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ÖNSÖZ 

Günümüzde multidisipliner alanında yapılan çalışmaların önemi 

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de giderek artmaktadır. Bu bağlamda birçok 

üniversite multidisipliner programlar açarak bilimsel toplantı ve kongreler 

düzenlemektedir. Yapılan çalışmalar makale ve kitap şeklinde yayınlanmaya 

başlamıştır.  

Dünyanın önde gelen ülkelerinde ve Türkiye’de farklı konular 

üzerinde çalışan bilim insanları bu konuları ortak bir alanda paylaştıkları 

görülmektedir. Özellikle sağlık alanındaki hızlı gelişmeler, değişimler 

düşünüldüğünde ilerleyen süreçte de bu tarz farklı alanlardaki çalışmaların 

multidisipliner ve interdisipliner yapılması daha da önem kazanacağı 

aşikardır. Ülkemizde de bu tür çalışmaların giderek arttığı görülmektedir. Bu 

bağlamda farklı alanda çalışan bilim adamlarının ortak bir kitap yayınlama 

çabası önem kazanmaktadır. 

Bu kitapta amacımız, farklı alanlardaki konularla ortak bir çalışma 

yapıp ve insanlığa yeni ufuklar açabilme isteğimizdeki bir küçük adımdır. 

Kitabımızda emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkür ediyor, her türlü 

desteği veren İKSAD yayın evine şükranlarımızı sunuyoruz. 

Nitelikli çalışmaların konu edildiği, farklı alanlardaki çeşitliliği ile 

zenginleşen kitabımızın bilim dünyasına ilham kaynağı olmasını temenni 

etmekteyiz.   

Doç. Dr. Ali ŞİMŞEK 
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1
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GİRİŞ 

Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalara böbrek nakli 

yapılması, bu hastalar için en iyi tedavi seçeneğidir (Çoban, Ş. (2017). SDBY 

tanısı alan hastalarda %42 olan 5 yıllık yaşam beklentisi oranı böbrek nakli 

yapılan hastalarda %91’e yükselmektedir (Çoban at all. 2016). İnsanda ilk 

başarılı organ naklini 1954 yılında Amerikalı plastik cerrah Joseph Edward 

Murray gerçekleştirilmiştir. SDBY olan hastaya ikiz kardeşinden alınan 

böbreği nakletmiştir. Bu nakil, alıcının sekiz yıl daha yaşamasını sağlamıştır 

(Murray, Tilney, Wİlson, 1976). 1975 yılı Kasım ayında Prof. Dr. Mehmet 

Haberal ve arkadaşları 14 yaşındaki oğluna annesinden böbrek nakli yaparak 

ülkemizde ilk kez canlı vericiden böbrek naklini gerçekleştirmiştir 

(Karakayali, Haberal, 2005). Ülkemizde ve dünyada kadavra organ 

yetersizliği, böbrek nakli için kısıtlayıcı etkendir (Miranda, Matesanz 1998). 

Beyin ölümü tespit edilen donörler, organ nakli için en iyi kaynaktır 

(McKeown, Bonser, Kellum, 2012). 

BEYİN ÖLÜMÜ NASIL TANIMLANMIŞTIR? 

İnsanlar tarih boyunca ölümü merak etmiş, ölüm sürecini anlamaya, 

açıklamaya çalışmıştır. Hekimler zamanla yapılan bilimsel gelişmelerin 

etkisiyle ölümün tanımında birçok kez değişiklik yapmışlardır. İlk kez 1959 

yılında Paris’te içerik olarak beyin ölümünü “Le coma dépassé” Fransız 

Mollaret ve Goulon tanımlamıştır. Le coma dépassé; “yaşamla ölüm arasında 

bir sınır” anlamına gelir (Pallis, 1983). Tanı konulan hastaların tamamının 

ölmesi, iyileşerek normale dönmemesi bilim insanlarını bu konuyu 

araştırmaya yöneltmiştir. Aynı dönemde 1968 yılında, bulguları birbirine çok 

benzeyen üç öneri, deklarasyon ve kriter yayınlanmıştır. Bunlar Almanya’dan 

“Alman Cerrahi Derneği Önerileri”, Dünya Tıp Birliği’nden (WMA) “Sydney 

Deklarasyonu” ve Harvard Tıp Fakültesi’nden “Harvard Kriterleri’dir” 

(Machado, 2007). Harvard Tıp Fakültesinde beyin ölümünü araştırmak için 

toplanmış bilim komitesi tarafından yayınlanan “Ölümün yeni kriteri; geri 

dönüşümsüz koma” yapılan bildiriler arasında çok fazla kabul görmüştür. 

Beyin Ölümü tanımının yapılmasını sağlamıştır (Pallis, 1983; Machado, 2007; 

Youngner, 2002). 

Beyin ölümü; tüm beyin fonksiyonlarının beyin sapı ve serebellumda 

dahil olmak üzere geri dönüşümsüz kaybı olarak tanımlanmaktadır 

(Youngner, 2002; Resmî Gazete Sayısı: 28191; Tepehan, 2012; Jellinger, 

2010). Organ nakli için gerekli organlar beyin ölümü tanımlamasıyla canlı 

verici yerine kadavradan temin edilebilir hale gelmiştir. Kadavradan organ 
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temini organ nakillerinde kullanılabilecek organ sayısını önemli derecede 

artmıştır (Çoban,  2017)   

Amerikalı iki beyin cerrahı 1971’de Minnesota Kriterlerini 

yayınlanmıştır. Minnesota Kriterleri, Harvard Kriterlerinden birkaç noktada 

farklılık göstermektedir. Minnesota Kriterlerinde “beyin ölümü” tanısı 

konulmasında beyin ölümü belirtilerinin yanında hastada “kafa içinde kesin 

olarak belirlenmiş bir lezyon” varlığını ifade etmesi Harvard Kriterleriyle 

arasındaki en önemli farklılıktır (Daroff, 2006).  

“Bitkisel hayat” tanımını Jennett ve Plum, Minnesota ve Harvard 

Kriterlerinden yaklaşık 1 yıl sonra, yapmış ve beyin ölümüyle kesin olarak 

ayırmışlardır. Bitkisel hayat, gözler açık, spontan solunum ve korunmuş beyin 

sapı otonomik fonksiyonları ile hiçbir farkındalık kanıtı ve iletişim olasılığı 

olmadan devam eden bilinçsizlikten oluşur (Pallis, 1983; Jellinger, 2010). 

Bitkisel hayattaki hastalar, ağrılı uyarana yanıt verebilirler ve solunum 

fonksiyonları devam etmektedir. Yani beyin ölümü kriterleri uymazlar. 

Bitkisel hayatta olan hastaların organları organ nakli için kullanılamaz 

(Jellinger, 2010). 

Türkiye’de Beyin Ölümü ve Organ Nakli 

Ülkemizde, “beyin ölümü” ve “kadavradan organ nakli” konusunda 

“Organ ve Doku Alınması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kanun”, 

29.05.1979 tarihinde yayınlanan ilk resmî belgedir. Ölüm hali saptanması için 

Kanunun III. bölüm 11. Maddesinde, “Bu Kanunun uygulanması ile ilgili 

olarak tıbbi ölümün gerçekleştiğine, biri nörolog veya nöroşirürjiyen, biri de 

anesteziyoloji ve reanimasyon veya yoğun bakım uzmanından oluşan iki 

hekim tarafından kanıta dayalı tıp kurallarına uygun olarak oy birliği ile karar 

verilir” yazar (Resmî Gazete Sayısı: 28191)   

T.C. Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakli Hizmetleri 

Yönetmeliği’ne göre “beyin ölümü” tanısı için aşağıdakiler bir arada 

olmalıdır; 

“(1) Beyin ölümü klinik bir tanıdır ve tüm beyin fonksiyonlarının tam ve geri 

dönüşümü olmayan kaybıdır. Beyin ölümü tanısında gereken ön koşullar aşağıda 

belirtilmiştir. 
a) Komanın nedeninin belirlenmiş olması, 
b) Beyin hasarının yaygın ve geri dönüşümsüz olduğunun belirlenmiş 

olması, 
c) Santral vücut ısısı ≥32 derece olması, 
ç) Hipotansif şok tablosu olmaması, 
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d) Komadan geriye dönüşüm sağlanabilecek ilaç etkileri ve 

intoksikasyonların dışlanmış olması, 
e) Beyin hasarından bağımsız şekilde klinik tabloyu açıklayabilecek 

metabolik, elektrolit ve asit-baz bozukluklarının olmaması. 
(2) Birinci fıkrada yer alan tüm koşulların tespiti halinde beyin ölümü tanısı 

için aşağıdaki hususlar aranır. 
a) Derin komanın olması (Tam yanıtsızlık hali; Santral ağrılı uyaranlara 

motor cevap alınamaması), 
b) Beyin sapı reflekslerinin alınamaması; 

1) Pupiller parlak ışığa yanıtsız, orta hatta ve dilatedir (4-9 mm), 
2) Okülosefalik ve Vestibulo-oküler refleks yokluğu, 
3) Kornea refleksi yokluğu, 
4) Faringeal ve trakeal reflekslerin yokluğu. 

c) Spontan solunum çabasının bulunmaması ve apne testinin pozitif olması. 
(3) Apne testi yapılabilmesi için normotermi, normotansiyon ve normovolemi 

ön koşulları sağlanır. Bu koşullarda hastaya uygun mekanik ventilasyon yaklaşımı ile 

PaCO2’nin 35-45 mmHg ve PaO2’nin 200 mmHg üzerinde olması sağlanmalıdır. Bu 

koşullar sağlandıktan sonra hasta mekanik solunum desteğinden ayrılarak 

intratrakeal oksijen uygulanmalıdır. Test sonunda PaCO2 ≥60 mmHg ve/veya PaCO2 

bazal değerine göre 20 mmHg veya daha fazla yükselmesine rağmen spontan 

solunumu yoksa apne testi pozitiftir. 
(4) Pnömotoraks, pnömomediastinum gibi apne testinin yapılmasının mümkün 

olmadığı tıbbi durumlarda, hekimler kurulunun belirleyeceği beyin dolaşımının 

durduğunu değerlendiren bir destekleyici test yapılır ve test sonucu beyin ölümü 

tanısı ile uyumlu ise beyin ölümü tespiti tamamlanır. 
(5) Aşağıdaki bulgular beyin ölümü tanısına engel oluşturmaz. 

a) Derin tendon reflekslerinin alınması, 
b) Yüzeyel reflekslerin alınması, 
c) Babinski işaretinin bulunması, 
ç) Spinal refleks ve otomatizmaların olması, 
d) Terleme, kızarma, ateş ve taşikardi bulunması, 
e) Diabetes insipidus olmaması. 

(6) Beyin ölümü tanısı konan vakalarda; 
a) Beyin ölümü tanısının konulduğu birinci nörolojik muayenedeki klinik 

tablonun; yenidoğanda (2 aydan küçük) 48 saat, 2 ay-1 yaş arası 24 saat, 1 

yaş ve üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde 12 saat ve anoksik beyin 

ölümlerinde 24 saat sonra yapılan ikinci nörolojik muayenede de 

değişmeden devam ettiği gözlenmelidir. 
b) Klinik beyin ölümü tanısı almış vakalarda, yeni doğan (2 aydan küçük) 

grubunda iki adet destekleyici test, 2 ay ve üzerindeki diğer vakalarda ise 

hekimler kurulunun uygun göreceği bir laboratuvar yöntemi ile beyin 

ölümü tanısı teyit edilir. 
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c) Klinik olarak beyin ölümü tanısı konulan vakalar için beyin dolaşımını 

değerlendiren bir destekleyici test yapılmış ve yapılan bu test beyin ölümü 

ile uyumlu ise ikinci nörolojik muayene için beklemeye gerek kalmaz” 

(Resmî Gazete Sayısı: 28191).  

Kadavradan Böbrek Alımı 

Beyin ölümü kararı verilmiş donörden, kronik böbrek yetmezlikli 

uygun hastaya nakledilmek üzere, böbreğin usulüne uygun olarak alınmasıdır. 

Çoklu organ alımı prosedürü Pittsburgh Presbyterian Üniversite 

Hastanesinden Starzl tarafından 1983 yılında uygulanmıştır. Tanıtıldığından 

bu yana, dünya çapındaki transplant cerrahları tarafından geniş çapta 

benimsenmiştir (Rosenthal at all. 1983; Marino at all. 2000). 

