iki tarafında birer sinir kökü bulunur. Önden 

arkaya (rostrocaudal) doğru sıra aşağıdaki gibidir: 

1- A. facialis,  

2- Ramus communicans rami buccales ventrales ad buccalem 

dorsalem, 

3- V. Facialis, 

4- N. parotideus (n. buccalis'in dalı), 

5- Ductus parotideus. 
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Sığırda nabız attan farklı olarak incisura vasorum facialium'un dış 

yüzünde, yani a. facialis'ten kontrol edilir (Dursun, 2008b).  

Koyunda incisura vasorum facialium'un topografisi a. facialis'in 

bulunmayışı (koyunda a. facialis'in yerini a. transversa faciei alır) ve ductus 

parotideus'un m. masseter üzerinde seyretmesi ile diğer türlerden ayrılır. Bu 

duruma göre koyunda incisura vasorum facialium'dan sadece v. facialis (v. 

linguofacialis’in oluşumuna katılmak üzere) geçer. Bu damara caudal’de a. 

transversa faciei’nin bir dalı eşlik eder (Dursun, 2008b). 

3.3. Regio İntermandibularis (Altçene arası bölgesi): Regia 

intermandibularis iki mandibula arasındaki bölgedir. Önde angulus mentalis'e, 

geride baş-boyun sınırına kadar devam eder. Dil kasları, damarlar, sinirler ve 

bezler kapsayan bir bölgedir (Doğuer, 1972; Liebich ve ark., 2007).  

Klinik önemi: Klinik muayene için bu bölgede lymphonodi 

mandibulare facialis ve v. facialis bulunur. Mezbaha muayenesinde m. 

pterygoideus lateralis ve m. pterygoideus medialis önemlidir. Ayrıca n. 

alveolaris infenor, n. lingualis ve n. hypoglossus'un anestezi bölgesi olması 

klinik bakımdan önemini gösterir (Doğuer, 1972; Dursun, 2008b; König ve 

ark., 2015). 

Topografik anatomisi: Dıştan içe doğru şu anatomik oluşumları 

kapsar: 

1- Cutis, 

2- Subcutis, 

3- M. cutaneus faciei ve fascia capitis superficialis, 

4- M. sternomandibularis, 

5- Glandula parotis, glandula mandibularis, lymphonodi mandibulare, 

truncus linguofacialis (koyun, keçi, domuz hariç), v. linguofacialis, 

ramus buccalis ventralis, n. parotideus, ductus parotideus (köpek ve 

küçük ruminantlar hariç), 

6- Fascia capitis profunda, 

7- M. mylohyoideus, m. digastricus, m. omohyoideus, m. 

sternohyoideus, 
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8- M. geniohyoideus, a. sublingualis, v. sublingualis, ductus 

mandibularis, n. lingualis, glandula sublingualis monostomatica, 

glandula sublingualis polystomatica, m. pterygoideus medialis, 

9- Ağız boşluğu tabanının mukozası (Dursun, 2008b; König ve ark., 

2015). 

Evcil hayvanlarda lymphonodi mandibulare'nin yeri ve şekli: 

Klinik muayeneler için lymphonodi mandibulare çok önemlidir. Incisura 

vasorum facialium düzeyinde bulunurlar (Köpekte incisura vasorum facialium 

bulunmadığı için köpek hariç). Derinin hemen altında yer aldığı için elle 

muayene edilebilir, ileri geri hareketle yerinden oynatılabilir. Mandibular lenf 

düğümlerinin afferent damarları, derin bölgeleri de dahil olmak kaydıyla başın 

ön yarımının lenfini toplar. Efferent damarları lymphonodi retropharyngei 

mediales ve lymphonodi cervicales profundi craniales´e dökülürler (Iuliis ve 

Pulerà, 2007; Dursun, 2008a). 

Atta: İki mandibula arasında, tabanı iki incisura vasorum facialium 

arasında, çok sayıda nodülün bir araya gelmesi ile şekillenmiş, kolları caudal'e 

dönük at nalına benzer bir oluşum olarak bulunur. Derinin hemen altında 

(çünkü deriden başka ince bir fascia ve m. cutaneus faciei ile örtülüdür) 

bulunduğu için elle muayene edilebilir. Ruam (malleus) hastalığının klinik 

tanısında büyük önem taşır (Liebich ve ark., 2007; Liebich ve ark., 2015). 

Sığırda: M. sternocephalicus'un pars mandibularis 

(m.sternomandibularis) kesiminin kirişi altında bulunur. Tipik yumru 

şeklindedir (glandula mandibularis'in kalınlaşmış ön ucuna dikkat edilmelidir) 

(Bahadır ve Yıldız, 2014). 

Köpekte: Angulus mentalis in gerisinde, glandula mandibularis'in 

önünde yer alır. İki nodül halindedir (Dursun, 2008a). 

Regio intermandibularis'in klinik bakımdan önemli bir bölge oluşunun 

bir nedeni de m. pterygoideus medialis ve m. pterygoideus lateralis'in bu 

bölgede yer almasıdır. 

M. pterygoideus medialis ve m. pterygoideus lateralis çiğneme kasları 

grubuna dahildirler. Bu nedenle de özellikle mezbaha muayenesinde 

önemlidirler. 
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M. pterygoideus lateralis küçük bir kastır. Sphenoid kemiğin processus 

pterygoideus'u ile collum mandibulae ve processus condylaris arasında uzanır. 

Tek başına çalıştığında ağzın açılmasında fonksiyon gösterir. 

M. pterygoideus medialis daha büyük bir kastır. Processus ptrygoideus 

ve crista ptreygopalatina'dan çıkar, ramus mandibulae'nin fossa 

ptreygoidea'sına yapışır. Mandibula'yı yukarı kaldırır dolayısıyla ağzı kapatma 

fonksiyonu vardır (Dursun, 2008b; König ve ark., 2015). 

N. alveolaris inferior'un foramen mandibulae'de anestezisi: 

Buradan yapılan başarılı bir anestezi ile tüm mandibular dişler, alveolleri, 

gingiva, mandibula, mentum ve labium inferius ağrısız hale getirilerek gereken 

girişimler yapılabilir. 

Foramen mandibulae'nin kolayca bulunabilmesi için de 2 yöntem 

vardır. Birincisinde processus condylaris'ten başlayan m. masseter üzerinden 

meyilli olarak geçerek incisura vasorum facialium'un ön kenarında sonlanan bir 

çizgi çekilir. Bu çizginin ortası hizasında foramen mandibulae bulunur. 

İkincisinde maksillar diş kemeri üzerinden ramus mandibulae'ye doğru dikey 

bir çizgi çekilir. Dış göz açısından bu çizgiye dikey bir çizgi çekilir. Bu 

çizgilerin kesiştiği yerde ve mandibula'nın iç yüzünde foramen mandibulae 

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

N. lingualis ve n. hypoglossus'un anestezisi için seçim yeri: At ve 

sığırda bu sinirlerin anestezi yerleri değişiklik gösterir (Dursun, 2008b). 

Atta n. lingualis ve n. hypoglossus'un anestezisi için seçim yeri: 

Daima iki taraflı yapılır. Palpasyonla processus lingualis ossis hyoidei’nin 

rostral ucunun yeri tespit edilir. Tespit edilen yerin 2-3 parmak genişliği önünde 

ve median olarak iğne dil kökü yönünde dikey olarak yönlendirilir (Dursun, 

2008b). 

Sığırda n. lingualis ve n. hypoglossus'un anestezisi için seçim yeri: 

Her iki tarafta incisura vasorum facialium'un 2 cm.önünde corpus 

mandibulae'nin medial tarafına bir iğne ile girilir. İğnenin uzunluğu enjeksiyon 

yerinde corpus mandibulae'nin yüksekliği kadar olmalıdır (söz konusu 

yükseklik mandibula'nın ventral kenarından dıştan palpe edilebilen molar 

dişlerin başlangıcına kadar olan mesafe olarak tespit edilir). Buradan iğne 

horizontal tutulan başa tam dikey olarak, dorsal'e ve biraz medial'e itilir. Bu 
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durumda iğnenin ucu n. hypoglossus'un lateral tarafında n. lingualis bölgesinde 

bulunur. Anestezik madde buraya enjekte edilir. Daha sonra iğne 3-4 cm.geriye 

çekilir, medial yönde tekrar itilir, yani iğnenin ucu ilk enjeksiyon yerinden 1-2 

cm. daha medial'de bulunur. Bu durumda iğnenin ucu n. hypoglossus'un medial 

tarafında n. hypoglossus bölgesinde bulunur, buraya da ikinci enjeksiyon 

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

3.4. Regio Subhyoidea (Dilaltı bölgesi) 

Regio intermandibularis'in caudal'indeki bölgedir. Dil kemiğinin gövde 

kesimi olan basihyoideum'un bulunduğu yerdir (Doğuer, 1972). 

Regio subhyoidea, lymphonodi mandibulares'i ve hyoid kaslarını 

kapsar. M. mylohyoideus'un hemen altında yer alan bu oluşumlar (lymphonodi 

mandibularis, basihyoideum ve hyoid kasları) kolaylıkla palpe edilebilir (König 

ve ark., 2015). 

Sonuç olarak, yapılan bu çalışmada evcil memeli hayvanların 

mandibula’sında bulunan anatomik yapılar ve bu bölgenin klinik öneminden 

bahsedilmiştir.  Mandibula bölgesinin topografik anatomisi’nin ayrıntılı olarak 

bilinmesi cerrahi, ortopedi, radyoloji, patoloji vs. gibi klinik bilimler başta 

olmak üzere bölge ilgili her türlü hekimlik uygulamalarda veteriner hekimlere 

ve anatomi eğitimi alan öğrencilere faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Nakledilebilir Süngerimsi Ensefalopatiler (NSE) olarak da bilinen Prion 

hastalıkları, uniform olarak ölümcül olan, genellikle uzun bir inkübasyon 

dönemine sahip, sinirsel bozukluk, süngerimsi değişiklik ve astrogliosis 

tablosu ile karakterize insan ve hayvanlarda bir grup beyin hastalığı 

oluşturmaktadır. Prion hastalıkları, karakteristik olarak konakçı tarafından 

immün bir tepki ortaya çıkarmaz ve beyin hasarı mekanizması iyi 

anlaşılmamaktadır. Bununla birlikte, hastalığa yol açan prionların progresif 

sinirsel birikimi, sinirlere doğrudan zarar verebilmektedir. Normal prion 

proteininin azalan miktarı, altta yatan nörodejeneratif işleme etkide bulunan 

normal prion proteininin varsayılan nöroprotektif etkisine müdahale 

edebilmektedir (Belay ve Shonberger, 2005). Prion adı ise Prusiner tarafından 

bu hastalıkların protein yapısındaki bir makromolekülden kaynaklandığını 

gösterilerek İngilizcedeki proteinaceous ve infectious kelimelerinden 

türetilmiştir (Prusiner, 1991; 1998).  

NSE ile ilgili kayıtlara ilk olarak 18. yy. ’da rastlanmıştır. 1914 yılında 

M’Govan isimli araştırmacı, koyunlardaki “skrapi” hastalığı ile ilgili 

gözlemlerini bildirmiştir. Bu gözlemler, hastalanan koyunların giderek 

güçsüzleştiğini, yünlerini tel, çit, ağaçlara sürterek kazıdıklarını, aşırı 

susadıklarını, kilo kaybına uğradıklarını ve son olarak ayağa 

kalkamadıklarından ve öldüklerinden bahsetmektedir. 1936 yılında Cuilee ve 

Chelee, “skrapi” hastalığına yakalanmış koyunların medulla spinalisinden 

aldıkları dokuları sağlıklı hayvanlara inoküle ederek, bu hayvanlarda hastalık 

belirtilerinin ortaya çıktığını bildirmişlerdir. Daha sonraları pek çok 

araştırmacı tarafından keçi, sıçan, hamster ve rat gibi hayvanlar kullanılarak 

inokülasyon modelleri oluşturulmuştur. Bu deneylerden elde edilen en önemli 

sonuç; hastalığın uzun bir inkübasyon süresine sahip olduğunun 

saptanmasıdır. Sağlıklı hayvanlara enfektif doku inoküle edildikten ortalama 

14-22 ay sonra hastalık belirtileri gözlenmiştir. 1950’li yılların sonlarına 

doğru Papua Yeni Gine’deki yerlilerde skrapiye benzer klinik bulguların 

gözlendiği bildirilmiştir. Gajdusek ve Zigas, hastalığa, yerli dilinde “titreme” 

anlamına gelen “kuru” adını vermişlerdir. Hastalığın gelişme sebebinin, ölen 

aile büyüklerinin beyinlerinin yenmesi ile özetlenebilecek dinsel bir ritüel 

olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar, hastalıktan ölen insanların beyinlerinden 
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aldıkları dokuları şempanzelere inoküle ederek hastalığın bulaşıcı olduğunu 

da kanıtlamışlardır (Johnson ve ark. 1998).  

