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ÖNSÖZ 

Bilim dünyası ve özellikle tıp bilimi her geçen gün gelişmekte ve 

güncellenmektedir. Güncel literatür bilgileri ışığında bilim dallarının 

birbirleriyle yakından, direk ve dolaylı ilişkileri nedeniyle multidisiplinler 

yaklaşımların bilimsel önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.  

Dünyada çeşitli bilim merkezleri multidisipliner yaklaşımın önemini 

vurgulamak ve desteklemek amacıyla programlar oluşturmaya ve rutinler 

yayınlanarak farkındalık oluşturulmaya başlamıştır. 

İnsanlığın faydasına olabilme ve yeni ufuklar açabilme gayesi ile tıp 

alanında çalışan akademisyen ve hekimler tarafından, multidisipliner 

yaklaşımın öneminin farkında olarak, en güncel ve temel bilgiyi aktarabilmek 

için bu kitap hazırlanmaya çalışıldı. Burada emeği geçen, multidisipliner 

yaklaşım gösteren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kitabın 

meydna getirilmesine katkı sunan tüm yayınevi yöneticisi ve çalışanlarına da 

teşekkür ederim. Bu eser ortak bir çalışmanın yani hepimizin emeğinin 

meyvesidir. 

Siz değerli okurlarımıza bilimin çeşitli dallarından oluşan konuları bir 

araya getirerek temel ve güncel bilgileri multidisiplinler yaklaşımla literatüre 

ve bilim camiasına katkı sunmayı ve bu konuda ufuk açmayı amaçladık.  

Zevkle okumanız dileklerimizle.                                                                                                                   

  Doç. Dr. Ahmet GÜZELÇİÇEK1 
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GİRİŞ 

İnsanlarda sindirim sistemi, temel olarak gastrointestinal kanal ve bu 

kanalla ilişkili salgıları üreten bezler ve organlardan oluşmaktadır. 

Gastrointestinal kanal ağız, farinks, özefagus, mide, doudenum, jejunum, 

ileum, kolon, rektum ve anüs bölümlerinden oluşur. Öte yandan 

gastrointestinal kanal için salgı üreten bezler 

parotis/sublingual/submandibuler tükürük bezleri, organlar ise pankreas, safra 

kesesi ve karaciğerdir (Küsen, 2022).  

Yenilen bir besinin sindirimi, ağızda dişler ve dil yardımıyla 

çiğnenmesi ve fiziksel olarak daha küçük boyutlara getirilmesi sırasında 

enzimatik olarak başlar. Yemek borusu kısmen sindirilmiş yiyeceklerin 

mideye ulaştığı kanal olarak tanımlanır ve burada sindirim gerçekleşmez 

(Martinez-Guryn ve ark., 2019). Mide, gastrointestinal sistemin en geniş 

kısmını oluşturmaktadır ve alt özofagus sfinkter ile yemek borusuna, pilor 

sfinkter ile ince bağırsağın ilk bölümü olan duodenuma (oniki parmak 

bağırsağı) bağlanmaktadır. Midede endokrin sistem, peristaltik hareketler ve 

asidik ortam sayesinde besinlerin sindirimi devam etmektedir. Ortalama 4-6 

metre uzunluğunda olan ince bağırsağın duodenumdan sonraki bölümleri 

sırasıyla jejunum ve ileumdur (Martinez-Guryn ve ark., 2019; Cheng ve ark., 

2010). İnce bağırsak gastrointestinal kanal içerisinde besinlerin sindirim ve 

emiliminin gerçekleştiği ana bölümdür (Chang ve Martinez-Guryn, 2019). 

Gastrointestinal sistemin temel işlevleri sindirim, emilim, boşaltım olmakla 

birlikte özellikle bağırsakların sahip olduğu mikrobiyom sayesinde vücudun 

ve sağlığın korunmasıdır (Cheng ve ark., 2010).   

İnsan vücudunun neredeyse tüm bölümleri çeşitli mikrobiyolojik 

unsurlar ile çevrelenmiştir. Bunun yanı sıra en yüksek oranda mikrobiyal 

kolonizasyon bağırsaklarda bulunmaktadır. İnsan bağırsağı bakteriler, 

mantarlar, virüsler, arkeler ve protozoalar gibi çok çeşitli mikrobiyolojik bir 

ekosistemi bünyesinde barındırır (Agus ve ark., 2021). İnce bağırsağa nazaran 

besinlerin geçiş hızı daha yavaş olduğundan kalın bağırsak, birkaç kat daha 

fazla mikrobiyolojik unsuru barındırmaktadır ve bu miktar aynı zamanda tüm 

gastrointestinal sistemin doruk noktasıdır (Vos ve ark., 2022). İnsan dışkısı 

yaklaşık olarak gramda 1011-12 bakteri hücresine sahiptir (Biagi ve ark., 2012). 

Bireysel farklılıklar olsa da insan bağırsak mikrobiyomu 1000’den fazla 

mikrobiyolojik tür içermektedir ve bunların toplam sayısı konağın hücre 

sayısını dahi geçebilir (Martyniak ve ark., 2021). Bağırsak mikrobiyotası 

gastrointestinal sistemin çeşitli bölgelerinde de farklılıklar göstermektedir. 

Özellikle mukusta yaşayan ve bağırsak duvarına bağlı olan 
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mikroorganizmalar ile dışkı içeriğinde bulunan mikroorganizmalar çeşitlilik 

bakımından son derece farklılık göstermektedir ve bu floralar son derece 

dinamiktir (Wieers ve ark., 2020). Öte yandan günlük enerji gereksinmesinin 

yaklaşık %10’unun kolonik fermantasyondan karşılandığı bildirilmektedir 

(Marchesi ve ark., 2016). 

 

Bağırsak mikrobiyotasının başta bağışıklık sisteminin geliştirilmesi 

olmak üzere patojenlere karşı savunma, sindirilemeyen besinlerin 

fermantasyonu, bazı vitamin ve hormonların sentezi, bağırsak bariyer 

fonksiyonunun korunması gibi pek çok işlevi vardır (Agus ve ark., 2021).  

Bağırsak mikrobiyotası enterik hücrelerimizle yaşamın ortalama ilk 3 yılında 

kurulan simbiyotik bir ilişkiye sahiptir ve yalnızca gastrointestinal kanalı 

değil beyin, karaciğer ve pankreas gibi uzak organları da etkileyebilmektedir. 

Bu etkileşimler ‘bağırsak-organ ekseni’ adı altında, ‘bağırsak-beyin ekseni’, 

‘bağırsak-akciğer ekseni’, ‘bağırsak-deri ekseni’ şeklinde özelleştirilmektedir 

(Zolkiewicz ve ark., 2020).  

Bağırsak mikrobiyotası ve beyin arasındaki ilişki bağırsak ve beynin 

sinir sistemi ile kan-beyin bariyerini geçen kimyasallar yoluyla 

sürdürülmektedir. Özel bir önemi bulunan vagus siniri bağırsak sinir 

hücrelerini beyin nöronlarına bağlamaktadır. Öte yandan bağırsak 

mikrobiyotası lenfatik sistem ve kan dolaşımı yoluyla nöronlara ulaşabilen ve 

bireyde davranış değişikliklerine neden olabilen bazı metabolitler 

(monoaminler, metionin, glutamat, homosistein vb.) üretebilmektedir. Buna 

ek olarak bağırsak mikrobiyotası beyin tarafından nörotransmitterler ile 

gönderilen sinyallere duyarlıdır (Pluta ve ark, 2020).  

İnsan fizyolojisinde kilit bir önemi bulunan bağırsak mikrobiyomu 

çeşitli hastalıklarla dolayısıyla insan sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Bağırsak 

mikrobiyotasının çeşitlilik, işlev ve kompozisyon açısından dengesizliği 

olarak tanımlanan disbiyoz; obezite, tip 2 diyabet, hepatik steatoz, kanser 

türleri ve çeşitli bağırsak hastalıkları ile ilişkili bulunmuştur. Bu bozuklukların 

enerji, lipid, glikoz metabolizmalarını değiştirebildiği ve bağışıklığı 

düşürebildiği bildirilmektedir (Coman ve Vodnar., 2020; Zolkiewicz ve ark., 

2020; Petra ve ark., 2015; Vos ve ark., 2022; Cheng ve ark., 2020). Çok 

sayıda çalışma bağırsak mikrobiyotasının bilişsel işlev ve gelişim, 

psikososyolojik durumlar, otizm spektrum bozuklukları gibi rahatsızlıkla 

ilişkisini ortaya koymaktadır (Wieers ve ark., 2020). Bağırsak mikrobiyotası 

obezite ile ilişkili bulunmuş, yapılan çalışmalarda obez ve obez olmayan 

bireylerin bağırsak mikrobiyotalarındaki Bacteroidetes/Firmicutes oranının 
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önemli ölçüde farklı olduğu bildirilmiştir (Wang ve ark., 2021). Ayrıca 

bağırsak mikrobiyotasının bağışıklık üzerindeki etkileri dolayısıyla uyku ve 

cilt karakteristikleri üzerinde de etkili olduğu bildirilmektedir (Wang ve ark., 

2021). Bazı çalışmalar uyku ve bağırsak florasının çeşitliliğinin karşılıklı 

şekilde ilişkili olduğunu bildirmiştir. Uyku kalitesinde düşüş ve sirkadiyen 

ritimdeki bozulmalar disbiyoza neden olabilmektedir. Öte yandan ilginç bir 

şekilde fekal transplantasyon sayesinde uyku verimliliğinin düzeltilebildiği de 

bilinmektedir (Wang ve ark., 2021). Ayrıca bağırsak mikrobiyotasındaki 

bozukluklar akne, sedef hastalığı, atopik dermatit gibi cilt hastalıkları ile de 

ilişkili bulunmuştur (Wang ve ark., 2021). Bağırsak mikrobiyotası ve 

bağışıklık arasında çok güçlü bir etkileşim vardır. Bu etkileşim bağırsak 

mikrobiyotasının ürettiği metabolitler yardımıyla, ilişkili reseptörlere olan 

etkileriyle ve enerji, glikoz, lipid metabolizmalarına olan etkileriyle 

açıklanabilmektedir (Wieers ve ark., 2020). 

Bağırsak mikrobiyotasının bileşimi; doğum şekli, yaş, cinsiyet, 

gastrointestinal geçiş süresi, ilaç kullanımı, sigara kullanımı, D vitamini 

eksikliği gibi kalıtsal, demografik ve çevresel faktörlerin etkisiyle şekillenir 

(Jardon ve ark., 2022; Ochoa-Reparez ve ark, 2016). Mevcut literatüre göre 

tüm bunlara ek olarak insan bağırsak mikrobiyotasının bileşimini ve 

aktivitesini düzenlemede en temel faktörlerden biri de diyetle birlikte alınan 

probiyotikler, prebiyotikler, sinbiyotikler ve postbiyotiklerdir (Jardon ve ark., 

2022).  

 

1. PROBİYOTİKLER 

Probiyotikler hakkında birçok tanımlama yapılmış olsa da Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılmış tanım; insan sağlığı üzerinde olumlu 

etkileri bulunan ve rutin olarak yeterli düzeyde alınması gereken canlı 

organizmalar şeklindedir (Wieers ve ark., 2020). En yaygın bilinen 

probiyotikler Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococus, Enterococcus, 

Streptococcus, Bacretoides bakteri türleri ile bir maya türü olan 

Saccharomyces’tir (Zolkiewicz ve ark., 2020; Martyniak ve ark., 2021; 

Markowiak ve Slizewska, 2017). Ölü probiyotik mikrobiyal hücreler ve bu 

hücrelerin bileşenleri ise paraprobiyotikler olarak adlandırılmaktadır 

(Martyniak ve ark., 2021). Genel olarak probiyotikler bağırsak 

mikrobiyotasını flora yapısı ve bileşimi üzerindeki etkileri ile modüle 

etmektedir (Wang ve ark., 2021).  

Probiyotiklerin koruyucu etki mekanizmaları açıklanmaya devam 

etmekle birlikte bilinen haliyle oluşturdukları mukozal bariyer sayesinde 
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patojenlerin bağırsak epiteline yapışmasını engelleyerek koruma 

sağlamaktadır. Probiyotikler bağırsak bariyeri üzerindeki etkilerini goblet 

hücrelerinin müsin ekspresyonunu indükleyerek göstermektedir (Wang ve 

ark., 2021; Simon ve ark., 2021). Bazı çalışmalarda pobiyotiklerin bağısak 

geçirgenliğini düşürerek sağlığın korunmasında katkı sağlayabildikleri 

bildirilmiştir. Öte yandan probiyotikler organik asitler (bütirik asit, asetik asit, 

prepiyonik asit vb.) gibi antimikrobiyal maddeler üreterek, patojenlerin besin 

kaynaklarına erişimini sınırlandırarak, patojenlerin bağlanma bölgeleri için 

rekabet ederek ve patojenleri inhibe ederek konakçı sağlığını 

sürdürebilmektedirler (Wang ve ark., 2021). Probiyotik bakterilerin zararlı 

mikroorganizmaların gelişimini engelleyebileceğini, bu zararlı 

mikroorganizmaların oluşturduğu toksik metabolitleri azaltabileceğini ve gıda 

güvenliği için koruyucu bir ajan olarak kullanılabileceğini göstermektedir 

(Dicle, 2022). Organik asitler bağırsağın genel pH’ını düşürerek patojenik 

bakterilerin büyüme ve gelişmesini engellemektedirler. Laktik asit ve asetik 

asitler probiyotikler tarafından üretilen en güçlü organik asitlerdir. 

Probiyotikler özellikle gıda bozulmalarının neden olduğu 

Enterobacteriaceae ve Pseudomonadaceae türleri ve diğer çevresel 

faktörlerden kaynaklanan Clostridium perfringens, Campylobacter jejuni, 

Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Staphylococcus, Shigella gibi 

patojenik ögelerin gelişimini etkin bir şekilde inhibe etmektedir (Markowiak 

ve Slizewska, 2017; Simon ve ark., 2021).  

Probiyotiklerin ülseratif kolit, Crohn hastalığı, kolon kanseri, idrar 

yolu enfeksiyonları, vajinit gibi hastalıklarda terapötik etki gösterdiği, obezite, 

diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kolesterolü önleyici rolü olduğu 

bildirilmiştir (Markowiak ve Slizewska, 2017). Probiyotikler yardımcı T 

hücreleri tarafından salınan sitokinlerin üretimini tetikleyebilmekte ve 

immünoglobulin-A (IgA) antikorunun üretimini uyararak humoral bağışıklığı 

güçlendirebilmektedirler (Wang ve ark., 2021). Ayrıca probiyotikler bakteri 

suşlarının proliferasyonunu sınırlamakta ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-a) 

gibi proinflamatuar sitokinleri inhibe etmektedir (Bungau ve ark., 2021; 

Simon ve ark., 2021). Öte yandan önemli bir inflamasyon modülatörü olan 

aril hidrokarbon reseptör (AhR) yolunu aktive ederek de bağışıklığı 

güçlendirmektedirler (Simon ve ark., 2021). 

Bazı probiyotik mikroorganizmalar B grubu vitaminlerin (B1, B2, B3, 

B6, B8, B9, B12) doğal üreticileridirler. Probiyotik mikroorganizmalar 

esteraz, lipaz, koenzimler üretebilmektedirler (Markowiak ve Slizewska, 

2017). 
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2. PREBİYOTİKLER 

Prebiyotikler bağırsak mikroorganizmalarının büyümesini 

destekleyen ve aktivitesini artıran ve konakçı sağlığı üzerinde olumlu etkileri 

bulunan insan gastrointestinal kanalında bulunan enzimler tarafından 

sindirilemeyen ve kolona ulaşıp mikrobiyal flora tarafından fermente edilen 

gıda bileşenleridir. Prebiyotikler soğan, sarımsak, buğday, muz gibi meyve-

sebzeler, tahıllar, dahil olmak üzere 36.000’den fazla bitkisel kaynaklı besinde 

doğal olarak bulunmaktadır (Martyniak ve ark., 2021; Markowiak ve 

Slizewska, 2017). Çoğunlukla yalnızca sindirilemeyen karbonhidratlar 

prebiyotik olarak düşünülse de bazı peptitler, proteinler ve lipidler de 

prebiyotik özelliklere sahiptir (Özyurt ve Ötleş, 2014). Prebiyotikler ayrıca 

yapay olarak da üretilebilmektedir ve mikroorganizma içermezler 

(Markowiak ve Slizewska, 2017; Martyniak ve ark., 2021). Bir probiyotik 

ince ve kalın bağırsakta aktifken bir prebiyotik esas olarak kalın bağırsakta 

aktiftir. Prebiyotikler çoğunlukla probiyotik faktörün büyümesi, fermantasyon 

ve bağırsak geçişi için bir ortam görevi görür (Markowiak ve Slizewska, 

2017). 

Bir gıdanın veya endüstriyel olarak üretilmiş bir ürünün prebiyotik 

olarak tanımlanabilmesi için bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu 

koşullar; sağlık üzerinde faydalı etkileri bulunan yararlı mikroorganizmaların 

büyümesini sağlamak ve aktivitesini artırmak, bağırsak pH’ını düşürmek, 

gastrointestinal kanaldaki enzimlere karşı dayanıklı olmak, üst gastrointestinal 

sistemde emilmemek, kolonda mikroorganizmalar için ortam sağlamak, gıda 

proseslerine karşı dayanıklı olmak şeklinde sıralanmaktadır (Martyniak ve 

ark., 2021; (Markowiak ve Slizewska, 2017). 

En yaygın bilinen prebiyotikler başlıca inülin, selüloz, hemi-selüloz, 

pektin, galakto-oligosakkaritler (GOS), frukto-oligosakkaritler (FOS), 

izomalto-oligosakkarit (İMO), ksilo-oligosakkaritler (XOS), transgalakto-

oligosakkaritler (TOS), soya fasülyesi oligosakkaritleri (SBOS), b-glukan, 

galaktoz ve laktuloz türevleridir (Özyurt ve Ötleş, 2014; Martyniak ve ark., 

2021; (Markowiak ve Slizewska, 2017).  

Prebiyotikler kalın bağırsağa değişmeden ulaşır ve sindirim 

sisteminin bu bölümünde yaşayan bakteriler tarafından fermente edilir. Ayrıca 

prebiyotikler bağırsak lümeninden geçerken suya bağlanır ve bağırsak 

içeriğinin hacmini arttırır (Martyniak ve ark., 2021). Oldukça düşük enerji 

yoğunluğuna sahip olan prebiyotikler kalsiyum, demir ve magnezyum 

emilimini artırır, bağırsak pH değerini modüle eder, peptik ülser ve vajinal 

mantarların oluşumunu engeller ve plazma LDL ile total kolesterol 
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seviyelerini düşürür. Öte yandan karaciğerde glikoz ve protein 

metabolizmalarını olumlu yönde etkiler (Martyniak ve ark., 2021; Markowiak 

ve Slizewska, 2017). 

Özellikle inülin gibi bazı prebiyotiklerin tüketilmesinin yalnız 

gastrointestinal sistem homeostazı için değil kronik hastalıkların önlenmesi, 

koroner ve vasküler hastalık riskinin azaltılması ve kemik sağlığı için de 

gerekli olduğuna dair güçlü bilimsel kanıtlar mevcuttur. Aynı zamanda 

prebiyotikler gastrointestinal motiliteyi iyileştirebilmekte, ülseratif koliti 

ve/veya semptomlarını düzeltebilmekte, iltihabı azaltabilmekte, kan 

trigliseritlerini düşürebilmektedir (Tuohy, 2007).  

Yüksek enerji yoğunluğuna sahip olan yağlar, şekerler ve hayvansal 

proteinler açısından zengin, meyve ve sebze açısından ise son derece fakir 

olarak tanımlanmakta olan ‘Batı diyeti’nin benimsendiği bireylerde 

sindirilemeyen karbonhidrat ve lif fermantasyonunun çoğu proksimal kolonda 

meydana gelmektedir. Karbonhidrat ve lif miktarı distale doğru azaldığında 

bağırsak mikrobiyotası substrat olarak diğer ögeleri özellikle de proteinleri ve 

aminoasitleri kullanmaya başlamaktadır. Aminoasit fermantasyonu sonucunda 

da amonyak, fenoller, nitrozaminler ve heterosiklik aminler gibi çeşitli 

aminler, krizol, hidrojen sülfür ve diğer pek çok zararlı bileşik meydana 

gelmektedir ve bu da başta kolon kanseri ve irritabl bağırsak sendromu (İBS) 

olmak üzere pek çok hastalığa neden olabilmektedir (Marchesi ve ark., 2016; 

Meslier ve ark., 2020). Öte yandan ‘Akdeniz diyeti’nde olduğu gibi bitkisel 

temelli beslenmek ve günlük diyet lifinin artırılması karbonhidrat ve lif 

fermantasyonunu distal kolona doğru uzatabildiğinden tüm bu olumsuzlukları 

önleyebilmekte, bağırsak mikrobiyotasını geliştirebilmekte, inflamatuar 

durumları azaltabilmektedir (Marchesi ve ark., 2016; Ghosh ve ark., 2020). 

Yapılan deneysel çalışmalarda enerji alımları değişmeksizin Akdeniz diyeti 

tipi beslenmeye geçirilen katılımcıların mikrobiyotalarında önemli 

değişiklikler saptanmıştır (Meslier ve ark., 2020). Dolayısıyla probiyotikler, 

prebiyotikler ve sinbiyotikler ile bunlardan türetilen postbiyotikler konak 

sağlığını doğrudan etkileyen son derece önemli faktörlerdir.  

 

3. SİNBİYOTİKLER 

Sinbiyotikler hem probiyotik hem de prebiyotik özellikleri aynı anda 

barındıran gıdalar ya da yapay endüstriyel ürünlerdir. Bir kombinasyonu ifade 

ettiğinden dolayı sinbiyotikler, probiyotiklerden ve prebiyotiklerden daha 

etkin kabul edilir. Sinbiyotikler tüketimleri sonrasında istenmeyen 

metabolitlerin oranı azalırken istenen son ürünler artışa geçmektedir. 
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Sinbiyotikler antibakteriyel, antikanserojenik, antialerjendir ve kabızlık ve 

ishali önlerler. Ayrıca osteoporozu önleyerek kandaki yağ ve şeker seviyesini 

azaltır, immünolojik sistemin modülasyonunu sağlar ve karaciğer 

fonksiyonlarını düzenlerler (Markowiak ve Slizewska, 2017). 

Mevcut çalışmalar sinbiyotiklerin Lactobacillus ve Bifidobacterium 

sayısını artırdığını, Sirozlu hastalarda karaciğer fonksiyonunu geliştirdiğini ve 

postoperatif dönemlerde bakteriyel translokasyonu ve hastane enfeksiyonunu 

önlediğini bildirmektedir (Markowiak ve Slizewska, 2017). Ayrıca obezitenin 

tedavisinde ve komorbiditelerinin hafifletilmesinde sinbiyotiklerin etkisini 

araştıran randomize kontrollü bir çalışmada, sinbiyotik uygulanan bireylerin 

bağırsak mikrobiyomunda faydalı mikrobiyal türlerin arttığı, kan şekerinin, 

beden kütle indeksinin, vücut yağ oranının ve bel çevresinin azaldığı 

bildirilmiştir (Sergeev ve ark., 2020).  

 

4. POSTBİYOTİKLER 

Postbiyotikler; mikroorganizmalar tarafından salınan veya 

mikroorganizmaların metabolik aktiviteleri sonucunda üretilen ve konak 

sağlığı üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak faydalı etkisi bulunan ve canlı 

mikroorganizma içermeyen herhangi bir madde şeklinde tanımlanmaktadır 

(Zolkiewicz ve ark., 2020). Postbiyotiklere glutatyon peroksidaz, peroksit 

dismutaz, katalaz gibi antioksidan ve antiinflamatuar etkileri bulunan 

enzimler, kısa zincirli yağ asitleri (KZYA), immünojenik hücre duvarı 

parçaları ve bağırsak mikrobiyotası tarafından üretilen metabolitler örnek 

verilebilir (Zolkiewicz ve ark., 2020). 

Bağırsak mikrobiyotasından üretilen metabolitler, pek çok hastalığın 

fizyolojisinde ve patofizyolojisinde güçlü bir etkendir. Bu metabolitler başlıca 

safra, KZYA, dallı zincirli amino asitler (DZAA), trimetilamin N-oksit, 

triptofan ve indol türevi metabolitlerdir (Agus ve ark., 2021). Bağırsak 

mikrobiyotası ayrıca glutamat, biyojenik aminler, seratonin, dopamin ve 

histamin gibi nöromodülatörleri/nörotransmitterleri ve homosistein, GABA 

gibi aminoasit metabolitlerini sentezleyebilir. Tüm bu moleküller beyin 

dokusunda hareket edebilmekte ve nöron aktivasyonunu kontrol 

edebilmektedirler (Pluta ve ark., 2020).  

Postbiyotiklerden KZYA olan asetat (asetik asit), bütirat (bütirik asit), 

propiyonat (propiyonik asit) ve valerat (valerik asit) bağırsakta kompleks ve 

sindirilemeyen karbonhidratlar ve liflerin fermantasyonu ile oluşmaktadır.  

Bütirat ve propiyonat bağırsak fizyolojisini, bağırsaklarda epitel bariyer 

fizyolojisini ve bağışıklık fonksiyonlarını düzenlerken, asetat lipogenez ve 
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glikoneogenez için substrat görevi görür (Marchesi ve ark., 2016). Bütirik asit 

kolonositler için birincil enerji kaynaklarından biridir ve MUC2 gibi genlerin 

müsin ekspresyonunu artırmaktadır. Bütirik asit ayrıca enterositlerin 

çoğalmasını destekler ve kolon kanserini önler. Bir çok çalışmaya göre bütirik 

asit NF-KB aktivitesini inhibe eder ve proinflamatuar sitokinlerin sentezinden 

sorumlu gen ekspresyonunu azaltır. Propiyonik asit lokal inflamasyon 

gelişimini inhibe eder, TNF-a salınımını azaltır ve yağ dokusunda anti-

inflamatuar resistin salgılanmasını destekler (Martyniak ve ark., 2021). 

KZYA bağırsağın hemen hemen tüm bölümlerinde üretilirken büyük 

çoğunluğu kalın bağırsak proksimalinde üretilmektedir (Martyniak ve ark., 

2021). KZYA ayrıca lipid ve karbonhidrat metabolizmasının hepatik 

kontrolünü olumlu yönde etkilemektedir (Biagi ve ark., 2012).  

Dallı zincirli aminoasitler olan lösin, izolösin ve valin bazı bitkiler, 

mantarlar, bakteriler ve bağırsak mikrobiyotası tarafından sentezlenebilmekte 

olan esansiyel aminoasitlerdir. DZAA seviyesindeki artış insülin direncini 

indüklemektedir. Öte yandan bağırsak mikrobiyotası DZAA’ları hem üretip 

hem kullandığından DZAA seviyelerinin iyi bir modülatörüdür (Agus ve ark., 

2021).  

Trimetilamin N-oksit, kolin ve L-karnitinin bağırsak 

mikroorganizmaları tarafından metabolize edilmesi sonucu oluşan 

trimetilaminin karaciğerde okside edilmesiyle oluşmaktadır. Yüksek plazma 

trimetilamin N-oksit düzeylerinin özellikle kardiyovasküler hastalıklar için bir 

risk faktörü olabileceği bildirilmiştir (Nergiz-Ünal ve Gönen, 2021).  

Triptofan seratoninin öncü maddesidir ve günlük diyetle alınan 

triptofanın yaklaşık %6’sı bağırsak mikrobiyotasında metabolize 

edilmektedir. Seratonin gibi moleküller enterik sinir sistemi içerisinde görev 

alır ve dolaylı olarak beyin fonksiyonlarını ve bireyin davranışlarını etkileme 

kapasiteleri vardır (Özenoğlu, 2018). Öte yandan bazı bağırsak bakterileri 

triptofanı indole dönüştürmektedir. Portal dolaşıma geçen indol karaciğerde 

indolsil sülfata dönüşmekte ve bu toksik öge de vasküler hastalıklara ve renal 

disfonksiyona neden olabilmektedir (Alataş ve Saka, 2021). 

Bağırsak mikrobiyotası insan sağlığı açısından son derece önemlidir. 

Mikrobiyal floranın homeostazında rol alan temel faktörler olan probiyotikler, 

prebiyotikler, sinbiyotikler ve postbiyotiklerin sağlık üzerindeki etki 

mekanizmaları günümüzde hala açıklanmaya devam etmektedir. Yaşamın 

erken yıllarında görülen enfeksiyonlar, antibiyotik ilaç kullanımları, beslenme 

bozuklukları, çevresel stres faktörleri, genetik gibi pek çok faktör bağırsak 

mikrobiyotasının kompozisyonunu etkileyebilmektedir. Bunun yanı sıra 
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öngörülebilir şekilde yaşlanma ile birlikte mikrobiyal çeşitlilik de 

azalmaktadır (Cryan ve ark., 2019). Yaşlanma ile birlikte bağırsak 

mikrobiyotasında proteobakterilerin arttığı KZYA gibi nöroprotektif 

unsurların ise azaldığı bildirilmektedir (Angelucci ve ark., 2019). Bağırsak 

florasını bozan her unsur bağışıklığın son derece kırılganlaştığı yaşlılık 

döneminde pek çok hastalığı tetikleyebilir (Angelucci ve ark., 2019). 

Dolayısıyla bu temel faktörler yaşlılıkta daha kritik bir önem arz etmektedir.  

 

5. YAŞLILIK ve YAŞA BAĞLI SORUNLAR 

Yaşlanmak; hücre, organ ve sistem fonksiyonlarının yaş ile birlikte 

geri dönülmez ve progresif şekilde azalması olarak tanımlanmaktadır (Pyo ve 

ark., 2020; Li ve ark., 2021). Yaşlanmanın ilk evresi hücresel yaşlanmadır. 

Yaşlanan hücrelerin çoğalmasıyla doku rejenerasyonları başlar ve yaşlanan 

hücrelerden proinflamatuar sitokinler salınır (Li ve ark., 2021). Dolayısıyla 

yaşlılığın en önemli sağlık problemleri artan otoimmünite, enfeksiyonlara 

karşı hassasiyet, kronik düşük dereceli inflamasyon, aşılara yanıtların 

azalması şeklinde sıralanabilir (Belice ve Bölükbaşı, 2020). Özellikle immün 

yaşlanmanın enfeksiyonlarda ve tümörlerde artış ve otoimmün hastalıklar gibi 

pek çok sonucu vardır (Belice ve Bölükbaşı, 2020).  

Yaşlanma; genomik kararsızlık, telomer uzunluklarında azalma, 

epigenetik değişiklikler, protein homeostazında bozulma, insülin sinyal 

yollarında bozulmalar, hücresel yaşlanma, kök hücrelerin tükenmesi, 

mitokondriyal disfonksiyon ve hücreler arası iletişimde bozulmalar ile 

karakterizedir (Li ve ark., 2021). Hücresel anlamda yaşlanma hücrenin 

doğasında bulunan kendi kendine iyileşme yeteneğinin iç ve dış stres 

faktörlerince azaltılmasıdır (Pyo ve ark., 2020). Yaşlanma ile birlikte hızla 

değişen bazı fizyolojik ve immünolojik faktörler bulunmaktadır (Toole, 

2012). Yaşlanma ile birlikte özellikle kas-iskelet sistemi bozuklukları, artrit, 

nörodejeneratif hastalıklar, tip 2DM, metabolik sendrom, sarkopeni, 

Alzheimer ve kanser görülme riski artmaktadır (Li ve ark., 2021; Biagi ve 

ark., 2012).  

Yaşlı bireyler birçok hastalığın bir arada görülmesi, başta tat ve koku 

duyularında azalma olmak üzere genel duyu kayıpları, vücut 

kompozisyonundaki olumsuz değişimler, diş ve kas kaybı çiğneme ve yutma 

zorluğu gibi fiziksel fonksiyon kayıpları, çeşitli nedenlere bağlı iştah azlığı, 

emilim bozuklukları, ekonomik yetersizlikler ve kendi besinini hazırlamada 

zorluk gibi bazı iç ve dış faktörler nedeniyle malnütrisyon veya tek yönlü 

beslenme açısından risk grubundadırlar (Biagi ve ark., 2012; Dikme, 2022; 
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Christmas ve Rogus-Pulia, 2019; Ameku ve ark., 2020). Ayrıca kullanılan 

ilaçlar, depresyon ve bunama da düzensiz beslenmeye neden olabilmektedir 

(Biagi ve ark., 2012). 

Oksidatif stres, nöronların gelişimini ve aktivasyonunu modüle eden 

nörotrofik faktörlerin eksiklik ya da bozuklukları, artmış kalori alımı ve 

makro/mikro besin ögesi alımı düzensizlikleri yaşlılıkta gastrointestinal 

sistem bozukluklarının ana sebeplerindendir (Ameku ve ark., 2020). Öte 

yandan yaşlılıkla birlikte gelişen gastrik atrofi kalsiyum, demir ve B12’nin 

emilimindeki azalmadan sorumludur. Ayrıca leptin ve ghrelin mekanizmaları 

da bozulmaya uğramaktadır (Biagi ve ark., 2012).  

Yaşlanan bağırsakta IL-6 TNFa gibi pro-inflamatuar sitokinler ile 

anti-inflamatuar sitokinler arasındaki denge bozulmaktadır ve bağırsak 

geçirgenliği bu durumdan doğrudan etkilenmektedir (Arnold ve ark., 2021). 

Yaşlılıkla birlikte bağırsak mikrobiyota çeşitliliği azalmaktadır (Dhar ve 

Mohanty, 2020). İnsan yaşamının başında ve sonunda bağırsak 

mikrobiyotasının dolayısıyla bağışıklık sisteminin önemi büyüktür. Özellikle 

yaşlanma ile birlikte azalan bağırsak mikrobiyota çeşitliliği enfeksiyonlara 

duyarlılığı artırmaktadır. Yaşlanmış bir bağırsakta nişasta, sakkaroz, glikoz 

galaktoz gibi besin ögelerinin metabolizmaları yavaşlamaktadır. Dolayısıyla 

KZYA gibi önemli postbiyotiklerde azalma gözlenir (Arnold ve ark., 2021). 

İrlanda merkezli 65 yaş üstü 500 katılımcıyla gerçekleştirilmiş bir çalışmada 

genç yetişkinlerle karşılaştırıldığında bağırsak mikrobiyotasının işlev ve 

çeşitliliğinde önemli farklılıklar olduğu bildirilmiştir. Çalışmada gruplar 

arasında özellikle Bacteroidetes/Firmicutes oranında ve bağırsak epitel 

hücrelerinin enerji kaynağı olan bütiratı üreten Firmicute cinslerinde ciddi 

farklılıklar olduğu bildirilmiştir. Çalışmada genel sağlığı iyileştirmek 

amacıyla yaşlı insanlarda bağırsak mikrobiyotasının probiyotiklerle ve 

prebiyotiklerle modüle edilebileceği bildirilmiştir (Toole, 2012).  

Yaşlılıkta genel sağlık ve sağlık sorunları bağırsak mikrobiyotasıyla 

doğrudan ve/veya dolaylı olarak karşılıklı bir ilişki içerisindedir. Yaşlanma, 

yaşa bağlı sorunlar ve disbiyozdan hangisinin diğerlerini tetiklediği tam 

olarak açıklanamamış olsa da, özellikle bağışıklığın oldukça kırılgan olduğu 

yaşlılık döneminde disbiyoz önemli bir risk faktörüdür.  

 

6. YAŞLILARDA GENEL SAĞLIK ve MİKROBİYOTA 

Aşı, öncelikle bağışıklık sistemini hastalıktan korunmak için 

uyarmanın en kolay ve etkili yoludur. Bununla birlikte, yaşlılarda, özellikle 

beyin enfarktüsü sonrası veya bunama gibi bakıma muhtaç duruma gelen 
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kişilerde aynı zamanda yapay beslenme alan bireyler gibi beslenme kontrolü 

altındakilerde aşılamanın etkisizliği, bu popülasyonda kazanılmış bağışıklık 

tepkisini artırmak için bir adjuvan madde arayışına yol açmıştır. Bağırsak 

mikrobiyotası ile konakçı bağışıklık sistemi arasındaki karşılıklı etkileşim, 

aşılar için potansiyel bir adjuvan olarak görülmektedir. Bağırsak sağlığını 

düzenlemek için yaygın olarak kullanılan probiyotikler, prebiyotikler ve 

postbiyotikler, yaşlılarda bağışıklık tepkisini ve aşılamanın etkinliğini 

arttırabilmektedir. Bağırsak ortamının probiyotikler, postbiyotikler veya 

prebiyotiklerle modülasyonu, yaşlıların doğuştan gelen ve kazanılmış 

bağışıklığını arttırır. Spesifik olarak, probiyotiklerin yutulması yaşlılarda 

Bifidobacterium popülasyonunu arttırır, doğal öldürücü (NK) hücrelerin 

aktivitelerini artırarak doğuştan gelen bağışıklık tepkisini arttırır. Bağışıklık 

hücreleri tarafından hücre etkileşimleri ve kısa zincirli yağ asidi (SCFA) gibi 

biyoaktif metabolitlerin salgılanması, influenza antijenine karşı serum antikor 

titrelerini arttırır. Buna karşılık, postbiyotikler, yaşlılarda influenza 

antijenlerine karşı serum antikorlarının aktivasyonunu ve salgılanmasını 

teşvik ederek bir aşının etkisini arttırır. Prebiyotikler, bağırsaktaki faydalı 

bakterilerin büyümesini teşvik eden uyarıcılar olarak hareket eder 

(Bifidobacterium, Lactobacillus ve Bacteroides), böylece hücresel 

etkileşimler ve faydalı bakterilerden biyoaktif metabolitler yoluyla konakçı 

bağışıklık tepkisini aktive eder. Sonuç olarak; antikor üretimini ve influenzaya 

karşı doğuştan gelen bağışıklık tepkilerini arttırır ve bu durum bir adjuvan 

etkinin potansiyeline dikkat çekmektedir (Akatsu, 2021). 
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Resim 1: Bağırsak Ortamının Probiyotikler, Postbiyotikler ve Prebiyotiklerle 

Etkileşimi (Akatsu, 2021’den esinlenilerek yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

Yaşlanma sürecinde bağışıklığın geliştirilmesinde sağlığın 

belirleyicilerinden biyolojik faktörler, sosyal ve davranışsal belirleyiciler, 

fiziksel çevre, ekonomik koşullar son derece önemlidir (Yıldırım, 2019). 

Yaşlanma ile artan sağlık sorunları mikrobiyota ile doğrudan ilişkilidir 

(Yılmaz, 2015). Yaşlanma ile birlikte biyolojik ve çevresel faktörlerin 

etkisiyle gastrointestinal sistemin mikrobiyolojik florasının belirgin şekilde 

farklılaştığı bildirilmektedir. Bağırsak fizyolojisindeki değişikliklerle birlikte 

özellikle bağırsakta mikroorganizma çeşitliliği azalmakta ve genel olarak 

Firmicutes ve Bifidobakterilerin oranı azalırken Bacteroidetes ve 

Proteobakteri oranı artmaktadır (Yılmaz, 2015). Biyoçeşitlilikte azalma, 

Enterobaktericeae proliferasyonu, bütirat gibi postbiyotiklerin üretiminde 

azalma, mikrobiyal toksin üretiminde artış gibi nedenler doğrudan 

açıklayıcıdır (Yılmaz, 2015). Potansiyel olarak patojen bakterileri içeren ve 
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iltihaplanma gibi durumlarda hızla çoğalan Enterobakteri grubu 

mikroorganizmalar çoğunlukla yaşla birlikte artmaktadır (Biagi ve ark., 

2012). Beslenme eksikliği ve doku zayıflığının da etkisiyle infeksiyon ve 

hastalıklar yaşlılıkta daha da ağır geçebilmektedir (Biagi ve ark., 2012). Öte 

yandan enfeksiyonların yaşlılıkta ortaya çıkışını hızlandırıcı faktörlerden 

başlıcaları malnutrisyon, mukoza bariyerinin zayıflaması, komorbid durumlar 

vb. dir (Belice ve Bölükbaşı, 2020). 

Bağışıklık sisteminde yaşa bağlı olarak gelişen pek çok değişiklik 

bulunmaktadır. Yaşlanma ile birlikte doğal ve özellikle adaptif bağışıklık 

etkilenmektedir. Özellikle T hücrelerinin fonksiyonel eksikliği yaşla birlikte 

sık görülmektedir (Weiskopf ve ark., 2009). Hem doğal hem de adaptif 

bağışıklığın ilerleyen yaşla birlikte değişime uğraması ve anormal immün 

yanıtlar ‘immunosenescence’ olarak tanımlanmaktadır (Bosco ve Noti, 2021; 

Alkan ve ark, 2022).  

Yaşlılıkta sağlıklı bir mikrobiyotanın enfeksiyon ve diğer 

hastalıkların olumsuz etkilerini önemli ölçüde hafifletebileceği 

bildirilmektedir (Biagi ve ark., 2012). Prebiyotikler ve probiyotikler bağırsak 

işlevselliğini artırdıklarından dolayı kabızlık ve diyare gibi sindirim sorunları 

üzerinde normalleştirici etki göstermektedir (Biagi ve ark., 2012). Ayrıca 

pro/prebiyotikler sitokin üretimi, doğal öldürücü (NK) hücreler ve T 

lenfositler üzerindeki adjuvan etkileri gibi immünmodülatör etkilerinden 

dolayı bağışıklık fonksiyonlarını düzenleme potansiyeline de sahiptir (Biagi 

ve ark., 2012). 

Normal ve başarılı yaşlanmayı konu alan 27 deneysel insan 

çalışmasının incelendiği sistemik derlemeye göre; genç bireylerle 

kıyaslandığında yaşlılarda mikrobiyota çeşitliliği yaşla birlikte azalmaktadır. 

Yaşlı bireylerde özellikle Bacteroidetes, Lachnospiraceae ve Firmicutes 

ailesine ait Faecalibacterium türleri ve bütirat üretimi azalmıştır (Badal ve 

ark., 2020).  

Ratlar üzerinde yapılan deneysel bir çalışmada kas fonksiyonu 

üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen probiyotiklerden Lactobacillus casei 

Shirota’nın yaşa bağlı sarkopeninin başlamasını ve ilerlemesini aktif bir 

şekilde önlediği bildirilmiştir (Chen ve ark., 2022). Ratlar üzerinde yapılan bir 

başka deneysel çalışmada probiyotik bir karışım olan IRT5 uygulamasının 

bağırsaklarında TNF-a, nitrik oksit sentaz (NO-sentaz), siklooksijenaz-2 

(COX-2), interlökin 1B gibi inflamatuar belirteçlerin daha yoğun gözlendiği 

yaşlı Fischer sıçanlarında bu faktörleri güçlü bir şekilde baskıladığı 

bildirilmiştir. Çalışmada ayrıca IRT5 uygulamasının yaşlı sıçanlarda plazma 
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lipopolisakkarit (LPS), reaktif oksijen türleri (ROS), malondialdehit ve C-

reaktif protein (CRP) seviyelerini azalttığı bildirilmiştir (Jeong ve ark., 2015). 

Bir başka benzer çalışmada 4 gruba ayrılmış 12 aylık farelere (n=24) 4 ay 

boyunca probiyotik Dahi (Hint mufağına özgü bir yoğurttur, %3 yağlı manda 

sütüne Lactobacillus acidophilus veya Lactobacillus acidophilus-

Bifidobacterium bifidum kombinasyonu kültürlenerek elde edilmektedir.), %3 

yağlı manda sütü, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus acidophilus-

Bifidobacterium bifidum kombinasyonu uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda 

Lactobacillus acidophilus veya Lactobacillus acidophilus-Bifidobacterium 

bifidum kombinasyonu uygulanan yaşlı farelerde katalaz ve glutatyon 

peroksidaz aktivitelerinin arttığı, plazma protein karbonillerinin ve 

tiyobarbitürik asit reaktif maddelerin (TBARS) düştüğü bildirilmiştir. Öte 

yandan probiyotik Dahi grubunda tüm bunlara ek olarak yaşlanma ile ilgili 

biyobelirteçlerin tersine çevrildiği ve oksidatif stresin azaldığı bildirilmiştir 

(Kaushal ve Kansal, 2012). 

Çift kör deneysel bir çalışmada 25 konstipasyonlu yaşlı birey inülin 

prebiyotiği ve laktoz uygulanarak karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Çalışmada inülin prebiyotiğinin yaşlı bireylerin mikrobiyal floralarında 

Enterokok ve Enterobakteri’lerin sayısında anlamlı azalma sağladığı ve 

konstipasyonlarının azaldığı bildirilmiştir. Bir başka benzer çalışmada 

Bifidobacterium bifidum ve Bifidobacterium lactis içeren bir sinbiyotik ürün 

ile inülin içeren bir prebiyotik 18 yaşlı bireye plasebo kontrollü ve çift kör 

şekilde uygulanmıştır. Çalışmada sinbiyotik uygulanan grubun diğer gruplara 

kıyasla bağırsak mikrobiyotasında önemli ölçüde daha yüksek Bifidobakteri 

ve Laktobasil oluştuğu bildirilmiştir (Tuohy, 2007). Ratlar üzerinde yapılan 

bir başka deneysel çalışmada prebiyotik özelliği bulunan kirazın 5 aylık 

C57BL/6 dişi farelerinde yaşa bağlı kemik kaybı üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Çalışmada 90 günlük kiraz takviyesinin kemik mineral 

yoğunluğunu iyileştirdiği bildirilmiştir (Smith ve ark., 2019).  

Güncel literatüre göre yaşlıların bağışıklığının güçlendirilmesi için 

probiyotik ve prebiyotiklerin alınmasını ve buna bağlı etkileri araştıran 

çalışmaların neredeyse tamamında bu alımların güvenilir olduğu ve herhangi 

bir advers olay ile ilişkili olmadığı görülmektedir (Bosco ve Noti, 2021). 

Yapılan çalışmalarca özellikle probiyotiklerin yaşlı bireylerin olumsuz 

mikrobiyota değişimlerini tersine çevirmede, kronik düşük dereceli 

enfeksiyonu azaltmada, bağışıklığı güçlendirmede ve sağlığı pek çok farklı 

yönden desteklemede oldukça etkin olduğu açıktır (Melo ve ark., 2016). Öte 
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yandan yaşlılarda sinbiyotikleri ve postbiyotikleri doğrudan konu alan 

çalışmalar son derece kısıtlıdır.  
 

SONUÇ  

Yaşlılık, başta hücre olmak üzere organ, doku ve sistemlerin 

fonksiyonlarında görülen progresif azalmalar bütünüdür. Yaşlılığa dair en 

temel sağlık problemleri giderek artan otoimmünite, bozulmuş inflamatuar 

yanıt kaynaklı kronik düşük dereceli inflamasyon ve enfeksiyonlara karşı 

beliren hassasiyettir. Yaşlanma ile birlikte bağışıklık sisteminde pek çok 

değişim gözlenmekte, doğal ve adaptif bağışıklık düşmektedir.  

Oldukça dinamik bir yapıda olan bağırsak mikrobiyotası yaşlılıkla 

birlikte çeşitlilik, aktivite ve fonksiyon bakımından negatif yönde 

farklılaşmaktadır. Bağırsak disbiyozuna neden olan her durum oldukça 

kırılgan bir dönem olan yaşlılıkta çeşitli hastalıklara neden olabilmektedir. 

Dolayısıyla yaşlılıkta sağlıklı bir mikrobiyotanın enfeksiyon riskini ve diğer 

hastalıkları önemli ölçüde hafifletebileceği söylenebilir. Bu noktada bağırsak 

homeostazını sağlayan temel faktörler olan probiyotikler, prebiyotikler, 

sinbiyotikler ve postbiyotikler önem arz etmektedir ve yapılan sınırlı sayıda 

çalışmanın neredeyse tamamı bu unsurların yaşlılıkta sağlığı iyileştirmede ve 

bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkin olduğunu göstermektedir.  
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GİRİŞ 

Günümüz dünyası, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar hiç 

görülmemiş çevresel krizlerle yüz yüzedir. İklim değişikliği, kutuplardaki 

buzulların erimesi, okyanusları ve diğer doğal yaşam alanlarını kirleten plastik 

atıklar türlerin toplu olarak yok oluşuna işaret etmektedir (Intergovernmental 

Panel on Climate Change, 2018; Mikanowski, 2017). Bu krizlere rağmen, 

geniş bir toplumsal farkındalık varlığı ve dünyanın her yerinde insanların bu 

sorunları çözmek için çaba sarf ediyor olması umut vericidir (Beer, 2018; 

United Nations Environment Program, 2018). Bu çözümlerin merkezinde, 

insanoğlunun dünyadaki yaşam tarzı ile ilgili farklı düşünme ihtiyacı ve 

yaşadığı çevreyi dünyanın diğer sakinleriyle paylaşması gerekliliği yer 

almaktadır. 

Sağlık hizmetleri, çevreyle olan ilişkisini ve çevre üzerindeki etkisini 

düşünmekte oldukça geç kalmıştır. Sağlık hizmetleri gün geçtikçe teknolojik 

olarak daha karmaşık hale gelmekte, daha fazla doğal kaynak kullanmakta ve 

artan miktarlarda kirlilik üretmekte olduğundan, çevre bilincine sahip bir 

sağlık hizmeti sunmaya odaklanılması bir zorunluluk haline gelmektedir. 

Yapılması gereken, sağlık hizmetlerinin gezegen sağlığının iyileştirilmesine 

yönelik ihtiyaca nasıl yardımcı olabileceğini ve sağlık hizmeti verirken sebep 

olunan önemli olumsuz çevresel etkilerin nasıl azaltılabileceğini düşünmektir 

(United Nations Environment Program, 2018). 

Sanayileşmiş dünyadaki hizmet sektörlerinden yoğun karbon 

üretimine en çok yol açanlardan birisi sağlık sektörüdür (Şekil 1). Dünya 

çapındaki sera gazı emisyonlarının %4,4-4,6'sından ve büyük ölçüde fosil 

yakıtların yakılmasından kaynaklanan hava kirliliğinden benzer oranlarda 

sorumludur (Pichler, Jaccard, Weisz ve Weisz, 2019). Karbon ayak izi, birim 

CO₂ cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı bakımından insan 

faaliyetlerinin çevreye vermiş olduğu zararın ölçüsüdür. Karbon ayak izi iki 

ana parçadan oluşmaktadır: Birincil (doğrudan) ayak izi ve ikincil (dolaylı) 

ayak izi. Birincil ayak izi, evsel enerji tüketimi ve ulaşımı içeren fosil 

yakıtlarının yakılmasından ortaya çıkan doğrudan CO₂ emisyonlarının, ikincil 

ayak izi ise kullandığımız ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla 

ilişkili olan CO₂ emisyonlarının ölçüsüdür.  

 Bu emisyonlar, doğrudan sağlık hizmeti veren tesislerden olduğu 

kadar, sağlık bakım ürünleri ve hizmetlerinin tedarik zincirinden de 

kaynaklanmaktadır (Watts vd., 2019; Health Care Without Harm, 2019). Bu 

dolaylı sağlık zararları çoğunlukla fark edilememektedir. Oysa hasta 

güvenliğine insanları sağlık hizmeti kirliliğinden koruma niteliği de dâhil 
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edilmelidir (Sherman, 2020). Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan hastalık 

yüküyle ilişkili finansal maliyetler henüz hesaplanmamıştır, ancak sağlık 

hizmetlerine olan ihtiyacın artması ve iklim değişikliklerini azaltma ve 

iyileştirme ile ilgili harcamalar da finansal maliyet hesaplamalarına dâhil 

edilmelidir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan bir çalışmada, sağlık 

hizmetlerinden kaynaklanan sağlık zararlarının, önlenebilir tıbbi hatalardan 

kaynaklanan ölümlerle aynı büyüklükte olduğu bildirilmiştir. Yine aynı 

çalışmada sağlık sektörünün asit yağmuru (%12), sera gazı emisyonları 

(%10), duman oluşumu (%10), hava kirliliği (%9), stratosferik ozon incelmesi 

(%1), kanserojen ve kanserojen olmayan hava toksinleri (%1–2) olmak üzere 

ulusal hava kirliliği emisyonlarının ve etkilerinin önemli kısmından sorumlu 

olduğu gösterilmiştir (Eckelman ve Sherman, 2016 ).  Bu çalışmanın 

sonuçları, sağlık hizmetlerinin iklim değişikliği ve ekolojik dengenin 

bozulması üzerine şimdiye kadar fark edilenden daha büyük bir etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sürdürülebilir sağlık 

hizmetlerini ‘çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirirken sağlığı 

iyileştiren, koruyan veya eski haline getiren, çevreyi iyileştirme ve iyileştirme 

fırsatlarından yararlanan mevcut ve gelecek nesillerin sağlık ve esenliğine 

fayda sağlayan bir sistem’ olarak tanımlamaktadır. Sağlık hizmetleri 

içerisinde yer alan fizyoterapi uygulamaları, tarihi boyunca bireylerin yaşadığı 

çevre ile mevcut bağlarını göz önünde bulundurmuştur. Buna rağmen 

değerlendirme-tedaviye yönelik fiziksel aktivite ve hareket temelli fizyoterapi 

yaklaşımlarının yanında, fizyoterapinin çevresel sürdürülebilirlik için sunacak 

çok şeyi vardır.  



29 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

 

Şekil 1: Sağlık Hizmetlerinin Çevresel Ayak İzi 

 

1. ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Sürdürülebilirlik kavramı ilk defa 1987 yılında Dünya Çevre ve 

Kalkınma Komisyonunu tarafından hazırlanan Brundtland Raporu’nda 

“Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama 

yeteneğinden ödün vermeden karşılayabilme” olarak tanımlanmıştır (World 

Commission on Environment and Development, 1987). Brundtland raporuna 

göre sürdürülebilir kalkınmanın gereklilikleri şunlardır: 

• Karar alınmasında vatandaşların etkin katılımını sağlayacak 

bir siyasi sistem, 

• Kendi gayretiyle ve sürdürülebilir bir biçimde arz fazlası ve 

teknik bilgi sağlayabilecek bir ekonomik sistem, 

• Dengeli olmayan kalkınma kaynaklı problemlere çözüm 

üretebilen bir sosyal sistem, 

• Kalkınma için gerekli olan çevresel kaynakları korumaya 

özen gösteren bir üretim sistemi, 

• Sürekli yeni çözümler üretebilecek bir teknolojik sistem, 

• Ticaret ve finansmanda sürdürülebilirliği destekleyen 

uluslararası sistem, 
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• Esnekliğe ve kendini düzeltme becerisine sahip bir yönetim 

sistemi.  

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Haziran 1992’de 

Rio de Janeiro'da düzenlenmiş ve sürdürülebilir kalkınma kavramı 

benimsenmiştir. Sürdürülebilir kalkınma felsefesinde, sürdürülebilir kalkınma 

kavramı temel bölümlerine ayrılarak ve her biri ayrı ayrı değerlendirilerek 

analiz edilebilir. Sürdürülebilir kalkınma teorisi, kalkınma teorisini, 

sürdürülebilirlik kavramı ile birleştirir. Böylece, sürdürülebilir kalkınmanın 

kapsadığı ekonomik, politik, kültürel ve çevresel süreçlerin kompleks 

doğasını sadeleştirmektedir. Günümüzde sıklıkla kullanılan sürdürülebilir 

kalkınma kavramı ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma ve çevre koruma 

olarak üç temele dayanmaktadır (Milic, 2014). 

Ekonomik olarak sürdürülebilir sistem devamlı olarak mal ve hizmet 

üretebilmeli, yönetilebilir seviyelerde iç ve dış borcu dengeleyebilmeli, 

tarımsal veya endüstriyel üretime zarar veren sektörel dengesizliklere engel 

olabilmelidir. 

Sosyal olarak sürdürülebilir sistem eşit dağıtım, sağlık ve eğitim, 

cinsiyet eşitliği ve siyasi katılım, hesap verebilirlik dahil olmak üzere nitelikli 

sosyal hizmetleri sağlayabilmelidir.   

Çevresel olarak sürdürülebilir sistem yenilenebilir kaynakların aşırı 

kullanımından kaçınarak ve yenilenebilir olmayan kaynakların kullanımını 

azaltarak, istikrarlı bir kaynak rezervini koruyabilmelidir. Çevresel 

sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirliğin çevre ve doğal dengenin 

korunması ile ilişkili olan bölümünü kapsar, günümüze ve geleceğe katkı 

sağlar.  

Çevresel sürdürülebilirlik ile; 

• Kaynakların etkin bir şekilde kullanılması  

• Doğal dengenin ve biyoçeşitliliğin korunması 

• Küresel ısınma ile etkili mücadele ve 

• Kirliliğin azaltılması sonucu daha sağlıklı yaşam koşulları 

sağlanabilir 
 

Gezegenimizin doğal kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde 

kullanılması tüm insanlık için önem arz etmektedir. Ortak bir fayda sağlama 

özelliği ile çevresel sürdürülebilirlik, kurumsal yönden de önemlidir. Çevresel 

sürdürülebilirliğin ihtiva ettiği alanlar, kurumların karşılaşabileceği fiziksel 

riskleri de kapsamaktadır. Sera gazı emisyonları sonucunda meydana gelen 
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iklim değişikliği, kurumların üretim faaliyetlerini engelleme potansiyeline 

sahip ekstrem doğa olaylarına sebep olmaktadır. Bu durumdan kaçınmak 

isteyen kurum ve kuruluşlar, emisyonlarını azaltma hedefleri belirleyerek 

çevresel riskleri azaltma yoluna gitmektedirler. 

Çevresel sürdürülebilirlik ham madde kullanımı, enerji tüketimi, sera 

gazı emisyonları, atık yönetimi, biyoçeşitlilik ve tedarik zinciri gibi alanları 

kapsamaktadır. Bu alanlar, kurumsal ve bireysel anlamda birçok çevre 

koruma uygulaması için yol haritası vasfındadır. 

20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren, ekonomik kalkınma ve gelişim, 

çevreyi korumaktan daha öncelikli olarak görülürken, son yıllarda çevre dostu 

uygulamaların temel amacı, insanoğlunun ekonomik gelişiminin çevreye 

verdiği zararı ortaya koymak olmuştur (Başar, 2016). Sağlık hizmetleri için 

yapılan harcamalar düşünüldüğünde, bu büyüklükteki faaliyetler kaçınılmaz 

olarak toplum ve çevre için sonuçlar doğurmakta ve sağlık hizmetleri ile ilgili 

her türlü aktiviteyi kapsamlı bir şekilde planlama gereğine yol açmaktadır 

(Naylor ve Appleby, 2012). 

Sağlık hizmetleri arasında yer alan fizyoterapi, insan işlevi ve hareketi 

ile ilgilenen ve fiziksel potansiyeli en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir 

bilim alanıdır. Fizyoterapi birçok bozukluk ve hastalıkta tedavi edici ana 

metottan biri olduğundan uygulama alanı ve hedef kitlesi oldukça 

kapsamlıdır. Nörolojik, romatolojik, nöroşirürjik, ortopedik, kas-iskelet 

sistemi hastalıklarında fizyoterapi uygulamaları kullanılabilir (Şekil 2-3).  

Fizyoterapi uygulanabilecek bazı hastalıklar: 

• Spor yaralanmaları ve kazaları 

• Parkinson hastalığı, Multipl Skleroz, İnme, Serebral palsi 

• Omirlik yaralanmaları, boyun ve bel fıtıkları 

• Kalça ve diz protezleri, osteoporoz, kırık-çıkık tedavileri 

• Romatoid artrit gibi iltihabi eklem hastalıkları, yumuşak doku 

rahatsızlıkları 

• Menisküs yaralanmaları, dizin ön çapraz bağ ve diğer bağ 

yaralanmaları 

• Omuz ağrıları, omuzda kas yırtıkları, adeziv kapsülit 

• Lateral epikondilit, medial epikondilit 

• Postür bozuklukları 
 

Bu hastalıkların tedavisi için egzersiz tedavisi, ısı ajanları, 

elektroterapi ajanları, manuel tedavi ve hidroterapi gibi farklı fizik tedavi 
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modaliteleri kullanılmaktadır. Egzersiz programında hareketler hastanın 

problemine, yaşına ve şikayetine göre belirlenir; fizyoterapist kontrolünde 

uygulanır. Kırık çıkık tedavileri, inmeler, bel-boyun fıtıkları, duruş 

bozuklukları sonrasında ve daha birçok rahatsızlıkta hastaya özel egzersiz 

programı düzenlenerek şikâyetlerin azaltılması sağlanır. 

Şekil 2: Nörolojik fizyoterapi 

Sıcak tedavisinde ağrılı bölgeye ısı uygulanarak ağrının dindirilmesi 

hedeflenir. Hot pack, sıcak su, ultrason, kısa dalga diatermi ve parafin ile 

bölgede vazodilatasyon sağlanır. Dolaşım artırılarak sıcak uygulanan 

bölgedeki ödemler tedavi edilir. 

Elektroterapi uygulamasında ağrıların azaltılması, sinirlerin 

stimülasyonu, kasların kuvvetlendirilmesi için bölgeye alçak ya da yüksek 

frekanslı elektrik akımları kullanılır.  

Manuel terapi ya da tedavi kas-iskelet sistemini ilgilendiren tüm 

rahatsızlıklarda uygulanabilen, kanıta dayalı tıp bilgileriyle gerçekleştirilen 

tedavi yöntemidir. Elle yapıldığı için "manuel terapi-elle tedavi" adını 

almıştır. Pek çok ülkede yüzyıllardır uygulanan manuel tedavi yöntemi, tıp 

dünyasına bilimsel olarak dâhil olmuş ve bir bilim dalı haline gelmiştir.  

Hidroterapi metodunda hastalıkların su kullanılarak tedavi edilmesi 

hedeflenir. Sıcak su küveti, kaplıca ve zıt banyo (sıcak-soğuk) gibi farklı 

yöntemler kullanılmaktadır. Hidroterapi tedavisinin temel amacı kan 

dolaşımını arttırarak ağrıları azaltmak ve eklem hareket yeteneğini yeniden 

kazandırmaktır. 

Fototerapi, ultraviyole ve lazer ışınları gibi ışınlar vasıtası ile 

problemli bölgelerin stimülasyonunu sağlayan bir yöntemdir. 
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Soğuk uygulama (Kriyoterapi), ağrıyı azaltmak için cold pack, buz 

torbası, soğutucu sprey veya soğuk kompres uygulanır. Bu yöntemde derin 

dokuların soğutulması sağlanarak bağ dokusunun tedavi edilmesi amaçlanır. 

Bu yöntemler vücudun farklı düzeylerde stimülasyonunu sinir, kas ve 

dokuların iyileştirilmesini sağlar. Bireyin şikâyetlerine göre birden fazla 

yöntem aynı anda uygulanabilir. 

 

 

Şekil 3: Ortopedik Fizyoterapi 

Fizyoterapistler fonksiyonu artırmak, ağrı ve sertliği azaltmak, 

iyileşme sürecini hızlandırmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla fiziksel 

teknikler kullanır. Fizyoterapistler yaşlanma, hastalık, yaralanma, bozukluk 

veya çevresel etmenler sebebiyle bireylerin hareket ve fonksiyonlarının 

bozulduğu yaşamın her safhasında kişilere yardımcı olmaktadırlar. 

Fizyoterapistler kişilerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve duygusal iyi olma 

halini geliştirerek bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasına, sağlığın 

korunmasına yardımcı olurlar. Büyük ölçüde çevre dostu bir sağlık hizmeti 

yaklaşımı olmasına rağmen, fizyoterapinin azaltılması mümkün olan bir 

çevresel ayak izi vardır. 

İnsanlığın bugün karşı karşıya kaldığı ekolojik krizin ışığında 

fizyoterapi ve çevre arasındaki ilişkiyi tüm yönleriyle yeniden düşünmek için 

daha bilinçli bir çaba göstermek zorunlu hale gelmiştir. İlk olarak, fizyoterapi 

çevre dostu bir sağlık hizmeti uygulaması olarak tanımlanmalıdır. Teknolojiye 

daha az ihtiyaç duyan, uygulamaya dayalı ve hastaya dokunarak 

gerçekleştirilen tedavi yaklaşımına vurgu yaparak, tekno-bilimlerin giderek 

daha fazla hâkim olduğu sağlık hizmetleri içerisinde çevre dostu 
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yaklaşımlardan biri olarak konumlandırılmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri 

kapsamında fizyoterapi uygulamalarını toplumun daha geniş kesimlerine 

ulaştırmak, tanısal görüntüleme, tıbbi tarama ve cerrahi operasyon gibi 

teknolojinin yoğun kullanımını gerektiren uygulamalara artan bağımlılığı da 

azaltabilecektir. 

Fizyoterapi uygulamalarının çevresel maliyetleri göz önünde 

bulundurmalı, klinik uygulamalarda kağıt kullanımı, tek kullanımlık ürünler 

gibi ürünlerin kullanımı azaltılmalıdır. Kliniklerde aydınlatma, iklimlendirme 

ve hasta-danışan tedavisini uygulamak için elektrik kullanımı azaltılabilir. 

Fizyoterapi kliniklerinin içinde ve dışında doğal ışığa ve temiz havaya erişim 

sağlanmalıdır. Günlük fizyoterapi uygulamalarında geleneksel manuel tedavi 

yöntemlerinin kullanımına ağırlık verilebilir. Bahsedilenler, sağlık 

hizmetlerinin genel çevresel maliyetine oranla küçük görünebilir, ancak bu 

maliyetlerin bir kısmını azaltmak bile faydalı etki yaratabilir. 

Ayrıca, ulaşımın büyük bir çevresel maliyeti olmasının yanında, 

hastaların-danışanların kolayca ulaşabileceği bir yerde bulunan fizyoterapi 

hizmeti, hem düşük gelirli insanlar için uygun maliyetli olacaktır, hem de 

gezegen sağlığı için daha faydalıdır. Günümüzde modern teknolojilerin bizi 

çok daha hızlı ve çevreye çok daha az maliyetle bir araya getirme imkânı 

varken ders vermek veya kurslara, konferanslara katılmak amacıyla uzun 

mesafeli kara-hava yolculuğu tercih edilmeyebilir.   

2. BÜYÜK KÜRESEL SORUN 

İnsan nüfusu arttıkça doğanın bize sağlamış olduğu kaynakları 

tüketme ihtiyacımız artmış, ancak sanayi ve teknoloji geliştirme arayışımızda 

zarar verdiğimiz ekosistemler yenilenememiş ve rehabilite edilememiştir. 

İnsanların endüstriyel faaliyetleri, şehirler inşa etmek için doğal yaşam 

alanlarını yok etmiş, hayvancılık için otlaklar oluşturmak amacıyla ormanlar 

yakılmıştır. Tüm bu faaliyetler, hava, su ve toprak kirliliği, biyolojik çeşitlilik 

kaybı, küresel ısınma ve daha fazlası yoluyla doğal ekosistemlerin 

bozulmasına yol açmıştır. Gezegenin sağlığı ve refahı, endüstriyel, teknolojik 

ve ekonomik büyümeye feda edilmiştir (Myers, 2017). 

 EcoHealth, OneHealth, Planetary Health ve Sustainable Healthcare 

gibi yaklaşımların tümü, insan sağlığının ve gelişiminin çevremize bağlı 

olduğu anlayışına dayanmaktadır. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik güncel 

olayların ön saflarında yer almaktadır. Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler 

(BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin hedeflerine yönelik eylemleri 

hızlandırmak amacıyla 2021'de Glasgow'da 26. BM İklim Değişikliği Taraflar 
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Konferansı gerçekleştirildi (United Nations Climate Change Conference UK, 

2021). BM'ye göre, sera gazı emisyonları oluşturan fosil yakıtların yakılması 

başta olmak üzere insan faaliyetleri nedeniyle hızlanan küresel ısınma 

yaşıyoruz. 

Atmosferimizdeki karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının artan 

konsantrasyonu, dünyayı yalıtarak güneşin ısısını hapsetmekte ve ortalama 

küresel sıcaklıkları yükseltmektedir (United Nations, 2019). BM Gündemi 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), daha sürdürülebilir bir 

gelecek için çalışmak için “mevcut tüm kaynakların seferber edilmesi, tüm 

ülkelerin, tüm paydaşların ve tüm insanların katılımı” çağrısında bulunuyor. 

Bu çağrı fizyoterapistler dahil olmak üzere tüm sağlık meslekleri için 

sürdürülebilirlik hususlarının günlük rutinlere ve uygulamalara dahil edilmesi 

için önem arz etmektedir (Maric, Groven, Banerjee ve Dahl-Michelsen, 

2021). Çevresel Sürdürülebilir Fizyoterapi (ÇSF) yaklaşımı ile 

fizyoterapistlerin bu küresel harekete katılmaları ve ellerinden gelen katkıyı 

yapmaları hedeflenmektedir. 

3. ÇEVRESEL SÜRDÜREBİLİR FİZYOTERAPİYE 

YÖNELİK TEMEL ADIMLAR 

Değişimin gerçekleşebilmesi için fizyoterapistlerin eğitim 

programlarına ve çevreye daha duyarlı ve sorumlu bir düşünce 

kazanabilmeleri amacıyla güncellemeler yapılmalıdır. Eğitim programlarında 

yapılacak güncellemelere ek olarak fizyoterapi uygulama yöntemlerinin 

çevreye daha uyumlu hale getirmenin yolları düşünülmelidir. Eğitim 

programları sonrası fizyoterapistler şu yeterliliklere sahip olmalıdır; 

• Temel sürdürülebilirlik terminolojisini açıklayabilme 

• Sağlık hizmetlerinin çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki yükünü 

açıklayabilme 

• Fizyoterapinin çevresel sürdürülebilirlikteki rolünü tartışabilme 

• Değişimin gerçekleşmesi biraz zaman alabilir, ancak aşağıdaki 

temel adımlar ÇSF uygulamasına geçiş sürecine rehberlik 

edebilir:  

• Sağlık ve çevre arasındaki ilişkiyi anlamak,  

• Fizyoterapi uygulamalarında değişmesi gereken yönleri 

belirlemek, 

• Belirlenen bu değişiklikleri gerçekleştirme isteğine sahip olmak,  
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• Sürdürülebilir fizyoterapi alanını genişletmek ve başkalarını da 

aynı şeyi yapmaları için teşvik etmek. 
 

4. FİZYOTERAPİ KLİNİĞİNİN ÖTESİNDE 

Bugün karşı karşıya olduğumuz birbiriyle yakından ilişkili çevre ve 

sağlık sorunları, SKH’de belirtilen değişimi gerçekleştirmek için toplumun 

tüm sektörlerinde kapsamlı çabalar gerektirmektedir. Mevcut uygulamamızın 

olağan sınırlarının ötesine geçmeli, ekstra yol kat etmeli, yeni yaklaşımlara ve 

çözümlere katkıda bulunmalıyız. Örneğin, fizyoterapistler aşağıdakileri teşvik 

etmek, geliştirmek ve desteklemek için mükemmel bir konumdadır. 

Çevre dostu ve fiziksel aktiviteyi destekleyen kentsel planlama ve 

çalışma ortamları konusunda daha aktif rol alınabilir (Şekil 4). Kentlerde 

fiziksel aktivitenin artırılması için yürüme eylemini çoğaltmak gereklidir. 

Kentsel çevrede yürünebilirliğin sağlanması doğru arazi kullanımı, yaya 

kullanımı uygunluğu, mekânsal estetik, taşıt güvenliği ve suç güvenliği 

başlıklarıyla gerçekleştirilebilir. 

 

 

Şekil 4: Fiziksel Aktivite 

 

Klinik ortamlar olarak doğal ortamların kullanımı artırılabilir. Sağlıklı 

gezegen kavramına geniş perspektiften bakıldığında, sağlıklı gezegenin 

anlamının, sağlıklı insanlar, sağlıklı çevre ve sağlıklı hayvanlar olduğu 

görülmektedir. Yani insan, çevre ve hayvan sağlığından bahsediyoruz. Bu 

nedenle sağlık önlemleri, bitkileri, insanları ve hayvanları içermelidir. 

Zoonotik hastalıkların yani bir insanın hayvanlardaki hastalıklardan enfekte 
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olabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla hayvan fizyoterapisinde (Şekil 5) ve 

hayvan destekli fizyoterapide (Şekil 5) hayvanların rolü anlaşılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Hayvan Fizyoterapisi ve Hayvan Destekli Fizyoterapi 

 

• Bitki sağlığı sürdürülebilir çevre açısından küresel öneme sahiptir. 

Bitkilerin fizyoterapi kliniği odalarındaki rolü, bahçe işleriyle uğraşanların ve 

tarım işçilerinin fiziksel sağlıkları göz önünde bulundurulmalıdır.  

• İnsanların sağlık ve yaşam alanlarında beslenme yiyecek ve 

içeceklerin uzak mesafelerden gelenlerinden kaçınmalı, yerel ürünlerin 

tüketimine özen gösterilmeli, et tüketiminde özellikle kırmızı et tüketimi 

azaltılmalıdır. 

• Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanıldıktan sonra suya 

karışırlar. Balıkların gamet oluşumunu, balıkların gastrointestinal sistemini ve 

tüm deniz canlılarını etkiler. Daha sonra insanlar tarafından tüketildiğinde 

sisteme geri dönerler. Bu nedenle, hafif ila orta dereceli kas-iskelet ağrısı için 

fizyoterapi uygulamaları kullanılabilir. Hafif ağrılı durumlarda ilaç kullanmak 

yerine kinezyo bantlama, germe, postür düzeltme, miyofasyal gevşetme 

yapılabilir. Bu fizyoterapi uygulamaları sürdürülebilir alternatiflerdir. 

• Sağlık hizmetlerinde fizyoterapi uygulamalarının diğer tedavi 

yöntemlerine göre tercih edilebilir. Örnek vermek gerekirse, omuz sıkışma 

sendromu, adeziv kapsülit gibi omuz problemlerinin tedavisinde diğer 

yöntemlere kıyasla egzersize dayalı müdahaleler ameliyatlar kadar etkilidir 

(Pouwels vd., 2016). Ameliyatlar, akut bakım ve hastanede kalış sürelerine 

bağlı olarak daha fazla çevresel maliyete sebep olmaktadırlar (Sobrinh, 

Guirado ve Silva, 2014). Cerrahi öncesi uygulanacak olan preoperatif 

fizyoterapi hem hastanın hastanede kalış süresini azaltacak hem de kısa sürede 

normal yaşamına dönmesine yardımcı olarak çevresel maliyetleri azaltacaktır. 

Hareket ve egzersiz gibi düşük karbonlu müdahalelere dayanan fizyoterapinin 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 38 

 

hastanede kalma ihtiyacını ve süresini azaltabileceğine dair kanıtlar mevcuttur 

(Pouwels vd., 2016; Sobrinh, Guirado ve Silva, 2014).  

• Gonzales ve ark. tarafından yapılan çalışmada 2017 yılında 

İspanya’daki hastanelerde tüketilen yıllık enerji miktarının, standart işletim 

prosedürleri için kişi başına 9,99 megavat-saat ve yatak başına 34,61 

megavat-saat ile metrekare başına 0,27 megavat-saat olduğu tespit edilmiştir 

(González, García-Sanz-Calcedo ve Salgado, 2018). Bu rakamlar, çevresel 

sürdürülebilirlik için hastanelerin enerji tüketiminin azaltılması gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. 

• Kıyafet seçiminde uzak ülkelerden gelen elbiseler yerine yakında 

üretilmiş elbiseler tercih edilebilir. Uzaktan gelen tüketim malzemeleri, son 

kullanıcıya ulaşan kadar çok daha fazla fosil yakıt kullanımı gerektirdiği 

unutulmamalıdır. 

5. ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR KLİNİK 

KURULUMU 

Çoğu fizyoterapi uygulaması kapalı mekanlarda yapılmakta, ek 

aydınlatma ve klima kullanımı gerektirmektedir, ancak doğal ışık ve 

temiz hava sirkülasyonu hasta tedavisinden ödün vermeden fizyoterapi 

kliniklerine dahil edilmelidir. Isınma için doğal gaz yerine güneş 

enerjisi tercih edilebilir, binalara ısı yalıtımı yaptırılabilir. Negatif 

çevresel değişime en çok sebep olanların büyük endüstriler olduğu 

genel olarak doğru olsa da fizyoterapi kliniklerinde yapılacak 

değişiklikler çevre üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olacaktır. Bu 

değişiklikler aynı zamanda farkındalık yaratarak sürdürülebilir bir 

geleceğe doğru insanları yönlendirecektir.  

Şu ana kadar kullanılan tüm plastiklerin hala dünyada olduğu 

düşünüldüğünde, plastik atıkları azaltmak amacıyla kliniklerde plastik 

bardak ve naylon poşet kullanılmamalıdır.  Çöpe atılmadan önce 

yaklaşık 20 saniye kullanılan tek kullanımlık bir plastiğin bozulması 

yaklaşık 450 yıl sürmektedir. Doğal olarak, lastik eldivenler gibi tüm 

tek kullanımlık ürünlerden kaçınılamaz, ancak mümkün olduğunda tek 

kullanımlık ürün kullanmaktan kaçınmak gereklidir. Bu, bir kliniğin 

yapabileceği en kolay değişikliklerden biridir. Çevreye daha az 

olumsuz etki edecek yıkanabilen normal bardaklar, kompostlanabilir 

kâğıt bardaklar tercih edilebilir veya kişilere kendi şişelerini getirmeleri 
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tavsiye edilebilir. Kliniklerde tüketim sonrası ortaya çıkan günlük 

atıkların ayrıştırılmasına yardımcı olmak için plastik, teneke, kâğıt ve 

yemek atıkları için geri dönüşüm kutuları yerleştirilebilir. Ayrıca tek 

kullanımlık atıklarımızı azaltmak için, tek kullanımlık kılıflar yerine 

yastık kılıflarının ve yatak örtülerinin yıkanarak kullanılması tercih 

edilebilir.  

Klinik reklamı için bir kez okunacak kâğıt broşür, el ilanı yerine 

e-posta veya çevrimiçi pazarlama yöntemleri kullanılabilir. 

Faturalandırma hizmeti ve hasta-danışan dosyaları elektronik ortama 

aktarılarak kâğıt ve toner ihtiyacı azaltılabilir. Dosya ve evrakları 

saklamak için gereken alan ihtiyacı da azaltılımş olur. 

Kliniklerin temizliği için kimyasal içerikli ürünler yerine doğal 

temizleyiciler kullanılabilir. Ayrıca çoğu mikroplastik içeren tek 

kullanımlık mendiller yerine mikrofiber bezler kullanılabilir.  

Klinikte kullanılan üniformalar çevre dostu, sürdürülebilir 

bambu lifleri karışımından yapılanlardan tercih edilebilir. Bambu, sert 

ağaçlardan daha hızlı büyür ve daha fazla karbondioksit emer, ayrıca 

kumaştaki diğer lifler, böcek ilacı veya gübre olmadan yetiştirilen 

rejenere odun hamurundan üretilmektedir. 

Satın alırken çevre dostu ürünler tercih edilebilir. Fizyoterapi 

dünyasında çok fazla kauçuk ve plastik malzeme kullanılmaktadır. Spor 

salonu ekipmanları, TheraBand, yoga matları, bosu topları ve daha 

fazlası kauçuk veya plastikten yapılmıştır, geri dönüştürülemez. Bu 

ürünler zamanla yıpranır ve değiştirilmeleri gerekir dolayısıyla 

sürdürülebilir olmayan ürünün atılması gerekir. Ürünlerin yapıldığı 

malzemelere dikkat ederek, ürünlerini geri dönüştürülmüş 

malzemelerden yapan veya geri dönüştürülebilir kauçuk kullanan 

çevreye duyarlı işletmeler tercih edilebilir. Doğada bozulmayan 

maddelerle ambalajlanmış ürünler tercih edilmemelidir. Örneğin köpük 

ambalaj yerine karton veya mukavvadan yapılmış ambalaja konulmuş 

ekipmanlar çevre koruma açısından seçilmelidir. 

Su sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tasarruf teşvik 

edilmelidir. Şebeke suyu kullanımı azaltılmalı, geri dönüştürülerek 

yeniden kullanılabilen su oranı artırılmalıdır. Bunları gerçekleştirmek 

için gri su geri dönüştürme teknolojileri ve yağmur suyu toplama 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 40 

 

ekipmanları kullanmak, akıllı su sayaçları tercih etmek gibi çeşitli 

verimlilik uygulamaları denenebilir. Gri su duştan, küvetten, lavabodan 

veya mutfaktan gelen atık sudur. Arıtılmış gri su, çamaşır yıkamada, 

tuvalet rezervuarlarında ve bahçe sulamada kullanılabilir. Yağmur suyu 

toplama sistemleri, geleneksel binalarımızda yağış sularının uygun 

dönemlerde toplanıp, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kullanılmasını 

sağlar. Kliniklerde kurulacak yağmur suyu yönetimi ile yapıların 

çatılarından yağmur suyu toplanmasıyla şebeke suyu kullanımı 

azaltılabilmektedir. Bu sular başlıca bitkilerin sulanmasında, klinik 

temizliğinde ve tuvaletlerde olmak üzere çeşitli işlerde kullanılabilir. 