Kadavradan yapılan böbrek nakli operasyonunda beklenen böbrek 

fonksiyonu, beyin ölümü bildirilen donörün özenli bakımına, cerrahi çıkarım 

tekniğine, korunma süresi ve yöntemine bağlıdır (Rosenthal at all. 1983; 

Hwang at all. 2020). 

 Beyin ölümü saptanan organ donörü olabilecek hastanın iyi şartlarda 

izlenmesi, daha fazla organın nakli edilebilmesini sağlarken, beraberinde 

nakledilen organların nakil sonrası görevlerini yüksek kalitede yapmasını 

sağlar (Hwang at all. 2020).  

Organ Çıkarımı 

Böbrek nakli için, uygun beyin ölümü olan bağışçıdan çoklu organ 

alımı planlanıyorsa, cerrahi uygulamada torako abdominal vertikal midline ve 

transvers periumblikal insizyonla alınacak organların tümü hazırlanır. İlk 

olarak göğüs organları önce kalp, sonra akciğer, çift akciğer beraber olarak 

veya kalp ve akciğerler beraber çıkartılır. Ameliyathanede başka bir masada 

bölünür. Bazen de kalp ve akciğerler tek bir alıcıya nakil için birlikte bırakılır 

Obezite, kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle diğer organların alınamayacağı 

sadece böbreklerin ve/veya karaciğerin alınacağı durumlarda standart teknik 

olarak kullandığımız operasyonda karın ön duvarına vertikal midline insizyon 

ve transvers periumblikal insizyon yeterli olacaktır (Kaya, E. 2010; Koç, C. 

2012; Starzl at all. 1984).  

İnsizyon yapıldıktan sonra önce batında şüpheli bir oluşum veya 

travmaya bağlı hasarlanma olup olmadığına bakılır. Şüphe varlığında 

cerrahiye patoloji sonucuna göre devam edilir veya cerrahi sonlandırılır 

(Hwang at all. 2020; Starzl at all. 1984). 

İntra-abdominal olarak çıkarılan ilk organ karaciğerdir. Sonra 

sırasıyla pankreas, ince bağırsak, böbrekler, karaciğer naklinde kullanılmak 



9 | TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

 

üzere eksternal iliak arter ve venler sonrasında böbrek naklinde alıcı ile cross 

match de kullanmak üzere inguinal, paraaortik ve mezenterik lenf nodları ile 

dalağın bir parçası alınarak işleme son verilir (Hwang at all. 2020; Kaya, E. 

2010; Koç, C. 2012; He, Han,  Fink 2018). 

Cerrahi 

Cerrahi teknik, alınacak organa göre değişiklik göstersede cerrahi 

prensipleri aynıdır. Çıkartılacak organa uygun cerrahi insizyon yapılır. 

İnsizyon çıkartılacak organın en rahat şekilde görülebilmesini sağlayacak 

şekilde olmalıdır. Anestezi altında, donörün hipotansiyona girmesi 

engellenerek çıkarılması planlanan her organın uygun diseksiyonu yapılır 

(Kaya, E. 2010; Koç, C. 2012; Starzl at all. 1984). 

İntra abdominal organlardan anatomik yeri, hassas diseksiyon 

gerekliliği, hemostazı, perfüzyon yapmakta kullanılacak kanülasyon daha 

karmaşık olduğu için önce karaciğer mobilizasyonu ve kanülasyonu yapılır. 

Pankreas veya ince bağırsak çıkarılacaksa, aynı şekilde ilk önce diseksiyonları 

yapılır. Diseksiyonu yapılacak organın önce arter anatomisi dikkatli bir 

şekilde incelenir. Anormal arterler korunmalıdır (Hwang at all. 2020; Kaya, E. 

2010; Koç, C. 2012; Starzl at all. 1984). 

Bu yazıda böbrek çıkarılması anlatılacağı için diğer organların 

diseksiyonundan bahsedilmeyecektir. Batın içi organların alınacağı 

operasyonda standart teknik, karın ön duvarının vertikal midline ve transvers 

periumblikal insizyonu ile batına ulaşılmasıdır (Resim 1). İnsizyon sonrası 

karaciğerin Round ve Falciform ligamentleri ayrılır, cilt ve kas doku dört adet 

çamaşır klempi ile donörün dört tarafına sabitlenir veya otomatik ekartörler 

aracılığıyla geniş bir görme ve çalışma alanı sağlanmış olur (Rosenthal at all. 

1983; Hwang at all. 2020; Kaya, E. 2010; He, Han,  Fink 2018).  
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Resim 1: Karın ön duvarının vertikal midline ve transvers periumblikal insizyonu 

 

Karaciğerin hemen altından Told fasyasına (Resim 2) ulaşarak geniş bir 

Kocker mobilizasyonu (Resim 3) ve Cattell-Braasch manevrası ile 

hepatokolik ligamentten Told fasyasına ulaşarak hepatokolik ligamentten 

çıkan kolonun lateraline peritoneal insizyon yapılır.  

        
        Resim 2: Told Fasyası                      Resim 3: Kocher Mobilizasyonu 
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Çıkan kolon, çekum ve ince bağırsağın distal kısmının peritoneal 

yansıması kesilerek retroperitoneal boşluğa girilir. İnce ve kalın bağırsaklar 

yukarıya doğru ekarte edilerek kanülasyon yapılacak olan abdominal aorta ve 

iliak bifurkasyona ulaşılır. Uygulanan diseksiyon sırasında sağ üreter çevre 

doku ile beraber sebestleştirilerek daha sonra çıkarılmak üzere hazırlanır 

(Kaya, E. 2010; Starzl at all. 1984; He, Han,  Fink 2018). Bu diseksiyon 

sırasında inferior ve superior mezenterik arterler diseke edilerek bağlanır, 

kesilir. Aort ön yüzeyinin yukarı doğru diseksiyonuna, aortu sağdan sola 

geçen sol renal ven ile karşılaşıncaya kadar devam edilir (Kaya, E. 2010; 

Ayala-García at all. 2012; Kitahara at all. 2019; He, Han,  Fink 2018). 

 Sol renal ven görüldükten sonra iç organlar doğal konumlarında 

batına yerleştirilir ve yukarıda karaciğerin üzerinde diyaframın hemen 

altından veya arteria Truncus Coeliacus üzerinden aort serbestleştirilerek daha 

sonra cross-clamp konulacak şekilde hazırlanır (Kaya, E. 2010; Koç, C. 2012; 

Starzl at all. 1984; Ayala-García at all. 2012). 

Aorta karaciğerin üzerinden ulaşmanın en uygun yolu, diyaframın 

merkezi tendonunun perikardın alt yüzeyi ile birleştiği orta hattın kesilerek 

derinleştirilmesidir. Tendinöz diyaframın sol kısmı, perikardiyal boşluğa 

girilmeden açılır. Diseksiyon sola doğru ilerledikçe göğüs boşluğunun sol 

tarafına girilir. İnferior torasik aorta hemen görülür ve çepeçevre 

serbestleştirilir.  

İkinci yöntem olarak, abdominal aort karaciğerin sol üçgen bağı 

kesilerek çölyak trunkus orijininin hemen üzerinde serbestleştirilir, cross-

clamp konulacak şekilde hazırlanır. Bu işlem arkuat bağ ve aort hiatusu 

kesildikten sonra güvenle yapılabilir (Kaya, E. 2010; Starzl at all. 1984; He, 

Han,  Fink 2018).  

Çıkartılacak organların en iyi şekilde perfüzyonunun sağlanması için 

donör 20.000-30.000 I.U heparin sodyum ile heparinize edilir (Hwang at all. 

2020; Kaya, E. 2010; He, Han,  Fink 2018). Aorta yapılan insizyon ile aortic 

kanül aorta, yerleştirilir. Organların soğuk perfüzyonunun yapılabilmesi için 

distal aort, iliak arter bifurkasyonunun hemen üzerinden, böbreklerin düzgün 

perfüzyonunun sağlanması için renal arterlere 1-2 cm mesafede, kalın bir 

sutur ile bağlanır. Kanül kan sızdırmayacak şekilde aorta sabitlenir (Resim 4). 

Aort kanülü, soğutulmuş organ koruma solüsyonlarının havasız olarak 

infüzyonunu sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır (Rosenthal at all. 1983). 
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Resim 4: Abdominal aorta kanül yerleştirilmesi 

Organların perfüzyonu çıkartılacak organ sayısına ve donöre göre 

farklılık göstermekle beraber önce 2000-4000 cc soğuk Ringer laktat ve 2000-

4000 cc University of Wisconsin (UW) veya Euro-Collins (EC) Solüsyon 

kullanılarak venöz sistemden kan yerine berrak solüsyon geldiği görülene 

kadar devam edilir. Perfüzyon başlatıldığında böbrek çevresine kırılmış kar 

haline getirilmiş buz parçaları uygun miktarda konularak organ soğutulması 

yapılır (Hwang at all. 2020;  Kaya, E. 2010; Koç, C. 2012; Starzl at all. 1984; 

He, Han,  Fink 2018). 

İşlem tamamlandıktan sonra daha önce diseksiyonu yapılmış olan 

abdominal aort, çölyak trunkusun üzerinden cross- clamp konularak veya 

diyafragmanın hemen altından çapraz şekilde cross-clamp konulup üzerinden 

diyafragma açılarak supra diyafragmatik vena cava kesilerek kanın 

boşaltılması sağlanır (Starzl at all. 1984; He, Han,  Fink 2018). 

Son olarak olabildiğince hızlı bir şekilde organlar sırasıyla kalp, 

akciğer, karaciğer, pankreas, ince bağırsak, böbrek, damarlar ve dalak usulüne 

uygun olarak çıkartılır (Hwang at all. 2020; Kaya, E. 2010; Koç, C. 2012; 

Starzl at all. 1984; He, Han,  Fink 2018). 

Aorta verilen soğuk solüsyonlar renal arteriyel sisteme geçer, 

perfüzyon sonrası inferior vena cava yoluyla dışarı çıkar ve buradan aspire 

edilerek boşaltılır. Aspire edilen sıvının berraklaştığı görüldüğünde perfüzyon 

tamamlanmış olur ve sıvı infüzyonu sonlandırılır. Aort çölyak trunkusun 

üzerinden daha önce tanımlanan bir seviyeden kesilir ve vena cava renal 

venlerin girişinin üzerinde kesilir (Starzl at all. 1984; He, Han,  Fink 2018). 
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Perfüzyon tamamlandıktan sonra, sol renal ven inferior vena cava ile 

birleşim yerinden serbestleştirilir. Sol renal ven, inferior vena kavadan küçük 

bir parçayı içine alacak şekilde kesilerek ayrılır. İnferior vena cava, sağ renal 

venin alıcı anastomozunda kullanılmak üzere sağ renal venin distalinden ve 

proksimalinden yaklaşık 1 cm mesafe bırakılarak kesilir. Abdominal aortun 

üzerinden vena cava sağa lateralize edilir. Abdominal aort üzerindeki adipoz 

doku temizlenip abdominal aort tamamen sertbestleştirilir. Perfüzyon kanülü 

tespit sütürleri kesilerek abdominal aorttan çıkartılır. Abdominal aort ön 

yüzünden distalden proksimale vertikal olarak orta hattan kesilerek ikiye 

ayrılır. İkiye ayrılan aortun içinden renal arterlerin orifisleri net olarak 

görüldükten sonra aort orta hattan posterioru serbestleştirilerek içerden ikiye 

bölünerek sağ ve sol böbrek damarları birbirinden ayrılır (Resim 5).  
 

 
Resim 5: Aortun ikiye bölünerek renal arterlerin ayrılması 

İkiye ayrılan aort parçaları sağa ve sola posteriordan renal altın üçgen 

korunarak diseke edilir, tamamen serbestleştirilir. Bağırsaklar tekrar batına 

yerleştirilir, sol yan taraftan Told fasyası açılır, sol üreter ve sol gonadal ven 

bulunur. Mesanenin hemen proksimalinden sol üreter ve sol gonodal ven 

kesilerek beraber klemplenir, kılavuzluğunda böbreğe ulaşılır. Böbrek 

çevresinde gerota fasyası ile beraber çıkartılır. Sol ve sağ böbreğin üreterleri, 



TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 14 

altın üçgen olarak tanımlanan, kenarları renal arter-ven, proksimal üreter ve 

böbrek tarafından oluşturulan, bölgede bulunan vasküler yapılar ve lenfatikler 

korunmalıdır (Resim 6). 