Prion hastalıklarının etyopatogenezini açıklamaya yönelik 3 hipotez 

ortaya atılmıştır: Virus hipotezine göre NSE’nin hayvanlara aktarılabilmesi, 

“filtre edilebilir” bir virusun olması gerektiği savına dayanmaktadır. Ne var ki 

skrapi ve kuru hastalıklarında, diğer enfeksiyöz ajanlardan farklı olarak, viral 

inklüzyon cisimcikleri ve yangı tablosu yoktur. Etken, ultraviyole ve iyonize 

radyasyona dayanıklıdır. Skrapi-spesifik nükleik asit varlığı çok yoğun 

uğraşlara ve uzun süreli çalışmalara karşın ortaya konulamayınca, NSE 

ajanının kimyasal yapısının araştırılması gerektiği gündeme gelmiştir. Syrian 

hamster beyinlerinden sağlanan kısmen saf materyal, proteazlarla uzun süreli 

inkübe edildiğinde enfektivitesinin azaldığı, fakat nükleaz, psoralen, 

hidroksilamin ve ultraviyole ışınlardan etkilenmediği saptanmıştır. Böylelikle 

skrapi ajanının virus ve/veya viroidlerden farklı olduğu sonucuna varılarak, 

protein yapısında enfeksiyöz partikül anlamında prion terimi ortaya atılmıştır. 

Aynı şekilde Creutzfeldt-Jakob hastalığının yavaş virus (slow virus) adı 

verilen viral bir etken ile ilişkili olduğu düşünülüyordu (Kingsbury, 1990). 

Ancak etkenin bir virus olması mümkün olamazdı. CJD’nin etkeninin bir 

enfeksiyöz virus olduğu görüşünü destekleyecek veriler bulunmamaktaydı. 

Bunun dışında temel olarak enfeksiyöz hastalıklarda gözlenmesi gereken bir 

bağışıklık sistemi yanıtının oluşmaması bu hastalığın viral bir enfeksiyon ile 

ilişkili olduğu görüşünü sarsmaktaydı. DNA, RNA kalıtım materyalleri canlı 

organizmalar için elzem olup, enfeksiyöz ajanları ya DNA ve RNA’yı ya da 

yalnız RNA molekülünü kalıtım materyali olarak taşımaktadırlar (Donne ve 

ark. 1997). Ancak Prusiner (1982) yaptığı çalışmaların ardından hastalık 

etkeni olan prionun, bir enfeksiyon ajanında bulunması gereken kalıtım 

materyallerinin herhangi birini taşımayan sıra dışı formdaki bir protein 

olduğunu bulmuştur.  Araştırıcının bu hastalıkların etyopatogenezini 

açıklamak için verdiği uğraşlar kendisine 1997 Nobel Tıp Ödülü’nü 

kazandırmıştır. Ancak bugün bu teoriye ilişkin tartışmalar devam etmektedir. 

Anormal yapıdaki prion proteini, normal hücresel prion proteini ile 

etkileşime girerek enfeksiyonu sağlıklı prionlara sahip canlıda yaymaktadır. 

Giderek patojenik prion protein miktarı artmakta ve hastalığın etkileri protein 

miktarının artmasıyla ağırlaşmakta ve sonucunda ölüm gerçekleşmektedir 



99 | SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR III 

 

(Yeşilbağ, 2017). Patojenik prion proteinlerinin ve prion hastalıklarının bazı 

özellikleri Tablo-1’de verilmektedir. Patojenik (anormal) prion proteini ve 

normal hücresel prion proteininin moleküler yapıları arasında farklılıklar 

mevcuttur.  

Tablo 1. PrPSc ve prion hastalıklarının genel özellikleri 

PrPSc’ye İlişkin Özellikler Enfeksiyona İlişkin Özellikler 

Polimerize olarak helezonik ve ipliksi 

formlar oluşur 

Nöronlarda Scrapie-Associated Fibrils 

(SAF) oluşur 

Endojen proteolitik enzimlere 

dayanıklıdır 

Nöyronlarda plaklar oluşur 

Ultraviyole ve gama ışınlarına 

dayanıklıdır 

Yangısal reaksiyon şekillenmez 

Normal otoklav şartlarına dayanıklıdır İmmunolojik yanıt şekillenmez 

Yüksek dereceli otoklavlamadan 

etkilenir (132˚C- 90 dk) 

İnkübasyon süresi çok uzundur 

Dezenfektanlara dayanıklıdır  

Eter ve kloroformdan etkilenmez  

Formaldehit ve β-propiyolakton gibi 

inaktivanlara dayanıklıdır 

 

Kaynatmayla inaktive edilemez  

Fenol ekstraksiyonundan etkilenir  

4M NaOH'dan etkilenir  

 

1. Prion Proteininin Moleküler Yapısı 

Prionlar, yaklaşık 250 aminoasitten oluşan, sinir hücrelerinde normalde 

bulunan proteinlerdir ve PrPC olarak gösterilmektedir. PrPC’nin nörondaki 

görevi tam olarak bilinmemekle birlikte, nöron hücresinin gelişimi ve 

fonksiyonlarında rol oynadığı düşünülmektedir. 

Patojenik prion proteini ve normal hücresel prion proteini arasında 

moleküler özellikleri, hastalığın etki mekanizması ve yayılımı açısından 

oldukça farklılıklar mevcuttur. Birincil yapıları aynı olmakla beraber, 

farklılaşma sekonder formda gerçekleşmektedir (Yeşilbağ, 2017). 
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PrPC, α-heliksler açısından (spiral şeklindeki aminoasitler) zengindir ve 

az sayıda ß-bandı (yassı aminoasit bantları) içerir. PrPSc ise α-heliksler 

açısından fakir olup, daha fazla ß-bandı bulundurur. Bu konformasyonel 

farklılık sonucu PrPSc proteazlarla parçalanmaya dayanıklı hale gelir ve 

zaman içinde beyin hücrelerinde birikir (Yeşilbağ, 2017). 

1.1.  PrPC (Hücresel Normal Prion Protein) 

PrPC, bütün memelilerde beyin ve omurilikte bulunan sinir hücreleri ve 

glialar ile çeşitli periferal dokular ve lökositler tarafından sentezlenen bir 

glikoprotein molekülüdür. Normalde bu hücrelerin, özellikle sinir hücrelerinin 

sinaptik membranlarında, dış yüzeyine bir glikofosfotidilinositol kancası (GPI 

anchor) ile bağlı olarak bulunurlar (Stahl ve ark. 1987). 

Normal prion proteininin (PrPC) üç boyutlu yapısı Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Normal sekonder yapıya sahip hücresel prion proteininin 

(PrPC), N-terminal ve C-terminal bölgelerinin kendine özgü karakteristik 

özellikleri bulunmaktadır. N-terminal bölgesinin yapısı değişkendir. Ancak 

çoğunlukla 37-53 residü uzatılmış poly (L-proline) II (PPII) heliks yapısı 

oluşturabilmektedir. C-terminal bölgesi ise N-terminal bölgesine nazaran daha 

rijit olup, globular birime sahiptir. Bu bölge üç α-heliks yapısı ve iki halkalı 

antiparalel β-tabaka içermektedir. C-terminal bölgesinin stabilizasyonu 

disülfid köprüleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca C-terminal domainde N-bağlı 

glikozilasyon bölgesi yer almaktadır (Donne ve ark. 1997). Normal hücresel 

prion proteininin fonksiyonu tam olarak bilinmese de bakır bağlanması, anti- 

ve pro- apoptotik aktiviteler, redoks homeostazisi, nöron şekillenmesi, myelin 

devamlılığı gibi birbirinden farklı işlemlerde görevli bir plazma membran 

proteini olduğu düşünülmektedir (Liu ve ark. 2011). 

PrPC’ye bakır bağlanma işlemi ekstraselüler bölgede ve N-terminal 

domaininde gerçekleşmektedir. N terminalde bulunan beş veya altı tekrarlı 

sekiz ya da dokuz konsensus dizili (P(Q/H)GGG(G/-)WGQ) rezidü peptidi, 

bağlanma işlemi için gerekli diziyi oluşturmaktadır. Bu bölge her bir tekrara 

bir Cu2+ iyonu bağlayabilmektedir. Ancak PrP’ye bakır bağlanmasının 

nedenleri ile ilgili olarak henüz net bir bilgi mevcut değildir. Tekrar bölgeleri 

prion replikasyonunu ve patojenitesini azaltmaktadır. Ayrıca oksidatif strese 
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karşı koruyucu etkiyi ve bakır bağlanmada PrP agregasyonunu da 

azaltmaktadır (Madsen, 2010). 

 

Şekil 1. PrPC’nin yapısı. (A): Syrian hamster (SHa) rekombinant (rec) PrP (90–231) 

yapısı. Mavi α -heliks; sarı, döngüler; yeşil, β-tabaka  

(B): PrPC’nin yapı derecesini gösteren şematik diagram. Kırmızı, proteinin en esnek 

bölgeleridir. Mavi ise en az esnek bölgeleridir (Prusiner, 2013) 

1.2. PrPSC (Patojenik Prion Proteini) 

Prion proteinin patojenik sıra dışı formunda ise β-tabaka içeriğinde 

%3’ten %40 oranına bir artış gerçekleşirken, α-heliks yapılarında ise %40’tan 

%30 oranına bir düşüş gerçekleşmektedir (Şekil 2). Sekonder yapıdaki bu 

değişimin, normal hücresel prion ve anormal patojenik prion formunun 

etkileşimiyle gerçekleştiği düşünülmektedir (Singh ve ark. 2013). 

 

Şekil 2. PrPSc’nin yapısı (Prusiner, 2001) 
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Sekonder formundaki modifikasyonlar insan, koyun ve sığır gibi 

canlılarda nakeldilebilir süngerimsi ensefalopatilere (NSE) neden olmaktadır. 

PRioN Protein (PRNP) genindeki bazı polimorfizmlerin hastalığa dayanıklılık 

ve duyarlılıkla ilişkili etkileri olduğu ileri sürülmüş, ancak NSE’ye karşı 

PRNP-dirençli allellerin neden olduğu dayanıklılık mekanizması tam olarak 

açıklık kazanmamaktadır (Kralovicova ve ark. 2009). 

 

Şekil 3. Yukarıdaki şemada PrPc spontan, kalıtım ve enfeksiyon yoluyla 

olmak üzere PrPSc’ye dönüşümü gösterilmektedir. Basitçe anormal formdaki PrPSc, 

normal hücresel formdaki PrPc ile etkileşime geçerek yayıldığı gösterilmektedir 

(McKintosh ve ark. 2003) 

PrPC’nin PrPSc’ye dönüşümü Şekil-3’te gösterilmektedir. Enfeksiyon 

mekanizmasıyla ilgili en yaygın hipotez, normal hücresel PrP’nin (PrPC) post 

translasyonel işlem yoluyla nakledilebilir protein olan PrPSc’ye dönüşerek, 

PrP’deki β-tabaka içeriğinin arttırılması ve PrPSc’nin protein degredasyonuna 

dirençli hale gelmesi şeklinde özetlenebilir (Pan ve ark. 1993). PrPc’nin 

PrPSc’ye dönüşümünü açıklamak için kullanılan iki yaklaşım bulunmaktadır. 