Elektrik enerjisi için yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanılabilir. Tasarruflu ampuller, buzdolapları, klima cihazları tercih 

edilebilir. Çamaşırları yıkamak için gereken enerji sarfiyatını azaltmak 

amacıyla, her seans sonrası tedavi yüzeylerinin doğal temizleyicilerle 

silinmesi ile yatak örtülerinin kullanımı azaltılabilir. Aynı zamanda 

sürekli yıkama ve kurutmadan tasarruf etmek için, silinebilir baş 

minder kılıfları kullanılabilir. Klinik çalışma saatlerinde dahi 

kullanmadığımız ışıkları söndürmeye, klima açıkken pencereleri 

açmamaya ve mesai sonrası bilgisayarları kapatmaya özen göstermek 

enerji sarfiyatını azaltmaya yardımcı olabilir. 

Çalışanlar çevresel sürdürülebilir seçimler yapmaya teşvik 

edilebilir. İşe arabayla gitmek yerine otobüse binebilir, yürüyebilir veya 

bisiklete binebilirler. Toplu taşımadan yararlanacak çalışanlar için 

ulaşım kartları sunmak, personelin kliniğe yakın ikametini sağlamak, 

birbirine yakın yaşayanların araç paylaşımı teşvik edilebilir.  

Yukarıda verilen tavsiyeler, fizyoterapi kliniklerinin karbon 

ayak izinin azaltılmasının ve çevresel olarak sürdürülebilir olmalarının 

sadece birkaç yoludur. Ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, 

sürdürülebilirlik yolunda adım atan her birey çevresel sürdürülebilirliğe 

yardım etmektedir. Bu değişiklikler yapılmaya başlandığında, 

çalışanlar ve hastalar-danışanlar da dâhil olmak üzere diğer insanların 

da bunları fark edeceği unutulmamalıdır. Bir başkasının sürdürülebilir 

seçimler yaptığına tanık olmak, özellikle saygın fizyoterapistler söz 

konusu olduğunda, diğer insanların seçimlerini etkileyebilir. Hepimizin 
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fizyoterapi uygulamalarımızda sürdürülebilir seçimler yapma 

yükümlülüğümüz var ve bugün başlayabiliriz. 
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GİRİŞ 

Yanık ısı, soğuk, elektrik, radyasyon veya yakıcı kimyasallar 

tarafından oluşan temas sonucu deri veya dokuların travmatik yaralanması 

olarak tanımlanmaktadır. Yanık yaşamı tehdit eden ve engelliliğe neden 

olabilen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sağlık problemidir 

(Jeschke MG. ve ark., 2020).  

Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte modern tıbbın 

ilerlemesiyle yanık sonrası sağkalım oranlarının artması, yanık sonrası 

rehabilitasyon uygulamalarının hız kazanmasını sağlamıştır. Yanık 

rehabilitasyonu, yaralanma gününden başlar ve yanığın ciddiyetine göre uzun 

yıllar sürebilen zorlu bir süreçtir. Hastanın travma sonrası etkilerini azaltmak 

ve fonksiyonel bağımsızlığı kazandırmak için kapsamlı bir rehabilitasyon 

programı gerekmektedir (Yapıcı A. ve ark., 2016). Yanık ünitelerinde 

multidisipliner yaklaşım esas olmalıdır. Bu ünitelerde plastik cerrahi uzmanı, 

fiziyatrist, fizyoterapist, yanık hemşiresi, iş-uğraşı terapisti, ortez-protez 

uzmanı, psikolog ve psikiyatristten oluşan bir ekip işbirliği içerisinde 

olmalıdır. (Aydemir K., 2015).  

YANIK FİZYOPATOLOJİSİ  

Deri vücudun en büyük organ sistemidir. Sıvı dengesi ve 

termoregülasyon dahil olmak üzere homeostazı sürdürme işlevi görür ve bir 

bağışıklık bariyeri sağlar. Deri epidermis, dermis ve hipodermis 

tabakalarından oluşmaktadır (McLafferty E. ve ark., 2012).  

Yanık yara iyileşmesi inflamasyon, proliferasyon ve maturasyon 

şeklinde üç evreden oluşmaktadır. Vücudun ilk cevabı hasarlı hücreleri 

uzaklaştırmak için bir nötrofil, lenfosit ve makrofaj göçüdür. Enflamatuar 

yanıtı takiben, çeşitli sitokinler ve büyüme faktörleri yoluyla keratinositlerin 

ve fibroblastların aktivasyonu, vasküler perfüzyonu yeniden sağlamayı ve 

yara iyileşmesini daha da hızlandırmayı amaçlayan proliferatif fazın 

başlamasına yardımcı olur. Fibroblastlardan yeni bir matriks oluşur ve tipik 

granülasyon dokusu görünümü gelişir. İyileşmenin son aşaması, kollajen ve 

elastinin biriktiği ve fibroblastları sürekli olarak miyofibroblastlara 

dönüştürdüğü yaranın yeniden şekillenmesini içerir. Zamanla, 

miyofibroblastın kontraksiyonu ile epitelizasyon arasındaki hassas denge, skar 

oluşumunun derecesini belirler (Rowan MP. ve ark., 2015). 
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YANIK SINIFLANDIRILMASI 

Yanıklar derinliğine göre; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece 

yanık ya da yeni terminolojiye göre yüzeyel, parsiyel kalınlıklı ve tam kat 

yanıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Birinci derece yüzeyel yanıklarda 

epidermis hasarı mevcuttur ve yanık kendiliğinden iyileşmektedir. İkinci 

derece (parsiyel kalınlıklı) yanıklar epidermis ve dermisi etkilemektedir. 

Yüzeyel parsiyel kalınlık terimi, epidermis ve dermisin en üst katmanlarını da 

içeren yanıkları tanımlamak için kullanılır. Bu yanıkların iyileşmesi genellikle 

skar bırakmadan 2-3 hafta sürebilir. Derin parsiyel kalınlıkta yanıklar ise tüm 

epidermisi ve retiküler dermisi içine alır. Bu yanıklar son derece ağrılıdır ve 

iyileşmesi 3 haftadan uzun sürebilir. Tam kat veya üçüncü derece yanıklar 

epidermisi ve dermisi tutar ve deri altı dokuya uzanır. Tedavi için deri grefti 

gereklidir. Dördüncü derece yanıklar, yağ ve alttaki tendon, kas ve kemik 

dahil tüm cilt kalınlığını kapsar. Debritman ve rekonstrüksiyon gerektirir 

(Young AW., 2002; Toussaint J. ve ark., 2014). 

Toplam vücut yüzey alanı (TVYA) ‟nın pratik hesaplanmasında 

Wallece‟nin “9”lar kuralı klinik olarak kullanılmaktadır (Wallace AB., 1951) 

.  

 
Resim 1: “9”lar kuralı(Wallace AB. 1951) 
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Amerikan Yanık Derneği‟nin yanık sınıflandırması Tablo 1 „de 

görülmektedir (Edlich RF. ve ark., 1978).  

 

Tablo1: Amerikan Yanık Derneği Yanık Şiddeti Sınıflandırılması 

Minör yanıklar 

<%15 TVYA parsiyel kalınlıkta yetişkinlerde  

<%10 TVYA parsiyel kalınlıkta küçük çocuklarda veya yaşlılarda 

<%2 TVYA tam kalınlıkta yanık (gözler, kulaklar, yüz, eller, perine hariç) 

Orta dereceli yanıklar 

%15-25 TVYA yetişkinlerde  

%10-20 TVYA küçük çocuklarda veya yaşlılarda  

%2-10 TVYA tam kalınlıkta yanık 

Majör yanıklar 

> %25 TVYA yetişkinlerde 

>%20 TVYA küçük çocuklarda veya yaşlılarda  

>%10 TVYA tam kalınlıkta yanık 

Gözler, kulaklar, yüz ve perinenin katıldığı tüm vücut yanıkları 

Yüksek voltajlı elektrik yanıkları 

Tüm inhalasyon yanıkları 

Kırık veya majör travma gibi yaralanmaların eşlik ettiği yanıklar 

TVYA: Toplam vücut yüzey alanı 

REHABİLİTASYON 

Rehabilitasyon yanık tedavisinin önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

Yanık rehabilitasyonu bakımın fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini içerir. 

Rehabilitasyonun mümkün olduğu en erken dönemde başlanması, tedaviye 

uyum ve uzun vadeli sonuçların en üst düzeye çıkarılmasının temelidir. 

(Procter F., 2010).  

Akut dönem rehabilitasyon hedefleri: Yara iyileşmesinin 

hızlandırılması, ağrı kontrolü, eklem hareket açıklığının korunması, skar 

oluşumunun önlenmesi, komplikasyonların önüne geçilmesi, erken günlük 

yaşam aktivitelerine dönülmesidir (Aydemir K. ve ark.,2011).  
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POZİSYONLAMA 

Yanık hastasının kliniğe kabulüyle beraber hemen uygun şekilde 

pozisyonlanmalıdır. Uygun pozisyonlama ile deformite ve kontraktürler 

önlenir, ödem azaltılır ve yara iyileşmesi desteklenir. Ekstremitelerde yanık 

lokalizasyonuna göre anti-kontraktür yönünde pozisyon verilerek deformiteler 

önlenir. Pozisyonlama; pedler, yastıklar, başlık, köpük pedler, ateller dahil 

olmak üzere çeşitli modalitelerle sağlanabilir (Serghiou M. ve ark., 2009). 

Yanık hastalarında kontraktür daha çok fleksiyon ve adduksiyon 

yönünde oluşmaya yatkındır. Kontraktürlerin önlenmesi için genel vücut 

postürü; boyun hafif ekstansiyonda, omuz 90 derece abduksiyon ve eksternal 

rotasyonda, kollar supinasyonda, kalça nötral pozisyonda ve 10 derece 

abduksiyonda, dizler tam ekstansiyonda, ayak bileği 90 derece nötral 

pozisyonda olacak şekilde pozisyonlanmalıdır (Young AW. ve ark., 2019).  
 

SPLİNTLEME 

Rehabilitasyon programının bir diğer önemli bileşeni splintlemedir. 

Splintleme, özellikle tek başına pozisyonlamanın yeterli olmadığı çok fazla 

ağrılı, uyum sağlayamayan veya kontraktür gelişen hastalar için anti-

kontraktür pozisyonunun korunmasına yardımcı olur (Kwan MW. ve ark., 

2002). Eklem kontraktürlerini ve deformiteleri önlemek için akut dönemde 

genellikle statik ortezler tercih edilir. Dinamik splintler ise sürekli germe 

uygulayarak skar dokusunun önlenmesine, eklem ve yumuşak dokularda 

uzama sağlayarak esnekliğin artırılmasına katkı sağlar (Richard R. ve ark., 

2009).  

EGZERSİZ 

Egzersizler, yanık rehabilitasyon programında en temel tedavidir. 

Egzersiz programı kişiye özel olmalı ve en kısa zamanda başlanmalı ve 

sürekli olmalıdır. Terapötik egzersizler, eklem hareket açıklığının korunması, 

kas kuvvetinin ve dayanıklılığının arttırılması, skar dokusunun önlenmesi, 

kardiyovasküler ve solunum kapasitesinin, egzersiz performansının 

iyileştirilmesi amacıyla uygulanır. Hastanın durumuna göre pasif, aktif-

yardımcı ve aktif egzersizler, dirençli egzersizler ve germe teknikleri tek 

başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir. Deri greftlemesi yapıldıysa 5-

7 gün sonra egzersizlere başlanması önerilir, bu sırada aktif ve pasif eklem 

hareket açıklığı egzersizleri greftleri korumak için dikkatli ve nazik olmalıdır. 

Germe egzersizlerinde yavaş sürekli mekanik gerilim ile kollajenin ve 

fibrillerin uzaması sağlanarak konraktürlerin oluşması engellenir ve skar 

maturasyonu sağlanır. Yatak istirahati en aza indirilmeli ve olası 
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komplikasyonları önlenmesi için mümkün olan en kısa sürede kademeli 

mobilizasyon ve yürüme eğitimine başlanmalıdır (Cen Y. ve ark., 2015). 

Yanık sonrası uzun dönemde metabolik ve kardiyovasküler 

komplikasyonlar devam edebilir. Yanık sonrası morbiditeyi azaltmak için 

yağsız vücut kütlesini, glikoz ve protein metabolizmasını, kardiyopulmoner 

dayanıklılığı ve kas gücünü geri kazandırmak için aerobik egzersizleri de 

içeren rehabilitasyon programlarına devam edilmelidir. (Palackic A. ve ark., 

2021). 

HİPERTROFİK SKAR TEDAVİSİ 

Kronik dönemde derin parsiyel ve tam kat yanıklardan 1-3 ay sonra 

gelişen hipertrofik skar doku oluşumudur. Hipertrofik skar doku tedavisinde 

hazır basınç giysileri ve yüz maskeleri kullanılmaktadır. Diğer bir tedavi 

yöntemi ise skar doku masajıdır. Silikonlu bası giysisi, skar doku 

maturasyonu ve kollajen fibrillerin uyarımı ile hipertrofik skar dokusunu 

azaltmaktadır. Bası giysilerinin günde 23 saat kullanılması önerilmektedir. 

Tedaviye dirençli, fonksiyonelliği bozan ve kozmetik sorunlar oluşturan 

hipertrofik skarlarda cerrahi müdahale gereklidir (Finnerty CC., 2016).   

FİZİKSEL TEDAVİ MODALİTELERİ 

Işık, elektrik, ultrason, manyetik alan, su, parafin, sıcaklık ve basıncın 

fiziksel özellikleri ile yanık hastalarında inflamasyonun azaltılması, yara 

iyileşmesi, ödem kontrolü, skar olgunlaşması ve kasların kuvvetlendirilmesi 

sağlanır. En yaygın kullanılanları parafin tedavisi, hidroterapi, düşük frekanslı 

elektroterapi, orta frekanslı elektroterapi, mikrodalga tedavisi, kısa dalga 

tedavisi, lazer, ultraviyole tedavisi, ultrason ve soğuk tedavisi, hastaların özel 

ihtiyaçlarına göre tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir (Cen Y. 

ve ark., 2015). Yine son yıllarda sanal gerçeklik tabanlı yapılan yanık 

rehabilitasyonu, eklemlerdeki hareket açıklığını arttırarak ve ağrının 

yoğunluğunu azaltarak, hastanın tedavi sürecine uyumunu, yaşam kalitesini ve 

iş performansını önemli ölçüde iyileştirmektedir (Wang D.ve ark., 2022). 

AĞRI KONTROLÜ 

Tam kalınlıkta yanıklarda sinir uçlarının tamamen hasarlanması ile 

ağrı ilk etapta çok daha azdır. Nekrotik dokunun debride edilmesi, cerrahi 

girişimler ve pansumanlar, egzersiz ciddi ağrıya neden olur. Ağrının 

tedavisinde sürekli opioid infüzyonu, uzun etkili oral opioidler veya hasta 

kontrollü analjezi sistemi kullanılır. Sinir uçlarındaki hasardan dolayı tam kat 
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ve derin parsiyel yanıklarda nöropatik ağrı gözlenebilir. Gabapentin gibi 

ilaçlar ağrı algısının azaltılmasında etkilidir (Young AW. ve ark., 2017). 

Heterotopik ossifikasyon, periferik sinir yaralanması, amputasyon, 

kemik gelişim bozuklukları, subluksasyon, dislokasyon, kifoz ve skolyoz 

yanık sonrası görülen kas iskelet sistemi komplikasyonlarıdır (Şendur ÖF., 

2011). 
 

PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON 

Yanık sonrası herhangi bir evrede psikolojik problemler ortaya 

çıkabilir. Yanıktan kurtulanların karşılaştığı yaygın sorunlar arasında 

travmatik stres bozukluğu, depresyon, beden algısı bozukluğu, anksiyete, ağrı, 

uyku bozukluğu, fiziksel bozukluklar ve kalıcı yanık izleriyle başa çıkma yer 

alır. Psikiyatrik ve psikolojik müdahale, danışmanlık, uyku sorunlarının 

tedavisi, antidepresanlar, anksiyolitik ilaçlarının tedavide yeri vardır. Topluma 

erken ve yeniden entegrasyonu için mesleki faaliyetler çok faydalıdır. Hasta 

ve aile eğitimi verilerek hastanın rehabilitasyon programına katılımı 

sağlanmalıdır (Blankeney PE. ve ark., 2007). 
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GĠRĠġ 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda taramanın kelime 

anlamının “hastalıkların kiĢiler arasındaki seyrini takip edebilmek amacıyla 

düzenli aralıklarla yapılan inceleme” Ģeklinde verildiğini görürüz. Tarama, 

esasında kabaca bir tasnif etme iĢlemidir. Toplum içerisinde bir sağlık 

sorununa sahip kiĢileri olmayanlardan ayırt etmeye yarayan bir nevi elek 

vazifesi görür. Tarama testlerinin uygulamada belli zorlukları ve yüzde yüz 

özgül ve hassas olmamaları nedeniyle belirli kısıtlılıkları vardır. Lakin, sorun 

karĢısında erken dönemde müdahale imkânı tanıdıkları için giderek daha fazla 

oranda kullanılmaktadırlar. BaĢta endokrin, metabolik ve genetik kökenli 

hastalıklar olmak üzere topluma sosyal ve ekonomik maliyeti oldukça yüksek 

olan hastalıklarda taramanın önemi anlaĢılmıĢ ve küresel ölçekte gerek doğum 

öncesinde ve yeni doğan döneminde, gerekse de evlilik öncesinde tarama 

programları yaygınlık kazanmaya baĢlamıĢtır. 

1. GENEL BĠLGĠLER 

Sağlık taramaları koruyucu-önleyici sağlık hizmetlerinin önemli bir 

parçasıdır. Tüm dünyada uzun yıllardır yapılagelmektedir. Hastalıkların erken 

tanınmasını, buna bağlı olarak da hastalıkların ve ölümlerin azaltılmasını 

amaçlarlar. Bir sağlık problemi yaĢanma riskinin yüksek olduğu bir 

popülasyon içerisindeki sağlıklı insanlara yönelik olarak uygulanırlar. 

Uygulamalar bir plan dahilinde ve düzenli aralıklarla yapılır. 

Tarama testlerinin tanı testleri olmadığı, kesin tanı için taraması 

yapılan kiĢinin ileri tetkiklerinin yapılacağı ilgili kliniğe sevki ve gerekli tanı 

testlerinin yapılması gerektiği gerçeği her zaman göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Dünyada baĢta genetik hastalıklar ve kanserler olmak üzere, bulaĢıcı 

olmayan hastalıklara yönelik taramalar ve sağlık kontrolleri yapma eğilimi 

giderek artmaktadır. Bu artan eğilim beraberinde Ģu soruları sormayı gerekli 

kılmıĢtır: “Uyguladığımız ya da uygulayacağımız tarama programlarının 

etkililiği ve verimliliği ne kadardır, faydaları yanında riskleri ve zararları da 

söz konusu mudur, maliyetleri nelerdir, uygulanan testlerin kalite güvenceleri 

sağlanmıĢ mıdır?” Sağlık yöneticilerinin, karar vericilerin mutlaka kanıta 

dayalı karar verme yaklaĢımı çerçevesinde bu soruların cevaplarını aramaları 

gerekmektedir. Bu yaklaĢım, uygulanacak tarama programlarının gerek 

planlanması ve tasarımı aĢamalarında gerekse de uygulama aĢamasında 

uygulayıcılara yol gösterecektir. Bir diğer önemli husus da uygulanan tarama 

programlarının izleme ve değerlendirmelerinin düzenli olarak yapılması 
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gerekliliğidir. Buna bağlı olarak programlara iliĢkin verilmesi muhtemel 

“devam etme, yaygınlaĢtırma, gözden geçirme ya da durdurma” gibi 

kararların yine kanıta dayalı olarak alınması mümkün olacaktır. Asıl olan, 

daha fazla sayıda tarama programı baĢlatmak değil, bilimsel kanıtlarını ortaya 

koyarak daha iyi, daha etkin programlar icra edebilmektir. Bunun için de iyi 

iĢleyen, güçlü bir sağlık sistemine ihtiyaç vardır.  

 

2. TARAMA PROGRAMLARININ KISA TARĠHÇESĠ VE 

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMĠ 

Dünyada, hastalıkların önlenmesi açısından uygulanan bir tarama 

programının faydaları ilk olarak 1940’larda tüberküloz tarama amaçlı mikro 

filmlerin kullanılması ile gösterilmiĢtir. Ġkinci Dünya SavaĢının ardından hem 

mikro film ile taramanın yaygınlaĢması hem de etkili tedavilerin ve aĢının 

kullanıma girmesi ile beraber taramanın, korumanın ve tedavinin faydaları net 

bir biçimde görülmeye baĢlanmıĢtır. (M. tuberculosise karĢı etkili olduğu 

gösterilen ilk ilaç 1940’larda keĢfedilen streptomisindir. BCG aĢısı ise ilk 

olarak 18 Temmuz 1921’de tanıtılmıĢ ve takip eden yıllarda tüberküloz ile 

mücadelede giderek artan bir biçimde uygulanmaya baĢlanmıĢtır.)  

Ülkemizde de bu dönemde tüberküloz teĢhisi ve tedavisi noktasında 

dispanserler ve sanatoryumlar öne çıkmıĢ, Sağlık Bakanlığımızca etkin 

tarama, teĢhis ve tedavi programları devreye alınmıĢtır. Yenidoğan metabolik 

ve endokrin hastalık tarama programları açısından bakıldığında ilk taranan 

hastalığın fenilketonüri olduğunu görürüz. 1960’lı yılların baĢında Amerika 

BirleĢik Devletleri’nde Dr. Robert Guthrie’nin geliĢtirdiği bir yöntem olan 

bakteriyel inhibisyon ile kanda yüksek fenilalanin düzeyleri saptanmaya 

baĢlanmıĢtır. Ardından 1973 senesinde radyoimmunoassay yöntemi ile 

konjenital hipotiroidizm, yine bakteriyel inhibisyon metodu ile maple syrup 

urine hastalığı ve klasik galaktozemi, tandem mass spektrometri yöntemi ile 

de diğer bir takım doğumsal aminoasit metabolizma bozukluğu hastalıkları 

taranmaya baĢlanmıĢtır.  

Genel bir kabule göre modern tarama programları çağı Wilson ve 

Jungner’in 1968 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) için hazırladıkları bir 

yayın ile baĢlamıĢtır. Bu yayında tarama programına girecek hastalıklar için 

kriterler sıralanmıĢtır. Bu kriterler halen taramada altın standart olarak 

geçerliliğini korumakta ve tarama programlarının yararları, zararları, 

maliyetleri ve etiği hakkındaki bilimsel tartıĢmaların temelini 

oluĢturmaktadır.  
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DSÖ’nun 1968 yılında kabul ettiği Wilson ve Jungner’in klasik 

tarama kriterleri Ģu Ģekildedir: (Screening programmes: a short guide. 

Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020) 

 Taranan durum önemli bir sağlık sorunu olmalıdır. 

 Tanısı konmuĢ hastalar için kabul edilmiĢ bir tedavi bulunmalıdır. 

 TeĢhis ve tedavi için kuruluĢlar bulunmalıdır. 

 Belirgin bir latent veya erken semptomatik evre olmalıdır. 

 Uygun bir test veya muayene bulunmalıdır. 

 Test hedef popülasyon için kabul edilebilir olmalıdır. 

 Hastalığın latent evreden tanı koyulan evreye kadar seyri ve 

geliĢimi yeterince anlaĢılmıĢ olmalıdır. 

 Kimlerin tedavi edilecek hasta olduğu konusunda üzerinde 

uzlaĢılmıĢ bir politika olmalıdır. 

 Taramanın maliyeti ile hastanın tüm teĢhis tedavi maliyeti ve tıbbi 

bakım harcamaları dengelenmelidir. 

 Hastalığa sahip vakalar süreklilik arz etmeli ve tarama bir süreç 

olmalıdır, "bir kerelik" proje olmamalıdır. 
 

Ülkemizde uygulanan ilk yaygın tarama programı 1987 senesinde 

baĢlatılan fenilketonüri tarama programıdır. Program ilk olarak 7 il 

merkezinde baĢlatılmıĢ, 1993 senesinde ise tüm ülkeye yaygınlaĢtırılmıĢtır. 

2006 senesinde konjenital hipotiroidi taramasının da programa eklenmesi ile 

Ulusal Yenidoğan Tarama Programı halini almıĢtır. Ardından 2008’de 

biyotinidaz eksikliği, 2015’te kistik fibrozis taraması, 2017’de de konjenital 

adrenal hiperplazi taraması yenidoğan metabolik ve endokrin hastalık tarama 

programları kapsamına dahil edilmiĢtir. Tarama paneline son olarak 2022 

senesinde spinal müsküler atrofi hastalığı (SMA) eklenmiĢtir. 

Tarama programları halk sağlığı uygulamalarının geleneksel ve 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢtir. Sağlık taramaları, hastalıkların erken 

tespiti noktasında etkili bir yöntemdir. Herhangi bir klinik belirti ya da iĢaret 

olmaksızın hastalığın tespit edilmesi, doğru zamanda doğru tedavi ya da 

müdahalenin yapılabileceği anlamına gelir. Bu sayede erken müdahale ile 

hastalıkların engellenmesi, ölümlerin önlenmesi ve sakatlıkların azaltılması 

mümkün olabilmektedir. Bu da tarama programı yürütülen hastalıklar 

yönünden toplum sağlığı üzerinde etkin bir kontrol kurmamızı sağlar.  

Son yıllarda dünya üzerinde pek çok ülke dikkatini koruyucu/önleyici 

sağlık uygulamalarına vermeye baĢlamıĢtır. Bu yaklaĢımın bir parçası olarak 
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her geçen zaman diliminde yeni tarama programları hizmete sunulmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu programlar insan hayatının sadece bir bölümünü değil (ör: 

yenidoğan dönemi) tüm yaĢamını (kanser taramalarında olduğu gibi) 

kapsamaktadır. Bu durum toplum sağlığı ile ilgili kararları alan yöneticilere 

ayrı bir sorumluluk da yüklemektedir. O da etkili sağlık tarama 

programlarının uygulanabilmesi için gerekli olan unsurların iyi analiz 

edilmesi, maliyetlerin iyi çalıĢılması, muhtemel faydaların öngörülmesi ve 

potansiyel risklerin iyi hesaba katılması gerekliliğidir.  
 

3. ÜLKEMĠZDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN TARAMA 

PROGRAMLARI 

Ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi BaĢkanlığı sorumluluğunda yürütülen tarama 

programlarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:  

(https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-

liste.html?view=category&id=880) 

 

1. Yenidoğan Metabolik ve Endokrin Hastalık Tarama Programı 

(NTP) 

2. Yenidoğan ĠĢitme Taraması Programı, 

3. Okul Çağı Çocuklarda ĠĢitme Taraması Programı, 

4. Yenidoğan Görme Taraması,  

5. Evlilik Öncesi Spinal Musküler Atrofi (SMA) TaĢıyıcı Tarama 

Programı,  

6. Okul Öncesi Çocuklarda Görme Taraması Programı,  

7. Okul Çağı Çocuklarda Görme Taraması Programı,  

8. GeliĢimsel Kalça Displazisi (GKD) Tarama Programı,  

9. Hemoglobinopati Kontrol Programı 
 

Bu programların amaç ve hedeflerine, baĢlama tarihlerine ve 

uygulama usullerine kısaca değinmek faydalı olacaktır. 

1. Yenidoğan Metabolik ve Endokrin Hastalık Tarama Programı 

(NTP): Bu program ile oluĢabilecek zekâ geriliğinin, beyin hasarlarının ve 

geri dönüĢümsüz zararların engellenmesi hedeflenmektedir. Program 

kapsamında tespit edilen bebekler erken tanıya yönlendirilmektedir. Bu 

sayede bu hastalıklar nedeniyle oluĢacak rahatsızlıkları önlemek maksadıyla 

uygun tedavilere baĢlanması mümkün olmaktadır. Nihayetinde bu 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste.html?view=category&id=880
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste.html?view=category&id=880
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/yenidogan_tarama_programi.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/yenidogan_tarama_programi.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/yenido%C4%9Fan-i%CC%87%C5%9Fitme-taramas%C4%B1-program%C4%B1.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/okul-%C3%A7a%C4%9F%C4%B1-%C3%A7ocuklarda-i%CC%87%C5%9Fitme-taramas%C4%B1-program%C4%B1.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/yenido%C4%9Fan-g%C3%B6rme-taramas%C4%B1.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste.html?view=article&id=6711&catid=880
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste.html?view=article&id=6711&catid=880
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/okul-%C3%B6ncesi-%C3%A7ocuklarda-g%C3%B6rme-taramas%C4%B1-program%C4%B1.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/okul-%C3%A7a%C4%9F%C4%B1-%C3%A7ocuklarda-g%C3%B6rme-taramas%C4%B1-program%C4%B1.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/geli%C5%9Fimsel-kal%C3%A7a-displazisi-gkd-tarama-program%C4%B1.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/hemoglobinopati-kontrol-program%C4%B1.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/yenidogan_tarama_programi.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/yenidogan_tarama_programi.html


63 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

hastalıkların hasta bireylere, ailelerine ve de topluma getirdiği ekonomik ve 

sosyal yüklerin önlenmesi amaçlanmaktadır.  

Ulusal Yenidoğan Tarama Programı panelinde 2022 yılı Kasım ayı 

itibariyle fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biotinidaz eksikliği, kistik 

fibrozis, konjenital adrenal hiperplazi ve spinal müsküler atrofi 

(SMA) bulunmaktadır.  

Ġllerimizdeki sağlık birimlerince Yenidoğan Tarama Programı için 

alınan topuk kanları, Ġl Sağlık Müdürlüklerinde toplanmakta ve buradan 

Ankara ve Ġstanbul Tarama Laboratuvarlarına gönderilmektedir. Tarama 

laboratuvarında her bir hastalık için çalıĢılan kan sonuçları Yenidoğan Tarama 

Programı Web Uygulaması üzerinden illere iletilmektedir. Tarama sonucu 

Ģüpheli çıkan bebekler ilgili kliniklere yönlendirilmektedir. 

Tarama programları kapsamında her bir hastalık için ayrı bilimsel 

komisyonlar kurulmakta ve bu komisyonlar izleme ve değerlendirme 

çalıĢmalarına destek vermektedir. Tarama çalıĢmaları sayesinde yılda yaklaĢık 

4500 çocuğun var olan hastalıklarının sonuçlarından korunması 

sağlanmaktadır. Bu sayede engelliliğin önüne geçilmektedir. Tarama paneline 

eklenebilecek diğer hastalıklar konusunda da çalıĢmalar yürütülmektedir. 
 

2. Yenidoğan ĠĢitme Taraması Programı: Bebeklerde iĢitme kaybı 

erken dönemde tanımlanıp tedavi edilmediğinde, konuĢma ve dil geliĢimi 

zarar görür. ĠĢitme kaybı insidansı 1000 canlı doğumda 1-3’tür. Bu haliyle en 

yaygın görülen doğumsal defekttir. ĠĢitme kaybı tespit edilen çocuklardan 

iĢitme desteği alabileceklerin belirlenmesi ve altı aydan önce gerekli 

müdahalelerin yapılması önemlidir. Bu çocukların üç yaĢında uygulanan dil 

geliĢimi testlerinde normal sınırlarda sonuç aldığı gösterilmiĢtir. ĠĢitme engeli 

erken dönemde saptanamayan çocuklarda dil, sosyal ve kognitif yeteneklerin 

geliĢtirilmesi ve bu yeteneklerin ileride okul ve sosyal bütünleĢme için 

kullanılmaları olanaksız görülmektedir. Bu program “iĢitme kaybıyla doğan 

ya da doğum sonrası dönemde iĢitme kaybı ortaya çıkan çocuklarda iĢitme 

kaybının çocuğun konuĢma geliĢimini etkilemeden ve psikolojik ve sosyal 

açıdan sağlıklı bir birey olarak toplumdaki yerini almasını sağlayacak Ģekilde 

erkenden saptanması, tedavi ve rehabilitasyonunun sağlanması, toplumla 

sağlıklı bireyler kazandırılması amacıyla baĢlatılmıĢtır. Program Özürlüler 

Ġdaresi BaĢkanlığı’nın koordinasyonuyla 29.09.2000 tarihinde baĢlatılmıĢ, 

2008 yılında 81 ilde ulusal program haline getirilmiĢtir. Halen 81 ilde, 

doğumun yapıldığı tüm sağlık kurumlarında (kamu, özel, üniversite) 

uygulanmaktadır. 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/yenido%C4%9Fan-i%CC%87%C5%9Fitme-taramas%C4%B1-program%C4%B1.html
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3. Okul Çağı Çocuklarda ĠĢitme Taraması Programı: Bebeklik 

döneminden baĢlayarak, çocukluk döneminin her evresinde iĢitmenin çocuk 

sağlığı ve geliĢimi yönünden büyük bir önemi vardır. Çocuklarda iĢitme 

kayıpları, enfeksiyonlar, travmalar ve progresif iĢitme kaybı yapan genetik 

hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.  ĠĢitme eğitim ve iletiĢim için 

olmazsa olmaz bir bileĢendir. Okul döneminde daha da önemli hale 

gelmektedir. Kalıcı iĢitme kaybı yaygınlığı okul-yaĢı nüfusta binde dokuz 

civarındadır.  Bir ya da iki kulakta kalıcı ya da geçici iĢitme kaybı, okul 

çağında yaklaĢık olarak her yedi çocuktan birini etkilemektedir. ĠĢitme kaybı 

dikkat, öğrenme ve sosyal becerileri olumsuz etkilemektedir. Çocuklardaki 

iĢitme kaybı yaygınlığı okul baĢarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli 

ekonomik kayıplara ve sosyal sorunlara yol açmaktadır.  

Dünyanın pek çok ülkesinde okul taramaları içerisinde; ulusal iĢitme 

taraması programları da yer almaktadır. Ülkemizde de iĢitme taraması, 81 

ilimizde, ilköğretimin 1. yılında, bilim komisyonu tarafından belirlenen 

protokoller çerçevesinde okul ortamında, iĢitme taraması konusunda eğitimli 

sağlık personeli tarafından, odyometri cihazları kullanılarak uygulanmaktadır. 

Tarama sonucunda iĢitme kaybı Ģüphesi olana çocuklar, ildeki kulak burun 

boğaz uzmanlarına sevk edilmektedir. Daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren 

olgular ise kulak burun boğaz uzmanları tarafından, Yenidoğan ĠĢitme Tarama 

Programında belirlenmiĢ olan üst basamak referans merkezlere 

yönlendirilmektedir.  
 

4. Yenidoğan Görme Taraması: Görme taraması ile amaçlanan, 

görmenin normal geliĢimini engelleyecek risk faktörlerini saptamak ve 

yetersiz görmesi olan olguları erken dönemde tanımaktır. Bebeklerin; ĢaĢılık, 

ambliyopi, kırma kusuru, konjenital katarakt, glokom, retinoblastom ve 

prematür retinopatisi açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bebek çocuk 

ergen izlem protokolleri kapsamında bebeklerin göz muayeneleri 

yapılmaktadır. 
 

5. Evlilik Öncesi Spinal Musküler Atrofi (SMA) TaĢıyıcı Tarama 

Programı: Bu program ile, evlilik öncesi dönemde SMA açısından her ikisi 

de taĢıyıcı çiftleri belirlemek, bu hususta ailelere genetik danıĢmanlık vermek 

ve nihayetinde SMA hastalığının uzun dönem morbidite ve mortalitesini 

azaltmak amaçlanmaktadır. Program 2021 yılı aralık sonu itibariyle 81 ilde 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. SMA TaĢıyıcı Taraması evlilik öncesi sağlık 

raporu almak için baĢvuran çiftler ve halen evli olan çiftlerden de talep 

edenler için yapılmaktadır. Tüm bu çalıĢmaların sonucunda her iki eĢ adayının 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/okul-%C3%A7a%C4%9F%C4%B1-%C3%A7ocuklarda-i%CC%87%C5%9Fitme-taramas%C4%B1-program%C4%B1.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/yenido%C4%9Fan-g%C3%B6rme-taramas%C4%B1.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste.html?view=article&id=6711&catid=880
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste.html?view=article&id=6711&catid=880
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da SMA taĢıyıcısı olduğunun belirlenmesi durumunda ayrıntılı genetik 

danıĢmanlık hizmeti ve prenatal tanı olanakları hakkında bilgilendirilmeleri ve 

yönlendirilmelerini sağlamaktır. 
 

6. Okul Öncesi Çocuklarda Görme Taraması Programı: 

Çocuklarda yapılacak göz taramaları ile tanınabilen hastalıkların baĢında 

ĢaĢılık, kırma kusurları, katarakt ya da korneal skar gibi bazı durumlara bağlı 

olarak geliĢebilen ampliyopi, glokom ve retinablastom gelmektedir. 

Değerlendirmede sorun saptanan çocuklar göz hastalıkları uzmanlarına sevk 

edilmektedirler.  
 

7. Okul Çağı Çocuklarda Görme Taraması Programı: Okul çağı 

çocuklarında görme kusurları sık rastlanan ve okul baĢarısını olumsuz 

etkileyen faktörlerin baĢında gelmektedir. Okul çağı çocuklarda da okul 

öncesi gruptakine benzer olarak kırma kusuru, ambliyopi, ĢaĢılık en sık 

görülen nedenlerdendir. Görme Taraması Programının öncelikli olarak ilkokul 

1. sınıflarda yapılmasına karar verilmiĢ ve tarama programı fiili olarak Eylül 

2018’de baĢlatılmıĢtır. 
 

8. GeliĢimsel Kalça Displazisi (GKD) Tarama Programı: 

GeliĢimsel Kalça Displazisi (GKD) kalça ekleminin hareketli olmasından, tam 

çıkığa kadar çok farklı Ģekillerde karĢımıza çıkabilen bir ortopedik sorundur. 

GKD’nin çok büyük bir bölümü erken tanı ile ilerideki hayatına olumsuz 

hiçbir etkisi kalmayacak Ģekilde, tam olarak tedavi edilebilmektedir. ÇeĢitli 

yayınlarda yeni doğan döneminde kalça displazisi görülme sıklığı 1/100, tam 

çıkıklı çocuk görülme sıklığı da 1/1000 olarak bildirilmektedir. GKD’nin 

Türkiye’deki görülme sıklığının 1000 canlı doğumda yaklaĢık 5 ile 15 

arasında olduğu öngörülmektedir. Bu da ülkemizde her yıl tedavi edilmediği 

takdirde sakat kalma olasılığı olan yaklaĢık 14-18 bin yenidoğan ile 

karĢılaĢıldığı anlamına gelmektedir. GKD kızlarda yaklaĢık 4 ile 8 misli daha 

fazla görülmektedir. Uygun tedavi edilmediği takdirde GKD’li bireyler 

toplumda toplam sağlıklı yaĢam günü ortalamasının düĢmesine, sosyal 

güvenlik yükünün artmasına ve ciddi iĢ gücü kayıplarına neden olmaktadır. 

GKD erken tanı ve tedavi programı çalıĢmaları 2010 yılında baĢlatılmıĢtır. 

Programın temel amacı; yenidoğan döneminde (3-4 hafta) tüm bebeklerin 

kalça çıkığı açısından muayenelerinin yapılması, pozitif muayene bulgusu ya 

da risk faktörlerinden herhangi birinin varlığı durumunda ileri tetkik ve 

muayene için ortopedi kliniğine sevk edilmesi, bu grubun hayatlarının ilk 3-6 

haftasında GKD açısından kalça USG ile değerlendirilmesi, tedavi gerektiren 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/okul-%C3%B6ncesi-%C3%A7ocuklarda-g%C3%B6rme-taramas%C4%B1-program%C4%B1.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/okul-%C3%A7a%C4%9F%C4%B1-%C3%A7ocuklarda-g%C3%B6rme-taramas%C4%B1-program%C4%B1.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/geli%C5%9Fimsel-kal%C3%A7a-displazisi-gkd-tarama-program%C4%B1.html
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olgularda erken ve uygun tedavilerinin baĢlatılması, kalça çıkığı için 

yapılacak cerrahi tedavi sayısı ve muhtemel komplikasyonların en aza 

indirilmesidir. 
 

9. Hemoglobinopati Kontrol Programı: Talasemi ve orak hücreli 

anemi baĢta olmak üzere kalıtsal kan hastalıkları ülkemizde ve dünyada 

önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde akraba evliliklerinin fazla 

olması nedeniyle, genetik geçiĢli bir hastalık olan talaseminin görülme sıklığı 

artmaktadır. Her yıl yüzlerce hastalıklı çocuk dünyaya gelmekte, aileler ve 

toplum maddi manevi zarara uğramaktadır. Türkiye’de, beta-talasemi taĢıyıcı 

sıklığı %2,1’dir. Talasemi taĢıyıcılarının büyük çoğunluğu bu hastalığı 

taĢıdıklarını bilmemektedirler. Ancak Talasemi hastası bir çocuk sahibi 

olduklarında ya da özel kan testi yaptırdıklarında öğrenmektedirler. 

Ülkemizde 30.12.1993 tarihinde 3960 sayılı Kalıtsal Kan Hastalıkları ile 

Mücadele Kanunu çıkmıĢtır. Bu çerçevede 1994 yılında Bakanlığımıza bağlı 

olarak Antalya, Antakya, Mersin ve Muğla’da talasemi merkezleri 

kurulmuĢtur. Kalıtsal Kan Hastalıkları ile Mücadele Kanunu'na dayanılarak 

hazırlanan "Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı 

Ġle Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği" 24 Ekim 2002 tarihli ve 24916 

sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıĢtır.  2003 yılında Hemoglobinopati 

Kontrol Programı baĢlatılmıĢtır. O yıldan bu yana toplam 19.430 hasta, 

409.654 taĢıyıcı saptanmıĢtır.  Bu hastaların %34’ü talasemi tanısı almıĢtır. 

Talasemi taĢıyıcısı ise %64’dür. Yine bu 41 il için hemoglobinopatili doğan 

bebek sayısı 300’den 100’ün altına inmiĢtir. Tüm bu çalıĢmalar ile anormal 

hemoglobin hastası doğumunun önlenmesi amaçlanmaktadır. Programın bir 

diğer amacı ise, mevcut hemoglobinopati hastalarının yaĢam süreleri 

uzatılarak, yaĢam kalitelerinin artırılmasıdır. 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren 

Hemoglobinopati Kontrol Programı, “Evlilik Öncesi Hemoglobinopati 

Tarama Programı” adıyla 81 ilde uygulanmaya baĢlanmıĢ olup, program 

kapsamında; evlilik öncesi rapor almak için aile hekimlerine baĢvuran eĢ 

adaylarına danıĢmanlık hizmeti sunulup ardından erkek eĢ adayından tarama 

için kan örneği alınarak tarama testleri yapılmaktadır. Eğer erkek eĢ adayı 

hemoglobinopati açısından taĢıyıcı ya da Ģüpheli çıkarsa kadın eĢ adayına da 

tarama testi yapılmaktadır. Her ikisi de taĢıyıcı çıkan çiftler, mutlaka genetik 

danıĢmanlık almaları için merkezlere yönlendirilmektedir. Çocuk sahibi 

olmayı düĢündüklerinde sağlıklı bebek sahibi olmaları için gereken 

yönlendirmeler yapılmaktadır.  

 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste/hemoglobinopati-kontrol-program%C4%B1.html
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4. HASTALIK YÜKÜNÜN, EKONOMĠK VE SOSYAL 

MALĠYETLERĠN AZALTILMASINDA TARAMA 

PROGRAMLARININ ÖNEMĠ: SPĠNAL MUSKÜLER 

ATROFĠ (SMA) TARAMA PROGRAMI ÖRNEĞĠ  

SMA, otozomal resesif geçiĢ gösteren ve omuriliğin ön boynuzunda 

yer alan motor nöronları tutan ve bu nöronların dejenerasyonuna bağlı olarak 

hem ekstremitelerin hem de gövdenin istemli kaslarının atrofiye olmasına yol 

açan kalıtımsal bir hastalıktır. SMA’nın tip 1, tip 2, tip 3 ve tip 4 olarak 

adlandırılan dört farklı tipi bulunmaktadır. Hastalık; semptomların baĢlama 

yaĢına, SMN2 gen kopya sayısına ve baĢlama dönemine göre 

sınıflandırılmaktadır.  

SMA, otozomal resesif nöromüsküler bozukluklar arasında en sık 

görülen hastalıktır. Canlı doğumlarda görülme olasılığı yaklaĢık 10,000’de 

birdir. TaĢıyıcılık sıklığı ise 50’de birdir. Yine, SMA en sık görülen genetik 

geçiĢli bebek ölüm nedenidir.  

TÜĠK verilerine göre 2017 yılında 1 milyon 291 bin 55 doğum 

gerçekleĢmiĢtir. 2021 yılında ise bu sayı 1 milyon 79 bin 842 olmuĢtur. 

Ülkemizde son yıllarda ortalama yıllık 1.200.000 canlı doğum 

gerçekleĢtiğinden hareketle yıllık yeni vaka sayımızın 130 ila 180 arasında 

olduğunu tahmin edebiliriz. Ġdari kayıtlara bakıldığında ise (Medula ve E-

nabız) tanı almıĢ ve takibi yapılan yaklaĢık 3000 SMA hastası olduğu 

görülmektedir.  

Halihazırda tedavide kullanılan ve tüm dünyada SMA tedavisi 

amacıyla onay/ruhsat almıĢ ilk beĢeri tıbbi ürün "Nusinersen Sodium" etkin 

maddesini içeren Spinraza isimli ilaçtır.  2016 yılında Amerikan Ġlaç ve Gıda 

Ajansı (FDA) tarafından, 2017 yılında ise Avrupa Ġlaç Ajansı (EMA) 

tarafından SMA’da tip ayrımı yapılmaksızın kullanımına onay verilmiĢtir. Bu 

geliĢmelerin ardından ülkemizde de SMA Tip 1 tedavisinde Spinraza 

(Nusinersen Sodium) kullanımı için yapılan baĢvurular çocuk nörolojisi 

bilimsel danıĢma komisyonu tarafından değerlendirilmiĢtir. Komisyonun 

görüĢüne istinaden Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerekli 

ilaç kullanım izinleri verilmiĢtir.  Bu geliĢmelerin ardından Sosyal Güvenlik 

Kurumu sağlık uygulama tebliğinde (SUT) değiĢiklik yapmıĢ (5 Temmuz 

2017 tarih, 30115 sayılı Resmî Gazete) ve SMA tip 1 hastaları için ilaç geri 

ödeme kapsamına alınmıĢtır. 1 ġubat 2019 tarihli SUT değiĢikliği ile de söz 
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konusu ilaç için SMA tip 2 ve 3 hastaları da ödeme kapsamına dahil 

edilmiĢtir. 

Tarama boyutuyla bakacak olursak; Spinal Müsküler Atrofi (SMA) 

ilk olarak “Evlilik Öncesi SMA TaĢıyıcı Tarama Programına” eklenmiĢtir. 

Program 2021 yılı aralık ayı itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 

Bu program ile, evlilik öncesi dönemde SMA açısından her ikisi de taĢıyıcı 

çiftlerin belirlenmesi, ailelere genetik danıĢmanlık verilmesi, bu sayede 

hastalığın etkilerinin ve buna bağlı oluĢan mortalitenin azaltılması 

amaçlanmaktadır. SMA TaĢıyıcı Taraması evlilik öncesi sağlık raporu almak 

için baĢvuran çiftlere uygulanmaktadır. Talep etmeleri durumunda halen evli 

olan çiftlere de yapılmaktadır. Tarama sonucunda her iki eĢ adayının da SMA 

taĢıyıcısı olduğunun belirlenmesi durumunda, ailelere hastalık hakkında 

ayrıntılı bilgi ve genetik danıĢmanlık verilmektedir. Prenatal tanı olanakları 

hakkında da bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır.  

2021 yılında tüm yurtta uygulanmaya baĢlanan Evlilik Öncesi SMA 

TaĢıyıcı Tarama Programı’nın ardından SMA “Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 

Genel Müdürlüğü Yenidoğan Metabolik ve Endokrin Hastalık Tarama 

Programı” kapsamına dahil edilmiĢtir. Bakanlığımız tarama programı hem 

evlilik öncesi dönemi hem de yenidoğan dönemini kapsamaktadır. Program 

bu özelliği ile dünyada bilinen SMA tarama programları içerisinde ayrı ve 

hususi bir yere sahiptir.    

Maliyet penceresinden bakıldığında; ilaç ruhsatının ilk verildiği ülke 

olan ABD’de açıklanan 2017 yılı ocak ayı satıĢ fiyatı birim doz baĢına 125 

bin ABD dolarıdır (Jalali, 2020). Ġlk yıl tedavide 6 doz kullanılmakta olup 

takip eden yıllarda, idame tedavide bu sayı yılda 3’e (dört ayda bir) 

düĢmektedir. Bu durumda, ilk yıl için hasta baĢı tedavi maliyeti 750 bin dolar, 

takip eden yıllarda ise 375 bin dolar olarak hesaplanabilir. Cure SMA veri 

tabanında 31 Aralık 2016 itibariyle ABD’de kayıtlı SMA hasta sayısı 6.583 

olarak verilmektedir (Belter, 2018). Sadece mevcut hasta sayısı göz önüne 

alındığında, dolaylı maliyetler hesaba katılmadığında dahi ortaya çok ciddi bir 

tedavi maliyeti çıkmaktadır. Elbette söz konusu ilacı kullanım kararı veren 

ülkeler bir çeĢit alternatif geri ödeme yöntemine baĢvurarak bu maliyeti 

düĢürme yoluna gitmiĢtir. Bununla birlikte yine ABD’de SMA yeni doğan 

tarama testi için açıklanan nihai maliyet test baĢına 2,91 ABD dolarıdır (Jalali, 

2020). Amerikan Ulusal Sağlık Ġstatistikleri Merkezi verilerine göre 2017 

yılında ABD’de 3,853,472 doğum meydana gelmiĢtir (Hamilton, 2018). Bu 

verilerin ıĢığında ABD’den Weill Cornell Medical College ve Utah 

Üniversitesi Tıp Fakültesinden araĢtırmacılar nusinersen ve yenidoğan SMA 
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tarama programları üzerine bir maliyet etkililik çalıĢması yürütmüĢlerdir 

(Jalali, 2020). Bu çalıĢma neticesinde nusinersen tedavisinin varlığında 

yenidoğan SMA tarama programının hem hastalar hem de ödeyiciler için 

artan bir ekonomik değer sağladığı sonucuna varmıĢlardır.  

Ülkemizdeki durumun değerlendirilmesi için benzeri bir maliyet 

etkililik çalıĢması yapılması ve tedavinin ve taramanın mali etkilerinin 

karĢılaĢtırılması gerekmektedir.      
 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Ġçinde yaĢadığımız toplum için uygun tarama testlerinin hangilerinin 

olduğunun belirlenmesi, seçilen tarama testlerine yönelik en uygun planlama, 

tasarım, uygulama ve izleme-değerlendirme yollarının izlenmesi baĢarılı halk 

sağlığı programları yürütmenin kritik baĢarı faktörleridir.  Doğru bir seçim ve 

planlama yapabilmek için ölüm hızlarının, kronik hastalık prevalanslarının, 

hastalık ve sakat kalma nedenlerinin ölçümü ile elde edilen hastalık yükü 

verisine ihtiyaç vardır. Genel anlamda DSÖ tarafından benimsenmiĢ olan ve 

halen bazı güncellemelerle birlikte geçerliliğini koruyan Wilson ve Jungner 

kriterlerine uyum önem arz etmektedir. Dünya her geçen gün korumanın 

önemini daha da fazla kavramakta, gerek toplumun gerekse de politika 

yapıcıların bu konudaki farkındalıkları artmaktadır. Bu da bilim dünyasının 

daha fazla bilimsel çalıĢma yaparak kararların kanıta dayalı alınmasına katkı 

sunma ihtiyacını arttırmaktadır.  
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1. ATMOSFERİK BASINÇ SOĞUK PLAZMA 

HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Plazma içerisinde pozitif, negatif iyonların, elektronların ve nötr 

bileşiklerin bulunduğu maddenin dördüncü halidir. Plazma evrenin büyük bir 

çoğunluğunun (%99) yapısını oluşturmaktadır. Örneğin; şimşekler, güneş, 

yıldızlar, yıldızlar arası gazlar, kutup ışıkları plazma yapısındadır. 1879 

yılında Sir William Crookes plazmayı ilk kez tanımlayan bilim insanı 

olmuştur. Fakat günümüzdeki tam karşılığı ile tanımlayan Irving Langmuir 

adındaki bilim insanıdır. Bu bilim insanı 1932 yılında yaptığı bu 

çalışmalardan dolayı Nobel Kimya ödülünü almaya hak kazanmıştır. Sir 

William Crookes’ın plazmayı maddenin dördüncü hali olarak 

tanımlamasından önce filozoflar evrenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç 

halden oluştuğuna inanmaktaydılar. Fakat ateşi bu üç sınıfa da dahil 

edememişlerdi. Plazmanın keşfi ile ateşin maddenin dördüncü hali olduğu 

anlaşılmış oldu.  

Plazma evrenin büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu gibi günlük rutin 

hayatımızda da büyük bir yer kaplamaktadır. Örneğin; neon lambalar, floresan 

lambalar, sodyum lambalar, mum alevi, mutfak ocağı alevi plazma 

yapısındadır. Bundan dolayı hem evrenin yapısında hem de günlük 

rutinimizde geniş yeri olan plazmanın önemi ve hayatımıza katkısı büyüktür.  

Plazma hem doğal hem de yapay ortamlarda gazın içerisinden elektrik 

akımı geçmesi ile meydana gelmektedir. Plazma gazın basıncına, iyonlaşma 

derecesine, sıcaklığına göre farklı sınıflandırmaları mevcuttur.  Plazma gazın 

sıcaklığına göre sıcak ve soğuk plazmalar olarak ayrılmaktadır.  Genellikle 

sıcak plazmalar sanayide soğuk plazmalar ise tıbbi uygulamalarda tercih 

edilmektedir. Basıncına göre düşük, atmosferik basınç ve yüksek, iyonlaşma 

derecesine göre ise tam ve kısmi olarak sınıflandırılmaktadır.  Soğuk 

plazmalar düşük ya da atmosferik basınçta kullanılmaktadır. Düşük basınçlı 

soğuk plazmalar vakum benzeri bir alet gerektirdiğinden ve pahalı, karmaşık 

bir sistem olduğundan dolayı atmosferik basınç soğuk plazmalara göre daha 

az tercih edilmektedirler. Atmosferik basınçta bu olumsuz sebepler ortadan 

kaldırılmış ve vakum gerektirmeyen normal atmosfer basınç altında 

çalışabilen ucuz, daha kolay bir sistem geliştirilmiştir. Atmosferik basınç 

soğuk plazmalar plazma jeti ya da dielektrik bariyer deşarjı kullanılarak elde 

edilmektedir. Dielektrik bariyer deşarjında gaz biri dielektrik bir materyal ile 

kaplanmış iki adet elektrot arasından geçer ve bu iki elektrot arasında 

atmosferik basınç soğuk plazma oluşur. Plazma jetinde ise gaz bir cam 
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içerisinden ya da bir boşluktan geçirilir ve direkt olarak atmosfere ya da 

plazma ile aktive edilmiş ortama (PAM) verilir. PAM distile su, serum 

fizyolojik, organik madde solüsyonları kullanılarak elde edilebilmektedir. 

Temel prensip, plazma jeti belirli bir mesafeden bu belirtilen sıvılara 

uygulanır ve aktive edilmiş ortam elde edilmiş olur.  

2. ATMOFERİK BASINÇ SOĞUK PLAZMANIN 

MEDİKAL ALANDAKİ KULLANIMLARI 

Atmosferik basınç soğuk plazma medikal alanda kronik ülser 

tedavisinde, kanser tedavisinde, enfeksiyonların tedavisinde, yanık ve yara 

tedavisinde, diş eti kanamalarında, diş hastalıklarında, dikişsiz yaralarda, apse 

tedavisinde, plörazide ve birçok alanda kullanılmaktadır. 

Atmosferik basınç soğuk plazmanın antimikrobiyal, yara iyileştirici, 

antikanser, koagülasyonu destekleyici, kan pıhtılaştırıcı, yüzey 

biyomodifikasyonunu arttırıcı, diş beyazlatıcı, biyofilm oluşumunun 

engellenmesi, diş kökü kanal temizliği, rejenerasyonu destekleyici 

özelliklerinden medikal alanda sıkça yararlanılmaktadır. 

 Plazmanın antimikrobiyal etkinliği DNA yıkımını sağlaması, yüzey 

tutunumunun azaltması ve atomik bileşiklerin uçurulması ile meydana 

gelmektedir. Fakat bu etkinliklerin ortaya çıkabilmesi için plazmanın 

uygulama şekli, kullanılan gazın cinsi, gaz akış oranı, ortam ısısı, pH’ı, 

kompozisyonu kritik önem arz etmektedir. Plazmanın bu antimikrobiyal 

etkinliği gram pozitif ve negatif bakteriler, spor, virüs, parazit ve mantarlar 

üzerinde denenmiş olup olumlu sonuçlar elde edilmiştir.  

 Plazmanın antikanser etkinliği kanser hücrelerinde DNA hasarı 

oluşturması, apoptozu uyarması, reaktif oksijen türlerinin oluşturması, 

membran lipit peroksidasyonu sağlayıcı etkinliğinin oluşması, kanser 

hücrelerinde metabolik aktivitelerin değişmesi olarak gösterilmektedir.  

 Plazmanın yara iyileştirici etkinliği biyofilm oluşumunu engellemesi, 

anjiogenezi uyarması, yara bölgesine göçü uyarması, ısı artışını desteklemesi, 

hücre biyostimulasyonu, fibroblastları uyarması ile ortaya çıkmaktadır.  

 Plazmanın bu etkinlikleri ortaya çıkarken normal hücrelere herhangi 

bir yan etki oluşturmaz sadece farklılaşmış hücrelere, bakteri, mantar ve virüs 

gibi yapıları etkiler. Kısaca herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bu 

özelliğinden dolayı medikal alanda kullanımı büyük bir önem arz etmektedir.  
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3. ATMOFERİK BASINÇ SOĞUK PLAZMANIN 

MEDİKAL ALANDAKİ ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ 

Thiyagarajan ve ark. atmosferik basınç soğuk plazmayı lösemi 

kanserinde kullanmışlar ve bu kanser türünde programlanmış hücre ölümünün 

etkinliğini arttırdığını bulmuşlardır. Partecke ve ark. pankreas kanseri 

rezeksiyonlarında bu yöntemin intraoperatif olarak uygulanmasını 

önermişlerdir. Lee ve ark. MCF-7 kanser hücre hattında plazmayı 

uygulamışlar ve büyümenin azaldığını bulmuşlardır. Ayrıca Lee ve ark. bu 

yöntemin kanser tedavilerinde alternatif bir yöntem olarak kullanılması 

gerektiğini vurgulamışlardır. Cheng ve ark. glioblastomada plazmanın altın 

nanopartiküllerle beraber kullanılabileceğini bildirmişler ve normal hücre 

hasarının böylelikle azaltılabileceğini bildirmişlerdir.  

Hoffmann ve ark. plazmanın diş hekimliğinde diş beyazlatmada, 

kompozit restorasyonunda, dental biyofilmlerin azaltılmasında, alet 

sterilizasyonunda, diş eti iltihaplanmasında kullanılabildiğini bildirmişlerdir.  

Schmidt ve ark. plazmanın in vivo yara iyileştirici etkinliğini dermal 

kulak yarasında incelemişler ve plazmanın yara iyileştirici olarak faydalı bir 

tedavi prosedürü olduğunu ortaya koymuşlardır.  Nasir ve ark. plazmayı 

kronik deri yarasında plazmayı kullanmışlar ve plazmanın yara bölgesinde 

enfeksiyonu azalttığı ve hücre göçünü bu sayede yara iyileştirici etkinliği 

gösterdiğini bulmuşlardır.   

Çalışmalar göstermektedir ki evrenin ve günlük rutinimizin bir unsuru 

olan plazmanın gelecekte sağlığımız için vazgeçilemez bir unsur hale 

geleceği, tedavi protokollerinde sıkça kullanılacağı açıkça görülmektedir.  
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           GİRİŞ 

Tıbbi gözetim, çalışma sırasında meydana gelebilecek problemleri 

tespit edebilmek için sağlık bilgisinin analiz edilmesini içerir. Tıbbi gözetim, 

iş verene bir geri bildirim döngüsü sağlamaktadır. Tıbbi gözetim planlama, 

önleme ve kotrol eyleminin gerçekleşmesinde işverenlere önemli bir fırsat 

sunmaktadır. Tıbbi gözetim her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu 

gözetimin yapılması aşağıdaki nedenlerden dolayı çok önemlidir: 

1. Sağlık üzerindeki olumsuz etkileri tespit edebilme 

2. Sağlıkta kötüye gidişin önlenmesi 

3. İş verenlerin karşılaşabileceği sağlık riskini azaltma  
 

Tıbbi gözetim, biyolojik izleme, klinik muayeneler  ya da çalışanların 

tıbbi testlerini içeren periyodik muayeneleri kapsayan planlı birer tıbbi 

programdır. Tıbbi gözetimde Sürveyans çalışması yapılmaktadır. Bu 

çalışmalarda, yorumlama ve analiz dahil olmak üzere verilerin sistemli olarak 

tanımlanması ve düzenli yapılması bakımından çok daha anlamlı sonuçlar 

elde edilmektedir. Sürveyans taramasında  kişinin teşhis ve tedavisi 

yapılmaktadır. Sürveyansın amacı kişinin sağlık risklerinin erken teşhisi ve 

tedavisini sağlar. Bu yüzden klinik bir odağı bulunmaktadır. Ayrıca 

sürveyans, belirlenmiş olan herhangi bir  tehlike ya da maruziyet varsa altında 

yatan sebeplerin belirlenmesi ve ortadan kaldırmasına yardımcı olur. 

Sürveyansın beş adımı bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki şekilde ifade 

edilebilir;  

1. Tüm hedeflerin belirlenmiş olması, 

2. Vaka tanımlarının geliştirilmesi, 

3. Uygun çalışanların seçilmesi, 

4. Veri  toplama, analiz etme ve yayın için  izinlerin alınmış olması. 

5. Sürveyans sisteminin uygulanmış olması, süreveyans 

faaliyetlerinin değerlendirilmiş olması. 

Literatürde tıbbi gözetime ihtiyaç duyanlar şu şekilde belirtilmiştir. 

Tıbbi gözetim, çalışan kişilerin tehlikeye maruz kaldığı işyerinde gerçekleşen 

işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Tıbbi gözetim, 

gerektiren bazı riskler “asbest, gürültü, kimyasallar, biyolojik ajanlar ve 

kurşun” şeklindedir. Bunlara maruz kalan kişiler tıbbi gözetime ihtiyaç 

duymaktadır. 
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1. TIBBİ SÜRVEYANSIN AMAÇLARI 

Tıbbı sürveyansın önleme, riskli ve aşırı duyarlı populasyonları 

belirleme, işçi kapasitesi ve iş taleplerinin iyileştirilmesi şeklinde amaçları 

bulunmaktadır. Aşırı duyarlı çalışanlar, doğuştan veya sonradan edinilmiş 

faktörler nedeniyle işyeri tehlikeleri açısından daha büyük risk altında olma 

eğilimindedir. Genel popülasyondan daha düşük konsantrasyonlarda bir 

maddeye tepki verme eğilimindedirler. Bu durum tipik olarak doğuştan gelen 

eksiklikler, genetik ya da kişisel alışkanlıklardan kaynaklanır (sigara içmek ve 

asbeste maruz kalmaktan kaynaklanan artan risk, alkol tüketimi ve karbon 

tetraklorürde olduğu gibi organik çözücülerle etkileşimler gibi). Ayrıca 

aşağıdaki durumlar için de tıbbi sürveyansın önemli olduğu düşünülmektedir; 

• Genetik bozukluklar gibi bir çok nedenden dolayı bazı 

çalışanların önceden var olan hastalıklar ve kişisel yaşam 

tarzlarına bağlı olarak kimyasalların etkilerine karşı daha 

hassasiyetlerini belirleme,  genetik tarama ve  olumsuz sağlık 

etkilerine yol açabilecek potansiyel göstergeleri ortaya çıkarma 

(biyolojik izleme, odyogramlar, göğüs x- ışınları gibi) 

• Belirli hastalıklara yakalanma riskini artıran anormallikleri 

saptama 

• Olumsuz sağlık etkilerine yol açabilecek potansiyel göstergeleri 

arama (biyolojik izleme, odyogramlar, göğüs röntgeni, x ışınlarım 

gibi) 
 

Tıbbı sürveyans kapsamında yapılabilecek testler ve uygulamalardan 

bazıları şunlardır; 
 

• Alfa-1-antitripsin testi: Pozitif olduğunda, solunum tahriş edici 

maddelere maruz kalan kişilerde potansiyel kronik obstrüktif 

akciğer hastalığının bir göstergesidir.  

• Hemoglobin S testi: Hücre Anemisini test etmek için kullanılır. 

Bu hastalıktan etkilenen bireyler fizyolojik olmayan anoksik 

streslerden korunmalı ve madende çalışma, derin deniz dalışı gibi 

işlere karşı uyarılmalıdır.  

• G-6-PD testi: Hemolitik anemiyi (yani kırmızı hücre zarının 

bütünlüğünü etkileyen yetersiz hidrojen üretimini) test etmek için 

kullanılır.  

• Anabus testi: özellikle Karbon disülfid duyarlılığını taramak için 

kullanılır. 



83 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

Aşırı duyarlı çalışanlar, bir maddeyle ilk temastan sonra sonraki 

maruziyete daha dramatik tepki veren kişilerdir. Bazı durumlarda, çalışanlarda 

çeşitli immünolojik tepkiler görülür. Bu tepkiler genellikle kalıtsal bir 

yatkınlık sonucu ortaya çıkar. Deri ve akciğer yolu genellikle en çok etkilenen 

organlardır. Çalışanların gösterebileceği tepkiler genel olarak aşağıdaki 

şekildedir;  
 

• Alerjiler 

• Kardiyak problemler 

• Epilepsi 

• Diyabet 

• Zayıf görme / glokom 

• İşitme kaybı 

• Fiziksel sınırlılıklar  
 

2. TIBBİ GÖZETİM TÜRLERİ 

Tıbbi gözetim muayeneleri,  maddelere maruz kalma durumuna bağlı 

olarak eylem gerektirmektedir. Tıbbi Gözetim, gözeitim gerektiren her bir 

maddeye özgü sağlık etkilerinin niteliğine ve ciddiyetine bağlı olmalıdır. 

Ciddi sağlık etkileri  olan potansiyeli düşük maddeler için çalışanlar maruz 

kalmanın bir sonucu olarak  olumsuz etkilenmelerine  karşın önceden var olan 

olumsuz koşullar için tıbbi tetkiklerle/ölçeklerle  taranmalıdır. 

Daha toksik ve tehlikeli maddeler için, özellikle kronik maruziyetin 

kümülatif etkisinin bir sonucu olarak ön tıbbi muayene yapılmalıdır. Bu ön 

nuayene çalışanın maruziyetten etkilenip etkilenmediğini belirlemek için 

karşılaştırılabilecek bir temel oluşturur. Ayrıca maruz kalma riskine karşı 

önceden var olan bir tıbbi duruma sahip olup olmadığını belirlemek için 

kullanılabilir (tıbbi öykü, göğüs röntgeni, spirometri, EKG, kan sayımı, 

karaciğer fonksiyonu gibi). 

3. BİYOLOJİK İZLEME 

Biyolojik izleme, kimyasal, fiziksel ve biyolojik ajanlara maruziyetten 

kaynaklanan kimyasal belirtilerin insan vücudundaki  ölçümüdür. Bu belirtiler 

genel olarak aşağıda verilmiştir;   

• Kimyasallar 

• Kimyasalın metabolitleri 

• Kimyasalın veya metabolitlerinin etkileşiminin neden olduğu 

konjugatlar 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 84 

 

• Kimyasalın veya metabolitlerinin reaksiyonu ile oluşan 

eklentiler 

• Kimyasal, fiziksel veya biyolojik ajanlardan etkilenen 

endojen bir enzim veya biyokimyasallar 

Biyolojik ortam/araçlar solunan nefes, gaz, idrar, kan, kan serumu, 

kan plazması, sebum, kulak kiri, meni, aybaşı, anne sütü, ter, saç, tırnak, diş, 

gözyaşı, dışkı, tükürük, yağ, deri, balgam ve iç organlar olabilir. Işyerinde en 

çok kullanılan ortam, belirteç ile açığa çıkan kimyasalın çevresel 

konsantrasyonu arasındaki bilinen ilişkilerden dolayı idrar, kan ve solunan 

nefestir. Biyolojik izlemede bulunan onsantrasyonlar, tüm maruz kalma 

yollarından vücuda emilimi sağlanır bunlar solunum, ağızdan yutma, göz, 

kulak ve cilt maruziyeti. Aynı kimyasal ve belirtileri, farklı bir maruz kalma 

yoluyla  aynı vücut ortamında genellikle farklı etkilere  sahiptir. Biyolojik 

ortamdaki belirteçler için önerilen farklı örnekleme sürelerinden atılım ve 

klirens özellikleri sorumludur. İşyerinde/dışında, özellikle hava ölçümü 

yapılmadığında beklenmeyen maruziyetler meydana gelebilir. Biyolojik 

izlemenin başlıca kullanım süreci aşağıda belirtilen durumlarda gerçekleşir: 

• Kritik bir seviyede kanda kurşun tespit edilmesi 

• İnhalasyon dışındaki maruz kalma yolları 

• Koruma için maske, eldiven ve koruyucu giysiler gibi kişisel 

koruyucu ekipmanların giyilmesi 
 

OSHA "zorunlu" biyolojik izleme kriteri:4 
 

1. OSHA kan yoluyla bulaşan hastalıklar klavuzuna göre HIV testi, 

HIV bulaşmış bir kişiye maruz kaldıktan en az 6 hafta, 12 hafta 

ve 6 ay sonra, kan  sayımı ve  ELISA HIV  antijen testleri ile 

birlikte yapılmalıdır. 

2. Kanda kurşun için mevcut OSHA biyolojik izleme standardı, 30 

μg/m3'lük hava etkisi seviyesine veya bunun üzerinde maruz 

kalan bir çalışanın işyerinden idari olarak uzaklaştırılması için 

maksimum 50 μg Pb/100g kan konsantrasyonudur. Tüm 

inorganik kurşun bileşikleri ve organik kurşun  için kurşun 

eşdeğeri açısından standart. (1) 60 μg/100 g veya daha yüksek bir 

kanda kurşun seviyesi elde edilir ve işverenin ilk kan numunesi  

 
4 U.S. Dept. Labor, Occupational Safety and Health Administration: Lead Standard. Title 29, 

Code of Federal Regulations, Part 1910.1025, Washington D.C.: U.S.D.L., 1989. 



85 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

sonuçlarını aldıktan sonraki iki hafta içinde gerçekleştirilen 

ikinci bir kanda kurşun seviyesi takibi ile doğrulanır;  son üç kan 

numunesi testinin aritmetik ortalaması veya önceki altı ay 

boyunca yapılan tüm testlerin aritmetik ortalaması  50 μg/100 g 

veya üzerinde olarak hesaplanır . Tıbbi olarak uzaklaştırma iki 

ardışık kanda kurşun seviyesi 40 μg/100 g veya daha az olana 

kadar devam etmelidir.  

3. 5 μg Cd/L tam kan (CdB), yakın zamanda Cd maruziyetinin bir 

belirtisi olarak idrarda 300 μg β2-mikroglobulin/g kreatinin 

(B(2)-M) bulunması durumunda biyolojik izleme yapılmalıdır. 
 

OSHA'ya göre, birey normalde tıbbi bakıma ihtiyaç duymadan önce  

hastalığı veya vücut fonksiyon bozukluğunu tespit etmek için tıbbi tarama 

yapılmaıdır. Tarama testleri genellikle mevcut semptomları olmayan ancak 

bazı olumsuz sağlık sonuçları açısından yüksek risk altında olabilecek kişilere 

uygulanır. Bunun amacı, maruziyetin erken teşhisi ve tedavisidir ve bu 

nedenle klinik odaklıdır. Bu amaç, testlerde hekimin önceliğini 

pekiştirmektedir. Tıbbi sürveyans, işyerinde meydana gelebilecek ve  önlem 

gerektiren sorunları aramak için sağlık bilgilerinin analizidir ve bu nedenle 

işverene bir geri bildirim döngüsü sağlar. 

Kişisel hava maruziyetleri veya maruz kalma yolları, biyolojik 

indeksler, çalışan yaşı, süre gibi belirli faktörleri belirtir ve maruz kalma 

koşullarına bağlı olarak değişen zaman aralıklarında (akciğer, gastrointestinal 

sistem, tiroid, cilt, nörolojik tetkikler gibi) periyodik muayeneler gerekebilir. 

Tetkikler belirli vücut sistemlerine odaklanmayı kolaylaştırır. Bu sayede 

kişinin alışkanlıkları, aile öyküsü ve mesleki geçmişi dikate alınır.  Bir önceki 

tetkik belirli bir zaman diliminde yapılmışsa ve standart hükümleri 

karşılanmışsa ek bir tetkike gerek yoktur. Bununla birlikte anormallikleri olan 

işçiler için uzman hekim(ler) tarafından ek tıbbi inceleme gerekli olabilir.  
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Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds 

in the Work Area: Maximum Concentrations at the Workplace and Biological 

Tolerance Values for Working Materials. New York: VCH Publishers, 1991. 
 

4. ACGIH BEI 

ACGIH, çoğunlukla havada belirlenen kimyasallar için Biyolojik 

Maruz Kalma İndekslerini (BEIs®) yayınlar ve bu nedenle sadece işyeri 

inhalasyon maruziyetine ilişkin toksik etki için 5 gün/hafta boyunca 8 

saat/gün süreli TLV®-TWA dayanan uygulamalar açıklar. Ksenobiyotik 

absorpsiyonundan sonra iç organlar üzerindeki olumsuz etkiler, onları açığa 

çıkaran biyolojik olarak etkili doza bağlı olduğundan, absorbe edilen doz ile 

daha çok ilişkilidir. 

Dış maruziyet dozundan daha çok bir iç hedef organın neden olduğu 

olumsuz etkiler önemlidir. Tahriş edici bileşikler için, maruz kalma dozu 

doğrudan tahriş edici etki ile ilgilidir. Cilt notasyonuna sahip olan bileşikler, 

sıvı, katı veya buhar maruziyetleri ile cilt absorpsiyonu ve/veya toksisite 

verilerinin yayınlandığı ve TLV Komitesi tarafından önemli olarak 

değerlendirilir.  

5. AIHA Biyolojik Çevresel Maruz Kalma Seviyeleri 

(BEEL) 

2006 yılında AIHA, ACGIH TLV-TWA'ları olmayan ve özellikle cilt 

tarafından emilen kimyasallar için, Biyolojik İzleme Komitesi bünyesindeki 

Biyolojik Çevresel Maruz Kalma Düzeyi (BEEL) Proje Ekibini 

oluşturmuştur. Avrupa dışındaki birçok ülkenin biyolojik izleme yönergeleri 

genellikle BEI'lere dayanmaktadır. NIOSH, işçiler için resmi bir biyolojik 

izleme tavsiyesine sahip değildir, ancak biyolojik izlemenin faydalı 

olabileceği kimyasalları gösteren bir “cilt maruziyeti” notasyon sistemi 

geliştirmiştir. 

a. Solunum Muayeneleri 

Solunum cihazı takmakla görevlendirilen çalışanlar, fiziksel olarak 

işlerini yapabilecek ve solunum cihazı takabilecek yeterliklere sahip 

olmalıdır.  

Tıbbi sertifika, uygulanan fizyolojik yükleri (pulmoner ve kardiyak 

yükler gibi) telafi edici mekanizmaları ve hastalığın etkilerini içerir.  

Muayeneler, yapılacak işin seviyesine bağlı olarak tıbbi öykü, 

solunum fonksiyon testleri (FEV1/FVC), kan basıncı, kalp atış hızı, EKG'ler 

içerebilir. 
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b. Mesleki Akciğer Hastalığı 

Pnömokonyozun radyografik görünümü ILO sınıflandırması 1930'da 

İsviçre’nin Cenevre Eyaleti’nde bulunan Uluslararası Çalışma Ofisi tarafından 

yayınlanmıştır. Bu sınıflandırmaya göre; 

• Solunum fonksiyon testleri genellikle normal bir spirogramı (FEV1, 

FVC, FEV1/FVC, FEF25-75), akciğer hacimlerini (toplam akciğer 

kapasitesi), egzersiz testini ve arter kan gazlarını (PA02) içerir. 

• Obstrüktif akciğer hastalıkları arasında bronşit, amfizem ve silikoz 

bulunur 

• Mesleki akciğer hastalıkları arasında asbest, kömür işçileri 

pnömokonyozu, silikoz, aşırı duyarlılık pnömonisi, mesleki astım 

ve endüstriyel bronşit bulunur. 

▪ Mesleki Akciğer Kanserojenleri aşağıdaki şekildedir; 

• Asbest (madencilik, frezeleme, izolasyon işleri/kaldırma) 

• Arsenik (madencilik, metal arıtma, tarım kimyasalları) 

• Klormetil eterler 

• Kromatlar 

• Kömür katranı distilatları (kok fırınları, katran, asfalt) 

• Radyasyon (uranyum madenciliği, fluorspar ve hematit madenciliği) 

• Nikel 
 

c. Mesleki Deri Hastalığı 

Bu hastalığa ilişkin bilgiler ve hastalığın özellikleri aşağıda 

verilmiştir; 

• En sık bildirilen meslek hastalığıdır. 

• Deri, hastalıklar için bir bariyerdir (epidermis, dermis ve deri altı 

yağ) 

• Mesleki dermatozlar mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik 

sebeplerden/maruziyetlerden kaynaklanabilir. 

• Mesleki Dermatozlar atopik dermatit, alerjik kontakt dermatit, 

irritan dermatit, mesleki akne ve meslekle ilgili enfeksiyonları 

içerir. 

• Mesleki cilt kanserleri arasında aktinik keratoz, arsenik keratoz, 

baza hücreli epitelyomalar ve skuamöz hücreli karsinom bulunur. 
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d. Mesleki Enfeksiyonlar ve Biyolojik Tehlikeler 

Aşağıda mesleği enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonların neden 

olabileceği biyolojik tehlikeler açıklamalı olarak verilmiştir. Enfeksiyonlar 

genel olarak şarbon, bruselloz, leptospirosis, tetanoz, veba, tüberküloz, 

erizipeloid, tularemi, kuduz, kedi tırmığı hastalığı ve hapatit şeklindedir.  

Şarbon: Sıcak kanlı hayvanlardan (koyun veya sığır) elde edilen ve 

elleçleme yoluyla insanlara bulaşan ve spor oluşturan bakteri hastalığıdır. 

Bruselloz: Enfekte etlerle uğraşırken insanlara bulaşan bakteri 

(Dalgalı ateş, Malta humması, Bang hastalığı) hastalığıdır. 

Leptospirosis: Enfekte hayvanlardan ve/veya idrarlarından deriye 

penetrasyon (Weil hastalığı, domuz çobanı hastalığı, kanikola humması vb.) 

yoluyla bulaşır. 

Tetanoz: Clostridium tetanii tarafından vücutta toksinlerin 

üretilmesine neden olan hastalıktır. 

Veba: Koyunlar, kemirgenler ve insanları ısıran diğer vahşi hayvanlar 

üzerinde enfekte pireler yoluyla bulaşır. 

Tüberküloz: Tüberkülozlu bireylere maruz kalan sağlık 

çalışanlarında görülür. Enfekte damlacıkların solunması yoluyla bulaşır. 

Erizipeloid: Balık ve kümes hayvanlarını işleyen kasaplarda görülen 

enfeksiyonlardır. 