Resim 6: Altın üçgen 

Resim 7: Böbrek Gerota fasyası ile beraber çıkarılır 
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Üstte sol sürrenal bez ile beraber diseke edilerek tamamen 

serbestleştirilerek sol böbrek çıkarılır. Sağ böbrekte aynı şekilde üreteri 

mesaneye yakın yerden kesilerek kılavuzluğunda böbreğe ulaşılır. Sağ 

gonadal ven sol gonadal venden farklı olarak üreterden ayrılarak kadavrada 

bırakılır. Önceden serbestleştirilmiş olan renal arter, renal ven vena cava 

korunarak gerota fasyası ile beraber sağ sürrenal bezi içine alacak şekilde 

çıkartılır (Resim 7). Böbreğe nakil için gerekli diseksiyonlar alıcıya 

takılmadan önce bench masasında yapılır (Marino at all. 2000; Hwang at all. 

2020; Starzl at all. 1984).  

Alınan böbrekler sırasıyla kırılmış buz dolu kabın içine yerleştirilmiş 

taşıma torbasına bırakılır. Burada UW veya EC solüsyonu ile bir kez daha 

perfüze edilir. Böbrek perfüzyonuna böbrek tamamen perfüzyon sıvısı ile 

kaplanıncaya kadar devam edilmelidir. Böbrek tamamen solüsyonla 

kaplandıktan sonra torba içinde hava kalmayacak şekilde bağlanır ve 2. bir 

torbanın içine yerleştirilerek içine 500 cc soğuk Ringer laktat konularak ağzı 

bağlanır, 3. torbaya yerleştirilir. Üçüncü torba da 500 cc soğuk ringer laktat 

konulduktan sonra ağzı bağlanır, içi buz dolu derecesi ölçülebilir taşıma 

kabına yerleştirilir (Hwang at all. 2020; Kaya, E. 2010; Koç, C. 2012; Starzl 

at all. 1984).  

Bir başka çıkartma yöntemi olarak her iki böbrek blok halde çıkartılıp 

Bench masasında ayrılabilir. Bu teknikte perfüzyon kanülü abdominal aorttan 

çıkarılmaz. Üreterler mesaneye yakın yerden kesilip asılırken perfüzyon 

kanülü ve vena cava yukarı doğru bir asistan tarafından askıya alınır. Aortun 

arkasından üreterler korunarak böbrekler sırasıyla birer birer yukarı doğru 

çekilerek adipoz doku diseksiyonu yapılır. Dikkat edilmesi gereken bu işlem 

sırasında böbreklerin arkaya düşmemesidir. Böbreklerin arkasındaki tüm 

yapılar vertebralara ve kaslara yakın olacak şekilde kesilerek önceden kesilen 

aorta ve inferior vena kavaya kadar çıkılır. Diseksiyon tamamlandıktan sonra 

mide ve bağırsaklarla arasındaki doku kesilerek böbrekler batından tek parça 

olarak çıkartılır. Bench masasında buz dolu kaba yerleştirilmiş kompres 

üzerinde posteriordan ikiye ayrılır veya tek parça halinde bırakılacaksa tek 

parça halinde perfüzyon solüsyonu ile perfüze edilir. Paketleme işlemi aynı 

şekilde yapılır (Starzl at all. 1984; He, Han,  Fink 2018).   

Böbrekler vücuttan toplu olarak alınır ve başka bir masadaki kırılmış 

buz dolu kaba yerleştirilir. Burada böbrekler sağ ve sol olmak üzere ayrılır 

veya tek parça halinde bırakılacaksa tek parça halinde ringer laktat, UW ve 

EC solüsyon ile tekrar perfüze edilir. Böbrekler paketlenmeden önce tamamen 

solüsyon ile kaplanmış olmalıdır.  
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Her iki böbrek tek parça halinde çıkarılmış ise ikiye ayırmanın en 

güvenli yolu yan masaya buz dolu kabı üzerine serilmiş kompres üzerine ters 

olarak konulmasıdır. Bu şekilde aort arka duvarı ön planda olacaktır. Aortun 

arka duvarı arter dallanmaları kontrol edilerek uzunlamasına kesilir ve aortun 

içinden çıkan renal arter orifisleri sağda ve solda net olarak görülür. Sol renal 

ven diseksiyon sırasında inferior vena cavadan ayrılmışsa renal arterler 

görüldükten sonra aort ön duvarı içerden rahatça kesilerek böbrekler sağ ve 

sol olarak ikiye ayrılmış olur. Sol renal ven inferior vena cavadan 

ayrılmamışsa dikkatli diseksiyon yapılmalıdır aksi halde renal venler zarar 

görebilir (Hwang at all. 2020).  

Böbrekler veya tüm organlar çıkarıldıktan sonra, iliak arterler ve 

venler bifurcation altından genellikle karaciğer naklinde kullanmak için 

çıkarılır, nakil sırasında kullanılmak üzere soğuk perfüzyon solüsyonda 

saklanır. Son olarak alıcı cross-matchinde kullanılmak için dalağın bir parçası 

ile İnguinal, paraaortik ve mezenterik lenf nodları alınarak ayrı kaplarda 

soğuk perfüzyon sıvısı içine konulur (Hwang at all. 2020; Kaya, E. 2010; He, 

Han,  Fink 2018). 

Organ çıkartımı tamamlandıktan sonra donörün cerrahi insizyonunu 

kapatma işlemi özenle yapılmalıdır. Açık kalan büyük damarlardan olabilecek 

kan ve sıvı drenajları donör cenazesinin cildinin ıslanmasına neden 

olabileceği için açık kalan damar ağızları uygun sütür materyalleri ile 

olabildiğince bağlanmalıdır. Bu işlem bittikten sonra ortaya çıkan boşluklar 

yine aynı nedenlerle aspiratör ve kompresle kurulanmalıdır. Tüm tabakalar 

usulüne uygun, cilt subkutiküler olarak kapatılmalıdır (Resim 8). Bu hem 

donöre hem de ailesine karşı gösterilmesi gereken saygı gereğidir. Donör 

cenazesinde ortaya çıkabilecek kötü görüntülerin toplumsal olarak organ 

bağışına olan olumlu bakış açısını kötü etkileyebileceği unutulmamalıdır.  
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Resim 8: Organ çıkartımı tamamlandıktan sonra donörün cerrahi insizyonunun 

kapatılması 
 

SONUÇ 

Kadavra veya canlıdan organ alınması, organ nakli eğitimlerini 

tamamlamış nakil cerrahları tarafından yapılmalıdır. Organ naklinden iyi 

sonuç alabilmek, yoğun bakım ünitesinde yatan hastanın beyin ölümünün 

tespitinden, organın takılmasına kadar olan sürecin hızlı ve hatasız olarak 

yapılmasını gerektirir.  

Beyin ölümü tespit edildiğinde, organ bağışı için donörün ailesinden 

gerekli onamlar alındıktan sonra donör bilgileri Bölge Organ Koordinasyon 

Merkezine iletilir. Bu bilgiler ulusal veri sistemine girdikten sonra Ulusal 

Koordinasyon Merkezi onayı ile Bölge Organ Koordinasyon Merkezine bağlı 

nakil üniteleri ile iletişime geçilir. Bu süreç hızlı olarak tamamlanmalıdır. 

Bazen bu süreçte donör kaybı olabilmektedir. Cerrahi başladığında organ 

naklinden en iyi bir sonucu elde etmek, iskemik zamanı en aza indirmek ve 

alınacak organların vasküler yapılarını, bütünlüğünü korumak için operasyona 

katılan anestezi ekibi ve tüm cerrahi bölümler arasında iletişime özen 

gösterilmesi önemlidir.  

Nakil yapılan hastaneler arasında ortak cerrahi protokol oluşturulması 

için nakil cerrahlarını bir araya getiren toplantıların düzenli olarak yapılması 
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önemlidir. Aynı şekilde düzenli yapılan organ nakil toplantıları nakil hakkında 

yüzeyel bilgisi olan sağlık çalışanlarında farkındalık yaratacaktır. Sonuç 

olarak beyin ölümü tespiti artışı bağışlanan organ artışını beraberinde organ 

bekleyen hastaların organ nakliyle sağlıklarına kavuşmalarını sağlayacağı için 

teşvik edilmelidir. 
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GİRİŞ 

İnme yüksek ölüm riski taşıyan bir durumdur. Her yıl dünya çapında 

on dört milyon insan inmeden ölmekte ve 50 milyondan fazla kişi kalıcı 

sakatlık ile yaşamını sürdürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre inme, 60 

yaş üstü insanlar için ikinci önde gelen ölüm nedeni ve 15-59 yaş arasındaki 

kişilerde beşinci önde gelen ölüm nedenidir (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2022b). İnmelerin %70'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde 

meydana geldiği tahmin edilmektedir (World Health Organization, 2021). 

İnme insidansı yaşla birlikte önemli ölçüde artmakta, ancak inmelerin 

%60'ından fazlası 70 yaşın altındaki kişilerde ve %16'sı 50 yaşın altındaki 

kişilerde görülmektedir (World Stroke Organization, 2022). 

İnme, beynin kan beslenmesinin bozulduğu, oksijen açlığına, beyin 

hasarına ve fonksiyon kaybına neden olan bir durumdur (World Stroke 

Organization, 2022). İnme, bir şey beynin bir kısmına olan kan akımını 

engellediğinde veya beyindeki bir kan damarı yırtıldığında meydana gelir 

(NCDA, 2022). Her iki durumda da beynin bölümleri hasar görür. İnme, 

ölüme, kalıcı beyin hasarına ve sakatlığa sebep olabilir (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2022a; NHLBI, 2022a; Mayo Clinic, 2022). 

İskemik İnme:  

Tüm vakaların %85'ini oluşturan kan pıhtıları veya diğer partiküllerin 

kan akışını bozması (Mayo Clinic, 2022) veya plak adı verilen yağ 

birikintilerinin kan damarlarında birikerek tıkanmalara neden olmasıyla 

meydana gelebilir (Stroke Association, 2022; Centers for Disease Control and 

Prevention, 2022a). 

Hemorajik İnme:  

Beyinde bir arter kan sızdırdığında veya yırtıldığında hemorajik inme 

meydana gelir. Sızan kan, beyin hücrelerine baskı yapar ve bu da onlara zarar 

verir (Centers for Disease Control and Prevention, 2022a; NHLBI, 2022b). 

Geçici İskemik Atak:  

Beynin kan akışının geçici olarak kesintiye uğraması durumu olarak 

adlandırılır (Stroke Association, 2022; Mayo Clinic, 2022). Geçici iskemik 

atak bazen "mini inme" olarak tariflenmektedir. Başlıca inme türlerinden 

farklıdır, geçici iskemik atakta beyne giden kan akımı yalnızca kısa bir 

süreliğine bloke olur ve bu durum genellikle 5 dakikayı geçmez (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2022a; Stroke Association, 2022). 
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İnme Belirtileri: Yüz, kol veya bacakta, vücudun bir tarafında ani 

uyuşukluk veya güçsüzlük, konuşma güçlüğü veya konuşmayı anlamada 

zorluk, ani görme bozukluğu, ani-şiddetli baş ağrısı ve kusma, yürüme 

güçlüğü, baş dönmesi, denge kaybı veya koordinasyon eksikliği inme 

belirtileri arsındadır (World Stroke Organization, 2022; NHLBI, 2022a; Mayo 

Clinic, 2022; World Health Organization, 2022; NHS, 2022). 