İlk yaklaşım olan Yeniden Katlanma Modeline göre; merkezi sinir sistemi 

nöyronlarında bulunan PrPc molekülleri dışarıdan alınan veya spontan 

mutasyonla ortaya çıkan bir PrPSc molekülü ile karşılaştığında, kimyasal 

yapısında değişiklik meydana gelir. Bu sırada PrPc molekülünün yapısında 

bulunan alfa heliks yapıların oranı azalırken beta yaprakların oranı artar. 
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Böylece PrPc molekülü PrPSc molekülüne dönüşür. Oluşan yeni PrPSc 

molekülleri de diğer PrPc moleküllerinin dönüşümüne aracılık eder. Diğer bir 

yaklaşım olan Tohum Modeline göre; PrPC oluşumu öncelikli olmak üzere 

PrPc ve PrPSc arasında bir denge durumu vardır. Ancak ortamda bir PrPSc 

agregatı bulunması durumunda PrPSc molekülleri agregata güçlü bir şekilde 

bağlanır ve yeni moleküllerin bağlanması sonucu agregat büyür (Yeşilbağ, 

2017). 

Ortaya çıkan PrPSc molekülleri daha fazla PrPc’nin PrPSc’ye 

dönüşümüne aracılık etmektedir. Mekanizması henüz tam olarak 

açıklanamayan bu dönüşüm in vivo şartlarda olabileceği gibi in vitro şartlarda 

da olabilmektedir. Bu süreçte ayna etkisi adı verilen bir benzeşme şekillendiği 

ve PrPc’nin tersiyer yapısındaki değişiklik sonucu β-yaprak yapıların arttığı 

öngörülmektedir (Yeşilbağ, 2017).  

PRİON HASTALIKLARI 

Prion hastalıklarında beyin hasarının oluşumuna ilişkin birtakım 

görüşler mevcuttur. PrP 106-126 ve PrP 127-147 gibi iki sentetik prion 

proteini kullanılarak yapılan bir çalışmada, Rymer ve Good (2000), prion 

peptidlerinin kolesterol bakımından zengin membranlara güçlü bağlanma 

özelliği gösterdiği ve bunun sonucunda nörodejenerasyon geliştiğini öne 

sürmektedir. Wong ve ark. (2001), PrPc’nin bakır bağlayabileceğini ve 

böylelikle antioksidan özellik kazanabileceğini bildirmekte ve bu enzimatik 

özelliğin temel olarak oktarepeat bölgeye bakırın bağlanması ile 

gerçekleştiğini öne sürmektedir. Oktarepeat bölge, normal insan beyninde ve 

prion hastalığında N-terminal uçta kesintiye uğramış PrP populasyonu olarak 

bilinmektedir. Metal katalize edici bu bölgelerde gelişecek herhangi bir 

dengesizliğin beyin hasarına yol açacağı, yani nörodejeneratif etkinin 

oksidan-antioksidan konuma bağlı olduğu görüşünü desteklemektedir.  Bir 

başka görüş ise, Brown (2000) tarafından bildirilen PrPSc’nin normal hücresel 

prion proteinini hücre içerisine bakır alımını inhibe ederek, süperoksit-

dismutaz benzeri aktiviteyi bozarak bakır toksisitesine duyarlı hale getirmesi 

sonucunda nörotoksisite gelişmektedir. 

Prion hastalıklarının nöropatolojik tanısında; mononükleer hücre 

infiltrasyonu olmayışı, en çok tutulan bölgelerde nöron kaybı ve astrositik 
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gliosis gibi nonspesifik bulguların yanı sıra, amiloid plaklar ve gri maddede 

spongiosis en sık rastlanan ve en spesifik bulgulardır. CJD’li hastaların beyin 

dokusunda tanıtıcı bir anormallik her zaman bulunmamaktadır. Uzun yıllar 

yaşayan hastalarda değişik derecede serebral atrofi saptanmaktadır. CJD’nin 

mikroskobik bulgusu süngerimsi dejenerasyon ve astrogliosistir. Bu hastaların 

yaklaşık %10 kadarında amiloid plakları oluşur. Bu plaklarda yapılan 

immünhistokimyasal boyamada PrPSc antikorları pozitif özellik gösterir. GSS 

(Gerstmann–Strussler–Scheinker Sendromu) hastalığında amiloid plaklarda, 

ortada yoğun bir amiloid çekirdek, onun etrafında daha küçük yuvarlak 

amiloid birikimi vardır. Varyant CJD’nin tipik nöropatolojik bulgusu; beyin, 

beyincik, bazal ganglion ve talamusta etrafı vakuollerle çevrili amiloid 

plakların varlığıdır. Bu yapıya “florid plak” adı verilir ve hastalığa tanı 

koydurucu bulgudur. Bu plakların merkezi koyu eozinofilik, çevresi soluktur 

ve spongioform değişiklikle çevrilmiştir (Hauw ve ark. 1995; Prusiner, 2001).  

İnsanlarda ve hayvanlarda görülen prion hastalıkları Tablo 2’de 

verilmiştir. İnsanlarda yaygın olarak görülen prion hastalıkları; Creutzfeldt–

Jakob Disease (CJD), hayvanlarda yaygın olarak görülen prion hastalıkları 

ise; sığırlarda Bovine Spongioform Encephalophathy (BSE) ve koyunlarda 

Skrapi’dir. 

Tablo 2. İnsanlarda ve hayvanlarda gözlenen prion hastalıkları 

Enfekte Tür Hastalık 

 

 

 

 

İnsan 

Familial Creutzfeldt–Jakob Disease (fCJD) 

Variant Creutzfeldt–Jakob Disease (vCJD) 

Iatrogenic Creutzfeldt–Jakob Disease (iCJD) 

Creutzfeldt–Jakob Disease (CJD) 

Sporadic Creutzfeldt–Jakob Disease (sCJD) 

Gerstmann–Sträussler–Scheinker 

Syndrome (GSS) 

Fatal Familial Insomnia (FFI)  

Sığır Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) 

Koyun, keçi Skrapi 

Geyik Chronic Wasting Disease (CWD) 

Ekzotik hayvanat bahçesi 

ruminantları 

Exotic Ungulate Encephalopathy (EUE) 

Kedi Feline Spongiform Encephalopathy (FSE) 

Devekuşu Süngerimsi Ensefalopati 

Vizon Transmissible Mink Encephalopathy (TME) 
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1. İnsanlarda Görülen Prion Hastalıkları 

İnsan prion hastalıkları etiyolojik olarak kalıtımsal, sporadik ve 

sonradan kazanılan olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır (Prusiner, 1997; 

Colby & Prusiner, 2011). Vakaların %85’i sporadik olup, dünya çapında 

milyonda bir görülmektedir. Sporadik CJD’nin etiyolojisi bilinmemesine 

rağmen, somatik PRNP mutasyonu ya da PrPC spontan olarak PrPSc’ye 

dönüşümünün neden olduğu düşünülmektedir. Sporadik veya sonradan 

kazanılmış CJD gelişiminde yaygın bir polimorfizm olan 129’uncu 

kodonun Metionin ya da Valin aminoasidinin bulunması, hastalığa 

dirençlilik ve duyarlılığa etki etmektedir. İnsan prion hastalıklarının 

yaklaşık %15’i PRNP genindeki otozomal dominant bir mutasyonla 

ilişkilidir. Patojenik mutasyonun mutant PrPC’nin termodinamik 

stabilitesini azaltarak PrPSc formuna dönüşüm eğilimini arttırdığı 

düşünülmektedir (Colby & Prusiner, 2011). İnsanlarda görülen prion 

hastalıkları Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3. İnsanlarda görülen prion hastalıkları 

İnsanda Prion Hastalıkları 

Etiyolojik Formu Fenotip 

 

Familial (kalıtımsal) 

Familial Creutzfeldt–Jakob Disease (fCJD) 

Fatal Familial Insomnia (FFI) 

Gerstmann–Sträussler–Scheinker Syndrome (GSS) 

Sporadik Sporadic Creutzfeldt–Jakob Disease (sCJD) 

Kazanılmış Variant Creutzfeldt–Jakob Disease (vCJD) 

Kuru 

1.1.  Familial (Kalıtımsal) Prion Hastalıkları 

Ailesel Creutzfeldt–Jakob Hastalığı (fCJD): İlk ailesel CJD vakası 

1924'te Kirschbaum tarafından kaydedilmiştir. Yaklaşık 50 yıl sonra, ailesel 

ve sporadik CJD’nin aktarılabilirliği gösterilmiştir. Yapılan çalışmalar ailesel 

prion hastalıklarının hem kalıtsal hem de bulaşıcı olma özelliğini göstermiştir. 

Ailesel prion hastalığının bulaşıcı bir mekanizma ile bulaşabilirliği daha sonra 

prion hipotezi bağlamında açıklanmıştır: Patojenik mutasyonları taşıyan 

PrP’ler kendiliğinden enfeksiyöz izoforma dönüşme eğiliminde olduğu 

gösterilmiş, ayrıca PRNP genindeki bazı mutasyonların ailesel CJD ve Fatal 
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Familial Insomnia (FFI) ile ilişkili olduğu bulunmuştur. (Gambetti ve ark. 

2003).  

Ailesel CJD formu, bu hastaların %5-15'ini oluşturmaktadır. Otozomal 

dominant kalıtım paterni nedeniyle, bu hastalarda genellikle ailesel geçmiş 

görülmektedir. Ailesel CJD en sık 200. kodondaki mutasyonlarla ve daha az 

sıklıkla prion protein geninin 178, 208 veya 210. kodonundaki mutasyonlarla 

ilişkilidir. 200. kodonda mutasyon olan ailelerde, taşıyıcıların %56'sında CJD 

ilerleme göstermektedir. Bu ailesel CJD formu bazen ‘kuşak atlama’ 

sergilemekte ve görünüşte sporadik bir düzende ortaya çıkmaktadır. Başlangıç 

yaşı (ortalama 55 yaş), tanısal elektroensefalografi (EEG)'nin sık görülmesi ve 

hastalığın süresi (ortalama 8 ay) 200. kodonda mutasyon olan ailesel CJD 

hastalarında, sporadik CJD hastalarına göre oldukça benzerlik göstermektedir 

(Belay, 1999). 

Klasik CJD’de, beyin dokusunda nöron kaybı, reaktif gliosis, 

spongioform değişiklikler ve inflamasyon bulgusunun olmayışı tanı için 

anlamlıdır. Amiloid plakların görülmesi tanıyı doğrulamaktadır. Hayvanlarada 

deneysel olarak hastalığın teyit edilme olasılığı vardır. Hayvanlara aktarılma 

işlemi, konvansiyonel yöntemler ile yaklaşık bir yılda sonuç vermektedir. 

Yeni kullanılmaya başlanan histoblots tekniği ile kriyostat kullanılarak 

ölümden hemen sonra beyinden doku örneği alınabilmektedir (Tyler, 2000). 

Fatal Familial Insomnia (FFI): İnsanda çok nadir görülen 

nörodejeneratif kalıtımsal prion hastalıklarından biridir. FFI, 1986 yılında 

Lugaresi ve arkadaşları tarafından, dizarteri, tremor ve miyoklonusun yol 

açtığı ilerleyici uykusuzluk ve otonomik işlev bozukluğu ile başvuran, iki kız 

kardeşin ve üç kuşaktan daha birçok akrabası benzer bir hastalıktan ölen 52 

yaşındaki bir erkeği tanımlamak için kullanılmıştır. Bu hastalıkta PRNP 

geninde 30 üzerinde patojenik mutasyon bulunduğu bilinmektedir. Bu 

mutasyonlar yaygın olarak PRNP geninin 178. kodonu üzerinde lokalizedir. 

Fatal familial insomnia isimlendirilmesi 1986 yılında, prion hastalığı olarak 

tanımlanmadan önce 178. kodon üzerindeki patojenik mutasyonun neden 

olduğu otozomal dominant hastalık için kullanılmaya başlanmıştır (Goldfarb 

ve ark. 1992). 

Bugüne kadar FFI ile ilgili prion protein geninin 178. kodonunda 

mutasyon ile ilişkili Avustralya, Avusturya, İngiltere, Fransa, Almanya, 

İtalya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünya 
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çapında 24 çeşit vaka rapor edilmiştir. FFI türlerinin dokuzundan etkilenen 

aile bireylerinin başlangıcındaki yaş ortalaması 49,3 (yaş aralığı 25-72); 

ortalama hastalık süresi 12,5 ay (5-25 ay) bildirilmiştir (Belay, 1999). 