Tularemi: Pire, sinek, kene ve bit ısırması ile bulaşan, vebaya 

benzeyen geyik kaçma ateşi, tavşan ateşi gibi bir kemirgen hastalığıdır. 

Kuduz: Enfekte hayvanlarda ısırıklar veya sıyrıklar. Çiftçiler, avcılar, 

veterinerler hassastır. 

Kedi Tırmığı Hastalığı: Kedi ve köpeklerden Chlamydia tipi viral 

enfeksiyondur. 

Sağımcının Nodülleri: Enfekte ineklerin sağılmasından kaynaklanan 

hayvan çiçeği virüsüdür. 

Hepatit: Enfekte vücut sıvılarına maruz kalan sağlık çalışanlarına 

bulaşan virüstür. 

Riketsiyal ve Klamidyal Hastalıklar: Eskiden virüs olarak 

sınıflandırılan,  ancak günümüzde antrodlarda çoğalan ve insanlara bulaşan 

küçük, gerçek bakteriler olarak bilinir. 

Ornithosis: Enfekte kuşların burun, dışkı, doku ve tüy dışkılarından 

kaynaklanan bir Chlamydia enfeksiyonudur. 

Mantar Hastalığı: Mantar hastalığına neden olan çeşitli bakteriler 

bulunmaktadır. Bu bakteriler ve özellikleri aşağıda verimiştir; 
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i. Kandidiyaz: Candida albicans doğada her yerde bulunur ve 

normal insan florasının bir parçası olarak kabul edilir. Ancak 

genellikle bulaşık makinelerinde, barmenlerde, aşçılarda, fırın 

çalışanlarında ciltte ve mukoza zarlarında enfeksiyona neden 

olabilir. 

ii. Aspergilloz: Astımlıları etkileyen bitki ve hayvan maddelerinden 

düşük patojeniteye sahip bir mantarın solunması ile bulaşır. 

iii. Coccidioidomycosis: Coccidioides immitis sporlarının 

solunmasının neden olduğu yarı kurak Güneybatı ABD'de 

görülen endemik bir mantardır.  

iv. Histoplazmoz: Yarasa, tavuk veya diğer kuş dışkılarıyla 

zenginleştirilmiş topraklarda büyüyen mantarlardan kaynaklanan 

akciğer enfeksiyonudur. 

v. Sporotrichos: Ekstremitelere kadar yayılan sert, kırmızı, nodüler 

lezyonlara neden olmak için cilde nüfuz eden bitkiler üzerindeki 

mantardır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER  

İnsanlık tarihi boyunca tıbbi gözetim, ortak bir pratik olmasıyla 

beraber, toplumun sağlığını korumayı, sağlığın  düzeltilmesi ve izlenmesini 

amaçlayan önemli bir araçtır. Tıbbi gözetimde biyolojik izleme ve klinik 

muayeneleri gibi çalışanların tıbbi testlerini “periyodik muayeneleri” içeren 

planlı bir programdır. Tıbbi gözetimde büyük bir çoğunluk ile sürveyans 

çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda analiz ve yorumlama dahil 

edilmesi, elde edilen tüm verilerin sistemli bir şekilde tanımlanmasının ve 

devamlı olarak izlemelerin yapılması önemlidir. Sürveyans taramalarında, 

bireyin tedavisi ve teşhisi yapılmakta olup klinik bir odağı da bulunur. 

Sürveyans genellikle tehlikeli maddeye maruz kalan kişilerde görülmektedir. 

Bu araştırmamızda “Tıbbi Sürveyansın Amaçları, Tıbbi Gözetim Türleri, 

Tıbbi Gözetim Testleri, ACGIH® BEIs®, AIHA® Biyolojik Çevresel Maruz 

Kalma Seviyeleri (BEEL'ler), solunum muayeneleri, mesleki akciğer 

hastalığı, mesleki deri hastalığı, mesleki enfeksiyonlar ve biyolojik tehlikeler, 

mantar hastalığı” konularına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.  
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  GĠRĠġ 

Plastikler yüksek ısı ve elektrik yalıtkanlığına sahip, hafif, dayanıklı 

ve ekonomik olmaları nedeniyle endüstrinin birçok alanında kullanılmaktadır 

(Atakan ve ark., 2021). Plastiklerin önemli kullanım alanlarından biri olan 

gıda ambalajlama, Avrupa’nın plastik kullanımının %40,5’ini oluşturmaktadır 

(Plastics Europe, 2022). 

Yiyecek ve içeceklerin paketlenmesinde kullanılan plastik ambalaj 

malzemeleri, paket içinde sıcaklık ve atmosfer kontrolü ile ürünlerin raf 

ömrünün uzatılmasını ve kalitesinin korunmasını sağlamaktadır. Bununla 

birlikte gıdaların mikrobiyolojik ve kimyasal bulaşanlar ile kontamine 

olmasını önlemektedir ve ürünleri mekanik hasarlardan (ezilme vb.) 

korumaktadır (Andrady, 2017). Şişeler, folyolar, tepsiler, kapaklar, bardaklar, 

poşetler ve mutfak kaplarında kullanılan plastik ambalajlar yiyecek ve 

içeceklerin taşınması, korunması ve depolanması için üretilmektedir (Önder 

ve ark., 2020).  

Plastik ambalaj malzemeleri polietilen tereftalat (PET), yüksek 

yoğunluklu polietilen (HDPE), düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), 

polipropilen (PP), polivinil klorür (PVC) ve polistirenden (PS) gibi 

termoplastik reçinelerden yapılmaktadır. Bunların her birinin özellikleri farklı 

olduğu için kullanım amaçları da farklılık göstermektedir. Tüm dünyada 

ambalaj malzemesi olarak yaygın şekilde kullanılan plastikler çok geniş bir 

kullanım alanına sahiptir (Atakan ve ark., 2021). Bu çalışmada gıda ambalaj 

malzemelerinde kullanılan plastiklerden gıdalara geçen mikroplastikler 

incelenecek ve mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkileri güncel literatür 

eşliğinde tartışılacaktır. 
 

1. MĠKROPLASTĠKLER 

Plastik malzemelerin güneş ışığı, su, sıcaklık ve mekanik bozulma 

etkisi ile parçalanması sonucu oluşan, boyutları 0,1-5000 µm arasında değişen 

ve suda çözünmeyen parçacıklar mikroplastik olarak adlandırılmaktadır 

(Önder ve ark., 2020). Sulu ortamda rengi, şekli ve boyutu değişebilen 

mikroplastikler birincil ve ikincil olmak üzere iki sınıfta incelenmektedir. 

Tanecikler (pellet) ve küçük parçalar halinde üretilen, bazı ilaçlarda ve 

kozmetik ürünlerde kullanılan birincil mikroplastikler genellikle küresel veya 

lifli bir şekle sahiptir. İkincil mikroplastikler parçalanma, ufalanma veya 

dağılma sonucu oluşmaktadır ve net bir şekilleri bulunmamaktadır 

(Cverenkárová ve ark., 2021). Mikroplastiklerden daha küçük olup boyutları 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215153221001835?casa_token=oLfvyN_VzdwAAAAA:Xz7_zpllhwz9kte6R1-tBdn9wqiq0L3Mh5zIyaEMtFi4e1i-1p3jqtSVsERXBVojtrrNyZx_-Hk#b0445
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1-100 nm arasında değişen plastik parçacıklar ise nanoplastik olarak 

adlandırılmaktadır (Önder ve ark., 2020).  

Bir plastiğin mikroplastik olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki 

özellikleri taşıması gerekmektedir (Lesli, 2014). 

 Polimer içeriği yüksek olan sentetik malzemeler içermelidir. 

 Katı parçacık olmalıdır. 

 Partikül boyutu <5 mm olmalıdır. 

 Suda çözünmemelidir. 

 Parçalanmamalıdır. 
 

1.1. Yiyecek ve Ġçeceklerdeki Mikroplastikler 

Bal, şeker, sofra tuzu, bira, mineralli su, içme suyu, süt, kabuklu deniz 

ürünleri ve balık mikroplastiklere rastlanan gıdalar arasında yer alır (EFSA, 

2016). Antropojenik mikroplastik partiküller ile kontamine olmuş bu yiyecek 

ve içeceklerin insanlar tarafından tüketilmesi sağlık açısından endişe vericidir. 

Özellikle içme suları, insanlarda mikroplastik alımının en önemli kaynakları 

arasında yer almaktadır (Kannan ve Vimalkumar, 2021). 

Belirli gıdalarda saptanan mikroplastik içeriğine göre yapılan 

hesaplamalarda insanların yıllık ortalama 74.000-121.000 parçacık arasında 

değişen mikroplastik alabileceği rapor edilmiştir ancak gerçekte alınan 

miktarın çok daha fazla olduğu düşünülmektedir (Cox ve ark., 2019). Bu 

durum birçok gıdanın içinde bulunan mikroplastik miktarının henüz analiz 

edilmemiş olmaması, plastik ambalaj malzemelerinden gıdaya geçebilecek 

mikroplastik miktarı ve bunun insanlara maruziyetinin net olarak 

anlaşılamamış olması ile ilişkilendirilmektedir (Kannan ve Vimalkumar, 

2021). 
 

2. MĠKROPLASTĠKLERĠN AMBALAJ 

MALZEMELERĠNDEN GIDALARA GEÇĠġĠ 

Plastik kaplar, teneke kutular, şişeler ve plastik ambalajlı paketlerde 

tutulan yiyecek ve içecekler mikrobiyolojik olarak güvenli, raf ömrü uzun, 

kolay taşınabilir ve saklanabilir oldukları için sıklıkla kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte iç kısımlarında plastik kullanılan cam şişeler ve plastik içeren 

alüminyum kaplar gündelik hayatta kullanılan diğer gıda saklama 

araçlarındandır (Cverenkárová ve ark., 2021).  

Plastik içeren saklama kapları ve ambalajlardan gıdalara geçen mikro 

ve nano plastikler gıdaların tüketilmesi ile vücuda alınırlar. Bu plastik 
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partiküllerin bireylerin sağlığı için tehlike oluşturabilecek fiziksel ve kimyasal 

özelliklere sahip olabileceği rapor edilmiştir (Fadare ve ark., 2020). 
 

2.1. Plastik Yiyecek ve Ġçecek Paketlerindeki 

Mikroplastikler 

Son yıllarda hazır yemek sistemine artan talep, yemeklerin 

paketlenmesinde ve teslimatında plastik kapların kullanımını artırmıştır. Ek 

olarak yemeklerin yanında verilen içeceklerin de tek kullanımlık plastik 

malzemelere konulması, ikincil mikroplastiklerin diyetle alımının artışına yol 

açmıştır (Du ve ark., 2020).  

Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan plastik kap ve malzemeler 

ısıya dayanıklı olmadıkları için temas ettikleri yiyecek ve içeceklerin 

güvenliğini tehlikeye düşürebilmektedir. Bu nedenle hazır yemeklerin 

paketlemesinde kullanılan ambalaj malzemelerinin mikroplastik içeriklerinin 

değerlendirilmesi önemlidir (Guan ve ark., 2021).  

Paket yemeklerin hazırlanmasından tüketilmesine kadar olan süreçte 

atmosferdeki mikroplastiklerin gıdalara ve gıda ambalajlarına geçişi de 

mevcut mikroplastik miktarını artırmaktadır. Hazır yemeklerin ve içeceklerin 

paketlenmesinde, teslimatında kullanılan plastik ürünlerden yiyecek ve 

içeceklere geçen mikroplastikler bireylerin diyetle aldığı mikroplastik 

miktarının artmasına yol açmaktadır (Du ve ark., 2020). 

Yapılan bir çalışmada paket yemeklerde kullanılan mikroplastiklerin 

%22,8’inin poliamid, %18,2’sinin poliüretan ve %8,5'inin polistiren olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca paket yemek kaplarının mikroplastik içeriklerine göre, 

ayda 5-10 kez paket yemek siparişi veren kişilerin, yemek kaplarından 145-

5520 partikül mikroplastik alabileceği rapor edilmiştir (Zhou ve ark., 2022). 
 

2.2. Su ve Ġçeceklerde Mikroplastikler 

2.2.1. Plastik Su ġiĢelerindeki Mikroplastikler 

Son yıllarda musluk suyunun güvenliği, kalitesi, tadı ve sağlık üzerine 

etkileri ile ilgili endişe duyulması nedeniyle dünyada birçok ülkede şişelenmiş 

su tüketimi artırmıştır. İçme suyu olarak üretilen suların plastik şişelere 

aktarılması ile birlikte suya mikroplastik geçişi başlamakta ve tüketime kadar 

geçen sürede plastik şişeden suya mikroplastik geçişi devam etmektedir 

(Praveena ve Laohaprapanon, 2021). Bu nedenle sular bekledikçe 

mikroplastik yükü de artmaktadır (Danopoulosve ark., 2020). 

  Plastik şişelerin aşınması, yıpranması ve eskimesi suya geçen 

mikroplastik düzeyini önemli miktarda etkilemektedir. Bununla birlikte su 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713521004230?casa_token=Oy5KH_RqMyQAAAAA:X0FO9s9yW4s1b1U7cvtPjSNLNiXsG4X89yAuKxjTr_MUtMQ_bdBv4dG_3GYEpbapSQDZrjmzMmI#bib7
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şişelerinin bekletildiği ortamın sıcaklık, ışık vb. durumu da şişelerden 

mikroplastik salınımı etkileyebilecek diğer faktörler arasındadır (Koelmans ve 

ark., 2019). Ek olarak su şişelerinin kapağı açılırken şişeye uygulanan güç bile 

mikroplastik salınımını artırmaktadır (Zhou ve ark., 2021). 

Dokuz ülkeden 11 markanın 259 şişe suyunun mikroplastik 

içeriklerinin araştırıldığı bir çalışmada, numunelerin %93,0’ünün 

mikroplastiklerle kontamine olduğu belirlenmiştir. Ayrıca su şişelerindeki 

mikroplastik düzeylerinin musluk suyundaki düzeyin yaklaşık 2 katı olduğu 

rapor edilmiştir (Mason ve ark., 2018). İnsanların diyetle şişe su tüketiminden 

aldığı mikroplastik miktarının yıllık 7,32-16,0 kg aralığında olduğu tahmin 

edilmektedir (Zhou ve ark., 2021). 
 

2.2.2. Plastik Çay PoĢetlerindeki Mikroplastikler 

Bazı çaylar kâğıt yerine plastik poşetlerde satılmaktadır. Gıda sınıfı 

plastikler bile 40°C'nin üzerinde ısıtıldığında toksik maddeleri sızdırabildiği 

için çay demlerken suyun en az 95°C olması plastik poşetteki çaylardan suya 

mikroplastik geçişine yol açabilmektedir (Nikolaevich ve Nickolaevna, 2021). 

Tek bir plastik çay poşetinin 95°C demlenmesi ile hazırlanan fincan 

çayın yaklaşık 11,6 milyar mikroplastik ve 3,1 milyar nanoplastik içerdiği 

belirlenmiştir. Bununla birlikte çayın demleme sıcaklığının düşürülmesinin 

(oda sıcaklığı) mikroplastik geçişini azalttığı görülmüştür. Bir yıl boyunca 

sadece plastik çay poşeti kullanarak çay tüketen birinin yılda yaklaşık 1,9-4,6 

ton mikron ve mikron altı plastik alacağı tahmin edilmektedir (Hernandez ve 

ark., 2019). 

Bireysel etkilerinin dışında plastik çay poşetlerinden çaya geçen 

mikroplastikler evsel drenaj sistemleri ve kanalizasyon arıtma tesisleri yoluyla 

sulara karışabilir ve çevrenin mikroplastik yükünü artırabilir. Öte yandan 

plastik çay poşetlerin kendisi de plastik atık oluşumuna yol açmaktadır 

(Dowarah ve ark., 2022). 
 

2.2.3. Tek Kullanımlık Kâğıt Bardaklardaki 

Mikroplastikler 

Dünyadaki çoğu kahve ve çay satış noktasında bulunan kâğıt 

bardaklar, sıcak içeceklerin tüketilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Tek kullanımlık kâğıt bardakların (ağırlıkça) %90-95’i kâğıttan yapılırken, 

kalan kısmını hidrofobik plastik filmler oluşturmaktadır. Bardakların iç 

kısmını çoğunlukla polietilen oluştursa da çok nadir kopolimer alternatifleri 

de kullanılabilmektedir (Rogovina ve ark., 2013).  

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/copolymer
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Tek kullanımlık karton bardaklara sıcak su veya içeceklerin 

konulmasından 15 dakika sonra, plastik filmlerin bozulmaya başladığı ve 

mikroplastik partiküllerin suya geçtiği belirlenmiştir (Ranjan ve ark., 2021). 

Sıcak içeceklerin konulması ile tek kullanımlık karton bardaklardan içeceklere 

1000-5000 partikül/L aralığında mikroplastik geçtiği rapor edilmiştir. 

Bardaklar ikinci kez kullanıldığında içeceklere geçen mikroplastik miktarı 

azalmış olsa da mikroplastik geçişinin devam ettiği belirtilmiştir (Chen ve 

ark., 2022).  

2.2.4. Bebek Biberonlarındaki Mikroplastikler 

Bebek mamalarının hazırlanması ve saklanması için kullanılan 

biberonlar çoğunlukla polipropilden oluşan plastik malzemelerden 

yapılmaktadır. Mamalar hazırlanmadan önce biberonlar düzenli olarak 70–

100°C aralığındaki su ile çalkalandıktan sonra formül sütün hazırlanması için 

kullanılırlar. Plastik biberonların sıcak su ile çalkalanması plastik 

materyallerin parçalanmasını hızlandırmaktadır ve mikroplastiklerin formül 

süte geçişine neden olmaktadır (Jadhav ve ark., 2021). 

Biberonla beslenen çocukların günlük olarak 0,8 mm ve daha düşük 

boyutlarda 14.600-4.550.000 arası partiküle maruz kaldığı saptanmıştır. 

Bununla birlikte plastik biberonlar ılık su ile çalkalandığında litre başına 

yaklaşık 16 milyon mikroplastik geçişinin olduğu ve su sıcaklığının 

yükselmesi ile mikroplastik geçişinin önemli miktarda arttığı belirlenmiştir 

(Li ve ark., 2020). 

3. YĠYECEK VE ĠÇECEKLERDE KULLANILAN 

PLASTĠK AMBALAJ MALZEMELERĠNDEKĠ 

MĠKROPLASTĠK TÜRLERĠ 

3.1. Kimyasal Özellik 

Plastik ambalaj malzemeleri ve kaplar çoğunlukla termoplastik 

reçinelerden, özellikle PET, HDPE, LDPE, PP, PVC, PS'den yapılmaktadır. 

Plastik şişe sularında kullanılan başlıca mikroplastik türü polietilen tereftalat 

ve polyester (PEST) olup ardından PE, PP ve poliamid gelmektedir. Bununla 

birlikte sular cam şişe veya içecek kartonlarında da satılabilmektedir. Bu 

ambalaj malzemelerinden PEST, PE ve PP'den gibi mikroplastikler suya 

geçebilmektedir (Hahladakis ve Iacovidou, 2018). 

Gıda ambalajlarında veya hazır yemek servislerinde kullanılan plastik 

gıda kapları ve plastik filmler PP, PE ve PS'den oluşan plastiklerden 

yapılmaktadır. Plastik gıda kaplarından PE, rayon, akrilik ve naylon gibi 
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mikroplastiklerin yiyeceklere geçebileceği belirtilmektedir (Schymanski ve 

ark., 2018) 
 

3.2. Fiziksel Özellik 

Plastik ambalaj kaplarından yiyecek veya içeceklere salınan 

mikroplastikler polimer türleri ve renk gibi karakteristik özellikleri açısından 

temelde kullanılan plastik türüne benzerler ve çoğunlukla şeffaf veya beyaz 

renktedir. İkincil mikroplastikler farklı boyut ve şekillere sahiptir 

(Cverenkárová ve ark., 2021).  

Boyut olarak; 1 nm-1 mm arası nanoplastik, 1 mm-5 mm arası 

mikroplastik, 5 mm–20 mm arası mezoplastik, 20 mm-100 mm arası 

makroplastik ve 100 mm’den büyükler ise megaplastik olarak 

sınıflandırılmaktadır. Mikroplastiklerin şekilleri kübik, küresel, çubuk ve 

düzensiz olabilmektedir (Andrady, 2017). 

4. PLASTĠK MALZEMELERĠN BOZULMASI 

4.1. Bozulma Türleri 

Plastik malzemeler nem, ışık, ısı ve mikrobiyal etki gibi çevresel 

faktörlere ve kimyasal yapılarına bağlı olarak daha küçük parçalara veya 

moleküllere parçalanabilmektedir. Genel olarak plastik malzemeler 

fotodegradasyon, termal, biyolojik ve mekanik bozulma olmak üzere dört tür 

çevresel faktör nedeniyle makroplastiklere ve mikroplastiklere parçalanırlar 

(Arpia ve ark., 2021). 

Fotodegradasyon, oksijenle birleşen güneş ışığının etkisi ile plastik 

malzemede C-C ve C-H bağlarının kırılmasına ve serbest radikallerin 

oluşmasına neden olur. Bozulma hızı çevresel koşullara ve sıcaklığı bağlı 

olarak değişse de fotodegradasyon en yaygın görülen bozulma türüdür (Klein 

ve ark., 2018). 

Biyolojik bozulma, aerobik ve anaerobik koşullar altında 

mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Mikroorganizmalar 

hidroliz yoluyla plastiklerin kimyasal yapısını, ağırlığını, şeklini ve boyutunu 

değiştirebilmektedir (Hou ve ark., 2021). 

Termal bozulma, artan sıcaklıkla birlikte polimerin kimyasal ve 

fiziksel yapısının değişmesi olarak ifade edilmektedir. Bu bozulma türü 

endüstri için ısıya dayanıklı plastiklerin oluşturulması, polimerlerin ömrünün 

uzatılması ve atık yönetiminin sağlanmasında da kullanıldığı için malzeme 

bilimlerinde teknolojik gelişmelere katkı sağlamaktadır (Hou ve ark., 2021). 



99 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

Mekanik bozulma, tekrarlayan kullanım, rüzgar veya yağmur suyu 

nedeniyle plastik malzemenin fiziksel olarak zarar görmesidir. Bu bozulma 

türünde polimer zinciri kırılır ve serbest radikaller oluşmaktadır (Hou ve ark., 

2021). 

Bu çevresel faktörlere bağlı olarak plastik malzemelerin aşınması ilk 

olarak makroplastik olarak bilinen plastik pulların oluşmasına yol açmaktadır. 

Sonrasında aşınma ve parçalanma devam ettikçe mikroplastik olarak 

adlandırılan farklı şekillerde mikro boyutlu parçacıklar oluşmaktadır. Küçülen 

parçacıkların yüzey alanları ve bozulma hızı daha da artmaktadır. Bozulma 

süreci devam ettikçe mikroplastikler daha düşük nano boyutlu parçacıklara 

dönüşmektedir (Arpia ve ark., 2021). 

4.2. Mikroplastiklerin Plastik Malzemelerden Gıdalara 

GeçiĢini Etkileyen Faktörler 

Plastik malzemelerin bozulmasını etkileyen birçok faktör olsa da gıda 

ambalajlarındaki plastiklerin aşınmasını ve gıdaya geçişini esas olarak 

ambalaj malzemesinin kullanım süresi, sıcaklık ve mekanik faktörler 

etkilemektedir.  

Plastik kap veya şişelerin yaşı gıdalara mikroplastik geçişini 

etkilemektedir. Tek kullanımlık plastik su şişelerinin ve içecek kartonlarının 

tekrar kullanımında su ve içeceklere geçen mikroplastik miktarının yaklaşık 

8-10 kat arttığı belirlenmiştir (Schymanski ve ark., 2018). 

Mikroplastik parçacıklar plastik ambalaj malzemelerinin yırtılması 

veya kesilmesi, su şişelerinin kapaklarının açılması veya sıkılması, bebek 

biberonlarının su ve sütle doluyken çalkalanması gibi basit işlemler sırasında 

bile gıdalara geçebilmektedir (Sobhani ve ark., 2020). 

Son olarak ambalaj malzemelerinden gıdalara mikroplastik geçişini 

etkileyen en önemli faktörlerden biri sıcaklıktır. Bebek biberonlarının sıcak su 

ile sterilize edilmesi, plastik çay poşetlerinin yüksek sıcaklıktaki sulara 

konulması, plastik paketlere konulan hazır sıcak yemekler mikroplastiklerin 

gıdalara geçişini artırmaktadır (Hernandez ve ark., 2019). 

5. MĠKROPLASTĠKLERĠN SAĞLIK ÜZERĠNE 

ETKĠLERĠ 

Mikroplastikler solunum, cilt teması ve oral yolla vücuda 

alınabilmektedirler ancak esas alımın mikroplastiklerle kontamine olmuş 

gıdaların tüketilmesi sonucu olduğu belirtilmektedir. Kontamine gıdaların 
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tüketilmesi ile alınan mikroplastiklerin insan gastrointestinal sistemine etkisi 

henüz net olarak açıklanamamıştır (Prata ve ark., 2020). 

Vücuda alınan mikroplastiklerin önemli bir kısmının (>%90) dışkıyla 

atıldığı varsayılmaktadır. Partikül boyutu 150 µm’den daha küçük olan 

mikroplastikler bağırsak epiteli tarafından emilmektedir, memelilerin lenf 

bezlerinde birikebilmektedir. Daha büyük partikül boyutuna sahip olanlar 

çoğunlukla bağışıklık sistemi üzerinde bazı etkiler (örneğin, bağırsak iltihabı) 

gösterebilmektedir. En küçük partikül boyutuna (<1,5 µm) sahip olanlar ise 

organların işleyişini etkileyebilmektedir (EFSA, 2016).  

Nanoplastikler (<1 µm) partikül boyutları küçük olduğu için 

plasentayı ve kan-beyin bariyerini geçebilmektedir. Bununla birlikte ince 

bağırsağın Peyer plaklarındaki M-hücrelerinden kan ve lenfatik sistemle 

taşınarak, karaciğer ve safrayı kontamine edebilmelerinden dolayı sağlık 

açısından yüksek risk oluşturmaktadırlar (Smith ve ark., 2018).  

Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri henüz 

net olarak bilinmemektedir. Ancak düzenli maruziyetin oksidatif stresi 

artırarak sitotoksik etkilere yol açabileceği belirtilmektedir. Ek olarak enerji 

dengesini, metabolizmayı ve immün sistem fonksiyonunu bozabileceği rapor 

edilmiştir (Prata ve ark., 2020). 

SONUÇ 

Plastik gıda ambalajları hazır yiyecek ve içeceklerin paketlenmesinde, 

teneke kutularda, bardaklarda veya çay poşetlerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Isı, ışık, nem vb. çevresel faktörlerle birlikte plastik ambalaj 

paketlerinin kullanım süresine de bağlı olmak üzere plastiklerin aşınması 

gıdalara mikroplastiklerin ve nanoplastiklerin geçişini etkilemektedir. 

Kontamine gıdaların insanlar tarafından tüketilmesi vücuda mikroplastiklerin 

alınmasına neden olmaktadır. 

Gıda ambalajlarından yiyecek ve içeceklere geçen mikroplastiklerin 

bireyler tarafından tüketilen miktarları net olarak bilinmemektedir. Yapılan 

araştırmalarda çoğunlukla tek bir gıda paketinin içerdiği mikroplastik 

miktarına odaklanılarak insanların mikroplastik maruziyeti hesaplanmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışmalar formül mama ile beslenen bebekler dâhil olmak 

üzere neredeyse tüm yaş gruplarının plastik gıda ambalajlarından gıdalara 

geçen mikroplastiklere maruz kaldığını göstermektedir. Bununla birlikte 

mikroplastikler oral alım dışında inhalasyon ve cilt teması ile de 

alınabilmektedir. Dolayısı ile insan vücuduna alınan mikroplastik miktarı 

hesaplamaların çok daha ötesindedir.  
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Mikroplastiklerin sağlık üzerine etkileri konusunda sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır ve sağlık üzerine etkileri henüz net olarak 

bilinmemektedir. Bununla birlikte immün sistem ve genel metabolizma 

üzerine olumsuz etkilerinin olabileceği düşünülmektedir. 

Mikroplastik maruziyetinin azaltılması için gıda ambalaj 

malzemelerinde plastik polimerlerin yerine doğal ve atık ürünlerden elde 

edilen biyoplastik ambalajların kullanılması önerilmektedir.  
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GİRİŞ 

Gıda bozulmaları, gıdalarda doğal olarak meydana gelen çeşitli 

biyokimyasal değişikliklerden ve mikrobiyal aktivitelerden 

kaynaklanmaktadır. Mikrobiyal gıda bozulması, gıda endüstrisinde ciddi halk 

sağlığı sorunlarına neden olabileceği için büyük bir endişe kaynağıdır (Bai ve 

Rai 2011). Mikroorganizmalar gıda bozulmasına neden olan sakkarolitik, 

proteolitik, pektinolitik ve lipolitik enzimler gibi metabolik son ürünleri üretir 

(Braun ve ark 1999, Loureiro 2000, Ragaert ve ark 2007). Mikroorganizmalar 

tarafından metabolitlerin salınması nedeniyle oluşan tat ve koku, gıdanın 

reddedilmesine neden olur. Bu nedenle mikrobiyal aktivite, bozulmanın 

ortaya çıkması için büyük önem taşımaktadır (Nychas ve ark 2007, Bai ve Rai 

2011).  

Son yıllarda, bozulmuş gıda ürünlerinde Quorum sensingin tespiti, 

gıda bozulma sürecini incelemek için yeni bir boyut kazandırmıştır. Quorum 

sensing veya hücreden hücreye iletişim, sinyal molekülleri, otoindükleyiciler 

üreterek birbirleriyle iletişim kurmak için gıda ile çeşitli bakteri grupları 

tarafından kullanılır. Quorum sensing aracılığıyla bakteriler, popülasyon 

yoğunluğuna yanıt olarak belirli genleri ifade edebilir. Quorum sensingin 

bakteriyel gıda bozulmasında rol oynayabileceği ifade edilmekle birlikte 

bakteriyel patojenite konusunda da çalışma yapılmıştır (Smith ve ark 2004). 

Gıdaların bozulmasıyla ilişkili birçok proteolitik, lipolitik, kitinolitik ve 

pektinolitik aktivite, Quorum sensing ile düzenlenir. Ayrıca, farklı bozulmuş 

gıda ürünlerinde çeşitli tipte sinyal molekülleri tespit edilmiştir. Bu nedenle, 

Quorum sensing sistemini bozmak, insan enfeksiyonu ve gıda bozulması ile 

ilgili mikrobiyal gen ekspresyonunu kontrol etmede önemli bir rol 

oynayabilir. Hücre sinyal moleküllerinin sentezini hedefleyen veya bu sinyal 

sistemlerini bloke eden, gıda bozulmalarının ve gıda ile ilgili bakteriler 

tarafından biyofilm oluşumunun önlenmesine yol açabilecek Quorum sensing 

inhibitörleri geliştirilebilir (Bai ve Rai 2011). 

1.1. Quorum Sensing (QS) 

Mikrobiyolojide son 30 yılın en dikkat çekici keşiflerinden biri, 

bakterilerin birbirleriyle iletişim kurması olmuştur. Fuqua ve Winans (1994) 

tarafından bu iletişim ―Quorum Sensing (QS)‖ olarak adlandırılmıştır. Çok 

sayıda bakteri türünün, komşu hücrelerle iletişim kurmalarına, çevreleriyle 

etkileşime girmelerine ve çok hücreli birimler olarak hareket etmelerine izin 

veren karmaşık hücre içi mekanizmalara sahip olduğu bilinen QS, hücre 

yoğunluğuna bağlı bir sinyal fenomeni olarak ifade edilmektedir (Abisado ve 
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ark 2018). Hücreden hücreye iletişimin birçok biyolojik süreçte önemli 

olduğu, aynı zamanda sporülasyon, virülans, patogenez, gıda bozulması ve 

biyofilm oluşumunda rol oynadığı belirtilmektedir (Mizan ve ark 2016, Yuan 

ve ark 2018). Bunun yanı sıra virülans regülasyonu, genetik yetkinliğin 

geliştirilmesi, konjugatif plazmitlerin transferi, antimikrobiyal peptit sentezi 

ve simbiyoz ile ilgilidir (Smith ve ark 2004). 

Hücreden hücreye iletişim, otoindükleyiciler olarak adlandırılan 

küçük, yayılabilir sinyal moleküllerinin üretimine, salgılanmasına ve bunlara 

verilen yanıta bağlıdır. Sinyal molekülleri bakteri üremesi sırasında bazal 

düzeyde üretilir ve salgılanır. Bakteri popülasyonu genişledikçe çevresel 

ortamdaki veya matristeki konsantrasyonları artar. Bakterilerde gen 

ekspresyonunun QS ile modülasyonu, gelişim sırasında çevresel koşullara 

daha iyi uyum sağlamalarına yol açan fenotipik değişikliklerle sonuçlanır 

(Turovskiy ve ark 2007, Czajkowski ve Jafra 2009). Bu fenomen, herhangi bir 

dış müdahale olmaksızın meydana gelir ve otoindüksiyon olarak da 

adlandırılır (Nealson ve ark 1970).  

Bakteriyel QS'de iki grup sinyal molekülü yer almaktadır. Biri Gram-

pozitif bakteriler tarafından kullanılan peptit türevleridir, diğeri ise Gram-

negatif bakteriler tarafından kullanılan yağ asidi türevleridir. Bilinen birçok 

bakteri türünde QS mevcuttur. Agrobacterium, Brucella, Bukholderia, 

Erwinia, Enterobacter, Pseudomonas, Ralstonia, Serratia, Vibrio ve Yersinia 

cinsleri de dahil olmak üzere birçok insan ve bitki patojeni Gram-negatif 

bakteri, virülans faktörlerinin sentezinin düzenlenmesi için QS 

mekanizmasından yararlanır (Williams 2007). Bu mekanizmayı Bacillus, 

Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus ve Streptomyces cinslerinden 

bakteriler antimikrobiyal peptitler veya ekzotoksinler üretmek, genetik 

yeterlilik geliştirmek ve biyofilm oluşumu için kullanır (Podbielski ve 

Kreikemeyer 2004). Rhizobium cinsi, nitrojen fiksasyonu için QS'i kullanır. 

Bu simbiyotik bakterilerde, nitrojen fiksasyonu için gereken nodülasyon ve 

simbiyoz gelişimi, karmaşık QS düzenleyici sistemler altındadır (Hoang ve 

ark 2004). QS, haloalkalifilik arkea olan Natronococcus occultus ve 

Halomonas bakteri cinsi gibi ekstremofillerde (Paggi ve ark 2003, Llamas ve 

ark 2005), hipertermofilik bakteri Thermotoga maritima'da (Johnson ve ark 

2005) ve asidofilik bir bakteri olan Acidithiobacillus ferrooxidans'ta da 

gözlemlenmiştir. (Rivas ve ark 2007). 
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1.2. Quorum Sensing Mekanizmaları 

Çoğu bakteri, QS sinyallerini algılamak, bunlara yanıt vermek ve 

hedef gen ekspresyonunun modüle edilmesinde iki mekanizma kullanır. 

Birincisi, açilhomoserin lakton (AHL) aracılı QS sistemleridir. Burada QS 

sinyali, bir sitozolik transkripsiyon faktörü tarafından tespit edilir. Diğerinde 

ise Staphylococcus aureus tarafından üretilen otoindükleyici peptit (AIP) gibi 

QS sinyali, membranla ilişkili 2 bileşenli yanıt düzenleyici sistem tarafından 

saptanır (Bai ve Rai 2011). Bununla birlikte, Vibrio harveyi'nin QS devresi, 

hem Gram negatif hem de Gram pozitif QS sistemlerinin özelliklerine 

sahiptir. V. harveyi diğer Gram-negatif bakterilere benzer şekilde, açillenmiş 

homoserin lakton (HSL) üretir ve buna yanıt verir. Bunun yanı sıra Gram-

pozitif bakterilere benzer şekilde QS sinyal iletimi, zara bağlı histidin kinazlar 

tarafından meydana gelir (Waters ve Bassler 2005). AHL aracılı QS, 

bakteriler, ortak yağ asidi biyosentezi yolundan türetilen S-adenosilmetiyonin 

(SAM) ve açil zincirlerini kullanarak AHL moleküllerini sentezler (Moré ve 

ark 1996, Schaefer ve ark 1996). Düşük bakteri popülasyon yoğunluğu 

sırasında, her hücre bazal düzeyde AHL sinyali üretir. Kısa zincirli AHL 

sinyali, bakteri zarları boyunca pasif olarak yayılır ve çevrede birikir (Bai ve 

Rai 2011). Ancak uzun zincirli AHL sinyalleri, akışları için aktif taşıma 

mekanizmaları gerektirir (Chan ve Chua 2005). Buna örnek olarak, 3-okso-

C12 HSL sinyalinin aktif taşınması için çoklu ilaç akış pompası MexABOprM 

kullanan Pseudomonas aeruginosa verilebilir (Pearson ve ark 1999). Bakteri 

popülasyonundaki bir artışla AHL sinyalinin konsantrasyonu bir eşik 

seviyesine ulaşır, bu da sinyal birikimine ve aynı kökenli reseptörler 

tarafından tanınmasına neden olur. Sinyal alımı, R proteinini içerir. Bu R 

proteinleri, Lux R transkripsiyonel düzenleyici ailesine aittir ve LuxI 

proteinleri tarafından sentezlenen AHL'ler için reseptör görevi görür. Bir 

dimer olan R-AHL kompleksi, luxI tipi genin promotörü dahil olmak üzere 

çekirdek kontrollü promotörlerin korunmuş palindromik dizilerine bağlanarak 

AHL üretimini (oto-indüksiyon) ve QS regulonundaki diğer genlerin 

ekspresyonunu arttırır (Bai ve Rai 2011). Böylece, R-AHL kompleksi, QS 

regulonlarının otoindüksiyonu ve kontrolünde yer alır. AHL-bozunma enzimi 

ve aynı kökenli düzenleyici transkripsiyon faktörleri, sinyal bozulmasında rol 

oynar. AHL-degradasyon enzimleri, Agrobacterium tumefaciens ve P. 

aeruginosa gibi AHL sinyalleri üreten birkaç bakteriyel patojende 

tanımlanmıştır (Huang ve ark 2003). AHL sinyallerinin bozulması, QS bağlı 

gen ekspresyonunu kapatır (Zhang ve ark 2004). AHL aracılı QS, en iyi 

karakterize edilmiş hücreden hücreye iletişim mekanizmalarından biridir. 
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Tarımsal açıdan önemli Agrobacterium tumefaciens ve Erwinia carotovora, 

tıbbi açıdan önemli P. aeruginosa ve Burkholderia türleri de dahil olmak 

üzere birçok bakteri türü tarafından kullanılır (Dong ve ark 2000, Williams 

2007).  

2 bileşenli sistem aracılı QS, hem Gram pozitif hem de Gram negatif 

bakterilerde mevcuttur (Bai ve Rai 2011). Burada, AIP sinyali gibi QS sinyali, 

bir ABC taşıyıcısı tarafından hücreler arası ortama taşınır. Biriken sinyaller, 

düzenleyici RNA'lar ve hücre içi transkripsiyon faktörleri aracılığıyla QS 

regulonunu modüle etmek için aynı kökenli bir yanıt düzenleyiciyi 

etkinleştirmede 2 bileşenli bir sensör tarafından algılanır (Novick 2003).  

 

Şekil 1: Temel QS Mekanizmaları (Machado ve ark. 2020) 

[AIP aracılı: otoindükleyici peptid aracılı, AI-2: otoindüktör-2 sistemi, AI-1: otoindüktör-1 

sistemi, DSF: yayılabilir sinyal faktör sistemi, EPS: hücre dışı polimerik maddeler] 

 

1.3. Quorum Sensing Sinyalleri 

Hücreden hücreye sinyalizasyon sistemleri genel olarak dört ana 

kategoriye ayrılır. Otoindükleyici-1 (AI-1) ve otoindükleyici-3 (AI-3) 

kullanan bu sistemlerden ikisi Gram negatif hücrelerde bulunurken, Gram 

pozitif bakteriler otomatik uyaran polipeptid olan 3. tip bir sinyal sistemi olan 

AIP sistemini kullanır. Bunlar öncelikle türler arası iletişimle ilgilidir (Smith 

ve ark 2004). Otoindükleyici-2 (AI-2) kullanan 4. sistem, Gram pozitif ve 



111 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

Gram negatif bakterilerde bulunur. AI-2 kullanan QS, türler arası iletişim için 

kullanılır (Schauder ve ark 2001). Tüm bu sistemler, otoindükleyicinin 

üretilip bakteriler tarafından çevreye bırakılmasıyla başlar. Bu kimyasal 

olarak farklı otoindükleyicilerin tespiti ve gen ekspresyonunda ortaya çıkan 

değişiklik, her sisteme özeldir (Bai ve Rai 2011). 

1.3.1. Otoindüktör-1 

LuxIR sistemi ilk olarak biyolüminesans olgusunun araştırılması 

sırasında Vibrio fisheri'de bulunmuştur (Nealson ve ark 1970). Şimdi, 

LuxI/LuxR sistemi, diğer QS sistemlerinin temel aldığı model sistem haline 

gelmiştir. AI-1 olarak adlandırılan bir N-AHL'yi sentezleyen LuxI ve 

otoindükleyicinin varlığında gen ekspresyonunu kontrol etmekten sorumlu bir 

transkripsiyon faktörü olan LuxR'den oluşur. LuxI ve homologları, bir yağ 

asidi zincirini açillenmiş bir açil taşıyıcı proteinden (ACP) SAM'a transfer 

edip AHL ve metiltioadenozin salarak otoindükleyicileri sentezler (Schaefer 

ve ark 1996). LuxI homologları tarafından üretilen AHL'ler, spesifik 

ACP'lerin sentazlar tarafından tanınması nedeniyle farklı yağ asidi gruplarına 

sahiptir, türler arası ve tür içi sinyallerle sonuçlanır. Sentezlendikten sonra, 

AI-1 bakteri zarı boyunca yayılır ve çevredeki ortama salınır. Popülasyonun 

artmasıyla, ortamdaki AI-1 konsantrasyonu artar. Yüksek popülasyon 

yoğunluğunda yerel AI-1 konsantrasyonu, LuxR'ye bağlandığı hücreye geri 

yayılacak kadar yüksektir. Al-1'e bağlandığında LuxR, promotör içinde yer 

alan Lux'u bağlayarak luxCDABEGH operonunun transkripsiyonunu aktive 

eder (Devine ve ark 1989). Bu operonun ürünü olan lusiferaz, ışıldama ile 

sonuçlanan kimyasal bir reaksiyonu katalize eder. Homolog LuxI/LuxR 

sistemleri, her biri spesifik AHL'ler üretebilen birçok Gram-negatif bakteride 

tanımlanmıştır. P. aeruginosa ve Serratia marcescens gibi fırsatçı 

patojenlerde, bu sinyal mekanizmaları virülans faktörlerinin ifadesini kontrol 

eder. P. aeruginosa, LuxI/LuxR'a homolog iki sistem içerir. LasI/LasR'nin 

biyofilm oluşumunu ve hücre dışı enzimlerin üretimini kontrol eder. Ayrıca 

başka bir QS sistemi olan RhlI/RhlR'nin transkripsiyonunu kontrol ederek 

AHL sinyali yoluyla ek bir kontrol seviyesi eklediği belirtilmiştir (De Kievit 

ve Iglewski 2000).  

1.3.2. Otoindüktör-2 

Birçok Gram-negatif ve Gram-pozitif bakteri, AI-2 adlı hücre dışı bir 

sinyali algılayan QS sistemlerine sahiptir. Bu sinyal, SAM metabolizmasının 

bir yan ürününden sentezlenir. Örneğin, V. harveyi'de AI-2 sentezi, luxS 

genleri tarafından kodlanan bir sentaz olan LuxS proteini tarafından yapılır. 
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LuxS, ribosehomosisteinin homosisteine ve 4,5-dihidroksi-2,3-pentandiona 

(DPD) dönüştürülmesini içeren bir dizi adım yoluyla SAM'den AI-2'yi 

sentezleyerek su varlığında birkaç furanona siklize olur (Schauder ve ark 

2001). 2 AI-2 sinyalinin yapısı, 2 farklı AI-2 bağlayıcı protein ile birlikte 

kristalleştirme ile belirlenmiştir: V. harveyi tarafından lüminesansı kontrol 

etmek için kullanılan bir furanosil borat diester (BAI-2) ve bir furanon 

([2R,4SL]-2-metil-2,3,3,4-tetrahidroksitetrahidrofuran [R-THMF]) 

Salmonella Typhimurium tarafından kullanılır (Bai ve Rai 2011). Bakterinin 

salgıladığı AI-2 hücre ortamında birikir ve tespiti iki ayrı mekanizma ile 

gerçekleşir. V. harveyi durumunda, AI-2'nin BAI-2 formunu algılar. Bu 

mekanizma, sinyali önce bir otoindükleyiciye özgü bağlayıcı protein olan 

LuxP ile bağlayarak periplazmada AI-2'nin varlığını tespit eder. Bu AI-

2/LuxP kompleksi daha sonra bir sensör kinaz olan LuxQ ile etkileşime 

girerek lusiferaz üretimi ve lüminesans ile sonuçlanan bir fosfotransfer 

kimyasal reaksiyon dizisini başlatır. Şimdiye kadar LuxP/LuxQ kademesi 

yalnızca Vibrio spp. AI-2, E. coli ve S. Typhimurium'da farklı bir mekanizma 

ile işlenmiştir. LuxP/LuxQ sisteminden farklı olarak, Lsr (LuxS düzenlenmiş) 

sistemi, AI-2'yi hücrenin sitoplazmasına taşıyarak hücresel bir yanıtı indükler. 

Bu süreç, AI-2'nin R-THMF formunu bağlayan bir periplazmik protein olan 

LsrB tarafından sinyalin tanınmasıyla başlar. Bağlandıktan sonra LsrA ve 

LsrC'den oluşan Lsr ABC taşıyıcısı, AI-2'yi LsrK'nın fosforile ettiği hücreye 

aktarır. AI-2'nin fosforile edilmiş formu, fosforile edilmiş AI-2 varlığında 

ilave operonları yukarı regüle edebilen lsr operonunun baskısını hafifletmek 

için transkripsiyonel baskılayıcı LsrR ile etkileşime girer (Taga ve ark 2001). 

LuxS/AI-2 sistemlerinin, çok çeşitli Gram-pozitif ve Gram-negatif 

bakterilerde keşfedilmiş olup bunun da AI-2 sisteminin biyofilmler gibi 

karışık tür topluluklarında yaşayan organizmalar tarafından türler arası sinyal 

vermede kullanıldığı önerisine yol açmıştır (Xavier ve Bassler 2003). 

1.3.3. Otoindüktör-3 

QseC sistemi tarafından kullanılan AI-3, ilk olarak ökaryotik 

hücrelere EHEC eklenmesi ve ardından aktin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 

genlerin ekspresyonunu aktive eden bir bileşik olarak tanımlanmıştır 

(Sperandio ve ark 2003). Bu sinyalin yapısı ve sentezi hala net değildir. Erken 

veriler, luxS mutantlarında AI-3 üretimi bozulduğundan, LuxS'nin AI-3 

sentezine dahil olduğunu ileri sürmüştür. Bununla birlikte yapılan çalışmalar, 

bu mutantlarda AI-3 üretiminin eksikliğinin, metiyonin için bir öncü olarak 
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SAM yerine oksaloasetat kullanılmasından kaynaklandığını kanıtlamıştır (Bai 

ve Rai 2011). 
 

1.3.4. Otoindükleyici Peptitler 

Hücreden hücreye sinyalleşme için AIP, yalnızca Gram pozitif 

bakterilerde bulunur ve ilk olarak S. aureus'ta tanımlanan prototipik Agr 

sistemine dayanır. Gram pozitif bakteriler, daha küçük bir molekül yerine bir 

polipeptit sinyali kullanır. Gram pozitif bakteriler tarafından üretilen 

polipeptitler, onu üreten ancak diğer organizmaları inhibe eden bir 

otoindükleyici görevi görür. Bu sinyal, AIP olarak adlandırılır ve AgrD geni 

tarafından kodlanır. Translasyondan sonra AgrD propeptidi, bir N-terminal 

sinyal dizisi ile zara hedeflenir. Zarda bir kez, zara bağlı bir endopeptidaz olan 

AgrB, propeptidin C-terminalini parçalar. Sinyal sekansı dahil propeptidin N-

terminali, sinyal peptidaz SpsB tarafından çıkarılır. Son olarak bu işlenmiş 

polipeptidin C-terminali, serbest N-terminal kuyruğu olan bir tiolakton halkası 

oluşturmak için merkezi olarak yerleştirilmiş, korunmuş bir sistein ile 

kovalent olarak bağlanır. Genellikle AIP'nin düzgün çalışması için bu 

yapıların her ikisi de gereklidir. AIP, çevreye salıverilmesinden sonra bir 

sinyal alıcısı olan AgrC tarafından tanınır. Bu protein, spesifik AIP'leri 

tanımaktan sorumlu bir N-terminal transmembran alanı ve doğru AIP'nin 

varlığında AgrA adı verilen yanıt düzenleyiciyi fosforile eden bir C-terminal 

histidin kinaz alanı içerir. Fosforillenmiş AgrA, promotör bölgelerinde 

bulunan doğrudan tekrarları bağlayarak seçili genlerin transkripsiyonunu 

aktive eder. AIP/Agr sistemine özgü bir özellik, bir Staphylococcus suşu 

tarafından üretilen bir AIP'nin başka bir suşun Agr sistemine müdahale 

edebilmesidir. Aktivatör ve inhibitör olarak bu ikili rol, AIP ve AgrC 

arasındaki etkileşim ile ilgilidir. AgrC ile etkileşim için AIP'nin döngüsel 

yapısı gereklidir, ancak AgrC aktivasyonundan sorumlu olan N-terminal 

kuyruğudur. Aslında bu kuyruğun çıkarılması, AgrC'ye bağlanan ancak Agr 

sistemini aktive edemeyen evrensel bir inhibitör ile sonuçlanır (Lyon ve ark 

2000). Agr sistemi, birçok Gram pozitif bakteride patogenez ile 

ilişkilendirilmiştir. AgrA tarafından genlerin AIP'ye yönelik düzenlenmesi, S. 

aureus tarafından toksik şok sendromu toksini-1 (TSST-1), alfa-, beta- ve 

delta-hemolizinler, serin proteazlar (SprE) gibi çok sayıda toksinin üretilmesi 

ve salınması ile sonuçlanır (Parker ve Sperandio 2009). Enterococcus 

faecalis, AIP sinyal algılamanın kullanımından yararlanan başka bir Gram 

pozitif hücredir. Bu organizma, AIP'nin varlığını saptamak için 

Staphylococcus'un Agr sistemine homolog 2 bileşenli bir sistem kullanır. AIP 
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tespit edildiğinde hücre 2 hücre dışı proteaz, jelatinaz ve SprE üretir ve 

serbest bırakır (Qin ve ark 2000). 
 

1.4. Çeşitli Gıda Endüstrilerinde Biyofilmler 

Biyofilm, kendi ürettiği hücre dışı polimerik maddelerden (EPS) 

oluşan bir matris içinde tekrar tekrar yerleşik hücrelerin birbirine ve/veya bir 

yüzeye yapıştığı mikroorganizmaların popülasyonları olarak tanımlanmıştır 

(Vert ve ark 2012). Topluluk temelli sabit bir yaşam tarzı olup birçok bakteri 

türü için hayatta kalma modu olarak ifade edilmektedir. Biyofilm yaşam tarzı, 

bakterileri çevresel streslerden koruyarak gıda işleme tesislerinden 

uzaklaştırılmasını zorlaştıran dış etkilere karşı toleranslarını arttırmaktadır 

(Galie ve ark 2018). Bir biyofilmde bulunan mikroorganizma, homeostazı, 

dolaşım sistemlerini, genetik materyal alışverişini ve metabolik işbirliğini 

göstermektedir (Costerton ve ark 1995). Biyofilmler, gıda işleme tesislerinde 

plastik, cam, metal ve ahşap gibi her türlü yüzeyde bulunabilir (Galie ve ark 

2018). Özellikle çiğ ve işlenmiş gıdalarda, gıda ile temas eden yüzeylerde 

biyofilmlerin veya bağlı hücrelerin varlığı gıda güvenliğini olumsuz 

etkilemektedir (Frank 2001). Biyofilmler gıda endüstrisinde büyük bir 

problemdir ve çeşitli gıda kaynaklı patojenler tarafından kontaminasyona 

neden olduğu, bu durumun ürün güvenliğini, stabilitesini, kalitesini ve 

değerini olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir (Reddy ve ark 2019). Gıda 

işleme tesislerinde biyofilmler iki kategoride yer almaktadır. Bunlardan biri, 

akan ürünle doğrudan temas eden yüzeyler üzerinde film oluşturan ve proses 

biyofilmleri olarak bilinenler; ikincisi, kanalizasyon ile birlikte temizlik ve 

sanitasyonun zayıf olduğu, işleme alanlarında film oluşturan çevresel 

biyofilmlerdir. Proses biyofilmleri, çevresel biyofilmlerle karşılaştırıldığında 

hızlı büyüme yeteneğine sahiptirler (Reddy ve ark 2019). 

1.5. Quorum Sensing ve Biyofilm Oluşumu 

QS, gıda kaynaklı patojenler tarafından virülans faktörlerinin 

üretiminde ve biyofilm oluşumunda rol oynar (Li ve ark 2018). Biyofilmin 

tanımlanmış yapıları, bakteri topluluklarının sabit, korumalı bir ortamda 

yaşamasına yardımcı olur (Greenberg 2003, Oggioni ve ark 2006, Bai ve Rai 

2011). Biyofilm oluşumu, mikrobiyal yüzey bağlanması, hücreden hücreye 

agregasyon ve çoğalma, ekzopolisakkarit matris üretimi, büyüme, olgunlaşma 

ve son olarak biyofilm ayrılması veya bozulması ile başlayan çok aşamalı bir 

süreçtir (Cámara ve ark 2002, Yarwood ve Schlievert 2003). Gıda 

endüstrisindeki biyofilmler, kalıcılıkları, temizlik ve dezenfeksiyon 
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prosedürlerine karşı dirençleri nedeniyle gıda kontaminasyonu ve 

bozulmasının kaynağı olabilmektedir (Meireles ve ark 2016).  

QS sistemleri olgun biyofilm içindeki popülasyon yoğunluğunu ve 

metabolik aktiviteyi mevcut beslenme taleplerine ve kaynaklara uyacak 

şekilde düzenlerler. Biyofilmler içinde yaşayan bakteriler, aynı suşun serbest 

yaşayan planktonik bakterilerinden belirgin şekilde farklı transkripsiyonel 

programlara sahiptir (Bai ve Rai 2011). Biyofilmler tarafından korunan 

sığınak, bakterilerin içinde bulunduğu hücre dışı matristen kaçış sorununu 

ortaya koyar. Biyofilmlerdeki popülasyon yoğunlukları arttığında bakteriler 

çevreye salınır. Stafilokokların, polisakkarit hücreler arası adezin üretimini 

azaltmak ve bakterilerin biyofilmden kaçmasına izin vermek için AI-2 

sinyallerini kullanması önerilmektedir. QS kontrolü altında olan deterjan 

niteliklerine sahip kısa peptitler, hücre yoğunlukları yüksek olduğunda 

biyofilmler için bakterileri serbest bırakmada kullanılır. Biyofilmler, bakteri 

popülasyonları genişledikçe sürekli bir planktonik bakteri kaynağı sağlar 

(Novick 2003). QS, biyofilm yapısal gelişiminde çok önemli değildir. Ancak 

bazı türler için yüzeye tutunma, yapısal gelişim, olgunlaşma ve hücrelerin 

biyofilmlerden dağılımının kontrolü için gereklidir (Davies ve ark 1998, Boles 

ve Horswill 2008, Lv ve ark 2014). QS'nin gıda işleme yüzeylerinde gıda 

kaynaklı patojenler tarafından biyofilm oluşumuna önemli katkısı, bu yüzeye 

bağlı mikrobiyal toplulukların çıkarılmasında yeni araştırma boyutları 

sağlayabilmektedir. Bununla birlikte QS inhibisyonu, patojenik organizmanın 

biyofilm oluşturma kapasitesini ortadan kaldırabilmesinin yanı sıra kaliteli 

gıda üretimine ve gıda güvenliğine yardımcı olan gıda bozulmalarını 

azaltabilmektedir (Karatan ve Watnick 2009). 

Gıda ile ilgili bakterilerde QS'i biyofilm oluşumuna bağlayan birkaç 

çalışma vardır. İlk olarak reaktör içinden bir akış içinde gelişen P. 

aeruginosa'da rapor edilmiş ve biyofilmin farklılaşması sırasında 3OC12− 

homoserin laktonun (C12) (QS sinyal molekülü) gerekli olduğu 

gözlemlenmiştir (Davies ve ark 1998). Hafnia alvei, süt, et ve balık 

ürünlerinden izole edilen yaygın bir bakteriyel gıda kontaminantı olup 

biyofilm oluşturma potansiyeline sahiptir (Bai ve Rai 2011). Viana ve ark 

(2009) tarafından yapılan bir çalışmada, H. alvei 071'in biyofilmlerinde AHL 

molekülleri tespit edilmiştir. H. alvei 071 halI mutantı, biyofilm oluşumunda 

yetersiz olarak belirtilmiştir. H. alvei 071'in tek tek hücrelerinin biyofilm 

oluşumu için karmaşık çok hücreli yapılara farklılaşması için QS'in gerekli 

olduğu sonucuna varılmıştır. Vibrio cholerae ve Serratia liquefaciens'de, 

sinyal moleküllerinin sırasıyla ekzopolimerik maddelerin üretimini ve 
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biyofilm oluşumu için gerekli hücre agregasyonunu kontrol ettiği 

gözlemlenmiştir (González Barrios ve ark 2006). Bununla birlikte, van Houdt 

ve ark (2004) biyofilm oluşumu ile gıda işleme ortamlarından izole edilen 

Gram negatif bakterilerde çekirdek sinyallerinin üretimi arasında bir ilişki 

bulamamışlardır. Ancak, çekirdek sinyalleri üretiminin, antimikrobiyallere 

karşı direnç artışı gibi, biyofilm ile ilgili diğer tepkileri tetiklediği 

gözlemlenmiştir. Biyofilmlerde sinyal molekülleri tespit edilmiş olmasına 

rağmen biyofilm oluşumundaki kesin rolleri hala net değildir. Biyofilm 

oluşumunun farklı aşamalarında QS sinyallerinin oynadığı rolü anlamak için 

daha ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir. Biyofilmler gıda işleme 

ortamında kalıcı bir sorundur. QS'in engellenmesi biyofilm oluşumunu 

ortadan kaldırabilir, bozulmayı geciktirebilir, gıda üretimi ve güvenliğine 

fayda sağlayabilir (Annous ve ark 2009). 

2. GIDA BOZULMASINDA QUORUM SENSİNG 

SİNYALLERİ 

Gıda işleme aletlerinin ve yüzeylerinin yetersiz dezenfeksiyonu, gıda 

kaynaklı patojenlerin gelişimine olanak sağlar. Bu patojenik 

mikroorganizmalar, zamanla biyofilm oluşumuna neden olur. Gıda işlemede 

bu anlamda kontaminasyon sorunu ile bilinen sektörlerin başında süt ürünleri, 

kümes hayvanları ve et işleme yerleri gelmektedir (Frank ve ark 2003, Jessen 

ve Lammert 2003, Somers ve Lee Wong 2004, Chen ve ark 2007). Gıda 

işleme endüstrileri, gıda kaynaklı patojenlerin yaygın olarak bulunduğu 

yerlerdir. Yersinia enterocolitica, Campylobacter, Listeria, Salmonella ve 

Staphylococcus aureus sıklıkla, uygun olmayan koşullarda hazırlanan, 

pişirilen, muhafaza edilen ve kontamine olmuş ürünleri tüketen insanlarda 

hastalık oluşturmaktadır (Farber ve Peterkin 1991, Dewanti ve Wong 1995, 

Kim ve ark 2008). Gıda bozulması karmaşık bir süreçtir. Çeşitli kitinolitik, 

lipolitik, proteolitik ve pektinolitik biyokimyasal reaksiyonların yardımıyla 

gerçekleştiği bilinmektedir. Bozulmuş gıdalardaki QS sinyallerinin 

tanımlanması, gıda bozulma sürecini anlamada yeni bir yön sağlamış ve 

QS'nin gıda bozulmalarını da düzenlediği açıkça görülmüştür. 

Mikroorganizmaları uzaklaştırmak ve proses hatlarında 

mikroorganizmaların kolonizasyonunu veya kalıcılığını önlemek için üretim 

tesisinde hijyen koşullarının korunması son derece gereklidir. Biyofilm 

oluşumunu mümkün olduğunca önlemek için farklı mekanik, kimyasal ve 

termal işlem yöntemleri kullanılır (Reddy ve ark 2019). 
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2.1. Süt ve Süt Ürünleri 

Bakteriyel bozulmaya eğilimli gıdalardan biri de süt ve süt 

ürünleridir. Farklı süt işleme aşamaları boyunca yüksek ve düşük sıcaklıklara 

dayanıklı geniş bir bakteri yelpazesi mevcuttur. İşleme yerleri ve materyalleri, 

işleme yüzeylerine yapışan B. cereus sporları gibi bazı bakteri türleri ile kalıcı 

olmasının yanı sıra diğer bakteri hücrelerinin işleme hattına hızlı bir şekilde 

yapışmasına yardımcı olur (Marchand ve ark 2012). İyi bilinen termofilik 

basiller olan Geobacillus, 65 °C'de gelişim gösterebilir ve ısıya dayanıklı 

sporları süt tozu üretimi için sorun teşkil etmektedir (Palmer ve ark 2010). 

Pseudomonas, ısıl işlemden önce süt soğutma tanklarının ve boru hatlarının 

yüzeylerinde düşük sıcaklıklarda gelişen, biyofilmler oluşturan, sıklıkla sütün 

bozulmasına yol açan ısıya dayanıklı glikolitik, lipolitik, proteolitik ve 

lesitinolitik enzimler salgıladığı bilinen bir gıda patojenidir (Marchand ve ark 

2009, Bai ve Rai 2011). Süt ve diğer süt ürünleri, düşük sıcaklıklarda 

gelişimlerine devam ettikleri için psikrotrofik bakterilerle sorun yaşarlar. 

Bunun yanı sıra, Pseudomonas biyofilmleri diğer patojenik bakterilerle (örn. 

Listeria monocytogenes) biyofilmlerde uyumlu bir şekilde yaşamıştır 

(Marchand ve ark 2009). L. monocytogenes, zorlu koşullar altında gelişim 

gösterebilen bir patojendir. L. monocytogenes'in iki QS sistemi, luxS ve 

yardımcı gen düzenleyici (agr) tarafından sinyal molekülleri olarak AI-2 ve 

küçük peptitler ürettiği bilinmektedir. Sütün mikroorganizmalar tarafından 

bozulması, sütte bulunan lipitlerin ve proteinlerin lipolitik ve proteolitik 

enzimler tarafından parçalanmasından kaynaklanmaktadır. Hücre dışı lipolitik 

ve proteolitik enzimlerin üretimi, Serratia proteamaculans suşu B5a'da, AHL 

aracılı QS sisteminin regulonu altındadır. Bu da sütün bozulmasında QS'in 

etkili olduğunu göstermiştir (Bai ve Rai 2011). Christensen ve ark (2003), 

pastörize sütün S. proteamaculans doğal suşu ile inokulasyonunun 37 °C'de 

18 saatlik depolamadan sonra bozulmaya neden olduğunu, inaktive edilmiş bir 

sprI geni içeren bir mutant ile inokulasyonun ise bozulmaya neden olmadığını 

bildirmiştir. Bununla birlikte sprI mutantı ile inokule edilmiş süte 3-oxo-C6-

HSL ilave edilmesinin, sütün bozulmasında AI moleküllerinin rolünün 

olduğunu da belirtmiştir. Aynı zamanda psikrotrofik bakteriler Enterobacter 

spp., Pseudomonas spp., Serratia spp. ve H. alvei tarafından hem çiğ hem 

pastörize sütte AHL üretiminin QS'in süt ve süt ürünlerinde bozulmasında 

önemli rol oynadığını göstermektedir (Reddy ve ark 2019). Ayrıca, düşük 

bakteri popülasyonu (102 CFU/mL) içeren normal sütte önemli miktarlarda 

furanosil BAI-2 sinyallerinin saptanması, süt bozulmasında türler arası 

iletişimin potansiyel ilişkisini göstermektedir (Lu ve ark 2004). Yapılan 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 118 

 

çalışmalarda B. subtilis'in süt ürünlerinin bozulması için luxS aracılı QS 

kullandığı tespit edilmiştir (Gopal ve ark 2015, Duanis-Assaf ve ark 2015). 

2.2. Et İşleme 

Et işleme önemli sektörlerden biridir. Son derece besleyici olduğu 

için mikrobiyal patojen kontaminasyonuna karşı hassastır. Campylobacter 

jejuni ve Pseudomonas spp. gibi gıda patojenleri düşük sıcaklık koşullarında 

bile (3-8 °C) et ve et ürünlerinde bozulmalara sebep olmaktadır. Ayrıca tavuk 

ve et ürünleri bozulmalarından sorumlu bir diğer önemli bakteri türü 

Salmonella spp.’dir (Jackson ve ark 2013). C4-HSL, 3-oxo-C6-HSL, C6-

HSL, C8-HSL ve C12-HSL gibi AHL sinyallerinin donmuş kıyma ve tavukta 

bozulmalara neden olduğu belirlenmiştir. Bozulmuş numunelerde 

Pseudomonadaceae 108-109 CFU/g ve Enterobacteriaceae 103 ila 104 CFU/g 

olarak tespit edilmiştir (Liu ve ark 2006). Hafnia alvei ve Serratia spp. 

vakumla paketlenmiş etten izole edilen AHL üreten Enterobacteriaceae 

arasında baskın türler olarak tanımlanırken, Pseudomonas izolatları 

saptanabilir sayıda AHL molekülü üretmemiştir (Flodgaard ve ark 2003). 

Nychas ve ark (2007), taze etten elde edilen 18 saatlik bir P. fluorescens ve S. 

marcescens kültürüne hücresiz et ekstraktının eklenmesinin, P. fluorescens'in 

gecikme fazını ve ayrıca test edilen her iki suşun metabolik aktivitesini 

arttırdığını göstermiştir. Metabolik aktivitedeki böyle bir artış, QS moleküller 

de dahil olmak üzere hücresiz et ekstraktındaki bazı bileşiklerin varlığına 

bağlanmıştır (Nychas ve ark 2007). 

2.3. Balık ve Deniz Ürünleri 

Balıktaki kolay sindirilen bileşiklerin (glikoz, laktat, serbest amino 

asitler) konsantrasyonu ette bulunandan daha az olmasına rağmen, bozulma 

süreci benzerdir (Nychas ve ark 2007). Diğer gıda ürünleri gibi balıkların 

bozulması da tek/çoklu spesifik bozulma organizmalarının (SSO'lar) varlığı 

ile bağlantılıdır (Gram ve ark 2002). Balıklarda patojen bakterileri olan 

Aeromonas salmonicida, Aeromonas hydrophila, Vibrio anguillarum, V. 

harveyi, V. salmonicida ve Yersinia ruckeri'nin tümü AHL üretir (Kastbjerg 

ve ark 2007). Bununla birlikte bu bakteriler için hangi spesifik fenotiplerin QS 

kontrolü altında olduğunun bilinmemesinin yanı sıra bazı fenotipik 

faktörlerin, özellikle proteazların, sideroforların ve toksinlerin üretiminin 

virülans ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Li ve ark 2016). Y. ruckeri ile enfekte 

olmuş balıklarda AHL'ler tespit edilmiş, bu da QS'nin balıklarda enfeksiyon 

sürecinde düzenleyici bir rol oynayabileceğini göstermektedir (Kastbjerg ve 

ark 2007). 
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Shewanella putrefaciens ve Pseudomonas spp. sırasıyla buzlu deniz 

ve tatlı su balıklarının spesifik bozulma organizmalarıdır (Gram ve ark 2002). 

Vakumla paketlenmiş soğuk füme somonun Enterobacteriaceae ve laktik asit 

bakterileri, Carnobacterium sp. ve/veya Lactobacillus sp.'nin 107 ila 109 

CFU/g'lık yüksek konsantrasyona ulaşması ile bozulduğunu belirtmektedir 

(Jørgensen ve ark 2000). Gram ve ark (1999), bu gıda bozulma bakterilerinin, 

gıda substratında daha düşük bir konsantrasyonda bulunduklarında bile AHL 

üretebileceğini göstermiştir. Connell ve ark (2010) tarafından yapılan bir 

çalışmada, QS'in düşük hücre sayısı/yüksek yoğunluklu bakteri kümeleri 

içindeki bakterilerde modüle edildiğini, ayrıca popülasyon büyüklüğünden ve 

çevreleyen ortamdan da etkilendiğini göstermiştir. Bu çalışma, gıda ile ilgili 

durumlarda olduğu gibi QS'in çok daha düşük konsantrasyonlarda bile 

etkinleştirilebileceğini göstermektedir. AHL 3-oxo-C6-HSL, C6-HSL, C8-

HSL ve C12-HSL, gökkuşağı alabalığı filetolarının proteolitik aktivitesinden 

ve bozulmasından sorumlu olan H. alvei, S. liquefaciens, P. fluorescens ve 

Pseudomonas putida'da tespit edilmiştir. Orijinal olarak soğuk füme 

somondan izole edilen bir suş olan S. proteamaculans B5a'da, benzer AHL 

modülasyonlu proteolitik aktivite rapor edilmiştir (Christensen ve ark 2003). 

Bu durum, gıda bozulmasında QS sinyalleri AHL'lerin rol oynadığını 

düşündürmektedir.  

2.4. Meyve ve Sebzeler 

Meyve ve sebzelerde yüksek hücre yoğunluklarında (108 ila 109 CFU 

g/L) gelişen Pseudomonadaceae veya Enterobacteriaceae'nin (çoğunlukla 

Erwinia spp.) pektinolitik aktivitesi enzimatik esmerleşmeye, tatsızlıklara, 

kokulara ve/veya doku bozulmasına neden olur (Reddy ve ark 2019). Erwinia 

ve Pseudomonas, tüketime hazır sebzelerin bozulmasından sorumlu olan 

pektin liyazları, pektat liyaz, poligalakturonaz ve pektin metil esterazlar gibi 

çeşitli pektinolitik enzimler ve çok çeşitli AHL'ler (esas olarak 3-okso-C6-

HSL ve C6-HSL) üretirler. Bu sebze ve meyvelerin bozulmasına, AHL aracılı 

QS sistemlerinin dahil olduğunu göstermektedir. Ayrıca, fasulye filizlerinin 

AHL üreten pektinolitik Pectobacterium carotovorum ile inokulasyonu, 

bozulma oranını arttırmıştır (Bai ve Rai 2011). P. carotovorum subsp. 

carotovorum, hücre dışı enzimlerin pektat liyaz, pektin liyaz, 

poligalakturonaz, selülaz ve proteaz üretimi 3-okso-C6-HSL'ye bağlı QS ile 

düzenlenir. Bu veriler, bazı gıda ürünlerinin bakteriyel bozulmasının, QS ile 

düzenlenen fenotiplerden etkilendiğine dair kanıt sağlamaktadır (Bai ve Rai 

2011). Serratia marcescens MG1'de ve Serratia sp. ATCC 39006’da 
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sebzelerin bozulmasında rol oynayan hücre dışı enzimlerin salgılanması 

sırasıyla SwrI/SwrR QS sistemi, C4-HSL, SmaI/SmaR QS sistemi ve C6-HSL 

tarafından düzenlenir (Thomson ve ark 2000, Riedel ve ark 2001, van Houdt 

ve ark 2006). Bu nedenle yapılan çalışmalardan, Gram-negatif bakterilerdeki 

AHL aracılı QS sistemlerinin gıda bozulması ile geniş ölçüde ilişkili olduğu 

belirtilmektedir. Tablo 2'de, QS tarafından düzenlenen özelliklerden etkilenen 

çeşitli gıda ürünlerinin bozulmaları listelenmiştir. 

Tablo 2: QS İle Düzenlenmiş Fenotiplerden Etkilenen Bakteriyel Gıda Bozulması 

Organizma Gıda 

ürünü 

Sinyale bağlı 

fenotip 

Sinyal 

molekülleri 

Kaynak 

Pseudomonas 

fluorescens 

395 

 

Süt Proteolitik süt 

bozulması 

C4-HSL ve 

3OC8-HSL  

 

Liu ve ark 

(2006) 

Serratia 

proteomacula

ns B5a suş 

Süt Lipolitik ve 

proteolitik süt 

bozulması 

3-oxo-C6-

HSL 

Christensen ve 

ark (2003) 

Pseudomonas 

fluorescens 

Süt Proteolitik süt 

bozulması 

L-HSL α-

amino-γ-

bütirolaktonlar 

Dunstall ve ark 

(2005) 

Aeromonas 

spp. ve 

Pseudomonas 

phosphoreum  

Morina 

balığı 

filetosu 

Kitinolitik 

aktivite 

3-hidroksi-C8-

HSL 

Flodgaard ve 

ark (2005) 

Erwinia 

carotovora 

Sebzeler Selülolitik ve 

proteolitik 

aktivite 

3-oxo-C6-

HSL 

Jones ve ark 

(1993) 

Pectobacteriu

m sp. A2JM 

Fasulye 

filizi 

Pektinolitik ve 

proteolitik 

bozulma 

3-oxo-C6-

HSL 

Bai ve Rai 

(2011) 

Serratia 

plymuthica 

Sebzeler Kitinaz ve 

proteaz 

3-oxo-C6-

HSL ve C6-

van Houdt ve 

ark (2007) 
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RVH1 aktivitesi HSL 

Hafnia alvei 

ve Serratia sp. 

Vakumla 

paketlen

miş et 

Proteolitik 

bozulma 

N-3 

oxohexonol 

HSL 

Bruhn ve ark 

(2004) 

Pseudomonas 

spp. 

Et  Biofilm 

formasyonu ve 

proteolitik 

bozulma 

AHL’ler Jay ve ark 

(2003) 

Photobacteriu

m 

phosphoreum 

ve Aeromonas 

spp. 

Morina 

balığı 

filetosu 

Kitinolitik 

bozulma 

3-hidroksi-C8-

HSL 

Floodgaard ve 

ark (2005) 

 

2.5. Probiyotiklerde Quorum Sensing 

Probiyotikler canlı bakterilerdir, yeterli miktarda verildiğinde 

konakçıya sağlık açısından fayda sağlarlar. QS'nin probiyotiklerin yararlı 

etkileri ile ilişkilendirildiği bilinmektedir. Sinyal sistemine müdahale ederek 

patojenik bakterilerin virülansının başlamasını engellemektedir. Bağırsak 

mikrobiyotası, çeşitli kimyasal yapıda (yüzey ve eksojen proteinler, 

nükleazlar, lektinler, peptitler, aminler, bakteriyosinler, yağ ve amino asitler, 

laktonlar, furanonlar, vb.) çözünür küçük moleküller salgılamaktadır (Reddy 

ve ark 2019). Sinyal moleküllerinin yardımıyla mikroorganizmalar çevreyi 

tanır. Eşdeğer hücre yüzeyi, zar, sitoplazma ve nükleik asit reseptörleri ile 

etkileşime girerek konak genomu ve mikrobiyomun sürdürülebilirliği için 

belirli gen gruplarının uyarılmasıyla hızlı ve koordineli bir şekilde yanıt verir. 

Bağırsak bakterisi ve ökaryotik hücrelerin evrensel ―cross-talk‖ yöntemi şu 

şekilde özetlenebilir: 

1. Bakteriler, bağırsak lümenine QS molekülünü bırakır ve bağırsak 

epiteli üzerinde sağlamdır. 

2. Bakteriler ve ökaryotik hücre etkileşimleri doğrudan temas yoluyla 

gerçekleşir. Ökaryotik hücre biyokimyasal yolları, bakteriler tarafından 

üretilen modülinler tarafından spesifik olarak değiştirilir. 
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3. Fonksiyonel moleküllerin glikosilasyon modifikasyonları, bağırsak 

mikrobiyotası üzerinde bir etki gösterir. Patojenlere veya viral enfeksiyonlara 

karşı mücadelede yardımcı olur (Freitas ve ark 2003). 

Probiyotik L. acidophilus La-5, canlı bakterileri algıladığında laktasin 

B üretir ve bakteriyosin ekspresyonu, salgılanan peptid IP_1800'ü içeren bir 

otomatik indüksiyon mekanizması tarafından inhibe edilir (Tabasco ve ark 

2009). Moslehi-Jenabian ve ark (2009), probiyotik laktobasilleri asidik stres 

yanıtından ve bağırsakta hayatta kalmalarından korumada luxS geninin rolünü 

gözlemlemişlerdir. Chu ve ark (2011) yaptıkları çalışmada, AHL'lerin 

miktarını ve patojen A. hydrophila'nın proteaz aktivitesini etkili bir şekilde 

azaltarak probiyotik özelliklere sahip olan, QS'ye dayalı balıkların 

bağırsağından izole edilen bir bakteriyi tanımlamışlardır. Burada gram negatif 

bakterilerin AHL aracılı QS sistemlerinin gıda bozulması ile bağlantılı olduğu 

anlaşılmaktadır. Ayrıca pastörize/soğutulmuş süt, et ve balık ürünlerinde, 

vakumlu ambalajlarda ve modifiye atmosferde QS sinyal bileşiklerinin 

bulunması, günümüzdeki muhafaza yöntemlerinin yetersiz olduğunu 

göstermektedir.  

3. GIDA MUHAFAZASINDA QUORUM SENSİNG 

İNHİBİTÖRLERİ 

AHL'lerin çeşitli fırsatçı insan ve bitki patojenik bakterilerde virülans 

faktörlerinin düzenlenmesine dahil olması, AHL iletişimini spesifik olarak 

engelleyebilecek yoğun bir bileşik araştırmasının yolunu açmıştır. Klinik 

olarak bu tür bileşiklerin direnç gelişim riskini azaltabileceği aynı zamanda 

büyümeyi etkilemeden virülans ekspresyonunu bloke edebileceği ifade 

edilmektedir. QS inhibitörleri tipik olarak AHL'lerin analoglarıdır veya 

AHL'leri bozan bileşiklerdir (Bai ve Rai 2011). Avustralya kırmızı yosunu 

Delisea pulchra tarafından üretilen halojenli furanonlar umut veren bir QS 

inhibitör grubu olarak tanımlanmıştır (Givskov ve ark 1996). Bunlar, reseptör 

proteinlerine müdahale eder ve AHL sinyalini serbest bırakır (Manefield ve 

ark 1999, Manefield ve ark 2002). Bularla yapılan tedavi, P. aeruginosa ve S. 

liquefaciens'te AHL tarafından düzenlenen virülans faktörlerinin 

ekspresyonunu ve biyofilm oluşumunu azaltmıştır (Bai ve Rai 2011). Bu 

halojenli furanonların kimyasal olarak kararsız doğaları ve sitotoksisitesi, 

doğal kaynaklardan toksik olmayan QS inhibitörlerin taranmasını sağlamıştır. 

Geleneksel tıpta kullanılan bitkiler, yeni biyoaktif bileşik arayışında en umut 

verici alanlardan biridir (Hullatti ve Rai 2004, Jamuna Bai ve ark 2011). 

Meyve, bitki ve baharat özlerinden elde edilen biyoaktif diyet fitokimyasal 
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özleri, Chromobacterium violaceum O26 (CVO26) ve CV 31532'de QS'i 

önemli ölçüde inhibe etmiştir. Ekstraktlar ayrıca E. coli O157:H7 ve P. 

aeruginosa (PA-01) patojenlerinde kümelenme hareketliliğini de inhibe etmiş, 

QS ile modüle edildiği belirtilmiştir. Yaygın olarak kullanılan bir baharat ve 

aroma olan vanilya, bakteriyel QS'i engelleyebilir. C. violaceum CV026 biyo-

analizindeki vanilya fasulyesi özü, bakteriyel QS'i etkili bir şekilde 

engellemiştir. Vanilya özütü veya ondan izole edilen spesifik bileşikler, yeni 

QS inhibitörü olarak kullanılabilir. Choo ve ark (2006) vanilyanın uzun 

süredir güvenle kullanılmasının, bunların toksik furanon bileşiklerinden daha 

çok insan kullanımında avantaj sağladığını belirtmişlerdir. Girennavar ve ark 

(2008), greyfurt suyundan elde edilen doğal furokoumarinlerin, E. coli, S. 