İnme Risk Faktörleri: Yüksek kan basıncı, diyabet, koroner kalp 

hastalığı, atriyal fibrilasyon, kalp kapak hastalığı ve karotis arter hastalığı, 

yüksek kolesterol seviyeleri, sigara içmek, beyin anevrizmaları veya 

arteriyovenöz malformasyonlar, viral enfeksiyonlar, lupus veya romatoid 

artrit gibi iltihaplanmaya neden olan durumlar, ileri yaş, erkek cinsiyet, obez 

olmak, fiziksel hareketsizlik, alkol kullanımı, kişisel veya ailede inme veya 

kalp krizi öyküsü, sağlıksız beslenme, stres ve depresyon, oral kontraseptifler, 

IV (intravenöz) uyuşturucu kullanımı risk faktörleri olarak tespit edilmiştir 

(World Health Organization, 2021; World Stroke Organization, 2022; NCDA, 

2022; Mayo Clinic, 2022; NHLBI, 2022b; Johns Hopkins Hospital, 2022 ). 

Bu çalışmada Web of Science veritabanında yer alan inme konulu 

çalışmaların incelenmesi amaçlandı. Web of Science veritabanına ‘Stroke’ 

arama terimi kullanılarak arama yapıldı.1976-2021 yılları arasında olan 

çalışmalar Web of Science özelliklerine göre kategorize edildi. 

BULGULAR 

1976-2021 yılları arasında Web of Science veritabanında ‘inme’ 

konulu 692,297 çalışma olduğu saptandı. Bu çalışmaların en sık 2021 yılında 

40,132 çalışma ile olduğu saptandı. Onu sırasıyla 40,032 çalışma ile 2019 yılı 

ve 39,837 çalışma ile 2020 yılının izlediği tespit edildi. Çalışmaların 2002 yılı 

sonrası önemli oranda arttığı belirlendi. Çalışmaların yıllara göre dağılımı 

tabloda belirtildi (Tablo 1). 
 

Tablo 1. Yıllara göre çalışmaların dağılımı 

Yıllar Sayı 

2021 40,132 

2020 39,837 

2019 40,032 

2018 38,138 

2017 37,574 

2016 35,793 

2015 35,887 

2014 32,966 
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2013 32,439 

2012 28,429 

2011 26,739 

2010 24,286 

2009 23,480 

2008 20,649 

2007 18,523 

2006 17,123 

2005 16,350 

2004 15,232 

2003 13,113 

2002 11,928 

 
Çalışmaların yayınlandığı dil olarak İngilizce’nin ön planda olduğu 

tespit edildi. Bu durum yayın literatüründe İngilizce’nin ne kadar önemli 

olduğunu, bu çalışma için literatürün %95’in üzerinde bir oranı oluşturduğunu 

göstermektedir. İngilizceyi sırasıyla Almanca (4,543), İspanyolca (3,226), 

Fransızca (2,098) ve Rusça (2,064) dilleri izledi. Çalışmaların yayınlandığı 

diller tablo 2’de belirtildi. 

Tablo 2. Çalışmaların yayınlandığı diller 

Dil Sayı 

İngilizce 677,360 

Almanca 4,543 

İspanyolca 3,226 

Fransızca 2,098 

Rusça 2,064 

Portekizce 560 

Türkçe 404 

Polonyaca 370 

İtalyanca 354 

Korece 338 

Çekçe 279 

Japonca 232 

Çince 154 

Hollandaca 130 

Bulgarca 50 

Norveççe 50 

Sırpça 38 
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Yunanca 30 

Hırvatça 28 

Ukraynaca 27 

Çalışmaların en sık Amerika Birleşik Devletleri menşeiili dergilerde 

(369,606) yayınlandığı saptandı. Bu durum Amerika’nın tıp literatüründe 

etkisini göstermekle birlikte onu sırasıyla Çin (48,776), Kanada (46,473), 

İngiltere (45,233), Almanya (40,917) ve Japonya (32,555) izlemekteydi. 

Çalışmaların yayınlandığı dergilerin bulunduğu ülkeler tablo 3’te sunuldu. 

Tablo 3. Çalışmaların yayınlandığı ülkeler 

Ülkeler Sayı 

Amerika 369,606 

Çin 48,776 

Kanada 46,473 

İngiltere 45,233 

Almanya 40,917 

Japonya 32,555 

İtalya 27,755 

Avustralya 22,461 

Fransa 22,005 

Hollanda 17,760 

Kuzey Kore 17,457 

İspanya 16,397 

İsveç 14,068 

İsviçre 12,121 

Hindistan 10,253 

Tayvan 10,135 

İskoçya 9,151 

Danimarka 8,700 

Bangladeş 422 

Vietnam 416 

Çalışmaların türleri içerisinde en sık yayının makale (512,373) 

türünde olduğu saptandı. Makaleyi, 76,295 toplantı özeti, 58,757 derleme 

türleri izledi. Makale türünün en çok oranda bulunması bu türün bilimsel katkı 

açısından yaygın kullanılan bir yöntem olduğunu göstermektedir. 

Çalışmaların yayınlandığı türler tablo 4’te gösterildi. 
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Tablo 4. Çalışmaların yayınlandığı türler 

Yayın Türü Sayı 

Makale 512,373 

Toplantı Özeti 76,295 

Derleme Makale 58,757 

Bildiri 37,620 

Editöryal Metin 21,856 

Mektup 14,838 

Not 5,737 

Kitap Bölümü 4,835 

Erken Erişim 4,043 

Düzeltme 2,072 

Haber Öğesi 1,116 

Kitap İncelemesi 310 

Yeniden yazım 162 

Geri çekilmiş yayın 156 

Biografik-öğe 112 

Veri yazısı 110 

Tartışma 90 

Düzeltme - ekleme 83 

Geri çekilmiş yayın 79 

Şiir 52 
 

Çalışmaların en çok Elsevier (146,811)  yayın evinde yayınlandığı 

tespit edildi. Lippincott Williams & Wilkins (89,955), Wiley (68,155), 

Springer Nature (63,647) yayınların çok olduğu diğer yayınevleriydi. 

Çalışmaların yayınevleri tablo 5’te sunuldu. 

Tablo 5. Çalışmaların basıldığı yayınevleri 

Yayıncı (Yayınevi) Sayı 

Elsevier 146,811 

Lippincott Williams & Wilkins 89,955 

Wiley 68,155 

Springer Nature 63,647 

Sage 25,498 

Oxford Univ Press 19,221 

Taylor & Francis 16,605 

Karger 13,247 

IEEE 13,090 

Soc Neuroscience 10,622 

Amer Physiological Soc 9,293 
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Public Library Science 8,820 

Frontiers Media Sa 8,232 

Amer Heart Assoc 7,693 

Bmj Publishing Group 7,392 

Amer Medical Assoc 5,442 

Natl Acad Sciences 5,395 

Mdpi 5,282 

Amer Soc Biochemistry Molecular Biology Inc 4,894 

Thieme Medical Publishers 4,270 

 
Çalışmaların 315,010’u açık erişimli dergilerde yayınlanmıştı. 

Çalışmaların yayınlandığı dergiler içerisinde ilk sırada Stroke (46,648) dergisi 

yer almaktaydı. International Journal of Stroke (14,535), Neurology (12,248), 

Journal of Neuroscience (10,948) ve Brain Research (8,104) inme 

çalışmalarını yayınlayan diğer önemli dergilerdi. Çalışmaların yayınlandığı 

dergi adları ve sayısı tabloda belirtildi (Tablo 6). 

 
Tablo 6. Çalışmaların yayınlandığı dergiler 

Dergi Sayı 

STROKE 46,648 

INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE 14,535 

NEUROLOGY 12,248 

JOURNAL OF NEUROSCIENCE 10,940 

BRAIN RESEARCH 8,104 

CIRCULATION 7,859 

CEREBROVASCULAR DISEASES 7,599 

PLOS ONE 7,485 

JOURNAL OF STROKE CEREBROVASCULAR 

DISEASES 

5,508 

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF 

SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

5,337 

JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 4,906 

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 4,861 

JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 4,392 

ANNALS OF NEUROLOGY 4,230 

JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 4,021 

EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 3,954 

JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 3,854 

JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND 

METABOLISM 

3,831 

NEUROSCIENCE 3,690 

EXPERIMENTAL NEUROLOGY 3,237 
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Çalışmalar Web of Science kategorizasyonu içerisinde en sık sırasıyla 

Klinik Nöroloji (178,685), Sinirbilimleri (162,670) ve Periferik Vasküler 

Hastalık (109,682) kategorisinde yer almaktaydı. Çalışmaların bulundukları 

Web of Science kategorisi tabloda belirtildi (Tablo 7). 

Tablo 7. Çalışmaların yer aldıkları Web of Science kategorisi 

WEB OF Science kategori Sayı 

Klinik Nöroloji 178,685 

Sinirbilimleri 162,670 

Periferik Vasküler Hastalıklar 109,682 

Kardiak-Kardiyovasküler sistem 61,067 

Biyokimya-Moleküler Biyoloji 37,651 

Tıp-Genel Dahiliye 34,537 

Cerrahi 27,916 

Farmakoloji 26,852 

Multisipliner Bilimler 23,989 

Hücre Biyolojisi 22,945 

Rehabilitasyon 22,649 

Radyoloji-Nükleer Tıp- Tıbbi 

görüntüleme 

22,166 

Fizyoloji 19,189 

Tıp Araştırma Deneyleri 17,456 

Endokrin ve Metabolizma 15,846 

Hematoloji 14,695 

Psikiyatri 13,319 

Biyomedikal Mühendislik 12,921 

Çevre ve Halk Sağlığı 11,562 

Geneyik-Kalıtım 11,329 
 

Çalışmaların afilasyonunda en sık University of California System 

(44,641), Harvard University (34,934), University of Texas System (17,745) 

ve National Institutes of Health NIH USA (17,241) yer almaktaydı. 

Çalışmaların afilasyon bilgisi tablo 8’de sunuldu. 

 
Tablo 8. Çalışmaların Afilasyon bilgisi. 

Afilasyon Sayı 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM 44,641 

HARVARD UNIVERSITY 34,934 

UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 17,745 

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH NIH USA 17,241 

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 16,661 

US DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS 14,962 

VETERANS HEALTH ADMINISTRATION VHA 14,800 

MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL 13,831 
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PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER 

EDUCATION PCSHE 

13,579 

UNIVERSITY OF TORONTO 13,550 

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 13,445 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 13,275 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO 13,084 

COLUMBIA UNIVERSITY 12,582 

UNIVERSITY OF LONDON 12,000 

UDICE FRENCH RESEARCH UNIVERSITIES 11,925 

UNIVERSITY OF WASHINGTON 10,637 

UNIVERSITY OF WASHINGTON SEATTLE 10,562 

MAYO CLINIC 10,553 

STANFORD UNIVERSITY 10,108 

WASHINGTON UNIVERSITY WUSTL 10,030 

UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 17,745 

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH NIH USA 17,241 

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 16,661 

US DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS 14,962 

SONUÇ 

İnme konusunda yapılan çalışmaların en sık makale olarak 

yayınlandığı belirlendi. Makaleler en çok İngilizce dilinde 

yayınlanmıştı. İnme konusunda yayınlanan dergilerin en çok 

Amerika’da yerleşik olduğu saptandı. Özellikle makale sayısının son 

yıllarda arttığı saptandı. Elsevier yayınevi en önemli yayıncı olarak 

saptandı. Dergiler içerisinde ‘Stroke’ inme konusunda en çok yayın 

yapan dergiydi. Çalışmaların önemli oranda ve bazı çalışmaların aynı 

anda birkaç yerden fon kullandığı saptandı. 
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GİRİŞ 

Tiyoktik asit olarak da bilinen α-lipoik asit (ALA), IUPAC ismi: 5-

(1,2-ditiolan-3-il)pentanoik asit (kimyasal formülü: C8H14O2S2), lipoik asit 

sentaz sistemi tarafından mitokondride sentezlenir. Ayrıca bitkisel (brokoli, 

ıspanak, patates, maya, domates, Brüksel lahanası, havuç, pancar ve pirinç 

kepeği) veya hayvansal kaynaklı diyet kaynaklarından elde edilir (Ergene, 

2018)  

ALA güçlü bir endojen ve ekzojen antioksidandır. Ġndirgenmiş formu 

olan dihidrolipoik asit (DHLA) aktif metabolitidir. ALA, hücrelerin hücre 

zarında, sitoplazmasında ve hücre dışı boşluğunda, özellikle de en yoğun 

olarak mitokondride dağılır (Lv vd., 2022) ALA, çeşitli mitokondriyal 

enzimler için bir kofaktördür (J. Tripathy, A. Tripathy, Thangaraju, Suar, 

Elangovan, 2018). Antioksidan aktivitesi iyi çalışılmıştır (Güzel, 2021; Li vd., 

2022; Lopez-Maldonado vd., 2021; Mohammed vd., 2021). Antioksidan 

destek olarak ve klinik etkileri elde etmek için yüksek ALA dozları gereklidir 

(Khan, Singh, Dahiya, Abdel-Daim, 2022). ALA’nın antidiyabetik (Gosselin, 

Chrapowitzky, Rideout, 2019), antiobezite (Kucukgoncu, Zhou, Lucas, Tek, 

2017), hipotansif (Ong, Vohra, Zhang, Sutton, Whitworth, 2013) ve 

hipolipidemik (Erickson, Zafron, Harding, Marinangeli, Rideout, 2020) 

etkileri dahil olmak üzere çeşitli farmakolojik etkilere sahip olduğu literatürde 

yer almaktadır. ALA’nın metabolik sendromla ilişkili bileşenleri iyileştirdiği 

(Najafi, Mehri, Ghasemzadeh, Hosseinzadeh, 2022), retinal dejenerasyona 

karşı önemli ölçüde koruma etkisinin olabileceği (Taurone vd., 2022), ALA 

nanokapsüllerinin topikal uygulamasının epidermal keratinositin 

çoğalmasında ve bazal tabakadaki hücre oranında artış gözlendiği (Kubota 

vd., 2019) ve kalp damar sağlığı üzerinde glutatyon düzeylerini artırarak 

olumlu etkilere sahip olabileceği (Bedir Yapar ve Eskiocak, 2014) literatürde 

yer almaktadır.   