Gerstmann–Strussler–Scheinker Sendromu (GSS): Otozomal 

dominant kalıtım gösteren ailesel bir hastalık olan GSS, 1936 yılında 

Gerstmann, Sträussler ve Scheinker tarafından tanımlanmıştır. O zamandan 

beri, GSS adı, ailevi kökenli, seyrek görülen miyoklonus ve tanısal EEG ile 

heterojen bir nörodejeneratif bozukluk grubunu ve sayısız amiloid plağın 

nöropatolojik bir özelliğini tanımlamak için kullanılmıştır. GSS, CJD ailesel 

formunun bir varyantı olarak kabul edilmekte, ancak birincil olarak 102. 

kodondaki mutasyonlarla ve daha az sıklıkla prion protein geninin 105, 117, 

145, 198 veya 217 kodonundaki mutasyonlarla ilişkilendirilmektedir (Belay, 

1999). 

GSS, familyal olarak tanımlanmış olmakla birlikte günümüzde sporadik 

olgular da bildirilmektedir. Tüm alt tiplerinde amiloid birikimleri 

gözlenmekte olup PrP antikorları ile immünhistokimyasal boyanma pozitif, 

Alzheimer prekürsör protein ile negatif boyanma göstermektedir. Ayırıcı 

tanıda, özellikle Alzheimer hastalığı akla getirilmelidir. Alzheimer 

hastalığında serebral korteks ve hipokampüste yerleşen amiloid kor içeren 

tipik nöral plaklar vardır. Bu plakların varlığı prion hastalıklarının 

patogenezinin Alzheimer hastalığı ile çakışmasına neden olmuştur (Budka ve 

ark. 1995). 

1.2. Sporadik Prion Hastalıkları 

Sporadik CJD (sCJD), ölümcül sonuçlara neden olan bulaşıcı bir 

nörodejeneratif hastalıktır. SCJD için klinik tanı kriterleri ilk olarak 30 yıl 

önce belirgin klinik özellikler ve mevcut en iyi yardımcı para-klinik 

araştırmalar kombinasyonu olan elektroensefalografi (EEG) kullanılarak 

formüle edilmiştir (Masters ve ark. 1979). Son yıllarda, beyin omurilik 

sıvısında (BOS) faydalı taşıyıcı biyobelirteçler de dahil olmak üzere diğer 

araştırmalarda ilerleme kaydedilmekte ve klinik tanı kriterleri 

değiştirilmektedir. 1979-2016 yılları arasında ABD’de görülen ölümcül CJD 

vakaları Tablo 4’te gösterilmektedir.  

Sporadik CJD formu tüm CJD vakalarının %85'ini oluşturmaktadır. 

Kesin neden bilinmemekle birlikte, sporadik CJD oluşumunu açıklamak için 
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iki hipotez öne sürülmüştür; İlk hipotez, PrPSc oluşumuna neden olabilecek 

prion protein geninin yaşa bağlı somatik mutasyon olasılığıdır. Bu tür 

mutasyonlar, populasyonda, milyonda bir oranında rastlantısal olarak 

meydana gelmektedir. İkinci hipotez ise, PrPc'nin tek veya bir grup nöronda 

spontan olarak PrPSc’ye dönüşümüdür. Bu durum ise muhtemelen prion 

proteini gen ekspresyonu sırasında oluşan bir hata sonrasında 

gerçekleşmektedir. PrP-res'in (Protease-resistant prion protein), hastalığın 

diğer duyarlı nöronlara yayılmasına neden olan bir zincir reaksiyonu 

başlattığına inanılmaktadır. Birçok farklı ülkede, CJD'nin şaşırtıcı bir şekilde 

istikrarlı ve tek biçimli görülme sıklığı, sporadik CJD'nin kendiliğinden ortaya 

çıkmasını destekleyen güçlü hipotezlerdir (Prusiner, 1996). 

Tablo 4. 1979-2016 yılları arasında ABD’de CJD’den kaynaklanan ölümler (CDC, 

2019)  

 

1.3. Kazanılmış Prion Hastalıkları 

Variant Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (vCJD): Varyant Creutzfeldt-

Jakob hastalığı (vCJD), ilk olarak 1996 yılında Birleşik Krallık'ta 

görülmüştür. İneklerde prion hastalığından sorumlu olan sığır spongiform 

ensefalopatisinin (BSE), insanlarda vCJD salgınına neden olan ile aynı ajan 

olduğuna dair güçlü bilimsel kanıtlar bulunmaktadır (Belay, 1999).  
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Varyant CJD (vCJD) genellikle klasik CJD ile aynı olarak 

adlandırılmasına rağmen, aynı hastalık değildir. Klasik CJD'den farklı klinik 

ve patolojik özellikler göstermektedir. Her hastalık ayrıca prion protein 

geninin özel bir genetik profiline sahiptir. Her iki hastalık da uzun yıllar 

boyunca ölçülen alışılmadık derecede uzun inkübasyon süreleri ile daima 

ölümcül beyin hastalıklarıdır. Varyant CJD’de nöropatolojik bulguların 

tanıtıcı olması nedeniyle, CJD şüpheli vakalardan otopsi istenmesi büyük 

önem taşımaktadır.  

Kuru: Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinin Okapa bölgesinde 

ortaya çıkan Kuru hastalığı, insanlarda görülen ilk prion hastalığıdır. 1957 

yılından itibaren bölgede 2700’ün üzerinde kuru vakası görülmüştür. 

Primatlarda yapılan laboratuvar transmisyon çalışmaları, kuru hastalığının, 

histolojik veya serolojik olarak enfeksiyon kanıtı bulunmamasına rağmen 

bulaşıcı bir ajandan kaynaklandığı göstermiştir. Hastalık, salgının ilk 

yıllarında ağırlıklı olarak kadınları ve çocukları etkilemiş; ancak ilerleyen 

zamanlarda hastalığın görülme sıklığı azalmış ve etkilenen yetişkin erkek ve 

kadınların oranı daha benzer hale gelmiştir (Will, 2003).  

2. Hayvanlarda Görülen Prion Hastalıkları 

Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE): Sığır spongiform 

ensefalopati (BSE), ilk kez 1986 yılında İngiltere’de ortaya çıktıktan sonra 

sığırlar arasında bir epidemi meydana gelmiştir. Sığırların hiperestezik olması, 

koordinasyonlarını kaybetmesi ve zapt edilemez hale gelmesi nedeniyle deli 

dana hastalığı olarak da adlandırılmaktadır. Hastalığın ortalama inkübasyon 

süresi 4-5 yıl kadardır. Sığırlarda ortaya çıkan bu hastalığın epidemiyolojisine 

yönelik çalışmalar, hastalıktan hayvan atıklarından elde edilen yemlerin 

sorumlu olabileceğini göstermiştir. 1970’li yılların başında don yağı ve yem 

elde edilirken, yağ ekstraksiyonu için organik çözücüler kullanılmaktaydı. 

Ancak bu işlemin yüksek enerji gerektirmesi ve pahalı olması, don yağının 

giderek önemini kaybetmesi gibi bazı nedenlerden dolayı, 1981-1982 

yıllarında bu işlemden vazgeçilmiştir. Yeni sistemde yüksek sıcaklık ve 

organik çözücülerin kullanılmamasının, anormal prion proteininin canlılığını 

sürdürmesine olanak sağladığı düşünülmüştür. BSE ile ilgili mevcut 

hipotezlere göre; ya skrapi ile infekte koyun dokusunun bu yeni sisteme 

karışarak sığırları infekte etmiş ya da önceden var olan ama nadir görülen 
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BSE’li hayvan dokusunun, bu sisteme karışarak belirgin hale gelmiştir. 

Enfekte yemlerle beslendikten sonra kesilen hayvanlara ait atıkların tekrar 

yem olarak kullanılması, muhtemelen enfeksiyon döngüsünün hayvanlar 

arasındaki sürekliliğini sağlamıştır (Haywood, 1997). Ancak, bu dönemde 

BSE hastalığına yakalanmış sığırlarda, PrPSc için dizin 

analizleriyapılamadığından, hastalığın kökeninin yemde kullanılan sığırlardan 

mı yoksa koyunlardan mı geldiği belirlenememiştir (Colchester ve Colchester, 

2005). 

BSE’nin ortaya çıktığı ilk zamanlarda, insanlarda hastalığa neden 

olabileceği düşünülmiştir. Epidemiyolojik olarak, o güne kadar bilinen skrapi 

ile insanda en çok görülen prion hastalığı olan CJD arasında bir ilişki 

saptanamamıştı. Ancak BSE’nin ortaya çıkışından sonra, İngiltere’de diğer 

prion hastalıklarından farklı nöropatolojik özellikler gösteren 100’ün üzerinde 

insan vakasının 1994’ten itibaren bildirilmesi, bu iki hastalığın ilişkili 

olabileceğini düşündürmüştür.  Variant CJD olarak adlandırılan bu hastalık, 

BSE vakaları ile aynı dönemde ve aynı yerde ortaya çıkmıştır. BSE ile infekte 

dokunun maymunlara intraserebral olarak inoküle edilmesi ile insan vCJD 

vakalarına benzer nöropatolojik değişiklikler meydana gelmiştir. BSE’li sığır 

dokusu ve vCJD’li insan dokusu, PrP geni bulunan fare beynine inoküle 

edildiğinde; oluşan hastalığın inkübasyon süresi, ortaya çıkan nöropatolojik 

bulgular ve PrPSc’nin merkezi sinir sisteminde birikme şeklinin aynı olduğu 

görülmüştür. BSE ve vCJD etkenlerinin, laboratuvar hayvanlarına aktarılma 

özellikleri tamamen aynı olması hastalığın BSE ile enfekte sinir dokusu ile 

kontamine olmuş etlerin yenmesi sonucu insanlara aktarıldığını göstermiştir 

(Prusiner, 2001). 

BSE’nin tanınmasından sonra İngiltere’de bir dizi önlem ve yasaklar 

uygulamaya konmuştur. 1988 yılında ot yiyen hayvanlara ait dokuların 

hayvan yemi olarak kullanılması, 1989 yılında sığır sakatatının insan gıdası 

olarak tüketilmesi, 1990 yılında ise hayvan yemi olarak kullanılması 

yasaklanmıştır. 1995 yılından itibaren de sığırların herhangi bir sinir 

dokusunun insan besin zincirine sokulması yasaklanmış, İngiltere’deki BSE 

epidemisi başarıyla kontrol edilmiştir. 1992 yılında 37.000’in üzerinde olan 

BSE’li hayvan sayısı, 2000 yılına gelindiğinde 1537 olarak bildirilmiştir 

(Roos, 2001). Bununla birlikte BSE ile infekte olmuş çok sayıda sığır etinin 
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1980-1996 yılları arasında İngiltere’de insan gıdası olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. 

Etken tam olarak karakterize edilememiş olup, skrapi ajanına 

benzemekte ve biyolojik, fiziksel, kimyasal karakterleri virusların 

özelliklerine uymamaktadır. Etkenin önemli özellikleri; yıllar sürebilen uzun 

inkübasyon süresi, ısı, UV-ışınlar, iyonize ışınlar, asidik pH ve proteolitik 

enzimlere karşı yüksek direnç, nükleik asidin bulunmaması veya çok küçük 

oluşu, oral yolla bulaşmasının üstünlüğü, humoral veya hücresel immün 

mekanizmayı uyaramaması ve hücre kültürlerinde izole edilememesidir 

(Prusiner, 2001).  

Yapılan ısı hassasiyet çalışmalarında, BSE ile infekte sığır beyni 134 ve 

138°C’de 60 dakika süreyle otoklavlandıktan sonra yapılan rodent testleri 

sonucunda tam inaktivasyon sağlanamıştır. Aynı şekilde 160°C kuru 

sıcaklıkta 24 saat sonunda enfeksiyözitesini kaybetmediği saptanmıştır. 

Ayrıca BSE ile infekte sığır beyni homojenizatlarının 4N NaOH ile 120 

dakika muamelesi etkenin tam olarak inaktivasyonunu sağlamazken, 15.500 

ppm aktif klor içeren sodyum hipoklorit ile inaktivasyon sağlanabilmektedir. 