Typhimurium ve P. aeruginosa'da AI-1 ve AI-2 aktivitesinin ve biyofilm 

oluşumunun güçlü inhibitörleri olarak hareket ettiğini bildirmiştir. Bu 

sonuçlar, greyfurt suyunun, mikrobiyal QS'i hedefleyen stratejiler geliştirmek 

için halojenli furanonlara güvenli bir alternatif kaynağı olabileceğini 

göstermektedir. Bu nedenle QS inhibitörler, AHL tarafından düzenlenen 

özelliklerin gıda bozulmasından sorumlu olduğu seçilmiş gıdalarda gıda 

koruyucuları olarak da kullanılabilir. Bitkilerden alınan QS inhibitör 

bileşiklerin bulunması, çok sayıda doğal kaynaktan aktif QS inhibitör 

bileşiklerin tanımlanması olasılığını yükseltir. QS önleyiciler, gıda 

yüzeylerinin kolonizasyonunu, toksin oluşumunu ve gıda ile ilgili bakterilerin 

çoğalmasını önleyebilir. QS inhibitörlerin doğal oluşumu, toksikolojik 

durumlarının değerlendirilmesi için önemli bir husustur ve gıdada koruyucu 

olarak kullanımlarını kolaylaştırabilir. Dolayısıyla yeni gıda muhafaza 

tekniklerinin uygulanmasına yol açabilir (Bai ve Rai 2011). 

SONUÇ 

Mikrobiyal aktivitelerin ve biyokimyasal değişikliklerin bir sonucu 

olan gıda bozulması karmaşık bir süreç olmakla birlikte yapılan çalışmalarla 

daha önce mikrobiyal virülans ve patogenezde yer alan QS'in, gıda 

bozulmasında da rol oynayabileceğine dair kanıtlar sağlanmıştır. Bozulmuş 

gıdalarda QS sinyal molekülleri tespit edilmiş olmasına rağmen, bunların gıda 

bozulmasında oynadıkları rol hala net değildir. Gıda ekosistemlerindeki QS 

sistemlerinin mekanizmasını anlamak, QS'in hedeflenmesine ve gıda 

bozulması sorununun ele alınmasına yardımcı olabilir. QS inhibitörler, gıda 

güvenliğini artırmak ve raf ömrünü uzatmak için gıda koruyucuları olarak 

kullanılabilir. Bu anlamda yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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GİRİŞ 

Yeni bir terapötik ajanın geliştirilmesi ilacın farmakokinetik, 

farmakodinamik ve toksikolojik özelliklerinin araştırılmasını içeren preklinik 

bir tarama aşamasını içerir. Klinik öncesi inceleme hem in vitro modellere 

hem de çeşitli hayvan türlerinde in vivo deneylere dayanmaktadır. İnsan ve 

deney hayvanlarından elde edilen doku ya da enzimler kullanılarak in vitro 

karşılaştırmalı çalışmalar yapılmaktadır. Bu gerçekleştirilen metabolizma 

modellerinin kullanıldığı in vitro ilaç metabolizma çalışmaları, hastalarda 

toksikoloji çalışmalarında elde edilen risk değerlendirme bilgilerinin daha iyi 

bir şekilde tahmin edilmesine olanak sağlar. İlaç endüstrisindeki sürekli artan 

ihtiyaç doğrultusunda, ilaç geliştirme süreci uzayarak daha da maliyetli 

olmaya başlamıştır. İnsan ve hayvan dokusu ile enzimlerinin kullanıldığı in 

vitro çalışmalar, uygun maliyetli ve zamanın efektif kullanılabildiği klinik 

çalışmaları hedeflemektedir. Örneğin, in vitro çalışmalar ile potansiyel ilaç-

ilaç etkileşimleri ile çevresel ajanların, etnik kökenin, cinsiyetin ve genetiğin 

bir ilacın metabolizması üzerindeki etkileri incelenebilmektedir (Gardiner ve 

Begg, 2006). 

Biyotransformasyon, karaciğer başta olmak üzere böbrek, akciğer, 

bağırsak gibi organlar ve deri gibi dokularda meydana gelir. Karaciğer ilaç 

metabolizmasını incelemek için in vitro yöntemlerden biri olan subselüler 

sistemler, mikrozomal ve sitozolik fraksiyonlar ile saflaştırma teknikleriyle 

veya heterolog tamamlayıcı DNA (cDNA) ekspresyon sistemi yoluyla elde 

edilebilen izole enzim preparatları gibi ilaç metabolize eden enzim 

fraksiyonlarından oluşmaktadır (Wrighton ve ark., 1995). 

İn vitro sistemler, bir ilacın türlere özgü toksik veya farmakolojik 

etkilerinin açıklanmasında faydalı olabilecek farklı türlerde oluşturduğu 

metabolitlerin profilini karşılaştırmak için kullanılabilir. İlacın doğrudan 

hepatosit üzerindeki etkisi hücresel sistemlerle incelebilir. Bununla birlikte in 

vitro yöntemler ile elde edilen bilgiler toksikolojik testler için rasyonel ve 

doğru türlerin seçiminde yardımcı olmaktadır. Çalışmalardan elde edilen 

bilgiler bir ilaç adayının klinik gelişimini desteklemek için de kullanılabilir. 

Spesifik olarak in vitro sistemler bir ilaç adayının insandaki metabolitlerini 

tanımlamak için kullanılabilir. Sonrasında ise deney hayvanları ile yapılan 

çalışmalarda bu metabolitler öngörülenler ile karşılaştırılmaktadır (Wrighton 

ve Stevens, 1992). Bu derlemede, ilaç metabolizma araştırmalarında 

kullanılan in vitro bir yöntem olan subselüler sistemler hakkında bilgi 

verilmesi amaçlanmaktadır. 
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1. SUBSELÜLER SİSTEMLER 

Hepatik ve ekstrahepatik hücrelerden birçok enzim eksprese edilir. Bu 

enzimlerinden bazıları organlara spesifik olarak nitelendirilse de hepatik ve 

ekstrahepatik hücreler genellikle belirli organellere lokalize olan çok sayıda 

ksenobiyotik ve endobiyotik metabolize edici enzimleri içerir. Bu nedenle 

bireysel olarak subselüler fraksiyonların çoğu ilaç metabolize edici enzimleri 

içeren sitozol, mikrozomlar ve mitokondri gibi yüksek konsantrasyonlu enzim 

kaynakları olarak kabul edilmektedir. Endoplazmik retikulumdan eksprese 

edilen P450’ler ve UDP glukuronil transferazlar (UGTs), flavin içeren 

monooksijenazlar (FMOs), karboksilesterazlar (CESs) ve epoksit hidrolazlar 

(EHs) gibi enzimler ağırlıklı olarak ilaç metabolizmasında görev alırlar. 

Dolayısıyla birçok organdan ve türden izole edilen mikrozomlar, in vitro 

metabolizma çalışmalarında kullanım için en popüler olan subselüler 

fraksiyonlardır. Genellikle ilaç metabolizmasında büyük rol oynayan organ 

karaciğerdir. Fakat spesifik enzimlere ve ksenobiyotiklere bağlı olarak diğer 

organlar da metabolizma için önem arz eder. Örneğin; UGT1A7, 1A8 ve 

1A10 ağırlıklı olarak gastrointestinal kanaldan eksprese edilmektedir (Burke 

ve Orrenius, 1979). 

Ksenobiyotik metabolizması için subselüler fraksiyonların avantajları 

arasında hazırlık aşamalarının basit olması, inkübasyon koşullarının esnekliği 

(kofaktörler, tampon, pH, optimum analiz için sıcaklık) ve hem kolay hem de 

uzun süreli saklama imkanına sahip olması yer alır. Fakat subselüler 

fraksiyonların hazırlanması sırasında bazı enzimlerin kararsız olması, hücresel 

heterojenitenin kaybı (çoklu hücre tiplerinden oluşan organlar) ve çoklu 

kofaktör ile subselüler bileşiklerin tamamlanmasının gerektiği ardışık 

metabolizma olaylarını sınırlandırma gibi dezavantajları da bulunmaktadır. 

Bununla birlikte subselüler sistemlerin, inkübasyon koşullarının esnekliği ve 

farklı fraksiyonları test etme kabiliyetlerinin yanında inkübasyon şartlarının 

bir ilacın klirensinde hangi metabolize edici enzimin görev aldığının 

belirlenmesine yardımcı olması gibi temel özellikleri vardır. Çok hücreli 

tiplerden olan subselüler fraksiyonlardan elde edilen veriler metabolizma ve 

hedef organ toksisitesi arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlamaktadır 

(Mohutsky ve ark., 2008). 

1.1.Subselüler Fraksiyonların Genel Hazırlık Protokolü 

Çoklu subselüler fraksiyonların izolasyonu kısaca şu şekilde 

özetlenebilir; çalışılacak olan hücrenin uygun bir tamponda 

homojenizasyonunu (dokular kıyıldıktan sonra blenderden geçirilir ve 
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homojenleştiriciler kullanılır) sağlanır ve ardından diferansiyel santrifüjleme 

(parçacıkların yoğunluğu ve büyüklüklerine göre kullanım farklılık gösterir) 

kullanılır. Son olarak da pelet uygun bir saklama tamponunda yeniden 

süspansiyona alınabilir ya da fraksiyonun izolasyonu (Şekil 1) 

gerçekleştirilebilir (Mohutsky ve ark., 2008).  

Subselüler fraksiyonların izolasyonu için en yaygın ilaç metabolize 

edici organlardan olan karaciğer ve bağırsak tercih edilir. Karaciğer için olan 

prosedür kısaca şu şekildedir: (i) İşlem eksize edilen karaciğerin tampon 

yardımıyla 4°C’ye kadar soğutulmasıyla başlar ve kalan tüm tamponlar ile 

işlemler mümkün olan en iyi enzim stabilitesini sağlamak amacıyla 4°C’de 

gerçekleştirilir. (ii) Daha sonra karaciğer dört hacimli buz soğukluğundaki 

tampon içinde homojenize edilir ve sağlam hücreleri, hücresel kalıntıları ile 

çekirdeği çıkarmak için düşük hızda (1000 x g) 20 dakika santrifüjlenir. 

Santrifüjden sonra alt kısımda hücresel kalıntıları ve çekirdeği içeren pelet 

kısmı ile üst kısımda mitokondri ile lizozomları içeren süpernatant kısmı 

ayrışmış olur. (iii) Bu aşamadaki süpernatant, mitokondri ve lizozomlar gibi 

istenmeyen organları ayrıştırmak için 10,000 x g’de 20 dakika santrifüjlenir. 

Elde edilen pelet, ilaç-metabolizma ile ilgili diğer deneylerde kullanılabilir. 

Santrifüjden sonra alt kısımda mitokondri ve lizozomları içeren pelet kısmı ile 

üst kısımda süpernatant bulunur. Bu aşamadaki süpernatant S-9 (sitozolik) 

fraksiyonudur. Süpernatant, mikrozomları (endoplazmik retikulum peleti) elde 

etmek için 100,000 x g’de 60 dakika santrifüjlenir. (iv) Sanrifüjden sonra altta 

kalan pelet kısmı mikrozomal fraksiyonu, üstte kalan süpernatant kısmı da 

sitozolik fraksiyonu içerir. (iv) Bu subselüler fraksiyonlar -80°C’de 

dondurulmuş olarak uzun yıllar boyunca saklanabilir. Aynı zamanda ilaç 

metabolizma çalışmaları için uygun bir enzim kaynağı olarak işlev görürler. 

Hazır olmaları nedeniyle subselüler fraksiyonlar çeşitli ilaç metabolizması ve 

toksisite ile ilgili çalışmalarda kullanılmaktadır. Bununla birlikte ilaç 

metabolizmasının değerlendirilmesinde baskın olan mikrozomal subselüler 

fraksiyondur. Granülsüz endoplazmik retikulum içeren mikrozomal fraksiyon 

en yaygın kullanılan in vitro modeldir çünkü çoğu ilacı metabolize eden 

sitokrom P450 enzimleri ve glukuronidasyon aktivitesi mikrozomal 

fraksiyonlarda yüksek yoğunluktadır. Sitozolik fraksiyon daha az sıklıkla 

kullanılır. Fakat metabolizmada veya belirli bir ilacın inhibisyonunda 

(sülfotransferaz veya aldehit oksidaz) rol oynayan ana enzim sitozolde 

bulunduğunda bu model oldukça yararlıdır. CYP ile hidroksilasyon, ardından 

sülfatlama ve karbonil ile indirgenme, sonrasında CYP aracılı oksidasyon ile 

bir miktar konjugasyon gibi çoklu metabolik yollar söz konusu olduğunda bu 
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metabolik yolları aydınlatmak için S-9 fraksiyonu ön plana çıkmaktadır (Sinz, 

2011). 

 
Şekil 1: Subselüler fraksiyonların (S-9 fraksiyonu, sitozol ve mikrozom) genel 

izolasyon prosedürü (Mohutsky ve ark., 2008; Sinz, 2011). 

Yöntemde minimum değişiklik yaparak bu genel prosedürün 

varyasyonlarını birçok organ ile çalışmak mümkündür. Örneğin; karaciğer 

subselüler fraksiyonları hazırlanırken bütün karaciğer kullanılır. Fakat 

bağırsak ve böbrek mikrozomları için durum farklıdır. Bunlarda subselüler 

fraksiyonlar hazırlamak amacıyla (bağırsaktan enterositleri elde edebilmek 

vb.) genel olarak yalnızca ilgili enzimleri içeren doku katmanları veya bazı 

hücre tipleri kullanılır. Ekstrahepatik organların fraksiyonlanması daha zor 

olmasına rağmen istenen fraksiyonu çok sayıdaki dokudan elde etmek 

mümkündür. Genellikle bu fraksiyonlar ticari olarak temin edilebilmektedir. 

İzole edilen fraksiyonların ilgili organelleri temsil ettiğinin güvencesi ise 
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fraksiyonun, o organel için belirteç olan enzimler (Tablo 1) ile zenginlenmiş 

olmasıyla kontrol edilmektedir (Mohutsky ve ark., 2008). 
 

Tablo 1: Subselüler fraksiyonlar için seçilmiş enzim belirteçleri (Mohutsky ve ark., 

2008). 

Subselüler Yerleşim Belirteçler 

Mikrozomal 
Glukoz 6 fosfataz 

Sitokrom c redüktaz 

Mitokondrial 

Süksnik INT redüktaz 

Sitokrom c oksidaz 

Süksinat dehidrojenaz 

Ksantin oksidaz 

Glutamat dehidrojenaz 

Monoamin oksidaz 

Sitozol 

Laktat dehidrojenaz 

Glutatyon S transferaz 

Alkol dehidrojenaz 

Golgi Galaktosiltransferaz 

Lizozomal 

Asit fosfataz 

β-glukuronidaz 

N-asetil-β-glukuronidaz 

Peroksizom Katalaz 

Plazma membranı 
Alkalin fosfataz 

Alkalin fosfodiesteraz 
 

 

1.1.1. Hazırlık Protokolünde Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Karaciğer hücresinin alt fraksiyonlarının her bir bileşeni için 

izolasyon teknikleri incelenerek bulgular morfometri ve biyokimyasal 

analizler ile ilişkilendirilir. Her bir subselüler fraksiyon için olası 

kontaminasyonlar göz önüne alınır. İn vitro çalışmaların doğal olmayan bir 

yapısı olmasından dolayı biyokimyasal verilerin belirli organellerle düzgün 

eşleşmeyeceği ve bu durumun in vivo çalışmaların değerlendirilmesinde 

yanlış sonuçlara yol açabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle kullanılan 

fraksiyonların birçok organdan hazırlanması için farklı protokolleri anlatan 

subselüler fraksiyon hazırlama yöntemleri üzerinde araştırmalar yapılmıştır. 

Karaciğer mikrozomlarının glikojen partikülleriyle kontaminasyonunu 

önlemek için aç bırakılan hayvanların karaciğerinden mikrozom hazırlanması 
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tavsiye edilmektedir. Ayrıca araştırmacılar tek bir mikrozom hazırlama 

yönteminin evrensel olarak bütün organlara uygulanamayacağını belirtmiş ve 

dolayısıyla bu durum, granüllü ve granülsüz (ribozumlu ve ribozomsuz) 

mikrozomlardan oluşan mikrozomal fraksiyonların tanımlanması ile detaylı 

olarak aydınlatılmıştır (Dallner, 1978). Başarılı bir izolasyon için her iki 

mikrozom türünün farklı hayvanlar ve organlar arasında ayrılması genel 

yöntemde modifikasyonları gerektirebilir. İlk olarak belirli bir fraksiyonun 

yüksek geri kazanım ve kirlilik veya düşük geri kazanım ile yüksek saflığı 

arasında seçim yapılmalıdır. Buna ek olarak fraksiyonun aşırı 

homojenizasyonu granüllü mikrozomlara zarar verir ve enzim aktivitesinin 

azalmasına neden olur. Bu sorunu çözmek için alternatif yöntemler 

geliştirilmiştir. Sıçan karaciğerinin granüllü mikrozomlarının zarar görmeden 

hazırlanması, karakterizasyonu, ribozomal mebranöz bileşenlerine ayrılması 

için puromisin ile potasyum klorür kullanılan bir yöntem tercih edilmektedir 

(Adelman ve ark., 1974). 

Tavşan karaciğer mikrozomları ilk santrifüjlemenin ardından ağır, 

orta ve hafif olmak üzere üç fraksiyona ayrılır. Bu üç fraksiyonun toplam ve 

spesifik enzim içerikleri esteraz, glukoz-6-fosfataz, ATPaz, arilsülfataz, anilin 

hidroksilaz, NADH-sitokrom-c redüktaz, NADPH-sitokrom-c redüktaz, 

sitokrom b5 ve P450 kullanılarak belirlenir. P450 ve elektron taşıma 

reaksiyonları gerektiren tüm diğer enzimlerin hafif fraksiyonda daha 

konsantre olduğu tespit edilmiş ve diğer fraksiyonlara enzim eklendiğinde 

mikrozomal fraksiyonların birkaç vezikül türü içerdiği tespit edilmiştir (Imai 

ve ark., 1966). 

Mikrozomlarla 1/10 oranında %0,26 sodyum deoksikolat kullanılarak 

sıçan karaciğer mikrozomlarının subfraksiyonu olan ribozom içermeyen 

granülsüz endoplazmik retikulum elde edilir. Bu prosedürün ardından 

fraksiyonları karakterize etmek için elektron mikroskobu ve enzim analizleri 

kullanılır. Membrana gömülü olarak bulunan enzimler depolama ve 

seyreltmeye göre farklı şekilde tepki göstermektedir. Bu durum subselüler 

yapıya etki eden dış ajanların enzim aktivitesini kontrol edebileceğini 

göstermiştir (Ernster ve ark., 1962). 

Büyük organellerden elde edilen homojenatlardan oluşan subselüler 

fraksiyonlar, sükroz yoğunluğu veya ters akım bölümlenmesine göre santrifüj 

kullanılarak ayırt edilir. Ters akım bölümlenme tekniği lizozomların ve 

endoplazmik retikulumun, yüzey özelliklerine göre parçacıkların ayrılması 

yoluyla plazma zarından ayrılmasını arttırır. Endozomlar ve golgi 

fraksiyonları gibi küçük subselüler fraksiyonların izolasyonu daha fazla tespit 
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edilir. Endozomlar, endojen ligandların plazma zarından aktarıldıktan sonra 

yerleştiği zar boşluklarıdır. Endozomlar mekanizma olarak tam olarak 

tanımlanamamasına rağmen endojen ligandları hidrolize ettiği, reseptörleri 

geri dönüştürdüğü ve hücreler arası sinyali yükselttiği bilinir. Karaciğer 

homojenatlarından mikrozom elde edebilmek için golgi fraksiyonları 

hazırlanır. Sonrasında pelet hafifçe yeniden süspanse edilip sükroz ile 

santrifüj edilir ve her bir fraksiyon toplanıp sükroz içinde yıkanır. Golginin 

daha fazla fraksiyonlanması, hafif ve orta fraksiyonlarının en yüksek 

galaktosiltransferaz faaliyetlerine sahip olduğunu göstermektedir (Taylor ve 

ark., 1984). Mikrozomal enzimler, golgi fraksiyonlarında daha düşük 

aktiviteye sahiptir. Organellerdeki kontaminasyonu belirlemek için bu 

fraksiyonların saflığı elektron mikroskobu ile kontrol edilir. Golgi 

membranlarının daha saf bir şekilde izole edilmesini sağlamak için sıçanlara 

intravenöz yolla sikloheksimidin verilerek karaciğerin oluşturduğu salgı 

ürünlerinin karaciğerden atılması sağlanmaktadır (Bergeron, 1979; Taylor ve 

ark., 1984). 

Herhangi bir organ veya türden subselüler fraksiyonların başarılı bir 

şekilde elde edilebilmesi için genel prosedür süresince optimal koşullara 

uyulmalıdır. Mikrozomal membranların, fraksiyonlamaya yardımcı olmak için 

kullanılabilecek negatif bir yüzey yükü yoktur. Fakat aynı zamanda 

fraksiyonlama sırasında mevcut olan proteinler kendine özgür bir pH 

tamponlama kapasitesine sahiptir. Bununla birlikte proteinlerin kendine özgü 

bir pH tamponlama kapasitesine sahip olmasına rağmen homojenizasyon ve 

santrifüjleme sırasında tamponda sükroz kullanılması gerekmektedir. Ayrıca 

yaygın olarak kullanılan laboratuvar hayvanlarından elde edilecek 

mikrozomal fraksiyonlardaki glikojen kontaminasyonunu azaltmak için 

hayvan 20 saat boyunca aç bırakılmalıdır. Genel hazırlık protokolünde serin 

proteaz veya esteraz inibitörü olan fenilmetilsülfonil florür (PMFS), 

homojenleştirme tamponu ve şelatlama maddesi olan etilendiamin tetraasetik 

asit (EDTA), tiyol koruyucu madde olan didiyotreitol ve bütillenmiş 

hidroksietülen gibi maddeler lipid peroksidasyonu ile protein bozulmasını 

geciktirmek için mikrozomal tamponda katkı maddesi olarak kullanılabilirler. 

Ayrıca yüksek hızlı santrifüjleme aşamasında mikrozomal veya subselüler 

fraksiyondan hemoglobin ve nükleik asitleri çıkarmak için pirofosfat tampon 

kullanılmaktadır (Guengerich, 1994). 
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1.1.2.Karakterizasyon 

Belirli spesifik enzimlerin, farklı organellere özgü lokalizasyonları bu 

enzimlerin karakteristik belirteçler olarak kullanılmasını sağlar (Tablo 1). 

Belirli enzimler tarafından gerçekleştirilen reaksiyonlar, preparatların 

karakterizasyonuna ve farklı subselüler fraksiyonlar ile kontaminasyonun 

belirlenmesine olanak sağlar. Mikrozomal fraksiyonun genel karakterizayonu 

için çoğunlukla glikoz-6-fosfataz ve sitokrom c redüktaz kullanılır. Bununla 

birlikte trikarboksilik asit döngüsü için gerekli olan enzimler ve 

mitokondrideki diğer işlemler nedeniyle mitokondriyal fraksiyonun 

karakterizasyonunu için çok sayıda enzim (ksantin oksidaz, glutamat 

dehidrojenaz, monoamin oksidaz, süksinat dehidrojenaz, sitokrom c redüktaz, 

süksinik INT redüktaz) kullanılır. Sitozolik fraksiyonun belirteçleri arasında 

laktat dehidrojenaz (LDH), glutatyon-S-transferaz (GST) ve alkol 

dehidrojenaz bulunmaktadır. Golgi fraksiyonları galaktosiltransferaz ile 

izlenir. Lizozomları karakterize etmek için β-glukuronidaz, N-asetil-β-

glukuronidaz ve asit fosfataz kullanılır. Peroksizomlar ise katalaz ve plazma 

membranlar aracılığı ile alkalin fosfataz ve alkalin fosfodiesteraz ile 

değerlendirilmektedir (Mohutsky ve ark., 2008). 

Elektron mikroskobu, morfoloji ve diğer organellerle kontaminasyona 

dayalı subselüler organel fraksiyonlarını karakterize etmek için nadir olarak 

kullanılan yöntemlerdir. Gine domuzu karaciğer mikrozomlarından 

deoksikolat ile ekstraksiyon yoluyla hazırlanan ribozomdan düzgün bir 

görüntü elde edebilmek için elektron mikroskobu ile analiz tercih 

edilmektedir (Kirsch ve ark., 1960). İzole olarak yetiştirilen Gine domuzunun 

beyin sinir uçları, myelinli bölümleri ve mitokondrisinin sükroz ile 

santrifüjlenmesi sonucunda nükleus, hücre atıkları, mikrozomlar ve 

ribozomlar hazırlanıp elektron mikroskobu ile karakterize edilmiştir (Gray ve 

Whittaker, 1962). Ayrıca tüm hücrenin organel yüzey alanı/hacim oranlarını 

ve bunların enzim aktivitesi ile nasıl bir ilişkisi olabileceğini anlamada yararlı 

olan elektron mikrografları kullanılarak morfolojik çalışmalar da 

yapılmaktadır (Gray ve Whittaker, 1962). Karaciğerdeki yapıların önemi, 

sıçan karaciğerinin stereolojik ve morfometrik çalışmalarından sonra 

anlaşılmıştır. Bu çalışmalar hem granüllü endoplazmik retikulumun hem de 

mitokondrinin karaciğer parankimal hücrelerinde tüm subselüler bileşenlerin 

en büyük yüzey alanlarına sahip olduğunu ve bu morfometrik verilerin, 

mikrozomal P450’nin fenobarbital indüksiyonunun biyokimyasal çalışmaları 

ile korelasyon sağladığını göstermiştir (Loud, 1968; Stäubli ve ark., 1969). 
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1.1.3.Saklama Koşulları 

Subselüler fraksiyonların avantajlarından birisi de kolayca 

dondurulmaya ve saklanmaya elverişli olmalardır. Karaciğerin in vitro 

metabolizma çalışmalarında oldukça değerli olmasından dolayı -80°C’de 

homojenat, sitozol, mikrozomal peletler, mikrozomal süspansiyonlar ya da 

dondurulmuş parçalar halinde depolanmasının etkileri incelenmiştir. 

Bazılarının -80°C’de depolanmasının ilaç metabolizması üzerinde çok az 

etkisi olmasına rağmen araştırmalara devam edilmiştir. Bu araştırmalarda 

donma, çözülme ve zamanın (2 yıla kadar -80°C’de saklanan karaciğerler) 

insan karaciğer mikrozomlarındaki etkileri incelenmiş ve sonuçlar da 

CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/5 

veya CYP4A9/11’in katalitik aktivitelerinde değişiklik olmadığı tespit 

edilmiştir (Pearce ve ark., 1996). Buna karşı doku parçaları, mikrozomlar 

veya homojenatlar olarak çeşitli süreler boyunca depolanan insan hepatik 

ksenobiyotik metabolize edici enzimin daha önce yapılmış bir çalışmasında 

konjuge edici enzimlerin stabil olduğunu ve P450 davranışının tahmin 

edilemez olduğu saptanmıştır (Powis ve ark., 1988; Pearce ve ark., 1996). Altı 

ay boyunca -80°C’de depolanan karaciğer mikrozomları ve donmuş karaciğer 

küplerini kullanan bir çalışmada glutatyon konjugasyonunun %20 azalmasına 

rağmen P450 aktivitelerinin stabil olduğu ve taze dokulara kıyasla çeşitli 

enzim aktiviteleri üzerinde çok az etki gösterdiği bildirilmiştir (Pearce ve ark., 

1996). Karaciğerden elde edilen subselüler fraksiyonların veya tam hücre 

preparatlarının başarılı bir şekilde depolanması için çalışılacak dokunun 

kalitesinin yüksek olması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmalar için alınan 

doku ve organlar dondurulmadan hemen çalışılacaksa 24 saat içinde 

çalışmalara başlanması tavsiye edilmektedir (Powis ve ark., 1988; Pearce ve 

ark., 1996). 
 

1.2.Karaciğer İle Hazırlanan Subselüler Fraksiyonlar 

İlaçların metabolizmasında görev alan en önemli sistemlerden biri 

olan karaciğer, subselüler fraksiyonların izolasyonu için en yaygın olarak 

kullanılan organlardan birisidir. Bununla birlikte karaciğer için izolasyon 

prosedürleri çoğunlukla aynıdır. Fakat yapılan araştırmalara göre, yöntemde 

minimum düzeyde değişiklikler yapılarak çeşitli modifikasyonlar 

gerçekleştirilmektedir (Amar-Costesec ve ark., 1974). Genel hazırlık 

protokolünde anlatıldığı gibi karaciğerden elde edilen subselüler fraksiyonlar 

ilaç metabolizma çalışmaları için uygun bir enzim kaynağı olarak işlev 

görürler (Sinz, 2011). 
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CYP11A1’in D3 vitamini üzerindeki etkisinin başlıca ürünü olan 20-

hidroksivitamin D3 biyolojik olarak aktiftir. Aynı zamanda 1,25-

dihidroksivitamin D3 gibi proliferasyonu inhibe edebilir ve bir dizi hücrenin 

farklılaşmasını sağlayarak anti-inflamatuvar özellik gösterebilmektedir. Fakat 

1,25-dihidroksivitamin D3’ten farklı olarak, yüksek dozlarda toksik 

hiperkalsemiye neden olmaz ve bu nedenle hiperproliferatif ile otoimmun 

bozuklukları tedavi etmek için tercih edilmektedir. Bu nedenle 20-

hidroksivitamin D3’ü, fare karaciğer mikrozomlarının metabolize etme 

yeteneğini analiz etmek için çalışmalar yapılmıştır. Araştırmacılar bu amaçla 

on haftalık dişi fareleri dekapite ederek karaciğerlerini almış ve buz 

soğukluğundaki 0,25 M sükroz içine koymuşlardır. Sonrasında 0,25 M sükroz 

içindeki karaciğer 9 hacime ayrılarak üç kademeli düşük hız geçişli 

homojenleştirici de homojenleştirilmiştir. Elde edilen homojenat 4° C’de 600 

x g’de 10 dakika boyunca santrifüj edilmiştir. Süpernatant ayrıldıktan sonra 

mitokondriyal fraksiyonu çöktürmek için 4° C’de 6000 x g’de 15 dakika 

boyunca santrifüj edilmiştir. Elde edilen süpernatant kalan mitokondriyi 

çöktürmek için 4° C’de 11,000 x g’de 15 dakika boyunca santrifüj edilmiş ve 

sonrasında süpernatant 4° C’de 107,000 x g’de 1 saat süresince santrifüj 

edilmiştir. Sonrasında mikrozomal pelet 0,25 M sükroz içinde 

homojenleştirici ile homojenleştirilerek yeniden süspanse edilerek ve 

mikrozomları yıkamak için 4° C’de 107,000 x g’de 1 saat boyunca santrifüj 

edilmiştir. Sonrasında mikrozomal pelet homojenleştirme yoluyla 0,25 M 

sükroz içinde tekrar süspanse edilmiş ve kullanılana kadar -80° C’de 

saklanmıştır. Sonrasında 1,5 mg/mL’lik konsantrasyondaki fare karaciğer 

mikrozomları 0,25 M sükroz, 50 mM N-(2-hidroksietil) piperazin-N’-(4-

butansülfonik asit) (HEPES) (pH: 7,4), 20 mM potasyum klorür (KCI), 5 mM 

magnezyum sülfat (MgSO4) ve 0,2 mM EDTA içeren %0,45 2-hidroksipropil-

β-siklodekstrin (siklodekstrin) içinde 20-hidroksivitamin D3 ile inkube 

edilmiştir. Siklodekstrin, 20-hidroksivitamin D3 substratının çözeltide 

tutulmasını sağlamak için kullanılmıştır. Ayrıca inkubasyon 2 mM glukoz-6-

fosfat, 2 U/mL glukoz-6-fosfat dehidrojenaz ve 500 mM NADPH içeren bir 

kofaktör ve rejenerasyon sistemi içermektedir. İnkubasyon hacmi 0,5 mL 

olarak belirlenmiştir. Numuneler 8 dakika boyunca 37° C’lik su banyosunda 

50 devir çalkalanarak ön inkubasyonu yapılmış ve daha sonra reaksiyonlar 

NADPH ilavesi ile başlatılmıştır. 37° C’de inkubasyondan sonra reaksiyon 

2,5 hacimli buz soğukluğundaki diklorometan ile durdurulmuştur. Örnekler 

vortekslenip 607 x g’de santrifüjlenmiş ve oluşan alt organik faz atılıp, üstteki 

sulu faz alınarak üç kez diklorometan ile ekstrakte edilmiştir. Ekstraksiyondan 
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sonra örnekler azot gazı altında 30° C’de uçurularak ve gerekli çözücü ile 

çözülerek yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile analizler 

gerçekleştirilmiştir (Cheng ve ark., 2014). 

Bisiklol, sentetik bir anti-hepatit ilacıdır ve öncelikli olarak CYP3A 

tarafından metabolize edilir. Bisiklol ile metformin, pioglizaton, atorvastatin, 

fenofibrat, siklosporin A ve takrolismus gibi ilaçlar birlikte uygulandığında 

ilaçlar arasındaki farmakokinetik etkileşimleri değerlendirmek için fare 

karaciğer mikrozomları kullanılarak in vitro çalışmalar yapılmıştır. Mikrozom 

elde etmek için erkek sıçanlar dekapite edilerek karaciğerleri hızlı bir şekilde 

alınmış ve buz soğukluğundaki 0,25 M sükroz tamponunda (50 mM Tris-HCl, 

pH: 7,4) homojenleştirilmiştir. Homojenatlar 4° C’de 10,000 x g’de 20 dakika 

süreyle santrifüjlenmiştir. Elde edilen süpernatantlar da 4° C’de 105,000 x 

g’de 60 dakika süre ile santrifüj edilmiştir. Sonrasında ise elde edilen 

mikrozomal peletler 0,25 M sükroz içinde yeniden süspanse edilmiş ve 

kullanılana kadar -80° C’de depolanmıştır. Sonrasında mikrozomal 

inkubasyonlar 3 mM magnezyum klorür (MgCI2) ve 1 mg/ml mikrozomal 

protein içeren 50 mM Tris-HCI tamponunda (pH: 7,4) yapılmıştır. İlaçların da 

stok çözeltisi metanolde hazırlanmış ve son inkubasyon hacmi 0,2 ml olarak 

belirlenmiştir. Sonrasında 37° C’de ön ısıtma işleminin ardından reaksiyon 

NADPH üretici sistem (0,011 M β-NADP, 0,1 M glikoz-6-fosfat ve 10 U 

glikoz-6-fosfat dehidrojenaz) ilave edilerek başlatılmıştır. Reaksiyon iki 

hacimli buz soğukluğundaki asetonitril ilavesiyle sonlandırılmıştır. 

Sonrasında ise ilaçlar ratlara uygulanarak kan örnekleri alınmış, örnekler 

hazırlanarak HPLC ve kütle spektrometresinde (MS) analiz edilerek in vitro 

ve in vivo değerler karşılaştırılmıştır (Yang ve ark., 2019). 
 

1.3.Ekstrahepatik Fraksiyonlar 

Birçok organ ve hücre tipi çeşitli yöntemler kullanılarak alt 

fraksiyonlara ayrılabilir. Bununla birlikte endoplazmik retikulumun genel 

prosedürün son aşamasında 105,000 x g’de pelet halide çökmesi, farklı 

ekstrahepatik dokularda değişkenlik göstermektedir.  Hazırlık aşamasındaki 

farklılıklar ve birçok türden elde edilen ekstrahepatik mikrozomal 

fraksiyondaki P450 aktiviteleri araştırmacılar tarafından incelenmiştir (Burke 

ve Orrenius, 1979).  

Enzimler, özellikle de CYP3A4 gastrointestinal (GI) kanaldaki 

lokalizasyonu nedeniyle oral yoldan kullanılan ilaçların ilk geçiş 

metabolizmasında büyük bir rol oynamaktadır. Stabil mikrozomal 

preparatların elde edilmesinin zor olmasından dolayı ilk yapılan 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 146 

 

araştırmalarda GI homojenatlar ilaç metabolizmasını aydınlatmak için 

kullanılmıştır. Bununla birlikte mikrozomal preparatlardaki bu problem, 

izotonik potasyum klorür içerisine enzimatik aktivitenin stabilizatörleri olarak 

bilinen tripsin inhibitörü ve gliserol (%20) ilavesiyle giderilmiştir (Stohs ve 

ark., 1976). Biyopsi yapılarak alınan bağırsak dokusundan elde edilen S-9 

fraksiyonu, bağırsaklarda CYP3A4’te 11 katlık değişikliği göstermek için 

midazolam 1’-hidroksilasyon ile birlikte kullanılır. Bağırsak dokusundan 

mikrozom izolasyonunun, doku izolasyon yöntemine bağlı olduğu gösterilmiş 

ve bununla birlikte karaciğer ile bağırsak aktiviteleri arasında gözlenen 

farklılıklar genellikle izolasyon metoduna göre akredite edilmiştir. 

Enterositlerden izole edilen mikrozomlarda Vmax değerinin mukozal 

örneklerden izole edilen mikrozomlarla karşılaştırıldığında 10 kat daha büyük 

olduğu tespit edilmiştir (Galetin ve Houston, 2006). Ayrıca fraksiyonlardaki 

mevcut enzim miktarı mikrozomların izole edildiği bağırsak bölümüne de 

bağlıdır. Örneğin, bağırsağın proksimal bölümündeki CYP3A4 distal 

bölümlerine daha fazla miktarlarda bulunur. Sonuç olarak farklı intestinal 

mikrozom preparatları ile değişkenlik gösteren in vitro aktiviteler 

bildirilmiştir (Paine ve ark., 1997). 

Böbrek kendi içinde çoklu hücre tiplerinden oluşur. Bu nedenle 

böbrek, subselüler fraksiyonların kaynağı olarak kullanılacağı zaman her 

hücreye özgü metabolizma hakkında anlamlı veriler sağlayabilmek için 

hücrelerin ayrı ayrı izole edilmesi gerekir. Dolayısıyla böbrek, subselüler 

fraksiyonlar için kompleks bir matrikstir. Standart diferansiyel santrifüjleme 

tekniği diğer hücresel fragmentlerle kontamine olan mikrozomal 

fraksiyonların ayrışmasını sağlar. Ksenobiyotik ve endobiyotik 

metabolizmasında yer alan enzimler genellikle henle kulpunda ve proksimal 

tübülde lokalizedir. Sıçan, tavşan, fare, hamster ve kobaydan elde edilen 

böbrek mikrozomlarındaki P450, GST, UGT aktivitelerinin, hepatik 

mikrozomlara göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

böbrekler ilaç metabolizmasındaki önemini glukuronidasyon yoluyla 

göstermiştir. Anestezik olarak kullanılan propofolün glukuronid metabolitinin 

önemli bir bölümü böbreklerde oluşur ve bu, böbrek mikrozomları 

kullanılarak tespit edilmiştir (Al-Jahdari ve ark., 2006). 

Akciğer yüksek kan akışına maruz kalmakta ve ilaç metabolize edici 

enzimler çeşitli hücre tiplerinde lokalize olmaktadır (Zhang ve ark., 2006). 

Homojenizasyonu zorlaştıran yüksek bağ dokusu içeriğinin yanı sıra sıçan 

akciğerlerinden mikrozomal fraksiyonların hazırlanması, akciğerden 

hemoglobinin ayrılması için kapsamlı bir yıkama gerektirmektedir. Karaciğer 
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ile karşılaştırıldığında tavşan akciğerinde daha az miktarda endoplazmik 

retikulum bulunur. Bu nedenle akciğer P450 aktiviteleri, karaciğer P450 

enzim aktivitelerine göre çok daha düşüktür (Matsubara ve ark., 1974). Bu 

fark sıçan, fare, hamster, gine domuzu ile insanlardaki pulmoner ve hepatik 

mikrozomlar arasındaki GST, UGT, N-asetil transferaz aktiviteleri için de 

benzerdir (Litterst ve ark., 1975). Akciğer, karaciğere göre oldukça düşük 

P450 seviyelerine sahip olmasına rağmen CYP1A1, 1B1, 2A13, 2F1, 2S1 ve 

4B1 olmak üzere birkaç farklı P450 formu eksprese edilmiştir. Bununla 

birlikte akciğer, solunum yoluyla akciğere giren ksenobiyotikler için karaciğer 

kadar olmasa da metabolik olarak aktiftir ve ksenobiyotikleri metabolize 

etmektedir (Borlak ve ark., 2005). 

Kalpten elde edilen subselüler fraksiyonlar, ilaç metabolizma 

çalışmalarında nadiren tercih edilmektedir. Sıçan ve gine domuzunda kinon 

metabolizmasının aydınlatılması için yapılan çalışmalarda, kardiyak 

subselüler fraksiyonlarda lokalize olan mitokondriyal ile çözünür fraksiyonlar 

kullanılmıştır (Floreani ve Carpenedo, 1995). Başka bir çalışmada ise kalp de 

dahil olmak üzere çeşitli dokulardan elde edilen mikrozom ve S-9 

fraksiyonları kullanılarak orasin miktarının azalmasının farklı 

stereoselektivitesi gösterilmiştir (Szotáková ve ark., 2003). 

Epidermis birçok kozmetik ürüne, toksik maddeye ve çevresel 

ksenobiyotiklere maruz kalır. Bununla birlikte epidermisin yüzey alanı göz 

önüne alındığında vücudun en büyük organlarından biri konumundadır. Deri 

bu özelliklerinden dolayı birçok kimyasal maddeye karşı enzim aktivitesine 

sahiptir (Bickers ve ark., 1982). Cildin ksenobiyotik girişine engel teşkil eden 

P450 ve hidrolaz aktivitelerine sahip olduğu tespit edilmiştir (Jewell ve ark., 

2007). 

Birçok laboratuvar hayvan türünden elde edilen nazal doku, P450 ve 

diğer ilaç metabolize eden enzimler açısından incelenmiştir (Sarkar, 1992). 

Sıçanların burun boşluğunda ilaç metabolize edici enzim yoğunluğu ve 

aktivitesi (özellikle fenasatin ile klorzoksazon metabolizması) yüksek 

seviyededir. Fakat karaciğer ile karşılaştırıldığında karaciğerin çok daha 

büyük doku kitlesi nedeniyle burun boşluğundaki enzimler ilaç 

metabolizmasında daha az rol oynamaktadır. Bununla birlikte enzimlerin 

burun dokusunda lokal biyoaktivasyon ve toksisitede rol oynadığı 

bildirilmiştir (Minn ve ark., 2005). 

Reprodüktif dokular in vitro metabolizma için diğer dokular kadar 

yaygın kullanılmamasına rağmen vücuda alımında teratogenez ile 

sonuçlanabilecek ksenobiyotik metabolitlerinin araştırılmasında önemlidir 
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(Wells ve Winn, 1996). Plasentadan mikrozom hazırlanmasında karaciğer ile 

kullanılan yönteme benzer bir yöntem kullanılmıştır. Sonrasında ise 

asetilkolinesteraz (mikrozomal) ile butirilkolinesteraz (sitozolik) aktiviteleri 

ölçülmüştür (Simone ve ark., 1994). Plasentada standart mikrozomal hazırlık 

protokolü karaciğer dokusundan daha az etkilidir. Homojenizasyon 

çözeltilerine, gliserol ve heparin eklenmesi plasental mikrozomların katalitik 

özelliklerini geliştirir (Pasanen ve Pelkonen, 1994). İnsan plasentasından 

çeşitli P450’ler eksprese edilir. Fakat çoğunda katalitik aktivitenin karaciğer 

dokusuyla karşılaştırıldığında düşük olduğu rapor edilmiştir (Hakkola ve ark., 

1996). Aynı zamanda sıçan testisi de subselüler fraksiyonlar hazırlanıp 

metabolizmayı incelemek için kullanılabilir. Sertoli hücreleri için toksik bir 

madde olan 1,3-dinitrobenzenin, S-9 fraksiyonu tarafından indirgeyici bir 

şekilde metabolize olduğu tespit edilmiştir (Ellis ve Foster, 1992).  

Metabolik çalışmalarda kullanılmak üzere subselüler fraksiyonların 

hazırlanmasında çeşitli türlerden beyin dokusu da kullanılır. Beyin subselüler 

fraksiyonları elde edilmiş ve insanlarda mitokonriyal P450’nin mikrozomal 

P450’den daha yüksek seviyelerde olduğu tespit edilmiştir (Ghersi-Egea ve 

ark., 1993). Aynı zamanda sıçan beyninden izole edilen subselüler 

fraksiyonlar, mikrozomlarda ve miyelinde yüksek aktiviteye sahip olan 

anandamidin hidrolizini çalışmak için kullanılmaktadır (Hillard ve ark., 

1995). 

 

1.3.1.Bağırsak İle Hazırlanan Subselüler Fraksiyonlar 

İlaçların metabolizmasında görev alan sistemlerden biri olan bağırsak, 

subselüler fraksiyonların izolasyonu için karaciğerden sonra en yaygın olarak 

kullanılan organdır. Bununla birlikte bağırsaklarda bulunan sitokrom P450 

enzimleri, ilaçların oksidasyonu ve ksenobiyotiklerin ilk geçiş 

metabolizmasında önemli bir rol oynar. Bağırsakların ilaç metabolizmasına 

nasıl bir etkisi olduğunu araştırmak için yapılan çalışmalarda çeşitli hayvan 

türlerinden elde edilen bağırsak mikrozomlar kullanılır. Birçok araştırmacının 

sitokrom P450 enzimlerini denatüre etmeden bağırsak mikrozomlarını 

hazırlamada zorluk yaşadığı ve bu nedenle genel mikrozom hazırlama 

prosedürünün üzerinde çeşitli modifikasyonlar yapıldığı belirtilmiştir 

(Eriksson ve ark., 1978). 

Bağırsaklarda ilaç metabolizmasında rol oynayan sitokrom P450 

enzimlerinin karakterizasyonu için fare bağırsak mikrozomları kullanılarak 

çalışmalar yapılmıştır. Mikrozom elde etmek için öncelikle 8 haftalık erkek 

fareler anestezi altında dekapite edilmiştir. İnce bağırsağın çıkarılmasından 
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hemen sonra ince bağırsağın üst kısmının 10 cm’lik bir bölümü buz 

soğukluğundaki bir paslanmaz çelik üzerine koyularak ince dilimler halinde 

boyuna doğru kesilmiştir. Daha sonra 1 dakika boyunca hafifçe döndürülerek 

buz soğukluğundaki yıkama solüsyonuyla [%0,9 sodyum klorür (NaCI), 1mM 

p-(Aminofenil) metansülfonil florid (APMSF), 1 mM EDTA] yıkanmıştır. 

Mukozal hücreler bir mikro kapak camı ile nazikçe kazınmıştır. Kazınan 

numune 150 mM KCI, 1 mM APMSF, 1 mM EDTA, 1 mg/ml tripsin 

inhibitörü (10 µM löpeptin, 0.04 unite/ml aprotinin, 1 µM bestatin) ve %20 

gliserol (v/v) içeren tampon (50 mM Tris-HCl tampon, pH: 7,4) içine 

koyularak homojenleştirilmiştir. Homojenatlar 4° C’de 9000 x g’de 20 dakika 

santrifüjlenmiştir. Sonrasında elde edilen süpernatant 4° C’de 105,000 x g’de 

60 dakika santrifüj edilmiştir. Yüzeydeki yağ tabakası dikkatlice alınarak 

alttaki mikrozomal pelet buz soğukluğundaki tampon ile tekrar süspanse 

edilmiş ve kullanılana kadar -80° C’de saklanmıştır (Emoto ve ark., 2000). 

İnce bağırsağın, ilaçları ve ksenobiyotikleri metabolize edici aktivitesi 

bulunmaktadır. İnce bağırsağın bu aktivitesini daha sağlıklı değerlendirmek 

amacıyla ilaç metabolizmasında görev alan hepatik ve ekstrahepatik dokuların 

karşılaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle ince bağırsaktan elde edilen 

bağırsak mikrozomlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumun aydınlatılması 

için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Hayvanlar dekapite edildikten sonra 

pilorusun distalinin ilk 25 cm’lik kısmından intestinal bir segment kesilip, 

sonrasında 0,05 M Tris-HCI tamponu (pH: 7,4) içeren buz soğukluğundaki 

izotonik KCI solüsyonu ile yıkanır. Mukozaya ait üst villöz katman mikro 

kapak ile kazınarak uzaklaştırılır ve 0,05 Tris-HCI içeren izotonik KCI 

tamponunun 20 ml’sinde homojenize edilir. Bu tampona monooksijenaz 

sisteminin bozulmasını önlemek için tripsin inhibitörleri (%20 gliserol (v/v) 

ve 3 unite/ml heparin) eklenir. Homojenatlar 500 x g’de 10 dakika 

santrifüjlenir. Sonrasında elde edilen süpernatant 10,000 x g’de 20 dakika 

santrifüj edilir ve üstte kalan kısım tekrar 105,000 x g’de 60 dakika santrifüj 

edilir. Elde edilen mikrozomal peletin 0,15 M KCI solüsyonu ile yıkanarak -

80° C’de depolanması tavsiye edilmektedir (Stohs ve ark., 1976). 
 

1.3.2.Böbrek İle Hazırlanan Subselüler Fraksiyonlar 

Böbrekten elde edilen mikrozomal fraksiyonlar ile yapılan birtakım 

çalışmalar bildirilmiştir. Ancak bu vakaların çoğunda karaciğer için 

geliştirilen izolasyon prosedürü kullanılmış ve elde edilen mikrozomların 

verimi ve saflığı doğru bir şekilde belirlenememiştir. Bu nedenle kullanılan 

prosedürlerde çeşitli modifikasyonlar yapılmıştır (Eriksson ve ark., 1978). 
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L-glukonolakton oksidaz, askorbik asit sentezleyebilen hayvanlarda 

L-askorbik asit biyosentezinin son basamağını katalize eden bir enzimdir. Bu 

enzim filogenetik olarak balıklara göre omurgalılarda daha yüksek oranlarda 

bulunur. Evrim sırasında memeliler ve gelişmiş kuşlarda bu enzimin 

lokalizasyonu böbreklerden karaciğere kaymıştır. Fakat bu enzim ilkel kuşlar, 

sürüngenler ve amfibilerde böbreklerde bulunur. Bu enzimin izolasyonu için 

tavuk böbreğinden elde edilen mikrozomlar kullanılmaktadır. Tavuklar 

anestezi ile uyutulduktan sonra 0-4° C’de böbreklerin ekzisyonu 

gerçekleştirilir. Sonrasında böbrekler 4 hacime bölünerek 0,25 M sükroz 

içinde homojenize edilir ve homojenat 10,000 x g’de 15 dakika santrifüjlenir. 

Sonrasında süpernatantta 100,000 x g’de 60 dakika santrifüj edilir. 

Mikrozomların bir kısmı 10 mM EDTA (pH: 7,4) içeren %1,15 KCI ile 

süspanse edilip kullanılana kadar -20° C’de saklanmıştır. Diğer 

mikrozomlarda (12-13 g protein) santrifüj ile %1,15 KCI ile yıkanarak 1 mM 

EDTA içeren 20 mM Tris-asetat tamponu (pH: 8) ile 10 mg/mL protein 

konsantrasyonu %0,03 tripsin ile parçalanır. Karışım gece boyunca 

karıştırılarak bekletildikten sonra süspansiyon 100,000 x g’de 90 dakika 

santrifüjlenmiştir. Parçalanan mikrozomlar santrifüj ile Tris-asetat 

tamponuyla yıkanmıştır. Elde edilen çökeltinin %4 Tween 20, 20 mM Tris-

asetat tamponu ve 1 mM EDTA içeren çözeltide süspansiyon haline getirilip, 

kullanılana kadar -80° C’de saklanması tavsiye edilmektedir (Kiuchi ve ark., 

1982). 

İki değerli metal iyonları, enerji transferinde rol oynayan fosfor 

metabolizmasında görev alır. Fosfatazların aktif olabilmesi için genellikle 

magnezyum gibi iki değerli olan metal iyonları gerekmektedir. Piruvat 

karboksilaz gibi bazı enzimlerin magnezyum aracılığı ile allosterik aktiviteleri 

incelenmiştir. Sodyum-potasyumla aktif hale gelen adenozin trifosfataz (Na+- 

Na+-ATPaz) aktivitesi, magnezyum konsantrasyonundan etkilenir. ATPaz 

aktivitesinin daha detaylı incelenebilmesi için tavşan böbrekleri kullanılarak 

mikrozomlar hazırlanır. Tüm işlemler 0-4°C’de gerçekleştirilir. Dondurulmuş 

tavşan böbrekleri (15gr) küçük parçalara bölünerek 1,0 mM EDTA (pH: 7,0) 

içeren 140 ml 0,25 sükroz içinde homojenize edilmiştir. Homojenat 12,000 x 

g’de 10 dakika santrifüj edilmiştir. Sonrasında çökelti, 70 ml sükroz EDTA 

çözeltisinde süspanse edilerek elde edilen süpernatant 60 dakika boyunca 

48,000 x g’de santrifüjlenmiştir. Sonrasında çökelti, 150 ml sükroz EDTA 

çözeltisi içinde süspanse edilmiş ve 12,000 x g’de 10 dakika santrifüj 

edilmiştir. Süpernatant 48,000 x g’de 60 dakika santrifüj edilmiştir. Çökelti 

200 ml su içinde homojenleştirme yoluyla süspanse edilmiş ve 48,000 x g’de 
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60 dakika santrifüjlenmiştir. Son olarak çökelti 26 ml su içinde süspanse 

edilmiş ve bu kısım mikrozomal kısım olarak adlandırılmıştır (Tashima ve 

Hasegawa, 1975). 

1.3.3.Akciğer İle Hazırlanan Subselüler Fraksiyonlar 

Akciğerin ağırlık başına daha az endoplazmik retikulum içermesi, 40 

farklı hücre tipi ve yüksek miktardaki bağ doku içeriğinden dolayı 

homojenleştirme işlemi oldukça zordur. Akciğer dokusundan subselüler 

fraksiyonların ve mikrozomların izole edilmesi için araştırmalar yapılmıştır. 

Bu araştırmaların çoğunda klasik differansiyel santrifüjleme aşamaları 

kullanılmış fakat mikrozomların saflığı tam olarak belirlenemediği için klasik 

yöntem üzerinde çeşitli modifikasyonlar gerçekleştirilmiştir (Eriksson ve ark., 

1978). 

Eugenol oksidasyonu sırasında glutatyon konjugatlarının oluşumu 

sıçan akciğer mikrozomal fraksiyonları kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla 

fareler dekapite edildikten sonra akciğerleri alınarak 0,25 M sükroz içinde 

homojenize edilmiştir. Homojenat 10,000 x g’de 20 dakika boyunca santrifüj 

edilmiştir. Sonrasında süpernatant 100,000 x g’de 60 dakika boyunca 

santrifüjlenmiştir. Sonrasında peletler 0,15 M potasyum klorür içinde yeniden 

süspanse edilerek 100,000 x g’de 30 dakika boyunca santrifüj edilmiştir. Son 

olarak elde edilen pelet 0,25 M sükroz içinde süspanse edilerek protein içeriği 

ölçülmüş ve kullanılana kadar -80°C’de saklanmıştır (Thompson ve ark., 

1990). 

Sürfektan üretiminde lamellar inklüzyonların rolünün 

araştırılmasında, sıçan ve tavşan akciğerlerinden elde edilen subselüler 

fraksiyonlarda fosfolipid kompozisyonu ve biyosentezi üzerine çalışmalar 

yapılmıştır. Bu amaçla hayvanlar uygun anestezi ile uyutulduktan sonra 

akciğerleri alınıp, perfüze edilmiştir. Perfüzyon sırasında akciğerler şişirilmiş 

ve sonrasında trake aracılığıyla hava ile söndürülmüştür. Kansız hale gelen 

akciğerler beş kez 30-50 ml %0,9 NaCI alikotları ile yıkanmıştır. Böylece 

parankimal doku bronşiollerden arındırılmıştır. Sonrasında kalan doku 0,01 M 

Tris-HCI içeren 0,33 M sükroz içerisinde homojenleştirilmiştir. Sonrasında 

0,33 M sükroz-Tris tamponu içinde olan homojenat filtre edilmiştir. 

Sonrasında 6 ml’lik alikotlar 5 ml’lik 0,75 M sükroz-Tris üzerine 

yerleştirilerek 40,000 x g’de 40 dakika santrifüj edilmiştir (Rooney ve ark., 

1975). Elde edilen pelet 0,33 M sükroz-Tris içerisinde tekrar süspanse 

edilmiştir. Sonrasında 600 x g’de 15 dakika santrifüjleme ile hücresel artıklar 

ve çekirdekler uzaklaştırılmıştır. Ardından süpernatant 1450 x g’de 5 dakika 
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santrifüj edilmiştir. Süpernatantın 12,500 x g’de 10 dakika boyunca santrifüj 

edilmesiyle mitokondriyal fraksiyon süpernatanttan ayrılmıştır. Sonrasında 

mitokondriyal süpernatantın 105,000 x g’de 30 dakika boyunca santrifüj 

edilmesiyle mikrozomlar elde edilir. Hem mitokondriyal fraksiyon hem de 

mikrozomlar sükroz-Tris tamponunda tekrar süspanse edilerek kullanılana 

kadar -80°C’de saklanmıştır (Page-Roberts, 1972). 

Prostaglandin öncüsü olan araşidonik asit, kedilerde pulmoner damar 

yataklarında farklı hemodinamik tepkilere neden olur. Bununla birlikte bu 

türün akciğerlerinde oluşan araşidonik asit ürünlerinin formları 

bilinmemektedir. Akciğerdeki terminal enzim tiplerini ve aktivitesini 

belirlemek için kedi akciğerinden elde edilen mikrozomlar aracılığıyla 

prostaglandin biyosentezi incelenmiştir. Bu amaçla kedilere sodyum 

pentobarbital ile anestezi uygulanarak toraksları açılmıştır. Pulmoner arter, 

akciğer kandan temizlenene kadar sağ ventrikül aracılığıyla buz 

soğukluğundaki 0,1 M potasyum fosfat tamponu ile perfüze edilmiştir. 

Sonrasında akciğerler hızlı bir şekilde eksize edilerek buz soğukluğundaki 

fosfat tamponu ile çalkalanarak kurutulmuştur. Bu aşamadan sonra tüm 

prosedürler 0-4°C aralığında gerçekleştirilmiştir. Akciğerler kıyılarak 1 

dakika boyunca fosfat tamponunda homojenize edilmiştir. Elde edilen 

homojenat 10,000 x g’de 15 dakika boyunca santrifüjlenmiştir. Sonrasında 

süpernatant filtre edilerek süzülmüş ve 90,000 x g’de 70 dakika santrifüj 

edilmiştir. Elde edilen mikrozomal pelet yıkanarak fosfat tamponunda tekrar 

süspanse edilmiş ve kullanılana kadar -45°C’de saklanmıştır (She ve ark., 

1981). 
 

1.3.4.Kalp İle Hazırlanan Subselüler Fraksiyonlar 

Normal alkoller (n-alkoller) vücutta bulunan membranların yüzey 

yapılarını bozmaktadır. Aynı zamanda diğer birçok anestezik maddeler gibi 

membranların yüzey alanını genişleterek, membran lipidlerinin akışkan hale 

gelmesine ya da bozulmasına yol açmaktadır. n-alkollerin kalp membran 

akışkanlığı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla tavuk embriyo 

kalplerinden elde edilen mikrozomlar kullanılmıştır. Bu amaçla döllenmiş ve 

kuluçkada bekletilmiş tavuk embriyoları tercih edilmektedir. Kalpler 

embriyolardan diseke edilerek ince dilimler halinde kıyılarak 0,25 M sükroz 

içinde homojenleştirilmiştir. Elde edilen homojenat 246 x g’de 75 dakika 

santrifüj edilmiştir. Sonrasında üstte kalan süpernatant uzaklaştırılarak altta 

kalan pelet kısmı mikrozomal fraksiyonu elde etmek için yeniden süspanse 

edilerek santrifüj edilmiştir. Pelet ilk olarak 10,000 x g’de 20 dakika, 
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sonrasında 20,000 x g’de 10 dakika boyunca santrifüj edilerek mikrozomlar 

elde edilmiştir. Mikrozomlar kullanılana kadar 0,25 M sükroz içinde -20°C’de 

saklanmıştır (Zavoico ve Kutchai, 1980). 

Askorbik asidin lipid peroksidasyonu üzerine olan in vitro etkilerini 

araştırmak amacıyla farelerden elde edilen kalp mikrozomları kullanılmıştır. 

Bu amaçla kalpler eksize edilerek tartılmıştır. Sonrasında % 0,9’luk NaCI ile 

yıkanmış ve pH’sı 7,4 olan 10 mM Tris-HCI, 150 mM KCI, 0,1 mM EDTA 

tamponu içinde homojenleştirilmiştir. Elde edilen kalp süspansiyonları 9000 x 

g’de 20 dakika santrifüj edilmiştir. Santrifüj sonrasında süpernatant 105,000 x 

g’de 1 saat süreyle santrifüjlenmiş ve mikrozomal fraksiyon ortaya çıkmıştır. 

Mikrozomlar 10 mM Tris-HCI, 150 mM KCI tamponu içinde tekrar süspanse 

edilerek kullanılmış ve daha sonra kullanılacak mikrozomlar ise aynı tampon 

içinde -80°C’de saklanmıştır (Melin ve ark., 1997). 

1.3.5.Beyin İle Hazırlanan Subselüler Fraksiyonlar 

İnsan beyninde farklı lokalizasyon gösteren sitokrom P450’nin ilaç 

metabolizmasından sorumlu olan enzimlerin aktiviteleri üzerine olan 

etkilerinin açıklığa kavuşturulması amacıyla beyin mikrozomları ile 

çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla nörolojik ya da psikolojik hastalık 

nedeniyle ölmeyen insanlara otopsi yapılarak beyinleri alınmıştır. Frontal, 

temporal lob, pariyatel korteks, hipokampüs ve serebellumdan örnekler 

alınarak 0,32 M sükroz, Tris 10 mM, 1 mM EDTA içeren izolasyon 

medyumunda homojenize edilmiştir. Homojenat 1500 x g’de 15 dakika 

santrifüj edilmiştir. Sonrasında süpernatant 2000 x g’de 3 dakika 

santrifüjlenmiştir. Santrifüj sonrasında elde edilen pelet uzaklaştırılmış ve 

süpernatant 12,500 x g’de 10 dakika santrifüj edilmiştir. Pelet kısmı 

uzaklaştırılarak süpernatant 15,000 x g’de 20 dakika santrifüj edilmiştir. 

Sonrasında süpernatant kısmı tekrar 105,000 x g’de 90 dakika 

santrifüjlenmiştir. Son olarak elde edilen pelet 0,5 mM ditiotreitol, 0,2 mM 

EDTA ve %20 gliserol içeren 100 mM potasyum fosfat tamponunda 

homojenize edilerek mikrozomal fraksiyon elde edilmiştir. Ratlardan beyin 

mikrozomlarını çıkarmak için de insanda uygulanan aynı yöntem 

uygulanmaktadır (Ghersi-Egea ve ark., 1993). 

1.3.6.Testis İle Hazırlanan Subselüler Fraksiyonlar 

Sıçanlarda 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksinin antioksidan sistem 

üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla testis mitokondriyal ve mikrozomal 

fraksiyonları kullanılmıştır. Bu amaçla sıçanlar anesteziye alınıp dekapite 

edilerek testisleri alınmıştır. Testisler 0,25 M sükroz solüsyonu içinde 
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homojenizatör yardımıyla homojenize edilmiştir. Homojenat 4°C’de 1000 x 

g’de 10 dakika santrifüjlenmiştir. Süpernatant buz soğukluğundaki 1 M 

kalsiyum klorür (CaCI2) dilüe edilerek 4°C’de 10 dakika inkubasyona 

bırakılmıştır. Sonrasında süpernatant 10,000 x g’de 10 dakika santfrifüj 

edilerek mikrozomal fraksiyon elde edilmiştir. Mikrozomlar üç defa buz 

soğukluğundaki %1,15 potasyum klorid solüsyonu ile yıkanarak 0,25 M 

sükroz içinde süspanse edilmiş ve kullanılana kadar -80°C’de saklanmıştır 

(Latchoumycandane ve ark., 2002). 

1.3.7.Deri İle Hazırlanan Subselüler Fraksiyonlar 

Prokainin, sıçanların ve minyatür domuzların derileri üzerindeki 

etkilerinin araştırılması amacıyla deri mikrozomları kullanılmıştır. Sıçanlar 

anesteziye alınıp servikal dislokasyon ile öldürüldükten sonra dermatom 

aracılığıyla 350 µm deri örnekleri alınmıştır. Deri örnekleri buz 

soğukluğundaki 1 ml KCI/fosfat tamponu [150 mM KCI, 0,1 M potasyum 

fosfat monobazik (K2HPO4)] içinde homojenize edilmiştir. Homojenat 750 x 

g’de 10 dakika santrifüj edilmiştir. Sonrasında süpernatant 10,000 x g’de 10 

dakika santrifüjlenerek hücresel döküntüler uzaklaştırılmıştır. Süpernatant 

100,000 x g’de 10 dakika santrifüj edilerek mikrozom ve sitozol 

ayrıştırılmıştır. Sitozol kullanılana kadar -70°C’de muhafaza edilmiştir. 

Mikrozomal pelet ise fosfat tamponu ile tekrar süspanse edilerek 100,000 x 

g’de 70 dakika santrifüjlenmiştir. Sonrasında mikrozomal pelet gliserol 

tamponu (%10 gliserol, 0,05 M Tris, 0,1 mM KCI, 250 mM sükroz) içinde 

süspanse edilerek analize kadar -70°C’de saklanmıştır. Minyatür domuzlarda 

da sıçanlarda uygulanan yöntem kullanılarak deri mikrozomları elde 

edilmektedir (Jewell ve ark., 2007). 

2. SUBSELÜLER FRAKSİYONLARIN KULLANIM 

ALANLARI 

Metabolizma ile ilgili esaslar ilaç keşiflerinden elde edilen bilgiler 

doğrultusunda ortaya konmuştur. Buna göre başarılı bir ilacın kabul edilebilir 

emilim, dağılım, metabolizma ve atılım (ADME) özelliklerine sahip olması 

gerekmektedir. Zaman içinde ilaç endüstrisinde birçok teknolojik gelişmeler 

yaşanmıştır. Bununla birlikte 1930’larda başlayan in vitro ilaç metabolizması 

çalışmaları giderek önem kazanmıştır. Fakat in vivo çalışmaların yanında in 

vitro çalışmaların da ne kadar değerli olduğunun kanıtlanması 1980’lerin 

sonuna kadar devam etmiştir. Metabolizma çalışmaları için in vitro 

teknolojilerin mevcut basitliği ve kullanılabilirliği ile ADME çalışmaları için 
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in vivo verilere yakın sonuçlar elde edilmesini sağlaması ön plana çıkmasına 

yol açmıştır. Bu nedenle subselüler fraksiyonlar gibi tekniklerin kullanımı 

sadece büyük ilaç şirketleri ile sınırlı kalmamaktadır (Ekins ve ark., 2000). 

2.1.Metabolit İdentifikasyonu 

Yeni keşfedilen kimyasal maddelerin çoğu için ana metabolizma yolu 

P450’lerden geçtiği için metabolizma taramaları genellikle NADPH veya 

NADPH rejenerasyon sistemi ile takviye edilmiş mikrozomlar kullanılarak 

yapılmaktadır. P450’lerle birlikte bu inkubasyon sistemi, FMO’lar ve CES’ler 

aracılığıyla metabolizmanın anlaşılır kılınmasını sağlamaktadır. Ek olarak 

NADPH ile birlikte alametisin ve uridin-5-difosfoglukuronik asidin dahil 

edilmesi ilaç metabolizmasında yer alan faz I ve II enzimleri ile P450’lerin ve 

UGT’lerin çalışılmasına olanak sağlamaktadır. Ancak UGT2B7’nin bu 

sistemde çok az aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiştir. İlacın keşfedildiği 

erken dönemde subselüler fraksiyonların bir avantajı da sağlam hücresel 

sistemlerin (hepatositler ve doku dilimleri) aksine ilaç alımının sorun 

olmamasıdır (Fisher ve ark., 2000). 

Subselüler sistemler tarafından üretilen metabolitler, modern ve 

oldukça hassas analitik teknikler kullanılarak hızlı bir şekilde tanımlanabilir 

(Baranczewski ve ark., 2006). Mikrozomlar tarafından oluşturulan 

metabolitlerin kimliği çeşitli yöntemlerle tespit edilebilmektedir. Elektrosprey 

iyonizasyonu (ESI), atmosferik basınç kimyasal iyonizasyonu (APCI), 

atmosferik basınç iyonizasyonu (API) dahil olmak üzere çeşitli iyonizasyon 

yöntemleri ile birlikte sıvı kromatografi (HPLC), kütle spektrofotometresi 

(MS), üçlü dört kutuplu ve dört kutuplu uçuş süreli kütle spektrometresi ile 

dört kutuplu iyon tuzak kütle analiz cihazları gibi çeşitli cihazlar kullanılarak 

mikrozomlar aracılığıyla ortaya çıkan metabolitlerin kimliği belirlenebilir. 

Anksiyolitik bir ajanın deneysel olarak üretilen metabolitlerinin bir kısmı 

atmosferik basınç iyonizasyonu-kütle spektrometresi (API-MS) ve tandem 

kütle spektrometresi kullanılarak tanımlanır. Ayrıca dehidratasyon ürünleriyle 

birlikte hidroksi fenil, hidroksi ve okso-pirido gibi demetilasyon ürünleri de in 

vitro sistemlerde tespit edilebilmektedir. Bunların yanında subselüler 

fraksiyonlar, kimyasal sentez yoluyla üretimi zor ya da çok pahalı olan 

metabolitleri biyosentezlemek için kullanılan güçlü araçlardır (Wu ve ark., 

2006). 
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2.2. Ksenobiyotik Metabolizmasının Türlere Göre 

Karşılaştırılması 

Subselüler fraksiyonlar gibi in vitro tekniklerin kullanılmasından bu 

yana birçok farklı türde yapılan ilaç metabolizması çalışmaları ışığında 

bilgiler toplanmıştır. Çoğu çalışmada çoklu enzim türlerinin kapsamlı 

incelemeleri ve metabolizmadaki cinsiyet farkı karşılaştırılmaları üzerine 

yoğunlaşılmıştır. Böyle bir çalışma insan ve Rhesus maymunu mikrozomları 

ile sitozollerindeki spesifik faz I ve II enzim aktivitelerini karşılaştırmıştır 

(Stevens ve ark., 1993). Buna benzer bir çalışma köpek ve sinomolgus 

maymunlarında da yapılmıştır (Sharer ve ark., 1995). Başka bir çalışmada ise 

seçilen bir ilacın rat, köpek ve insan karaciğer subselüler fraksiyonlarındaki 

metabolizma farklılıkları incelenmiştir (Lavrijsen ve ark., 1992). 

Ksenobiyotik metabolizmasındaki tür farklılıklarının anlaşılmasının önemi, 

FDA’nın ‘’Güvenlik Testinde Metabolitler’’ konusundaki rehberliğine uygun 

olarak güvenlik için metabolitleri test etme zorunluluğu ile daha belirgin hale 

gelmiştir. Subselüler fraksiyonlar, preklinik toksikoloji çalışmalarında 

metabolit kapsamını belirlemeye başlamak için ilaç keşfi ve gelişim 

aşamalarında türler (insanlar dahil) arasında metabolizmadaki farklılıkları 

incelemek için oldukça yararlı bir yöntemdir (US Food and Drug 

Administration, 2008). 

2.3.Ksenobiyotik Aktivasyonu 

Ksenobiyotiklerin potansiyel reaktif türlerde subselüler fraksiyonlar 

ile aktivasyonu yaygın bir durumdur. Bu fraksiyonun mutajenite analizlerine 

dahil edilmesi pratik olarak kabul edilmektedir. Örneğin; klasik Ames 

mutajenite deneyinde mutajenite için bir salmonella suşunun test 

edilmesinden önce ksenobiyotiklerin aktif hale getirilmesi için araklor ile 

indüklenen farelerden elde edilen S-9 fraksiyonu kullanılır (McCann ve ark., 

1975). Türler arası karşılaştırmalar, hepatik mikrozomlar tarafından 

kansorejen maddelerin aktivasyonunu incelemek için de kullanılmıştır 

(McCracken ve ark., 1993). 

2.4. Farklı Organlar Kullanılarak Oluşturulan İn Vitro 

Modellerin Karşılaştırılması 

İlaç metabolizma yollarını incelemek için çoklu organlardan elde 

edilen subselüler fraksiyon kullanımı çok fazla olmamasına rağmen subselüler 

fraksiyonları diğer in vitro ilaç metabolizma modelleri ile karşılaştıran 

çalışmalar bulunmaktadır. Sıçanlardaki esteraz aktivitelerini karşılaştırmak 
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için sıçanların karaciğer, akciğer, deri ve kan örnekleri kullanılarak 

mitokondri, çekirdek, mikrozom ile sitozol gibi fraksiyonlar elde edilir. 

Karaciğer ve plazmada esteraz aktivitelerinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte insan karaciğerinden elde edilen sitozol ve 

mikrozomlardaki esteraz aktiviteleri plazma esteraz aktivitesi ile de 

karşılaştırılmıştır (McCracken ve ark., 1993). İnsanlarda karaciğer, jejejum ve 

böbrekten elde edilen mikrozomlarla tiroksinin glukuronidasyonu 

karşılaştırıldığında bu üç sistem içinde jejenumun en düşük Km ve en yüksek 

Vmax değerine sahip olduğu tespit edilmiştir (Yamanaka ve ark., 2007). Başka 

bir çalışmada ise sıçan, fare, ginepig ile tavşan karaciğeri, kalbi, akciğeri, 

dalağı ve böbreklerinden elde edilen mikrozomlar kullanılarak P450, epoksit 

hidroloz ile stiren metabolizması ölçülmüştür (Cantoni ve ark., 1978). Diğer 

bir grup fare, hamster, sıçan, ginepig, tavşan, domuz, köpek, babun ile 

insanlardan elde edilen mikrozomlarda epoksit hidrolaz ile sitozolde GST’nin 

aktivitesi değerlendirilmiştir. Buna göre diğer türlerle karşılaştırıldığında 

epoksit hidrolaz babun karaciğerinde en yüksek, GST’nin ise ginepig 

karaciğerinde yüksek seviyelerde olduğu rapor edilmiştir (Pacifici ve ark., 

1981). 

2.5. İn Vitro ve İn Vivo Farmakokinetik Tahminlerin 

Değerlendirilmesi 

Bir ürünün piyasaya sürülmesi için maliyet ve zamanın azaltılması 

yönünde artan baskı, yeni ilaçlar için insan P450 inhibe edici potansiyelinin 

ve farmakokinetiğinin artan kantitatif tahminleri nedeniyle ilk insan dozundan 

önce in vitro mikrozomal verileri kullanmaya yönelik araştırmalarda artışa yol 

açmıştır (Kassel, 2004).  Bu nedenle ilaç metabolizması ve P450 

inhibisyonunun in vitro mikrozomal modelleri ilaç geliştirme aşamalarının ilk 

safhalarında önemli bir rol oynamaktadır. İlaç geliştirme aşamalarının ilk 

evrelerinde uygulamalar temel olarak yüksek verimli emilim, dağılım, 

metabolizma ve atılım taraması kullanılarak ilaçların potansiyel metabolik 

sorunlarının belirlenmesi üzerine odaklanmıştır (Kassel, 2004; Yu ve 

Adedoyin, 2003). Klinik ilaç adayları belirlenirken ilaç-ilaç etkileşimlerine 

neden olabilecek potansiyel adayların in vitro analizleri, düzenleyici kurumlar 

tarafından belirlenen yönergeleri izleyerek insan mikrozomlarıyla 

gerçekleştirilmektedir (Bjornsson ve ark., 2003). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, başta ilaç araştırma ve geliştirme aşamaları olmak üzere 

bilimsel çalışmalarda in vitro yöntemlerin yaygınlaşması hem deney hayvanı 

kullanımının azalmasına hem de hayvanlardan kaynaklanabilecek bireysel 

farklılıkların önüne geçilerek daha nesnel sonuçların elde edilmesine olanak 

sağlayabileceği gibi geliştirilen ilaç adayının piyasaya çıkmasının 

hızlanmasına da katkı da bulunabileceği düşünülmektedir. 
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GĠRĠġ 

Yeni gıda ürünlerinin gelişimi çok sayıda faktörden etkilenmekte, 

ancak bunların arasında küresel dinamikler öne çıkmaktadır. Demografi, 

sosyoekonomik şartlar, kültür, politika ve çevre tüketici yaşam tarzları ve 

diyet kalıpları üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bir yandan da iklim değişikliği, 

dünya nüfusunun yaşlanması, gıda israfı, haksız ticaret gibi küresel sorunlar, 

sağlıklı, bitki temelli, sürdürülebilir ve sosyal açıdan bilinçli gıda alımlarına 

yönelik tüketici tutumlarını şekillendirmektedir (Nielsen, 2018a).  Yeni 

teknolojilerin gelişmesiyle birlikte tüketiciler bilgiye daha kolay erişim 

sağlarken aynı zamanda memnuniyetsizliklerinin bulunduğu konularda 

değişim yaratabilmelerini sağlayacak lobi oluşturma gücüne de sahip 

olmaktadır (Angus, 2017).  

Gıda bilimcileri geliştirilen formülleri ve teknolojileri tüketici 

ihtiyaçlarına uyarlayabilmek için gıda endüstrisini şekillendiren trendleri takip 

etmelidir. Küresel dinamiklerin beslenme eğilimleri üzerine etkisi yerleşik 

diyet kalıplarını da etkileme potansiyelinde olduğu için sadece gıda bilimcileri 

değil, aynı zamanda diyetisyenler de önümüzdeki on yıllarda gıda ve 

beslenmeyi etkileyecek yükselen trendlerden haberdar olmalıdır. Yeni ürünler 

geliştirirken tüketici tercihlerindeki ve beklentilerindeki değişiklikleri 

anlamak çok önemlidir (PricewaterhouseCoopers [PwC] 2013). Öte yandan 

dünya endüstri sektörleri arasında ilk 3‟e girdiği düşünülen spor endüstrisinde 

gıda endüstrisiyle iş birliği içerisinde multidisipliner açıdan ortak çalışmaların 

yürütüldüğü bilinmektedir.  

Bireylerin yaşama dair çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 

bazı güdüleri bulunmaktadır (Korkutata ve Özavci, 2022). Bu güdülerin 

karşılanması yaşamın sürdürülmesi açıdan vazgeçilmez olarak görülebilir. Bu 

anlamda bireylerin sahip olduğu ihtiyaçların birçoğunu karşılayabilecek bir 

kavram olarak sporun öneminin ve toplumsal etkilerinin merak edilen bir 

konu olduğu söylenebilir. Spor, tarihsel süreç içerisinde her dönemi etkileyen 

ve içerisinde bireysel veya takım rekabetini barındıran bir kavramdır (Kilci ve 

Göktaş, 2020). Temelinde oyun ve öğrenme kavramlarının olduğu ve 

psikolojik etkilerinin yanı sıra fiziksel, fizyolojik ve sosyal birçok etki ile 

bireylerin yaşamlarında önemli bir yer tutmaktadır (Korkutata ve Özavci, 

2021). Bireylerin sportif faaliyetlere olan ilgisi de söz konusu sportif 

ihtiyaçların bir göstergesi olarak düşünülebilir. Bu açıdan bakıldığında sportif 

organizasyonların seyir sayısı bu durumu özetler niteliktedir (Kilci ve 

Yalçıner, 2020; Kilci ve Göktaş, 2018). Bu anlamda sporun günümüz 

özelliklerine adapte olduğu ve dijital olarak da bireylerin ilgilisini çekmesinin 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 168 

 

yanı sıra bilişsel ihtiyaçlarına destek verdiği söylenebilir (Kilci, 2019; Kilci ve 

Yalçıner, 2020; Kilci, 2020). Spor özellikle rekreasyonel bir faaliyet alanı 

olarak da sosyal yaşam içerisinde bireylere aktif bir yaşam tarzını 

öğretebilmektedir (Güven vd., 2021). Ayrıca sosyal özellikler açısından 

bireylerin iletişim becerilerini geliştirerek yaşam memnuniyetlerini 

arttırabilmekte (Ateş ve Sağar, 2022) ve beraberinde yalnızlık gibi olumsuz 

duygu durumlarından koruyabilmektedir (Özdayı ve Özavci, 2020). Ayrıca 

sporun bireylerin özgüvenlerini geliştirici bir yapısının olması yaşam 

içerisinde karşılaşılan durumları başarılı bir biçimde çözebilme yetkinliği 

sağlayabilmektedir (Ateş ve Sağar, 2021). Literatüre bakıldığında spor 

kavramının çok yönlü olarak bireyin yaşamında yer tuttuğu 

gözlemlenmektedir. Öte yandan sporun sürdürülebilirliği de yine beslenme ile 

daha kapsamlı hale gelebilmektedir. Nitekim sporun temel ihtiyacı bireylerin 

sahip olduğu biyolojik enerjidir. Bu enerjinin karşılanması da yine tüketilen 

gıdalar aracılığıyla sağlanabilmektedir.  