Bir klinik çalışmada günlük 600-2400 mg dozun güvenilir olduğu 

bildirilmiştir (Ruessmann, 2009). Klinik araştırmalar ALA kullanılması ile 

karsinojenik etkilerin olmadığını göstermiştir. Yüksek dozlarda bile ciddi yan 

etkiler gözlenmemiştir. Gebelik boyunca ALA kullanımıyla ilgili zararlı yan 

etki bilgileri elde edilememiştir (Packer, Kraemer, Rimbach, 2001). 

Bu derlemenin amacı, ALA'nın nörodejeneratif hastalıklara etkisinin 

araştırıldığı çalışmalardan elde edilen güncel sonuçlarla, nöroprotektif 

etkisinin anlaşılmasını sağlamaktır. 
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1. ALA’NIN NÖROPROTEKTİF ETKİSİ

Nörodejeneratif hastalıklar, sinir sisteminde ilerleyici ve geri dönüşü

olmayan hasarlara neden olur. Nörodejeneratif bozukluklara neden olan 

mekanizmalar değişebilir ancak nörodejenerasyonun, serbest radikallerin 

birikmesinden ve endojen antioksidan sistemin azalan işlevinden kaynaklanan 

oksidatif stresten büyük ölçüde etkilendiği gösterilmektedir (Barnham, 

Masters, Bush, 2004). Serbest radikaller; lipidler, proteinler ve DNA gibi 

hücresel bileşenleri okside ederek nöronal hasara ve ölüme neden olur. 

Nöronları bu tür oksidatif hasardan korumak nörodejeneratif hastalıklara karşı 

kritik bir terapötik strateji olarak görülmektedir (Uppakara vd., 2020). 

ALA, in vitro ve in vivo olarak güçlü bir lipofilik antioksidan olup 

ayrıca kan-beyin bariyerini kolayca geçer. ALA, reaktif oksijen türleri (ROS) 

ve nöronal hasarın oluşumunu inhibe ederek, protein seviyelerini modüle 

ederek, lipit peroksidasyonunu azaltarak, T lenfositerin ve monositlerin 

SSS’ne göçünü önleyerek ve nörotransmiter ile antioksidan seviyelerini 

olumlu bir şekilde etkileyerek nöroprotektif etkisini gösterir. Bu nedenle, 

nörodejeneratif bozuklukların tedavisinde terapötik bir bileşen olarak 

ALA'nın uygulanması umut vericidir (Mitsui Y. vd., 1999). ALA’nın hücre 

içi glutatyon seviyelerini artıran antioksidan özelliklere sahip bir ROS 

temizleyici molekül olduğu bilinmektedir (Röhnert vd., 2012). Astroglia 

hücrelerinde GSH seviyelerini 1,4 kata kadar artırabilmektedir (Fava vd., 

2013). Hücre dışı yüksek glutamat seviyeleri nöronal hasar ve 

dejenerasyondan sorumludur (Roy ve Packer, 1998). Yapılan bir çalışmada 

ALA'nın C6 glial hücrelerini glutamat kaynaklı sitotoksisiteden koruduğu ve 

düşük ALA konsantrasyonunun, yüksek hücre dışı glutamatın olumsuz 

etkilerini azalttığı gösterilmiştir (Han vd., 1997). ALA’nın HT22 hücrelerinde 

etanolün neden olduğu oksidatif stresle ilişkili nörotoksisite açısından yararlı 

bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (Pirlich, Kiok, Sandig, Lochs, Grune, 

2002). Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde omurilik iskemisi hasarı üzerine 

ALA’nın nöroprotektif etkisini incelemek için yetişkin Yeni Zelanda 

tavşanları ile gerçekleştirilen bir çalışmada, tedavi grubuna 100 mg/kg ALA 

verilmiştir ve nitrik oksit, glutatyon, malondialdehit ve süperoksit dismutaz 

düzeyleri ölçülmüştür. Çalışmada ALA'nın olumlu etkileri gösterilmiştir 

(Emmez vd., 2010). 

1.1. ALA ve Alzheimer Hastalığı (AH) 

Alzheimer Hastalığı (AH)’da merkezi kolinerjik nörotransmisyonda 

düşüş gözlenmesi, AH’nin tedavisinde ilk nesil ilaçlar olan asetilkolinesteraz 
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(AChE) inhibitörlerinin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu ilaçlar yalnızca 

semptomatik bir tedavi sunmuş ve uzun süreli uygulamada sınırlı etki 

sağlamıştır. Yapılan çalışmalar, antienflamatuvar ve antioksidan ajanların 

AH’nin tedavisinde etkili olabileceğini düşündürmektedir (Hager, Marahrens, 

Kenklies, Riederer, Münch, 2001).  

ALA, nöroprotektif bir ajan olarak AH’da, asetilkolin (ACh) 

üretimini ve ROS’dan kurtulma sürecini arttırma, hidroksil radikal üretimini 

engelleme gibi birçok farklı rol oynamaktadır. On yıllık küçük epidemiyolojik 

çalışmalar, ALA'nın demans hastalarında oynadığı rol hakkında kanıtlar 

sunmaktadır (Fava vd., 2013). 

ALA, kolin asetiltransferazı aktive ederek ve glikoz alımını 

yükselterek ACh üretimini stimüle edip sonuç olarak ACh üretimi için daha 

fazla asetil-CoA sağladığından, AH'nin oluşum prensiplerine müdahale 

edebilmektedir. (Tóth, Cseh, Vécsei, 2021). AH’de ALA etkisini araştıran bir 

çalışma, ALA'nın hipokampal nöronları amiloid-β kaynaklı nörotoksisiteden 

koruduğunu ve amiloid-β fibrillerinin oluşumunu engellediğini göstermiştir 

(Ono, Hirohata, Yamada, 2006). ALA ile 126 alzheimer hastasının 16 ay 

boyunca tedavi edildiği bir başka çalışma, bilişsel zayıflığın ilerlemesinin 

literatürdeki diğer verilere kıyasla yavaşladığını göstermiştir (Fava vd., 2013). 

Bir klinik çalışmada ise ALA'nın AH'nin ilerlemesi üzerindeki etkisini 

incelemek için 9 hastaya (AChE inhibitörleri ile standart bir tedavi alan) 

günlük 600 mg ALA verilmiştir. ALA tedavisi, nöropsikolojik testlerde sabit 

puanlarla gösterilen hastalarda bilişsel işlevleri stabilize etmiştir (Hager vd., 

2001).  

ALA, nöronal enerji üretiminde de etkilidir. Glikoz metabolizması 

ürünlerini özellikle de piruvat dehidrojenazı aktive eder, glikoz transportunun 

aktivasyonu ile asetil koenzim-A ve ATP üretiminde artış ve nörotransmitter 

sentezinde artış sağlar. ALA’nın glikoz metabolizması ve enerji dengesi 

üzerindeki olumlu etkileri de nöronların işleyişinde önemli rol oynamaktadır. 

Ayrıca antienflamatuvar ve antioksidan etkisi de vardır. Amiloid plakların 

çevresindeki kronik enflamatuvar süreçleri gerileterek serbest radikallerin de 

temizlenmesinde etki gösterir (Hager vd., 2001). ALA, tau patolojisini ve 

nöronal hasarı kontrol etme yeteneğine sahiptir. Ayrıca birkaç kinazın 

aktivitesini modüle ederek taupati gelişimi ve nörodejenerasyona neden olan 

kapain1’in aktivitesini inhibe etmekle kalmayıp aynı zamanda farelerin beyin 

dokusundaki kalsiyum miktarını önemli ölçüde azaltmıştır (Zhang Y. H. vd., 

2018). 



TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ | 38 

Hager vd. (2001)’de 45 yaş üstü 9 hafif ve orta dereceli Alzheimer 

hastasında (tüm hastalar DSM-III şartlarını sağlamaktadır) açık ve randomize 

olmayan bir çalışma yapmıştır. Tüm hastalar ALA ile tedaviye alınmadan 

önce en az 3 ay boyunca rivastigmin veya donepezil ile tedaviye alınmıştır. 

Üç ay sonunda ise tüm hastalara 600mg/gün ALA, kahvaltıdan bir saat önce 

337±80 gün boyunca uygulanmıştır. Hastalara ALA ile tedavi öncesi ve 

sonrasında mini mental durum muayene (MMSE) ve AH değerlendirme 

ölçeği-kognitif alt skor (ADAScog) testleri uygulanarak nöropsikotik 

durumları değerlendirilmiştir. ALA ile tedaviye başlamadan önce hastalar 

bilişsel eğitim ve tedaviye rağmen test sonuçlarında; MMSE’de 2 puanlık bir 

düşme ve ADAScog’da 4 puanlık bir artış gözlenmiştir. ALA ile tedaviye 

başlandıktan sonra yaklaşık bir yıllık izleme sonuçlarına göre MMSE ve 

ADAScog sonuçları sabit kalmış, düşüş gözlenmemiştir. Bu çalışmanın 

sonuçlarına göre AH’de ALA’nın standart tedaviye adjuvan olarak 

verildiğinde olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca ALA’nın 

başarılı bir nöroprotektif tedavi olacağı düşüncesini de desteklemiştir.  

Zhang Y. H. vd. (2018) yaptıkları çalışmada, ALA ile tedavi edilen 

farelerin beyin dokusunda nöral hücre ölümü ile ilgili çeşitli incelemeler 

yapmıştır. ALA ile tedavi sonucu, kaspaz bağımlı apoptoz potansiyel olarak 

inhibe edilirken otofaji ALA takviyesinden sonra önemli bir değişiklik 

göstermemiştir. Ferroptozda rol oynayan tau kaynaklı aşırı demir yükü, lipid 

peroksidasyonu ve enflamasyon, ALA uygulamasıyla önemli ölçüde bloke 

edilmiştir. Bu sonuçlar, nöron kaybının ferroptoz ve tau hiperfosforilasyonu 

başta olmak üzere çeşitli yollarla inhibe edilmesinde ALA’nın önemli rol 

oynadığını göstermektedir ve ALA’nın taupatiler için potansiyel bir tedavi 

olabileceğini düşündürmektedir. 

Vasküler demans (VD), bilişsel gerilemenin yaşandığı, en çok ikincil 

AH’de görülen bir demans formudur. Hayat kalitesinde büyük ölçüde ve geri 

dönüşsüz bir bozulmaya neden olur.  VD’nin ana nedeninin Kronik 

Serebrovasküler Hipoperfüzyon (KSH) olabileceği ve KSH’nin oksidatif 

strese ve oksidatif stresin de bilişsel hasara neden olduğu düşünülmektedir. 