Bu özellikleri nedeniyle bu grupta yer alan ajanlar uzun yıllar alışılmamış 

(unconventional) viruslar olarak tanımlanmaktadır (Prusiner, 2001). 

BSE’nin bulaşıcı özelliği ilk olarak farelerde gösterilmiştir. Enfekte 

sığır beyinlerinin intraserebral olarak verilmesinden yaklaşık 300 gün sonra 

farelerde skrapiye çok benzeyen bir hastalık tablosu ortaya çıkmıştır. 

Farelerde sadece infekte beyin oral yolla verilerek bulaşma oluşturulmuş, 

bunun dışında tüm infekte ekstranöral dokular ve sütlerle oral yoldan bulaşma 

gerçekleştirilememiştir. Sığırlarda enfeksiyonun deneysel olarak 

bulaştırılması beyin, omurilik, retina ve ileum ile sınırlıdır. Enfekte beyin, 

sığırlara intraperitonal ve intraserebral olarak verildiğinde 500-600 gün sonra 

klinik tablonun geliştiği görülmüştür. Koyun ve keçilere ise benzer yollarla 

hastalık etkeni nakledilebilmiştir. Bu çalışmalar sığırlarda bulaşmanın doğal 

yolu ile ilgili fikir vermiş, BSE’nin skrapi benzeri bir ajan tarafından meydana 

getirildiğine kesin gözüyle bakılmıştır. (Prusiner, 1997). 

BSE olaylarının saptandığı çiftliklerin %50'sinde koyunların 

bulunmaması, skrapi ajanının koyunlardan sığırlara direkt ya da indirekt 

temas yoluyla bulaşamayacağını göstermiştir. Enfeksiyonun sığırdan sığıra ve 

diğer türlere horizontal bulaşma bulgusu bulunmamaktadır. İngiltere Tarım 
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Bakanlığının araştırma sonuçları, BSE'de maternal bulaşmanın olabileceğini 

göstermiştir. Çeşitli aşılar, hormonlar, antelmentikler, herbisitler, pestisitler 

gibi çeşitli farmasötik ürünlerin ya da tarımsal kimyasalların kullanımı 

yoluyla da bulaşma görülmemiştir. Ayrıca BSE'nin çıkışı ile sürüler arsındaki 

hayvan hareketi ya da sığır ithalatı arasında da bir ilişki kurulamamıştır. 

BSE’li sığırlardan alınan ekstraktlar, sığırda, koyunda, farede, domuzda ve 

bizonda interserebral inokulasyon sonucunda hastalığa neden olmuştur. Ancak 

skrapili bir koyundan alınan beyin ekstratın sığıra inokulasyon sonucu 

BSE’den oldukça farklı bir hastalığa neden olmuştur (Prusiner, 1997). 

Dirençlilik ve duyarlılıkla ilgili olarak insanda ve koyundaki gibi doğrudan 

etkili polimorfizmler mevcut değildir (Nicholson ve ark. 2008). 

Bir hayvanın BSE ajanı ile infekte olduğu an ile klinik belirtilerin 

başlangıcı arasındaki süre 2-8 yıl sürmektedir. BSE ajanı ile enfekte olmuş 

hayvanların gösterdiği bazı klinik bulgular aşağıda verilmiştir (OIE, 2019); 

• Gergin veya agresif davranış, 

• Depresyon, 

• Ses ve dokunmaya aşırı duyarlılık, seğirme, titreme, 

• Anormal duruş, 

• Ayağa kalkmada zorluk, 

• Zayıflama, 

• Süt veriminde azalma. 

Yukarıda belirtilen klinik bulgulara dayanılarak BSE’den 

şüphelenilebilmektedir. Ancak tam tanı için medulla oblongata histopatolojisi 

(mikroskobik inceleme) gerekmektedir. Birincil tanı yöntemi olarak 

histopatoloji, Karasal Hayvan Sağlığı Kanununda belirtilen BSE sürveyans 

akışlarının hiçbiri için uygun olmayacaktır. Teşhisin onaylanması, 

immünohistokimyasal (IHC) teknikler ve Western immünoblot dahil 

immünokimyasal yöntemlerle sağlanmaktadır (OIE, 2019). 

OIE Karasal Hayvan Sağlığı Kanunu'na göre, BSE'nin ortaya 

çıkmasının önlenmesi veya hastalıkla başa çıkmanın etkili stratejiler şunlardır 

(OIE, 2019); 

• Klinik nörolojik hastalık oluşumlarının hedefli takibi, 

• BSE bulgularının rapor edilmesinde şeffaflık, 
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• Canlı ruminant türlerinin ve ürünlerinin ithalatında koruyucu 

önlemler, 

• Karkasların kesilmesi ve işlenmesi sırasında ve insan gıdası ve 

hayvan yemi zincirlerinden belirli risk materyallerinin (SRM'ler) 

(beyin, omurga, vb.) çıkarılması, 

• SRM'lerin hayvan yemlerine dahil edilmesinin yasaklanması, böylece 

potansiyel olarak kontamine olmuş malzemenin besin zincirinden 

çıkarılması, 

• Prion kontamine yemlere maruz kalan tüm şüpheli hayvanların 

imhası, 

• Ruminant yeminde MBM (memeli eti ve kemik tozu) kullanımının 

yasaklanması, 

• Karkasların ve tüm hayvansal ürünlerin uygun şekilde imha edilmesi, 

• Şüpheli canlı hayvanların etkin bir şekilde izlenmesini sağlamak için 

hayvanların tanımlanması. 

Son yıllarda BSE’nin sessiz formunun varlığından söz edilmektedir. 

İsviçre’nin Prionics firması canlı hayvanlarda BSE’nin tanısına yönelik 

başarılı bir test kiti geliştirmiştir. İsviçre hükümetinin de desteği ile yürütülen 

çalışmada sağlıklı durumdaki 1761 sığırdan sekizi bu test ile pozitif olarak 

tespit edilmiştir. İsviçre’de sığırlar arasında sessiz BSE enfeksiyonun %0,1 

olabileceği tahmin edilmektedir. Bu oranın İsviçre’de 1997 yılında semptomlu 

BSE oranından 100 kat fazla olduğu bildirilmiştir. SEAC (Spongiform 

Encephalopathy Advisory Committee) konunun önemine duyarlılık göstererek 

böyle bir ihtimalin gözden uzak tutulmaması gerektiğini vurgulamıştır 

(Ayçiçek ve Aktan, 2001).  

1989-2016 yılları arası görülen BSE vakaları Tablo 5’te 

gösterilmektedir. BSE vakalarının en çok görüldüğü ülkeler sırasıyla Birleşik 

Krallık, İrlanda, Portekiz ve Fransa’dır (OIE, 2019). 

Kayıtlara geçmiş son BSE vakası 29 Ağustos 2018'de Florida'da 

görülmüştür.  ABD Tarım Bakanlığı (USDA) altı yaşında bir karma ırkı 

sığırda atipik, sığır süngerimsi ensefalopati (BSE) vakasını açıklamış, bu 

hayvanın hiçbir zaman gıda arzına girmediğini ve hiçbir zaman insan sağlığı 

için risk oluşturmadığını bildirmiştir. 18 Temmuz 2017'de Alabama'da 

görülen vakada ise, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) 11 yaşındaki bir inekte 
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BSE vakasının onayladığını duyurmuştur. Bu vakada BSE'nin atipik bir suşu 

pozitif bulunmuştur. Ülkemizde ise bazı şüpheli durumlar görülmesine 

rağmen kayıtlara geçmiş herhangi bir vaka bulunmamaktadır. Ayrıca BSE, 

OIE’nin 2019 yılı için olası hayvan hastalıkları listesinde yer almaktadır (OIE, 

2019). 

İnsanlar için başlıca risk, BSE ile enfekte sığırlardan hazırlanan gıda 

ürünleridir. 1990 yılında tüm hayvan ve kanatlı yemlerinde, spesifik sığır 

organlarının ya da bunlardan deri ve alan proteinin kullanılmasını önleyen 

özelleşmiş bir sığır sakatatları yasağı konulmuştur. İnsanların gıda zincirinde 

yüksek enfektivite seviyelerine sahip sığır sakatatlarını uzaklaştırmak 

amacıyla çıkarılan bu yasa hasta hayvanlardan elde edilen ürünler ile daha 

sonra sağlıklı hayvanlardan alınan özelleşmiş sığır sakatatlarını, büyük lenf 

düğümlerini ve sinirleri kapsamıştır. Bu koşullar altında, Avrupa 

Komisyonunu İngiltere'den diğer üye ülkelerine et ihracatına izin vermiştir. 

1996 yılından başlayarak İngiltere'den diğer ülkelere sığır eti kapsayan gıda 

ve gıda ürünlerinin satışı ile sığır dokularından alınan kuyruk yağı ve jelatin 

gibi ürünlerin satışı yasaklanmıştır. Ancak 1999 yılında Avrupa Birliği’nin 

özel şartlarını yerine getiren etlerin yasağını kaldırmıştır (Örneğin hiçbir BSE 

olayının görülmediği ve 30 aylık yaştan küçük hayvanların kesildiği 

çiftliklerden kemiksiz sığır eti vs.). İngiltere'de diğer bir tedbir olarak, Haziran 

1988'de şüpheli hayvanların zorunlu kesimini gerektiren şekilde ihbarı 

mecburi hastalıklar arasında yer almıştır (Yazıcıoğlu, 2019). 

BSE'nin görülmediği ülkeler, hastalık etkenini canlı hayvanların ya da 

kontamine et ve kemik unu ithalatıyla alabilirler. Avrupa Komisyonu, 

İngiltere'den diğer üye devletlere gıda yasağının etkili olduğu tarih olan 

Haziran 1988'den sonra doğan hayvanlara kadar canlı sığırların ithalatını 

sınırlamıştır. Daha sonra 6 aylık yaştan önce kesilmeleri kaydıyla sadece besi 

buzağılarının ithalatına izin verilmiştir. Avrupa Komisyonu, Nisan 1990'dan 

itibaren de BSE'yi ihbarı mecburi hastalık listesine almıştır. Bu tarihten 

itibaren birçok ülke, ulusal sürülerinde BSE bulgusunu aramak için surveylans 

programları başlatmıştır. Ülkemizde ise 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası 

Kanunu’nun 7. ve yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince 25.05.1990 tarihi 

itibarı ile ülkemizdeki insan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla 

İngiltere, Kuzey İrlanda ve İskoçya’dan çift tırnaklı canlı hayvan, hayvan 

ürünleri, hayvansal yem katkı maddeleri ve bu maddeleri içeren yemlerin 
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ithali yasaklanmıştır. Ayrıca 27.03.1996 tarihinde Fransa, Portekiz ve 

İsviçre’ye gelen yasaklamalar daha sonraki yıllarda sırasıyla Hollanda, 

Belçika, Danimarka, Almanya, İspanya, Lihtenştayn, Lüksemburg ve İtalya 

için de getirilmiştir. (Yazıcıoğlu, 2019). 

Skrapi: Bilinen en eski prion hastalığı olan skrapi yaklaşık iki yüz 

yıldır koyun ve keçilerde görülmektedir. Hastalığın eradikasyonu yönündeki 

çalışmalarını tamamlamış olan Avustralya ve Yeni Zelanda haricinde 

dünyanın her yerinde rastlanabilmektedir (Stockman, 1913).  

Hastalık 19. yüzyıldan beri bilinse de ilk olarak Cuille ve Chelle’nin 

(1939) deneysel olarak koyunlardan keçilere aktarılabildiğini kanıtlamasıyla 

ilgi çekmiştir (Aguzzi, 2006). 20 yıl kadar sonra Gajdusek insanlarda görülen 

bir prion hastalığı olan Kuru’nun bulaşıcı bir süngerimsi ensefalopati 

olduğunun ispatlamasının ardından, Hadlow (1959) Skrapi’nin kuru’ya olan 

benzerliği nedeniyle inkübasyon süresinin uzunluğunun araştırmacıların 

beklediğinden daha uzun olabileceğini ileri sürmüştür. 1961’de Pattison ve 

Millson Skrapi’ye neden olan birden fazla PrPSc türünü tanımlamış, aynı yıl 

Chandler tarafından Skrapi etkeni farelere bulaştırılmıştır (Aguzzi, 2006). 