Bu bağlamda bu çalışma kapsamında; gıda ve beslenme konularında 

ortaya çıkan güncel eğilimler hakkında genel bir bakış sağlanması 

amaçlanırken, küresel tüketici eğilimlerinin gıda endüstrisindeki değişimlerde 

nasıl bir itici güç oluşturduğu açıklanmaya çalışılacaktır. Bu hedeflere 

ulaşmak için, bu derleme çalışması; küresel tüketici eğilimleri, gıda ve 

beslenme eğilimleri ile sporcu gıdaları ve beslenmesindeki eğilimler şeklinde 

üç farklı ancak birbiriyle ilişkili bölümde düzenlenmiştir.   

1. KÜRESEL TÜKETĠCĠ EĞĠLĠMLERĠ 

Küresel ekonomilerde yaşanacak büyüme ve güçlenme tüketici 

harcamalarında da artışı beraberinde getirecektir (Angus, 2017). Bununla 

birlikte, değişen tüketici tutumları gıda dünyasındaki değişiklikleri 

şekillendirmeye devam edecektir.  

1.1. Clean-Living (Sağlığına Dikkat Eden) Aktivist 

Tüketiciler 

İnternet ve sosyal medya başta olmak üzere günümüz iletişim 

kanalları sayesinde tüketiciler bilgiye çok daha kolay ulaşmakta, küresel 

sorunlara ilişkin daha bilinçli ve duyarlı davranmaktadır. Artan farkındalık ile 

birlikte günümüzde tüketiciler daha aktivist hareket etmekte, güçlü iletişim 

ağlarının bir getirisi olarak memnuniyetsizlik duydukları konularda değişiklik 

yapılmasını sağlayacak lobi oluşturma gücünü elinde bulundurmaktadır. Her 

ne kadar tüketici görüşleri geniş bir yelpazeye dağılım gösterse de harcama 
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gücü ve seçimleri fark yaratabilecek unsurlar olarak öne çıkmaktadır 

(Labrecque ve ark., 2013). İklim değişikliği ve artan sağlık problemlerine 

ilişkin tüketicilerin özellikle sağlığına dikkat eden genç tüketicilerin endişeleri 

günden güne artmaktadır. Clean-Living kavramı kısaca; kendilerine, diğer 

insanlara, doğaya verilen zararı azaltmak için minimalist, dengeli, sağlıklı bir 

yaşam tarzı benimseyen, ahlaki yönden güçlü inançları olan idealist kişiler 

olarak ifade edilebilir. Ayrıca bu kişiler şirketlerden daha fazla şeffaflık, 

sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk talep etmektedir (Kearney, 2010; Kang 

ve Hustvedt, 2014). 

1.2. Y KuĢağı 

1980 ile 2000 yılları arasında doğmuş olan ve Y kuşağı olarak da 

adlandırılan nesil tüketici devrimini yönlendiren kesim olarak ifade edilebilir. 

Günümüzde sağlık başta olmak üzere alışveriş, deneyimlerin paylaşımı, spor 

takibi gibi hemen her konuda mobil cihazlar büyük önem taşımaktadır 

(Deloitte, 2013). Ergenlik döneminde gençlerin çoğunluğu sağlıksız ve 

dengesiz beslenme nedeniyle aşırı kilo alma riski altındadır (Akçakoyun, 

Mutlu, Pündük, Alper ve Göktaş, 2017). Giyilebilir formda olan ve/veya 

mobil cihazlara yüklenen fitness aplikasyonları da dahil olmak üzere sağlık 

teknolojileri, insanları sağlık durumları hakkında daha fazla bilinçlendirerek 

kişilerin egzersiz yapma eğilimin artmasına ve dolayısıyla sağlık pazarının 

büyümesine katkı sağlamıştır. Bu yorumu destekler nitelikte yapılmış 

araştırmalar da bulunmaktadır. Konuya örnek olarak; 2011 ile 2016 yılları 

arasındaki dönemde ABD‟de spor salonu üyeliklerinin %20‟den fazla artması 

verilebilir. (Kanada İş Geliştirme Bankası [BDC], 2016). 

Yeni teknolojiler sayesinde tüketiciler seçimleri konusunda daha 

bilinçli olurken harcama yapacakları metaya ilişkin iyi bir bilgilendirme 

beklemektedir (Hamari ve ark., 2016). Son on yıl içerisinde büyüme gösteren 

yeni bir uygulama dalgası ile birlikte tüketicilerin parasını seyahat, festival, 

restoran gibi deneyimlere harcama eğilimin arttığı, yaşam alanı ve araba gibi 

mülkiyete dayalı sahiplenmelerin ise daha az tercih edilmeye başladığı tespit 

edilmiştir (Economist 2013; Angus, 2017). Bir anlamda zamanın satın alındığı 

tüketime hazır yemek siparişleri gibi çevrimiçi alışveriş süreçleri yükselişte 

olan bir eğilim olarak göze çarpmaktadır. (Gordon, 2016).  Mobil telefonlara 

yönelik aplikasyonlar ve günden güne gelişen internet sitesi tasarımlarında 

büyüme rakamları sürekli artış göstermektedir. 

Küresel tüketici eğilimlerini kısaca özetlemek gerekirse;   
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Teknolojik gelişmelerde görülen çığ misali büyümenin etkisiyle 

tüketici görüşleri hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük bir güce sahip hale 

gelmiştir. İklim değişikliği gibi küresel tehditlerin yanı sıra çeşitli sağlık ve 

sosyal konular üzerinde endişe duyan bilinçli tüketicilerin sesi daha gür 

çıkarken, bu gür ses üretim piyasasında beklenen yankıyı oluşturmaktadır. 

Tüketicilerin değişen öncelikleri satın alma piyasasındaki eğilimleri de 

etkilemektedir. Örneğin; ürün satın almak yerine deneyim satın alma, satın 

alma sürecinde zaman kazandıracak uygulamalar güncel yönelimler arasında 

belirtilebilir. Güncel tüketim piyasasını Y kuşağının domine ettiği 

düşünülürse özellikle cep telefonunda kullanılabilir mobil odaklı çözümler ve 

uygulamalar önem kazanmaktadır.   

2. GIDA VE BESLENME EĞĠLĠMLERĠ 

Küresel trendler, tüm kategorileri olduğu gibi beslenme alanını da 

dönüştürme gücüne sahiptir. Yukarıda bahsedilen küresel trendlerden biri olan 

temiz/sağlıklı yaşam (clean living), gıda endüstrisini etkileyen en ilgili ve 

önemli eğilimler arasında öne çıkmaktadır. Özellikle Y kuşağında görülen bir 

eğilim olarak; doğal ve işlenmemiş gıdalara geri dönüş görülmektedir. Söz 

konusu grupta özellikle vitamin ve minerallerin en doğal ve işlenmemiş 

formlarına talep günden güne artmaktadır. Bu nedenle bitki bazlı (plant 

based), organik, doğal gıda endüstrisinde bir büyüme yaşanmaktadır. Temiz 

Etiket de bir diğer yükselişte olan trend olarak belirtilebilir. Bu bağlamda 

sağlıklı atıştırmalıklar öne çıkarken bazı karbonhidratlar ve şeker grubu ana 

düşman olarak gösterilmektedir. Proteinlerin de tercih edilebilir grupta yer 

alan besin bileşeni olduğu söylenebilir. Sporcu beslenmesine yönelik gıdalar 

kategorisindeki yükseliş ise dikkat çeken ve günden güne artan ölçektedir ve 

kesinlikle atlanmaması gerekmektedir.  

2.1. YaĢlı Nüfus ArtıĢı  

Dünya genelinde hem yaşlı insanların oranı hem de ortalama yaşam 

beklentisi artmaktadır. Yaşlı nüfus dünya çapında artış gösterdikçe kronik 

hastalıkların görülme sıklığı da artmaktadır. (Vos ve ark., 2015). Beş yıl 

içerisinde 65 yaş ve üstü nüfusun 5 yaş altı çocuk nüfusunu geçmesi 

beklenmekte olup bu beklentinin doğal bir sonucu olarak 2050 yılına 

gelindiğinde dünya nüfusunun yaklaşık %16‟sının 65 yaş üstü olacağı 

öngörülmektedir. Nüfusun yaşlanmasının gelişmiş ülkelerde genel sağlık 

harcamaları üzerinde baskı oluşturuyor olması nedeniyle hükümetler hastalığa 

sebep olacak faktörlerin önüne geçilmesini ve sağlıklı alışkanlıkları teşvik 

ederek sağlık bakım maliyetlerinin azaltılmasını hedeflemektedir. Dünya 
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Sağlık Örgütü‟nün sağlık eylem planı doğrultusunda ve tüketicilerin bilgiye 

kolay erişimi sayesinde sağlık hizmetlerine artan bir ilgi bulunmaktadır. 

(Kearney 2010). Tüketiciler arasında gittikçe yaygınlaşan bir akım ise gıdayı 

bir çeşit ilaç olarak değerlendirmektir. Bu durumun bir sonucu olarak gıda 

takviyelerinin ve sporcu beslenmesine yönelik diyet takviyelerinin 

önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en hızlı büyüyen sağlık kategorileri arasında 

olacağı öngörülmektedir. (BDC 2016).  

2.2. Daha Çevreci ve Bilinçli Tüketiciler, Daha Sağlıklı ve 

Bilinçli Kararlar 

Günümüz tüketicisi daha bilinçli olmasının yanı sıra fiziksel, 

kimyasal, duyusal ve mikrobiyal açıdan mükemmel gıda talep etmekte ve 

taleplerine yaklaşan gıdaları tüketme eğiliminde davranmaktadır (Kilci ve 

Çetin, 2022). Bilgiye daha kolay erişim sayesinde tüketiciler, gıdaların içeriği 

ve özellikleri konusunda her zamankinden daha bilinçli daha sorgulayıcı hale 

gelmekte, gıdaların üretim aşamalarıyla ilgili daha şeffaf süreçler talep 

etmektedir. (Bjørndal ve ark., 2013; Kang ve Hustvedt 2014). Temiz/sağlıklı 

yaşam ekolünü rutin haline getiren tüketiciler sağlıklı, sürdürülebilir ve etik 

bir beslenme alışkanlığı kazanabilmek adına sağlıksız alışkanlıklardan, gıda 

israfından, hayvansal kökenli ürünlerden uzak durmaya çalışmaktadır. 

(Radnitz ve ark., 2015). 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri‟nde 

yapılmış bir çalışmada, katılımcıların %67‟sinin gıda satın alımlarında daha 

sağlıklı ve sosyal açıdan daha bilinçli tercihler yapmaya dikkat ettikleri 

belirtilmiştir.  

2.3. Vejetaryen ve Vegan Beslenme  

Ülkemizde adölesan obezite sıklığı diğer ülkelere göre düşük olduğu 

ancak yeme alışkanlıklarının bu dönemde kötüleşmesi, yüksek kalorili, yağlı, 

fast-food, ayaküstü atıştırmanın artması ve sedanter davranışın gelişmesi ve 

yemek yeme frekansının artmasına ve sağlıksız yeme davranışının 

gelişmesine neden olmaktadır (Alper, Pündük, Akçakoyun ve Göktaş, 2017). 

Bu noktada vejetaryen ve vegan beslenmenin önemi artmaktadır. 

Vejetaryen ve vegan hareketi halihazırda tüm hızıyla devam ederken 

önümüzdeki yıllarda hayvansal kökenli ürünleri tamamen ortadan kaldırmaya 

veya tüketimini minimal düzeylere indirmeye yönelik daha fazla baskı 

oluşacağı öngörülmektedir. (Hancox, 2018; Radnitz ve ark., 2015). Tüketici 

ilgisinin bir sonucu olarak, vegan ürün satışlarındaki artış toplam yiyecek ve 

içecek satışlarını geride bırakmaya doğru hızla yol almaktadır (Nielsen 
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2018b).  Vegan beslenmeyi seçen bireylerin oranı son yıllarda artmış olup bu 

seçimin ana nedeni etik kaygılar ve daha sağlıklı bir yaşamdır (Radnitz ve 

ark., 2015). 

Söz konusu beslenme ekolünün sağlık üzerine etkilerinden konu 

açıldığı zaman mevcut bilimsel kanıtlar; daha düşük yağ, ilave şeker ve tuz 

miktarı ile daha az işlenmiş gıdalardan oluşan bitkisel bazlı vejetaryen/vegan 

bir diyetin sağlık üzerine olumlu etkilerini pekiştirmektedir. Yüksek oranda 

meyve, sebze ve tam tahıl içeren sağlıklı ve iyi planlanmış bir vegan diyetin, 

performansı ve tüketici sağlığını olumlu yönde desteklemek için yeterli enerji 

ve uygun karbonhidrat, yağ ve protein alımını sağlayabileceği 

değerlendirilmektedir (Venderley ve Campbell, 2006). Venüs Williams, 

Lewis Hamilton ve daha birçok üst düzey sporcunun vegan olduğu 

bilinmektedir. Göz önünde ve dünya çapında başarılara sahip böyle önemli 

sporcuların vegan olması, vegan tüketim eğiliminin ve ilgili gıda pazarının 

gelişmesini olumlu yönde desteklemektedir (Edsor, 2017). Vejetaryen ve 

vegan ürünler pazarına yönelik 2016 yılında yapılmış bir araştırmada pazar 

değerinin 51 milyar ABD Doları değerinde olduğu belirlenmiştir. Yine aynı 

yıl yapılmış başka bir çalışmada ABD nüfusunun %3‟ünün kesinlikle 

vejetaryen bir diyet uyguladığı, bu sayının yaklaşık yarısının vegan olduğu 

belirtilmiştir (Vegetarian Resource Group 2016). Birleşik Krallık‟ta yapılmış 

başka bir çalışmada ise ülkedeki veganların sayısının 2014 ve 2018 yılları 

arasında dört katına çıkarak nüfusun %1,16'sına ulaştığı ifade edilmiştir. Bu 

süreçte McDonald's, Ben&Jerry's gibi büyük şirketler ürün portföyleri 

içerisine vegan alternatifler ekleme yoluna gitmiştir (Vegan Society 2018).  

Tüm bu verilerin ışığında günümüzde tüketicilerin daha çok bitki 

bazlı, doğal, minimum düzeyde işlenmiş, yerel ve mevsiminde yetiştirilmiş 

gıdalara yöneldiği söylenebilir. Gıda etiketlerinde yer alan ibarelerin tüketici 

tercihleri üzerine etkisinin incelendiği Euromonitor International Global 

Tüketici Eğilimleri Anketi 2017'ye göre; “tamamen doğal” ibaresi bulunan 

gıda ürünlerinin en fazla tercih edilen gıda ürünleri olduğu, bunu “yapay 

tatlandırıcı içermez”, “ilave şeker içermez” ve “Genetiği Değiştirilmiş 

Organizmalar (GDO) bileşenleri içermez” uyarıcı ibarelerinin takip ettiği 

belirtilmiştir. (Euromonitor 2017a). 

2.4. Organik Gıda 

Tüketiciler günden güne daha doğal ve sağlıklı olarak algılanan 

ürünlere yönelmekte ve bu yönelimin bir sonucu olarak da “organik” etiketine 

sahip ürünlere küresel bir talep oluşmaktadır (Asioli ve ark., 2017). 2015 
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yılında yapılmış bir çalışmada organik yiyecek ve içecek satışlarının yaklaşık 

%10 artarak toplamda 81,6 milyar ABD Dolarına ulaştığı belirtilmiştir. 

Organik gıda pazarında zirve Kuzey Amerika‟da gözlenirken hemen 

arkasından Avrupa pazarının geldiğini de belirtmek gerekmektedir. 15 yılda 

18 milyar ABD Dolarından 82 milyar ABD Dolarına kadar muazzam bir 

büyüme kaydeden organik gıda pazarındaki büyümenin devam etmesinin 

beklendiği ifade edilmektedir (Sahota, 2012; Organik Tarım Araştırma 

Enstitüsü [FIBL], 2017;  Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu 

[IFOAM] 2017). 

2.5. Doğal Olarak Sağlıklı Gıda ve Fonksiyonel Gıda 

Doğal olarak sağlıklı gıda ürünleri ise, sağlık üzerine olumlu etkileri 

bulunan bileşenleri doğal olarak içeren ürünlerdir. Kandaki kolesterol 

seviyesini ve kalp hastalığı riskini düşürmeye yardımcı olabilecek çözünür bir 

lif içeren yulaf ezmesi doğal olarak sağlıklı gıdalara örnek verilebilir (Othman 

ve ark., 2011; Bernstein ve ark., 2013).  

Fonksiyonel gıdalar, temel besin maddelerine ek olarak, yeterli 

miktarda biyolojik olarak aktif bileşenler içeren ve tüketicinin sağlığı üzerinde 

olumlu etkisi olabilecek gıdalar olarak tanımlanmaktadır (Çetin, 2022a). 

Makrobesinler, vitaminler ve minerallerin yanı sıra, temel besin değerlerinin 

üzerinde sağlık yararları sağlayabilmek adına antioksidan, prebiyotik ve 

probiyotik nitelikte bileşenleri de içerebilirler (Bigliardi ve Galati, 2013). 

Fonksiyonel gıda terimi, zenginleştirilmiş veya güçlendirilmiş özellikte çok 

çeşitli gıda ürünlerini kapsamaktadır. Zenginleştirme işlemi kısaca; gıda 

işleme süreçleri sırasında kaybolan besin maddelerinin gıda maddesine 

yeniden kazandırılması şeklinde ifade edilebilir. Buğdaydan un eldesi işlemi 

sırasında demir ve folik asit içeriğinde kayıplar yaşanabilmektedir. Söz 

konusu vitamin ve mineral açısından takviye edilmiş yapılmış undan üretilen 

ekmek gıda zenginleştirme işlemine iyi bir örnek olarak verilebilir. (WHO 

2018; ABD ve Kanada'da Gıda Zenginleştirme, 2003). Güçlendirme işlemi ise 

başlangıçta ilgili besin bileşeninin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 

çoğunlukla bir popülasyonun beslenme durumunu iyileştirmek veya rekabet 

avantajı sağlayan ürünleri farklılaştırmak için uygulanan bir süreçtir. Ekmeğin 

Ω-3 yağ asitleri ile takviye edilmesi, inek sütü ikamesi olarak satılan soya 

bazlı içeceklere sütün doğal içeriğine eşit miktarda kalsiyum eklenmesi 

güçlendirme işlemine verilebilecek güzel örnekler arasında yer almaktadır. 

(Yazıcı ve ark. 1997). 

Gıda ve beslenme eğilimlerini kısaca özetlemek gerekirse;   
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Tüketiciler arasında yaygın olan iklim değişikliği, sağlık ve sosyal 

sorumluluklar konusundaki küresel endişeler, gıda ve beslenme sektöründeki 

değişiklikleri şekillendirmektedir. Artan yaşlı nüfusun bir sonucu olarak, 

yaşlanmayı, kronik hastalıkları, erken ölümleri ve bunların risk faktörlerini 

önlemek ve geciktirmek için sağlıklı beslenme ve fiziksel egzersize artan bir 

odaklanma bulunmaktadır. Ayrıca günümüz tüketicileri daha doğal, hayvansal 

kökenli bileşenler içermeyen, bitki bazlı, minimum düzeyde işlenmiş, yerel ve 

mevsiminde yetiştirilip hasat edilmiş gıdalara yönelmektedir. Organik ve 

doğal olarak sağlıklı ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte doğaya geri 

dönüşün yanı sıra, güçlendirilmiş/fonksiyonel gıdalar gibi diğer kategorilerin 

de yükselişte olduğu önemli bir gerçektir.  

3. SPORCU BESLENMESĠNE YÖNELĠK GÜNCEL 

EĞĠLĠMLER 

Küresel eğilimler ve tüketici endişelerinin beslenme alanındaki 

değişiklikleri şekillendirdiği önceki bölümlerde belirtilmiştir. Söz konusu 

değişikliklerden sporcu beslenmesi kategorisinin de önemli ölçüde 

etkilendiğini atlamamak gerekmektedir. “Sağlıklı Yaşam", gıda endüstrisini 

etkileyen en alakalı küresel trend olurken, aynı zamanda sporcu gıdaları 

kategorisinin deneyimlediği muazzam büyümeden de sorumlu güncel trend 

olarak öne çıkmaktadır. Sağlıklı yaşamın temelinde beslenme alışkanlıkları 

olsa da söz konusu biyolojik gereksinimlerin ve psikolojik ihtiyaçlarında 

giderilmesi gerekmektedir. Böylece bireyin genel yaşam memnuniyeti 

sağlanabilir ve tükettiklerinin tam etkilerini daha açık biçimde görebilir. 

Nitekim, genel yaşam memnuniyetini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır 

(Dağ, Korkutata ve Özavci, 2019; Özdayı, Yücel ve Demir, 2019). Bu 

unsurlar arasında en etkili olanı şüphesiz fiziksel aktivite olarak görülebilir. 

Düzenli fiziksel aktivitenin yaşam kalitesini etkileyen bir niteliğe sahip 

olduğu düşünülmektedir (Şahin, Özgider ve Gözaydin, 2011). Ancak fiziksel 

aktivitelerin yaşam kalitesini korumak amacından ziyade eğlenme temelinde 

daha fazla benimsendiği gözlemlenmektedir. Öte yandan yapılan bir 

araştırmada, sportif aktivitelere boş zamanı değerlendirmek amacıyla bir 

katılımın olduğu ifade edilmiştir (Uzun ve Gözaydın, 2017). Ancak bir başka 

araştırma sonucuna göre, kısıtlı bir zamana sahip olan bireylerin spora çok 

vakit ayıramadıkları anlaşılmıştır (Şahin vd., 2014). Bu durumun sonunda 

fiziksel aktivite yoksunluğu ve böylece sağlıksız bir yaşam biçiminin ortaya 

çıkması muhtemeldir. Toplumsal oluşumun getirdiği gerekliliklerin 

sonucunda bireylerin fizyolojik önceliklerini öteledikleri düşünülmektedir.  
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Böylece sağlıklı yaşamın sürdürülmesi zor bir hal alabilmektedir. Gıda 

endüstrisi açısından bakıldığında özellikle sporcular açısından gerek duyulan 

ihtiyaçların iyi belirlenmesi önemli bulunmaktadır. Artan sağlık bilincine 

paralel olarak tüketiciler, sporcu beslenmesine yönelik geliştirilmiş ürünlerin 

de daha doğal, hayvansal kökenli bileşen içermeyen, bitki bazlı, minimum 

düzeyde işlenmiş, yerel ve mevsiminde yetiştirilip hasat edilmiş özelliklere 

sahip olmasını talep etmektedir. 

Daha fazla tüketici iyi bir antrenman için iyi tasarlanmış bir diyetin 

öneminin farkına vardıkça, sporcular için geliştirilmiş gıdaların kullanımı ana 

akım haline gelmektedir. Sporcu beslenmesi; sağlık bakım maliyetleri ve 

refah üzerinde olumlu etkileri olan optimum besin alımına ulaşılmasını 

destekleyen geniş ve hızla büyüyen bir tüketici sağlığı kategorisi olarak gün 

geçtikçe daha çok ilgiye ve pazar payına sahip olmaktadır.  

3.1. Peynir Altı Suyu Proteini 

Genellikle su veya süt ile karıştırılması gereken protein tozu ürünleri 

arasında peynir altı suyu proteinleri en çok tercih edilen ve dolayısıyla en çok 

satılan üründür (Euromonitor 2015a). Peynir altı suyu proteinleri, zengin 

esansiyel amino asit içeriğinin yanı sıra, yağsız kas kütlesi büyümesi ve 

iyileşmesi için gerekli yapı taşlarının hızlı bir şekilde iletimini sağlaması, 

kolay sindirilmesi ve hızlı bir emilim özelliğine sahip olması yönleri ile de 

bilinmektedir (Patel, 2015). Yayınlanmış bilimsel araştırmalar peynir altı suyu 

proteinlerinin daha fazla kas geliştirme aktivitesini ve kas kütlesi 

kazanımlarını desteklediğini göstermektedir (Hoffman ve Falvo, 2004). Ek 

olarak, peynir altı suyu proteini çok yönlüdür; uygulamalarda kullanımı kolay 

olup son ürün üzerinde olumlu pek çok etkisi görülmektedir bu nedenle gıda 

üreticileri arasında kullanımı popülerdir (Agarwal ve ark., 2015). Ancak gıda 

alanındaki sürdürülebilirlik ve hayvan refahı gibi faktörler, bitki bazlı 

proteinlere olan talebi artırırken peynir altı suyu proteini kullanımını 

sınırlandırmaktadır (Radnitz ve ark., 2015; Hancox, 2018). Ayrıca bazı 

diyetisyenlerin protein takviyesinin gerekliliğini ve güvenliğini sorgulayan 

bakış açıları spor protein ürünleri açısından genel ve uzun vadeli bir tehdit 

unsuru olarak değerlendirilebilir (Antonio ve ark., 2016). 

3.2. Bitki Bazlı Proteinler 

Sporcu beslenmesi satışlarının %80'inden fazlasının protein bazlı 

ürünlerden geliyor oluşu spor proteini ürünlerinin sektöre öncülük etmeye 

devam edeceği şeklinde yorumlanmaktadır (Ordonez, 2017). Ancak 

tüketicilerin giderek artan oranlarda alerjen madde içermeyen bitki bazlı 
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ürünler talep ettiği görülmektedir. 2016 yılında ABD nüfusunun %3'ünün 

kesinlikle vejetaryen bir diyet uyguladığı ve %36'sının düzenli olarak en az 

bir öğünde vejetaryen yemekleri tercih ettiği düşünüldüğünde, bitki bazlı 

proteinlere yönelik talebin zamanla daha da artacağı değerlendirilmektedir 

(Vegetarian Resource Group 2016). Doğal kaynakların sürdürülebilirliğine ve 

hayvan refahına yönelik endişeler, bazı metabolizmalarda alerjik 

reaksiyonlara da sebebiyet verebilen süt proteinlerine alternatif olarak 

geliştirilmiş/geliştirilecek ürünlere talebi artırmıştır/artıracaktır (Radnitz ve 

ark., 2015; Hancox, 2018). 

Soya, bezelye veya pirinçten elde edilen bitki bazlı proteinler, peynir 

altı suyu proteininden daha az yaygındır, ancak sektördeki payları hızla 

büyümektedir (Euromonitor, 2016). Tahıllı gıdalar genellikle düşük 

biyoyararlanım ve protein içeriğinin yanı sıra bazı temel amino asitlerin 

eksikliğine sahiptir. Bununla birlikte, tahılın fermantasyonu sırasında belirli 

laktik asit bakterisi ve maya suşlarının esansiyel amino asitler ürettiğine ve 

dolayısıyla tahıl gıdalarının besin değerini artırdığına dair kanıtlar vardır. 

Daha da önemlisi, proteolitik mikroorganizmalar kompleks proteinleri daha 

basit proteinlere, peptitlere ve serbest esansiyel amino asitlere indirger 

böylece biyoyararlanımı ve sindirilebilirliği arttırır (Çetin, 2022b). Bilimsel 

kanıtlar seçilen gıda kaynağı ihtiyaç duyulan tüm temel amino asitleri 

sağladığı sürece, kas bakımı için bitki bazlı proteinlerin de hayvan proteinleri 

kadar etkili olabileceğini göstermektedir (Mangano ve ark., 2017). Yanı sıra 

iyi tasarlanmış bir vejetaryen veya vegan diyetinin, sporcu performansını 

ve/veya tüketici sağlığını desteklemek için yeterli enerjiyi sağlayacak uygun 

dağılımda karbonhidrat, yağ ve protein alımı sağlayabilecek kapasitede 

olduğunu ispatlayan bilimsel değerlendirmeler bulunmaktadır (Venderley ve 

Campbell, 2006; Lynch ve ark., 2016). Bu nedenle, bazı seçkin sporcular 

vegan beslenme stilini benimseyerek protein kaynağı olarak bitki bazlı 

proteinleri tüketmeye başlamıştır. Bu durum bitkisel kökenli proteinlerin 

tüketici tabanının genişlemesine katkı sağlamaktadır (Edsor 2017). 

3.3. Protein Hidrolizatları 

Protein kaynağının amino asit profilindeki ve ürün işleme 

yöntemlerindeki farklılıklar, amino asitlerin biyoyararlanımını etkilemektedir 

Hidrolizatlar; geleneksel proteinlerden daha hızlı emilebilmesi için ince 

doğranmış veya önceden sindirilmiş yüksek kaliteli proteinlerdir ve kas 

iyileşme sürelerini günlerden saatlere indirmeye yardımcı olmaktadır 

(Manninen, 2009). Bu nedenle protein hidrolizatları, egzersiz sıklığı ve 
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yoğunluğu nedeniyle vücutlarına daha fazla baskı uygulayan ve iyileşme 

süreci için kısıtlı süresi olan sporcularda daha önemli bir rol üstlenmektedir. 

Hidrolizatların tadındaki acılık ve burukluk içeceklere, barlara ve jellere dahil 

edilmesini engellemektedir (Liu ve ark., 2014). Tüketicilerin sağlık üzerine 

olumlu faydaların yanı sıra duyusal kalite anlamında da üst seviye ürünleri 

tercih etmesi sebebiyle günümüze değin hidrolizatlar yavaş bir gelişim eğrisi 

göstermiştir. Ancak gıda işleme teknolojisindeki son gelişmeler, tattaki 

olumsuzlukların maskelenmesine sağlayarak protein hidrolizatlarının berrak 

içecekler gibi çeşitli ürün formatlarına dahil edilmesini mümkün kılmıştır 

(FitzGerald ve O'Cuinn, 2006). Sonuç olarak önümüzdeki yıllarda 

hidrolizatlar için hızlı bir büyüme öngörülmektedir (Euromonitor, 2015a). 

Sporcu beslenmesine yönelik güncel eğilimleri kısaca özetlemek 

gerekirse;   

Sporcu beslenmesi, birkaç yıldır üst üste en hızlı büyüyen tüketici 

sağlığı kategorisidir ve önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir hızla büyümeye 

devam etmesi beklenmektedir. Toplam spor beslenme pazarının %83'ünden 

fazlasını oluşturan küresel satışlara hakim olan grup ise proteinlerdir. Protein 

tozları arasında peynir altı suyu izolatı tadı, amino asit bileşimi ve hızlı 

emilimi nedeniyle tercih edilen kaynaktır. Bununla birlikte, peynir altı suyu 

proteini için ana tehditler, bitki bazlı proteinlere ve farklı protein 

kaynaklarının hidrolizatlarına yönelik artan taleptir.  

Spor beslenme alanında mikroenkapsülasyon gibi teknolojilerin 

uygulanması, organoleptik veya stabilite sorunları olan belirli bileşenlerin 

daha geniş bir şekilde kullanılmasına izin verecektir. Ek olarak, etkileşimlerin 

önlenmesi, çözünmenin iyileştirilmesi ve mikroenkapsülasyon yoluyla sürekli 

salım profilinin elde edilmesi de spor beslenme kategorisini yönlendirecek 

avantajlar arasında yer almaktadır. 

SONUÇ 

Küresel dinamikler, tüketici tutumlarını şekillendirmekte ve böylece 

endüstriler arasında değişiklikleri teşvik etmektedir. Temiz ve sağlıklı yaşam, 

gıda sektörünü etkileyen en önemli trend olarak öne çıkarken tüketiciler 

içecekleri, atıştırmalıkları ve hatta fast food tarzı gıdaları dahi daha sağlıklı ve 

sürdürülebilir kaynaklar kullanılarak üretilmiş şekilde talep etmektedir. Bu 

kapsamda sadece vejetaryen ve vegan ürün satışları değil, aynı zamanda 

organik ve katkısız nitelikte ürünlerin sayısı ve çeşidi hızla artmaktadır.  

Sporcu beslenmesine yönelik satışlar artık sadece aktif şekilde sporla 

ilgilenen ve/veya egzersiz yapan çekirdek kullanıcıların hakimiyetinde 
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değildir, bunun yerine ana akım genel tüketiciler için de çekici bir alternatiftir. 

Sporcu beslenmesi kategorisinde proteinler başı çekmektedir, ancak protein 

tozu ürünleri arasında deyim yerindeyse sektörün kralı olan peynir altı suyu 

proteini günümüzde bitki bazlı proteinlere olan talebin artmasıyla mücadele 

etmektedir. Protein işleme yöntemleri söz konusu olduğunda, izolatların yerini 

protein tozları arasında bir sonraki büyük trend olması beklenen hidrolizatlar 

almaktadır.  

Sonuç olarak, küresel dinamiklerin beslenme eğilimleri üzerinde 

etkisi vardır ve sağlıklı yaşam trendiyle birlikte, daha fazla insan aktif bir 

yaşam tarzı ile daha sağlıklı bir beslenme düzenini benimsemekte, bunun yanı 

sıra sağlık üzerinde olumlu etkileri olan sporcu gıdalarının faydalarını kabul 

etmektedir.  
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GİRİŞ 

Koronavirüsler, insan ve hayvanları enfekte edebilen ve bulaştığı 

bireylerde hafif solunum sıkıntısından Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe 

Acute Respiratory Syndrome, SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu 

(Middle East Respiratory Syndrome, MERS)’na benzer şekilde daha ağır 

enfeksiyon sonuçlarına neden olan virüs ailesidir. En son ortaya çıkan 

koronavirüs çeşidi ise 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde görülen 

ve hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan SARS-CoV-2’dir. Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ)  bu virüsü ‘Koronavirüs Hastalığı 2019’ kısaltması olarak 

Covid-19 olarak isimlendirmiştir (WHO, 2020; Rismanbaf, 2020). Salgının 

yayılış hızı sebebiyle DSÖ, 11 Mart 2020 tarihinde  pandemi ilan etmiştir 

(Cintoni ve ark., 2020). Yine aynı tarihte ülkemizde ilk Covid-19 vakası 

görülmüştür. Covid-19 virüsünün yüzeyinde bulunan spike proteinlerinin 

(Spro) alveolleri döşeyen hücreler başta olmak üzere yemek borusu, böbrek 

proksimal tübülü, mesane iç duvar hücrelerindeki anjiyotensin dönüştürücü 

enzim-2 (ACE-2) reseptör proteinine bağlanmasıyla enfeksiyon başlamış olur. 

Enfekte olan bireylerde görülen semptomlar çok çeşitli olmakla birlikte 

asemptomatik olarak hastalığın atlatıldığı vakalar da bulunmaktadır. Ağır 

semptomlara örnek olarak sepsis, septik şok, kalp, böbrek yetmezliği, Akut 

Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) örnek gösterilebilir. Yaygın görülen 

semptomlar ise nefes darlığı, ateş, öksürük, baş ağrısı, kas ve eklemlerde 

görülen ağrıyla beraber aşırı halsizlik, tat ve koku duyularında kayıp ve 

ishaldir. Kronik hastalığı olan bireylerde ve yaşlılarda hastalığın seyri daha 

ağır olabilmektedir. Mortalite riskini en çok artıran durum akut solunum 

sıkıntısı sendromudur. Covid-19’un tedavisi konusunda kesin bir metod 

yoktur (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). 

Beslenmenin bağışıklık sistemi ve enfeksiyonların yönetilmesinde 

etkili bir rol üstlendiği bilinmektedir. Besin öğeleri antioksidan etkisiyle 

inflamasyona karşı immün yanıtın oluşmasında, bağışıklık sistemi 

hücrelerinin üretimi ve proliferasyonunda görevlidir (Derbyshire & Delange, 

2020). Covid-19 için önerilen beslenme tedavisinde dikkat çeken besin öğeleri 

arasında protein, çinko, selenyum, D ve C vitaminleri bulunmaktadır. Son 

zamanlarda yapılan araştırmalarda virüs kaynaklı hastalıklarda terapötik 

etkiye sahip olduğu gösterilmiş prebiyotik ve probiyotikler ile hastalıklara 

karşı anti-inflamatuar özelliğiyle bilenen biyoaktif bir bileşen olarak Omega-3 

yağ asidinin de Covid-19 tedavisindeki etkileri araştırılmaktadır. Beslenme ve 

Covid-19 arasındaki ilişki tam olarak açıklanamasa da optimal beslenmenin 
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immün sistemi güçlendirerek hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyeceği 

düşünülmektedir. 

             Covid-19 Tedavisinde İzlenen Yollar 

Covid-19’un kabul görmüş kesin bir tedavisi yoktur. Birçok kurum ve 

kuruluş hastalığın etkeni, bulaşma yolu, vaka tanımı, tanı yöntemi ve vakayla 

karşılaşıldığında izlenmesi gereken uygulama yöntemleri hakkında bilgi 

vermek için çeşitli dokümanlar hazırlamıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). 

Güncel tedavi yaklaşımları, hasta açışından hastalığın seyrinin olabildiğince 

olumlu yönde yönetmeye yöneliktir. Covid-19 yönetiminde en önemli tedavi 

yaklaşımı, sosyal izolasyonu sağlayarak bulaş oranının düşürülmesidir. Sosyal 

izolasyonu sağlayabilmek için temasın izlenmesi ve kontrol altına alınması 

önceliklidir. Hastalığın tedavi sürecinde ise hastayı bireysel olarak 

değerlendirerek semptomların derecesine göre bir tedavi planı 

oluşturulmalıdır. Covid-19 tedavisinde beslenme yaklaşımlarının temel amacı 

hastalığı önlemeye yönelik immün sisteminin güçlendirilmesi ve 

semptomların doğru yönetilmesini sağlayacak stratejilerin geliştirilmesidir. 

Başlıca görülen semptomlar arasında bulunan iştahsızlık ve buna bağlı olarak 

yetersiz besin alımı, yüksek ateşin sebep olduğu hipovolamik şok, 

dehidratasyon doğru beslenme tedavisiyle kontrol altına alınabilir (FAO, 

2020; López & Bermejo, 2017). 

Covid-19 Tedavisinde Beslenme Tedavisinin Önemi 

Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve toplumdaki bireylerde tam bir 

iyilik halinin sağlanabilmesi için sağlıklı beslenme önemlidir. Hastalıkların 

önlenmesinde, tedavisinde besinlerin rolü büyüktür. Enfeksiyon 

hastalıklarında bağışıklığın güçlendirilmesi ve optimal düzeyde işlevi için 

yeterli ve dengeli beslenme temeldir. Yetersiz beslenen bireylerde 

enfeksiyonlara karşı duyarlılıkta artış görülür. Bu sebeple Covid-19 

tedavisinde ve önlenmesinde beslenme tedavisi önemlidir (López & Bermejo, 

2017). 

-Karantina Döneminde Beslenme 

Her zaman aktif olan bağışıklık sistemi içerdiği özel hücreler 

sayesinde vücudu bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi patojenlere karşı korur. 

Bağışıklık hücrelerinin proliferasyonunun sağlanabilmesi için subsratlara 

ihtiyaç vardır. Vitaminler, mineraller, yağ asitleri ve aminoasitler gibi besin 

öğelerinin ve biyoaktif bileşiklerin bağışıklık sistemi için elzem olduğu 

bilinmektedir (Calder, 2020). Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyatası 

enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini desteklemektedir.  
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Covid-19 salgını sürecinde sosyal izolasyonu önlemek amacıyla 

gerçekleştirilen karantina uygulaması bireylerin beslenme ve fiziksel aktivite 

alışkanlıklarını değiştirmiştir. Hareket alanının kısıtlanması, evden çalışma 

fiziksel aktivite düzeyinde azalmaya sebep olmuş ve monoton bir yaşam tarzı 

oluşturmuştur (Muscogiuri ve ark., 2020). Stres durumu yeme davranışını 

etkilemektedir. Stres durumunu azaltmasıyla bilinen yiyecekler basit şeker 

içeriği yüksek karbonhidratlı besinlerdir. Ayrıca bu besinler mutluluk 

hormonu olarak bilinen seratonin artışı sağlar (Özenoğlu, 2018). Karantina 

sürecinde bireylerin bu besin öğelerine yönelimi artarken mikro besin 

öğelerinin tüketimi azalmıştır. Bu tarz beslenme ve yaşam şekli immün 

yanıtlarda bozulmalara sebep olmakta ve viral enfeksiyonlarda duyarlılığın 

artmasıyla sonuçlanmaktadır (Iddir ve ark., 2020). Covid-19 sürecinde immün 

sistemi güçlendirici besin öğelerinin tüketilmesi, makro ve mikro besin 

öğelerinin ihtiyaca uygun şekilde alınması, porsiyon kontrolünün sağlanması 

ve strese bağlı yemeyi azaltmak için motivasyonun yüksek tutulması 

gerekmektedir. Gerekli tedbirlerin alınması karantinanın olumsuz etkileriyle 

baş etmede önemlidir (FAO, 2020).  

-Hastanede Covid-19 Hastası ve Beslenme  

Covid-19 enfeksiyonunun ağır seyrettiği olgular yoğun bakıma yatışı 

gerektirir. Hastanede kalış süresi arttıkça immobilizasyon ve katabolizmaya 

bağlı olarak vücut ağırlığı ve kas kütlesinde azalma görülür. Kardiyak 

işlevlerde bozulma, solunum güçlüğü ve sarkopeni prognozda kötüleşmeye 

neden olur. Yoğun bakımda kalış süresinin uzunluğuna bağlı olarak hastalarda 

malnütrisyona ve malnütrisyonun sebep olduğu kas kütlesinde düşüş, yoğun 

bakım sonrası yaşam kalitesinin azalması ve morbiditeye yol açmaktadır. 

Covid-19 hastalarında malnütrisyonun önlenmesi, izlenmesi ve tedavisi 

hastaneye yatışı gerçekleşmiş hastaların prognozunda önem taşır. Hastaların 

beslenme durumunun saptanması hastaya özgü beslenme tedavisinin 

uygulanması gerekmektedir (Handu ve ark., 2020).  

Covid-19 Tedavisinde Önemli Kurum ve Kuruluşların 

Beslenme Önerileri 

Covid-19 tedavisinde beslenmenin rolü önemlidir. Bu doğrultuda 

birçok kurum ve kuruluş bireylere bu süreci doğru yönetebilmek için 

beslenme önerilerinde bulunmuştur. Tablo 1’de Dünya Sağlık Örgütü’nün 

Covid-19 salgını sırasında önerdiği sağlıklı beslenme yaklaşımlarına yer 

verilmiştir. 
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Tablo 1. Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 salgını sırasında yetişkinler için 

sağlıklı beslenme önerileri (WHO, 2020) 

 

1- Tam tahıllı gıdalar, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, hayvansal kaynaklı 

besinler, meyve ve sebzeleri işlem görmemiş olarak taze bir şekilde her gün 

tüketin. 

2- Ara öğünleri basit şeker, trans yağ ve tuzdan uzak olan taze çiğ meyve 

sebzelerden hazırlayın. 

3- Meyve ve sebzelerdeki vitamin ve mineral kaybını en aza indirmek için pişirme 

süresini kısa tutun. 

4- Kurutulmuş sebze, meyveler veya konserve ürünlerini tuz ve şeker ilavesiz 

olarak üretilmiş olanlardan seçiniz. 

5- Düzenli olarak su tüketin (En az 8-10 bardak). 

6- Doymuş yağlar yerine doymamış yağlar içeren besinler tercih edilmelidir.  

7- Tuz ve şeker tüketimini en aza indirin. 

8- Ev yemeklerine yönelin. 

 

 
 

Avrupa Diyetetik Dernekleri ‘Role of Dietitians in the Fight Against 

COVID-19’ (COVID-19 ile Mücadelede Diyetisyenlerin Rolü) isimli 

yayınladığı raporda 6 ana başlık üzerinde durmuştur (EFAD, 2020). 
 

- Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi 

- Rehabilitasyon  

- İhtiyaç duyan kişilere teknolojiyle destek sağlama  

- Halk sağlığını destekleme (toplum sağlığına yönelik sağlıklı 

beslenme önerileri) 

- Zararlı mitlerle mücadele 

- Eylem çağrısı 
 

Tablo 2’de Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin Covid-19 sürecinde 

sağlıklı beslenme hakkındaki tavsiyelerine yer verilmiştir. 
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Tablo 2. Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin Covid-19 Hakkında Beslenme 

Önerileri (TDD, 2020) 

 

1- Sağlıklı beslenme davranışı karantina sürecinde önemlidir (Küresel sağlık 

kuruluşları halkın karantina süreçlerinde minimum iki hafta için gerekli olacak ilaç 

ve gıda ihtiyacını bulundurması önerilir. Bu gıdaların dayanıklı, raf ömrü uzun ve 

besin öğesi açısından protein, lif, mineral, vitamin, mineral ve antioksidan 

yönünden zengin olanların tercih edilmesi gerekir).  

2- Sebze ve meyve tüketimine dikkat edilmelidir (Günlük taze meyve ve sebze 

tüketimi her gün ve öğün olmalıdır. Evden uzun süre çıkılamayan durumlarda 

konserve olarak veya dondurularak saklanmalıdır bu şekilde sağlıklı beslenmenin 

sürdürülebilirliği sağlanabilir). 

3- Mevsimine uygun meyve ve sebze alınmalıdır (Sebze ve meyvelerin raf ömrünü 

uzatmak için yıkamadan ve kesmeden buzdolabında muhafaza edilmesi gerekir. 

İçerdiği lif ve mineral yönünden zengin olan kuru meyve, biber, domates, patlıcan, 

bamya gibi kurutulmuş besinler de bu dönemde tercih edilebilir). 

4- Kuru baklagiller her gün tüketilebilir (Protein kaynağı olarak kuru baklagiller 

raf ömrünün uzun olması yönünden karantina döneminde iyi bir alternatiftir). 

5- Haftada iki kere balık tüketimi önemlidir (Karantina sürecinde taze balık 

bulmak zor olsa da konserve ton balığı veya donmuş balık çeşitlerinin evde 

bulundurulması önemlidir).  

6- Kaliteli hayvansal protein tüketimine dikkat edilmelidir (Örnek protein olarak 

yumurta iyi bir tercihtir. Bağışıklık sisteminde görevli olan antikorların düzgün 

şekilde işlevlerini yerine getirmesi için yeterli ve kaliteli proteinin alınması 

önemlidir. Probiyotikler gibi faydalı mikroorganizmaların immün sistemi 

desteklediği bilinmektedir. Bu sebeple kefir, yoğurt gibi besinlerin tüketilmesi 

gereklidir). 

7- Alımı kısıtlanması gereken besin ve içecekler (Kan şekerini hızlı yükseltip hızlı 

düşüren besinler (rafine şeker, beyaz ekmek, hamur işleri vb.), tuz içeriği yüksek 

besinler (hazır soslar, kapalı gıdalar, patlamış mısır vb.) sınırlandırılmalıdır. Uyku 

düzeninde sebep olacağı olumsuz etkiler sebebiyle enerji içecekleri ve alkollü 

içeceklerden uzak durulmalıdır).  

8- Besinlerin iyi pişmiş olması ve pişirilirken hijyen kurallarına dikkat eddilmesi 

önemlidir (Koronavirüsün gıdalarla bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyor olsa da 

temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli ve pişirilerek tüketilecek olan 

besinlerin yüksek iç sıcaklığa erişmesi gerekir).  

9- Günlük yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmalıdır.  
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Bu tavsiyelere ek olarak; 

-  Şiddetli boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetleri olan hastaların sert 

ve katı gıda alımı azaltılabilir. Bu gıdaların yerine gerekli enerji ve besin 

öğesi ihtiyacının karşılanması adına zenginleştirilmiş besinler, oral enteral 

nütrisyon ürünleri ve yumuşak gıdalar tercih edilebilir. 

- Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu görülen hastalarda beslenme 

desteği ESPEN ve ASPEN ölçütleri göz önüne alınarak uygulanabilir. 

-  Organ yetmezliği gelişen hastalarda beslenme tedavisi planlanır, 

gibi tavsiyeler verilmiştir.  

Tablo 3’te Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Covid-19 ile ilgili Klinik 

Beslenme Tedavisi’ ne yer verilmiştir.  

Tablo 3. Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Covid-19 ile ilgili Klinik 

Beslenme Tedavisi (Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi) 

 

1- Bağırsak mikroekolojisi  

Bazı vakalarda Covid-19 tedavisi için kullanılan antiviral ve antienfektif 

ilaçların sebep olduğu gastrointestinal semptomlar gözlenir. Bağırsağın 

mikroekolojik dengesi bozulur ve bağırsaktaki yararlı mikroorganizmaların 

sayısı azalır. Bağırsak mikroekolojik dengesizliği ikincil enfeksiyona ve 

bakteriyel translokasyona sebep olabilir.  Bundan dolayı mikroekolojik 

düzenleyiciler ve nütrisyon desteği kullanılabilir.  

Mikroekolojikler baskın barsaktaki yararlı bakterilerin sayısını artırırken; 

zararlı bakterileri yok ederek zehirli madde sentezini azaltabilir. Dışkı 

yoğunluğunu düzenleyerek bağırsak mukozası atrofisini inhibe ederek diyareyi 

azaltabilir.  Bağırsak mikroekolojik dengesi beslenme desteği ile korunabilir.  

2- Beslenme desteği  

-Erken intestinal nütrisyon (oral beslenme) :Ağır seyreden Covid-19 

vakalarında malnütrisyon riski vardır. Hastaların beslenme durumları sıkı bir 

şekilde takip edilmeli ve doğru zamanda enteral nütrisyonel destek 

sağlanmalıdır. Bağırsak bağışıklığının geliştirilebilmesinin ve mikroekolojik 

dengenin korunabilmesi için oral beslenme etkili bir yol olabilir.   

-Enteral nütrisyon yolu: Hastalığın prognozuna bağlı olarak şiddetli karın 

şişliği, gastroparezi, ağır diyare gibi akut gastrointestinal zararlar gözlenir.  

Entübe olmuş vakalarda intestinal beslenme tüpünün yerleştirilmesi tavsiye 
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edilir. 

-Nütrisyon solüsyon seçimi: Bağırsakları zarar gören vakalarda hasarın 

durumuna göre emilimi kolaylaştırmak için kısa peptit preparatları ya da 

yüksek enerjili tam protein preparatları tercih edilebilir.  

- Enerji sağlama: Kilogram başına 25-30 kilokalori (kkal) ve 1.2-2.0 gram 

olacak şekilde hesaplama yapılabilir. 

-Nutrisyon uygulama yöntemi: Besin maddelerinin intoleransını azaltmak için 

infüzyon düşük dozdan başlanmalı hastanın tolere etme durumuna göre hızı 

ayarlanmalıdır.  

- Yaşlılar ve abdominal distansiyonu olan yüksek aspirasyon riskli vakalarda 

geçici olarak parenteral beslenme desteği sağlanabilir.  Hastanın takip edilerek 

iyileşme durumuna göre sırayla enteral beslenme ve bağımsız diyete 

geçilebilir. 
 

Tablo 4’te ESPEN Covid-19 hastaları için beslenme tedavisinin 

yönetimi için uzman bildirimleri ve pratik rehberine yer verilmiştir.  

Tablo 4. ESPEN Covid-19 hastaları için beslenme tedavisinin yönetimi için pratik 

rehber (Barazzoni, 2020) 

1-Malnütrisyonu durumunu değerlendir 

Polimorbid bireyler ve mortalite riski yüksek Covid-19 tanılı hastaların 

malnütrisyon durumunun değerlendirilmesi gerekir. Hastaneye yatan hastalarda 

Nütrisyonel Risk Tarama-2002 (Nutrition Risk Secreening 2002 [NRS-2002]) ve 

Kontrol Malnütrisyon Uluslararası Tarama Aracı (Malnutrition Universal 

Screening Tool [MUST] kriterlerini sağlamalıdır.  

2-Beslenme durumunun düzenlenmesi 

Beslenme yetersizliği olan bireyler deneyimli bir beslenme uzmanından 

danışmanlık alabilir. 

3-Mineral ve vitamin takviyesi  

Mikro besin öğelerinin takviyesi sağlanmalıdır. 

4-Düzenli fiziksel aktivite 

5-Oral beslenme tedavisi 

Günlük alınması gereken makro ve mikro besin öğelerinin yetersiz kaldığı 

durumlarda beslenme hedeflerine ulaşılabilmek için oral beslenme tedavisi 

hastaların besin öğesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılır.  

6-Enreral nütrisyon 

Yetersiz beslenen ve beslenme ihtiyaçlarının oral olarak karşılanamadığı hastalarda 

enteral nütrisyon uygulanmalı; enteral beslenmenin de yetersiz kaldığı zamanlarda 
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parenteral nütrisyon uygulanmalıdır. 

7- Entübe olmayan yoğun bakım hastalarında tıbbi beslenme tedavisi 

Hastanın beslenme ihtiyacı karşılanana kadar sırayla oral beslenme tedavisi, enteral 

beslenme tedavisi ve en son periferik parenteral nütrisyon reçete edilir. 

8-Entübe olan yoğun bakım hastalarında tıbbi beslenme tedavisi 

Enteral nütrisyona nazogastrik tüp ile başlanır. Aspirasyon riski yüksek olan ve 

gastrik intoleransın yüksek olduğu hastalarda transplorik beslenme yapılmalıdır. 

Enteral beslenmede toleransın en yüksekte tutulması için tüm yollar denenir. En 

son parenteral nütrisyon tedavisine geçilir. 

10-Yutmada zorlanan yoğun bakım hastalarında beslenme  

Disfajiden kaynaklı oral beslenme gerçekleştiremeyen hastalarda enteral nütrisyon 

uygulanır. Çok yüksek aspirasyon riski olan hastalarda geçici parenteral nütrisyon 

uygulaması yapılabilir. Hastaya aynı zamanda yutma eğitimi verilebilir.  
 

SONUÇ  

Covid-19’un tam tedavisi bilinmemekle birlikte doğru beslenme 

planının hastalığın önlenmesinde ve prognozunda olumlu etkilere sahip 

olduğu bilinmektedir. Sağlıklı beslenme immün sistemin gelişmesine, 

desteklenmesine ve sürdürülmesine katkı sağlar. Birçok kurum ve kuruluş bu 

konuda çeşitli önerilerde bulunup kılavuzlar yayınlamıştır. Covid-19 

enfeksiyonuna yakalanan hastaların beslenme durumu düzenli olarak kontrol 

edilmelidir. Hastanın beslenme ihtiyacını karşılama durumuna göre oral 

beslenme desteği, enteral beslenme, parenteral beslenme desteği 

sağlanmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

KAYNAKÇA 
 

Barazzoni, R., Bischoff, S.C., Krznaric, Z., Pirlich, M., Singer, P. (2020). Espen 

ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management 

of individuals with SARS-CoV-2 infection. Clin Nutr. 39(6):1631-8. 

Calder, PC. (2020). Nutrition, immunity and COVID-19. BMJ Nutrition, Prevention 

& Health, 0. 

Cintoni, M., Rinninella, E., Annetta, M.G., Mele, M.C. (2020). Nutritional 

management in hospital setting during SARS-CoV-2 pandemic: a real-life 

experience. Eur J Clin Nutr,6.. 

Derbyshire, E., Delange, J. (2020). COVID-19: is there a role for immunonutrition, 

particularly in the over 65s?. BMJ Nutrition, Prevention & Health, 3(1), 100-

105. 

European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD). (2020) Role of 

Dietitians in the fight against COVID-19. http://www.efad.org/media/1985/ 

role-of-dietitians-in-the-fight-against-covid19-efadbriefing-paper-may-

2020.pdf adresinden alınmıştır. Erişim tarihi: 15 Kasım 2022.  

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Food safety in the 

time of COVID-19. http://www.fao.org/3/ca8623en/ CA8623EN.pdf 

adresinden alınmıştır. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 

Handu, D., Moloney, L., Rozga, M., Cheng, F.W. (2020). Malnutrition care during 

the COVID-19 pandemic: Considerations for registered dietitian 

nutritionists. J Acad Nutr Diet., 2, 1. 

Iddir, M., Brito, A., Dingeo, G., Del Campo, S.S.F., Samouda, H., Michael, R. et al. 

(2020). Strengthening the immune system and reducing ınflammation and 

oxidative stress through diet and nutrition: considerations during the 

COVID-19 Crisis. Nutrients, 12, 1562. 

Lópezi, B.P. & Bermejo L.L. (2017). Nutrition and immune system disorders. Nutr 

Hosp., 34(S4), 68-71. 

Muscogiuri, G., Barrea, L., Savastano, S., Colao, A. (2020). Nutritional 

recommendations for CoVID-19 quarantine. Eur J ClinNutr. 74, 850-1. 

Özenoğlu, A. (2018). Duygu durumu, besin ve beslenme ilişkisi. ACU Sağlık Bil 

Derg., 9(4), 357-365. 

Rismanbaf, A. (2020). Potential treatments for COVID-19; a narrative literature 

review. Arch Acad Emerg Med., 8(1), 29. 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü. COVID-19 (SARS-

CoV-2 enfeksiyonu) (bilim kurulu çalışması) genel bilgiler, epidemiyoloji ve 

tanı rehberi bilimsel danışma kurulu çalışması. https://covid19bilgi.saglik. 

gov.tr/tr/covid-19- rehberi.html adresinden alınmıştır. Erişim tarihi: 15 

Kasım 2021. 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 196 

 

Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD). (2020). Covid-19 Beslenme Önerileri. 

http://www.tdd.org.tr/index.php/duyurular/69-covid-19-beslenme-onerileri 

adresinden alınmıştır. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 

World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean. Nutrition 

advice for adults during the COVID-19 outbreak. (2020). http://www. 

emro.who.int/nutrition/nutrition-infocus/nutritionadvice-for-adults-during-

the-covid-19-outbreak.html adresinden alınmıştır. Erişim tarihi:  18 Kasım 

2022. 

Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin COVID-19 Önleme ve Tedavi 

Elhttps://www.medimagazin.com.tr/templates/default/ckfinder/userfiles/files

/pdf/covidelkitabi.pdf adresinden erişilmiştir. Erişim tarihi: 18 Kasım 2020. 

 

http://www.tdd.org.tr/index.php/duyurular/69-covid-19-beslenme-onerileri


197 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 12 

SİRKADİYEN RİTİM, YEME ZAMANI İLİŞKİSİ: KRONO-

BESLENME VE SAĞLIK ETKİLERİ  

Dyt. Beyza KILIÇKALKAN1, Doç. Dr. Gülperi DEMİR2 

 

  

 
1 Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Konya, 
Türkiye. beyzakilickalkan@outlook.com, Orcid ID: 0000-0003-0789-3932 
2 Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya, 

Türkiye. gulperiidemir@gmail.com, Orcid ID: 0000-0002-7362-3335 

mailto:beyzakilickalkan@outlook.com
mailto:gulperiidemir@gmail.com


TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 198 

 

 



199 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

GİRİŞ 

Sirkadiyen ritimler, organizmaların gece-gündüz döngülerinin 

getirdiği günlük dalgalanmalara hazırlanmalarını sağlayan ve içsel biyolojik 

işlevleri çevresel değişikliklerle ayarlayan, yaklaşık 24 saatlik bir periyoda 

sahip biyolojik ritimlerdir (Brown ve Piggins, 2007; Zhang ve ark., 2014). 

Sirkadiyen ritimlerin vücut ısısı, uyku, fiziksel aktivite, ruh hali ve biliş gibi 

çeşitli fizyolojik işlevleri düzenlediği gösterilmiştir (Fang ve ark., 2015; 

Kyriacou ve Hastings, 2010; Morris ve ark., 2016). Memelilerde sirkadiyen 

ritimler, sirkadiyen saatler tarafından düzenlenmektedir. Bu saatler, 

hipotalamusun suprakiazmatik çekirdeğinde (SCN) yer alan yaklaşık 20.000 

nörondan oluşan merkezi saat ve hemen hemen her dokuda bulunabilen 

periferik saatler olmak üzere ikiye ayrılır (Brown ve Piggins, 2007; Zhang ve 

ark., 2014). Işık, SCN'deki sirkadiyen saat için en güçlü uyarandır (Schibler 

ve ark., 2003). Merkezi saat giriş sinyali (senkronizör) olan ışık ipuçları, 

retina yoluyla alınır ve merkezi saate iletilir, bu da çeşitli nörohumoral 

sinyaller aracılığıyla vücuttaki periferik saatleri senkronize eder (Cajochen ve 

ark., 2003). Besinler de dâhil olmak üzere diğer fotik olmayan çevresel 

uyaranlar, periferal dokulardaki saatleri etkileyebilmektedir (Schibler ve ark., 

2003).  

Beslenme planı, periferal organlardaki sirkadiyen saatler üzerinde 

belirgin bir etkiye sahip olduğundan beslenme zamanı ve sirkadiyen saatler 

birbirine sıkı sıkıya bağlıdır (Asher ve Sassone-Corsi, 2015). Sirkadiyen 

ritmin sağlanması, glikoz metabolizmasında yer alan enzimlerin 

ekspresyonunu ve/veya aktivitesini düzenleyerek metabolik süreçleri 

etkilemede ve düzenlemede çok önemlidir. Son yıllarda, sirkadiyen saat 

sisteminin vücut fonksiyonlarını etkilemek için besinlerle etkileşime 

girebileceğine dair artan sayıda kanıt ortaya çıkmaktadır. Nispeten yeni olan 

bu alan, insan biyolojik ritimlerini etkilemede besin zamanlaması, sıklığı ve 

bileşiminin rollerini kapsayan “krono-beslenme” olarak tanımlanmaktadır 

(Johnston, 2014; Oike ve ark., 2014; Pot ve ark., 2016).  

Modern toplumda, birçok vardiyalı meslek ve yüksek uykusuzluk 

prevalansı, sirkadiyen saatle uyumlu olmayan yaşam tarzlarına yol açmaktadır 

(Almoosawi ve ark., 2018). Hafta içi ve hafta sonundaki uykunun orta noktası 

arasındaki saat farkıyla değerlendirilen sosyal jet-lag (SJL), biyolojik ritimler 

ile sosyal zamanlama arasındaki farkı ölçmektedir (Arora ve Taheri, 2015; 

Roenneberg ve ark., 2003).  SJL, gençlik yıllarında başlayıp emekli olana 

kadar çalışma yılları boyunca devam edebilmekte ve bu nedenle sanayileşmiş 

ülkelerdeki milyonlarca insanı uzun süreler boyunca etkileyebilmektedir 
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(Roenneberg ve ark., 2012). SJL'nin altında yatan fizyolojik mekanizmalar 

üzerine yapılan çalışmalar, SJL’nin olumsuz bir endokrin, davranışsal ve 

kardiyovasküler risk profili ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Mazzoccoli 

ve ark., 2014; Wong ve ark., 2015).  

Kronotip; uyku, diyet ve egzersiz dâhil olmak üzere fiziksel aktivite 

modelleri ile ilgili bireysel sirkadiyen ritmikliğin bir ifadesidir (Facer-Childs 

ve Brandstaetter, 2015; Horne ve Ostberg, 1976; Silva ve ark., 2016). 

Kronotip; sabah, ara ve akşam olarak üç farklı tipte tanımlanabilmektedir. 

Önceki çalışmalar, akşam kronotipini daha büyük SJL ile ilişkilendirerek SJL 

ve kronotip arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir (Roenneberg ve 

ark., 2012). Yetişkinlerde, hem akşam kronotipi hem de daha fazla SJL, 

metabolik anormallikler ve yağlanma ile ilişkilendirilmiştir (Koopman ve ark., 

2017; Roenneberg ve ark., 2012; Wong ve ark., 2015).  

Merkezi saat, nöronal ve hümoral sinyaller yoluyla yerel saatleri 

düzenlediğinden, saatler arasındaki uyumsuzluğun metabolik bozukluklar, 

kanser ve psikiyatrik rahatsızlıklar gibi olumsuz durumların gelişmesine yol 

açtığına inanılmaktadır (Albrecht, 2012). Sirkadiyen saat ile uyum 

eksikliğinin besin alımını, glikoz metabolizmasını, vücut ağırlığı 

regülasyonunu ve obeziteyi etkilediği bildirilmiştir (Qian ve Scheer, 2016; 

Scheer ve ark., 2009; Wong ve ark., 2015).  
 

1. SİRKADİYEN RİTİM 

Franz Halberg tarafından 1900’lerin başında tanımlanan sirkadiyen; 

Latince ‘yaklaşık’ anlamına gelen ‘’circa’’ ve ‘gün’ anlamına gelen ‘’diem’’ 

kelimelerinden türetilmiştir, ‘yaklaşık bir gün’ demektir (Lemmer, 2009; 

Mistlberger ve Rusak, 2005). Sirkadiyen ritim; dünyanın kendi ekseni 

etrafında döndüğü yaklaşık 24 saatlik süre içerisinde organizmada meydana 

gelen biyolojik, kimyasal ve davranışsal değişimleri ifade eden ve ritmik 

olarak tekrarlayan periyodik bir kalıptır (Poggiogalle ve ark., 2018). 

İnsanlarda sirkadiyen sistem; uyku/uyanıklık döngüsü, hormon ve 

nörotransmitter salınımı, bilişsel aktiviteler dâhil olmak üzere insan fizyolojisi 

ve davranışının sayısız yönünü yöneten vücudun içsel saatidir (Quintero ve 

ark., 2003). Sirkadiyen ritim sayesinde en ilkel canlılardan memelilere kadar 

yeryüzündeki pek çok canlı ısı, ışık gibi çevresel değişimlere uyum 

sağlamakta ve bu sayede farklı şartlarda ritmik fonksiyonlarını 

sürdürebilmektedir (Moore, 1997).   

Merkezi sirkadiyen saat, beyindeki ön hipotalamusun suprakiazmatik 

çekirdeğinde (SCN) bulunmaktadır (Schibler ve ark., 2003). SCN, saatler 
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arasındaki senkronizasyonu korumak ve çeşitli dokulardaki sirkadiyen 

ritimlerin uyumsuzluğunu önlemek için nöronal veya hormonal sinyaller 

aracılığıyla insan vücudundaki aktiviteleri koordine etmektedir. Sirkadiyen 

ritimler, endojen ve otonom bir sistem tarafından kontrol edilmesine rağmen 

çevresel/dışsal uyaranlardan etkilenmektedir. Retinal ganglion hücreleri 

tarafından algılanan ışık, SCN'deki sirkadiyen saat için en güçlü uyarandır 

(Schibler ve ark., 2003). Isı değişiklikleri, açlık/tokluk durumu, uyku saati, 

fiziksel aktivite, sosyal etkileşimler, jeomanyetik etkiler ve gel-git olayları 

gibi çevresel uyaranlar (zeitgeber) da SCN’yi doğrudan veya dolaylı olarak 

etkileyen diğer faktörlerdir (Golombek ve Rosenstein, 2010; Grandin ve ark., 

2006; Moore, 1997). Başlarda sirkadiyen ritimlerin tek kontrolünün 

hipotalamustaki suprakiazmatik çekirdekte bulunan merkezi saat olduğu 

varsayılmıştır (Almoosawi ve ark., 2016; Johnston, 2014). Ancak yakın 

zamanda karaciğer, bağırsak ve yağ dokusu gibi periferal dokularda da benzer 

saatlerin olduğu keşfedilmiştir (Schibler ve ark., 2003). Vücuttaki çoğu 

hücrede bulunan periferik saatlerin keşfiyle araştırmacılar belirli yeme 

davranışları ve kalıplarının, organlar ve dokulardaki endojen osilatörler 

üzerindeki etkisini keşfetmeye başlamışlardır (Oosterman ve ark., 2015; Peek 

ve ark., 2012). Yapılan son araştırmalar; sirkadiyen ritmi, metabolik fizyoloji 

ve beslenmeyle ilişkilendirmektedir (Johnston, 2014).  

Sirkadiyen saatlerin ve enerji metabolizmasının karşılıklı etkileri, 

öğün zamanının metabolizmayı kritik bir şekilde etkilediğini göstermektedir 

(Garaulet ve ark., 2013; Jakubowicz ve ark., 2013). Alışılmışın dışındaki öğün 

zamanlarının kısmen yetersiz tokluk fonksiyonu nedeniyle fazla yemeye 

neden olduğu bildirilmektedir. Sirkadiyen saatler, iştahı baskılayan leptin 

salınımını kontrol ettiğinden, sirkadiyen bozulma gün boyunca serum 

leptininde bir azalmaya neden olmaktadır (Gomez Abellan ve ark., 2011; 

Scheer ve ark., 2009). Öğün zamanlaması, sirkadiyen ritmin çıktısını 

etkilemektedir; örneğin, kahvaltıyı atlamak obezite riskini artırırken düzenli 

öğün zamanları obezite riskinin azalmasıyla ilişkilidir (Oike ve ark., 2014). 

Konuya ilişkin yapılan birkaç çalışmada, düzensiz öğün tüketiminin toplam 

besin alımının artmasına neden olduğu bulunmuştur (Bray ve ark., 2013; 

Hariri, 2011; Yoshida ve ark., 2012). Benzer şekilde öğün zamanı, uyanma 

vakti yerine uyku vakti gibi uygunsuz bir zamanla değiştirildiğinde -kalori 

alımları aynı olsa bile- farelerde vücut ağırlığının arttığı saptanmıştır (Arble 

ve ark., 2009). 

Çekirdek vücut ısısı, sirkadiyen saatler tarafından kontrol 

edilmektedir (Gerhart-Hines ve ark., 2013). Vücut sıcaklığının sirkadiyen 
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kontrolü, termojenezin gün içinde değiştiğini göstermektedir. Gerçekten de 

diyete bağlı termojenez (DIT), insanlarda sirkadiyen varyasyonları ortaya 

çıkarmaktadır; DIT sabahları en yüksektir, bunu öğleden sonra ve gece takip 

etmektedir (Romon ve ark., 1993). Bu tür sirkadiyen termojenez, kahvaltıyı 

atlayan kişilerin vücut ağırlığındaki artışı açıklayabilmektedir. Işık koşulları 

ayrıca hem termojenezi hem de metabolizmayı etkilemektedir. Sabit ışık, 

merkezi saatin ritimlerini azalttığından beslenme davranışı, uyku/uyanıklık 

döngüsü ve termojenez dâhil olmak üzere enerji homeostazında düzensizlikler 

ortaya çıkabilmektedir. Ek olarak, ışık koşullarının veya beslenme süresinin 

değişmesi, birkaç gün içinde metabolizmayı, vücut ısısını ve vücut ağırlığını 

etkilemektedir (Damiola ve ark., 2000; Scheer ve ark., 2009). Konuyla ilgili 

yapılan bazı çalışmalarda; sabit ışık, sincap maymunlarında uyaranlara karşı 

termojenezi bozmuştur (Fuller ve ark., 1978). Gece hayvanlarında besin 

mevcudiyeti ışık periyodu ile sınırlandırıldığında, birçok periferik dokuda 

özellikle karaciğer, böbrek, gastrointestinal sistem, pankreas, akciğerler, kalp, 

kahverengi ve beyaz yağ dokularında saat gen ritimleri fazının tersine 

çevrildiği saptanmıştır (Damiola ve ark., 2000; Hoogerwerf ve ark., 2007; 

Stokkan ve ark., 2001). Dört günlük sabit ışık, farelerde besin alımını artırıp 

enerji harcamasını azaltmış ve ani ağırlık artışıyla sonuçlanmıştır (Coomans 

ve ark., 2013).  
 

2. KRONO-BESLENME 

İlk defa 2005 yılında Japon literatüründe söz edilen ‘krono-beslenme’ 

kavramı, insan biyolojik ritimlerini etkilemede besin zamanlaması, sıklığı ve 

bileşiminin rollerinin araştırılmasını tanımlamaktadır (Arola-Arnal, 2019; Pot 

ve ark., 2016). Krono-beslenme, besinlerin veya öğün zamanının tek başına 

sirkadiyen saat sistemini; biyolojik ritimlerin senkronizasyonunun ise 

zamanlamayı ve besin seçimlerini etkileyebileceğini öne sürmektedir (Mota 

ve ark., 2014; Oda, 2015; Oike ve ark., 2014; Silva ve ark., 2016; St-Onge ve 

ark., 2014; Teixeira ve ark., 2018). Bu konuda yapılan araştırmalar; öğün 

zamanları, gün boyu enerji dağılımı, gece yeme ve öğünlerin sayısı gibi 

zamana bağlı yeme kalıplarının besin metabolizmasını etkileyerek metabolik 

ve beslenmeye bağlı hastalıklar ile ilişkili olabileceğini göstermiştir (Allirot 

ve ark., 2013; Baron ve ark., 2011; Fong ve ark., 2017; Garaulet ve ark., 2013; 

Horikawa ve ark., 2011; Jakubowicz ve ark., 2013; Jääskeläinen ve ark., 

2013; Munsters ve ark., 2012; Nas ve ark., 2017; Sofer ve ark., 2015; Varady, 

2016; Wang ve ark., 2013).  
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Krono-beslenme, beslenme epidemiyolojisinde yeme davranışının 3 

boyutunu kapsayan ve yeni ortaya çıkan bir araştırma alanıdır. Bu boyutlar; 

zamanlama (gerçek besin alım zamanı, örn; kahvaltıyı atlamak veya gece geç 

saatlerde besin tüketimi gibi), sıklık (günlük öğün sayısı) ve düzen (öğün 

düzeni) olarak belirtilmektedir. Bu göreceli yeni araştırma alanı, yalnızca ne 

yediğimizin etkisini değil ne zaman yediğimizi de incelemektedir (Pot ve ark., 

2014). Tüm bu bileşenler, sirkadiyen ritimlerimizi etkileyerek metabolik 

sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. Besin sıklığı, 

zamanlaması, bileşimi ve enerji içeriği ile ilgili düzenli yeme davranışları; 

merkezi ve periferik saat ritimlerinin eşleşmesini destekleyerek karşıt 

fizyolojik ve metabolik süreçler arasındaki homeostatik dengeyi korumaktadır 

(Asher ve Sassone-Corsi, 2015; Johnston, 2014; Mattson ve ark., 2014). 

Aksine, düzensiz yeme davranışları, bu salınımların uyumunu bozarak 

olumsuz fizyolojik sonuçlara yol açabilmektedir (Mattson ve ark., 2014). 

Krono-beslenme ile ilgili ilk epidemiyolojik çalışmalardan biri, düzensiz 

yemek rutinine sahip kişilerin, düzenli yemek rutini olanlara göre daha az 

kalori almalarına rağmen, obezite ve metabolik sendrom riskinin daha yüksek 

olduğunu göstermiştir (Pot ve ark., 2014).  
 

 
 

Şekil 1: Krono-beslenmenin bileşenleri (Pot, 2021) 
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Mevcut literatür, metabolizmayı ve sağlığı etkileyebilecek krono-

beslenme davranışında: yeme aralığı, öğün sıklığı, kahvaltıyı atlamak, en 

büyük öğün alımının zamanlaması ve gece yeme davranışını vurgulamaktadır 

(Gill ve Panda, 2015; Kant ve Graubard, 2015; Veronda ve ark., 2020). 

2.1.  Öğün Düzeni ve Sıklık (Günlük Öğün Sayısı)  

Öğün düzensizliği, besinlerin gün içinde değişen miktarlarda ve 

zamanlarda tüketilmesi olarak tanımlanmaktadır (Pot ve ark., 2016). 

Öğünlerin düzenli olması, önemli ölçüde sirkadiyen düzeni sağlarken 

düzensiz yeme alışkanlıkları kronodisrupsiyona yol açmaktadır (Ortiz-Tudela 

ve ark., 2016).  

Öğün düzenini ve sıklığını etkileyen bazı faktörler; vardiyalı çalışma, 

kentleşme, sosyal jet-lag ve kahvaltı öğününün atlanması olarak 

belirtilmektedir. 

2.1.1. Vardiyalı Çalışma  

Vardiyalı çalışma, 07.00-18.00 saatleri dışında kalan herhangi bir 

çalışma sistemini ifade etmektedir (Redeker ve ark., 2019). Gece nöbetleri, 

sabit veya dönüşümlü mesai değişimleri ve sabit gece mesaileri bu sistem 

içerisinde yer almaktadır (Kolla ve Auger, 2011). Modern yaşamın talepleri, 

vardiyalı çalışan birçok çalışanın sabah öğünlerini geciktirmesine, düzensiz 

beslenme şekillerini benimsemesine ve öğünleri geceye yaymasına neden 

olmaktadır (Gill ve Panda, 2015; Eicher-Miller ve ark., 2016; St-Onge ve ark., 

2017). Gündüz saatlerinde çalışanlar, üç öğün yemek yeme eğilimindeyken; 

vardiyalı çalışma, değişen yeme alışkanlıklarına neden olmaktadır (Lowden 

ve ark., 2010; Waterhouse ve ark., 1997; Waterhouse ve ark., 2003). 

Dolayısıyla vardiyalı çalışanların açlık/beslenme zamanları, merkezi 

sirkadiyen saat ile senkronize olmadığında sirkadiyen ritimde bozulmaya yol 

açmaktadır (Antunes ve ark., 2010). Vardiyalı çalışanlar; gün içinde daha 

fazla öğün sayısı, daha az sebze tüketimi ile şekerli gıdaların, doymuş 

yağların ve yüksek glisemik indeksli (GI) besinlerin artan tüketimini içeren, 

değişken besin alım davranışları sergilemektedirler (Balieiro ve ark., 2014; de 

Assis ve ark., 2003; Hemiö ve ark., 2015). Ayrıca vardiyalı çalışanlar, gündüz 

çalışanlara kıyasla daha yüksek BKİ’ye sahip olma eğilimindedirler (Kubo ve 

ark., 2011; Morikawa ve ark., 2007; Zimberg ve ark., 2012).  

2.1.2. Kentleşme ve Sosyal Jet-Lag 

Kentleşmenin beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkisi 

düşünüldüğünde, bunun gerçekleştiği ana süreç beslenme geçişidir. Beslenme 
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geçişi ilk olarak 1993 yılında Popkin tarafından tanımlanmıştır ve ekonomik, 

demografik ve epidemiyolojik değişiklikler sonucu beslenme kalıplarındaki 

değişimdir (Popkin ve ark., 2002). Bu terim çoğunlukla, gelişmekte olan 

ülkelerdeki diyet modellerinin, genellikle lif ve tahıl bakımından yüksek olan 

daha geleneksel diyetlerden, daha fazla şeker, yağ ve hayvansal kaynaklı 

besin ile karakterize edilen batılı bir diyet modeline geçişini tanımlamak için 

kullanılır. Kentsel çevre; vardiyalı çalışma, uyku, stres, fiziksel aktivite, yaş, 

gelir, çevre kirliliği, sosyal jet-lag gibi sağlığı etkileyen birçok faktörü 

içermektedir (Pot, 2018).   

Modern toplumlarda uyku/yeme alışkanlıkları, iş/okul programları, 

elektronik araçların kullanımı (örneğin; televizyon, bilgisayar, akıllı telefon), 

ailesel/sosyal/mesleki roller ve sorumluluklar gibi etkenlerin varlığı, sosyal 

saat ile endojen sirkadiyen saat arasında uyumsuzluk oluşturmaktadır 

(Roenneberg ve ark., 2012; Van Tienoven ve ark., 2014). Sosyal jet-lag (SJL), 

iş günlerinde ve tatil günlerinde uykunun orta noktası arasındaki zaman farkı 

olarak tanımlanmaktadır ve bireyin kendi biyolojik ritmi ile sosyal etmenler 

tarafından belirlenen günlük zamanlama arasındaki uyumsuzluğun bir 

sonucudur (Roenneberg ve ark., 2003; Wittmann ve ark., 2006). SJL, dünya 

çapında adölesan ve yetişkin nüfusun çoğunluğunu etkilemektedir. Avrupa'da, 

nüfusun %30'undan fazlasının 2 saatten daha uzun bir SJL'den muzdarip 

olduğu bildirilmiştir (Roenneberg ve ark., 2012). Sanayileşmiş ülkelerde 

nüfusun çoğunluğu (%70), 1-2 saat arasında değişen bir SJL ile karşı 

karşıyadır (Roenneberg ve ark., 2003; Roenneberg ve ark., 2012; Wittmann ve 

ark., 2006). 