Zhao vd. (2015) ALA’nın öğrenme ve bellek üzerine etkilerini incelemek için 

300 ± 20 g ağırlığındaki beşer yetişkin Wistar sıçanından oluşan deney 

grupları oluşturmuştur.  Bu gruplardan birinde cerrahi prosedür ile ikili ortak 

karotis arter tıkanması ile indüklenen VD modeli olan KSH oluşturmuştur. 

VD grubu ve kontrol grubu, kontrol grubu+ALA grubu ve VD+ALA grupları 

olmak deney grupları oluşturmuştur. ALA uygulanacak gruplara ilk olarak 50 

mg/kg ALA 24 sa. bir olmak üzere 28 gün boyunca uygulanmıştır. Çalışma 
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sonucunda, VD grubu kontrol grubuna kıyasla ROS seviyesi ve 

malondialdehit (MDA) seviyelerinde önemli düzeyde artış gözlenmiştir. 

Bununla birlikte, endojen bir antioksidan olan glutatyon (GSH) düzeyleri ise 

önemli ölçüde azalmıştır. ALA ile tedavi sonucunda ise bu tablo tersine 

dönmüş, ROS ve MDA düzeyleri azalırken GSH düzeyleri artmıştır. Ek 

olarak ALA, hipokampusta ACh ve kolin asetiltransferaz (ChAT) seviyesini 

yükseltmiş ve AChE aktivitesini azaltmıştır. Bu sonuçlar, ALA ile tedavinin, 

ikili ortak karotis arter tıkanması ile indüklenen VD’nin sıçan modelinde 

davranış değişikliklerini önemli ölçüde iyileştirdiğini, oksidatif strese karşı 

koruduğunu ve merkezi kolinerjik sistemi restore ettiğini göstermiştir (Zhao 

vd., 2015). Bu çalışma ALA’nın antioksidan mekanizmalar üzerinden AH’nın 

tedavisinde önemli bir role sahip olabileceğini göstermektedir.  

Arivazhagan, Ayusawa ve Panneerselvam (2006) serebral korteks, 

serebellum, striatum, hipokampüs ve hipotalamus bölgelerinde AChE 

aktivitesinin ALA’ya bağlı etkisini değerlendirmek amacıyla 3-4 aylık 130-

160 g ağırlığında genç ve 22 aydan büyük 380-410 g ağırlığında yaşlı olmak 

üzere iki grup erkek albino rat kullanarak bir çalışma yapmıştır. Her grupta 6 

rat olmak üzere hem genç hem yaşlı ratlardan oluşan ayrı ayrı kontrol grubu, 7 

gün ALA uygulanan grup ve 14 gün ALA uygulanan grup olmak üzere 

toplam 6 farklı grup oluşturulmuştur. ALA uygulanan gruplara 100 mg/kg ip 

yolla 24 saatte bir uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmanın sonuçları 

değerlendirildiğinde yaşlı ratların beynindeki AChE aktivitesinin genç ratlara 

göre %25 azaldığı, uygulamanın hem genç hem de yaşlı ratlarda AChE 

aktivitesini artırdığı gözlenmiştir. Bu sonuçlar ALA’nın yaşlanmaya bağlı 

enzim aktivitelerinin azalmasını önlediğini göstermektedir. 

Mahboob vd. (2016) ALA’nın muskarinik reseptör ekspresyonu, 

muskarinik reseptörlere afinite ve ChAT ekspresyonununa etkisini incelemek 

amacıyla BALB/c fareleri ile bir çalışma yapmıştır. Çalışmada sekizer 

hayvandan oluşan kontrol grubu, alüminyum klorür (AlCl3) verilerek 

nörotoksisite modeli oluşturulmuş grup ve AlCl3+ALA verilerek tedavi edilen 

grup olmak üzere 3 grup oluşturulmuştur. AlCl3 (150mg/kg/gün) ip yolla, 

ALA (25mg/kg/gün) yemle karıştırılarak oral yolla 12 gün boyunca 

uygulanmıştır. Al kan beyin bariyerini geçen ve beyinde birikerek 

nörodejeneratif ve bilişsel bozukluklara ve ROS oluşumuna neden olan 

nörotoksik bir ajandır. Oksidatif stres kaynaklı hasar sonucunda kolinerjik 

disfonksiyon oluşur. Nörotoksisite modeli oluşturulmuş gruba ALA verilerek 

ALA’nın nöroprotektif etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, AlCl3 ile 

oluşturulan nörotoksisite modelinde ChAT ekspresyonu hem amigdalada hem 
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hipokampüste azalırken ALA ile tedavi sonucunda hem amigdalada hem 

hipokampüste önemli ölçüde artmıştır. Buna bağlı olarak ACh sentezi de 

artacağı için AH’nin semptomlarında ciddi anlamda düzelmeler gözlenmiştir. 

Bu çalışmaya göre ALA’nın kolinerjik sistemler üzerinden AH üzerinde 

önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. 

De Sousa vd. (2018) ALA’ya bağlı AChE prefrontal korteks, 

hipokampüs ve striatumda incelemek amacıyla in vivo bir kortikosteroit 

depresyon modeli oluşturulmuştur. Kortikosteroit nöronal hasara ve beyin 

bölgelerinin boyutunda azalmaya neden olup, bilişsel bozukluklara neden 

olacağı için depresyon modeli için kortikosteroid tercih edilmiştir. 

Kortikosteroid ile oluşturulmuş depresyon modelinin tedavisi için ise 

desvenlafaksin ve ALA tek başına ve kombine olmak üzere farklı deney 

hayvanı gruplarına uygulanmıştır. Kortikosteroid kontrol grubu hariç tüm 

gruplara 20 mg/kg subkutan yolla 14 gün boyunca 24 sa. bir uygulanmıştır. 14 

günün sonunda ALA uygulanacak gruplara 100 mg/kg ve 200 mg/kg 

dozlarında ALA; desvenlafaksinde gruplara 10 mg/kg ve 20 mg/kg 7 gün 

boyunca 24 sa. bir uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, kontrol grubuna kıyasla 

kortikosteroit muamelesiyle depresyon modeli oluşturulan farelerin prefrontal 

korteks, hipokampüs ve striatumda AChE aktivitesi önemli ölçüde artış 

göstermiştir. Kortikosteroid ile depresyon modeli oluşturulan fareler ALA ile 

tedavi edildiklerinde ise ALA dozu arttıkça prefrontal korteks, hipokampüs ve 

striatumdaki AChE miktarı azalmıştır. Böylece ACh yıkımının azalmasına 

neden olarak Alzheimer tablosunda iyileşmeler gözlenmesini sağlayacağı 

sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışma, ALA’nın kolinerjik sistem üzerinden 

AH tedavisinde önemli bir role sahip olabileceğini desteklemektedir. 

1.2. ALA ve Parkinson Hastalığı 

Parkinson Hastalığı (PH) patogenezinde, mikroglia aktivasyonu ile 

oksidatif stres ve nöroenflamasyon, çok önemli bir rol oynamaktadır. ALA, 

mitokondriyal bir besin kabul edilerek oluşturulan PH hücre modelinde, ALA 

ve asetil-L-karnitinin kombine ön muamelesi, kompleks I aktivitesi, ATP 

üretimi ve mitokondriyal membran potansiyelini azaltarak mitokondriyal 

disfonksiyonu önlemektedir (Zhang H. vd., 2010). ALA'nın PH'deki bir diğer 

önemli rolü, beyindeki monoamin konsantrasyonlarını değiştirme yeteneğidir 

(Santos vd., 2010). ALA’nın, monoamin metabolizmasını etkilediği ve AChE 

aktivitesini artırarak ACh konsantrasyonunu değiştirdiği yapılan bir çalışmada 

gösterilmektedir (Li DW vd., 2013) 
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Rotenon ile muamele edilen parkinsonyan ratlarda, üç doğal 

antioksidanın nöroprotektif mekanizmalarının incelendiği bir çalışmada, ALA 

uygulaması motor fonksiyon bozukluğunu iyileştirmiş, dopaminerjik 

nöronları dejenerasyondan korumuş ve substantia nigrada a-sinüklein 

birikimini azaltmıştır. Ayrıca M1 mikrogliada, nükleer faktör-κB (NF-

κB) aktivasyonunu ve pro-enflamatuvar sitokinlerin ekspresyonunu bloke 

etmiştir (Li vd., 2015; Zaitone, Abo-Elmatty, Shaalan, 2012)  

ALA’nın nöroprotektif etkisinin incelendiği bir diğer in vivo 

çalışmada, 6-OHDA nörotoksisitesine karşı ALA, oksidatif stres yükünü 

azaltmış ve MAPK/mTOR otofaji yolunu inhibe etmiştir (Zhou L ve Cheng 

Y, 2019). Yapılan çalışmalar, ALA’nın önemli antiparkinson etki 

gösterebileceğini desteklemektedir. 

1.3.  ALA ve Huntington Hastalığı  

Huntington Hastalığı (HH) patogenezi ile mitokondriyal enerji kusuru 

arasında bir bağlantı olup kronik bir nörodejeneratif hastalıktır (Beal ve 

Ferrante, 2004). 3-nitropropionik asit (3-NP) muamelesiyle mitokondriyal 

işlev bozukluğuna yol açan biyoenenerjetik bozukluk (enerji bozukluğu, 

oksidatif stres ve eksitotoksisite) oluşturularak (Chang ve Ho, 2019) yapılan 

bir çalışmada, ALA ve asetil-L-karnitinin (ALCAR) mitokondriyal yapı, lipid 

bileşimi ve hafıza fonksiyonundaki etkisi in vivo araştırılmıştır. 

ALA+ALCAR takviyesi, 3-NP muamele edilen mitokondriyal lipid 

kompozisyonunu iyileştirmiş, mitokondriyal yapısal değişiklikleri bloke etmiş 

ve bilişsel eksiklikleri hafifletmiştir. Bu nedenle, LA+ALCAR takviyesi, HH 

yönetiminde olası bir terapötik strateji olabileceği sonucuna varılmıştır 

(Mehrotra, Sood, Sandhir, 2015). 

1.4.  ALA ve Multiple Skleroz 

Multiple Skleroz (MS), enflamasyon ve nörodejenerasyonla ilgili 

süreçlerin gözlendiği multifaktöriyel nörodejeneratif bir hastalıktır (Friese, 

Schattling, Fugger, 2014). 

MS ile ilişkili bir in vivo çalışma, 12 haftalık ALA tedavisinin matriks 

metalloproteinaz (MMP), ICAM-I, IFN-γ ve interlökin-4'ü (IL-4) azalttığını 

göstermektedir (Chaudhary, Marracci, Bourdette, 2006; Khalili vd., 2014).  

ALA'nın optik sinir, omurilik ve beyindeki demiyelinizasyon ve 

aksonal hasar üzerindeki etkilerini araştıran klinik çalışmalar, hasarın 

azaldığını bildirmektedir (NCT03161028, NCT00997438, NCT00676156, 

NCT01188811). 
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SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, nörodejenerasyonla ilişkili çalışmalarda 

ALA'nın potansiyel nöroprotektif etkisinin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu 

amaçla, farklı mekanizmalar üzerinden nörodejeneratif bozuklukların 

tedavisinde adjuvan olarak kullanımını destekleyen temel güncel çalışmalar 

sunulmuştur. Yapılmış klinik çalışmalarda, ALA’nın iyi tolere edilerek, 

mitokondriyal işlev bozukluğunu azaltarak bilişsel işlev bozukluğun 

oluşumunu engellerken, antioksidan ve immünomodülasyon rolünün de 

oldukça önemli olduğu gösterilmektedir. Nörodejeneratif hastalıklar da dahil 

olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde veya önlenmesinde umut verici 

terapötik faydaları olduğu için dikkat çekmektedir. ALA'nın nörodejeneratif 

hastalıklarla ilişkili bilişsel işlev bozukluğuna karşı koruyucu rolüne ilişkin 

anlayışımız geliştikçe, gelecekte hastalık patogenezi ve ilerlemesine karşı ilaç 

tasarımında ALA ve ilaç kombinasyonları dikkate alınabilir.  
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1.EPİDEMİYOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ 

 Rektal kanserler, tüm kolorektal kanserlerin yaklaşık üçte birini 

oluşturur. Erkek ve kadınlarda en sık görülen üçüncü kanserdir(American 

Cancer Society.Cancer Statistics 2020). Kuzey Amerika, Doğu Asya, 

Avustralya, Kuzey ve Batı Avrupa’da insidans daha yüksek iken, gelişmekte 

olan ülkelerde özellikle Afrika ve Asya’da daha düşüktür. Bu farklılığın 

genetik ve çevresel faktörlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir(Arnold M, 

Laversanne M,& ark 2017).   