1966 yılında Alper ve ark. tarafından PrPSc ‘lerin iyonize radyasyon ve 

ultraviyole ışığa dayanıklı olduğunun gösterilmesi ile Skrapi ve PrPSc 

molekülleri daha büyük bir ilgi görmeye başlamıştır (Aguzzi, 2006). 

Skrapi’nin insanlar üzerinde tür bariyeri nedeniyle direkt olarak 

hastalık oluşturduğu görülmemiştir. Brown ve arkadaşlarının (1987) yaptığı 

araştırmalar sonucunda hastalığın görüldüğü ilk zamanlardan (yaklaşık 250 

yıl) bu yana hasta hayvanların yenilmiş olmasına rağmen insanlara geçmediği 

yönündedir. Gombojav ve ark. (2003) yaptıkları çalışmada İnsan/Fare kimerik 

transgenik farelerini, koyun ya da fareye adapte edilmiş skrapi ile enfekte 

edememişlerdir. Gajdusek ve ark. da (1973) şempanzelerin koyun skrapisiyle 

enfekte edilmesinde zorluklar yaşamışlardır. Skrapinin başka canlılar 

aracılığıyla (kuşlar, küçük memeliler ve parazitler) bulaştığına dair kanıt 

bulunmamaktadır (Hartwig, 2000). 

Skrapi, enfekte hayvanın bulunduğu sürülerde hayvandan hayvana, 

ortak kullanılan otlaklarda sürüden sürüye ya da koyunlardan keçilere 

horizontal olarak bulaşabilir (Hopp ve ark. 2001). Vertikal bulaşma embriyo 

transferiyle görülse de embriyo transfer sonuçları tutarlı görülmemektedir 

(Foster ve ark. 1992). Skrapinin en yaygın bulaşma şekli koyunlardan kendi 



SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR III | 116 

 

ya da diğer koyunların kuzularına, özellikle de doğumu takiben ilk birkaç 

ayda gerçekleşmektedir. Koçlardan kuzulara bulaşma nadir olarak 

görülmektedir (Hartwig, 2000). Enfeksiyon kaynakları enfekte dişi koyunların 

fötal membranları ya da tam olarak gösterilmemişse de hasta hayvanın diğer 

kontamine olmuş salgıları ve dışkılarıdır. Enfeksiyonun bulaşması oral yol, 

deride oluşan yaralar ve konjunktival yol şeklinde olabilir. Bunun dışında 

sürüler arası ortak koç kullanılmasının da hastalığın yayılmasında etkisi 

bulunmaktadır. Hayvanların barınma koşulları ve bu yerlerde bulunan diğer 

hayvanların hastalığın yayılması üzerinde etkisi görülmemektedir (Hopp ve 

ark. 2001). 

Skrapi’nin en önemli belirtisi pruritus yani hastalığa ismini de veren 

hayvanın vücudunun yan ve arka kısımlarını çit ve direk gibi katı nesnelere 

sürterek yünlerini koparması (scraping off)’ dır. Bunun dışında tahriş edici 

olarak dişlerin gıcırdatılması, arka ayaklarla kulak ya da omuzun kaşınması, 

ayak, bacak ya da vücudun diğer kısımlarının kemirilmesi, dolayısıyla aşırı 

yün kaybı ve deride hasar oluşumu görülür. Hayvan gürültü, hareket ve 

temasa anormal tepkiler gösterir; kolay heyecanlanan, saldırgan ve depresif 

ruh hallerine geçişler görülür, boş bakma, geride kalma ve kulaklarını 

düşürme şeklinde davranışlar gösterir. Hayvanın hareketlerinde koordinasyon 

bozukluğu, tökezleme, arka ayaklarıyla tavşan benzeri zıplama, titreme 

ilerleyen safhalarda zayıf arka ayaklar ve ayakta duramama görülür. 

Hastalığın son döneminde normal iştaha rağmen kilo kaybı, bir süre sonra da 

ölüm gerçekleşir. Skrapi hastalığında görülen bu klinik bulgular; ovine 

progressif pnömoni, listeriozis, kuduz, yalancı kuduz, ektoparazit 

invazyonları, gebelik toksemisi, hipomagnezemi ile kimyasal ve bitkisel 

zehirlenmelerde de görülebilmektedir. Bu nedenle sahada skrapiden şüphe 

edildiğinde klinik bulgular kadar hayvana ait önceki bilgiler de önem arz 

etmektedir (Williams, 2003).  

Skrapili koyunların merkezi sinir sisteminde, nöroparankimal vakuoller 

ve reaktif astrositlerin görülmesi tipik bulgulardır. Ayrıca nöron kaybı ve 

amiloidosis de görülmekte olup lezyonlar bilateral simetrik dağılım 

göstermektedir. Merkezi sinir sisteminde yer alan vakuoller ve diğer 

değişimlerin özellikle beyin kökünde bulunduğu ancak serebral kortekste de 

dikkat çekici olduğu bildirilmiştir (Erdal, 2019). Skrapi hastalığı 1996-2004 
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yılları arasında 7 yıllık dönemde dünya üzerindeki birçok ülkeyi etkilemiştir 

(Cosseddu ve ark. 2007).  

Skrapi, hayvancılık sektörü açısından büyük bir ekonomik kayba neden 

olması dışında, insan sağlığına olan olumsuz etkilerinden emin olunmaması 

nedeniyle de kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Hastalık etkeninin birçok 

dezenfektana dirençli olması, uzun inkübasyon süresi nedeniyle erken teşhisin 

konulamaması ve hastalık için henüz kesin sonuç veren bir tanı testinin 

bulunmaması (koyunun üçüncü göz kapağından biyopsi ile doku alınarak 

yapılan teşhis yöntemi teknik olarak uygun olsa da bu yöntemin yeterli 

laboratuvar kaynakları ile yeterli uzman personel gerektirmesi nedeniyle 

uygulanması zordur), biyopsi dışında immunolojik testlerin kullanılamaması 

hastalığın kontrolünü zorlaştırmaktadır (Hartwig, 2000).  

Hastalığın etkeni henüz tam olarak karakterize edilememiştir. 

Nakledilebilir olduğu bilinmesine karşın moleküler kimliği açık değildir. 

Skrapi hastalığında; serebrospinal sıvıda marker proteinlerin saptanması 

dışında biyokimyasal, hematolojik ya da makroskopik anormalliklerin 

görülmediği bildirilmiştir. Deneysel vakalarda tonsil ve üçüncü göz kapağı 

biyopsilerinde PrP’nin anormal formlarının immunohistokimyasal 

yöntemlerle teşhisi kullanılmaktadır. Ancak etkenin kültürü yoluyla 

izolasyonu veya tespitine ilişkin bir test veya immunolojik ya da nükleik asit 

tanımlama yöntemi yoktur. Skrapi etkeninin izolasyonu için in vitro bir metod 

bulunmadığından teşhis edilmesi klinik bulguların tanımına ve beynin 

histopatolojik muayenesine dayanır. Klinik yaklaşımsal teşhis; hasta 

hayvanlarda aşırı kaşınma gibi davranış değişiklikleri ve anormal yürüyüş gibi 

nörolojik bulguların görülmesi, kesin teşhis (histopatoloji); sinir sistemi 

dokusunun tam nöropatolojik muayenesi, nöyronal vakuolasyon ve 

demyelinasyon, reaktif astrositozis (yangısal lezyonsuz), nöropilin süngerimsi 

görünüşü, şüpheli histolojik teşhis; immünokimyasal ve 

immünohistokimyasal teknikler ya da elektron mikroskobunda SAF (Scrapie-

Associated Fibrils) gösterilmesi ile teyit edilmektedir (Erdal, 2019). Skrapi’de 

kontrol ve eradikasyon konusunda yapılan uygulamalar ülkeden ülkeye büyük 

değişiklikler göstermektedir. Bazı ülkeler, sadece enfekte sürüleri değil, 

hastalığa maruz kalan hayvanlar dahil tüm sürüyü kapsayan geniş 

depopulasyon tedbirleri kullanmış, bazı ülkeler ise sürü depopulasyon 
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programları, sertifikasyon programları ve genetik kontrol programları 

uygulamışlardır. Genel olarak hastalığın kontrolü amacıyla; 

• Tüm klinik olaylar ötanazi edilmeli ve karkaslar imha edilmelidir. 

• Temas eden hayvanlar kesilmeli ya da izole edilerek 2 yıl karantinada 

tutulmalıdır. 

• Kontamine mera ve padoklar boş bırakılmalıdır.  

• Ajanın doğal inaktivasyonu için gereken kesin süre bilinmediğinden 

altlıklar tamamen imha edilmeli ve kontamine malzemeler %0,5 

sodyum hipoklorid ile dezenfekte edilmelidir.   

22 Mayıs 2001’de Avrupa Birliği tarafından (EC.999/2001) alınan 

kararlar doğrultusunda teşhis, korunma ve kontrol amacıyla gerekli 

uygulamalar belirlenmiştir. Skrapi şüpheli vakalarda öncelikle hayvanın en 

kısa zamanda laboratuvara gönderilmesi, postmortem muayeneden sonra 

beyin dokusunun histopatolojik muayeneye alınması, muayene sonucunda 

karar verilemeyen ya da negatif çıkan olguların immunohistokimyasal yöntem 

ya da immunoblotting ile test edilmesi gerekmektedir. Söz konusu testlerden 

birisinin pozitif olması durumunda hayvanlar Skrapi pozitif kabul edilirler. Bu 

amaçla hızlı testler (immunoblotting test, chemiluminoscent ELISA test, 

sandwich immunoassay) kullanılmamaktadır. Kesimhanelerde kesilen 

hayvanlarda yapılacak izleme çalışmasında ise alınan örnekler hızlı teste tabi 

tutulmaktadır. Hızlı test sonuçları pozitif ya da şüpheli vakalarda beyin kökü 

konfirmasyon amacıyla immunohistokimyasal ve immunoblotting testleriyle 

kontrol edilirler. Konfirmasyon test sonuçları pozitif bulunanlar Skrapi pozitif 

olarak değerlendirilmektedir (Erdal, 2019). 

Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü tarafından uygulanan Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile 

Mücadele Programı kapsamında yer alan Skrapi hastalığı ile ilgili olarak; 

sinirsel semptomla seyreden ve hastalık belirtileri gösteren 18 ay ve üzeri 

yaştaki hasta koyun ve keçiler, diğer hastalıklar yanında bu hastalık yönünden 

de incelenmektedir (Erdal, 2019). 

Bilinen son Skrapi vakası Ocak 2019’da Kuzeybatı İzlanda’da 

görülmüş, 370 Skrapi hastası koyun itlaf edilmiştir. Ülkemizde ise 
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kaydedilmiş herhangi bir Skrapi vakasına rastlanmamıştır. Skrapi, OIE’nin 

2019 potansiyel hayvan hastalıkları listesinde de yer almaktadır.  

Chronic Wasting Disease (CWD): Prion hastalıkları veya 

nakledilebilir spongiform ensefalopatiler (NSE) adı verilen bir hastalık 

ailesine ait olan CWD; çiftlik geyikleri ve yabani geyiklerde beyin, omurilik 

ve geyiğin diğer birçok dokusunu etkileyen ilerleyen ve ölümcül sonuçları 

olan bir hastalıktır. Genellikle Kanada ve Amerika geyiklerinde 

görülmektedir. Yapılan çalışmalar hastalığın, insanlara ya da primat grubuna 

ait herhangi bir türe geçmesini engelleyen tür bariyerine sahip olduğunu 

göstermiştir. CWD’nin diğer prion hastalıklarından en önemli farkı patojenik 

prion proteininin iskelet ve kalp dokuları dahil birçok dokuda saptanmış 

olmasıdır (Williams, 2005). 

Exotic Ungulate Spongiform Encephalopathy (EUE): EUE hastalığı 

ekzotik hayvanat bahçesi ruminantlarında görülen bulaşıcı süngerimsi 

ensefalopati hastalığıdır. Bovidae ailesine ait ruminantlardan EUE hastalığı 

saptamış türler: İri ceylan (greater kudu), Boğa antilopu (elands), Arap 

antilobu (Arabian oryx), ankole sığırı (ankole cattle), Güney Afrika ceylanı 

(gemsbok), Güney Afrika antilobu (nyala), Pala boynuzlu antilop (scimitar-

horned oryx) ve bizondur (bison) (Imran ve Mahmood, 2011). 