SJL, besin alımını ve sağlık durumunu etkileyerek öz düzenleme ve 

sağlığı geliştirici davranışlar üzerinde olumsuz etkiler gösterebilmektedir 

(Walker ve Christopher, 2016). SJL’nin; depresyon gelişimi, obezite ve Tip 2 

DM dâhil olmak üzere olumsuz metabolik değişiklikler açısından daha yüksek 

risk taşıdığı ve sigara içme, aşırı kafein tüketimi gibi sağlığı bozan 

alışkanlıklarla ilişkili olduğu bulunmuştur (Koopman ve ark., 2017; 

Levandovski ve ark., 2011; Parsons ve ark., 2015; Roenneberg ve ark., 2012; 

Rutters ve ark., 2014; Wittmann ve ark., 2006; Wong ve ark., 2015). SJL ile 

ölçülen sirkadiyen bozulma, artmış vücut ağırlığıyla ilişkilidir. Espitia-

Bautista ve ark. (2017), SJL ve abur cubur beslenme (yağ ve karbonhidrat 

açısından zengin) kombinasyonunun, sıçanların aşırı yemesine yol açtığını ve 

ayrıca vücut ağırlığını ve metabolik sendrom riskini artırdığını saptamıştır.  

Bugüne kadar SJL’nin beslenme davranışı üzerindeki etkilerini 

değerlendiren az sayıda çalışma bulunmaktadır (Mota ve ark., 2017; Wittman 
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ve ark., 2006). SJL’nin metabolik sağlık ile ilişkisi üzerine yapılan 

çalışmaların ise birçoğu kesitseldir. Boylamsal araştırmaların yapılması, 

biyolojik ve toplumsal saatler arasındaki etkileşimin, sağlık sonuçları 

üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. 

2.1.3. Kahvaltıyı Atlamak 

Gece boyunca aç kaldıktan sonra günün erken saatlerinde yemek 

yemek; normal sirkadiyen ritimlerin korunması, daha iyi metabolik sonuçlar 

ve daha düşük toplam günlük kalori alımı ile ilişkilendirilmiştir (Clayton ve 

ark., 2020; Dattilo ve ark., 2010; Jakubowicz ve ark., 2013; Reid ve ark., 

2014). Dolayısıyla kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak kabul 

edilmektedir. Kahvaltı yapmanın günün geri kalanında diyet kalitesi, genel 

sağlık, bilişsel ve akademik performans üzerinde faydalı etkileri olduğu 

düşünülmektedir (Adolphus ve ark., 2016). Kanıtlar, düzenli kahvaltı yapma 

alışkanlığının çocuklarda, adölesanlarda (Gaal ve ark., 2018) ve yetişkinlerde 

(Fayet-Moore ve ark., 2019) sağlıklı beslenme durumu ile ilişkili olduğunu 

göstermektedir. 

Birleşik Krallık'ta nüfusun üçte birinin bazen veya sürekli olarak 

kahvaltıyı atladığı bildirilirken (Reeves ve ark., 2013), ABD'li yetişkinlerin 

%20-30'undan fazlasının kahvaltıyı sürekli atladığı (St-Onge ve ark., 2017) 

saptanmıştır. Türkiye’de ise 15 yaş ve üzeri bireylerin %15’i sabah 

kahvaltısını atlamaktadır (TBSA, 2019). Bu durum en çok adölesanlarda 

yaygındır ve düzensiz ve yetersiz uyku önemli bir faktör olup düşük okul 

performansı ile de ilişkilidir (Berkey ve ark., 2003; Erren ve Reiter, 2009). 

Kahvaltıyı atlamak yalnızca bilişsel ve akademik performansı etkilemekle 

kalmaz, aynı zamanda metabolik sağlığı da etkilemektedir. Önceki 

çalışmalara dayanarak, dislipidemi (Farshchi ve ark., 2005), hipertansiyon 

(Stote ve ark., 2007) ve koroner kalp hastalığının (Cahill ve ark., 2013) 

kahvaltıyı atlama ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Ayrıca insülin duyarlılığı 

için olumsuz sonuçlara, artan Tip 2 DM riskine ve ağırlıkta artışa neden 

olabilmektedir (Maki ve ark., 2016; Timlin ve Pereira, 2008). Reutrakul ve 

ark. (2013a)’nın yürüttüğü bir prospektif analizde, kahvaltıyı atlamak, 

HbA1c'de başlangıç değerlerinin %10,8 üzerinde bir artış ile ilişkili 

bulunmuştur. Ma ve ark. (2003)’nın yaptığı çalışmada, kahvaltıyı atlamak 4,5 

kat daha fazla obezite riski ile ilişkilendirilmiştir. Başka bir çalışmada haftada 

beş veya daha fazla kez kahvaltıyı atlamak, anormal kortizol ritimleri ve artan 

kan basıncı ile ilişkilendirilmiştir (Witbracht ve ark., 2015). Bununla birlikte, 

düzensiz kahvaltı alışkanlığı, metabolik sendrom görülme olasılığında artışla 
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önemli ölçüde ilişkili bulunmuştur (Pot ve ark., 2014). Gözlemsel kanıtların 

birçoğu ise düzenli kahvaltı yapmanın, artan yağlanmaya karşı koruyucu bir 

etkisi olduğunu ortaya koymaktadır (Gibney ve ark., 2018). Yüksek enerjili 

bir kahvaltı ve düşük enerjili bir akşam yemeğinin tüketilmesi, tüm gün 

boyunca tokluk glisemi ve vücut ağırlığında önemli bir azalma ile 

sonuçlanmıştır (Jakubowicz ve ark., 2013; Jakubowicz ve ark., 2015; 

Rabinovitz ve ark., 2014). Ancak saat 23.00'ten sonra yiyecek ve içecek 

tüketimi, vücut ağırlığı artışı ile ilişkili bulunmuştur (Gluck ve ark., 2008). 

Kahvaltıyı atlamanın olumsuz etkileri, düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı 

olanlarda diğerlerine göre daha belirgin görülebilmektedir (Thomas ve ark., 

2015).  

Kahvaltı uzun bir gece uykusundan sonra tipik olarak günün ilk yeme 

olayıdır. Günün ilk yeme olayının zamanı da önemlidir. Çünkü vücudun 

karaciğer saatinin evresini belirlemekte (Hirao ve ark., 2010), bu da bir dizi 

metabolik sürecin zamanlamasını senkronize etmek için hayati önem 

taşımaktadır (Reinke ve Asher, 2016).  

2.2.  Zaman 

2.2.1. Gece Yeme Sendromu (GYS) 

Gece yeme sendromu (GYS), besin alımının en az %25'inin akşam 

yemeğinden sonra veya haftada en az iki gece yeme atağının yaşanması 

durumu, ilk olarak 1955 yılında Albert Stunkard tarafından tanımlanmıştır. 

GYS olan hastalar akşam hiperfajisi ve sabah anoreksisi ile karakterize olup 

sirkadiyen besin alımı modelinde bir faz gecikme göstermektedir (Birketvedt 

ve ark., 1999; Manni ve ark., 1997; O'Reardon ve ark., 2004; Spaggiari ve 

ark., 1994; Stunkard ve ark., 1955). GYS, uykuyla ilişkili yeme 

bozukluğundan (UİYB) farklıdır, çünkü GYS’de bilinçli bir besin tüketme 

davranışı vardır, UİYB ise, uyku sırasında yemek yeme ile karakterize bir 

parasomni türüdür (O'Reardon ve ark., 2005).  

Gece yeme sendromu olan bireylerde ghrelin, leptin, insülin, 

melatonin ve kortizolün sirkadiyen örüntüleri sağlıklı bireylerden farklıdır 

(Birkevedt ve ark., 2014; Goel ve ark., 2009). GYS hastalarının değişen 

beslenme ritimlerinin; metabolik sinyaller arasındaki aydınlık-karanlık 

döngüsünü ve ritmi bozduğu, metabolik sendrom riskini artırdığı 

düşünülmektedir (Allison ve ark., 2007). Yapılan araştırmalar, gece geç 

saatlerde yemek yemenin kardiyometabolik sağlık riski ile ilişkisini 

göstermiştir (St-Onge ve ark., 2017). 3610 İsveçli erkek ve kadın katılımcıyla 

yapılan çalışmada; gece geç saatlerde yemek yiyenler, geç saatlerde yemek 
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yemeyenlere kıyasla daha yüksek obezite riski ile ilişkilendirilmiştir (Berg ve 

ark., 2009). 239 ABDli kadın ve erkekle yapılan küçük bir kesitsel çalışma, 

toplam enerji alımlarının üçte birinden fazlasını akşamları tüketen bireylerin 

obez olma riskinin iki kat yüksek olduğunu göstermiştir (Wang ve ark., 2013). 

Sağlıklı erkeklerde 2 hafta boyunca her gün saat 19.00'dan 06.00'ya kadar 

enerji alımını yasaklayan bir çalışmada, günlük alınan toplam kalori miktarı 

üzerinde herhangi bir müdahale yapılmamasına rağmen, katılımcıların yasak 

döneminde günlük olarak daha az enerji tükettikleri ve kontrol dönemine 

kıyasla vücut ağırlığı değişiminde önemli bir fark sergiledikleri bulunmuştur 

(LeCheminant ve ark., 2013). Geç saatlerde yemek yemek; daha düşük HDL-

kolesterol seviyeleri, daha fazla uyku apnesi ve daha yüksek stres hormonu 

seviyeleri ile de ilişkilendirilmiştir (Lucassen ve ark., 2013). 

2.2.2. Kronotip 

Kronotip veya sirkadiyen tipoloji; bireyin uyku, yeme, çalışma ve 

fiziksel aktivite de dâhil olmak üzere çeşitli biyolojik ve psikolojik özellikleri 

gerçekleştirmek için tercih ettiği günün saatini ifade etmektedir. Bireyler 

sabah, orta (ara) veya akşam kronotip olarak sınıflandırılabilmektedir (Adan 

ve ark., 2012; Roenneberg ve ark., 2007).  

Beslenmenin, bireyin sağlık durumunu etkilediği iyi bilinmektedir 

(Wilson ve ark., 2016; Wright ve Zelman, 2018). Bu nedenle beslenme ve 

kronotip arasındaki ilişkiyi araştırmak için birçok çalışma yapılmıştır 

(Garaulet ve ark., 2013; Nimitphong ve ark., 2018; Reutrakul ve ark., 2013a; 

Reutrakul ve ark., 2013b). Çalışmalarda krono-beslenmenin, bireyin 

kronotipinden etkilenebileceğini düşündüren kanıtlar bulunmuştur (Bravo ve 

ark., 2013; Meule ve ark., 2012; Randler ve Schaal, 2010; Reutrakul ve ark., 

2013a). Bireylerin kronotipi ve beslenme arasındaki ilişki incelendiğinde, 

özellikle akşam kronotipi beslenme ile ilişkilendirilmiştir (Horne ve Östberg, 

1976; Lucassen ve ark., 2013; Roenneberg ve ark., 2003). Araştırmalar, 

akşam kronotipine sahip olan bireylerin daha az sayıda öğün tükettiğini ancak 

daha fazla yiyecek tüketmeye ve geç uyanma zamanı nedeniyle besin alımını 

geciktirmeye eğilimli olduğunu göstermiştir (Dashti ve ark., 2015; Meule ve 

ark., 2012). Akşam kronotipli bireyler, enerji alımlarının daha fazlasını günün 

ilerleyen saatlerinde tüketmektedir (Zerón-Rugerio ve ark., 2020) bu da aşırı 

kiloluluk/obezite riskinde artış ile ilişkilidir (Baron ve ark., 2011; Bo ve ark., 

2014; Coulthard ve Pot, 2016; Martínez -Lozano ve ark., 2020; Xiao ve ark., 

2019). Ayrıca geç kronotipe sahip bireyler; sağlıklı bir diyete daha düşük 

bağlılık (Maukonen ve ark., 2016; Mazri ve ark., 2020), yemek 
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zamanlamasında gecikme (Sato-Mito ve ark., 2011), kahvaltıyı atlama 

alışkanlığı (Reutrakul ve ark., 2013a), meyve ve sebzeyi daha az tüketme 

(Patterson ve ark., 2016), şekerli yiyecek/içecek ve alkolü ise daha fazla tercih 

etme gibi (Kanerva ve ark., 2012) sağlıksız beslenme davranışları 

sergilemektedirler (Merikanto ve Partonen, 2020).  

Kronotip ve Akdeniz diyetine uyum arasındaki ilişkinin incelendiği 

çalışmalarda sabah kronotipli bireylerin, orta ve akşam gibi daha geç 

kronotipli bireylere göre Akdeniz diyetine uyumunun daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (Muscogiuri ve ark., 2020; Rodríguez-Muñoz ve ark., 2020; 

Zerón-Rugerio ve ark., 2019). Yaş ortalaması 36 olan toplam 1247 yetişkin 

İtalyan katılımcı ile yapılan bir çalışmada (Lotti ve ark., 2022), sabah 

kronotipli katılımcılarda, orta ve akşam kronotipine sahip olanlara kıyasla 

önemli ölçüde daha fazla meyve, sebze, baklagiller ve zeytinyağı tüketiminin 

yanı sıra daha düşük et ve et ürünleri tüketimi ve Akdeniz diyetine önemli 

ölçüde daha yüksek bağlılık olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, diğer kronotiplere 

kıyasla akşam kronotipine sahip katılımcılarda kahvaltı, öğle yemeği ve 

kuşluk öğününü atlama eğiliminin daha yüksek olduğu ve öğle yemeği hariç 

tüm öğünlerin zamanında önemli bir gecikme olduğu gözlenmiştir (Lotti ve 

ark., 2022). 

2.2.3. En Büyük Öğün Alımının Zamanlaması  

En büyük (yani en yüksek enerjili) öğün alımının zamanlaması, hem 

kronotip hem de genel sağlıkla ilişkilendirilmektedir (Fleig ve Randler, 2009; 

Paine ve ark., 2006; Sato-Mito ve ark., 2011). Örneğin, akşamları en büyük 

öğünü tüketen bireylerin, kahvaltı veya öğle yemeğinde en büyük öğünü 

tüketenlere göre daha yüksek BKİ'ye sahip oldukları görülmüştür (Kahleova 

ve ark., 2017). Benzer şekilde, akşamdan sabaha yüksek enerji oranı ve saat 

20.00’den sonra besin tüketimi, BKİ'deki artışla pozitif olarak 

ilişkilendirilirken tersine, uzun vadede en büyük öğünü sabah tüketmek düşük 

BKİ ile ilişkili bulunmuştur (Aljuraiban ve ark., 2015; Baron ve ark., 2013). 

Randomize kontrollü bir çalışmada ise 12 hafta boyunca izokalorik zayıflama 

diyeti uygulanan aşırı kilolu/obez kadınlar iki gruba ayrılmış; zengin bir 

kahvaltı ve daha küçük bir akşam yemeği verilen grupta, bunun tam tersi 

beslenenlere göre metabolik belirteçlerin iyi yönde geliştiği gözlenmiştir 

(Jakubowicz ve ark., 2013). 
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2.2.4. Zaman Kısıtlı Beslenme (TRF)  

Elektrikli aydınlatmanın bulunmasıyla, insanlar uyanıklık halinin 

zamanlamasını değiştirerek uyanıklık aktivitelerini geceye kadar 

uzatabilmiştir (Tan ve Scott, 2014). Bu durum, her gün ilk ve son besin alımı 

arasındaki süreyi yansıtan “yeme penceresini” veya daha spesifik olarak yeme 

süresini artırmıştır (Gill ve Panda, 2015). Günlük beslenme süresi, ilk öğünün 

başlangıcından günün son öğününün sonuna kadar geçen süredir. 15.000 

yetişkinden oluşan bir Amerikan kohortunda, çoğu birey için bu beslenme 

süresinin 12 saat olduğu ve hatta yarısından fazlası için bu sürenin 15 saate 

ulaştığı belirlenmiştir (Kant, 2018). Hindistan'da yapılan bir araştırma da 

benzer sonuçlar bulmuş ve günlük beslenme süresinin uzamasının metabolik 

bozuklukların gelişiminde bir faktör olabileceğini öne sürmüştür (Gupta ve 

ark., 2017). Yeme davranışları, kronik patolojilerin gelişiminde en etkili 

faktördür (Zarrinpar ve ark., 2016; Zöllner, 1990). Bu nedenle, son gözlemler 

günlük beslenme süresinin azaltılmasının bulaşıcı olmayan hastalıkların 

gelişimini sınırlayabileceğini göstermiştir. Örneğin; Marinac ve ark. (2016), 

 
 

Şekil 2: Krono-beslenme-kronotip ilişkisi ve sirkadiyen ritimde bozulma (Al Abdi ve 

ark., 2020) 
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gecelik açlık aralığının uzatılmasının meme kanseri nüksetme riskini azaltmak 

için bir strateji olabileceğini öne sürmektedir.  

‘Günlük besin alımının kalitesini veya miktarını değiştirmeden besin 

tüketiminin birkaç saate indirildiği diyet yaklaşımı’ olarak tanımlanan ‘zaman 

kısıtlı beslenme’, obezite ve metabolik bozukluklara karşı yeni bir strateji 

olarak önerilmektedir (Melkani ve Panda, 2017). Zaman kısıtlı beslenme 

(TRF), günlük yiyecek tüketimini 4-12 saatlik bir süre ile sınırlayan, 

sirkadiyen ritme dayalı bir aralıklı oruç (IF) formudur (Chaix ve ark., 2014; 

Moon ve ark., 2020). TRF, gün içinde ilk ve son enerji alımı arasındaki süreyi 

kısıtladığı için günlük açlık süresini uzatan bir müdahaledir (Longo ve Panda, 

2017; Melkani ve Panda, 2017; Rothschild ve ark., 2014). Bu diyet yaklaşımı 

hayvanlarda faydalı etkiler göstermiştir. Farelerde aktif fazda uygulanan TRF, 

yağsız vücut ağırlığını ve normal glikoz, insülin ve kolesterol seviyelerini 

korumanın yanı sıra inflamasyon belirteçlerinin iyileştirilmesi de dâhil olmak 

üzere yüksek yağlı bir diyetin metabolik etkisini en aza indirmiştir. TRF 

ayrıca daha iyi bir fiziksel performans ve sirkadiyen saatte hedef genlerin 

ekspresyonunda iyileşme sağlamıştır (Chaix ve ark., 2014; Hatori ve ark., 

2012). Farelerin iki gruba ayrıldığı deneysel bir çalışmada, yiyeceklere 

sınırsız erişimi olan farelerin, deney grupları arasında kalori alımı aynı 

olmasına rağmen, yiyecek erişimi 8 saatle sınırlı olan farelere kıyasla 

neredeyse %30 daha fazla kilo aldığı ve daha kötü sağlık göstergelerine sahip 

olduğu gözlenmiştir (Hatori ve ark., 2012). TRF’nin (kalori alımı ve aktivite 

değişmese bile) daha iyi bir uyku düzeni ve kardiyak yaşlanmanın 

yavaşlaması nedeniyle vücut ağırlığı artışını önleyebileceği Drosophila ile 

yapılan benzer çalışmalarda da gösterilmiştir (Gill ve ark., 2015). Kısıtlı bir 

yeme aralığı (örn. 8 saatlik pencerede yeme); sağlıksız bir diyetin ağırlık 

artışı, inflamasyon ve insülin direnci gibi olumsuz etkilerini hem farelerde 

(Chaix ve ark., 2014) hem de insanlarda azaltabilmektedir. (Gill ve Panda, 

2015). Vücudun enerji ihtiyaçları ile ilgili olarak uygun açlık/beslenme 

zamanlaması, metabolik sağlığı iyileştirebilmektedir (Reid ve ark., 2014). 

TRF’nin zayıflama süreci üzerindeki etkisini saptamak amacıyla 

yürütülen bir çalışmada, günde 14 saatten fazla yeme süresi olan aşırı kilolu 

bireyler, 16 hafta boyunca günde 10-11 saat yemek yemeye yönlendirilmiştir. 

Çalışmada, bireylere diyetin kalitesi, miktarı veya kalori içeriği hakkında 

herhangi bir öneride bulunulmamıştır. 16 hafta sonra, katılımcıların toplam 

vücut ağırlığında ve BKİ’de azalma olduğu saptanmış, uyku zamanı, uyku 

memnuniyeti ve enerji seviyelerinde (sabahları ve genel olarak son birkaç gün 

içinde) istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gözlemlenmiştir. 36 haftanın 
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sonunda katılımcıların, ağırlık kaybı, kaliteli ve daha enerjik hissetme 

durumunun devam ettiği belirlenmiştir (Gill ve Panda, 2015). Bir başka 

çalışmada; katılımcılar, biri 8 saatlik (TRF) yeme penceresini benimseyen ve 

diğeri 15 saatlik bir yeme penceresini benimseyen iki adet 5 günlük izoenerjik 

aşamayı tamamlamıştır. TRF şartları, gece glikoz konsantrasyonunu azaltmış 

ve kişilerde olumlu ruh halini artırmıştır (Parr ve ark., 2020). Benzer olarak, 

günlük yeme penceresi > 14 saat olan aşırı kilolu bireylerin katıldığı bir 

çalışmada, tüm katılımcıların kendi seçtikleri 8 saatlik bir pencereyle 

sınırlandırılmış TRF ile ad libitum (yiyecek ve içeceklerin istenildiği kadar 

tüketilmesi)  beslenmesine izin verilmiştir. TRF uygulanması; daha az yeme, 

ağırlık kaybı, viseral yağda ve yağsız kütlede azalma ile sonuçlanmıştır 

(Chow ve ark., 2020). 

Zaman kısıtlı beslenmenin (TRF) olumlu etkilerine rağmen, TRF'nin 

insanlarda etkilerini sorgulayan sınırlı sayıda çalışma vardır. TRF, günün aktif 

döneminde yeme ve içmeden uzak durmaları nedeniyle oruç tutmaya 

benzediği için, bu kanıtların çoğu, oruç tutan bireyler üzerinde yapılan 

gözlemsel çalışmalardan elde edilmiştir (Alkandari ve ark., 2012). TRF 

sırasında bulunan ortalama düşük kolesterol ve triaçilgliserol (TAG) 

seviyeleri, oruç tutanlarla uyumludur (Ibrahim ve ark., 2008; Salehi ve 

Neghab, 2007). Aksungar ve ark. (2007), orucun inflamatuar durum ve 

kardiyovasküler hastalıklar için C-reaktif protein ve homosistein gibi risk 

faktörleri üzerinde bazı olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Konuyla ilgili 

yapılan benzer bazı çalışmalarda da sağlıklı bireylerde LDL ve açlık kan 

şekeri, oruç dönemi öncesi seviyelere kıyasla oruç tutulan dönemde 

istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş göstermiştir. Ayrıca, kadınlarda vücut 

ağırlığı, toplam kolesterol ve trigliserit seviyeleri değişmeden kalırken, HDL 

seviyeleri artmıştır. Oruç tutmak; ağırlık kaybına, toplam kolesterol ve LDL 

seviyelerinde azalmaya neden olmuştur. Özellikle leptin ve ghrelin 

konsantrasyonundaki hormonal değişiklikler, uyanık olunan saatlerde 

tokluğun artmasına neden olabilmektedir (Bogdan ve ark., 2005; Kassab ve 

ark., 2004).  

Özetle, ilk kanıtlar, TRF’nin biyolojik saatin senkronizasyonu 

üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğinden kronodisrupsiyona ve sonuç olarak 

metabolik hastalıklara karşı koymak için potansiyel bir araç olabileceğini 

göstermektedir (Chaix ve ark., 2014; Chaix ve ark., 2019). Halk sağlığı 

açısından bakıldığında, TRF'nin sağlığa yarar sağlama potansiyeli yüksek 

olarak değerlendirilmektedir. TRF'nin enerji alımını azaltarak mı, günlük 

açlığı artırarak mı ve/veya enerji tüketiminin sirkadiyen düzenlenmesiyle mi 
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olumlu etkiler sağladığı gelecekteki araştırmalarla belirlenecektir. Bunun 

yanında, bireylerin TRF ilkelerini normal yaşam tarzına dâhil edip 

edemeyeceğini belirleyen sosyolojik faktörleri saptamak da önemli olacaktır 

(Flanagan ve ark., 2021). 

 

2.3.  KRONO-BESLENME VE METABOLİK SAĞLIK   

Saat gen fonksiyonlarının tanınmasına dayalı olarak, bireysel 

genetiğin rolü ve genetik varyasyon, krono-beslenme araştırmalarında dikkate 

alınan başlıca hususlardır (Garaulet ve Gómez-Abellán, 2014; Johnston, 

2014). Sirkadiyen ritimler otonom olmasına rağmen, beslenme, sirkadiyen 

ritimleri moleküler düzeyden davranışsal düzeye değiştirebilmektedir (Boulos 

ve ark., 1980; Damiola ve ark., 2000). Gerçekten de, karaciğerde bulunan 

saatte olduğu gibi, periferal doku saatleri tüketilen besinin bileşimine ve 

zamanlamasına özellikle duyarlıdır (Mukherji ve ark., 2015). Sirkadiyen 

ritimdeki değişiklikler, BMAL-1, CLOCK, PER1/2 ve CRY1/2 ana saat 

genleri yoluyla besinlerin sindirimi ve emiliminin yanı sıra enerji 

metabolizması dâhil olmak üzere besin metabolizmasının fonksiyonlarını 

etkilemektedir (Bass, 2012; Tahara ve Shibata, 2013). 

Sirkadiyen sistemin düzensizliğinin ve özellikle sirkadiyen ritimler 

arasındaki asenkronizasyonun bazı kronik hastalıkların gelişimine yol açtığı 

düşünülmektedir (Mukherji ve ark., 2015). Kronik sirkadiyen bozulma, genel 

bağışıklık sistemini bozarak ciddi sağlık sorunlarına neden olmakta ve bu da 

önemli klinik sonuçlara yol açmaktadır (Lange ve ark., 2010; Rajaratnam ve 

Arendt, 2001). Uzun vadede sirkadiyen bozulma; obezite, diabetes mellitus, 

metabolik sendrom, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, bilişsel bozukluklar 

ve Alzheimer hastalığı geliştirme riski ile ilişkilidir (Barnard ve Nolan, 2008; 

Baron ve Reid, 2014; Baron ve Reid, 2015; Grimaldi ve ark., 2016; Megdal 

ve ark., 2005; Roenneberg ve Merrow, 2016; Straif ve ark., 2007; Tranah ve 

ark., 2011; Vyas ve ark., 2012; Wang ve ark., 2011; Zelinski ve ark., 2014). 

Bu nedenle, enerji alımının enerji harcaması ile uyumlu olduğu ve 

açlık/beslenme döngülerinin saat tarafından düzenlenen metabolik 

değişikliklerle senkronize edildiği uygun bir beslenme; davranışsal/fizyolojik 

sirkadiyen ritimlerin ve sağlığın korunmasına yardımcı olmaktadır (Chaix ve 

ark., 2014).  

Spesifik olarak, kanıtlar, besin alımının sirkadiyen zamanlaması 

olarak tanımlanan krono-beslenmenin, vücut ağırlığı ile; insülin direnci, 

metabolik hastalıklar ve enflamasyon gibi metabolik sağlık sonuçlarıyla 

ilişkili olduğunu göstermektedir (Arble ve ark., 2009; Asher ve Sassone-
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Corsi, 2015; Chaix ve ark., 2014; Eckel-Mahan ve Sassone-Corsi, 2013; 

Hatori ve ark., 2012; Pot, 2016). Benzer şekilde, daha önceki çalışmalarda 

saat geni disfonksiyonunun obezite, diyabet ve karaciğer yağlanması gibi 

çeşitli hastalıkların gelişimini hızlandırdığı ve bu bozuklukların saat işlevini 

de bozduğu bildirilmiştir (Akashi ve ark., 2010; Morris ve ark., 2015; 

Okamoto ve ark., 2013; Pivovarova ve ark., 2016; Shi ve ark., 2013). 

 

SONUÇ 

Bugüne kadarki kanıtlar, metabolizma, beslenme ve metabolik 

sağlıktaki sirkadiyen ritimler arasında açık bağlantılar olduğunu destekleyerek 

krono-beslenmenin yalnızca metabolik sağlığı geliştirmek için değil, aynı 

zamanda toplumdaki belirli kesimlerin (örneğin vardiyalı çalışanlar) sağlığına 

ve bazı metabolik hastalıkların tedavisine fayda sağlamak için önemli bir araç 

olabileceğini göstermektedir. Yapay ışık, vardiyalı çalışma düzeni ve enerji 

açısından yoğun, besin değeri açısından zayıf gıdalara günün her saati 

erişebilme gibi nedenlerle modern çevre, bireyleri sirkadiyen düzensizlik ve 

metabolizma bozukluğuna yatkın hale getirmektedir. Modern yaşam tarzının 

sirkadiyen biyoloji üzerindeki bazı olumsuz etkilerine karşı koymak için 

müdahalelere ihtiyaç vardır. Sirkadiyen saat sistemini, enerji düzenlemesi ve 

metabolik fizyolojiye bağlayan artan kanıtlar göz önüne alındığında; 

sirkadiyen düzenleme, hastalıkların patofizyolojisinin anlaşılmasında ve 

tedavi edilmesinde dikkate alınması gereken önemli bir faktör olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bununla birlikte, krono-beslenmenin hala büyük ölçüde 

keşfedilmemiş bir alan olduğu açıktır. Öğün zamanlaması, sirkadiyen 

enerji/besin dağılımı ve TRF'nin metabolik bozukluklar ve ağırlık artışını 

önleme üzerindeki etkilerini test etmek için yeni çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Halk sağlığını iyileştirmek için erişilebilir bir yaklaşım olan 

krono-beslenmenin dikkate alınması, bireylerin beslenme alışkanlıkları 

hakkında ek bilgi sağlayarak Tip 2 DM ve kardiyometabolik hastalıklar gibi 

bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların yönetiminde etkili ve kapsamlı 

stratejiler sunacaktır. Sağlıklı bir yaşam tarzı için halk sağlığı önerileri, 

sağlıklı bir diyet ve fiziksel aktivitenin yanı sıra uyku ve kronotipi de ele 

alacak şekilde, kapsamlı olarak planlanmalıdır.  

 

 

 



215 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

KAYNAKÇA 
 

Adan, A., Archer, S.N., Hidalgo, M.P., Di Milia, L., Natale, V., & Randler, C. (2012). 

Circadian typology: a comprehensive review. Chronobiol. Int., 29, 1153–

1175. 

Adolphus, K., Lawton, C.L., Champ, C.L., et al. (2016). The effects of breakfast and 

breakfast composition on cognition in children and adolescents: a systematic 

review. Adv Nutr, 7, 590–612. 

Akashi, M., et al. (2010). Noninvasive method for assessing the human circadian 

clock using hair follicle cells. Proc Natl Acad Sci, 107, 15643–15648. 

Albrecht, U. (2012).Timing to perfection: the biology of central and peripheral 

circadian clocks. Neuron, 74(2), 246–60. 

Aljuraiban, G., Chan, Q., Oude Griep, L., Brown, I., Daviglus, M., Stamler, J., Van 

Horn, L., Elliott, P., & Frost, G. (2015). The impact of eating frequency and 

time of intake on nutrient quality and body mass index: The intermap study, a 

population-based study. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 

115, 528–536. 

Alkandari, J.R., Maughan, R.J., Roky, R., Aziz, A.R., & Karli, U. (2012). The 

implications of Ramadan fasting for human health and well-being. J Sports 

Sci, 30, 9–19. 

Allirot, K., Saulais, L., Seyssel, K., Graeppi-Dulac, J., Roth, H., Charrié, A., Drai, J., 

Goudable, J., Blond, E., & Disse, E. (2013). An isocaloric increase of eating 

episodes in the morning contributes to decrease energy intake at lunch in lean 

men. Physiol Behav, 110–111,169–78. 

Allison, K.C., Crow, S.J., Reeves, R.R., West, D.S., Foreyt, J.P., Dilillo, V.G., et al. 

(2007). Binge eating disorder and night eating syndrome in adults with type 2 

diabetes. Obesity, 15, 1287-93. 

Almoosawi, S., Palla, L., Walshe, I., Vingeliene, S., & Ellis, J. G. (2018). Long sleep 

duration and social jet lag are associated inversely with a healthy dietary 

pattern in adults: results from the UK national diet and nutrition survey 

rolling programme Y1⁻4. Nutrients, 10(9), 1131.  

Almoosawi, S., Vingeliene, S., Karagounis, L. G., & Pot, G. K. (2016). Chrono-

nutrition: a review of current evidence from observational studies on global 

trends in time-of-day of energy intake and its association with obesity. The 

Proceedings of the Nutrition Society, 75(4), 487–500.  

Antunes, L., Levandovski, R., Dantas, G., Caumo, W., & Hidalgo, M.P. (2010). 

Obesity and shift work: chronobiological aspects. Nutr. Res. Rev., 23, 155–

68. 

Arble, D.M., Bass, J., Laposky, A.D., Vitaterna, M.H., & Turek, F.W. (2009). 

Circadian timing of food intake contributes to weight gain. Obesity, 17, 2100-

2. 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 216 

 

Arola-Arnal, A., Cruz-Carrión, Á., Torres-Fuentes, C., Ávila-Román, J., Aragonès, 

G., Mulero, M., et al. (2019). Chrononutrition and polyphenols: roles and 

diseases. Nutrients, 11, 2602. 

Arora, T., & Taheri, S. (2015). Associations among late chronotype, body mass index 

and dietary behaviors in young adolescents. Int J Obes, 39, 39–44,  

Asher, G., & Sassone-Corsi, P. (2015). Time for food: the intimate interplay between 

nutrition, metabolism, and the circadian clock. Cell, 161, 84-92. 

Balieiro, L.C., Rossato, L.T., Waterhouse, J., Paim, S.L., Mota, M.C., & Crispim, 

C.A. (2014). Nutritional status and eating habits of bus drivers during the day 

and night. Chronobiol Int, 31, 1123–9. 

Barnard, A.R., & Nolan, P.M. (2008). When clocks go bad: neurobehavioural 

consequences of disrupted circadian timing. PLoS Genet, 4, e1000040.  

Baron, K., Reid, K., Horn, L., & Zee, P. (2013). Contribution of evening 

macronutrient intake to total caloric intake and body mass index. Appetite, 60, 

246–251.  

Baron, K.G., Reid, K.J., Kern, A.S., & Zee, P.C. (2011). Role of sleep timing in 

caloric intake and BMI. Obesity, 19(7), 1374–1381. 

Baron, K.G., & Reid, K.J. (2015). Chapter 26—Relationship between circadian 

rhythms, feeding, and obesity. In Modulation of Sleep by Obesity, Diabetes, 

Age, and Diet; Watson, R.R., Ed.; Academic Press: San Diego, CA, USA,; 

pp. 243–253. 

Baron, K.G., & Reid, K.J. (2014). Circadian misalignment and health. Int. Rev. 

Psychiatry, 26, 139–154. 

Bass, J. (2012). Circadian topology of metabolism. Nature, 491, 348–56. 

Berg, C., Lappas, G., Wolk, A., et al. (2009). Eating patterns and portion size 

associated with obesity in a Swedish population. Appetite, 52, 21–26. 

Berkey, C.S., Rockett, H.R.H., Gillman, M.W., Field, A.E., & Colditz, G,A. (2003). 

Longitudinal study of skipping breakfast and weight change in adolescents. 

Int J Obes, 27, 1258–1266. 

Birkevedt, G.S., Florholmen, J., Sundsfjord, J., Østerud, G., Dinges, D., Bilker, W., & 

Stunkard, A. (1999). Behavioral and neuroendocrine characteristics of the 

night-eating syndrome. JAMA, 282, 657-63. 

Birkevedt, G.S., Geliebter, A., & Florholmen, J. (2014). Gluck me: neuroendocrine 

profile in the night eating syndrome. Curr Obes Rep, 3, 114-9. 

Bo, S., Musso, G., Beccuti, G., Fadda, M., Fedele, D., Gambino, R., Gentile, L., 

Durazzo, M., Ghigo, E., & Cassader, M. (2014). Consuming more of daily 

caloric intake at dinner predisposes to obesity. A 6-year population-based 

prospective cohort study. PLoS ONE, 9, e108467.  

Bogdan, A., Bouchareb, B., & Touitou, Y. (2005). Response of circulating leptin to 

Ramadan daytime fasting: a circadian study. Br J Nutr, 93, 515–8. 

Boulos, Z., Rosenwasser, A.M., & Terman, M. (1980). Feeding schedules and the 

circadian organization of behavior in the rat. Behav Brain Res, 1, 39–65. 



217 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

Bravo, R., Matito, S., Cubero, J., Paredes, S., Franco, L., Rivero, M., Rodríguez, A., 

& Barriga, C. (2013). Tryptophan-enriched cereal intake improves nocturnal 

sleep, melatonin, serotonin, and total antioxidant capacity levels and mood in 

elderly humans. Age, 35, 1277–85. 

Bray, M.S., Ratcliffe, W.F., Grenett, M.H., Brewer, R.A., Gamble, K.L., & Young, 

ME. (2013). Quantitative analysis of light-phase restricted feding reveals 

metabolic dyssynchrony in mice. Int J Obes, 37, 843–52. 

Brown, T. M., & Piggins, H. D. (2007). Electrophysiology of the suprachiasmatic 

circadian clock. Prog. Neurobiol., 82, 229–255.  

Cahill, L.E., Chiuve, S.E., Mekary, R.A., Jensen, M.K., Flint, A.J., Hu, F.B., & 

Rimm, E.B. (2013). Prospective study of breakfast eating and incident 

coronary heart disease in a cohort of male US health professionals. 

Circulation, 128, 337–43. 

Cajochen, C., Kräuchi, K., & Wirz-Justice, A. (2003). Role of melatonin in the 

regulation of human circadian rhythms and sleep. J. Neuroendocrinol, 15, 

432–437.  

Chaix, A., Manoogian, E.N.C., Melkani, G.C., & Panda, S. (2019). Timerestricted 

eating to prevent and manage chronic metabolic diseases. Annu Rev Nutr, 39, 

291–315. 

Chaix, A., Zarrinpar, A., Miu, P., & Panda, S. (2014). Time-restricted feeding is a 

preventative and therapeutic intervention against diverse nutritional 

challenges. Cell Metab, 20, 991–1005. 

Chow, L., Manoogian, E., Alvear, A., Fleischer, J., Thor, H., Dietsche, K., Wang, Q., 

Hodges, J., Esch, N., Malaeb, S., Harindhanavudhi, T., Nair, K., Panda, S., & 

Mashek, D. (2020). Time-restricted eating effects on body composition and 

metabolic measures in humans who are overweight: A feasibility study. 

Obesity, 28, 860–869.  

Clayton, D.J., Mode, W.J.A., & Slater, T. (2020). Optimising intermittent fasting: 

Evaluating the behavioural and metabolic effects of extended morning and 

evening fasting. Nutrition Bulletin, 45(4), 444–455. 

Coomans, C.P., van den Berg, S.A., Houben, T., van Klinken, J.B., van den Berg, R., 

Pronk, A.C., et al. (2013). Detrimental effects of constant light exposure and 

high-fat diet on circadian energy metabolism and insulin sensitivity. FASEB 

J, 27, 1721–32. 

Coulthard, J. D., & Pot, G. K. (2016). The timing of the evening meal: how is this 

associated with weight status in UK children?. The British journal of 

nutrition, 115(9), 1616–1622.  

Damiola, F., Le Minh, N., Preitner, N., Kornmann, B., Fleury-Olela, F., & Schibler, 

U. (2000). Restricted feeding uncouples circadian oscillators in peripheral 

tissues from the central pacemaker in the suprachiasmatic nucleus. Genes 

Dev, 14, 2950–61. 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 218 

 

Dashti, H.S., Scheer, F.A.J.L., Jacques, P.F., Lamon-Fava, S., & Ordovas, J.M. 

(2015). Short sleep duration and dietary intake: epidemiological evidence, 

mechanisms, and health implications. Adv Nutr, 6, 648–59. 

Dattilo, M., Crispim, C.A., Zimberg, I.Z., Tufik, S., & de Mello, M.T. (2010). Meal 

distribution across the day and its relationship with body composition. 

Biological Rhythm Research, 42, 119-29. 

De Assis, M.A., Nahas, M.V., Bellisle, F., & Kupek, E. (2003). Meals, snacks and 

food choices in Brazilian shift workers with high energy expenditure. J Hum 

Nutr Diet,16, 283–9. 

Eckel-Mahan, K., & Sassone-Corsi, P. (2013). Metabolism and the circadian clock 

converge. Physiol Rev, 93, 107-35. 

Eicher-Miller, H.A., Khanna, N., Boushey, C.J., Gelfand, S.B., & Delp, E.J. (2016). 

Temporal dietary patterns derived among the adult participants of the national 

health and nutrition examination survey 1999-2004 are associated with diet 

quality. J Acad Nutr Diet, 116, 283-91. 

Erren, T.C., & Reiter, R.J. (2009). Defining chronodisruption. J Pineal Res, 46, 245–

7. 

Espitia-Bautista, E., Velasco-Ramos, M., Osnaya-Ramírez, I., Ángeles-Castellanos, 

M., Buijs, R.M., & Escobar, C. (2017). Social jet lag potentiates obesity and 

metabolic syndrome when combined with cafeteria diet in rats. Metabolism, 

72, 83–93. 

Facer-Childs, E. & Brandstaetter, R. (2015). The impact of circadian phenotype and 

time since awakening on diurnal performance in athletes. Curr Biol, 25, 518–

522,  

Fang, M. Z., et al. (2015). Sleep interruption associated with house staff work 

schedules alters circadian gene expression. Sleep Med, 16, 1388–1394.  

Farshchi, H.R., Taylor, M.A., & Macdonald, I. (2005). Deleterious efects of omitting 

breakfast on insulin sensitivity and fasting lipid profiles in healthy lean 

women. Am. J. Clin. Nutr, 81, 388–96. 

Fayet-Moore, F., McConnell, A., Cassettari, T., & Petocz, P. (2019). Breakfast choice 

is associated with nutrient, food group and discretionary intakes in Australian 

adults at both breakfast and the rest of the day. Nutrients, 11, 175.  

Flanagan, A., Bechtold, D.A., Pot, G.K., & Johnston, J.D. (2021). Chrono-nutrition: 

From molecular and neuronal mechanisms to human epidemiology and timed 

feeding patterns. J Neurochem, 157(1), 53-72.  

Fleig, D., & Randler, C. (2009). Association between chronotype and diet in 

adolescents based on food logs. Eating Behaviors, 10, 115-8. 

Fong, M., Caterson, I.D., & Madigan, C.D. (2017). Are large dinners associated with 

excess weight, and does eating a smaller dinner achieve greater weight loss? 

A systematic review and meta-analysis. Br J Nutr, 118, 616–28. 

Fuller, C.A., Sulzman, F.M., & Moore-Ede, M.C. (1978). Thermoregulation is 

impaired in an environment without circadian time cues. Science, 199, 794–6. 



219 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

Gaal, S., Livingstone, M., McNulty, H., Ward, M., & Kerr, M. (2018). Breakfast in 

relation to overall diet quality in UK children and adolescents. The 

Proceedings of the Nutrition Society, 77 (OCE3), E80.   

Garaulet, M., & Gómez-Abellán, P. (2014). Timing of food intake and obesity: a 

novel association. Physiol Behav, 134, 44-50.  

Garaulet, M., Gomez-Abellan, P., Alburquerque-Bejar, J.J., Lee, Y.-C., Ordovás, J.M. 

& Scheer, F.A.J.L. (2013). Timing of food intake predicts weight loss 

effectiveness. International Journal of Obesity, 37(4), 604–611. 

Gerhart-Hines, Z., Feng, D., Emmett, M.J., Everett, L.J., Loro, E., Briggs, E.R., et al. 

(2013). The nuclear receptor Rev-erbalpha controls circadian thermogenic 

plasticity. Nature, 503, 410–3. 

Gibney, M., Barr, S., Bellisle, F., Drewnowski, A., Fagt, S., Livingstone, B., Masset, 

G., Varela Moreiras, G., Moreno, L., Smith, J., Vieux, F., Thielecke, F., & 

Hopkins, S. (2018). Breakfast in human nutrition: The international breakfast 

research initiative. Nutrients, 10, 559.  

Gill, S., Le, H.D., Melkani, G.C., & Panda, S. (2015). Time-restricted feeding 

attenuates age-related cardiac decline in Drosophila. Science, 347, 1265–9. 

Gill, S., & Panda, S. (2015). A smartphone app reveals erratic diurnal eating patterns 

in humans that can be modulated for health benefits. Cell Metab, 22, 789-98. 

Gluck, M.E., Venti, C.A., Salbe, A.D., & Krakoff, J. (2008). Nighttime eating: 

commonly observed and related to weight gain in an inpatient food intake 

study. American Journal of Clinical Nutrition, 88, 900-5. 

Goel, N., Stunkard, A.J., Rogers, N.L., Van Dongen, H.P., Allison, K.C., O'Reardon, 

J.P., et al. (2009). Circadian rhythm profiles in women with night eating 

syndrome. J Biol Rhythms, 24, 85-94. 

Golombek, D.A., & Rosenstein, RE. (2010). Physiology of circadian entrainment. 

Physiol Rev, 90(3), 1063-102. 

Gomez Abellan, P., Gomez Santos, C., Madrid, J.A., Milagro, F.I., Campion, J., 

Martinez, J.A., et al. (2011). Site-specific circadian expression of leptin and 

its receptor in human adipose tissue. Nutr Hosp, 26, 1394–401. 

Grandin, L., Alloy, L., & Abramson, L. (2006). The social zeitgeber theory, circadian 

rhythms, and mood disorders: Review and evaluation. Clinical Psychology 

Review, 26, 679-94. 

Grimaldi, D., Carter, J.R., Van Cauter, E., & Leproult, R. (2016). Adverse impact of 

sleep restriction and circadian misalignment on autonomic function in healthy 

young adults. Hypertension, 68, 243–250.  

Gupta, N.J., Kumar, V., & Panda, S.A. (2017). Camera-phone based study reveals 

erratic eating pattern and disrupted daily eating-fasting cycle among adults in 

India. PLoS ONE, 12, e0172852. 

Hariri, N., & Thibault, L. (2011). Dietary obesity caused by a specific circadian eating 

pattern. Chronobiol Int, 28, 216–28. 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 220 

 

Hatori, M., Vollmers, C., Zarrinpar, A., DiTacchio, L., Bushong, E.A., Gill, S., 

Panda, S., Chaix, A., Joens, M., & Fitzpatrick, J.J. (2012). Time restricted 

feeding without reducing caloric intake prevents metabolic diseases in mice 

fed a high fat diet. Cell Metab,15, 848–60. 

Hemiö, K., Puttonen, S., Viitasalo, K., Härmä, M., Peltonen, M., & Lindström, J. 

(2015). Food and nutrient intake among workers with different shift systems. 

Occup Environ Med, 72, 513–20. 

Hoogerwerf, W.A., Hellmich, H.L., Cornélissen, G., Halberg, F., Shahinian, V.B., 

Bostwick, J., Savidge, T.C., & Cassone, V.M. (2007). Clock gene expression 

in the murine gastrointestinal tract: endogenous rhythmicity and mendoza j. 

circadian clocks: setting time by food. J Neuroendocrinol, 19, 127–37. 

Horikawa, C., Kodama, S., Yachi, Y., Heianza, Y., Hirasawa, R., Ibe, Y., Saito, K., 

Shimano, H., Yamada, N., & Sone, H. (2011). Skipping breakfast and 

prevalence of overweight and obesity in Asian and Pacific regions: a meta-

analysis. Prev Med, 53, 260–7. 

Horne, J.A., & Östberg, O. (1976). A self-assessment questionnaire to determine 

morningness-eveningness in human circadian rhythms. Int J Chronobiol, 4, 

97-110. 

Hutchison, A.T., & Heilbronn, L.K. (2016). Metabolic impacts of altering meal 

frequency and timing – does when we eat matter? Biochimie, 124, 187–97. 

Ibrahim, W.H., Habib, H.M., Jarrar, A.H., et al. (2008). Effect of Ramadan fasting on 

markers of oxidative stress and serum biochemical markers of cellular 

damage in healthy subjects. Ann Nutr Metab, 53, 175–81. 

Jääskeläinen, A., Schwab, U., Kolehmainen, M., Pirkola, J., Järvelin, M.R., & 

Laitinen, J. (2013). Associations of meal frequency and breakfast with obesity 

and metabolic syndrome traits in adolescents of Northern Finland Birth 

Cohort 1986. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 23, 1002–9. 

Jakubowicz, D., Wainstein, J., Ahren, B., et al. (2015). High energy breakfast with 

low-energy dinner decreases overall daily hyperglycaemia in type 2 diabetic 

patients: a randomised clinical trial. Diabetologia, 58, 912–9. 

Jakubowicz, D., Barnea, M., Wainstein, J. & Froy, O. (2013). High Caloric intake at 

breakfast vs. dinner differentially influences weight loss of overweight and 

obese women. Obesity, 21(12), 2504–2512. 

Johnston, J., Scheer, F., & Turek, F. (2016). Circadian rhythms, metabolism, and 

chrononutrition in rodents and humans. Adv Nutr An Int Rev J, 7, 399-406. 

Johnston, J. (2014). Physiological responses to food intake throughout the day. Nutr 

Res Rev, 27(1), 107-118.  

Kahleova, H., Lloren, J.I., Mashchak, A., Hill, M., & Fraser, G.E. (2017). Meal 

frequency and timing are associated with changes in body mass index in 

Adventist Health Study 2. The Journal of Nutrition, 147, 1722-8. 

Kanerva, N., Kronholm, E., Partonen, T., Ovaskainen, M.L.L., Kaartinen, N.E., 

Konttinen, H., Broms, U., Männistö, S., Männist, S., & Männistö, S. (2012). 



221 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

Tendency toward eveningness is associated with unhealthy dietary habits. 

Chronobiol Int, 29, 920–927.  

Kant, A.K., & Graubard, B.I. (2015). 40-year trends in meal and snack eating 

behaviors of American adults. J Acad Nutr Diet, 115(1), 50–63. 

Kant, A.K. (2018). Eating patterns of US adults: Meals, snacks, and time of eating. 

Physiol. Behav, 193, 270–8. 

Kassab, S., Abdul-Ghaffar, T., Nagalla, D.S., Sachdeva, U., & Nayar, U. (2004). 

Interactions between leptin, neuropeptide-Y and insulin with chronic diurnal 

fasting during Ramadan. Ann Saudi Med, 24, 345–9. 

Kolla, B.P., & Auger, R.R. (2011). Jet lag and shift work sleep disorders: how to help 

reset the internal clock. Cleve Clin J Med, 78, 675-84. 

Koopman, A.D.M., Rauh, S.P., van ’t Riet, E., et al. (2017). The association between 

social jet lag, the metabolic syndrome, and type 2 diabetes mellitus in the 

general population: the new Hoorn study. J Biol Rhythms, 32, 359–68. 

Kubo, T., Oyama, I., Nakamura, T., Shirane, K., Otsuka, H., Kunimoto, M., et al. 

(2011). Retrospective cohort study of the risk of obesity among shift workers: 

findings from the Industry-based Shift Workers' Health study, Japan. Occup 

Environ Med, 68, 327-31. 

Kyriacou, C. P. & Hastings, M. H. (2010). Circadian clocks: genes, sleep, and 

cognition. Trends Cogn Sci, 14, 259–267.  

Lange, T., Dimitrov, S., & Born, J. (2010). Effects of sleep and circadian rhythm on 

the human immune system. Annals of the New York Academy of Sciences, 

1193(1), 48–59,  

LeCheminant, J.D., Christenson, E., Bailey, B.W., &Tucker, L.A. (2013). Restricting 

night-time eating reduces daily energy intake in healthy young men: a short-

term cross-over study. Br J Nutr, 110(11), 2108-13.  

Lemmer, B. (2009). Discoveries of rhythms in human biological functions: a 

historical review. Chronobiol Int, 26, 1019-68. 

Levandovski, R., Dantas, G., Fernandes, L.C., Caumo, W., Torres, I., Roenneberg, T., 

et al. (2011). Depression scores associate with chronotype and social jet lag in 

a rural population. Chronobiol Int, 28, 771–8. 

Longo, V., & Panda, S. (2016). Fasting, circadian rhythms, and time-restricted 

feeding in healthy lifespan. Cell Metabolism, 23, 1048–1059. 

Lotti, S., Pagliai, G., Asensi, M.T., Giangrandi, I., Colombini, B., Sofi, F., & Dinu, 

M. (2022). Morning chronotype is associated with higher adherence to the 

Mediterranean diet in a sample of Italian adults. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 

32(9), 2086–2092. 

Lowden, A., Moreno, C., Holmback, U., Lennernas, M., & Tucker, P. (2010). Eating 

and shift work—efects on habits, metabolism, and performance. Scand. J. 

Work Environ. Health, 36, 150–62. 

Lucassen, E.A., Zhao, X., Rother, K., Mattingly, M.S., Courville, A.B., de Jonge, L., 

et al. (2013). Evening chronotype is associated with changes in eating 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 222 

 

behavior, more sleep apnea, and increased stress hormones in short sleeping 

obese individuals. PLoS One, 8, e56519. 

Maki, K.C., Phillips-Eakley, A.K., & Smith, K.N. (2016). The effects of breakfast 

consumption and composition on metabolic wellness with a focus on 

carbohydrate metabolism. Adv Nutr, 7, 613–21. 

Manni, R., Ratti, M.T., & Tartara, A. (1997). Nocturnal eating: prevalence and 

features in 120 insomniac referrals. Sleep, 20, 734-8. 

Martínez-Lozano, N., Tvarijonaviciute, A., Ríos, R., Barón, I., Scheer, F.A.J.L. & 

Garaulet, M. (2020). Late eating is associated with obesity, inflammatory 

markers and circadian-related disturbances in school-aged children. Nutrients, 

12(9), 2881. 

Mattson, M., Allison, D., Fontana, L., et al. (2014). Meal frequency and timing in 

health and disease. PNAS, 111, 16647-53. 

Maukonen, M., Kanerva, N., Partonen, T., Kronholm, E., Konttinen, H., Wennman, 

H., & Männistö, S. (2016). The associations between chronotype, a healthy 

diet and obesity. Chronobiol. Int., 33, 972–981. 

Mazri, F.H., Manaf, Z.A., Shahar, S. & Ludin, A.F.M. (2020). The association 

between chronotype and dietary pattern among adults: A scoping review. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 

68. 

Mazzoccoli, G., Vinciguerra, M., Oben, J., Tarquini, R. & De Cosmo, S. (2014). Non-

alcoholic fatty liver disease: the role of nuclear receptors and circadian 

rhythmicity. Liver Int, 34, 1133–1152.  

Megdal, S.P., Kroenke, C.H., Laden, F., Pukkala, E., & Schernhammer, E.S. (2005). 

Night work and breast cancer risk: a systematic review and meta-analysis. 

European Journal of Cancer, 41(13), 2023–2032.  

Melkani, G.C., & Panda, S. (2017). Time-restricted feeding for prevention and 

treatment of cardiometabolic disorders. J Physiol, 595, 3691–700. 

Merikanto, I. & Partonen, T. (2020). Increase in eveningness and insufficient sleep 

among adults in population-based cross-sections from 2007 to 2017. Sleep 

Medicine, 75, 368–379. 

Meule, A., Roeser, K., Randler, C., & Kübler, A. (2012). Skipping breakfast: 

morningness-eveningness preference is differentially related to state and trait 

food cravings. Eat Weight Disord, 17, 304–8. 

Mistlberger, R.E., & Rusak, B. (2005). Circadian rhythms in mammals: formal 

properties and environmental influences. In: Principles and practice of sleep 

medicine. Eds: Kryger MH, Roth T, Dement WC, 4th ed. Philadelphia: 

Elsevier, p. 321-35. 

Moon, S., Kang, J., Kim, S.H., Chung, H.S., Kim, Y.J., Yu, J.M. et al. (2020). 

Beneficial effects of time-restricted eating on metabolic diseases: A systemic 

review and meta-analysis. Nutrients, 12(5), 1267. 



223 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

Moore, R.Y. (1997). Circadian rhythms: Basic neürobiology and clinical applications. 

Annü Rev Med, 48, 253-66. 

Morikawa, Y., et al. (2007). Effect of shift work on body mass index and metabolic 

parameters. Scand. J. Work. Environ. Health, 33, 45–50. 

Morris, C. J., et al. (2015). Endogenous circadian system and circadian misalignment 

impact glucose tolerance via separate mechanisms in humans. Proc Natl Acad 

Sci, 112, E2225–2234.  

Morris, C. J., Purvis, T. E., Hu, K. & Scheer, F. A. (2016). Circadian misalignment 

increases cardiovascular disease risk factors in humans. Proc Natl Acad Sci, 

113, E1402–1411,  

Mota, M.C., Silva, C.M., Balieiro, L.C.T., Fahmy, W.M., & Crispim, C.A. (2017). 

Social jet lag and metabolic control in non-communicable chronic diseases: a 

study addressing different obesity statuses. Sci Rep, 7, 6358. 

Mota, M.C., Waterhouse, J., De-Souza, D.A., Rossato, L.T., Silva, C.M., Araújo, 

M.B., Tufik, S., de Mello, M.T., & Crispim, C.A. (2014). Sleep pattern is 

associated with adipokine levels and nutritional markers in resident 

physicians. Chronobiol Int, 31, 1130–8. 

Mukherji, A., Kobiita, A., Damara, M., et al. (2015). Shifting eating to the circadian 

rest phase misaligns the peripheral clocks with the master SCN clock and 

leads to a metabolic syndrome. Proc Natl Acad Sci, 112, E6691–E6698. 

Munsters, M.J., & Saris, W.H. (2012). Effects of meal frequency on metabolic 

profiles and substrate partitioning in lean healthy males. PLoS One, 7, 

e38632. 

Muscogiuri, G., Barrea, L., Aprano, S., Framondi, L., Di Matteo, R., Laudisio, D., 

Pugliese, G., Savastano, S., Colao, A., & On Behalf Of The Opera Prevention 

Project, (2020). Chronotype and adherence to the Mediterranean diet in 

obesity: results from the opera prevention project. Nutrients, 12(5), 1354.  

Nas, A., Mirza, N., Hägele, F., Kahlhöfer, J., Keller, J., Rising, R., Kufer, T.A., & 

Bosy-Westphal, A. (2017). Impact of breakfast skipping compared with 

dinner skipping on regulation of energy balance and metabolic risk. Am J Clin 

Nutr, 105, 1351–61. 

Nimitphong, H., Siwasaranond, N., Saetung, S., Thakkinstian, A., 

Ongphiphadhanakul, B., & Reutrakul, S. (2018). The relationship among 

breakfast time, morningness–eveningness preference and body mass index in 

Type 2 diabetes. Diabet. Med, 35, 964–971.  

O’Reardon, J.P., Peshek, A., & Allison, K.C. (2005). Night eating syndrome: 

diagnosis, epidemiology and management. CNS Drugs, 19, 997-1008. 

O’Reardon, J.P., Ringel, B.L., Dinges, D.F., Allison, K.C., Rogers, N.L., Martino, 

N.S., & Stunkard, A.J. (2004). Circadian eating and sleeping patterns in the 

night eating syndrome. Obes Res, 12, 1789-96. 

Oda, H. (2015). Chrononutrition. J Nutr Sci Vitaminol, 61, 92–4. 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 224 

 

Oike, H., Oishi, K., & Kobori, M. (2014). Nutrients clock genes, and chrononutrition. 

Curr Nutr Rep, 3, 204–12. 

Okamoto, A., Yamamoto, T., Matsumura, R., Node, K. & Akashi, M. (2013). An out-

of-lab trial: a case example for the effect of intensive exercise on rhythms of 

human clock gene expression. J Circadian Rhythms, 11, 10.  

Oosterman, J., Kalsbeek, A., la Fleur, S., & Belsham D. (2015). Impact of nutrients 

on circadian rhythmicity. Am J Physiol - Regul Integr Comp Physiol, 308, 

337-50. 

Ortiz-Tudela, E., Innominato, P.F., Rol, M.A., Lévi, F., & Madrid, J.A. (2016). 

Relevance of internal time and circadian robustness for cancer patients. BMC 

Cancer, 16, 285. 

Paine, S.J., Gander, P.H., & Travier, N. (2006). The epidemiology of 

morningness/eveningness: Influence of age, gender, ethnicity, and 

socioeconomic factors in adults (30-49 years). Journal of Biological Rhythms, 

21, 68-76. 

Parr, E., Devlin, B., Radford, B., & Hawley, J. (2020). A delayed morning and earlier 

evening time-restricted feeding protocol for improving glycemic control and 

dietary adherence in men with overweight/ obesity: A randomized controlled 

trial. Nutrients, 12, 505. 

Parsons, M.J., Moffitt, T.E., Gregory, A.M., et al. (2015). Social jet lag, obesity and 

metabolic disorder: investigation in a cohort study. Int J Obes, 39, 842–8. 

Patterson, F., Malone, S.K., Lozano, A., Grandner, M.A., & Hanlon, A.L. (2016). 

Smoking, screen-based sedentary behavior, and diet associated with habitual 

sleep duration and chronotype: data from the UK biobank. Ann. Behav. Med., 

50, 715–726. 

Peek, C., Ramsey, K., Marcheva, B., & Bass, J. (2012). Nutrient sensing and the 

circadian clock. Trends Endocrinol Metab, 23, 312-8. 

Pivovarova, O., et al. (2016). Regulation of the clock gene expression in human 

adipose tissue by weight loss. Int J Obes, 40, 899–906.  

Poggiogalle, E., Jamshed, H., & Peterson, C.M. (2018). Circadian regulation of 

glucose, lipid, and energy metabolism in humans. Metabolism, 84, 11-27. 

Popkin, B.M., Lu, B. & Zhai, F. (2002) Understanding the nutrition transition: 

measuring rapid dietary changes in transitional countries. Public Health Nutr, 

5, 947–953. 

Pot, G. (2021). Chrono-nutrition–an emerging, modifiable risk factor for chronic 

disease? Nutrition Bulletin, 46, 114–119.  

Pot, G. (2018). Sleep and dietary habits in the urban environment: the role of chrono-

nutrition. Proc Nutr Soc, 77(3), 189-198.  

Pot, G., Almoosawi, S. & Stephen, A. (2016). Meal irregularity and cardiometabolic 

consequences: Results from observational and intervention studies. The 

Proceedings of the Nutrition Society, 75, 475–486.  



225 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

Pot, G., Hardy, R., & Stephen, A. (2014). Irregular consumption of energy intake in 

meals is associated with a higher cardio-metabolic risk in adults of a British 

birth cohort. International Journal of Obesity, 38, 1518–1524.  

Qian, J., & Scheer, F.A. (2016). Circadian system and glucose metabolism: 

implications for physiology and disease. Trends Endocrinol. Metab, 27, 282–

93. 

Quintero, J.E., Kuhlman, S.J., & McMahon, D.G. (2003). The biological clock 

nucleus: a multiphasic oscillator network regulated by light. J Neurosci, 23, 

8070–6. 

Rabinovitz, H.R., Boaz, M., Ganz, T., et al. (2014). Big breakfast rich in protein and 

fat improves glycemic control in type 2 diabetics. Obesity, 22, 46–54. 

Rajaratnam, S. M., & Arendt, J. (2001). Health in a 24-h society. The Lancet, 

358(9286), 999–1005.  

Randler, C., & Schaal, S. (2010). Morningness-eveningness, habitual sleep-wake 

variables and cortisol level. Biol Psychol, 85, 14–8. 

Redeker, N.S., Caruso, C.C., Hashmi, S.D., Mullington, J.M., Grandner, M., & 

Morgenthaler, T.I. (2019). Workplace interventions to promote sleep health 

and an alert, healthy workforce. J Clin Sleep Med,15, 649-57. 

Reeves, S., Halsey, L.G., McMeel, Y., & Huber, J.W. (2013). Breakfast habits, beliefs 

and measures of health and wellbeing in a nationally representative UK 

sample. Appetite, 60(1), 51–57. 

Reid, K.J., Baron, K.G., & Zee, P.C. (2014). Meal timing influences daily caloric 

intake in healthy adults. Nutrition Research, 34, 930-5. 

Reutrakul, S., Hood, M., Crowley, S., Morgan, M., Teodori, M., & Knutson, K. 

(2013a). The relationship between breakfast skipping, chronotype, and 

glycemic control in type 2 diabetes. Chronobiology International, 31, 64–71.  

Reutrakul, S., Hood, M.M., Crowley, S.J., Morgan, M.K., Teodori, M., Knutson, 

K.L., & Van Cauter, E.V.E. (2013b). Chronotype is independently associated 

with glycemic control in type 2 diabetes. Diabetes Care, 36, 2523–2529.  

Rodríguez-Muñoz, P.M., Carmona-Torres, J.M., Rivera-Picón, C., Fabbian, F., 

Manfredini, R., Rodríguez-Borrego, M.A., & López-Soto, P.J. (2020). 

Associations between chronotype, adherence to the Mediterranean diet and 

sexual opinion among university students. Nutrients, 12, 1900. 

Roenneberg, T., Allebrandt, K.V., Merrow, M., & Vetter, C. (2012). Social jet lag and 

obesity. Curr. Biol, 22, 939–43. 

Roenneberg, T., Wirz-Justice, A., & Merrow, M. (2003). Life between clocks: daily 

temporal patterns of human chronotypes. J Biol Rhythms, 18, 80-90. 

Roenneberg, T., Kuehnle, T., Juda, M., Kantermann, T., Allebrandt, K., Gordijn, M. 

et al. (2007). Epidemiology of the human circadian clock. Sleep Medicine 

Reviews, 11(6), 429–438. 

Roenneberg, T., & Merrow, M. (2016). The circadian clock and human health. Curr. 

Biol., 26, R432–R443. 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 226 

 

Romon, M., Edme, J.L., Boulenguez, C., Lescroart, J.L., & Frimat, P. (1993). 

Circadian variation of diet-induced thermogenesis. Am J Clin Nutr, 57, 476–

80. 

Rothschild, J., Hoddy, K., Jambazian, P., & Varady, K. (2014). Time restricted 

feeding and risk of metabolic disease: A review of human and animal studies. 

Nutrition Reviews, 72, 308–318.  

Rutters, F., Lemmens, S.G., Adam, T.C., Bremmer, M.A., Elders, P.J., Nijpels, G., et 

al. (2014). Is social jet lag associated with an adverse endocrine, behavioral, 

and cardiovascular risk profile? J. Biol. Rhythms, 29, 377–83. 

Salehi, M., & Neghab, M. (2007). Effects of fasting and a medium calorie balanced 

diet during the holy month Ramadan on weight, BMI and some blood 

parameters of overweight males. Pak J Biol Sci, 10, 968–71. 

Sato-Mito, N., Sasaki, S., Murakami, K., Okubo, H., Takahashi, Y., Shibata, S., 

Yamada, K., & Sato, K. (2011). The midpoint of sleep is associated with 

dietary intake and dietary behavior among young Japanese women. Sleep 

Med., 12, 289–294. 

Scheer, F.A., Hilton, M.F., Mantzoros, C.S, & Shea, S.A. (2009). Adverse metabolic 

and cardiovascular consequences of circadian misalignment. Proc Natl Acad 

Sci, 106, 4453–8. 

Schibler, U., Ripperger, J., & Brown, S.A. (2003). Peripheral circadian oscillators in 

mammals: time and food. J Biol Rhythms, 18, 250–60. 

Shi, S., Ansari, T.S., McGuinness, O.P., Wasserman, D.H., & Johnson, C.H. (2013). 

Circadian disruption leads to insülin resistance and obesity. Current Biology, 

23(5), 372–381.  

Silva, C.M., Mota, M.C., Miranda, M.T., Paim, S.L., Waterhouse, J., & Crispim, C.A. 

(2016). Chronotype, social jet lag and sleep debt are associated with dietary 

intake among Brazilian undergraduate students. Chronobiol Int, 33, 740–8. 

Sofer, S., Stark, A.H., & Madar, Z. (2015). Nutrition targeting by food timing: time-

related dietary approaches to combat obesity and metabolic syndrome. Adv 

Nutr, 6, 214–23. 

Spaggiari, M.C., Granella, F., Parrino, L., Marchesi, C., Melli, I., & Terzano, M.G. 

(1994). Nocturnal eating syndrome in adults. Sleep, 17, 339-44. 

Stokkan, K., Yamazaki, S., Tei, H., Sakaki, Y., & Menaker, M. (2001). Entrainment 

of the circadian clock in the liver by feeding. Science, 291, 490–3. 

St-Onge, M.P., Ard, J., Baskin, M.L., Chiuve, S.E., Johnson, H.M., Kris- Etherton, P., 

& Varady, K. (2017). Meal timing and frequency: implications for 

cardiovascular disease prevention: a scientific statement from the American 

heart association. Circulation, 135, 96-121. 

St-Onge, M.P., Wolfe, S., Sy, M., Shechter, A., & Hirsch, J. (2014). Sleep restriction 

increases the neuronal response to unhealthy food in normal-weight 

individuals. Int J Obes, 38, 411–6. 



227 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

Stote, K.S., Baer, D.J., Spears, K., Paul, D.R., Harris, G.K., Rumpler, W.V., Strycula, 

P., Najjar, S.S., Ferrucci, L., Ingram, N.K., et al. (2007). A controlled trial of 

reduced meal frequency without caloric restriction in healthy, normal-weight, 

middle-aged adults. Am. J. Clin. Nutr., 85, 981–8. 

Straif, K., Baan, R., Grosse, Y., Secretan, B., El Ghissassi, F., Bouvard, V., Altieri, 

A., Benbrahim-Tallaa, L., Cogliano, V., & WHO International Agency For 

Research on Cancer Monograph Working Group, (2007). Carcinogenicity of 

shift-work, painting, and fire-fighting. The Lancet. Oncology, 8(12), 1065–

1066.  

Stunkard, A.J., Grace, W.J., & Wolff, H.G. (1955). The nighteating syndrome: a 

pattern of food intake among certain obese patients. Am J Med, 19, 78–86. 

Tahara, Y., & Shibata, S. (2013). Chronobiology and nutrition. Neuroscience, 253, 

78–88. 

Tan, E., & Scott, E.M. (2014). Circadian rhythms, insulin action, and glucose 

homeostasis. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 17, 343–8. 

Teixeira, G.P., Mota, M.C., & Crispim, C.A. (2018). Eveningness is associated with 

skipping breakfast and poor nutritional intake in Brazilian undergraduate 

students. Chronobiol Int, 35, 358–67. 

Thomas, E.A., Higgins, J., Bessesen, D.H., McNair, B., & Cornier, M.A. (2015). 

Usual breakfast eating habits affect the response to breakfast skipping in 

overweight women. Obesity, 23, 750-9. 

Timlin, M.T., & Pereira, M.A. (2008). Breakfast frequency and quality in the etiology 

of adult obesity and chronic diseases. Nutr Rev, 65, 268–81. 

Tranah, G.J., Blackwell, T., Stone, K.L., Ancoli-Israel, S., Paudel, M.L., Ensrud, 

K.E., Cauley, J.A., Redline, S., Hillier, T.A., Cummings, S.R., et al. (2011). 

Circadian activity rhythms and risk of incident dementia and mild cognitive 

impairment in older women. Ann. Neurol., 70, 722–732. 

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA), (2019). T.C. Sağlık Bakanlığı Halk 

Sağlığı Genel Müdürlüğü, 1132, Ankara. 

Van Tienoven, T., Glorieux, I., & Minnen, J. (2014). The impact of work and family 

responsibilities on healthy sleep habits. Time & Society, 23(2), 235-257. 

Varady, K.A. (2016). Meal frequency and timing: impact on metabolic disease risk. 

Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes, 23, 379–83. 

Veronda, A.C., Allison, K.C., Crosby, R.D., & Irish, L.A. (2020). Development, 

validation and reliability of the chrononutrition profile – questionnaire. 

Chronobiology International, 37 (3), 375-394. 

Vyas, M.V., Garg, A.X., Iansavichus, A.V., Costella, J., Donner, A., Laugsand, L.E., 

Janszky, I., Mrkobrada, M., Parraga, G., & Hackam, D.G. (2012). Shift work 

and vascular events: systematic review and meta-analysis. Bmj, 345, e4800. 

Walker, R., & Christopher, A. (2016). Time-of-day preference mediates the 

relationship between personality and breakfast attitudes. Personality and 

Individual Differences, 91, 138-143.  



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 228 

 

Wang, J.B., Patterson, R.E., Ang, A., Emond, J.A., Shetty, N., & Arab, L. (2013). 

Timing of energy intake during the day is associated with the risk of obesity 

in adults. J Hum Nutr Diet, 27, 255–62. 

Wang, X.S., Armstrong, M.E.G., Cairns, B.J., Key, T.J., & Travis, R.C. (2011). Shift 

work and chronic disease: the epidemiological evidence. Occupational 

Medicine, 61(2), 78–89.  

Waterhouse, J., Buckley, P., Edwards, B., & Reilly, T. (2003). Measurement of, and 

some reasons for, differences in eating habits between night and day workers. 

Chronobio. Int., 20, 1075–92. 

Waterhouse, J., Minors, D., Atkinson, G., & Benton, D. (1997). Chronobiology and 

meal times: Internal and external factors. Br. J. Nutr., 77, 29–38. 

Wilson, M.M., Reedy, J., & Krebs-Smith, S.M. (2016). American diet quality: where 

it is, where it is heading, and what it could be. J. Acad. Nutr. Diet., 116, 302–

310.  

Witbracht, M., Keim, N.L., Forester, S., Widaman, A., & Laguero, K. (2015). Female 

breakfast skippers display a disrupted cortisol rhythm and elevated blood 

pressure. Physiology and Behavior, 140, 215-21. 

Wittmann, M., Dinich, J., Merrow, M., & Roenneberg, T. (2006). Social jet lag: 

misalignment of biological and social time. Chronobiol Int, 23, 497–509. 

Wong, P.M., Hasler, B.P., Kamarck, T.W., Muldoon, M.F., & Manuck, S.B. (2015). 

Social jet lag, chronotype, and cardiometabolic risk. J. Clin. Endocrinol. 

Metab., 100, 4612–20. 

Wright, W.L., & Zelman, K.M. (2018). Maximizing your “nutrition minute”: 

Bridging nutritional gaps across the life span. J. Am. Assoc. Nurse Pract., 30, 

160–177.  

Xiao, Q., Garaulet, M., & Scheer, F.A.J.L. (2019). Meal timing and obesity: 

Interactions with macronutrient intake and chronotype. International Journal 

of Obesity, 43, 1701–1711. 

Yoshida, C., Shikata, N., Seki, S., Koyama, N., & Noguchi, Y. (2012). Early 

nocturnal meal skipping alters the peripheral clock and increases lipogenesis 

in mice. Nutr Metab, 9, 78. 

Zarrinpar, A., Chaix, A., & Panda, S. (2016). Daily eating patterns and their impact 

on health and disease. Trends Endocrinol Metab, 27, 69–83. 

Zelinski, E.L., Deibel, S.H., & McDonald, R.J. (2014). The trouble with circadian 

clock dysfunction: Multiple deleterious effects on the brain and body. 

Neurosci. Biobehav. Rev., 40, 80–101.  

Zerón-Rugerio, M.F., Cambras, T., & Izquierdo-Pulido, M. (2019). Social jet lag 

associates negatively with the adherence to the Mediterranean diet and body 

mass index among young adults. Nutrients, 11, 1756. 

Zerón-Rugerio, M.F., Díez-Noguera, A., Izquierdo-Pulido, M., & Cambras, T. (2020). 

Higher eating frequency is associated with lower adiposity and robust 



229 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

circadian rhythms: A cross-sectional study. The American Journal of Clinical 

Nutrition, 113(1), 17–27. 

Zhang, R., Lahens, N. F., Ballance, H. I., Hughes, M. E., & Hogenesch, J. B. (2014). 

A circadian gene expression atlas in mammals: implications for biology and 

medicine. Proc. Natl Acad. Sci., 111, 16219–16224. 

Zimberg, I.Z., Fernandes Junior, S.A., Crispim, C.A., Tufik, S., & de Mello, M.T. 

(2012). Metabolic impact of shift work. Work, 41, 4376–83. 

Zöllner, N. (1990). The relevance of diet for civilization diseases, especially 

atherosclerosis. Wien. Med. Wochenschr. Suppl, 106, 11–2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 230 

 

 

 

 

 

 

 

 



231|TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 13 

KIRMIZIBİBERİN HAMMADDESİ KAPSAİSİN VE 

ETKİ MEKANİZMASI 

Dr. Vet. Fatih ERTEKİN
1
, Prof. Dr. Tufan KEÇECİ

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1SelçukÜniversitesi VeterinerFakültesi Fizyoloji Bölümü KONYA, TÜRKİYE. 

dr.fatihertekin@gmail.com/ORCID ID:0000-0002-2528-7859 
2SelçukÜniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Bölümü KONYA, TÜRKİYE. 

tkececi@selcuk.edu.tr/ORCID ID:0000-0002-6479-3025 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ |232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233|TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

GİRİŞ 

Dünyadaki değişik mutfak kültürlerinde önemli bir yere sahip olan ve 

yaygın olarak kullanılan kırmızıbiberler, yiyeceklerin tatlandırılması, 

renklendirilmesi ve muhafaza edilmesinin yanı sıra, tıbbi amaçlar için de uzun 

bir kullanım geçmişine sahiptirler (Yemiş ve ark 2004). Biber, zaman içinde 

dünyanın tropikal ve subtropikal iklim kuşaklarında hızla yayılıp yerleşmiştir. 

Ayrıca zamanla toprak, iklim, yetiştirme koşulları, seçme veya doğal hibrit 

gibi etkenler ile şekil, büyüklük, renk, acılık ve aroma karakteristikleri 

farklılaşmış değişik biber türleri oluşmuştur (Yemiş ve ark 2004). 

Kırmızıbiberlerin aktif bileşenlerinden biri olan kapsaisin (trans-8-

metil-N-vanilil-6-nonenamid), ilk olarak 1816'da Bucholz tarafından kristal 

formunda kısmen saflaştırılmış ve 1876'da bu maddeye kapsaisin adını veren 

Thresh (Bode ve Dong 2011) tarafından saf kristal formunda izole edilmiştir 

(Reddy ve ark 2018). Nelson 1919'da kapsaisinin yapısını kısmen çözmüş ve 

bileşik ilk olarak 1930'da Späth ve Darling tarafından sentezlenmiştir (De 

Witt 1999). Kosuge ve Inagaki (1961) ince tabaka kromatografisinin (İTK) 

geliştirilmesi ile acılık uyarıcı özelliği birbiriyle ilişkili iki komponent 

belirlemişler ve komponent karışımına “kapsaisinoid” adını vermişlerdir 

(Poyrazoǧlu ve ark 2005). Kapsaisinoidler; kapsaisin, dihidrokapsaisin, 

nordihidrocapsaisin, homokapsaisin analoglarını ve nonanoik asit 

vanilyalamid, dekanoik asit vanilyalamid homologlarını kapsar (Antonious 

2018). 

Kapsaisin fizyolojik etkisini reseptör aracılı olarak ve reseptör aracılı 

olmadan göstermektedir. Kapsaisin için reseptör, geçici reseptör potansiyeli 

vanilloid alt tipi 1 (TRPV1) olarak adlandırılır (Antonious 2018). TRPV1 

beyinde, duyusal sinirlerde, dorsal kök gangliyonlarında, mesane, bağırsak ve 

kan damarları olmak üzere birçok yerde bulunmaktadır (Luo ve ark 2011). 

TRPV1'in aktivasyonu, hücre içi kalsiyum sinyalinin artmasına neden olarak, 

çeşitli fizyolojik etkilere yol açmaktadır (Sun ve ark 2016). Ancak, kapsaisin 

etkilerini yalnızca reseptöre bağlı yolla değil, aynı zamanda reseptörden 

bağımsız yollarla da gösterebilir (Luo ve ark 2011). Mózsik (2018), metabolik 

homeostaza olumlu etkileri olan kapsaisinin faydalı etkilerinden bazılarını; 

kardiyovasküler disfonksiyonlar, inme, otoimmün hastalıklar, obezite, tümör, 

alzheimer hastalığı, steroidal olmayan anti-enflamatuar bileşiklerin yan 

etkileri ve diğer birçok hastalık tarafından indüklenebilen gastrointestinal 

mukozal hasarın önlenmesi olarak sınıflandırmıştır. Kapsaisinin, in-vitro ve 

in-vivo olarak, hedef reseptörlerin büyük dağılımı nedeniyle antikanser, 

antiobesite, kardiyovasküler, idrar ve gastrointestinal etkiler dahil analjezik 
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etkilerine ek olarak farklı biyolojik etkilere sahip olduğu gösterilmiştir 

(Sharmave ark 2013). 