Kolorektal kanser gelişiminde hem genetik, hem de çevresel faktörler 

rol oynar. Genetik yatkınlık kolorektal kanser gelişimini belirgin artırmakla 

birlikte, vakaların çoğu sporadiktir. Familyal Adenomatozis Koli, Herediter 

nonpolipozis kolorektal kanser vakalarının %5’ine eşlik edebilir.(Vasen 

HF&ark 1999). Sedanter yaşam, obezite, düşük lifli diyet, sigara ve alkol 

tüketimi, kolonda polip ya da adenom öyküsü, İnflamatuar bağırsak 

hastalıkları(Ülseratif Kolit, crohn), aile hikayesi riski artıran diğer 

faktörlerdir. Sporadik kolorektal kanser gelişiminde en önemli risk faktörü 

yaştır. 40 yaş altında nadir görülürken, 50 yaş üstünde özellikle erkeklerde 

görülme sıklığı artar(Erçolak V.2016). 

2.KLİNİK BULGULAR VE TANI 

En sık karşılaşılan bulgular; karın ağrısı, bağırsak alışkanlıklarında 

değişiklik, hematokezya, halsizlik ve kilo kaybıdır. Rektal dolgunluk ve 

tenesmus görülebilir. 

 Tanı çalışmaları anamnez, fizik muayene, rektal tuşe ile başlar. 

Laboratuar testleri olarak tam kan sayımı, gaitada gizli kan, KCFT, Tümör 

belirteçleri (CEA, CA19-9) bakılır. Tümör belirteçleri takipte daha değerlidir. 

Tanıda en önemli  yöntem rektum ve kolonun  endoskopik incelemesidir. 

Kolonoskopi ile senkron tümör ve poliplerin varlığı değerlendirilir. Kesin tanı 

endoskopik biyopsi ile konur. Evreleme amaçlı özellikle tümör invazyonu, 

lenf nodu tutulumunu değerlendirmek için Pelvik MR, transrektal endoskopik 

ultrason (EUS) önerilir(Beets-TAN,R.G &Beets,G.L.2004). Uzak metastaz 

varlığını belirlemek için ise Toraks ve Abdomen BT ya da PET BT yapılması 

önerilir(Nahas C.S2008). 
 

3.PATOLOJİ 

Kolorektal kanserlerin %90-95’i adenokarsinom histolojisindedir. 

Daha az olarak Taşlı yüzük hücreli, müsinöz ve nöroendokrin diferansiasyon 

gösteren tümörler görülebilir. 
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4.EVRELEME 

Evreleme  Amerikan Kanser Komitesi(AJCC) ve Uluslararası Kanser 

Birliği’nin (UICC) ortak belirlediği TNM sınıflamasına göre yapılır. T tümör 

büyüklüğü, N lenf nodu tutulumunu ve M uzak metastaz varlığını gösterir. 

Tablo 1. AJCC/UICC TNM evrelemesi 

T Primer Tümör 

Tx Primer tümör değerlendirilemez 

Tis Başlangıç (İn situ) aşamasında 

T1 Tümör submukozaya invazedir 

T2 Tümör muskularis propriayı invaze eder 

T3 Tümör serozaya invazedir 

T4a Tümör serozayı aşmış ancak komşu organları invaze etmemiştir 

T4b Tümör çevre organ ve dokuları invaze etmiştir 

N Bölgesel Lenf Nodları 

Nx Lenf nodu tutulumu değerlendirilemez 

N0 Lenf nodu tutulumu yok 

N1 1-3 lenf nodunda metastaz 

N1a 1 lenf nodunda metastaz 

N1b 2-3 lenf nodunda metastaz 

N1c Lenf nodlarının etrafındaki yağlı dokuda metastaz 

N2 4 ya da daha fazla lenf nodunda metastaz 

N2a 4-6 adet lenf nodunda metastaz 

N2b 7 ve daha fazla lenf nodunda metastaz 

M Uzak Metastaz 

M0 Uzak metastaz yok 

M1a 1 adet uzak organ metastazı mevcut 

M1b 2 ve daha çok uzak organ metastazı 
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AJCC Evreleme Grupları 

Evre 0                  Tis                             N0                        M0 

Evre 1                  T1,2                          N0                        M0 

Evre 2a                T3                             N0                        M0 

Evre2b                 T4a,                          N0                        M0 

Evre3a                 T1-2                         N1                         M0 

                            T1                             N2a                       M0     

Evre3b                T3-T4a                     N1                          M0 

                           T2,T3                        N2a                        M0 

                           T1-T2                       N2b                        M0 

Evre3c               T4a                           N2a                        M0  

                          T3,T4a                      N2b                        M0 

                         T4b                           N1-2                       M0 

Evre4a             Herhangi bir T        herhangi bir N         M1a 

Evre4b            Herhangi bir T        herhangi bir N          M1b 

 

5.TEDAVİ 

5.1.Erken Evre Hastalıkta Tedavi 

Rektum kanseri hastalarının yaklaşık %25’i Evre I(T1-T2 N0 M0) 

hastalık olarak ortaya çıkar(Bloomberg D&ark1998). Evre 0 ve evre1 

hastalarda küratif tedavi cerrahidir. Cerrahi seçenekleri; Lokal eksizyon, 

Abdominoperineal rezeksiyon(APR) ya da aşağı anterior rezeksiyon(LAR) 

olup, tümörün boyutu ve yerleşimine göre karar verilir(Rullier E,Denost 

Q,Vendrely V&ark. 2013).Hem APR hem LAR için total mezorektal 

eksizyon(TME) uygulanmasının lokal nüksü düşürdüğü bilinmektedir(Knol 

J&ark 2020). 

Cerrahi sonrası 3 cm’den küçük, T1 lezyonlarda, negatif cerrahi sınır 

sağlanan, lenf nodu tutulumu olmayan, lenfovasküler invazyon saptanmayan, 

iyi, orta diferansiye tümörlerde post op adjuvan tedavi gerekmez.(Huh 

J.W&ark2011). 
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5.2.Lokal İleri Evre Hastalıkta Tedavi 

Lokal İleri Evre (Evre II,III) hastalıkta  lokal kontrolü artırmak 

amacıyla cerrahiye neoadjuvan veya adjuvan tedaviler eklenmelidir(Van Gijn 

W.& ark.,2011).  

             5.2.1.Lokal İleri Evre Hastalıkta Adjuvan Tedavi 

Lokal ileri evre hastalıkta(T3-T4 ya da N+) cerrahi(APR ya da LAR)  

sonrası adjuvan kemoradyoterapi uygulanması gerekmektedir. Lokal ileri evre 

hastalıkta cerrahiye adjuvan tedavi eklenmesi National Surgical Adjuvant 

Breast and Bowel Project (NSABP) tarafından düzenlenen çalışma (NSABP 

R-01) ile başlamıştır. Bu çalışmada 555 hasta değerlendirilmiş hastalar sadece 

cerrahi, cerrahi sonrası adjuvan kemoterapi(KT) ya da cerrahi sonrası adjuvan 

radyoterapi(RT) kollarına randomize edilmişlerdir. Çalışma sonunda adjuvan 

RT alan kolda lokal yineleme oranı düşmüş, adjuvan KT alan kolda 

hastalıksız sağkalım(SK) ve genel SK’da  iyileşme saptanmıştır(Fisher&ark 

1988). Bu durum adjuvan kemoradyoterapi fikrinin doğmasına yol açmıştır.  

Gastrointestinal Tumor Study Group (GISTSG)’un randomize çalışmasında 

ise hastalar sadece cerrahi, adjuvan KT, adjuvan RT ve adjuvan 

kemoradyoterapi(KRT) kollarına ayrılmış, lokal yineleme, hastalıksız SK ve 

genel SK açısından postoperatif kemoRT uygulanan kol avantajlı 

bulunmuştur(Thomas P.R&ark1985). Devamında yapılan çalışmalar ile de 

sağkalım avantajı gösterilmiş ve lokal ileri evre rektum kanserinde cerrahi 

sonrası adjuvan kemoradyoterapi uygulamalarına  geçilmiştir. 
              

5.2.2.Lokal İleri Evre Hastalıkta Neoadjuvan Tedavi 

Lokal ileri evre hastalıkta neoadjuvan kemoradyoterapi(KRT) 

standart tedavi olarak kabul edilmektedir. Neoadjuvan tedavi ile büyük tümör 

hacmi küçültülerek rezektabilite oranı artar ve  lokal yineleme riski azalır. 

Cerrahi öncesi dokuların daha iyi oksijenlenmesine bağlı olarak 

radyoterapiye(RT) duyarlılığın daha yüksek, toksisitenin daha düşük olması 

ve distal yerleşimli tümörlerde sfinkter koruma olasılığının artırılması 

neoadjuvan tedavinin  diğer avantajlarıdır(Song, J. H.& ark.,2017). Sauer ve 

arkadaşlarının yapmış olduğu Alman Çalışmasında klinik olarak E II ve III 

rektum kanseri tanısı alan 823 hasta preoperatif ve postoperatif KRT kollarına 

randomize edilmiş, tüm hastalara TME uygulanmıştır. Beş yıllık izlem 

sonunda lokal nüks oranları postoperatif KRT kolunda anlamlı olarak daha 

yüksek bulunmuştur(%6-%13)(Sauer 2002). 
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Neoadjuvan tedavi uzun dönem kemoradyoterapi veya kısa dönem 

radyoterapi şeklinde uygulanabilir. Uzun dönem KRT’de konvansiyonel 

fraksiyonasyon (25fx/45-50 Gy) ve eş zamanlı KT(5FU sürekli infüzyon ya 

da oral kapesitabin)  uygulanmaktadır. Kısa dönem RT ise 5fx/25 Gy olacak 

şekilde uygulanır. İki tedavi modalitesini karşılaştıran çalışmalar benzer 

sonuçlar vermiştir.  

Polonya çalışmasında T3, T4 alt rektum yerleşimli tümörü olan 

hastalar kısa dönem RT, erken cerrahi ve uzun dönem KRT gecikmiş cerrahi 

kollarına randomize  edilmiş,  hastalıksız sağkalım, lokal kontrol ve uzak 

metastaz her iki kolda benzer bulunmuştur. Akut toksisite açısından kısa 

dönem RT avantajlı iken geç toksisite yönünden her iki kol arasında anlamlı 

fark saptanmamıştır(Bujko, K.& ark., 2007).   

Trans-Tasman Radyasyon Onkolojisi Grubunun T3 rektal kanserli 

326 hastayı dahil ettikleri çalışmasında bir kola kısa dönem RT(5fx/25 Gy) 

takiben erken cerrahi(3-7 gün) ve adjuvan KT, diğer kola  uzun dönem KRT 

(28 fx/50,4GyRT ve 5FU infüzyonu) 4-6 hafta sonra cerrahi uygulanmış ve 

takiben adjuvan KT uygulanmıştır.  Medyan takip süresi 5,9 yıl olan 

çalışmada,   3yıllık lokal yineleme(LY) oranında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık oluşmamıştır(kısa dönemRT%7,5-uzun dönemKRT %4,4). Uzak 

yineleme açısından da her iki kol arasında anlamlı bir faklılık 

saptanmamıştır(5 yıllık uzak yineleme kısa dönemRT için %27, uzun 

dönemRT için %30) Patolojik tam yanıt açısından uzun dönem KRT kolu 

daha iyi sonuçlanmıştır(%15-%1).Grade 3-4 geç toksisite kısa dönem RT 

kolunda %5,8 iken, uzun dönem KRT kolunda %8,2 olup iki kol arasında  

önemli derecede farklılık oluşmamıştır(Bujko, K & ark.,2007). 

KRT ve cerrahi arası sürenin belirlenmesi için de çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Lyon çalışmasında hastalar KRT sonrası 0-2 hafta ya da 6-8 hafta 

bekleme kollarına ayrılmışlar, uzun bekleme süresi olan kolda patolojik cevap 

oranı daha iyi bulunmuştur(Francois, Y.& ark.,1999). 