Feline spongiform encephalopathy (FSE): Evcil kediler ve Felidae 

ailesine ait türlerde gözlenen bulaşıcı süngerimsi ensefalopati hastalığıdır. Bu 

hastalığın insanlara bulaştığıyla ilgili bir vaka mevcut olsa da insana 

geçebildiğiyle ilgili geçerli bir kanıt bulunmamaktadır (Imran ve Mahmood, 

2011). 

Transmissible Mink Encephalopathy (TME): Amerika çiftlik 

vizonunda nadir olarak görülen bulaşıcı süngerimsi ensefalopati hastalığıdır. 

Hastalığın kökeni bilinmese de Skrapi hastalığına sahip canlıların yem olarak 

verilmesiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ayrıca BSE’li ürün verildiğinde 

vizonda TME hastalığı ortaya çıkmaktadır (Imran ve Mahmood, 2011).  

PRİON HASTALIKLARIN TANISI 

Virus ve bakteriler tarafından meydana getirilen hastalıklardan farklı 

olarak prion hastalıklarının, serolojik veya hücre kültür analizleri ve PCR gibi 
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yöntemler ile tanımlanması güçtür. Çünkü enfeksiyöz ajan olan prionun, 

nükleik asit bileşeni yoktur ve normal konak prion proteininin anormal biçimi 

olarak meydana gelmektedir. Enfekte organizma tarafından yabancı bir 

organizma olarak tanımlanmadığı için, immünolojik yanıt gözlenmemektedir. 

Prion hastalıkları, genellikle klinik olarak tanımlanmakta ve beyin dokusunun 

post-mortem histopatolojik analizi ile doğrulanmaktadır. Prion hastalıklarının 

tespitinde tek güvenilir moleküler belirleyici, PrPSc’dir. Hastalığın tanısında, 

PrPSc’nin merkezi sinir sisteminde ve lenforetiküler dokularda varlığı 

araştırılmaktadır (Şevik, 2012). 5.3.1. 

Western Blot: İmmünolojik bir yöntem olan “western blot” tekniği, 

beyin ve diğer dokulardaki proteinaz K dirençli, PrP fragmentlerinin tespitine 

dayanmaktadır. Testin prensibi, monoklonal antikorların patolojik prionlara 

selektif olarak bağlanması ve takiben renk reaksiyonu vermesidir. Test 

prosedürüne göre beyin ya da omurilik parçaları homojenize edilerek, 

proteinaz K ile parçalanmakta ve poliakrilamid jele aktarılmaktadır. Örnek 

elektroforetif olarak ayrımından sonra bir membrana transfer edilmekte ve 

monoklonal antikorlar kullanılarak kemilüminesans yardımıyla patojen prion 

proteinleri saptanmaktadır. Patolojik prion proteinleri, proteinaz K ile 

parçalanmadıklarından, protein bantları immünolojik olarak işaretlenmekte ve 

boyanmaktadır (Kübler ve ark. 2003).   

Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA): Bu yöntemde, 

monoklonal antikorla kaplı pleytlere örnek uygulanmakta ve antikora bağlı bir 

deteksiyon sistemi ile PrPSc miktarı belirlenmektedir. Proteinaz ile muamele 

işlemini içeren örnek hazırlama aşamasını, presipitasyon ve santrifüj adımları 

takip eder. Renk dönüştürücü enzim ile birleşmiş antikorun kullanılarak 

kemilüminesans tanımlama yapılır. Kemilüminesans ile tanımlamada, 

“cut‐off” değerleri kullanılır. Sandviç ELISA yöntemi ile 1 LD50 (öldürücü 

doz) BSE enfektivitesinden daha az oranda PrPSc içeren örneklerdeki PrPSc 

varlığı tespit edilebilmektedir ELISA testleri, yüksek sensivite ve spesifitiye 

sahip olup skrapi, BSE ve CWD’in sürveyans programlarındaki çok sayıdaki 

numunenin taranması için kullanılmaktadır (Ingrosso ve ark. 2002). 

İmmunhistokimya (IHC): Amiloid plak birikimi, astrogliosis ve nöral 

hücrelerin kaybolması gibi prion hastalıkları için tipik olan özellikler, beyin 
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kesitlerinin, IHC analizi ile tespit edilebilmektedir. IHC, formalin ile fiske 

edilmiş, dondurulmuş ve parafine gömülü doku örneklerindeki, PrPSc’nin in 

situ belirlenmesine ve prion hastalıklarında oluşan amiloid plakların, 

Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarda oluşan nöritik plaklardan 

ayrımına, imkân sağlamaktadır (Kübler ve ark. 2003). 

Bioassay: Deneysel olarak hayvanların enfekte edilerek, diagnostik ve 

araştırma uygulamaları ile prion türünün tanımlanmasını amaçlayan bir 

metottur. Bu metot ile dokulardaki PrPSc enfektivitesi hakkında önemli 

bilgiler elde edilmiştir. “Biyoassay” analizleri uzun sürmekte (BSE’nin, RIII 

faresindeki inkübasyonu 408 gündür) ve yoğun iş gücü gerektirmektedir. 

Sonuçları yorumlamak her zaman kolay değildir. Homolog türler arasında 

yapılan, “bioassay” çalışmaları en duyarlı yöntemdir (Gavier-Widén ve ark., 

2005).  

Hücre Kültür Teknikleri: Hücre kültür modelleri, prion enfeksiyon 

çalışmalarında PrPSc oluşumunun moleküler mekanizmasının ve hücre 

otonom modelinde PrPC’nin, PrPSc’ye dönüşümünde, PrP’nin amino asit 

dizilerinin ve yapısal kısımlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için 

tasarlanmaktadır. Prion enfeksiyon mekanizması çalışmalarında, farklı duyarlı 

hücreler (N2a; fare nöroblastoma, PC12; rat feokromositoma gibi) 

kullanılmaktadır. Nörohipotalmik hücre olan GT1, yüksek seviyelerdeki PrPC 

ekspresyonları gösterir ve prion hastalıklarına, diğer hücrelerden daha 

duyarlıdır. Priona hassas farklı hücrelerin bulunması, prion enfeksiyonlarının 

araştırılabileceği yeni hücre kültür modellerinin geliştirilmesini 

kolaylaştırmaktadır. Prionla enfekte beyinlerden elde edilen primer kültürler, 

devamlı pasajlanan hücreleri kolaylıkla sağlamaktadır. Örneğin, ScHB (skrapi 

ile enfekte hamster beyin hücresi) ve SMB (skrapi ile enfekte fare beyin 

hücresi) prion ile enfekte hayvanlardan üretilmiştir. Günümüzde insan 

embriyonik kök hücreleri, prion hastalıklarının enfeksiyon mekanizmalarının 

aydınlatılmasında kullanılmaya başlamıştır. Enfektivite ve öldürücü etkili 

dozun tespit çalışmalarında, hücre kültürleri de kullanılmaktadır. Prion ile 

enfekte hayvanların beyin homojenatları, pasajlanmadan 1‐2 gün önce kültür 

ortamına eklenir. Her hücrenin enfektivitesi veya PrPSc üretimi, prion ile 

enfeksiyon oranına göre belirlenir. Enfektivite, hücreler intraserebral 

inokülasyon ile deney hayvanlarının beyinlerine enjekte edildikten sonra 
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ölçülür. Deney hayvanları beynine enjekte edilmeden önce hücreler, tekrar 

eden donma‐erime çevrimi ile lize edilir. 1 yıl boyunca PrPSc tespit edilen 

hücreler ve hayvanlar “western blot” ile kontrol edilir. Yapılan gözlemlerden 

sonra LD50 dozu, lizat enjekte edilen hayvanların hayatta kalma eğrisinden 

elde edilmektedir (Sakudo ve ark. 2007). 

Histo Blot: Bu yöntem ile anatomik doku korunarak, dokulardaki 

duyarlı proteinler belirlenir. Bu yöntemin bir dezavantajı, fikse edilmemiş 

materyale ihtiyaç duyulmasıdır. Beyindeki küçük miktarlardaki, PrPSc’nin 

tanımlanması için kullanışlı bir metottur. Taze, fikse edilmemiş beyin 

dokuları, nitroselüloz membran üzerinde kurutulur ve PrPC’yi elimine etmek 

için proteinaz K ile muamele edilir. Guanidin hidroklorid ile proteinaz 

dirençli PrPSc denatüre edilir ve immunhistokimyasal yöntemle, PrPSc 

belirlenir (Şevik, 2012). 

Cell Blot: Lamel üzerinde gelişen hücrelerin, nitroselüloz membrana 

transfer edilerek, proteinaz K dirençli PrP’lerin, “western blot” ile 

belirlenmesini kapsayan bir yöntemdir. Çoklu bağımsız hücre kültürlerindeki 

prion enfeksiyonlarının belirlenmesinde ve PrPSc seviyelerinin 

karşılaştırılmasında duyarlı ve hızlı bir yöntemdir (Bosque ve Prusiner, 2000). 

Slot Blot: Bu yöntemde, nitroselüloz membrandan hücre lizatı filtre 

edilir, anti‐PrP antikorlar kullanarak, proteinaz K dirençli PrP belirlenir. Slot 

blot analizinde, amiloid reaksiyonu sırasında bölünen oligomerler ile ortamda 

artan oluşumların belirlenmesi için spesifik prion aptameri olan SAF–93 

kullanılır (Kübler ve ark. 2003). 

PET Blot: İnkübasyon süresinin erken evrelerinde, PrPSc varlığının 

belirlenebildiği oldukça duyarlı ve spesifik bir yöntemdir. Deneysel olarak 

enfekte edilen farede, intraserebral inokülasyondan 30 gün sonra, klinik 

belirtiler ortaya çıkmadan 145 gün önce beyindeki PrPSc varlığı, PET blot 

yöntemi ile tespit edilmiştir. Bu yöntemde formalinle fikse edilmiş, parafin 

bloklarda saklanan doku, yoğun biçimde proteinaz K ile muamele edilir ve 

daha sonra direkt olarak nitroselüloz membrana taşınır. Membrandaki PrPSc, 

yüksek derecede duyarlık gösteren, spesifik antikorlar kullanılarak belirlenir 

(Şevik, 2012). 
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Protein Misfolding Siklik Amplifikasyon (PMCA): Konsept olarak 

DNA’nın polimer zincir reaksiyonu ile amplifikasyonuna benzemektedir. 

PMCA teknolojisi, in vivo PrPSc replikasyonunun hızlandırılmış sikluslarını 

içeren bir metotdur. Her siklus, 2 aşamadan (inkübasyon ve sonikasyon) 

oluşmaktadır.  İlk aşamada düşük oranda PrPSc ve yüksek oranda PrPC içeren 

örnek, PrPSc polimerlerinin gelişmesini teşvik etmesi için inkübe edilir.  

İkinci aşamada ise polimerleri yıkmak için örneğe ultrason uygulanarak, 

konvertör ünitelerin sayısı artırılır. Bu 2 aşama, 146 Patolojik prion 

proteininin tespiti her siklusta uygulanarak, elde edilen PrPSc miktarı artırılır. 

Süt ve idrar gibi çeşitli sekresyonlardaki ve hayvanlar tarafından kontamine 

edildiği varsayılan toprak ve sudaki PrPSc, PMCA yöntemi ile 

belirlenebilmektedir (Cook ve ark. 2010). 

Konformasyona Bağlı İmmunassay (CDI): Bu yöntemde, PrPSc’yi 

selektif olarak çökeltmek için, doku homojenatları sodyum fosfotungstik asit 

ile inkübe edilir. PrPC ve PrPSc’yi birbirinden ayırmak için denatürasyon, 

proteinaz K yerine guanidin hidroklorid ile yapılmaktadır. Tespit edici 

antikor, enfekte olmamış formda (PrPC) her zaman görülen ama enfeksiyoz 

formun (PrPSc) sadece denatürasyon sırasında görülen, konformasyon 

bağımlı epitopu (antijen molekülündeki kimyasal uç yapılar) belirlemek için 

kullanılır. Antikor bağlanma miktarı, denatüre PrPSc ve doğal PrPSc 

arasındaki sinyal farklılıklarına bağlı olarak değişir. Sinyal farklılıkları, doku 

homojenatlarındaki PrPSc’nin tanımlayıcı bir kriteri olarak kullanılır (Kübler 

ve ark. 2003). 