1. KAPSAİSİN 

1.1.  Kapsaisinin Tarihçesi 

Kırmızıbiber Hint mutfağında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu 

yüzden uluslararası kamuoyunda anavatanının Hindistan olduğu gibi yanlış 

bir algı vardır. Ancak, biberin anavatanı Tropik Amerika’dır (Duman ve ark 

2002). Hindistan’da da chilli olarak bilinen kırmızı acı biber, dünyada ilk kez 

Meksikalılar tarafından 7000 yıl önce yetiştirilmeye başlanmıştır ve chilli 

Meksika kökenli bir sözcüktür. Aztek yazıtlarında bu bitkiden söz 

edilmektedir (Verit ve ark 2001). 

Amerika keşfedilmeden önce diğer coğrafik kıtalarda bilinmeyen 

biber, Amerika’yı keşfeden Christopher Colombus tarafından Avrupa’ya 

getirildikten sonra popüler olmuştur. Yerliler tarafından “axi” veya “aji” 

olarak ifade edilen kırmızı renkli bu meyve “redpepper, kırmızıbiber” olarak 

isimlendirilmiştir (Yemiş ve ark 2004). 

Biber tarihsel kronolojiyle bakıldığında 1493’de İspanya’ya, 1548’de 

İngiltere’ye, 1585’de ise Orta Avrupa’ya girmiştir (Duman ve ark 2002). 

Biberin 17. yy.’da Portekizliler tarafından Avrupa’dan Hindistan’a 

götürüldüğü düşünülmektedir. 16. yy.’da Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 

Orta Avrupa ülkeleri ile kurulan yoğun işbirliği nedeniyle, biber önce 

İstanbul’a getirilmiş daha sonra ise İstanbul’dan Anadolu’nun diğer yerlerine 

yayılmıştır (Verit ve ark 2001). Biber, zaman içinde dünyanın tropikal ve 

subtropikal iklim kuşaklarında hızla yayılıp yerleşmiştir. Ayrıca zamanla 

toprak, iklim, yetiştirme koşulları, seçme veya doğal hibrit gibi etkenler ile 

şekil, büyüklük, renk, acılık ve aroma karakteristikleri farklılaşmış değişik 

biber türleri oluşmuştur (Yemiş ve ark 2004). 
 

1.2. Kapsaisin 

Kapsaisin, patlıcangiller (Solanaceae)  familyasına ait olan 

kırmızıbiberden elde edilir ve benzer şekilde aktif türevlerine kapsaisinoidler 

denir. En yaygın kırmızıbiber türleri Capsicum (C.) annuum ve C. 

frutescens’dir. C. annuum “İspanyol Biberi” ya da “Paprika”, C. frutescens ise 

“Çili” olarak adlandırılmaktadır. C. frutescens türü, C. annuum türüne göre 

daha acıdır. Ülkemizde çoğunlukla C. annuum türü üretilmektedir (Demiray 

ve Tülek 2012).  
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Kapsaisin (8-metil-N-vanilil-6-nonenamid), vanilamine dallı zincirli 

yağ asidi eklenmesiyle oluşmaktadır ve biberin plasentası, kapsaisin 

biyosentezi için ana bölgedir. Kapsaisin, büyük miktarlarda, tohumları tutan 

plasenta dokusunda, iç zarlarda ve daha az ölçüde, capsicum bitkilerinin 

meyvelerinin diğer etli kısımlarında bulunur. En yüksek kapsaisin 

konsantrasyonu tohumların eklendiği iç duvarın beyaz özünde bulunmasına 

rağmen, tohumların kendileri herhangi bir kapsaisin üretmezler (Srinivasan 

2016). Kırmızıbiberin anatomik yapısı Şekil 1.2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1.2. Biberin Anatomisi (Bilir 2020). 

Kapsaisinoidler kırmızıbiberde bulunma miktarlarına göre majör ve 

minör olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kapsaisin ve dihidrokapsaisin majör 

kapsaisinoidler olarak isimlendirilirken; nordihidrokapsaisin, homokapsaisin 

ve homodihidrokapsaisin ise minör kapsaisinoidler olarak 

isimlendirilmektedir. Majör kapsaisinoidlerin tat ve sinirlere olan etkisi, minör 

kapsaisinoidlerin etkisinin iki katıdır. Kırmızıbiberde bulunan başlıca 

kapsaisinoidlerin acılık düzeyleri ve kimyasal formülleri Tablo 1.2’de 

verilmiştir. Kırmızıbiberde en çok bulunan ve en önemli acılık maddesi olan 

bileşen kapsaisindir. Nordihidrocapsaisin, kapsaisin ve dihidrocapsaisin ile 
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karşılaştırıldığında her zaman çok düşük konsantrasyonlarda bulunur. 

Capsicum frutescens'in meyvelerindeki nordihidrocapsaisin konsantrasyonları 

ortalama 0.1μg g-1 taze meyvedir. Bu düşük konsantrasyon nedeniyle 

kırmızıbiberin terapötik etkinliğini araştıran çalışmalarda genellikle kapsaisin 

ve dihidrokapsaisin üzerinde durulmaktadır (Şener ve Şahin 2010, Luo ve ark 

2011). 

Kapsaisin kırmızıbiberde yeşilbiberden iki üç kat daha fazladır. Farklı 

biber türlerindeki (Capsicum frutescens, annuum ve chinese) kapsaisin içeriği 

0.22-20 mg/g arasında değişmektedir. Acının oluşumu kapsaisinoidlerin alkil 

zincirinin uzunluğu ile ilişkilidir. Zincir uzunluğuna göre değişen acılıklarda; 

kapsaisin, dihidrokapsaisin, nordihidrokapsaisin, homokapsaisin, 

homodihidrokapsaisin çeşitleri bulunur (Antonious 2018).  

Tablo 1.2. Doğal ve Sentetik Kapsaisinoitler (Şener ve Şahin 2010).  
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Kırmızıbiberin acılığını belirlemede subjektif ve objektif olmak üzere 

iki yöntem kullanılmaktadır. Subjektif testin uygulanışında organoleptik 

değerlendirme metodu kullanılmaktadır (Batchelor ve Jones 2000). Bu 

subjektif test, acı tat yoğunluğunu kayıt eden beş eğitimli bireyden oluşan bir 

panelle gerçekleştirilir. Numuneler acılık saptanmayana kadar seyreltilir ve 

seyreltme miktarı Scoville Isı (Acılık) Birimi (SHU) olarak ifade edilir. SHU, 

(1) keskin olmayan (0–700 SHU), (2) hafif keskin (700–3000 SHU), (3) orta 

derecede keskin (3000–25,000 SHU), (4) aşırı keskin ( 25.000-70.000 SHU) 

ve (5) çok keskin (> 80.000 SHU) (Weiss 2002). Saf kapsaisin 16x106 SHU 

ve saf dihidrokapsaisin 15x106 SHU acılığa sahiptir. Mumsu bileşiğe sahip 

lipofilik renksiz kokusuz bir kristalin olan Nordihidrokapsaisin ise 9.100.000 

SHU'ya sahiptir (Reyes-Escogido Mde ve ark 2011). Kapsaisinoidlere ait 

bağıl oran, kimyasal yapı ve acı tatlarının derecesini ifade eden Scoville 

dereceleri Tablo 1.2'de gösterilmiştir (Şener ve Şahin 2010).  

İkinci yöntem olan objektif yöntem ise kapsaisin ve kapsaisinoidlerin 

miktarlarının belirlenmesidir. Miktar belirlemede kullanılan en yaygın yöntem 

ise kromatografik yöntemlerdir. Bu hususta özellikle yüksek basınçlı sıvı 

kromotografisinden (HPLC) faydalanılmaktadır. HPLC ile çok küçük 

partiküller bile ısıya maruz kalmadan ayrışabilmektedir (Günşen 2016). 

Kırmızıbiberin içerdiği kapsaisinoid miktarı, o biberin türünü belirlemede 

kullanılabilecek önemli bir ölçüttür. Kapsaisinoid içeriği %0.4 ve üzeri 

olanlar “çili” (C. frutescens), daha az içerenler ise “kapsikum” (C. annuum) 

olarak adlandırılmıştır (Kadakal ve ark 2011). 

Son zamanlarda, CH-19 tatlı biberlerde, kapsinoidler olarak 

adlandırılan başka bir kapsaisin analogları belirlenmiştir (Lang ve ark 2009). 

Kapsinoidler, kapsaisinoidler ile benzer bir yapı (yağ asidi ile vanilil alkolde 

bir alifatik hidroksil grubu) taşıyan kapsiat, dihidrokapsiat ve 

nordihidrokapsiat içerir (He ve ark 2009). Bununla birlikte, her iki grup 

bileşiğindeki merkezi bağlantı farklıdır. Kapsaisinoidler için bir amid kısmı 

iken, kapsinoidler için bir ester kısmıdır (Barbero ve ark 2010). Kapsaisine 

benzer şekilde, kapsinoidler TRPV1'i aktive edebilir. Kapsaisinoidlerle 

karşılaştırıldığında, kapsinoidler daha az keskindir (Bernard ve ark 2008). 

Kapsaisinden farklı olarak kapsiatın yüksek düzeyde lipofilik olduğu ve 

normal sulu koşullarda kolaylıkla parçalandığı gösterilmiştir ki bu, kapsiatın 

keskin olmayan özelliğini en azından kısmen açıklayabilir (Luo ve ark 2011). 

Kapsaisinoidlerden yapısal farklılıklar nedeniyle, kapsinoidler ağız 

boşluğunda bulunan TRPV1'e ulaşamazlar ve ağızda sıcaklık hissi 

oluşturmazlar (Luo ve ark 2011). Hem kapsaisinoidler hem de kapsinoidler, 
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analjezi, antikanser, antiinflamasyon, antioksidan ve anti-obezite aktiviteleri 

gibi geniş farmakolojik özellikleri nedeniyle büyük ilgi görmüştür (Sasahara 

ve ark 2010). 

1.3. Kapsaisinin Moleküler Yapısı 

Kapsaisin (trans-8-methyl-N-vanillyl-6-nonenamide), kimyasal 

formülü C18H17NO3 olan acı, yakıcı, beyaz ve kokusuz proalkaloid bir 

maddedir (Şekil 1.3). Molekül Ağırlığı: 305,41 g olan kapsaisinin, erime 

derecesi 57-66 oC arasındadır. Alkolde, kloroformda ve benzende çözünür, 

karbon disülfitte az çözünür ve soğuk suda neredeyse hiç çözünmez ( 25 
oC’de 10,3 mg/L) (HSDB 2006).  

Saf bir madde değildir, bazı amidlerin karışımı halindedir (Arın 

2018). Kapsaisin güçlü bir alkoloid olup soğuğa ve sıcağa karşı dirençlidir, 

biber pişirildiğinde ve dondurulduğunda da aktivitesini kaybetmez (İşlek 

2009). 

Her bir kapsaisinoidin kimyasal yapısı, uzun bir hidrokarbon zinciri 

ve bir polar amid grubu eklenmiş bir vanilloid grubu (bir hidroksil ve bir metil 

grubu ile aromatik bir halka) içerir (O'Neill ve ark 2012).Vanilloid grubu, 

biyolojik aktiviteyi belirleyen vanilin, öjenol ve zingerone gibi vanilloid 

familyasının diğer doğal bileşikleri arasında yaygındır (Hayman ve Kam 

2008). 
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Şekil 1.3. Kapsaisinin Molekülünün Kimyasal Yapısı (Bilir 2020). 

1.4. Kapsaisinin Metabolizması 

Kapsaisinoidler, %85 oranında intragastrik olarak emilir, genel 

dolaşıma ve ekstra hepatik organlara ulaşmadan önce karaciğerde metabolize 

edilir. Yapılan in-vitro ve in-vivo çalışmalar kapsaisinoidlerin P450 enzimleri 

tarafından; asit-amid bağının hidrolizi ve oluşan vanililaminin oksidatif 

deaminasyonu, vanilil halkasının muhtemelen epoksidasyon yoluyla 

hidroksilasyonu, hidroksil halkasının bir elektron oksidasyonuyla fenoksi 

radikallerinin ve kapsaisinoid dimerlerinin oluşumu ve yan zincirin terminal 

karbonunun oksidasyonu gibi yolaklarla metabolize edildiğini göstermiştir. 

Sıçanlarda yapılan in-vivo ve insitu çalısmalarda kapsaisinin mide ve ince 

bağırsaklardan hızlı bir sekilde absorbe edildiği gözlenmiştir (Archer ve Jones 

2002, Hwang ve ark 2010). 

İnsan stratum corneum'unda kapsaisin metabolizması çok hızlıdır ve 

polar olmayan viskoz çözücülerde kapsaisinin çözünürlüğüne bağlıdır 

(Pershing ve ark 2004). Kapsaisinin oral uygulaması hızla karaciğer, böbrek 

ve bağırsakta metabolize olur ve 1 saat içinde kanda pik konsantrasyonunda 

gözlenir (Suresh ve Srinivasan 2010). Yapılan bir çalışmada, sağlıklı 

gönüllülere 5 g kapsaisin ve kapsaisinoitlerin oral yoldan uygulanması plazma 

glikoz düzeylerinde önemli bir azalmaya ve ayrıca plazma insülin 
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düzeylerinde artışa neden olmuştur (Chaiyasit ve ark 2009). Kapsaisinin [(640 

μg / cm) NGS-4010 olarak da adlandırılan kapsaisin yaması gibi] farklı 

hastalara topikal uygulanması, kapsaisinin kan plazmasında ölçülebilir 

düzeylerde olmasına yol açmıştır. Nitekim, plazmada saptanan kapsaisin 

miktarı postherpetik nevralji (PHN) için %31, ağrılı insan immün yetmezlik 

virüsü ile ilişkili nöropati (HIV-AN) için %7 ve ağrılı diyabetik nöropati 

(PDN) için %3 olarak belirlenmiştir (Babbar ve ark 2009). İntravenöz 

kapsaisin uygulamasının merkezi sinir sistemine hızla kapsaisin girmesine yol 

açtığı ve buradaki metabolizmasının karaciğer ve böbreğe göre daha düşük 

olduğu da kaydedilmiştir (Rollyson ve ark 2014). Biyoyararlanım ve kapsaisin 

yarılanma ömrü düşüktür ve uygulama yolundan bağımsızdır. Bu durum, 

kapsaisinlerin biyoyararlanımlarını ve yarı ömürlerini arttırmak amacıyla, 

yeni stratejiler tasarlamak ve geliştirmek için değişik araştırmaların 

yapılmasını gerekli kılmaktadır (Reddy ve ark 2018). 

1.5. Kapsaisinin Etki Mekanizması 

Kapsaisinin canlı vücudundaki aktivitesi genel olarak iki mekanizma 

ile olmaktadır. Bunlar, geçici reseptör potansiyel vanilloid 1 (TRPV1) ile 

ilişkili olan mekanizmalar ve TRPV1 reseptörü ile ilişkili olmayan 

mekanizmalardır (Srinivasan 2016). 

Nelson 1919 yılında kapsaisinin kimyasal yapısının vanilloid 

olduğunu tespit etmiştir (Szallasi ve Blumberg 1999). Vanilloidler ekzojen ve 

endojen olarak ikiye ayrılırlar ve organizmada bunların bağlandıkları 

reseptörler vanilloid reseptör olarak adlandırılır. Endojen vanilloidlere örnek 

olarak yangıya bağlı pH değişiklikleri ve yüksek sıcaklık değişiklikleri, 

ekzojen vanilloidlere ise, kapsaisin gösterilebilir (Szallasi 2001).  

Vanilloid reseptörlerin aktifleşmesi farklı uyaranlarla ve bunların 

uyarım aralıklarındaki farlılıklarla oluşmaktadır. Isı, protonlar, lipidler, 

forboller, fosforilasyon, ekstrasellüler osmolarite ve basıncın değişmesi ve 

hücrelerarası Ca+2 iyon miktarının tükenmesi reseptörlerin aktivasyonunu 

değiştirmekte ve ayrıca kapsaisin gibi vanilloidlerin kanallarını aktive 

etmektedir. Kapsaisinin spesifik olarak bağlandığı reseptöre kapsaisin 

reseptörü ya da vanilloid reseptör 1 (TRPV1 ya da VR1) adı verilmektedir 

(Caterina 2008). TRPV1, sinir sistemindeki klasik rolüne ek olarak, fizyolojik 

homeostazın korunmasında önemli roller oynar. Kapsaisin, midede ve ince 

bağırsağın üst kısmında %80'den fazla etkinlikle pasif olarak emilir ve kanda 

albümin tarafından taşınır; bu nedenle, bir dizi fizyolojik etkiyi başlatmak için 

farklı organ veya dokulardaki yerel TRPV1 kanallarını kapsamlı bir şekilde 
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aktive edebilir (Kawada ve ark 1984). TRPV1 reseptörü Şekil 1.5' de şematize 

edilmiştir. TRPV1, altı transmembran alanından oluşur. Beşinci ve altıncı 

transmembran alanları arasında kısa, gözenek oluşturan hidrofobik bir 

uzantıya sahiptir. TRPV1, zararlı (tehlikeli) ısı (> 43 ˝C), asit (pH<5.9), voltaj 

ve çeşitli lipitlerle aktive edilir. Ek olarak, kapsaisin, TRPV1'i aktive eder ve 

katyon akışını ve daha sonraki çeşitli fizyolojik süreçleri tetikler (Şekil 1.5-

Sun ve ark 2016). 

 

Şekil 1.5. TRPV1'in Yapısal ve Fizyolojik İşlevi (Sun ve ark 2016). 

Kapsaisinoidler etkilerini yalnızca reseptöre bağlı yolla değil, aynı 

zamanda reseptörden bağımsız yolla da uygulayabilirler (Luo ve ark 2011). 

Bu etkiler, dönüştürülmüş hücrelerde apoptozun seçici olarak indüksiyonunu 

içerir (Macho ve ark 1999). Prostaglandin oluşumunun uyarılması, mide 

lezyonlarının inhibisyonuna (Collier ve ark 1976), kalp kası uyarılabilirliğinin 

inhibisyonuna (Maggi ve ark 1987) ve trombosit agregasyonunun 

inhibisyonuna (Adams ve ark 2009) yol açar. Kapsaisinin bu tür nöronal 

olmayan etkilerinin nörofarmakolojik mekanizması kapsamlı bir şekilde 

araştırılmış olsa da, kesin etki şekli hala belirsizliğini korumaktadır. Önemlisi, 

kapsaisinin spesifik olmayan etkilerinin bazıları, bu molekülün zarın lipofilik 

bileşeni ile etkileşiminin bir sonucu olarak neden olunan zar işlevinin 

değişmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kapsaisin, biyolojik zarlarda en bol bulunan 

doğal fosfolipitlerin yani fosfatidilkolinler ve fosfatidiletanolaminlerin yapısal 
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özelliklerini büyük ölçüde etkilediğini göstermiştir (Martonosi 1985). Bir 

lipofilik madde olarak, kapsaisinin, trombosit plazma zarlarının etkili bir 

akışkanlaştırıcısı olduğu bulunmuştur ve kapsaisinin bu zar akışkanlaştırıcı 

etkisinin hücreye özgü ve konsantrasyona bağlı olduğu varsayılmaktadır 

(Meddings ve ark 1991). Çeşitli çalışmalar, kapsaisinin beyindeki, 

karaciğerdeki, akciğerdeki, böbreklerdeki ve kastaki oksidatif saldırılara ve 

hatta karaciğer mikrozomları ve izole edilmiş mitokondriye karşı yararlı 

etkilerini açıkça ortaya koymuştur (Kursunluoglu ve ark 2014). Yapılan bir 

çalışmadan elde edilen bulgular, kapsaisinin eritrositler üzerinde antioksidan 

etki gösterdiğini (Luqman ve Rizvi 2006) ve aynı zamanda zara bağlı 

enzimlerin ve taşıyıcıların in vitro aktivitesini modüle ettiğini (Rizvi ve 

Luqman 2003) ortaya koymuştur. Eritrositlerde TRPV1 kanalları 

bulunmadığından, kapsaisinin bu biyolojik etkisi bu vanilloidin kimyasal 

özelliği temelinde açıklanmaktadır (Chaudhary ve ark 2019). Kapsaisinin, 

obez fare yağ dokularında ve TRPV1'den bağımsız izole adipositlerde NF-

kappa B'yi inhibe edebileceğini ve adiposit fonksiyonunu modüle 

edebileceğini bildirmiştir (Sun ve ark 2016). 

1.6. Hastalık Tedavisinde Kapsaisinin Rolü 

Kapsaisinin “ısı hissi”, kapsaisinin “geçici reseptör potansiyel 

vanilloid alt aile üyesi 1 (TRPV1)” iyon kanalı reseptörlerine bağlanmasından 

kaynaklanır. Kapsaisin ayrıca TRPV1'in bir modülatörü olarak bilinir (Reyes-

Escogido Mde ve ark 2011). Kapsaisinin birçok fizyolojik sistemde yararlı 

olduğu kanıtlanmıştır ve Şekil 1.6'da gösterildiği gibi ağrı, kanser, diyabet, 

obezite, bulaşıcı hastalıklar ve enflamatuar hastalıklar gibi birçok durumda 

tedavi amacıyla kullanılabilir. Birçok farmakolojik ve ağrı araştırma 

çalışması, çeşitli fizyolojik sistemlerde (kardiyovasküler, solunum ve idrar) 

kapsaisinin çoklu etkilerini göstermiştir (Brito ve ark 2014). Kapsaisin, 

TRPV1'in farklı hedef organlarda veya dokularda aktivasyonu yoluyla 

kardiyometabolik korumada potansiyel bir rol oynar, bu da TRPV1'in 

kardiyometabolik hastalıkların yönetimi için umut verici bir hedef 

olabileceğini düşündürür (Sun ve ark 2016). 
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Şeki1.6. Kapsaisin TRPV1 Aracılığı ile Faydalı Olduğu Patolojik Mekanizmalardan 

Bazıları (Reddy ve ark 2018). 

SONUÇ 

Acı biberlerdeki keskin içerikli kapsaisin, vazgeçilmez bir çeşnidir ve 

saflaştırılmış bir üründen günlük bir besine dönüşmüştür. Dünya çapında 

tüketilen kapsaisinin, oral olarak tüketiminin veya topikal uygulamasının 

tamamen güvenli olup olmadığı konusu yıllardır tartışılmaktadır. Son yıllarda 

yapılan çalışmalar ile kapsaisinin yararlı etkileri deneysel ve popülasyon 

çalışmaları ile doğrulanmıştır. Kapsaisinin etkili bir dozda uygulanmasının 

uygun yollarının belirlenmesi, kapsaisinin düşük seçicilik ve yüksek toksisite 

gibi etkilerini ortadan kaldırıp, klinik kullanımını kolaylaştıracaktır. Bunun 

içinde kapsaisinin etki mekanizmasının tam olarak anlaşılması gerekmektedir.  

Aşırı keskinliği ve tahriş edici özellikleri nedeniyle, kırmızıbiber 

özleri veya kapsaisinin keskin olmayan formlarının ve tahriş edici olmayan 

farmasötik uygulama şekillerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çeşit 

bileşikler kapsaisinin faydalı etkilerinin ortaya çıkması için insan 

denemelerini kolay bir hale getirecektir. Keskin olmayan bir kapsaisin 

analoğu olan Capsiate, keskinlik nedeniyle kapsaisin içeren gıdalardan uzak 

duranlar için umut verici bir alternatif sunmaktadır. Bununla birlikte, 

kapsinoidlerin normal sulu koşullarda kolaylıkla parçalandığı bulunmuştur. 

Bu nedenle, kapsinoidlerin stabilitesinin nasıl iyileştirileceği gelecekteki 

çalışmalarda ana odak noktasıdır. 
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GİRİŞ  

Dengeli bir diyet ve düzenli egzersizin insanların sağlıklı bir yaşam 

sürmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Değişen yaşam koşulları ve farklı 

beslenme trendleri ile birlikte tüketicilerin daha sağlıklı beslenmeye eğilimleri 

atmaktadır (Granato ve ark 2010). Bununla birlikte, günümüzde besinlerin, 

temel rolü olan organizmanın büyümesi ve gelişmesinin yanı sıra sağlığın 

sürdürülmesi ve hastalıklarla mücadele konusu da önemini giderek 

artırmaktadır  (Markowiak ve Śliżewska 2017). Tarihte popülasyonlar yüksek 

şeker, tuz, doymuş ve trans yağ asitleri, düşük vitamin ve lif alımından 

etkilenmiştir.  

Süt ve süt ürünleri beslenmemizde büyük önem taşıyan gıdaların 

başında gelmektedir. Süt ve süt ürünleri kalsiyum ve fosforun yanı sıra 

riboflavin, protein ve bazı önemli mineraller açısından da zengindir. Süt 

proteinlerinin kalsiyum emilimine ve aynı zamanda immun sisteme olan 

katkısı, kan basıncı düşürmesi ve kanser riskini azaltması gibi faydaları 

bilinmektedir (Jain 1998, Black ve ark 2002). Bu nedenle bu gıdaların 

tüketiminin artması, yeterli ve dengeli beslenme açısından önerilmektedir 

(Tönük ve ark 1987, Nordin 1997, Heaney ve ark 1999). Sütün içinde bulunan 

besin ögeleri vücudun hayati fonksiyonlarında büyük öneme sahip olmakla 

birlikte fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlere karşı da duyarlıdır (Tönük ve 

ark 1987, Weinberg ve ark 2004, Miller ve ark 2006). Özellikle çiğ sütün bu 

faktörlerden kaynaklı çabuk bozulmasını geciktirmek amacıyla yoğurt, peynir, 

ayran, dondurma gibi ürünlere dönüştürülmüştür. Ülkemizde de bu ürünlerin 

üretimi önem arz etmektedir. Süt ve süt ürünleri üretim miktarları yıl bazlı 

incelendiğinde içme sütü, peynir, ayran gibi gıdaların üretiminde artış 

gözlemlenmiştir (TÜİK 2020). Bunun yanı sıra sağlığa önemli katkılarından 

dolayı fonksiyonel süt ürünleri de tüketicilerin ilgisini çekmektedir. 

Probiyotik, prebiyotik ve zenginleştirilmiş süt ürünleri fonksiyonel gıdalar 

arasında yer almaktadır. (Sezen ve Koçak 2006). 

1. FONKSİYONEL GIDALAR 

Fonksionel gıda terimi ilk defa 1980’lerin başında, Japonya’da 

spesifik özelliklere sahip sağlık amacı ile kullanılacak gıdalar için 

isimlendirilmiştir (Granato ve ark 2010). FOSHU ingilizce Foods for 

Specified Health Uses teriminin kısaltmasıdır. FOSHU berlirli sağlık 

kullanımı için vücudun yapısını veya işlevini etkileyen fonksiyonel gıdalar 

olarak adlandırılır. Buna ek olarak mide-bağırsak sağlığı, kan basıncı ve kan 

kolesterol seviyeleri gibi belirli sağlık koşullarını sürdürmek veya düzenlemek 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 252 

 

için kullanılır(Henry 2010). Başka bir deyişle fonksiyonel gıdalar her türlü 

probiyotik, prebiyotik sinbiyotik ve nutrasötikler dahil olmak üzere bu amaca 

hizmet eden tüm kavramları içeren gıdalardır. Japonya’da başlayan 

fonksiyonel gıda çalışmaları bir süre sonra ABD ve diğer Avrupa ülkelerine 

de sıçramış ve fonksiyonel gıda pazarı gelişmeye başlamıştır (Dayısoylu ve 

ark 2014). Türkiye fonksiyonel gıda üretimi son yıllarda artış göstermiş olup, 

%33,5'i süt ürünlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte toplam gıda 

tüketiminin sadece %0,3'ünü oluşturmaktadır. Bu nedenle, probiyotiklerin 

önemli sağlık iddialarına dayanarak, Türk tüketiciler arasında ürünün 

tanıtımına ilişkin başarılı bir pazarlama stratejisi geliştirilerek bu gıdaların 

daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir (Bilgic ve Yüksel 

2012, Al-Nabulsi ve ark 2014, Cazacu 2015, Cerjak ve Tomić 2015, Shi ve 

ark 2016). 

 1.1. Fonksiyonel Dondurma  

 Dondurma, başlıca yağ, şeker, yağsız süt kuru maddesi, emülgatör, 

stabilizatör ve çeşidine göre lezzet ve renk veren maddelerden oluşan 

karışımın bileşenlerinin suda, değişik bir matriste işlenmesiyle karmaşık 

fiziko-kimyasal bir sisteme sahip ve aynı zamanda -5 °C’nin altında tüketilen 

bir besindir. Dondurma kabaca hava, su ve kuru maddelerden oluşmaktadır. 

Su sıvı ve katı (%57-70) olarak sürekli fazı oluştırmaktadır. Hava ise yağ-

serum emülsiyonuna dağılmış bir şekilde dondurma hacminin %15-60’ını 

oluşturur. Dondurmanın bileşimi tüketilen bölge ve ülkelere de 

değişmektedir. Bunun yanısıra dondurmanın piyasaya sunulma şekline ve 

bileşimine göre de aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: 

• Sade dondurma: Süt ve vanilya aromaları hariç olmak üzere, 

aroma maddeleri ve çeşni maddeleri ihtiva etmeyen dondurma 

karışımından elde edilen dondurma, 

• Meyveli dondurma: Dondurma karışımına meyve, meyve suyu, 

meyve konsantresi, meyve püresi, meyve ezmesi katılması ile 

üretilen dondurma, 

• Maraş usulü dondurma: Maraş dondurması tekniğine göre 

üretilen, süt, şeker, salep ve/veya izin verilen diğer katkı 

maddeleri ve/veya çeşni maddelerinden oluşan dondurma, 

Maraş dondurması: Maraş dondurması tekniğine göre üretilen, süt, 

şeker, salep ve/veya izin verilen diğer katkı maddelerinden oluşan 

dondurmadır. (TGKY 2004). 
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Dondurma yapısının geliştirilmesi ve stabilizasyonu dinamiktir. 

Biyopolimerler (proteinler ve polisakkaritler), yağ damlacıkları ve su yağ 

damlacığı kristalizasyonu, buz nükleasyonu ve kristalleşmesi, yağ 

damlacığının kısmi birleşmesi, donma konsantrasyonu, kriyojel oluşumu, 

protein-polisakkarit faz ayrılması, biyopolimer dolanması oluşumu gibi 

önemli koloidal ve fiziksel değişikliklere uğramaktadır. (Goff 1997, Bolliger 

ve ark 2000, Chang ve Hartel 2002, Patmore ve ark 2003, Regand ve Goff 

2003, Soukoulis ve ark 2008).  

Son yirmi yılda, dondurma bilimi ve teknolojisi, yapı - kıvam- 

depolama kararlılığı etkileşimlerini anlamak için önemli bir ilerleme 

kaydetmiştir. Bu ilerlemeler gıda teknolojisi uzmanlarının, yalnızca viskozite 

geliştirme, emülsifikasyon, su bağlama gibi özelleştirilmiş teknolojik 

işlevsellik sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sağlıkla ilgili ve besin yönleri 

açısından fonksiyonel bileşenlerin modellemelerine ya da gerçek dondurma 

sistemlerine dahil etmesine olanak sağlamıştır (Soukoulis ve ark 2014). 

2. PROBİYOTİK MİKROORGANİZMALAR 

Fooks ve ark (1999) tarafından probiyotik kelimesi, yaşam için anlam 

ifade eden iki Yunan kelimesinden türediği bildirilmiştir. Parker (1974), 

probiyotik kelimesini hayvan takviyesi bağlamında kullanan ilk yazar olarak 

bağırsak florasının dengelenmesine katkı sağlayan organizmalar ve maddeler 

olarak tanımlamıştır. Fuller (1989) probiyotikleri, konağı sağlıklı bir şekilde 

etkileyen ve bağırsak florasını dengeleyen canlı mikroorganizmalar içeren 

gıda takviyeleri olarak tanımlamıştır. O zamandan beri probiyotik teriminin 

diğer birçok tanımı yayınlanmıştır (Sanders 2003); ancak en yaygın kabul 

gören tanım, ağızdan yeterli miktarlarda (106 ila 107 KOB/g) alındığında 

konakçıya sağlık yararları sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak ifade 

edilmiştir (FAO/WHO 2002). Türk Gıda Kodeksi yönetmeliği (2006) 

tarafından da probiyotik bakteri besinlerle belirli miktarda alındığında 

bağırsak florasını dengeleyip konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen 

canlı mikroorganizmalar olarak belirtilmiştir. 

2.1. Probiyotik Mikroorganizmaların Özellikleri 

İdeal bir probiyotik preparat aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 

• Yüksek hücre canlılığı, bu nedenle düşük pH ve asitlere dirençli 

olmaları gerekir. 

• Probiyotik türün bağırsakta kolonize olamasa bile bağırsakta 

kalabilme yeteneği olmalıdır. 
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• Bağırsaklarla ilişkili bağışıklık hücreleri ile etkileşime 

girebilmeli veya bunlara sinyal gönderebilmelidir. 

• Patojenik olmamalıdır 

• Üretim esnasında uygulanan işlemlere karşı dirençli olmalıdır. 

• Vücudun metabolik aktiviteyi etkileme kapasitesine sahip 

olmalıdır (Harmsen ve ark 2000). 

Probiyotiklerin yeterli miktarda yarar sağlayabilmesi için, günde beş 

milyar koloni oluşturan birimlik bir dozda (5x109 KOB / gün ) en az beş gün 

boyunca kullanımı önerilmiştir (Grölund ve ark 1999). Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği (2006) tarafından da probiyotik gıda içerisinde raf ömrü sonuna 

kadar yeterli miktarda canlı probiyotik mikroorganizma (1,0x106 KOB/g) 

bulunduran ve bu canlılığı muhafaza eden ürün olarak ifade edilmiştir. 

2.2. Probiyotik Mikroorganizmaların Etki Mekanizması 

Probiyotik bakterilerin etki mekanizması üç ana başlıkta 

toparlanabilir: 

Patojen bakteri sayılarının kontrolü: 

• Antimikrobiyal maddelerin üretimi  

• Besin rekabeti 

• Bağırsakta koloni oluşturmak için patojen bakteriler ile rekabet 

etmeleri. 

Mikrobiyal metabolizmanın değişimi:  

• Sindirim sistemini düzenleyen enzimlerin üretimi  

• Toksik enzimlerin ve amonyak, amin gibi zararlı maddelerin 

üretiminin azalması  

• Bağırsak duvarının işlevinin iyileştirilmesi 

Bağışıklık sisteminin iyileştirilmesi:  

• Makrofaj (vücuda giren patojenlere karşı vücut tarafından 

oluşturulan ve kanda dolaşan monosit hücrelerinden farklılaşmış 

olan hücreler) aktivitesinin ve antikor düzeyinin artması (Yaşar ve 

Kurdaş 2009). 
 

2.3. Probiyotik Mikroorganizma Türleri 

Probiyotik mikroorganizmaların çoğu, Lactobacillus ve 

Bifidobacterium soylarına aittir. Ancak diğer bakteriler ve bazı mayalar da 

probiyotik özelliklere sahip olabilir. Lactobacillus ve Bifidobacterium, 

hayvanlarda ve insanlarda normal bağırsak mikroflorasının büyük bir 
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bölümünü oluşturan gram pozitif laktik asit üreten, sporsuz basil şeklinde 

bakterilerdir. (Doğan 2011). 

Lactobacillus, spor oluşturmayan çubuk şeklindeki bakterilerdir. İnce 

bağırsakta yaşabilirler. Kompleks beslenme ihtiyaçları vardır ve zorunlu 

fermentatif, aerotolerant veya anaerobik, asidürik veya asidofiliktirler. 

Laktobasiller, bitkilerde veya bitki kökenli materyallerde, kanalizasyon ve 

fermente süt ürünlerinde gıdaları fermente eden veya bozan insan ve hayvan 

mukozal membranları gibi zengin, karbonhidrat içeren substratların mevcut 

olduğu çeşitli habitatlarda bulunur (Yaşar ve Kurdaş 2009).  

Bifidobacterium, yaşamları boyunca insanlarda normal bağırsak 

mikroflorasının önemli bir bölümünü oluşturur. Doğumdan birkaç gün sonra 

dışkıda ortaya çıkar ve giderek sayıları artar. Yetişkinlerin kolonundaki 

bifidobakteri sayısı 1010-1011 KOB / gramdır, ancak bu sayı yaşla birlikte 

azalır. Bifidobakteriler, değişen görünümlere sahip, hareketsiz, gözenekli 

olmayan çubuklardır. Optimum büyüme sıcaklıkları 32-43 °C ve 6,5-7 pH 

değerleri arasındadır. Bunun dışındaki pH aralıklarında çoğalmaları 

yavaşlamaktadır (Yaşar ve Kurdaş 2009). 

2.4. Probiyotik Mikroorganizmaların Güvenliği 

Günümüzde ticari olarak kullanılan probiyotikler güvenli olarak kabul 

edilmektedir. Buna ilave olarak FDA’nın GRAS tanımı, gıdaya eklenen belirli 

probiyotik mikroorganizmalar için uygulanmıştır (Doron ve Snydman 2015). 

Bununla birlikte yeni bir tür oluşturulacağı zaman Avrupa Birliği’nin önerdiği 

zorunlu güvenlik kriterleri kontrol edilmelidir. Probiyotiklerin güvenilirliği 

kullanılacak olan gıdanın fenotipik ve genotipik özelliklerinin yanı sıra bu 

probiyotiklerin daha öncesinde kullanılmış olduğu gıdalardan elde edilen 

veriler temel kriterler olarak değerlendirilir. (Zhou ve ark 2000, Başyiğit 

2004). 

Probiyotiklerin güvenilirliği konusunda genel olarak aşağıdaki 

kriterler esas alınmalıdır:  

• Üretici firma üretmiş olduğu gıdanın güvenilirliğinin birincil 

sorumlusudur. Probiyotik ürünler de üretmiş olduğu diğer ürünler 

gibi güvenilir olmalıdır. 

• Probiyotikler yeni bir gıdanın üretiminde kullanılacağı zaman 

yasal olarak onaylanmış olmalıdır. 
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• Bir suş probiyotik olarak uzun süredir güvenli bir şekilde 

kullanılıyorsa, gıda üretiminde ilk defa kullanılacak yeni suşlarla 

aynı şekilde değerlendirilmez. 

• Mikroorganizmanın hiçbir suşu patojen olarak tespit edilmemiş ve 

probiyotik olarak uzun yıllar boyunca güvenle kullanılmışsa, 

probiyotik üretiminde güvenilir sayılarak yeni ürünlerin 

üretiminde kullanımı kabul edilmektedir. 

• Mikroorganizmanın hiçbir suşu patojen olarak tespit edilmemiş 

ancak güvenilir bir geçmişi bulunmayan suşlar probiyotik 

üretiminde kullanılabilir ama yeni bir ürünün üretimi sırasında ilk 

defa izole edilmiş olan suşla aynı işleme tabi tutulur. 

• Probiyotik potansiyeli taşıyan bir suşun ait olduğu türde patojen 

suşlar da bulunuyorsa yeni bir ürün üretiminde kullanım öncesi 

ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. 

• Antibiyotik direnç genine sahip olan ve bunu aktarabilen suşlar 

probiyotik olarak kullanılmamalıdır. 

• Probiyotiğin güvenilir olmasındaki en önemli kriter suşun kesin 

olarak tanımlanmasıdır. Kesin tespitin yapılması amacı ile DNA-

DNA hibridizasyon teknikleri veya 16S rRNA dizi analiz 

teknikleri kullanılmalıdır. Gelişmiş yöntemlerle taksonomik 

analizleri ve tespitleri yapılmamış suşlar probiyotik olarak 

kullanılmamalıdır (Dunne ve ark 1999, Zhou ve ark 2000). 
 

2.5. Probiyotik Mikroorganizmaların İnsan Sağlığına Etkisi 

Gelişen teknoloji ve endüstriyelleşme ile birlikte alerjik rahatsızlıklar, 

atopik ekzama, ülsearatif kolit, Chron hastalığı gibi hastalıklarda artış 

gözlemlenmektedir. Bu nedenle bu gibi hastalıkların yaygın olarak bulunduğu 

ülkelerde probiyotik mikroorganizmaların yararlı etkileri hakkındaki bilgilerin 

kullanımı giderek daha önemli bir hale gelmektedir (İnanç ve ark 2005, 

Markowiak ve Śliżewska 2017). Yapılan çalışmalar sonucunda 

probiyotiklerin gastrointestinal sistemde meydana gelen sorunlar karşı 

koruyabildiği ve genel sağlık gelişimini olumlu yönde etkileyebildiği 

bildirilmiştir (Markowiak ve Śliżewska 2017). 

2.5.1. Probiyotik Mikroorganizmaların Laktoz Sindirimi ve 

İntoleransına Etkisi 

Laktozun sindirimi dünyadaki yetişkin popülasyonunun yaklaşık 

%75’ini etkilemektedir (Turan ve İlter 2007). Laktoz intoleransı 1960’ larda 
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keşfedildiğinden bu yana bu konuda yoğun araştırmalar gerçekleştirilmiştir, 

ancak laktoz açısından zengin diyet ürünlerinden neredeyse tamamen 

kaçınmak dışında hala bir yerleşik tedavi seçeneği bulunmamaktadır. Son 

yıllarda önerilen en umut verici tedavisel yaklaşımlar,  laktaz takviyesi ve β-

galaktosidaz aktivitesi ile probiyotiklerin kullanılmasıdır. Bazı 

probiyotiklerin, özellikle seçilmiş Lactobacillus ve Bifidobacterium türlerinin 

laktoz intoleransının semptomlarını hafifletebileceği bildirilmiştir (Roškar ve 

ark 2017). 

2.5.2. Probiyotik Mikroorganizmaların İnflamatuar 

Bağırsak Hastalıklarına Etkisi 

Kronik olarak meydana gelen inflamatuar bağırsak hastalığı Crohn ve 

Ülseratif Kolit olmak üzere ikiye ayrılır. Crohn hastalığı ağızdan anüse kadar 

insanları etkileyen ve lezyonlara neden olabilen iltihabi bir bağırsak 

hastalığıdır (Güner 2004). Crohn tanısı konulmuş 12 si kadın olan 32 hastaya 

uygulanan meselamine ve Sacchoromyces boulardii sonucunda hastalığın 

tekrarlama oranın azaldığı tespit edilmiştir (Guslandi ve ark 2000). 

Ülseratif Kolit hastalığı rektumdan kolona kadar uzanan mukozal 

yangı ile ifade edilen bir hastalıktır. Ülseratif kolit rahatsızlığı bulunan 25 kişi 

üzerinde yapılan kontrolsüz bir çalışmada mesalazin ile birlikte verilen 

Sacchoromyces boulardii 4 hafta boyunca uygulanmış ve çalışmayı bitiren 24 

kişinin 17’sinde hastalık belirtisi tespit edilmemiştir (Guslandi ve ark 2003).  

2.5.3. Probiyotik Mikroorganizmaların Alerjiye Etkisi 

Atopik hastalıklar da dahil olmak üzere laktik asit bakterilerinin 

alerjik reaksiyonlara karşı etkisi üzerinde durulmaktadır (Coşkun 2006). 

Probiyotikler alerjik rahatsızlıklarda intestinal geçirgenliğin ve bağırsak 

mikroekolojisinin düzenlenmesinde rol oynayarak immünolojik bariyer 

fonksiyonlarının düzelmesinde etki gösterirler (Kırsaçlıoğlu ve Özden 2006). 

3. PROBİYOTİK SÜT ÜRÜNLERİ 

Probiyotik mikroorganizmalar, süt ürünleri, çikolata, tahıllar, 

içecekler, meyve ve sebze ürünleri, diyet takviyeleri ve ilaçlar gibi çeşitli 

gıdalarda bulunur (Granato ve ark 2010, Mollakhalılı ve ark 2017).  

Geniş çapta tanıtımı yapılan ve sağlık iddiaları bulunan bu gıdalar 

arasında yoğurt, peynir, meşrubat, tatlılar ve fermente süt ürünleri gibi ürünler 

yer almaktadır. Bununla birlikte bu ürünler besinsel, fiziko-kimyasal 

özellikleri ve probiyotik bakterilerin iyileştirici etkilerini göstermek için 

yeterli sayıda bağırsağa ulaşmasını sağlamaları (106-108 KOB/gr ya da mL) ve 
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mide koşullarına karşı tampon görevi görmeleri nedeniyle probiyotikler için 

en çok tercih edilen dağıtım araçları olarak kabul görmektedir. Piyasada ticari 

olarak bulunan probiyotik süt ürünlerinin çoğu, Lactobacillus ve 

Bifidobacterium türlerini içerir.  

Fermente süt ürünleri, seçilmiş LAB starter kültürleri ile 

fermantasyon yoluyla tam yağlı sütten veya yeniden yapılandırılmış süt 

tozundan (yağ içeriği açısından normalize edilmiş) elde edilir. Fermente süt 

ürünleri iki ana gruba ayrılabilir:  

• Özel olarak seçilmiş probiyotik starter kültürler kullanılarak 

üretilen gıdalar  

• Ayran, peynir, kefir, yoğurt ve yoğurt içecekleri gibi geleneksel 

ürünler 

3.1. Peynir 

Herhangi bir probiyotik gıdada olduğu gibi, tüketiciye sağlık 

açısından yarar sağlamak için peynire dahil edilen probiyotik bakteriler insan 

bağırsağında çoğalabilmelidir. Bu nedenle midede hidroklorik aside ve ince 

bağırsakta safraya maruz kalması anlamına gelen gastrointestinal 

sisteminden’den geçiş sırasında hayatta kalabilmelidir. (Stanton ve ark 2003). 

Aslında peynir, belirli potansiyel avantajları nedeniyle probiyotik 

iletimi için bir gıda aracı olarak fermente sütlere ve yoğurtlara önemli bir 

alternatiftir. Mide-bağırsak yolundaki yüksek asidik ortama karşı bir tampon 

oluşturur ve böylece daha yüksek pH nedeniyle mide geçişi boyunca 

probiyotiklerin hayatta kalması için daha uygun bir ortam sağlar. Ayrıca 

peynirin yoğun matrisi ve nispeten yüksek yağ içeriği nedeniyle midedeki 

probiyotik bakterilere ek koruma sağladığı bildirilmiştir (Ross ve ark 2002, 

Bergamini ve ark 2005). 
 

3.2. Yoğurt 

Yoğurt, sütten yapılan ve laktik asit bakterileri tarafından üretilen 

fermentatif bir süt ürünüdür. Yoğurt üretiminde Streptococcus thermophilus 

ve Lactobacillus bulgaricus olmak üzere iki starter kullanılmaktadır; ancak bu 

mikroorganizmalar asidik koşullar altında yok oldukları için sindirim 

sisteminde yaşayamaz ve bu nedenle probiyotik özellik sağlayamazlar. 

Yoğurt, starter varlığında veya yokluğunda probiyotik Lactobacillus ve 

Bifidobacterium eklenerek üretilir.  
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3.3. Kefir 

Kefir, hafif asidik tada, doğal karbonatlaşmaya ve aromaya sahip 

fermente bir süt ürünüdür. Bu tür fermente süt, bir karbonhidrat polisakarit 

matrisinde simbiyotik bir şekilde bulunan özel bir mikroflora karışımı içerir. 

Bu ürün farklı bölgelerde kefir, kiaphur, kefer, kepi, knapon ve kippi olarak 

bilinmektedir (Ahmed ve ark 2013). Kefir tanelerinden yapılan kefir, başta 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, birçok laktik asit 

bakterisi ve maya olmak üzere doğal probiyotikler sağlar. Kefir, yarı sert 

granüllerden oluşan bir polisakkarit matrisinde çok çeşitli doğal laktik asit 

bakterileri, maya ve bazen asetik asit bakterileri içeren “kefir tanelerinin” 

fermentatif aktivitesi ile üretilir. Kefir taneleri süte eklendiğinde ve 25°C'de 

yaklaşık 22 saat inkübe edildiğinde, laktik asit ve diğer aroma bileşiklerinin 

üretimi ile tanelerdeki mikroorganizmalar sütte çoğalmaya devam ederek 

fizikokimyasal değişikliklere neden olur (Güzel-Seydim ve ark 2000a). Elde 

edilen kefir, laktik asit, karbondioksit, asetaldehit, asetoin, hafif alkol ve diğer 

fermantasyon aromalı ürünlerin karışımından dolayı eşsiz bir tada sahip olan, 

kendinden karbonatlı, ferahlatıcı fermente bir süt içeceğidir (Güzel-Seydim ve 

ark 2000b). Kefirin diğer fermente süt ürünlerinden farklı bir özelliği de kefir 

tanelerinin fermantasyon sonrası geri kazanılmasıdır. Kefir tanelerinin 

biyokütlesi, kefir fermantasyonu sürecinde yavaş yavaş artmaktadır (Güzel-

Seydim ve ark 2000a; Gorek ve Tramek 2007). 

3.4. Dondurma 

Dondurma matrixi, diğer bileşiklerin yanı sıra süt proteinleri, yağ ve 

laktoz içeren bileşimi nedeniyle probiyotik kültürler için iyi bir taşıyıcı 

konumundadır. Donmuş bir ürün olması da probiyotik kültürlerin varlığını 

devam ettirebilmesine katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, probiyotik 

ürünlerin pH'sı ve titre edilebilir asitliği, fermente dondurmada probiyotik 

bakterilerin hücre canlılığını önemli ölçüde etkileyebilir. Lactobacillus 

acidophilus'un büyümesi için optimum pH’sı 5,5-6,0 iken bifidobakteriler için 

6,0-7,0'dır. L. acidophilus, büyümesi pH 5,5'in altında önemli ölçüde azalan 

bifidobakterilerden genellikle asidik koşullara daha toleranslıdır. 

Bifidobacterium spp'nin asidik koşullara karşı toleransı suşa özgüdür 

(Korbekandi ve ark 2011). Bununla birlikte, fermente dondurmanın pH'ı, 

fermente sütlerin veya fermente dondurulmuş sütlü tatlıların pH'ı kadar düşük 

değildir (dondurmada yaklaşık 5,5, fermente sütler ve fermente dondurulmuş 

sütlü tatlılarda 4,5 veya daha düşüktür), bu da önemli ölçüde daha yüksek 

canlılık ile sonuçlanır (Laroia ve Martin 1991, Kailasapathy ve Sultana 2003). 
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Ayrıca, düşük asitlik, özellikle hafif ürünleri tercih eden tüketiciler tarafından 

daha fazla kabul görmesini sağlamaktadır.  

Probiyotikli dondurma üretimi sırasında, ürünün fonksiyonel 

özelliklerini garanti altına almak için probiyotik bakterilerin daha fazla 

hayatta kalmasını hedefleyen her üretim aşaması optimize edilmelidir. Bu, 

günümüzde geleneksel dondurma üretiminde yer alan ana zorlukların, 

probiyotik dondurmanın geliştirilmesi sırasında da dikkate alınması gerektiği 

anlamına gelmektedir. Bu zorluklar şunları içermektedir:  

• Formülasyonda bulunan bileşenler ve bileşenler tarafından 

sağlanan mikro yapı ve kolloidal özelliklere katkısı 

• Buz kristalizasyonunun kontrolü 

• Uygun stabilizatörlerin seçimi 

• Yağ destabilizasyonunun ve emülgatör işlevselliğinin anlaşılması 

ve kontrolü (Goff 2008).  

3.4.1. Probiyotik Dondurma Üretim Yöntemleri 

Canlı probiyotik bakterileri dondurulmuş sütlü tatlılara dahil etmek 

için ilk girişimler, onlarca yıl önce dondurma, fermente dondurulmuş tatlılar 

ve bunların etnik analogları kullanılarak yapılmıştır (Holcomb ve ark 1991, 

Westerbeek 1995). Probiyotikler, dondurmaya serbest veya 

mikrokapsüllenmiş formda dahil edilebilir (Laroia ve Martin 1991, Hekmat ve 

McMahon 1992, Kebary 1996, Inoue ve ark 1998).  

Probiyotik dondurma üretimin başlangıcında probiyotiklerin fermente 

süt bazının (probiyotik yoğurt, asitlendirilmiş süt veya krema gibi) dondurma 

karışımı bazı ile karıştırılmasıyla sağlanabilirken, çırpma-dondurma 

işleminden önce dondurma karışımının tek veya simbiyotik bir kültür starteri 

ile doğrudan inoküle edilmesiyle de elde edilebilir (Tamime ve Robinson 

2007, Soukoulis ve ark 2008). Nihai dondurma karışımına doğrudan inoküle 

etme yöntemi, gereken aroma-doku kalite özelliklerine bağlı olarak, kısmi 

veya tam fermantasyona izin verebilir (Soukoulis ve ark 2008). Probiyotik 

dondurma üretim yöntemleri detaylı olarak Şekil 1.’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Probiyotik Dondurma Üretimi Akış Şeması (Mohammadi ve ark 2011). 
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3.4.2. Dondurmanın Depolanma Süresi Boyunca 

Probiyotiklerin Stabilitesi 

Probiyotiklerin bir gıda matrisindeki canlılığı, diğer birçok faktörün 

yanı sıra seçilen suşa, mevcut mikrobiyal türler arasındaki etkileşimlere, 

bakteriyel metabolizma nedeniyle hidrojen peroksit üretimine ve ürünün nihai 

asitliğine bağlıdır (Vasiljevic ve Shah 2008). Dünyanın çeşitli yerlerinde 

gerçekleştirilen çalışmalar, probiyotik kültürlerin donmuş gıda ürünlerinde 

minimum canlılık kaybı ile stabilitelerini koruyabildiğini bildirmiştir. Akalın 

ve Erişir (2008), prebiyotik bileşenlerin (inülin ve oligofruktoz) eklenmesinin 

kalite parametrelerinin yanı sıra probiyotik kültürlerin hayatta kalması 

(Lactobacillus acidophilus (La-5) ve Bifidobacterium animalis (Bb-12)) 

üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Yapılan çalışmada numuneler arasında 

önemli viskozite farklılıkları tespit edilirken, inülinli dondurma karışımının 

daha yüksek overrun değerine sahip olduğu ve erime özelliklerinde daha az 

farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir. Prebiyotik dondurmaların da 

depolama sırasında daha sert olduğu görülmüştür. Yazarlar ayrıca, depolama 

sırasında özellikle fonksiyonel bileşen olarak oligofruktoz içeren dondurmada, 

probiyotiklerin canlılığının arttığını bildirmiştir. İnülin içeren dondurma için 

gözlemlenen daha yüksek overrun değerinin, başta B. animalis Bb-12 olmak 

üzere probiyotiklerin hayatta kalmasına engel olabileceği sonucuna 

varmışlardır. 

3.4.3. Probiyotik Mikroorganizmaların Dondurmaya Dahil 

Edilmesindeki Zorluklar 

Probiyotik bakterilerin dondurmalara dahil edilmesi, bileşiminde süt 

hammaddesi, vitamin ve mineraller içermesi, besinsel açıdan zengin bir gıda 

olmasının yanı sıra genellikle herkes tarafından tüketilmesi ve kabul görmesi 

nedeniyle oldukça avantajlıdır. Bununla birlikte probiyotik dondurmanın 

özelinde çoğunlukla yaz aylarında tüketilmesi ve günlük olarak tüketilen bir 

gıda ürünü olmaması dondurmanın özelliğini koruması açısından önemli bir 

zorluktur. Bu nedenle, probiyotik kültürlerle desteklenmiş dondurmaların 

tanıtımı, tüketicileri daha sürekli tüketime teşvik etmeyi ve bu davranış 

değişikliğinin sağladığı faydaları göstermeyi amaçlayan kampanyaları ile 

birlikte yapılmalıdır. Tüketicilerin probiyotik bakteri içeren gıdaları 

tüketmenin sağladığı faydaların farkında olmadığı yakın zamanda rapor 

edilmiştir (Viana ve ark 2008). Bununla birlikte, bu gıdayı probiyotik 

mikroorganizmalar için bir araca dönüştürmek için kullanılan teknoloji, 

eklenen kültürlerin metabolizması bilgisi ile eşzamanlı olarak iyi anlaşılmalı 
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ve çalışılmalıdır. Bu, ürünün içindeki mikroorganizmaların raf ömrü boyunca 

yeterli canlılığını sağlamalı ve böylece ürünün duyusal kabulü ve fonksiyonel 

özellikleri üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmaksızın tüketici için sağlığa 

yararlı bir aktiviteye yol açacak şekilde yapılmalıdır. Genel olarak, probiyotik 

bakterilerin büyümesinin ve hayatta kalmasının suşa bağlı olduğu 

gözlemlenmiştir (Homayoun ve ark 2008a). 

3.4.4. Dondurmada Hacim Artışının Probiyotik 

Mikroorganizmalarıa Etkisi 

Overrun, dondurmayı yapmak için kullanılan sıvı karışıma göre 

hacim artışının dondurma yüzdesi olarak tanımlanır ve dondurma üretimi 

sırasında eklenen hava miktarı ile ilgilidir. Bu özellik dondurmanın yapısını 

değiştirerek yeme kalitesini artırdığı ve nihai ürünün erime ve sertliğinin 

fiziksel özelliklerini etkilediği için nihai ürünün yapısını belirlemektedir 

(Sofjan ve Hartel 2004). Ek olarak overrun varlığı hava kabarcıklarını 

hapsedebilen bir iç lipit yapısının oluşumu ile karışımda bulunan yağın kısmi 

birleşmesi ve destabilizasyonunu sağlar (Bolliger ve ark 2000). 

Probiyotik bakterilerde oksijen toleransı da suşa bağlıdır (Kawasaki 

ve ark 2006) ve bifidobakteri suşları L. acidophilus'tan daha hassastır 

(Vasiljevic ve Shah 2008). Süt ürünlerinin üretimi ve depolanması sırasında 

oksijene maruz kalmak probiyotik bakteriler için oldukça önemlidir. Çoğu 

Lactobacillus ve Bifidobacterium spp. bağırsakta bulunan 

mikrooorganizmalardır ve sırasıyla mikroaerofilik ve anaerobiktirler ve bu 

nedenle kesinlikle fermentatif bir metabolizma moduna bağlı olarak solunum 

yoluyla ATP sentezleyemezler (Talwalkar ve Kailasapathy 2004). 

L. rhamnosus ve L. casei'nin fermente edilmemiş dondurmalarda L. 

acidophilus'tan daha yüksek oksijen toleransı sergilediği gösterilmiştir 

(Homayouni ve ark 2008a, Abghari ve ark 2011). Bununla birlikte, oksijen 

tutucu bileşiklerin (örneğin, L-sistein, L-askorbik asit, peynir altı suyu 

proteinleri, asit kazein hidrolizat, kateşinler ve polifenoller) mevcudiyetinin, 

dondurma dahil süt ürünleri matrikslerinde probiyotik bakterilerin hayatta 

kalmasını sağlamak için etkili olduğu kabul edilmektedir. (Ravula ve Shah 

1998, Homayouni ve ark 2008b, Pandiyan ve ark 2012a, Sagdic ve ark 2012, 

Gaudreau ve ark 2013, Soukoulis ve ark 2014). Oksijene dirençli suşların 

seçimi, probiyotik dondurmalarda kültürün canlılığını sürdürmesinde başarılı 

olmak için esastır, çünkü overrun operasyonu işleme prosedüründen elimine 

edilemez. 
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3.4.5. Probiyotik Dondurmaların Kalite Özellikleri 

Kalite ürünün tüketici tarafından uygun görülmesi ve kabul 

edilmesidir. Dondurma üretiminde kaliteyi etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Üretim ekipmanları ve tekniği, karışımın bileşimi ve dengesi, 

dondurmanın muhafazası ve hijyen koşulları gibi bu faktörler arasında yer 

almaktadır. Dondurma-çırpma aşamasındaki yapı geliştirme süreci ile birlikte 

dondurma karışımı bileşenlerinin miktarı ve kalitesi, dondurmanın kalite 

özelliklerini kontrol eden en önemli faktörlerdir (Marshall ve ark 2003). Bu 

bağlamda, probiyotik hücreler, uçucu ve uçucu olmayan aroma bileşiklerinin 

oluşumuna yol açan kayda değer bir metabolik aktivite göstermeyeceğinden, 

dondurmadan önce herhangi bir ön asitleştirme olmadan probiyotiklerin 

eklenmesinin nihai ürünün lezzet-tat özelliklerini etkilemesi beklenmez. 

Bununla birlikte L. acidophilus ve yoğurt üretiminde starter kültür olarak 

kullanılan mikroorganizmalar – Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus ve 

Streptococcus thermophilus – homofermentatiftir ve gaz üretimi olmaksızın 

laktoz metabolizmasından laktik asit üretir. Bifidobakteriler 3:2 oranında 

asetik ve laktik asitler üretir. Asetik asit aroması, süt ürünlerine son derece 

istenmeyen ve “probiyotik lezzet” olarak bilinen kötü bir lezzete neden 

olmaktadır. Bu kusuru en aza indirmek veya maskelemek için aroma 

vericilerin kullanılması gerekebilmektedir. Bu istenmeyen kötü aromaların ve 

lezzetlerin oluşumunu engellemek için alternatif bir yöntem olarak süt 

ürünlerine probiyotik kültürlerin mikrokapsüllü hücrelerinin eklenmesidir 

(Arai ve ark 1996).  

3.4.6. Fermente Edilmemiş Probiyotik Dondurmalar 

Sade dondurma karışımlarına probiyotiklerin eklenmesinin dondurma 

karışımlarının kompozisyonunu, viskozitesini ve fizikokimyasal özelliklerini 

veya bitmiş dondurulmuş ürünlerin overrun değerlerini ve tekstür profilini 

değiştirmediği genel olarak kabul edilmektedir (Alamprese ve ark 2002, 

Godward ve Kailasapathy 2003, Alamprese ve ark 2005, Homayouni ve ark 

2008a, Di Criscio ve ark 2010, Pandiyan ve ark 2012b). Fermente edilmemiş 

dondurmalar kullanılarak yapılan bir dizi çalışmada küçük veya 

algılanamayan duyusal değişiklikler (görünüm, doku, gövde, tat ve aroma) 

bildirilmiştir (Alamprese ve ark 2002, Di Criscio ve ark 2010, Ferraz ve ark 

2012, Homayouni ve ark 2008, Pandiyan ve ark 2012b). Buna ilave olarak, 

fermente edilmemiş probiyotik dondurma gibi ürünlerin probiyotik 

mikroorganizmaların biyokimyasal reaksiyonlarını en aza indirerek, çok 

düşük sıcaklıklarda (<-18 °C) depolandıkları için normalde mikrobiyal 
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metabolizmadan kaynaklanan problemler göstermediğini belirtilmiştir (Cruz 

ve ark 2009). Görünüşe göre, düşük bakteri hacmi, dondurmanın yapısında 

herhangi bir önemli değişikliğe neden olmak için yeterli değildir (Soukoulis 

ve ark 2014). Bununla birlikte Di Criscio ve ark (2010) ile Pandiyan ve ark 

(2012b) tarafından yapılmış olan çalışmalarda probiyotik dondurma, tat ve 

aroma açısından daha az çekici olarak değerlendirilmiştir. Ek olarak, Di 

Criscio ve ark (2010), probiyotik dondurmanın duyusal profilinin türe bağlı 

olduğunu ve L. casei formülasyonunun L. rhamnosus GG'ye kıyasla tat 

açısından daha iyi algılandığını göstermiştir. L. rhamnosus GG eklenmiş veya 

eklenmemiş dondurmaların üçgen testi duyusal analizi, probiyotik 

dondurmanın sade dondurmadan önemli ölçüde farklı olduğunu göstermiştir, 

ancak algılanabilir “probiyotik” aroma tespiti rapor edilmemiştir (Alamprese 

ve ark 2005). 

3.4.7. Fermente Edilmiş Probiyotik Dondurmalar 

Fermente edilmemiş probiyotik dondurmanın aksine, fermente 

edilmiş dondurmada fermantasyon, önemli kolloidal, fizikokimyasal, yapısal, 

lezzet ve tat değişiklikleri gerçekleşmektedir (Tamime ve Robinson 2007). 

Fermente dondurma üretimi boyunca jelleşme, kazein misel kararsızlaşması, 

protein agregatlarının oluşumu, protein polisakkarit çapraz bağlanması, su-

yağ arayüzünde süt-protein etkileşimleri ve ekzopolisakkaritler (EPS), laktik 

asit ve uçucu organik bileşikler gibi fermentasyon metabolitlerinin oluşumu 

gibi fizikokimyasal olayların meydana geldiği bildirilmiştir (Christiansen ve 

ark 1996, Salem ve ark 2005).  

Probiyotik dondurma karışımlarda asitleşmenin (titre edilebilir asitlik 

ile değerlendirilen son nokta pH) viskozite üzerine etkisiyle ilgili deneysel 

veriler çelişkilidir. Aksine, Salem ve ark (2005), dondurma karışımlarının 

güçlendirilmiş tek suş probiyotik sütle karıştırılmasının, olgunlaştırılmış 

dondurma karışımlarında viskozitede önemli bir artışa neden olabileceğini 

göstermiştir. Yazarlar, viskozite üzerindeki etkinin türe bağlı olduğunu ve L. 

gasseri, L. rhamnosus ve L. reuteri'nin L. acidophilus ve B. bifidum ile 

karşılaştırıldığında daha büyük kıvamlaştırma etkisi verdiğini bulmuşlardır. 

Öte yandan, ekzopolisakkarit probiyotik kültürlerin yerinde kullanımı da 

probiyotik dondurma karışımlarının viskozitesini arttırmak için etkili bir 

strateji olarak belirlenmiştir (Christiansen ve ark 1996). Christiansen ve ark 

(1996), Lactococcus lactis ssp. cremoris tarafından sentezlenen 

ekzopolisakkarit içeren sütün kullanımının, 1: 4 oranında sade (stabilize 
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edilmemiş) dondurma karışımı ile karıştırıldığında stabilizatörlerin yerini 

başarıyla alabileceğini göstermiştir. 

SONUÇ 

Günümüzde artan kanser, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi 

hastalıkların önüne geçebilmek adına insanların sağlıklı beslenmeye olan 

ilgileri artmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte de fonksiyonel ürünlerin 

üretimi yaygınlaşmaktadır. Probiyotik içeren süt ürünleri de fonksiyonel 

gıdaların başında gelmektedir. Sağlıkla ilgili bileşikler için bir dondurmayı bir 

araç kullanma eğiliminin, tüketicilerin gıda katkı maddeleri içermeyen ve 

insan sağlığına yarar sağlayan gıda ürünlerine olan talebi tarafından da 

desteklenmektedir. Dünya çapında bulunabilirliği, yüksek tüketici kabulü ve 

çekici duyusal nitelikleri nedeniyle, dondurmanın yüksek satış oranıyla 

sonuçlanması, biyoaktif bileşiklerin taşınması için uygun bir araç olarak kabul 

edilmektedir. Buna ilave olarak, dondurmanın karanlık depolama koşulları, 

düşük sıcaklıktaki üretim adımları (homojenizasyon ve ısıl işlem hariç) ve 

dondurmaya eklenen probiyotik gibi faydalı canlı hücrelere de dahil olmak 

üzere sağlığa faydalı fonksiyonel bileşiklerin uzun süre korunabilmesini için 

de uygun bir zemin hazırlamaktadır (Soukoulis ve ark 2014). Bununla birlikte 

üretim sırasındaki karıştırma ve hacim artışı da mekanik ve oksijen varlığı da 

mikroorganizmaların zarar görerek yok olmasına neden olabilmektedir. 

Piyasada en çok bulunan probiyotik süt ürünleri Lactobacillus ve 

Bifidobacterium mikroorganizmalarını içermektedir. 

Birçok probiyotik mikroorganizma FDA tarafından GRAS statüsüne 

alınsa da yapılacak olan çalışmalarda ilk defa kullanılacak olan 

mikroorganizmalar ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Et tüketimi sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olmakla birlikte 

sosyal olarak, arzu edilen toplumsal gelişmenin bir göstergesi olarak da kabul 

edilmektedir (van der Weele ve ark 2019). Dünya nüfusu artış gösterdikçe ete 

yönelik küresel talebin hızla artacağı tahmin edilmektedir (Bryant 2020). Son 

yıllarda hayvansal kaynaklardan elde edilen et tüketimini azaltmak için birçok 

yöntem denenmekle birlikte, hayvan kesimi olmaksızın hayvan hücrelerinden 

yetiştirilebilen kültürlenmiş etin geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik 

çalışmalar hız kazanmıştır (Post 2012). Bu bağlamda “laboratuvar eti”, 

“yapay et”, “sentetik et”, “hücre kültürü eti”, “test tüpü eti” gibi isimlerle 

adlandırılan kültürlenmiş etin, hayvan kesimi ihtiyacını ortadan kaldırmanın 

yanı sıra, sera gazı emisyonları, arazi ve su kullanımı açısından çevreye daha 

az zarar verdiği ön görülerek üretiminin ön plana çıktığı görülmektedir 

(Tuomisto 2019).  

Kültürlenmiş etin tüketici tarafından kabulüne ilişkin araştırmalarda 

son yıllarda artış görülmektedir (Bryant ve Barnett 2018, Bryant ve Barnett 

2019, van der Weele ve Driessen 2019, Wilks ve ark 2019). Ancak Stephens 

ve ark (2018), kültürlenmiş et hakkındaki sosyal söylemin, dar tüketici kabulü 

kavramlarının ötesine geçmesi ve daha geniş toplumsal sorunları dikkate 

alması gerektiğini belirtmektedir. Kültürlenmiş etin birkaç yıl içinde ticari 

olarak temin edilebilir hale geleceği ifade edilmektedir (Bryant 2020). 

1. KÜLTÜRLENMİŞ ET 

İn vitro, sentetik veya laboratuvarda yetiştirilen et olarak da 

tanımlanan “kültürlenmiş et” terimi, doku mühendisliği teknolojisine sahip bir 

biyoreaktörde üretilen eti ifade etmektedir (Bhat ve Fayaz 2011, Stephens ve 

ark 2018, Tiberius ve ark 2019). Geleneksel etin aksine kültürlenmiş et, 

finansal kaygıları, hayvan refahı etiğini, kaynak sıkıntılarını ve halk sağlığı 

sorunlarını ele almayı hedeflemektedir (Bhat ve ark 2017, Stephens ve ark 

2018). 

Geleneksel ete alternatif olarak kültürlenmiş et fikri ilk olarak 

1930'larda Frederick Edwin Smith ve Winston Churchill tarafından ortaya 

atılmıştır (Arshad ve ark 2017). Kültürlenmiş etin laboratuvar araştırması ilk 

olarak 2000'lerin başında Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 

tarafından uzun süreli uzay uçuşları ve uzay istasyonları için sürdürülebilir bir 

tedarik sistemi olarak süspansiyon kültüründe miyoblastların çoğaltılması 

amacıyla tasarlanmıştır (Benjaminson ve ark 2002, Wolfson 2002). 



TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 278 

 

Kültürlenmiş et, hayvan hücrelerinin in vitro kültüre alınmasıyla 

üretilen, büyüme faktörlerinin bir karışımıyla beslendikleri, çoğalmalarına ve 

son ürüne farklılaşmalarına neden olan gerçek hayvan etleri olarak 

tanımlanmaktadır (Choudhury ve ark 2020). Kültürlenmiş et üretimine 

yönelik yaklaşımlar öncelikle iskelet kası hücrelerinin ekimini ayrıca yağ için 

adipositler, bağ dokuları için fibroblastlar ve/veya kondrositleri, 

vaskülarizasyon için endotelyal hücreleri içermektedir (Datar ve Betti 2010). 

Üretim yöntemi nedeniyle kültürlenmiş et, temiz et (Stephens ve ark 2018), in 

vitro et (Bhat ve ark 2017), hücre bazlı et (Sharma ve ark 2015), 

laboratuvarda yetiştirilen et (Hopkins ve Dacey 2008) veya kültür eti olarak 

da adlandırılmıştır. 

Kültürlenmiş et, kendi kendini organize eden sistem ve iskele sistemi 

olmak üzere iki yöntem ile üretilebilmektedir (Bhat ve ark 2015). Kendi 

kendini organize eden sistemde, yüksek düzeyde yapılandırılmış et üretmek 

için eksplante edilmiş hayvan kas dokusu kullanılmaktadır (Choudhury ve ark 

2020). Bu sistemde, hayvanlardan sürekli bir kas eksplantına ihtiyaç 

duyulmaktadır. İskele yaklaşımında ise, miyoblast hücreleri bir iskelede veya 

mikro taşıyıcı boncuklar üzerine bağlanarak büyüme ortamında çoğaltılmakta 

ve son ürünleri oluşturmak için miyofiberlere farklılaşmaktadır (Bhat ve ark 

2017, Choudhury ve ark 2020). 

1.1. Kültürlenmiş Etin Üretim Süreci 

Kültürlenmiş etin üretim süreci, bir gıda ürünü oluşturmak için 

kullanılan bir dizi doku ve gıda mühendisliği süreçlerini içermektedir (Woll 

ve Böhm 2018, Guan ve ark 2021). Kültürlenmiş et üretim işlemi için kas kök 

hücreleri, bir kas biyopsisinde bir donör organizmadan alınarak laboratuvarda 

in vitro olarak çoğaltılmaktadır. Hücreler, çoğaldıkları matrisler kullanılarak 

büyüme ortamında yetiştirilmektedirler. Son olarak, kök hücreler kas 

hücrelerine (farklılaşma) ve daha sonra kas liflerine dönüşmektedirler (Woll 

ve Böhm 2018). 

Kültürlenmiş et üretimi dört adımda gerçekleşmektedir. Birinci 

adımda kök hücreler, güçlü bir şekilde çoğalabilen ve kas dokusunu oluşturan 

miyoblastlara, adipositlere ve diğer hücre türlerine dönüşebilen hücrelerdir. 

Embriyonik kök hücreler, uyarılmış pluripotent kök hücreler, kas kök 

hücreleri ve mezenkimal kök hücreler, potansiyel kök hücre türleridir (Díaz-

Flores ve ark 2006, Williams ve ark 2012, Kadim ve ark 2015, Genovese ve 

ark 2017). Bunu yanı sıra fibroblastlar gibi bazı yetişkin hücreler, 

transdiferansiasyon veya dediferansiasyon yoluyla miyoblastlar ve lipoblastlar 



279 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

oluşturmada görev alabilmektedir (Boularaoui ve ark 2018, Oki ve ark 2008). 

Kültürlenmiş et üretmek için çeşitli hücre kaynakları kullanılabilse de her 

hücre tipi, büyüme ve gelişme özelliklerine göre spesifik ex vivo büyüme ve 

farklılaşma stratejisine ihtiyaç duymaktadır (Stephens ve ark 2018, Fish ve 

ark 2020, Zhang ve ark 2020). 

İkinci adımda kök hücreler toplandıktan sonra, büyük hücre sayıları 

elde etmek için çoğaltılmaları gerekmektedir. Bu nedenle büyük ölçekli bir 

biyoreaktör sistemi geliştirmek önem arz etmektedir (Post ve ark 2020). 

Ayrıca proses, serumsuz ortam kullanmalı, pH, çözünmüş O2 ve CO2, önemli 

besin maddelerinin konsantrasyonu ve metabolik atık gibi çeşitli parametreleri 

çevrimiçi olarak izlemelidir (Allan ve ark 2019). Aynı zamanda, kaynakları 

verimli kullanmak ve üretim maliyetini düşük tutmak için, izleme geri 

bildirimine dayalı olarak toksik atıkların otomatik olarak uzaklaştırılması ve 

besinlerin yenilenmesi ile geri dönüşümün yapılması gerekmektedir (Guan ve 

ark 2021).  

Üçüncü adımda istenilen sayıda hücre elde edildiğinde, hücreler kas 

dokularındaki miyotüpler, adipositler veya diğer olgun hücre tiplerine 

farklılaşmaya geçmektedir. Üretilen nihai hücrelerin olgunluk seviyesi, bu 

adımda kilit bir değerlendirme indeksi olmakla birlikte proteinler, yağ asitleri 

ve vitaminler dahil olmak üzere kimyasal yapı ve besin içeriği hücre 

olgunluğundan önemli ölçüde etkilenmektedir (Liu 2019). Kas kök 

hücrelerinin genellikle güçlü miyojenik farklılaşma potansiyeline sahip 

olduğu düşünülse de, ex vivo oluşturulmuş miyofiberlerin çapı, uzunluğu ve 

protein içeriği kültür durumuna bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik 

göstermekte ve gerçek kas lifleri normalden çok daha düşük olabilmektedir 

(Park ve ark 2016, Braga ve ark 2017, Lamarche ve ark 2021). Bu nedenle, in 

vivo kas dokusu gelişim mekanizmasına dayalı olarak farklılaşma durumunu 

optimize etmek ve farklılaşmış hücrelerin olgunluğunu artırmak önemli bir 

adım olarak değerlendirilmektedir (Guan ve ark 2021). 

Kültürlenmiş et üretiminin dördüncü adımı ise elde edilen olgun 

hücreler şekillendirme, renklendirme ve lezzet unsurlarını oluşturma da dahil 

olmak üzere toplanıp işlenerek son ürün geliştirme adımı olarak kabul 

edilmektedir (Zhao ve ark 2019). Geleneksel hücre kültürü yaklaşımı yalnızca 

iki boyutlu (2D) ince bir hücre tabakası oluşturabildiğinden, miyofiberlerin, 

adipositlerin, bağ dokusu hücrelerinin bir araya gelmesi yapılandırılmış ve 

mermerleştirilmiş et oluşturmak için gereklidir (Stephens ve ark 2018). Ayrıca 

kalıplama prosedürü, iskele veya hidrojel tarafından sağlanan biyomimetik üç 

boyutlu (3D) bir ortamda çeşitli hücre tiplerinin birlikte kültürlendiği üçüncü 
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adımda birleştirilebilir (Tuomisto 2019). 3D biyo-baskı teknolojisindeki 

gelişmeler, hücre yüklü hidrojellerin ayrıntılı düzenlenmesi yoluyla nispeten 

büyük boyutlu ve karmaşık kompozit yapılara sahip kas dokusu oluşturmayı 

umut verici kılmaktadır (Kang ve ark 2016). 

1.1.1.  Kültürlenmiş Et Üretiminde Kendi Kendini Organize 

Eden Sistem 

Benjaminson ve ark (2002) yaptıkları çalışmada kendi kendini 

organize eden sistemle Japon balığı kas eksplantlarını kültürlemişlerdir. Japon 

balığı dokusundan dilimler alıp kıyarak topaklar oluşturmak için santrifüj 

etmişler ve onları besiyeri olan petri içerisinde 7 gün boyunca inkübasyona 

bırakmışlardır. Eksplante edilen doku, besleyici ortam olarak fetal sığır 

serumu kullanıldığında yaklaşık %14, Maitake mantar özü kullanıldığında 

%13'ün üzerinde gelişim göstermiştir. Eksplantlar (Carassius auratus), 

ayrışmış iskelet kası hücreleri içeren bir kültüre yerleştirildiğinde, eksplant 

yüzey alanı bir hafta içinde %79 gelişim göstermiştir. Bir hafta sonra 

eksplantlar ve taze balık filetosu görünümündeki dokular pişirilerek 

(zeytinyağı ve sarımsakta marine edilip derin yağda kızartılmış) gözlem için 

bir panele sunulmuştur. Panelistler, balığın tüketim için yeterince iyi 

göründüğünü ve güzel koktuğunu bildirmişlerdir. 

Miyooidler olarak adlandırılan küçük kas benzeri organların, 

miyoblastların ve fibroblastların ortak kültürlerinden geliştiği gösterilmiştir. 

Myooidlerin çapı, bir in vitro et üretim sisteminin tasarlanmasında üstesinden 

gelinmesi gereken en büyük problem olan perfüzyon eksikliğinden dolayı en 

fazla 1 mm ile sınırlıdır (Kosnik ve ark 2001). Miyooidler gibi, gerçek 

kaslarla aynı şekilde organize edilebilen daha gerçekçi bir kas yapısı 

oluşturmak için miyoblastları diğer hücre tipleriyle birlikte kültürlemenin 

mümkün olduğu belirtilmiştir (Dennis ve Kosnik 2000, Dennis ve ark 2001, 

Kosnik ve ark 2001). 