Genişletilmiş Disosiyasyon Lanthanide Floresan İmmunassay 

(DELFIA): Bu yöntemde, guanidin hidroklorür ile PrPSc ekstraksiyonu 

gerçekleştirilir. PrP’yi çözündürmek için guanidin hidroklorür, iki farklı 

konsantrasyonda uygulanır. Serbest PrP, monoklonal antikor ile yakalanır. 

Monoklonal antikor ve PrP kompleksi, europium ile işaretlenmiş olan 

antikorlar ile belirlenir. Zaman ayrımlı floresans kullanarak, iki farklı 

konsantrasyonda (çözünen ve çözünmeyen) hazırlanan örneğin kantitasyonu 

yapılır. Çözünmeyen PrP’nin, total PrP konsantrasyonuna oranı bu yöntem 

için belirleyici bir kriterdir. Bu yöntem ile 10 pikograma kadar PrP 

belirlenebilmektedir (Sakudo ve ark., 2007). 
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Kapiller Jel Elektroforez: Floresan işaretli sentetik PrP peptid ile 

doku örneklerinde mevcut olan PrP’nin, antikora bağlanmak için yaptıkları 

mücadeleyi belirlemeye dayanan bir yaklaşımdır. Serbest peptid ve antikor 

peptid pikleri, kapiller elektroforez ile birbirlerinden ayırt edilmektedir. 

Ultrasantrifügasyon yöntemleri ile beyinden ekstrakte edilen prion proteini, 

sodyum lauroyl sarkozin ve proteinaz K ile muamele edilir. Son santrifüj‐ den 

sonra elde edilen pelet, süspanse edilerek, sodyum dodesil sülfat ve 

2‐merkaptoetanol ile muamele edilir ve kaynatılırarak, elektroforez işlemine 

tabi tutulur. Schmerr ve ark.  yaptıkları çalışmada bu yöntemin, skrapi teşhisi 

için “western blot” yöntemine göre yaklaşık 100 kat daha az örnek miktarına 

ihtiyaç duyduğunu bildirmişlerdir (Şevik, 2012).   

Floresan Korelasyon Spektroskopi (FCS): Solüsyon içinde lazer 

ışınları arasından geçen, floresan işaretli molekülleri belirlemeye dayanan bir 

metottur. Analiz solüsyonu, PrPSc agregatlarına kuvvetli bir şekilde bağlanan, 

flüorofor ile işaretli anti‐PrP antikorlarını içermektedir. Anti‐PrP antikoru 

veya rekombinant PrP ile işaretlenmiş PrPSc, rölatif floresan yoğunluğuna 

göre tespit edilir. Anti‐PrP antikorları bağlanan PrPSc, monomerik PrPC’nin 

arka planında kolayca görülebilmektedir. Bu metodun, “western blot” 

metodundan yaklaşık 20 kat daha duyarlı olduğu bildirilmiştir. CJD 

hastalarının %20’sinin serebrospinal sıvısında ilk kez bu yöntem ile PrPSc 

tespit edilmiştir (Ingrosso ve ark. 2002).   

Aptamer: Aptamer, spesifik olarak hedef proteine bağlanan DNA veya 

RNA molekülleridir. PrPC ve/veya PrPSc’nin de kimyasal olarak sentezlenen, 

stabilize ve mobilize edilen spesifik nükleik asit aptamerlerinin olduğu 

bildirilmiştir.  İn vitro prion analizlerinde, PrPSc’nin spesifik bağlanma 

aptamerinin, PrP’nin proteinaz dirençli formlarının bir araya gelmesini 

engellediği belirlenmiştir. Bu tespite dayanarak, RNA, DNA ve peptid 

aptamerlerinin, prion hastalıklarının tanısında ve tedavisinde yararlı 

olabileceği düşünülmektedir (Sakudo ve ark. 2007). 

Fourier Transform İnfrared (FT‐IR) Spektroskopi: Patolojik prion 

proteininin tespiti 147 Kan ve nöronol dokudaki patolojik prion proteinin, 

belirlenmesi için umut veren bir biyofiziksel yöntemdir. Bu yöntem, infrared 

spektrumundaki çok değişkenli analizlerin birleşmiş olduğu tanımlayıcı bir 
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metottur. FT‐ IR ile prion proteinlerinin üç boyutlu yapısı belirlenmektedir. 

FT‐IR ile PrPSc ve PrP 27‐30 karakterizasyonunun yapılabilmesi, 

antikorlardan bağımsız olarak, memeli türü ve spesifik TSE kısıtlamaları 

olmadan, moleküler suş tiplemesinin bu yönteminle yapılmasına imkan 

vermektedir (Beekes ve ark. 2007). 

Biomarkerlar: PrPSc, TSE’nin post‐mortem tanısı için uygun bir 

işarettir. Çünkü enfekte insanların ve hayvanların Santral Sinir Sistemlerinde 

(SSS) yüksek konsantrasyonda, PrPSc bulunmaktadır. Bununla birlikte, PrPSc 

preklinik tanıda sınırlı olarak kullanılabilmektedir. Çünkü PrPSc, SSS dışında, 

özellikle vücut sıvılarında (kan, idrar gibi), oldukça düşük konsantrasyonda 

bulunmaktadır. Prion ile enfekte insanların ve hayvanların idrarlarında, 

proteinaz dirençli PrP kökenli moleküller belirlenmiştir. Fakat güvenilir rutin 

bir test henüz geliştirilememiştir (Kübler ve ark. 2003). 

Elektrokardiyografi (EKG): TSE’lerin tanısındaki diğer bir invazif 

olmayan test, yüksek çözünürlükteki elektrokardiyografidir. EKG ile 

enfeksiyonun erken safhalarında kalp hızında belirgin değişimlerin olup 

olmadığı araştırılmıştır. EKG, deneysel olarak BSE ajanı ile enfekte edilen 

150 sığırda denenmiş ve 8 ay sonra ölen 2 hayvanda Solunum Sinüs Aritmi 

(SSA) seviyelerinin artmasına bağlı olarak, hastalık tespit edilmiştir (Kübler 

ve ark. 2003). 

Elektroensefalogram (EEG): EEG uygulaması yapılan CJD 

hastalarının %75‐85’inde, hastalığın ileri aşamalarında tipik tanısal bulgular 

elde edilmiştir. Tipik EEG bulgusu periyodik, bifazik veya trifazik, 

senkronize keskin dalga kompleksleridir. Hastalığın erken evresinde, EEG ile 

yaygın düzensiz teta ve delta dalgaları ile birlikte bilateral alfa ve aralıklı 

yüksek amplitüdlü ritmik delta aktivitesinin tespit edilebileceği bildirilmiştir 

(Zerr, 2008).  

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): CJD tanısında, difüzyon 

ağırlıklı MRI görüntülemenin en duyarlı teknik olduğu düşünülmektedir. T2 

ağırlıklı MRI ile bazal ganglion anormallikleri belirlenebilmektedir. vCJD’li 

hastalarda, MRI ile talamusun pulvinar çekirdeğinde, bilateral sinyal artışı 

tesptit edilmiştir. Bu bulgu, vCJD için %78 oranında duyarlı ve %100 
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oranında özgül bir bulgu olarak değerlendirilmektedir (Kallenberg ve ark. 

2006).  

PRİON HASTALIKLARIN KONTROLÜ 

Prion hastalıklarının inkübasyon süresinin uzun olması (BSE için 

sığırlarda yaklaşık 5 yıl, vCJD için insanlarda 10 yıldan fazla), immünojenik 

olmayışı, inaktivasyona ve proteazlara dayanıklı olması hastalığın sürveyans 

ve kontrolünde zorluklara neden olmaktadır. İngiltere’de sığırlardaki BSE, 

zaman içinde azalmıştır. İnsanlarda 1996 yılından bu yana 100’ün üzerinde 

vCJD vakası bildirilmiştir. Bu vakaların hemen hepsi İngiltere’dedir. 

Fransa’da 1 şüpheli, 2 doğrulanmış vaka, İrlanda’da 1 doğrulanmış vaka 

bulunmaktadır (Prusiner, 2001).  Bulunduğumuz andan itibaren hiç yeni vaka 

olmayacağı varsayılsa bile, inkübasyon süresinin uzunluğu dikkate 

alındığında, 2040 yılı itibariyle İngiltere’de 136.000 yeni vakanın ortaya 

çıkması beklenmektedir. BSE’nin hayvanlar arasında hızlı yayılmasına karşın, 

vCJD’li insan vakalarının yavaş ilerlemesi, insanlar arasında infekte doku 

siklusunun olmayışına bağlı olabilmektedir. Her ne kadar bazı deneysel ya da 

teorik geçiş yolları düşünülüp, bazı önlemler alınsa da henüz bu geçiş 

yollarına dair kanıt bulunmamaktadır (Turner, 2001). 

Varyant CJD’nin kan transfüzyonuyla geçiş riski kesin olarak 

bilinmemektedir. Hayvan çalışmaları, etkenin kan yoluyla bulaşma 

potansiyeli olduğunu düşündürse de bugüne kadar kan yoluyla insandan 

insana aktarıldığına dair kanıt yoktur. Çok sayıda kan transfüzyonu yapılan 

hemofili merkezlerindeki sürveyans çalışmaları da böyle bir bulaşmayı 

desteklememektedir. Yine de çeşitli ülkelerde kan ürünleriyle ilgili olarak 

önlemler alınmıştır. Örneğin; transfüze edilecek kandan lökositlerin 

uzaklaştırılması önerilmekte, İngiltere kendi vatandaşlarını plazma kaynağı 

olarak kullanmamaktadır. Yine bazı ülkeler 1980-1996 yılları arasında 6 

aydan uzun süre İngiltere’de yaşayanları donör olarak kabul etmemektedir 

(Turner, 2001). 

Sığır ürünü kullanılarak üretilen aşı, “bovine” insülin gibi biyolojik 

materyallerin taşıdığı riskler de tam olarak bilinmemektedir. “Food and Drug 

Administration (FDA)” önlem olarak, bu materyaller üretilirken mutlaka sığır 
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ürünü kullanmak gerekliyse BSE sürveyansı yapılan ve risk saptanmayan 

ülkelerden temin edilmesini önermektedir (MacKnight, 2001). 

Sağlıklı görünen çok sayıda insanın hastalığın inkübasyon döneminde 

olması olasılığı, cerrahi ve diğer tanısal girişimler sırasında iyatrojenik 

bulaşmayı akla getirmektedir. Bu nedenle çeşitli ülkelerde bu riski minimuma 

indirmeye yönelik önlemler alınmaya çalışılmaktadır.  Tanı almış, bilinen 

hastaların cerrahi girişimlerinde, mümkünse tüm aletler tek kullanımlık 

olmalıdır. Bu sağlanamıyorsa, aletlerin mekanik temizliği yapıldıktan sonra 1 

M NaOH ile oda ısısında 1 saat muamele edilmesi veya 132°C’de 60 dakika 

otoklavlanması önerilir. Isıya dayanıksız aletler için 6 M üre veya 4 M 

guanidium tiyosiyanat gibi kimyasallar kullanılabilir (Tyler, 2000). 

Spongioform ensefalopatilerle ilgili pek çok konu henüz tam olarak 

anlaşılamamıştır. Laboratuvarda hayvan çalışması yaparken dahi birçok 

teknik güçlükle karşılaşılmaktadır. Diğer prion hastalıkları için vertikal geçiş 

kesin gösterilememiş olmakla birlikte, BSE’li hayvanlarda düşük düzeyde 

maternal geçiş olabileceği düşünülmektedir. Varyant CJD nedeniyle ölen bir 

kadının bebeğinde de hastalığın saptandığı bildirilmiştir. Sonuç olarak; BSE 

etkeninin henüz tam olarak anlaşılamayan geçiş yolları ile varlığını 

sürdürmesi, epideminin uzamasına yol açabilecektir. Konu ile ilgili bilgi 

birikimi arttıkça, birçok bilinmeyenin aydınlatılması mümkün olacaktır. 
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