1.1.2. Kültürlenmiş Et Üretiminde İskele Sistemi 

İskeleler, doku oluşumu için bir şablon olarak işlev gören gözenekli 

3D yapılardır. Genellikle hücrelerin bağlanması, çoğalması ve/veya 

farklılaşması için hücre dışı matrisin bir taklididir (O'brien 2011). İskeleler, 

hücrelerin yapışması, çoğalması ve gerekli hücre tiplerine farklılaşması için 

fiziksel ve biyokimyasal ipuçları sağlamakla birlikte nihai üründe doğal et 

yapısına ve dokusuna benzeyecek uzamsal heterojenliğe izin vermektedir 

(Stephens ve ark 2018, Specht ve ark 2018). Kültürlenmiş etteki uygulamalar 
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için, iskele ideal olarak arzu edilen bazı organoleptik özelliklere yardımcı 

olmalıdır. İskelenin temel amacı, gerekli kas, yağ ve bağ dokusu gelişimini 

kolaylaştırmaktır. Nihai kültürlenmiş et ürünlerinin doku veya tat gibi 

özellikleri, gerçek et ürünlerini (tavuk köftesi, sığır kıyması veya sosis) 

işlemek için kullanılan mevcut tekniklere benzer şekilde işlenebilmektedir 

(King 2019).  

Kültürlenmiş et için ideal bir iskelenin gereksinimleri, büyük ölçüde 

biyouyumluluk, biyobozunurluk, gözenek boyutu, malzeme gücü, iskele 

mimarisi ve üretim teknolojileri gibi mekanik özelliklere odaklanan doku 

mühendisliği iskele teknolojilerinden oluşur (O'brien 2011). Temel olarak, 

iskele mimarisi gözenekli olmalı, böylece doğal dokunun vaskülarizasyonu 

gibi sürekli ortam perfüzyonuna izin vermelidir. Kas dokuları (miyositler) etin 

ana bileşeni olduğundan, doku mühendisliği için kültürlenmiş et, çoklu hücre 

kültürünün ve uygun iskelenin dahil edilmesiyle kas dokusunun gelişmesine 

odaklanır. Rejeneratif tıp uygulamaları için 3D yapıların (biyo-yapay kaslar) 

geliştirilmesi, her iki alanda aynı teknik prensipleri paylaştığından 

kültürlenmiş et iskelet kası dokusu gelişimini daha iyi temsil eder (Stephens 

ve ark 2018). Kompozisyon, boyut, kalınlık gözenekliliği, mekanik özellikler, 

bozunma profili ve biyouyumluluk gibi diğer hususlar da önemlidir. Bununla 

birlikte, rejeneratif tıp uygulamaları için doku mühendisliğinden farklı olarak 

(odaklanmanın bir “fonksiyonel doku” elde etmek olduğu) kültürlenmiş et, 

fonksiyonel düzeyde aynı mikroskobik kesinliği gerektirmez (Edelman ve ark 

2005, Stephens ve ark 2018, Swartz 2019). Hücre kültürünün bir başka yönü, 

kültürlenmiş et biyoreaktöründen parçalanmış yapı iskeleleri veya salgılanan 

metabolitler olabilen atıkların uzaklaştırılmasıdır. Bu durum göz ardı 

edilmemelidir ve kültürlenmiş et için teknolojik gelişmeler hızlanırken 

stratejileri entegre etmek için paralel çabalar gösterilmelidir. İskeleler 

hayvanlardan, bitkilerden geliştirilebilir ve sentetik olarak yapılabilir. Ancak 

kültürlenmiş et vizyonuna, yani çevre koruma ve hayvan refahına uyum 

sağlamak için hayvan temelli iskele kullanma amacını bozmaktadır (Seah ve 

ark 2022). 

1.2. Kültürlenmiş Etin İnsan Sağlığına Etkileri 

Kültürlenmiş et, etin bileşimi ve kalitesi üzerinde kontrol sağladığı 

için sağlık üzerine yararlı etkilere sahip olabileceği belirtilmektedir. Etin 

duyusal niteliklerinin, yağ içeriğini, özellikle doymuş ve doymamış yağ 

asitleri arasındaki oranın değiştirilebilir olması beslenme açısından avantaj 

olarak değerlendirilebilmektedir (Allan ve ark 2019). Kültürlenmiş etin 
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sadece kas içerdiği göz önüne alındığında insan hayatını tehlikeye atabilecek 

hormon ve mikroorganizmaları (Salmonella gibi) içermeyeceği ifade 

edilmektedir. Hormonlar, genellikle et ve deniz ürünlerinin üretimini artırmak 

ve hayvanların büyümesini hızlandırmak için kullanılmaktadır. Ayrıca her yıl 

okyanuslara yaklaşık sekiz milyon ton plastik madde atıldığı düşünüldüğünde 

(Munteanu ve ark 2021) ve mikroplastiklerin imalatta kullanılan kimyasallarla 

bağlantılı olduğu göz önüne alındığında, birçok balık ve kabuklu deniz ürünü 

tarafından tüketildiği için fiziksel ve kimyasal toksisiteleri halk sağlığını ciddi 

boyutlarda tehdit etmektedir. Kültürlenmiş et üretimi ve tüketimi ile çevresel 

kontaminasyonun yanı sıra toksisiteye bağlı olarak ortaya çıkabilecek 

tehditlerinde azaltılabileceği varsayılmaktadır (Munteanu ve ark 2021). 

Hücresel tarım, obezite ve kardiyovasküler hastalık insidansı ile gıda kaynaklı 

hastalık vakalarının sayısı ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 

insidansını önemli ölçüde azaltabileceği de ifade edilmektedir (Mattick 2018, 

Allan ve ark 2019).  

Antibiyotiklerin hayvan dokusunun gelişmesine yardımcı olmak için 

terapötik dozlarda yaygın olarak kullanıldığı geleneksel tarımın aksine 

kültürlenmiş et üretiminde, antibiyotik kullanımına gereksinim 

bulunmamaktadır. Hayvanlarda antibiyotiklerin yaygın kullanımı, patojene 

dirençli suşların gelişimine yol açmaktadır (Landers ve ark 2012). Dünya 

Sağlık Örgütü ise antibiyotik direncini küresel sağlığa yönelik en büyük 

tehditlerden biri olarak görmektedir (Burdon ve ark 2002). Klasik et üretimi 

bazen çeşitli antibiyotik maddelerin kullanımını içermektedir. Bu nedenle, 

antibiyotik kalıntıları genellikle kesilen hayvanların etlerinde bulunabilmekte 

ve insanlar tarafından tüketilerek alerjik reaksiyonlara ve direnç kazanmasına 

yol açmaktadır. Kültürlenmiş et üretim ve tüketimi, bu yaşam döngüsünde 

antibiyotik direncini önlemeye yönelik bir çözümü temsil edebilmektedir 

(Munteanu ve ark 2021). 

Kültürlenmiş et, geleneksel etten tamamen farklı bir risk profiline 

sahip olsa da, kültür ortamına eklenen substratların ve diğer bileşiklerin 

güvenliğine özen gösterilmesi gerekmektedir (Munteanu ve ark 2021). 

Kültürlenmiş et, mikrobiyal kontaminasyon için daha az risk taşımakla 

birlikte, substrat kontaminasyonu için daha fazla risk oluşturmaktadır (Allan 

ve ark 2019). Vejetaryen/vegan olmayı seçen siyatik veya diğer demir 

eksikliği hastalıkları olan bireyler için kültürlenmiş et, demir eksikliğini 

tedavi etmede alternatif bir gıda olma özelliği göstermektedir. Kültürlenmiş et 

kullanımıyla ilgili bir diğer önemli konu ise Birleşmiş Milletler 2030 

Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) uygunluğudur. 
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Kültürlenmiş et üretimi ve tüketiminin, yoksulluğun ve açlığın azaltılması için 

sürdürülebilir bir çözüm olabileceği belirtilmektedir. Kültürlenmiş et, eğer 

büyük miktarlarda ve düşük maliyetle üretilebilirse üçüncü dünya ülkelerinin, 

hayvansal proteine olan ihtiyacının önemli ölçüde giderilebileceği ifade 

edilmektedir (UNF 2015). 

1.3. Kültürlenmiş Etin Kalitesi 

Gerçek etin tadı, kesim öncesi, kesim sonrası ve muhafaza koşullarına 

bağlı olarak oluşmaktadır. Kasın ete dönüşümü esnasında uygulanan şartlar 

gerçek et kalitesinin ortaya çıkmasıyla ilişkilidir. Postmortem değişiklikler 

olarak ifade edilen bu süreçte rigor mortis ve sonrası olgunlaşma süreci etin 

kalite niteliklerinin oluşmasıyla sonuçlanmaktadır (Monteanu ve ark 2021). 

Kültürlenmiş etin kesim sonrası metabolizması ile ilgili yeterince bilgi 

birikimi olmadığından bu süreci hayvan bazlı etle karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmek şu an için mümkün gözükmemektedir. Bu anlamda temel 

araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Shengyong ve Kurisawa 2021). 

Kültürlenmiş etin besin değeri başta olmak üzere bazı sorulara cevap 

aranmaktadır. Tip I veya tip II kas liflerinin dağılımı, hayvanların 

gerçekleştirdiği fiziksel aktiviteye bağlı olarak gelişim göstermektedir. Bu 

geçiş B3 vitamini varlığında gerçekleşebilmektedir (Khan ve ark 2013). 

Buradaki sorun ise, kültürlenmiş etin bu özellikleri nasıl taklit edebileceğidir? 

Ayrıca, endojen hücreler tarafından sentezlenen ancak eksojen takviyeye 

ihtiyaç duyan bazı bileşikler bulunmaktadır. Örneğin, yağlar ette lezzetin 

oluşumundan sorumlu bileşiklerden biridir. Oksidasyon yoluyla yağ asitleri, 

güçlü lezzet katkı maddeleri olan karbonil bileşikleri üretebilmekte, yağdan 

salınan uçucu bileşikler ise sığır eti, domuz eti ve kuzu etinin türe özgü 

tatlarından sorumlu olabilmektedirler (Monteanu ve ark 2021). Bu açıdan 

bakıldığında linoleik asit (Wood ve ark 2008) ve dokosaheksaenoik asit gibi 

bazı yağ asitleri, kültürlenmiş adipositler tarafından değil, geviş getirenlerin 

bağırsaklarından veya alglerden spesifik biyohidrojenasyon yoluyla 

sentezlenmektedir (Bradbury 2011). Ayrıca B12 gibi mikrobiyal kaynaklı bazı 

vitaminlere de dikkat çekilmektedir (Obeid ve ark 2019).  

1.4. Kültürlenmiş Ette Gelecek Trendler 

Kültürlenmiş etin organoleptik özelliklerinin, tüketiciye doğrudan 

ulaşabilmesi için geleneksel eti mükemmel bir şekilde taklit etmesi 

gerekmektedir. Bu anlamda hayvan refahı sorunları ciddiye alınmalıdır. 

Tarımın insan sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili bulaşıcı hastalıkların kaynağı, 

antibiyotik direnci, besin değeri düşük ürünler gibi bazı hususlar ihmal 
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edilmemelidir. Sürdürülebilirlik açısından alternatif çözümler bulunmalı, 

analiz edilmeli ve doğrulanmalıdır (Monteanu ve ark 2021).  

Gelecekteki çalışmaların yeni biyoreaktör tiplerinin kullanımı dikkate 

alınarak yapılması gerekmektedir. Büyük ölçekli kültürlenmiş et üretimini 

kolaylaştırmak için yeni teknik çözümler bu tür çalışmaların bir hedefini 

temsil etmelidir. Ayrıca, kültürlenmiş et tüketiminin insan sağlığı üzerindeki 

etkisinin yanı sıra, “Tek Sağlık” hedefi ile bağlantılı olarak antibiyotik direnci 

de değerlendirilmelidir. Bir diğer önemli hedef ise kültürlenmiş et üretiminin 

çevre üzerindeki etkisini ve bu tür üretimin uygulanabilirliğini ekolojik bir 

bakış açısıyla incelemektir. Bu teklifler, 2030 gündeminin Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Hedefleri (SKH) ile uyumlu olmalıdır. Bu strateji tarafından 

önerilen 17 hedeften biri olan kültürlenmiş et üretimi sıfır açlık, sağlık ve 

esenlik, iklim eylemi ve karada yaşam gibi konularda katkıda bulunarak bazı 

faydalar sağlayabilir (UNF 2015). 

1.5. Kültürlenmiş Et Üretiminin Yararları 

1.5.1. Hayvanın Acısını Hafifletmek 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından öngörülen tahminlere göre, 

et talebi 2050 yılına kadar %70'e kadar artış gösterecek ve bu da hayvancılık 

sistemi için büyük bir zorluk oluşturacaktır (Zhang ve ark 2020). Alternatif 

olarak kültürlenmiş et üretim sistemleri, milyonlarca kasaplık hayvanının 

kesimini azaltarak küresel talepleri karşılamak için kültürlenmiş etle protein 

tedarik etmeyi vaat etmektedir (Webster 2002, Bhat ve Hina 2011). 

1.5.2. Sağlık ve Güvenlik  

Konvansiyonel et üretimi, hayvancılık sistemleri, hayvan hastalıkları, 

salgın hastalıklar ve antibiyotiklerin yanlış kullanımı riskini beraberinde 

getirmektedir (Webster 2002, Bhat ve Hina 2011). Bunun yerine kültürlenmiş 

et, gelişen eti mikroorganizmalardan korumak için sodyum benzoat gibi 

güvenli ve orta konsantrasyonda koruyucular kullanmaktadır (Seman ve ark 

2008). Ayrıca kültürlenmiş etin kalitesini analiz etmek ve üretim sürecinde 

bakteri kontaminasyonu olasılığının azaltmak için çevrimiçi izleme sistemleri 

bulunmaktadır. Kültürlenmiş etin kalitesi, kontrollü kültür sistemi ve 

kompozisyon oranı, besin içeriği, tat ve aroma gibi son işlemler yoluyla 

optimize edilebilir (Bhat ve Hina 2011). 

1.5.3. Sürdürülebilirlik ve Çevre 

Geleneksel hayvancılıkta, hayvanın sadece %5-25'i yenilebilir et 

olarak işlenmekte ve bu da geleneksel et üretimi için düşük bir dönüşüm oranı 
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sağlamaktadır (Alexander 2011, Bhat ve Hina 2011). Aynı zamanda sera gazı 

emisyonlarının önemli bir kısmı, arazi kullanımı, su ve enerji tüketimi ile bir 

dizi sorunu beraberinde getirmektedir (Bellarby ve ark 2013, Zhang ve ark 

2020). Et ile kültürlenmiş et karşılaştırıldığında, kültürlenmiş etin yaklaşık 

%78-96 daha düşük sera gazı emisyonları, %99 daha düşük arazi kullanımı ve 

%82-96 daha düşük su kullanımı içerdiği belirtilmiştir (Tuomisto ve Teixeira 

de Mattos 2011, Mattick ve ark 2015).  

Teknik zorluklarla birlikte ölçek büyütmede uygun maliyetli ve 

kaynak açısından verimli yöntemlerin olmaması, tüketici kabulü, dolaylı 

maliyetler ve çevresel faydalar dikkate alındığında genel enerji dengesinin 

kültürlenmiş et lehine değişeceği tahmin edilmektedir (Bhat ve ark 2015, 

Tuomisto 2019). Genel olarak kültürlenmiş et, artan nüfusun stresini azaltmak 

ve et talebini karşılamak için potansiyel olarak sürdürülebilir ve çevre dostu 

bir et üretim yöntemi olarak ifade edilmektedir (Zhang ve ark 2020). 

1.6. Kültürlenmiş Et Üretiminde Teknik Zorluklar  

1.6.1.  Hücre Kaynakları 

Hayvan doku kültürü teknolojisi ilk olarak 1990'larda başlamış olup 

hücre çoğalması ve metabolizmasını incelemek için kullanılmıştır (Ebeling 

1914). Günümüzde hayvan doku mühendisliği araştırmalarının yüksek oranda 

rejeneratif tıp, ilaç geliştirme ve toksikoloji araştırmaları gibi biyoloji ve tıp 

üzerine odaklandığı görülmektedir (Zhang ve ark 2020). Kültürlenmiş et 

üretim maliyetlerini etkin bir şekilde azaltmak için verimli, güvenli ve büyük 

ölçekli kültürlenmiş et üretiminin geliştirilmesi önem arz etmektedir (Arshad 

ve ark 2017). Kültürlenmiş et üretiminin zorluklarından biri, hayvan doku 

kültürü için uygun bir hücre kaynağının seçilmesinde yaşanmaktadır (Post 

2012). Bununla birlikte, etkili çoğalma ve farklılaşmayı gerçekleştirmek için 

fazla sayıda homojen başlangıç hücresi elde edilmesine vurgu yapılmaktadır. 

Süreç içerisinde, birkaç kök hücre tipinin tanımlandığı ve ilgili teknolojide 

önemli düzeyde ilerlemeler sağlandığı belirtilmektedir. Şu anda, doku 

mühendisliğine uygulanan birkaç hücre kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynak, 

orijinal dokular veya hücre hatlarından oluşmaktadır. Mutasyonlar, genetik 

değişimler veya kimyasal yöntemlerle indüklenmeye bağlı olarak sınırsız 

hücre proliferasyonu ile sonuçlanma riskini beraberinde getirmektedir 

(Ramboer ve ark 2014). Bu sürekli çoğalan hücreler, taze doku örneklerine 

olan bağımlılığı azaltmakla birlikte hücre çoğalması ve farklılaşma durumunu 

da arttırabilmektedir. Bunun yanı sıra genetik karasızlık ve fenotipik 

sürüklenme dahil olmak üzere kök hücrelerden türetilen hücre hatlarıyla ilgili 
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bazı problemler de bulunmaktadır. Yanlış tanımlama ve mikroorganizmalarla 

kontaminasyon ile birlikte hücre dizisi genetik ve fenotipik kararsızlığı, hücre 

kültürünü etkilemeye devam eden çeşitli problemlerden bazıları olarak ifade 

etmektedir (Geraghty ve ark 2014). Diğer bir kaynak ise embriyonik kök 

hücreler, kas kök hücreleri ve mezenkimal kök hücreler gibi dokulardan izole 

edilen kök hücrelerdir (Stern-Straeter ve ark 2014). Kas kök hücreleri (uydu 

hücreleri), farklılaşma potansiyelleri nedeniyle kültürlenmiş et 

araştırmalarında yaygın olarak kullanım alanı bulmuştur. Bu hücreler, 

çoğalma sürecinde kimyasal, biyolojik veya mekanik uyarım yoluyla belirli 

hücrelere farklılaşabilmektedir (Post 2012). Teorik olarak çeşitli kök hücre 

dizileri kurulduktan sonra süresiz olarak gelişebilmekte, ancak çoğalma süreci 

sırasında hücre mutasyonlarının birikmesi genellikle doku kültürlerinin 

amplifikasyon yeteneğini etkilemekte ve hücre yaşlanmasının sona ermesine 

yol açmaktadır (Amit ve ark 2000). 

Hücre kaynaklarını daha da genişletmek için, somatik hücrelerin 

uyarılmış pluripotent kök hücrelere (iPSC) dönüştürülmesine yönelik 

araştırmalar da dikkat çekmektedir. iPSC'ler farklılaşmış hücrelerdir ve 

hücrede embriyonik gen ekspresyon programlarını yönlendiren bir dizi 

spesifik transkripsiyon faktörü ile stabil transfeksiyon yoluyla pluripotent hale 

getirilebilmektedir (Takahashi ve Yamanaka 2006). Böylece kök hücreler, 

kitle hücre proliferasyonu elde etmek için etkili bir şekilde 

hazırlanabilmektedir (Wu ve Hochedlinger 2011, Bogliotti ve ark 2018). Son 

zamanlarda, herhangi bir genomik modifikasyon olmaksızın güvenli iPSC'ler 

üretmek için farklı stratejiler önerilmiştir. Bunlar, yeniden programlama için 

somatik hücrelerin tipi, yeniden programlama genlerinin varyasyonları ve 

yeniden programlama yöntemleri ile ilgilidir. Bu, iPSC'lerden elde edilen 

hücreler kültürlenmiş et üretimi için nispeten umut verici olmakla birlikte ileri 

bir teknoloji kullanımını zorunlu kılmaktadır (Zhang ve ark 2020). 

Kas dokusundan, embriyolardan veya uyarılmış somatik hücrelerden 

elde edilen kök hücreler önce genişletilmekte, daha sonra kas hücrelerine 

farklılaşma için uyarılmaktadır. Bu hücrelerin, sayılarını artırmak için bir 

biyoreaktörde daha da geliştirilmektedirler. İskeleler veya mikro taşıyıcılar 

daha sonra bu hücreleri belirli kas lifleri ve daha büyük dokular oluşturmak 

için tanıtmaktadırlar. Kültürlenmiş etin bu üretim akış şeması Şekil 1.7.1.’de 

gösterilmektedir. 
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Şekil 1.7.1. Kültürlenmiş etin üretim akış şeması (Tuomisto 2019) 

1.6.2.  Proliferasyon ve Diferensiyasyon (Çoğalma ve 

Farklılaşma) 

Kök hücrelerin ve doku mühendisliğinin geliştirilmesi, büyük ölçekli 

kültürlenmiş et üretim olasılığını sağlamaktadır (Cravero ve ark 2015, Zhao 

ve ark 2017). Kültürlenmiş et, dokuları oluşturmak için çok sayıda 

farklılaşmış kas hücresine ihtiyaç duymaktadır. Çalışmalar, hücreleri üstel 

büyümede tutulabilmesi için hücre geçişi veya bölünmesinin gerektiğini ifade 

ederken, taze besinler sağlayarak sağlıklı hücrelerin korunmasının da 

mümkün olduğunu göstermiştir (Masters ve Stacey 2007). Bununla birlikte 

çoğu hücre, bir laboratuvarda büyük ölçekli kas dokusu kültürlerini sınırlayan 

Hayflick limiti olarak bilinen sınırlı bir bölünme kapasitesine sahiptir. Kök 

hücrelerin yenilenme potansiyelini artırarak çoğalmayı arttırmanın etkili 

başka bir yolu daha vardır. Örneğin, Hayflick limiti, kromozomların sonunda 

guanin açısından zengin tekrar eden bir dizi olan telomer uzunluğu tarafından 

belirlenir. Telomerler, her replikasyon turunda kısalır ve hücrenin çoğalma 

yeteneğini etkiler. Telomerleri uzatan bir ribozim olan telomeraz, yaşlanma 

karşıtı hücre dizilerinde bulunur. Bu nedenle, telomerazın ekspresyonunun 

düzenlenmesi veya eksojen eklenmesi, hayvan hücrelerinin büyük ölçekli, 
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kararlı ve hızlı çoğalmasına yardımcı olan hücre yenilenme potansiyelini 

etkili bir şekilde iyileştirebilir (Shay ve Wright 2000). 

Araştırmacılar, değişen yağ içeriğine sahip özelleştirilmiş 

kültürlenmiş et üretiminde kök hücre çoğalmasının ve farklılaşmasının 

yönünü kontrol etmeye çalışmışlardır. Kruk ve ark (2018) sığırlarda A 

vitamini eksikliğinin artmış kas içi yağ içeriği ile ilişkili olduğunu ifade 

etmişlerdir. 

1.6.3. Serumsuz Kültür Ortamı 

Serum bazlı ortamlar, bir dizi memeli hücre hattı için yüksek gelişimi 

teşvik edici aktivite sağlayarak hayvan hücrelerini in vitro büyütmede yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Takahashi ve ark 2014). Serum, hızlı hücre 

gelişimini destekleyen ancak virüsler veya prionlarla kontaminasyon riskini 

de beraberinde getiren bağlanma faktörleri, mikro besinler, eser elementler, 

büyüme faktörleri, hormonlar ve koruyucu elementler içermektedir (Park ve 

ark 2013). Doku mühendisliği ve kültürlenmiş et üretmek için düşük maliyetli 

ve güvenli bir ortam kullanmanın önemi vurgulanmaktadır (Leong ve ark 

2017, Warner 2019). Son on yılda, memeli ve böcek hücre hatlarının yanı sıra 

birincil kültürler için bir dizi serumsuz ortam formülasyonu rapor edilmiştir 

(Brunner ve ark 2010, Tan ve ark 2015). Serumsuz bir ortam genellikle bazal 

ortam ve ortam takviyelerinden oluşmaktadır. Bazal ortam genellikle hücre 

büyümesi ve metabolizmasında temel faktörler olan amino asitler, vitaminler, 

glikoz ve inorganik tuzlardan oluşmaktadır. Kimyasal bileşenlerin veya 

büyüme faktörlerinin, serumsuz ortama takviye olarak eklenmesi gerektiği 

ileri sürülmektedir (Brunner ve ark 2010). 

Genel olarak tamamlayıcı faktörler, gerekli ve özel faktörlere 

ayrılabilir. Transferrin, insülin vb. dahil olmak üzere tüm hücre hatlarının 

serumsuz ortamda oluşması için gerekli faktörler önemlidir. Özel faktörler 

arasında yapışık faktörler, bağlayıcı proteinler ve hormonlar bulunur. Bununla 

birlikte, serumsuz ortama geçiş, hala zaman alan bir literatür araştırması ve bir 

üreticinin uygun ortam formülasyonları aramasını gerektirir. Serum bazlı 

ortam ile karşılaştırıldığında, mevcut serumsuz ortam gelişimi teşvik etmede 

daha düşük performans göstermektedir (Miki ve Takagi 2015). Seradaki tüm 

fonksiyonel bileşenleri belirlemek ve değiştirmek zor olsa da (Brunner ve ark 

2010), bilgisayar destekli tasarım ve sentetik biyoloji, kimyasal olarak 

tanımlanmış ortamlar oluşturmak için etkili yaklaşımlar olarak 

benimsenmiştir (Tan ve ark 2015). Brunner ve ark (2010) interaktif bir 

serumsuz ortamın çevrimiçi veri tabanını geliştirerek tür, organ, doku ve 
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hücre tipi gibi arama terimlerinin kullanılabileceği serumsuz ortama 

uyarlanmış hücre çizgilerini belirlemişlerdir. Temel bileşenlerin eklenmesi, 

temel besin maddeleri veya büyüme faktörleri ile ikame edilerek kademeli 

olarak serumun değiştirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşım dahil edilerek 

güvenli koşullar altında hücrelerin serumsuz ortama adapte edilmesiyle büyük 

ölçekli kültürlenmiş et üretimini kolaylaştırmada iyileştirmeler 

gerçekleştirilmiştir (Aswad ve ark 2016). 

1.6.4.  Biyoreaktörler 

Büyük ölçekli üretimin henüz gerçekleştirilememesinin nedenleri 

arasında reaktörlerle ilgili zorluklar ve kültürlenmiş etin gelişim süreci yer 

almaktadır (Verbruggen ve ark 2018). Hücre kültürleri için ticari olarak temin 

edilebilen üretim ölçekli biyoreaktörlerin çalışma hacmi tipik olarak 1-2 

m3'tür, ancak 10-20 m3'e kadar daha büyük kapların özel olarak inşa 

edilebileceği belirtilmektedir (Zhou ve ark 2010). Hücre kültürü için daha 

küçük reaktörlerin tercih edilmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Örneğin, 

birden fazla küçük birim, bir tesisin verimini ve ürün portföyünü piyasa 

dalgalanmalarına uyarlamak için daha fazla esneklik sunmakta; ayrıca 

kontaminasyon durumunda daha kolay hasar kontrolü sağlanabilmektedir. 

Bazı zorluklar reaktöre özgü olduğundan, bu zorlukları büyük ölçekli 

kültürlenmiş et üretimi için kullanılabilecek reaktör türlerinin incelenmesinin 

daha uygun olduğu ifade edilmektedir (Zhang ve ark 2020). 

SONUÇ 

Artan küresel et talebi, giderek artan ciddi kaynaklar ve çevresel 

kısıtlamalar nedeniyle önemli bir zorluk haline gelmiştir. Kültürlenmiş et, sera 

gazı emisyonları, toprak ve su kullanımı, antibiyotik direnci, gıda kaynaklı ve 

zoonotik hastalıklar ile hayvan kesimi dahil olmak üzere geleneksel et 

üretimiyle ilişkili etik, çevresel ve halk sağlığı sorunlarını hafifletme 

potansiyeline sahip bir teknoloji olarak kabul edilmektedir.  

Kültürlenmiş et, geleneksel ete umut verici bir alternatif olarak 

sunulmuş olmakla birlikte hala temel besin unsurlarından yoksundur. Ayrıca 

tüketici tarafından kabul görmesi ile ilgili sorunlar da devam etmektedir. Bu 

anlamda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyasında insanlar için gerekli olan gıda ve gıda 

kaynakları uluslararası düzeyde stratejik bir konu haline gelmiştir. Buna bağlı 

olarak tüm insanların yeterli ve kaliteli gıdaya ulaşma hakkı olarak tanımlanan 

“gıda güvencesi” ve güvenli gıdaya ulaşması bakımından “gıda güvenliği” 

insanlığın temel sorunlarından birisi olmuştur. Günümüzde, gıdaların 

üretimden tüketimine kadar büyük kısmında bozulmalar meydana 

gelebilmekte ve önemli düzeyde gıda kayıpları olmaktadır. Birleşmiş Milletler 

Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO 2011) yayınladığı bir raporda gıdaların üçte 

birinin üretim, muhafaza, taşıma veya tüketim sırasında bozulduğu 

belirtilmiştir. Son yıllarda gıda bilimi ve teknolojisinde uygulanan teknolojik 

ilerlemelere rağmen, gıdalarda meydana gelen bozulmalar üreticiler, 

perakendeciler ve tüketiciler açısından ekonomik kayıplara neden olmaya 

devam etmektedir. 

Gıdalarda oluşan bozulmalar, özellikle gıdaların duyusal 

özelliklerinde (örn., koku, lezzet, görünüm) meydana gelen, tüketiciler 

tarafından arzu edilmeyen ve tüketime uygun olmayan değişiklikler olarak 

tanımlanmaktadır. Gıdaların üretiminden tüketimine kadar uygulanan bütün 

işlemler, gıdanın niteliğine uygun bir üretim sistemi kurulmadığı takdirde 

fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalar için elverişli bir ortam 

oluşmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, gıdaların sahip olduğu pH, su 

aktivitesi ve başlangıç mikrobiyal yükü, muhafaza sıcaklığı, ambalaj 

materyali, işleme yöntemleri, taşıma koşulları ve üretim sırasında işçiler 

tarafından gıdaların manipülasyonu başlıca bozulma etkenleri arasında 

bulunmaktadır. 

Gıda kaynaklı riskler arasında mikrobiyal tehlikeler ilk sırayı almakta 

ve çeşitli etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Gıdalar sterilize 

edilmedikçe doğal olarak çok sayıda mikroorganizma içermektedir. Bu sayı 

belli sınırı aştığında ortaya çıkan olumsuz değişiklikler nedeniyle gıda 

tüketilemez duruma gelmekte ve bozulma ortaya çıkabilmektedir. Gıdaların 

bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar tarafından kolonizasyonu, gıdanın 

türüne bağlı olarak çeşitli şekillerde gerçekleşebilmektedir. Bu derlemede, et 

ve et ürünlerinde bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar, başlıca 

kontaminasyon kaynakları ve mikroorganizmaların bozulmaya sebep olan 

fenotipik özellikleri ele alınmıştır. 
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1. MİKROBİYAL KONTAMİNASYON KAYNAKLARI 

Et ve et ürünlerinde oluşan mikrobiyal bozulmalar arzu edilmeyen 

duyusal değişikliklere, ekonomik kayıplara ve geri çağırmalara sebep 

olmaktadır. Et ve et ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve soğuk muhafazası 

sırasında meydana gelen mikrobiyal bozulmalar toplam gıda kayıplarının 

yaklaşık %21’ini oluşturmaktadır (Höll ve ark 2016). Dağıtım, muhafaza ve 

perakende satış sırasında mikroorganizma kaynaklı bozulmalar, Çin’de et 

kayıplarının %8’ini oluşturmakta, et endüstrisi için milyarlarca dolarlık 

kayıplara neden olmaktadır (Chen 2019). Et ve et ürünlerinde mikrobiyal 

bozulma büyük ölçüde etin bileşimine, çevre şartlarına ve diğer faktörlere 

(örn., baskın bozulma organizmaları, muhafaza koşulları) bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir. Ette mikrobiyal bozulma ile tekstür bozuklukları, 

ambalajlanmış ürünlerde bombaj oluşumu, kokuşma, lezzet ve renk 

değişikliği oluşmakta ve et tüketim için imkansız hale gelmektedir 

(Doulgeraki ve ark 2012, Odeyemi ve ark 2020).   

Ette bozulmaya sebep olan saprofit mikroorganizmaların et ve et 

ürünlerinin soğuk muhafaza sırasında duyusal özelliklerinin bozulması ile 

yakın ilişkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Kaur ve 

ark 2021, Moghassem ve ark 2021). Etin başlangıç mikrobiyal yükü genellikle 

∼2-4 log (cfu)/g olmasına rağmen, uygun olmayan şartlarda (örn., kesim ve 

yetersiz personel hijyeni) hızla 6,5-7,0 log cfu/g’a (bozulma eşiği) 

yükselebilir. İşlenmiş et ürünleri için (fermente et ürünleri hariç), üretim 

sırasında uygulanan ısıl işlem nedeniyle başlangıç mikrobiyal yükü taze et ile 

kıyaslandığında daha düşüktür. Bu ürünlerde mikrobiyal bozulma genellikle 

3.5-5 log cfu/g seviyelerinde meydana gelmektedir (Doulgeraki ve ark 2012, 

Chen ve ark 2020). Mikrobiyal yükün artmasıyla birlikte etin bozulması 

kaçınılmaz hale gelmektedir.  

Çiftlik veya kanatlı hayvanlardan elde edilen karkasların kesim 

sırasında ve sonrasında çeşitli yüzeylerle teması etin mikrobiyal 

kontaminasyonunun ana kaynağını oluşturmaktadır. Mikroorganizmaları 

azaltmak veya etkisiz hale getirmek için çeşitli metotlar uygulanmasına 

rağmen et endüstrisinde oluşabilecek çapraz kontaminasyon nedeniyle etin 

bozulması kaçınılmaz bir durumdur. Kesim aşamaları sırasında kasaplık 

hayvanların derilerinin yüzülmesi, kanatlı hayvanlarda tüy yolumu, kesilen 

hayvanların iç organları, bağırsakları ve ayakları, çalışan personelin elleri taze 

etlerde mikrobiyal kontaminasyonu önemli ölçüde artıran birincil 

kontaminasyon kaynakları arasında yer almaktadır (Shao ve ark 2021). 

Kanatlı hayvanlarda tüy yolumu sırasında artan bakteri kontaminasyonu, 
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bakterileri absorbe edebilen derideki tüy foliküllerinin düzensiz yapıları ile 

ilişkilendirilmiştir (Zhang ve ark 2020). İç organların çıkarılması çiftlik 

hayvanları ve kümes hayvanları için çapraz kontaminasyonun ve bakteri 

çeşitliliğinin artması ile sonuçlanan başka bir kontaminasyon kaynağını 

oluşturmaktadır (Bakhtiary ve ark 2016). Fekal kontaminasyonunun 

göstergesi olarak Escherichia coli ve Enterobacteriaceae varlığı, kanatlı 

hayvanlarda iç organlarının çıkarılmasından sonra büyük ölçüde artış 

göstermiştir (Buess ve ark 2019). Bunun yanında, kasaplık hayvanlarda iç 

organlar çıkarıldıktan sonra Enterobacteriaceae ve toplam koliform sayısında 

~0.3 log cfu/cm2 artış olduğu gözlenmiştir (Camargo ve ark 2019).  

Kesim aşamaları sırasında kullanılan konveyörler, soğutucular, 

haşlama ve soğutma tanklarında kullanılan sular, mezbaha ve soğuk muhafaza 

ortamındaki hava, duvarlar, zemin postmortem kontaminasyon kaynakları 

arasında gösterilmektedir. Kanatlı kesimhanelerinde haşlama ve soğuk su 

tanklarında bulunan suların, çapraz kontaminasyonun başlıca kaynağı olduğu 

bilinmektedir. Soğuk su tankları, tavuk karkaslarında mikroorganizma 

çeşitliliğini artırmasının yanı sıra toplam aerobik mezofilik bakterilerin 

varlığını ve Pseudomonas spp. sayısını artıran kontaminasyon kaynağı olarak 

gösterilmektedir (Handley ve ark 2018, Wang ve ark 2019). Bunların yanında, 

kesim işlemleri sırasında uygulanan birçok işlemin (örn., tüy yolma) 

psikrotrofik bakteri sayısında artışa neden olabileceği belirlenmiştir 

(Samapundo ve ark 2019).  

Et ürünlerinin mikrobiyal yükü, büyük ölçüde kullanılan işlem 

prosedürlerine bağlıdır. Üreticiler, et ürünü elde etmek için genellikle donmuş 

eti hammadde olarak kullanmaktadırlar. Bu aşamada etin çözülmesi, 

bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar ile kontaminasyonun ilk aşamasını 

oluşturmaktadır. Bu durum, tekrarlanan donma-çözülme işleminde standart 

olmayan yöntemlerin uygulanmasının sonucu olarak mikrobiyal aktiviteyi 

artırabilmektedir (Rahman ve ark 2014). İşlenmiş et ürünlerinin ürün 

üretiminde kullanılması çapraz kontaminasyonun nedenleri arasında 

gösterilmektedir. Pişirilmiş sosislerin işlenmesi sırasında yüksek düzeyde 

aerobik bakteri (> 7.5 log cfu/g) varlığı tespit edilmiştir (Park ve ark 2014). 

Bazı et ürünlerinin teknolojisi gereği uygulanan tamburlama işlemi, etin 

kürleme sürecini kolaylaştırmakla birlikte mikrobiyal kontaminasyonu da 

artırmaktadır (Bosse ve ark 2017). Çeşitli et ürünlerinin üretimi sırasında etin 

iç kısımlarında bulunması nedeniyle ısıl işlemle yıkımlanmayan bakteriler 

(örn., Clostridium estertheticum ve Clostridium gasigenes) vakum 

paketlenmiş etin baskın bozulma organizmaları haline gelmekte ve 
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kokuşmaya neden olmaktadır (Wambui ve ark 2019). Diğer taraftan, ısı işlem 

uygulanmış jambon ve bazı sosis tiplerinde uygulanan soğutma ve dilimleme 

işlemleri mikrobiyal kontaminasyonun oluşumuna neden olabilmektedir 

(Zagdoun ve ark 2020). Dilimleme işleminin Carnobacterium divergens ve L. 

carnosumdominance aktivitesini artırdığı laktik asit, etanol ve asetik asit 

üretimine neden olduğu bildirilmiştir. Benzer şekilde, Weissella spp. ve 

Psychrobacter spp.’nin yüksek aktivitesi kızarmış tavuk ürünlerinde 

soğutulduktan sonra gözlenmiştir (Liu ve ark 2019). 

2. BOZULMAYA SEBEP OLAN 

MİKROORGANİZMALAR 

Et ve et ürünlerinde bozulmaya sebep olan başlıca mikroorganizmalar 

arasında Pseudomonas, Acinetobacter, Brochothrix, Flavobacterium, 

Psychrobacter, Moraxella, Staphylococcus, Micrococcus, 

Enterobacteriaceae, laktik asit bakterileri (LAB), küf ve mayalar yer 

almaktadır.  Bu mikroorganizmaların gıdalarda gelişimi için kullandıkları 

başlıca substratlar arasında glikoz, laktik asit, amino asitler ve proteinler 

bulunmaktadır (Nychas ve ark 2008). Casaburi ve ark (2015), glikoz, asetat, 

asetoin, diasetil, asetik asit, izo-bütirik asit, izo-valerik asit, metilbutirik asit, 

3-metilbutanol, 2 metilpropanol ve etanolün et ve et ürünlerinde oluşan 

kokuşmanın öncüleri olduğunu bildirmişlerdir.  

Pseudomonas’lar, aerobik ortamda hızlı çoğalması ve sülfür 

bileşiklerinin üretimi ile taze etin bozulmasına neden olmaktadır (Holm ve ark 

2013). Pseudomonas substrat olarak glikoz ve laktat kullanmakta, sayıları 107 

ila 108 cfu/g’ya ulaştığında, mukoz tabaka ve kokuşmaya neden olmaktadır 

(Nychas ve ark 2008). Bununla birlikte, Acinetobacter, Psychrobacter ve 

Moraxella türlerinin rekabet gücünün yetersiz olması nedeniyle, 

Pseudomonas’ın soğuk muhafaza koşullarında etin bozulmasına neden olan 

baskın mikroorganizma olduğu gözlenmiştir (Mohareb ve ark 2015). 

LAB, vakum paketlenmiş etlerde baskın mikroaerofilik 

mikroorganizmalardır. Substrat olarak glikozu tercih ederler ve 

fermantasyonunun nihai ürününe bağlı olarak LAB, homo veya hetero 

fermentatif tip olarak ikiye ayrılır. Homofermentatif LAB, yalnızca ekşi tattan 

sorumlu laktik asit üretmektedir. Heterofermentatif LAB ise etanol, bütirik 

asit, sülfür, laktat ve asetat dahil olmak üzere et bozulmasıyla ilişkili 

bileşikleri oluşturmaktadırlar. Etin bozulması sırasında oluşan bütirik asit, acı 

tadıyla bilinmektedir. LAB sayısı 108 cfu/cm2’ye ulaştığında etlerde bozulma 

meydana gelmektedir (Jones 2004). Glikoz miktarı azalmaya başladığında 
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Lactobacillus sakei arginini hidrolize ederek biyojen aminlerin (örn., 

amonyak, putresin) oluşumuna neden olmaktadır (Casaburi ve ark 2015). 

Bununla birlikte, L. sakei miyoglobinin yeşil renkli sülfomiyoglobine 

dönüşmesinde sorumlu hidrojen sülfürü oluşturmaktadır (Borch ve ark 1996).  

Vakum paketlenmiş etin bozulmasından sorumlu bakterilerin başında 

bazı psikrofilik Clostridia türleri gelmektedir. En yaygın tür Clostridium 

estertheticum vakum paketlenmiş et ve et ürünlerinde koku ve bombaj 

oluşumuna (Blown-pack spoilage, BPS) neden olmaktadır. Bu durumda et 

veya et ürününün ambalajı hoş olmayan bir kokuya sahip gazla şişmekte, etin 

rengi değişmekte ve yumuşak tekstürel yapı oluşmaktadır (Adam ve ark 

2013). Vakum paketlenmiş etin bozulmasında rol oynayan psikrofilik 

Clostridia, glikozu fermente ederek etin rengini değiştiren bütirik asit, 

bütanol, СО2 ve H2 oluşumuna neden olmaktadır. Bunun yanında soğukta 

muhafaza sırasında vakumla paketlenmiş dana etinin Clostridium 

kontaminasyonu sülfürlü, meyvemsi ve peynirimsi kokunun oluşmasına neden 

olmaktadır (Dainty ve ark 1989). Broda ve ark (1996), Clostridium spp.’ nin 

soğuk muhafaza sırasında vakum paketlenmiş kuzu etinde peynirimsi kokuya 

neden olduğunu bildirmişlerdir. 

Brochothrix thermosphacta, soğuk muhafaza sırasında vakum 

paketlenmiş etin bozulmasında mikroflorayı oluşturan önemli 

mikroorganizmalardan birisidir. Diğer birçok mikroorganizma gibi substrat 

olarak glikozu tercih etmektedir. B. thermosphacta, asetoin, asetik asit, 

izobutirik asit, 2-metilbutirik asit, izovalerianik asit ve 3-metilbutanol üreterek 

kokuşmanın oluşmasında rol oynamaktadır (Russo ve ark 2006). Shewanella 

putrefaciens, hayvansal kaynaklı birçok gıdadan izole edilmektedir. 

Miyoglobine bağlanarak ette yeşil renk oluşumuna sebep olan H2S’yi ortaya 

çıkarmaktadır. S. putrefaciens, soğuk muhafaza sırasında vakum paketlenmiş 

etlerin bozulmasında da rol oynamaktadır (Doulgeraki ve ark 2012). 

Ette bozulmaya sebep olan Enterobacteriaceae familyasının en 

yaygın üyeleri arasında Serratia, Enterobacter, Pantoea, Klebsiella, Proteus 

ve Hafnia cinsleri bulunmaktadır. Tür bazında incelendiğinde en yaygın 

mikroorganizmalar Serratia liquefaciens, Hafnia alvei ve Enterobacter 

türleridir (Doulgeraki ve ark 2012). Enterobacteriaceae familyasında yer alan 

cinsler substrat olarak amino asitlerden önce glikozu tercih etmektedirler 

(Casaburi ve ark 2015). 

Küfler, et ve et ürünlerinde bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar 

arasında gösterilmektedir. Doğrudan veya mikotoksinler üreterek dolaylı 

yoldan etlerde bozulmaya sebep olurlar. Aspergillus flavus ve Aspergillus 
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niger sığır karkaslarından izole edilen baskın küf türleri arasında yer 

almaktadır (Ismail ve ark 1995). Aspergillus ve Penicillium, konserve dana eti 

ve kanatlı etlerinin %70’inden fazlasından izole edilmiştir (Nasser 2015). 

Xserofilik, Aspergillus, Eurotium ve Penicillium türleri, düşük pH ve yüksek 

tuz konsantrasyonlarını tolere ettikleri için rutubet oranı düşük kürlenmiş et 

ürünlerinin yüzeyinde gelişim gösterebilmektedir (Montanha ve ark 2018). 

Plavsic ve ark (2015), füme et ürünlerinden Penicillium aurantiogriseum ve 

Penicillium commune izole etmişlerdir. Bazı küfler et ve et ürünlerinin 

yüzeyinde siyah, beyaz veya mavi-yeşil lekeler oluşturarak bozulmaya neden 

olmaktadırlar (Odeyemi ve ark 2020). Gill ve ark (1981), Cladosporium 

cladosporioides, Cladosporium herbarum, Penicillium hirsutum ve 

Aureobasidium pullulans’ı bozulmuş etlerdeki siyah noktalardan izole 

ederken, Lozano-Ojalvo ve ark (2015), Cladosporium oxysporum’un kuru 

kürlenmiş fermente sosisler üzerinde siyah noktalar oluşturduğunu 

gözlemlemişlerdir. Chrysosporium pannorum, donmuş et örneklerinde beyaz 

nokta oluşumuna neden olurken, Penicillium expansum et üzerinde mavi-

yeşilimsi lekelerin ortaya çıkmasından sorumludur (Lund 2000). Et ve et 

ürünlerinin organoleptik özellikleri, küfler tarafından üretilen lipazlar, 

proteazlar ve karbohidrazlardan etkilenmektedir. Bu enzimler gıdalarda ortaya 

çıktıktan sonra aktif kalmaktadırlar. Küfler, dimetildisülfid, geosmin ve 2-

metilizoborneol gibi uçucu organik maddeler üreterek gıdaların kalitesini 

bozmaktadırlar (Filtenborg ve ark 1996). 

Mayalar, yüksek şeker ve organik asit içeriğine sahip veya düşük su 

aktivitesi ve pH’ya sahip gıdalarda gelişebilmektedir. Et ve et ürünlerinin 

mayalarla kontaminasyonu sonucunda gözlenen kokuşma ürünlerin raf 

ömrünün kısalmasına neden olmaktadır (Monu ve ark 2016). Taze etten izole 

edilen maya türleri arasında Candida, Rhodotorula, Debaryomyces ve 

Trichosporon spp. bulunurken, tuzlanmış veya tütsülenmiş et ürünlerinden 

izole edilen türler arasında Debaryomyces hansenii, Yarrowia lipolytica, 

Candida zeylanoides, Trichosporon ovoides, Trichosporon beigelius, 

Cryptococcus albidus ve Rhodotorula mucilaginosa bulunmaktadır (Nielsen 

ve ark 2008). Vakum paketlenmiş dana etinde yaygın olarak bulunan mayalar 

arasında Candida zeylanoides, Kazachstania psychrophila ve Candida sake 

yer almaktadır (Kabisch ve ark 2016). Araştırmacılar, vakum paketlenmiş 

dana etlerinde K. Psychrophila’nın fermantasyon sırasında karbon dioksit 

üreterek gaz kabarcıklarının oluşumuna neden olduğunu bildirmişlerdir.   

 

 



305 | TEMELTIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

2.1. Farklı Tür Hayvan Etlerine Özgü Mikroorganizmalar 

2.1.1. Kanatlı Eti 

Uygun olmayan kesim işlemleri, muhafaza koşulları veya 

ambalajlamaya bağlı olarak kanatlı etinin bozulması daha hızlı 

gerçekleşebilmektedir. Soğuk muhafaza sırasında kanatlı etinin bozulmasına 

neden olan spesifik bakteriler arasında Pseudomonas, Enterobacteriaceae, 

Brochothrix thermosphacta ve LAB yer almaktadır (Mellor ve ark 2011, 

Wang ve ark 2017). Höll ve ark (2016), modifiye atmosfer paketlenen kanatlı 

etinin 10°С’de 6 ila 7 gün veya 4°С’de 9 ila 10 günün sonunda bozulduğunu 

bildirmişlerdir. Modifiye atmosfer paketlenmiş (%80 O2 ve %20 CO2), 4 ve 

10°С’de muhafaza edilen kanatlı etinin etinin spesifik bozulma 

mikroorganizmaları arasında Brochothrix thermosphacta, Carnobacterium ve 

Pseudomonas spp. yer almaktadır. Buna karşılık, modifiye atmosfer 

paketlenmiş (%65 N2 ve %35 CO2) kanatlı etinde, 10°С’de baskın organizma 

olarak Hafnia alvei bulunurken, 4°С’de Carnobacterium, Serratia ve Yersinia 

baskın mikroflorayı oluşturmaktadır (Odeyemi ve ark 2020). Wang ve ark 

(2017), Kanatlı etinde Pseudomonas fluorescens, Aeromonas salmonicida ve 

Serratia liquefaciens’ in 8°С’ de 4 gün sonunda bozulmaya neden olduğunu 

bildirmişlerdir. Mellor ve ark (2011), kanatlı etinde Pseudomonas 

fluorescens’in 4 °C’de 7 gün sonunda bozulmaya sebep olduğunu 

bildirmişlerdir. 

2.1.2. Kuzu Eti 

Kuzu etinin bozulmasına neden olan başlıca bakteriler arasında 

Pseudomonas spp., Shewanella putrefaciens, Brochothrix thermosphacta, 

psikrotrofik Enterobacteriaceae, Clostridium spp. ve LAB yer almaktadır 

(Mills ve ark 2014). Broda ve ark (1996), 1-2°С’de 8 hafta boyunca muhafaza 

edilen vakum paketlenmiş kuzu etlerinde Clostridium spp.’nin kokuşmaya 

neden olduğunu belirtmişlerdir. Vakum paketlenmiş kuzu etlerinde bozulma 

8°C’de 13 ila 16 gün sonunda meydana gelirken, 1.2°С’de 124 günün 

sonunda şekillenmiştir (Kaur ve ark 2017). Araştırmacılar, 1.2°С’de muhafaza 

edilen vakum paketlenmiş kuzu etinde Carnobacterium, Yersinia ve 

Clostridium’u, 8 °С’de Hafnia, Lactococcus ve Providencia’yı baskın 

bozulma organizmaları olarak belirlemişlerdir. 

3.1.3. Dana Eti 

Säde ve ark (2017), dana etinde bozulmaya sebep olan bakteriler 

olarak Carnobacterium, Brochothrix, Leuconostoc ve Lactococcus’ u izole 
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etmişlerdir. Russo ve ark (2006), 5°С’ de muhafaza edilen dana etinde 

bozulmanın 7 gün sonunda meydana geldiği ve bozulmaya sebep olan 

mikroorganizmalar arasında B. thermosphacta, Pseudomonas, 

Enterobacteriaceae ve LAB olduğunu gözlemlemişlerdir. Araştırmacılar 

bozulmuş etlerde baskın tür olarak B. thermosphacta’yı tespit etmişlerdir. 

Farklı bir çalışmada, modifiye atmosfer paketlenmiş dana etinin 6°С’de 10 ila 

12 günlük muhafazasından sonra Carnobacterium, Brochothrix, Leuconostoc 

ve Lactococcus türlerinin bozulmaya sebep olduğu tespit edilmiştir (Säde ve 

ark 2017). Jay ve ark (2003), 5 ila 7 °C’de muhafaza edilen dana kıymaların 

dokuz günün sonunda bozulduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar, 

bozulmadan sorumlu baskın türün Pseudomonas olduğunu, ancak 

Enterococcus, Kurthia, Lactobacillus, Leuconostoc, Listeria, Micrococcus, 

Aeromonas, Escherichia, Moraxella, Morganella, Pantoea, Providencia ve 

Psychrobacter’in bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar arasında yer 

aldığını gözlemlemişlerdir. Holm ve ark (2013), modifiye atmosfer 

paketlenmiş (%70 N2, %30 CO2) ve 5 °С’ de muhafaza edilen İngiliz saveloy 

sosisinin Brochothrix thermosphacta, Chryseomonas luteola, Carnobacterium 

maltaromaticum ve Leuconostoc carnosum türlerinin kontaminasyonu 

nedeniyle 4 haftanın sonunda bozulmanın gerçekleştiğini belirtmişlerdir. 

2.1.4. Domuz Eti 

Domuz etinde bozulmaya neden baskın türün Rahnella aquatilis 

olduğu bilinmektedir (Godziszewska ve ark 2017). Araştırmacılar Rahnella 

aquatilis’ in vakum paketlenmiş domuz etinde 2 °C’de 8 gün muhafazanın 

ardından bozulmaya sebep olduğunu tespit etmişlerdir. Bouju-Albert ve ark 

(2018), domuz etinden elde ettikleri sosislerde raf ömrünün sonunda 

Brochothrix, Pseudomonas, Leuconostoc ve Lactobacillus türlerini izole 

etmişlerdir. Diğer taraftan, yaban domuz etinin bozulmasından 

Enterobacteriaceae spp.’nin sorumlu olduğu bilinmektedir (Boers ve ark 

1994). 

3. BOZULMAYA SEBEP MİKROORGANİZMALARIN 

MEKANİZMASI 

Mikrobiyal bozulmaya sebep olan mikroorganizmaların fenotipik 

özellikleri cins ve türe özgü olmasına rağmen, bozulma mekanizmaları 

arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır. Temel olarak hücre içi bakterilerin 

metabolizması ve hücre dışı maddelerin birikimi sonucunda et ve et 

ürünlerinde bozulma meydana gelmektedir. Hücre içi bakterilerin 
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metabolizması temel olarak fonksiyonel genlerin ve proteinlerin 

düzenlenmesiyle uyarılmaktadır. Bununla birlikte hücre dışı maddelerin 

birikimi proteazlar, lipazlar ve oksidazlar gibi bakteriyel enzimlerden 

kaynaklanmaktadır (Shao ve ark 2021).  

3.1. Mikroorganizmaların Etkisi 

Etin mikrobiyal florası yüzlerce bakteri cins ve türünü içermektedir. 

Buna karşılık, bu bakterilerin yalnızca %10’u soğukta muhafaza sırasında etin 

bozulmasına neden olmakta ve bu bakteriler baskın bozulma organizmaları 

olarak tanımlanmaktadır (Casaburi ve ark 2015). Günümüze kadar yapılan 

çalışmalarda baskın bozulma organizmalarının belirlenmesinde et ve et 

ürünlerindeki bakteri popülasyonlarının sayısı dikkate alınmıştır. Buna 

karşılık son yıllara yapılan çalışmalarda bakterilerin sahip olduğu bozulma 

potansiyeli veya bozulma gücünün et ve et ürünlerinde baskın bozulma 

organizmalarını belirlemede etkin bir yöntem olduğu ortaya konulmuştur 

(Shao ve ark 2021). 

3.1.1. Mikroorganizma Sayısı 

Et ve et ürünlerinin bozulma sürecinde belirli bir mikroorganizmaya 

ait cins veya türün sayısı fazlaysa, baskın bozulma organizmaları olarak 

tanımlanmaktadır. Bu durumda, Pseudomonas, Acinetobacter, Brochothrix, 

Shewanella, Aeromonas türleri, genellikle soğukta muhafaza edilen etlerde 

baskın bozulma organizmaları olarak kabul edilmektedir (Wang ve ark 2017, 

Odeyemi ve ark 2020). Diğer taraftan, Weissella spp., Leuconostoc spp., 

Bacillus spp. ve Clostridium spp. anaerobik ortamda et ve et ürünleri ile 

ilişkili baskın bozulma türleri olarak tanımlanmıştır (Liu ve ark 2019). 

3.1.2. Mikroorganizma Potansiyeli 

Mikroorganizma izolatlarının bozulma potansiyelinin belirlenmesi 

baskın bozulma organizmalarını belirlemek için kullanılan etkili 

yöntemlerden birisidir (Gram ve ark 2002). Baskın bozulma 

mikroorganizmaları, kontrollü şartlarda saf kültürde geliştiğinde bozulma ile 

ilişkili çeşitli metabolitler (örn., uçucu organik bileşikler-volatile organic 

compounds, VOC) üreten bakteriler olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle etten izole edilen mikrobiyal suş, laboratuvarda kontrollü şartlarda 

inkübe edildiğinde diğer izolatlardan daha yüksek miktarda bozulmaya sebep 

olan proteazları üretebiliyorsa, bu izolat baskın bozulma organizması olarak 

tanımlanabilmektedir. Bozulmaya sebep olan bakterilerin farklı ortamlardaki 

gelişimini değerlendirmek için tek izolatlar olarak incelenmesi nedeniyle 
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bozulma potansiyeli, baskın bozulma organizmalarını belirlemek için 

uygulanabilir bir indekstir. Diğer taraftan, bozulma-potansiyel indeksinde 

bozulmaya sebep olan izolatların kontrollü şartlarda laboratuvar ortamında ve 

gıdalarda gelişimini etkileyen iç (örn., besin içeriği) ve dış (örn., sıcaklık) 

faktörler arasında büyük farklılıklar olması dezavantaj olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Shao ve ark 2021). 

3.1.3. Mikroorganizma Gücü 

Bozulma potansiyelinin belirlendiği standart kültürlerden ziyade et 

kültürlerine inoküle edilen bakteri izolatlarının bozulma kabiliyeti, baskın 

bozulma organizmalarını belirlemek için kullanılan en etkili yöntemdir. 

Tavuk etine inoküle edilen P. fluorescens ve Serratia liquefaciens’in soğuk 

muhafaza sırasında büyüme oranı ve sayılarının Aeromonas salmonicida’ dan 

daha yüksek olmasına rağmen, A. salmonicida’nın miyojen ve miyofibriller 

proteinleri parçalama yeteneğinin çok daha güçlü olduğu gözlenmiştir (Wang 

ve ark 2017). Benzer bir çalışmada, Aeromonas sobria’nın toplam sayısı ve 

büyüme oranı, Pseudomonas helmanticensis’den daha düşükken, A. 

Sobria’nın proteolitik aktivite, putresin, alkol ve S-bileşiklerinin seviyeleri 

daha yüksek bulunmuştur (Liu ve ark 2018). Bu bulgular, ette bulunan bakteri 

izolatlarının bozulma güçlerinin, bakteri popülasyonlarını saymaktan ve 

bozulma potansiyellerini belirlemekten daha doğru bilgi sağladığını 

göstermektedir. Bu nedenle, et ürünlerinde baskın bozulma organizmalarını 

belirlemek için güncel kriterin, bozulma gücünü belirledikten sonra 

popülasyonların mikrobiyolojik sayımı önerilmektedir. Bozulma gücüne 

dayalı baskın bozulma organizmalarının tanımı, bir et sisteminde diğer 

mikroorganizmalara kıyasla sayıları az olmasına rağmen yüksek yoğunlukta 

bozulmaya sebep olan fenotipik özelliklere sahip bakteriler olarak 

tanımlanmaktadır. Soğuk muhafaza sırasında ete inoküle edilen bir izolat, 

diğer izolatlar arasında sayıca üstünlüğe sahip olmasa bile yüksek miktarlarda 

VOC üretebiliyorsa bu izolat baskın bozulma organizması olarak kabul 

edilmektedir (Shao ve ark 2021). 

3.2. Mikroorganizmaların Bozulmaya Sebep Olan Fenotipik 

Özellikleri  

Bozulma fenotipleri temel olarak VOC, mukoz tabaka, renk değişimi 

ve lüminesens oluşumunu içermektedir. Et ve et ürünlerinde başlıca 

bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar ve bozulma fenotipleri Şekil 1.’ de 

gösterilmektedir (Shao ve ark 2021). 
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Şekil 1. Et ve et ürünlerinde bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar ve 

bozulma fenotipleri 

 

3.2.1. Uçucu Organik Bileşikler  

Koku ve bombaj oluşumu (Blown-pack spoilage, BPS) et ve et 

ürünlerinde görülen yaygın bir bozulma türüdür. BPS, paketlenmiş et ve et 

ürünlerinde kokuşma ve renk bozulmasının yanı sıra tekstür değişikliklerinin 

gözlendiği ambalajın şişmesine neden olan yüksek miktarda gaz oluşumu ile 

karakterize bir durumdur (Clemens ve ark 2010). Bununla birlikte VOC 

oluşumu paketlenmiş et ve et ürünlerinde BPS gelişimine neden olan 

faktörlerin başında gelmektedir (Remenant ve ark 2015). Genel olarak BPS 

gelişiminden sorumlu ana bileşenler arasında VOC, aldehitler, alkoller, 

ketonlar, hidrokarbonlar, hidrojen sülfür, dimetil sülfür, organik asitler, 

karbondioksit ve hidrojen bulunmaktadır (Adam ve ark 2010).  

Farklı mikrobiyal türler, farklı VOC oluşturarak kalitenin düşmesine 

ve etin bozulmasına neden olmaktadır. Hernandez-Macedove ark (2012), 

vakum paketlenmiş dana etinin VOC bileşimini analiz etmiş ve CO2’nin koku 

ve bombaj oluşan paketlenmiş etlerde en yüksek konsantrasyona (%70-95) 

sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı yazarlar 1-bütanol, benzaldehit ve 

asetik asidin yüksek yoğunluğa sahip diğer VOC’lar olduğunu 

belirlemişlerdir. Clostridium spp., Enterobacteriaceae ve LAB paketlenmiş 

etlerde BPS oluşumunu tetikleyebilmektedir. Clostridium algidicarnis, 

Clostridium algidixylanolyticum, Clostridium estertheticum, Clostridium 

frigidicarnis, Clostridium gasigenes, Clostridium putrefaciens ve Clostridium 

VOC

Pseudomonas 
spp.

Shewanella
spp.

Weissella spp.

Mukoz Tabaka

W. viridescens

L. 
mesenteroides

Pseudomonas
spp.

Renk Değişimi

Carnobacteriu
m spp.

Pseudomonas 
spp.

Serratia spp.

Lüminesens

Photobacteriu
m spp.

Hafnia spp.

Vibrio 
qinghaiensis
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putrefaciens gibi çok sayıda Clostridium türü vakum paketlenmiş ve soğukta 

muhafaza edilen taze etin bozulmasıyla ilişkilidir (Adam ve ark 2010). Bu 

mikroorganizmaların yanı sıra LAB (örn., Lactobacillus brevis, Leuconostoc 

mesenteroides, Lactobacillus pentosus), Hafnia alvei ve Klebsiella pneumonia 

soğuk muhafaza sırasında vakum paketlenmiş etlerde BPS oluşumunda rol 

oynamışlardır (Gaenzle 2015). 

3.2.2. Mukoz Tabaka ve Yumuşama 

Ette bozulmaya bağlı olarak et yüzeyinde, meydana gelen mukoz 

tabaka ve yumuşama etin bozulmasının bir göstergesi olarak 

değerlendirilmekte ve tüketici seçimini etkilemektedir. Mikroorganizmalar 

tarafından salgılanan hücre dışı polisakkaritler, mikroorganizmaların 

gelişmesini koruyan mukoz tabakayı oluştururlar (Katiyo ve ark 2020). Bunun 

yanında, mikroorganizmalar tarafından salgılanan hücre içi ve hücre dışı 

enzimler etteki protein, yağ ve diğer besin maddelerini ayrıştırarak aminler, 

indoller, organik asitler ve ketonlar gibi putrefaktif maddeleri ortaya çıkarırlar 

(Pellissery ve ark 2020). Et hücre dışı enzimler tarafından zarar görür ve 

hücre iç salınan mikrobiyal biyofilm ile birleşerek mukoz tabaka oluşumuna 

katkıda bulunurlar (Wickramasinghe ve ark 2021). Et, kas liflerinin 

bütünlüğüne bağlıdır ve spesifik proteinlerin (örn., miyofibriller, kollajen ve 

elastin) bozulması, mukoz tabakanın oluşumuyla birlikte et yumuşamasının 

ana nedenini oluşturmaktadır (Petruzzi ve ark 2017). 

P. fragi, P. fluorescens ve P. aeruginosa soğuk muhafaza sırasında et 

ve et ürünlerinde mukoz tabakanın oluşmasına neden olan başlıca 

mikroorganizmalar arasında bulunmaktadır (Wang ve ark 2021). 

Pseudomonas türleri tarafından salgılanan hücre dışı enzimlerin, miyofibriler 

ve miyomatriks proteinlerine karşı güçlü proteaz aktivitesine sahip olması 

bakterilerin ete nüfuz ederek yeni besin kaynakları elde etmesine yardımcı 

olmakta bu da mukoz tabakanın oluşumunu ve ette yumuşamayı artırmaktadır 

(Katiyo ve ark 2020). A. salmonicida, miyofibriler proteinler üzerindeki güçlü 

proteolitik aktivitesi ile tavuk göğüs etinde mukoz tabakanın oluşumuna 

neden olmaktadır (Wang ve ark 2017). Bununla birlikte, L. gelidum, L. 

carnosum ve L. mesenteroides, et ürünlerinde karbonhidratları fermente 

ederek ve azot içeren bileşikleri parçalayarak mukoz tabakayı oluşturmaktadır 

(Vihavainen ve Bjorkroth 2007, Comi ve ark 2016). Mukoz tabakanın 

oluşumu, paketleme, işleme yöntemleri, bağıl nem ve sıcaklık tarafından da 

etkilenmektedir (Gram ve ark 2002). 
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3.2.3. Renk Değişimi ve Lüminesans 

Mikroorganizmalar, proteinlerde renk değişikliği ve pigment 

birikimine neden olması ile et renginin bozulmasının ana nedeni olarak 

gösterilmektedir. Mikrobiyal çoğalma sırasında ortaya çıkan metabolitler 

(örn., hidrojen peroksit, hidrojen sülfür) metmyoglobin oluşumuna ve etlerde 

yeşil renk oluşumuna sebep olmaktadır. Weissella viridescens, Leuconostoc 

spp. ve Pseudomonas putida, sosislerde ve vakum paketlenmiş salamura 

etlerde yeşil renk oluşumuna neden olmaktadır (Zhang ve ark 2020). 

Enterococcus casseliflavus konserve etlerde yağda çözünen pigmentler 

oluşturmakta ve et yüzeyinde renkli lekeler oluşmasına neden olmaktadır. 

Bununla birlikte Serratia marcescens, P. aeruginosa ve Flavobacterium 

sıcaklık, paketleme işlemleri ve yağ oksidasyonu gibi çeşitli faktörlere bağlı 

olarak farklı renkte pigmentlerin etlerde birikimine neden olmaktadır. 

(Tomasevic ve ark 2021). 

Ette oluşan parlaklık başlıca işleme, depolama, nakliye ve perakende 

satış yerlerinde lüminesan bakterilerle kontaminasyonun yanı sıra yüksek 

miktarda fosfor içeriğine sahip rasyonları tüketen hayvanlardan elde edilen 

etlerde de gözlenmektedir. Lüminesan bakteriler, hücre içi lusiferaz enzimleri 

ile karanlık koşullar altında çıplak gözle gözlemlenebilen 450 ile 500 nm 

arasında floresan yayabilir. Genel olarak lüminesan bakterilerin deniz 

ortamından izole edildiği (Yoshizawa ve ark 2009), ancak güncel çalışmalarda 

soğukta muhafaza edilen etlerden de tespit edildiği bildirilmiştir (Hauschild 

ve ark 2020). Et ürünlerinde lüminesans potansiyeli yüksek çeşitli Vibrio ve 

Shewanella türleri tespit edilmiştir (Höll ve ark 2019).  

3.3. Mikroorganizmaların Genom Analizi 

Bozulma fenotipleri, türler arası veya aynı alt türler içinde izolatların 

genomik özelliklerine güçlü bir şekilde bağlıdır. Mikroorganizmaların genom 

dizilerinin belirlenmesiyle, bozulmaya sebep olan fenotipik özellikleri ve 

farklı izolatlar arasındaki varyasyonlar açıklanabilmektedir. Et ve et 

ürünlerinin mikroflorası, mikroorganizmaların gelişimini etkileyen faktörler 

ve ilgili genlerin genetik kodlar aracılığı ile transferi genom seviyelerinde 

değişikliğe sebep olmaktadır (Wang ve ark 2021). Tüm genom analizinin et 

ve et ürünlerinin bozulması sırasında belirli mekanizmalara açıklık getirmek 

için sağladığı avantajlar Şekil 2.’de derlenerek (Andreevskaya ve ark 2016, 

Yu ve ark 2016, Stanborough ve ark 2018, Wambui ve ark 2020) verilmiştir.   
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Şekil 2. Tüm genom analizinin sağladığı avantajlar 

 
Tüm genom analizi, ette bozulmaya sebep olan bakterilerde 50-400 

nükleotid uzunluğunda kodlamayan RNA’ların (örn., sRNA) keşfedilmesine 

de olanak sağlamaktadır. Gıda bozulmasıyla ilgili rolü henüz dikkat çekmemiş 

olan sRNA’lar, hücre dışı enzim üretimi, biyofilm oluşumu ve pigment 

üretimi olmak üzere bozulmaya katkıda bulunan transkripsiyon sonrası 

düzenleyicilerdir (Mika ve Hengge 2013). Diğer taraftan, et ve et ürünlerinde 

bozulmaya sebep olan başlıca bakterilerin tüm genom dizileri ve izolata bağlı 

varyasyonları ve tespit yöntemleri Tablo 1.’de derlenerek (Yu ve ark 2016, 

Wang ve ark 2017, Poirie ve ark 2018, Candeliere ve ark 2020, Wambui ve 

ark 2020) verilmiştir. 

Tablo 1. Bakterilerin tüm genom dizileri, izolata bağlı varyasyonları ve tespit 

yöntemi 

Bakteri Et Türü Fenotipik 

Özellik 

Sequence 

Aracı 

 

P. lundensis 

 

Dana Carpaccio 

 

Biyofilm  

 

MiSeq 

 

P. Fragi 

 

Dana ve Kuzu 

Eti 

 

Kokuşma  

 

PacBio RS II 

    

Etin bozulmasıyla ilişkili fonksiyonel genler (örn., sakkarolitik,
lipolitik, proteolitik ve karbonhidrat esteraz aktiviteleri, virülans
faktörlerini ve antibiyotik/biyosit direncini kodlayan bazı genler)
tüm genom analizi ile açıklanabilmektedir

Tüm genom analiziyle baskın bozulma bakterilerini temsil eden
veya et üretim zinciri sırasında bozulmanın nerede meydana
geldiğini gösteren biyobelirteçler belirlenebilmektedir

Bozulmaya sebep olan fenotipler arasındaki bozulma-potansiyel
gücü, farklı suşlar arasında fenotipik değerlendirmeler yapmak
yerine, tüm genom dizileri kullanılarak çok sayıda bakteri izolatı
arasında eş zamanlı olarak karşılaştırılabilir.

Tüm genom analizi, belirli suşların et veya et ürününde
bozulmaya sebep olan genlerin dağılımını açıklamaya yardımcı
olur.
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W. Viridescens Dana Carpaccio Yeşil Renk  MiSeq 

 

C. Estertheticum 

 

VP Dana eti 

 

BPS 

 

PacBio RS II 

 

C. Gasigenes 

 

VP Kuzu eti 

 

BPS 

 

MiSeq 

 

L. Carnosum 

 

MAP Jambon 

 

Mukoz tabaka 

 

HiSeq 2500 

 

L.Piscium MKFS47 

 

MAP Tavuk 

fileto 

 

Kokuşma 

 

HiScanSQ 

*VP:Vakum paketlenmiş, *MAP: Modifiye atmosfer paketlenmiş, * BPS: Koku ve 

bombaj oluşumu 
 

3.3.1. Hücre İçi Bakteri Metabolizması 

Bakterilerin hayatta kalması ve hücre içi metabolizma, 

mikroorganizmaların gelişimini etkileyen iç ve dış faktörlere bağlı 

olduğundan, bozulma fenotiplerini mikroorganizmaya özgü genler ile 

ilişkilendirmede zorluklar yaşanmaktadır. Transkriptomik ve proteomik 

analizler veya Real Time-PCR ile mikroorganizma gen ve protein 

aktivitelerinin izlenmesi, etin mikroflorasında bozulmaya sebep olan 

bakterilerinin karmaşık hücre içi metabolizmalarını değerlendirmek için 

uygulanabilir yöntemlerdir. Bakteri metabolizması incelenerek bozulma ile 

ilgili çeşitli metabolitler tanımlanmıştır. Transkriptomik analiz ile P. fragi’nin 

salgı sisteminde belirlenen homolog açık okuma çerçeveleri, soğukta 

muhafaza edilen tavuk etinin bozulmasıyla ilişkilendirilmiştir (Wang ve ark 

2018). Bozulmayla ilişkili mikroorganizmaların birçoğunda bulunan membran 

proteini olan AprD, etlerde toplam uçucu bazik azot üretiminde, pH ve 

duyusal özelliklerin düzenlenmesinde rol oynamaktadır (Wang ve ark 2021). 

Bunun yanında ackA, alsS ve aldB genlerinin, scrA ve manXYZ taşıyıcılarıyla 

asetat, asetoin, diasetil ve asit üretimini artırdığı öne sürülmektedir 

(Andreevskaya ve ark 2015). 

Karbonhidratlar, lezzeti artırmak amacıyla çeşitli et ürünlerinin 

üretimi sırasında yardımcı madde veya katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. 

Vakum paketlenmiş et ürünlerinde laktik asit bakterilerinin karbonhidratları 

tüketmesi sonucunda et ürünlerinde bozulmalar meydana gelmektedir. 

Mikroorganizmaların karbonhidrat kullanımı CcpA proteini ile ilişkili karbon 

katabolit baskılanması ile düzenlenmektedir. CcpA ile ilgili düzenlemenin 

mekanizması, L. oligofermentans kullanılarak doğrulanmış, diğer taraftan 

karbon kaynağı türüne bağlı olarak da değişiklik gösterdiği belirlenmiştir 

(Andreevskaya ve ark 2016). Piruvat dehidrojenaz, piruvatformat liyaz ve l-
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laktat dehidrojenaz tarafından belirlenen piruvat kullanımı, asetoin, asetik asit 

ve diasetil üretimine katkıda bulunmaktadır (Andreevskaya ve ark 2015). 

Bununla birlikte pentoz-ksilüloz fermantasyonunun (ksilüloz 5 fosfat, fruktoz 

6-fosfat fosfoketolaz ve asetil transferaz ile ilişkili) bozulmuş et ürünlerinde 

artmasıyla piruvat ve diasetil miktarları yükselmiştir (Hultman ve ark 2020). 

Taze ette bulunan P. fragi suşları, glikoz ve laktazdan yoksun olduğunda 

karbonhidrat kaynağı olarak kreatinin ve kreatin kullanmışlardır 

(Wickramasinghe ve ark 2021). Çoğu et ve et ürününün soğuk zincir 

ortamında üretilmesi, depolanması ve dağıtılması gerekir. Baskın bakteriler 

düşük sıcaklığa uyum sağlamaya zorlanmakta ve soğuk şoka tepki tepki 

olarak genellikle oksidatif stres ortaya çıkmaktadır (Hultman ve ark 2020). 

Soğuk muhafaza sırasında Shewanella putrefaciens’in oksidatif stres 

nedeniyle lipid metabolizması ile ilgili plsY, lipB ve fadR ekspresyon 

seviyelerinin önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiştir (Gao ve ark 2021).  

Türler arası etkileşimler, baskın bakterilerin genel metabolizması 

veya spesifik metabolitleri üretebilmesi için oldukça önemlidir. Soğukta 

muhafaza sırasında vakum paketlenmiş et ürünlerinde laktik asit bakterilerinin 

türler arası rekabetin üstesinden gelebileceği belirlenmiştir (Andreevskaya ve 

ark 2018).  

3.3.2. Ekzoenzimlerin Belirlenmesi 

Baskın mikroorganizmalar tarafından salgılanan hücre dışı enzimler, 

tekstürün yumuşamasına, VOC oluşumuna, biyojen amin ve toplam uçucu 

bazik azot (TVBN) sentezine sebep olarak bozulmanın başlamasında ve 

hızlandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Et ve et ürünlerinin 

bozulmasında rol oynayan bakteriyel ekzoenzimlerin regülasyonunun 

anlaşılması oldukça karmaşıktır. Günümüze kadar bozulmayla ilgili baskın 

bakterilerden salgılanan sadece birkaç ekzoenzim (örn., miyofibriller ve 

sarkoplazmik proteaz, lipoliz, kolajenaz ve amilaz) tanımlanmıştır. Bazı 

Pseudomonas izolatları, soğuk-aktif proteazları ve lipazları üretme yeteneğine 

sahiptir. P. fluorescence’ın 4 °C’de metaloproteaz sentezinin, 25 °C’ye göre 

daha yüksek olduğu rapor edilmiştir (Alves ve ark 2018). Soğuk muhafaza 

sırasında ekzoenzim konsantrasyonu kademeli olarak artarak duyusal 

kusurlara neden olmaktadır. Pseudomonas türlerinde aprX ve lipA spesifik 

genleri tarafından kodlanan ekzoenzimler, başlıca tip-1 salgılama sistemi 

(T1SS) ve T2SS olmak üzere bakteri salgılama sistemleri yoluyla 

salgılanırken, esteraz EstA salgı için yardımcı proteinlere ihtiyaç duymaz. 

Pseudomonas türlerinde 14 kb’lik sekiz gen içeren bir operon tarafından 
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düzenlenen AprX proteaz ve LipA lipaz, T1SS tarafından salgılanmaktadır. 

AprX proteaz, etteki miyofibriler aktin ve miyozin proteinlerinin 

degredasyonu sonucunda hoş olmayan görünüme ve kötü koku oluşumuna 

neden olmaktadır (Wang ve ark 2021). Bakteri kollajenazları yaygın olarak 

salgı sistemleri tarafından salgılanır. Bu ekzoenzimler, tümü bozulma ile 

yakından ilişkili olan Bacillus spp., Aeromonas spp., Pseudoalteromonas spp., 

E. coli ve Brochothrix spp. olmak üzere birçok bakteri türünde bulunmaktadır. 

Bacillus cereus ve Clostridium histolyticum’da kolajenaz ColH ve ColG 

kolajenin tekrarlanan amino asit dizisindeki (Gly-Pro-Y-Gly-Pro) peptit 

bağının (Y-Gly) degradasyonuna neden olduğu belirtilmiştir (Park ve ark 

2015, Duarte ve ark 2016).  

SONUÇ 

Et ve et ürünleri, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen hayvansal 

proteinlerin başında gelmekte ve tüketimi her geçen gün artış göstermektedir. 

Diğer taraftan, et ve et ürünleri zengin besin içeriği nedeniyle çeşitli koşullara 

bağlı olarak (örn., kesim aşamaları, işleme, muhafaza) mikrobiyal 

kontaminasyona maruz kalabilmektedir. Mikrobiyal bozulma sonucunda 

uçucu organik bileşenler, mukoz tabaka, kötü tat ve koku oluşumu 

gözlenmekte, yapısal bileşenler bozulmakta, renk ve görünümün yanı sıra pH 

değişikliği ortaya çıkabilmektedir.  

Yapılan çalışmada et ve et ürünlerinde kesim aşamaları ve ürün 

üretimi sırasında mikrobiyal kontaminasyona neden olan kaynakların yanı sıra 

bozulmaya sebep olan baskın mikroorganizmalar ve fenotipik özellikleri (örn., 

mukoz tabaka oluşumu) değerlendirilmiştir. Ayrıca et ve et ürünlerinde 

bozulmaya sebep olan mikroorganizmaların genom dizileri, hücre içi 

bakteriyel metabolizması ve eksoenzimler vurgulanmıştır. Et ve et ürünlerinde 

mikroorganizmalar tarafından meydana gelen bozulma mekanizmasının 

anlaşılmasının bozulmayı önlemede etkili teknolojilerin geliştirilmesinde 

yardımcı olacağı düşünülmektedir.  
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