Bir diğer çalışma Stokholm III çalışmasıdır. Bu çalışmada hastalar 3 

kola ayrılmıştır. 1.kol:kısa dönem RT ve erken cerrahi( <1 hafta) 2.kol:Kısa 

dönem RT ve geç cerrahi(4-8 hafta) 3.kol:Uzun dönem KRT(50Gy) ve geç 

cerrahi(4-8 hafta). Lokal kontrol ve genel sağkalım açısından gruplar arasında 

anlamlı bir fark saptanmamış ancak postoperatif komplikasyon açısından geç 

cerrahi yapılan kol daha iyi bulunmuştur(%53’e karşı %41, 

p:0,001)(Erlandsson J&ark.2017). 
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5.2.3.Total Neoadjuvan Tedavi 

Son yıllarda gündeme gelen total neoadjuvan tedavi(TNT) 

yaklaşımında amaç, mikrometastatik hastalık kontrolünü daha iyi 

sağlayabilmektir.  Bu amaçla, uzun dönem KRT veya kısa dönem RT’nin 

öncesinde ya da  sonrasında çoklu ajan KT uygulanmaktadır. KT olarak 

FOLFOX ya da CAPOX rejimi uygulanır. TNT uygulayan prospektif 

çalışmalardan OPRA çalışmasında, evre II-III rektum kanserli 324 hasta 

değerlendirilmiş, birinci kolda hastalar KRT sonrası KT ve devamında 

cerrahi(total mezorektal eksizyon)ya da takip, 2.kolda  KT sonrası KRT ve 

ardından cerrahi ya da takip uygulanmıştır. RT 25fx/50 Gy +4-6 Gy boost 

şeklinde, KT 4 ay FOLFOX/CAPOX ve RT ile eş zamanlı 5FU ya da 

kapesitabin olarak uygulanmıştır. Her iki kolda tam veya tama yakın yanıt 

veren hastalar cerrahisiz takibe alınmıştır.  Çalışma sonunda, gruplar arasında 

3 yıllık hastalıksız sağkalım da fark görülmemiştir(%78’e karşılık %77) 

Organ koruma sonuçları değerlendirildiğinde KT’nin konsolidasyon olarak 

kullanıldığı kolda, indüksiyona göre daha yüksek organ koruma oranları 

saptanmıştır(%58’e karşı %43 p:0,01)(Garcia-Aguilar J&ark2020).  

Bir diğer TNT çalışması PRODİGE 23’de T3-T4 N0M0 evre 461 

hasta dahil edilmiştir. Bir kolda KRT devamında cerrahi ve adjuvan KT,  

diğer kola KT ardından KRT cerrahi ve KT uygulanmıştır.  RT 28fx/50.4 Gy  

eş zamanlı kapesitabin uygulanmıştır.  3 yıllık hastalıksız sağkalım oranları 

neoadjuvan kemoterapi grubunda %76’a karşılık %69 bulunmuştur(Conroy, 

T.&ark,2021). 

RAPIDO çalışmasında ise T4 N2 evresinde  920 hasta 

değerlendirilmiş, bir kolda kısa RT (25Gy/5fx) ,KT , cerrahi diğer kolda 

KRT( uzun RT) cerrahi ve KT uygulanmıştır (Bahadoer, R.&ark.2021). Her 

üç çalışmada da, TNT’nin patolojik tam yanıtı ve uzak metastaz riskini 

azalttığı gösterilmiştir. 

Petrelli ve arkadaşları tarafından  2020 yılında yayınlanan bir 

metaanalizde toplam 28 çalışma ve 3579 hasta değerlendirilmiş, TNT ile 

preoperatif KRT uygulanan hastalar karşılaştırılmış ve TNT’nin patolojik tam 

yanıt olasılığını %39 artırdığı bulunmuştur(p:0,01)(Petrelli F&ark 2020). 

Bununla birlikte TNT’nin  evre II hastalarda gereksiz tedavi verilmesi ve az 

yanıtlı hastalarda cerrahi tedavide gecikmeye yol açması gibi dezavantajları 

da mevcuttur.    
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6.RADYOTERAPİ TEKNİĞİ 

Rektum Kanseri radyoterapisinde, teknik olarak üç boyutlu konformal 

radyoterapi(3DCRT), yoğunluk ayarlı radyoterapi(YART), ya da volumetrik 

ark tedavilerinden(VMAT) biri seçilmelidir. YART ve VMAT tekniklerinin 

komşu organ dozlarını(mesane, bağırsak) azaltarak  toksisiteyi düşürdüğü 

bilinmektedir (Wen G&ark 2015). VMAT yada YART gibi modern 

tekniklerin kullanıldığı durumlarda mesane ve rektum volümünün  ve 

bağırsak hareketlerinin takibi için günlük görüntü rehberliğinde uygulama 

önerilmektedir. 

Neoadjuvan eş zamanlı kemoradyoterapi ile tedavi edilen rektal 

kanserde yoğunluk ayarlı radyoterapiye karşı üç boyutlu konformal 

radyoterapinin değerlendirildiği bir meta-analizde YART ile tedavi edilen 

hastalarda grade II ve III gastrointestinal toksisitenin daha düşük bulunduğu 

gösterilmiştir(Wee CW&ark 2018).   

Rektum kanserinde kullanılan diğer bir radyoterapi teknği de 

intraoperatif radyoterapidir(IORT). IORT, cerrahi sırasında rezeksiyon 

yapılmış tümör yatağına veya komplet rezeksiyon yapılamayan lezyonlarda 

rezidüel tümör yatağına, cerrahi insizyon kapatılmadan önce bir aplikatör 

yardımı ile tek fraksiyonda yüksek doz (8-21 Gy) radyoterapi verilmesidir 

(Gunderson LL&ark2011).IORT az sayıda merkezde olduğu için ülkemizde 

bu konudaki deneyimler oldukça sınırlıdır. 

6.1.Simulasyon ve Planlama 

Hastalar supin ya da pron pozisyonda planlanabilir. Hastaların dolu 

mesane ile tedaviye alınması önemlidir. Işınlanan incebağırsak hacmini 

azaltmak için ―belly board‖ kullanımı önerilmektedir.  

6.2.Hedef Hacim Belirleme  

GTV(Görünen tümör hacmi):MR ya da PET-CT’de görünen tümör 

hacmidir. 

CTV(Klinik hedef hacim):Tüm rektum,internal iliak, obturator, 

presakral ve mezorektal lenf nodları dahil edilir. Serviks, vagen, mesane, 

prostat gibi komşu organlara uzanım varlığında eksternal iliak lenf nodları, 

anal kanala uzanım varlığında da ek olarak ingüinal lenf nodlarının alana 

dahil edilmesi önerilir. 

PTV(Planlanan hedef hacim):Tedavi cihazı ve setup hatalarına karşı 

CTV’ye 5-7 mm marj verilmesi önerilir. 
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Boost alanı için başlangıç tümör hacmine 1-2 cm marj verilmesi 

önerilir. 
 

 

Şekil 1. Lokal ileri evre rektum kanseri(T3N1M0) tanısı ile neoadjuvan 

kemoradyoterapi planlanan bir olguda  planlama görüntüsü  

6.3.Doz  Önerileri ve Riskli Organ Doz Sınırlamaları 

Konvansiyonel fraksiyonasyonda PTV’ye 25-28 fx’da 45-50 Gy. 

Boost dozu  5,4-9 Gy. Mesane, femur başları ve incebağırsaklar riskli 

organlardır. Konvansiyonel fraksiyonasyonda doz sınırlamaları tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2:Doz sınırlamaları 

Organ Doz sınırı 

Mesane V40   < %40 

V45   < %15 

Femur Başları V40   < %40 

Dmax< 50 Gy 

 

İncebağırsak  65 cc   < 45 Gy 

100 cc< 40  Gy 

150 cc< 35  Gy 

 

7.YAN ETKİLER 

En sık görülen akut yan etkiler diyare, tenezm, karın ağrısı, dizüri, 

miksiyon sayısında artış, cilt irritasyonu ve hematolojik toksisitedir. Geç yan 

etkiler ise bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, sık dışkılama hissi, 

obstrüksiyon, kanama, fistül oluşumudur. 
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Tedavi sırasında hastalar haftalık poliklinik kontrollerinde tam kan 

sayımı ve semptom sorgulaması ile değerlendirilmeli ve gereğinde medikal 

tedavi düzenlenmelidir. 

8.TAKİP 

Tekrarlamalar sıklıkla ilk 2 yılda görülür. Tedavi sonrası ilk 2 yıl 

boyunca 3-6 ayda bir kontrole çağrılmalı, tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon 

testleri, tümör markerları(CEA) bakılmalıdır. Toraks BT, Abdomen BT ya da 

MR’ın ilk 2 yıl 4-6 ayda bir yapılması önerilir. Tedaviden bir yıl sonra 

kolonoskopi yapılması ve 2-3 yılda bir tekrarlanması önerilmektedir. İki 

yıldan sonra da 6 ayda bir takiplere devam edilmeli, yılda bir BT ya da MR 

çektirilmelidir. Beş yıldan sonra da tekrarlama olabileceği unutulmamalı ve 

yıllık kontrollere devam edilmelidir. 
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TORAKS DRENAJI VE TORAKS KATATERLERİ 

TARİHÇESİ 

Toraks drenajının tarihçesine bakıldığında 2500 yıl kadar öncesine 

dayandığı ancak ampiyemin drenajı için kapalı tüp torakostominin (TT) 

tanımının 1867’de Hewett tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır (Hewett, 

1876). Lastik tüplerin kullanıma girmesini takiben 1922”de Lillental ve diğer 

göğüs cerrahi hekimleri toraks cerrahisi sonrası kapalı su altı drenajını 

kullanmaya başlamışlardır (Lilenthal, 1926). Plastik kataterler ilk olarak 

1961 yılında kullanıma girmiş ve hemopnömotoraks olgularında kullanılmıştır 

(Felton, 1963). Sargent ve Turner primer spontan pnömotorakslı (PSP) 

20’den fazla hastada denedikleri 9F teflon kataterle başarılı drenaj 

tedavilerinden sonra birçok çalışmada primer spontan pnömotoraks 

tedavisinde küçük kaplı koraks kataterlerinin kullanımı bildirilmiştir 

(Sargent, 1970). 1975 yılında ise değişik çapta plastik drenler piyasaya 

sunulmuştur (Munnell, 1997). 

Plevra Anatomi ve Fizyolojisi 

Plevra, paryetal ve visseral plevra olmak üzere birbirleriyle 

devamlılık gösteren tek bir mezotelyal hücre tabakası ile kaplı ince bir zar 

tabakasıdır. Plevranın  akciğer ve interlober fissürlerini kaplayan kısmına 

visseral plevra, göğüs duvarı, diafragma ve mediasteni kaplayan kısmına ise 

paryetal plevra adı verilmektedir. Plevrayı oluşturan mezotelyal hücreler 

mikrovillus denilen uzantılara sahiptir ve bu uzantılar bol miktarda 

glikoprotein ve hyaluronik asit tutarlar (Wang, 1998). Paryetal  plevra 

üzerindeki lenfatik kanallar doğrudan plevral yüzeye açılırlar ve mediastinal 

bölgede çok daha yoğun bulunurlar. Göğüs duvarı paryetal plevra lenfatikleri 

interkostal ve sternal lenf nodlarına, mediastinal plevra mediastinal lenf 

nodlarına diafragmatik plevra lenfatikleri ise retrosternal, mediastinal ve 

abdominal lenf nodlarına drene olurlar. Visseral plevra yüzeyel ve derin ağ 

olarak hiler lenf nodlarına drenaj sağlarlar. Visseral plevral kanlanması 

bronşial arterden, paryetal plevra ise interkostal arterlerden olur. Visseral 

plevra sinirleri torakolomber sempatik sistemden, paryetal plevra ise 

interkostal sinirler, vagus, frenik sinirler ve sempatik sistemden köken alırlar 

(Wang, 1998; Opitz, 2019). Plevral sıvı 0,6 ml\saat hızında oluşup paryetal 
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plevra lenfatikleri tarafından benzer hızda emilir. Plevral boşlukta 0,25-0,3 

ml\kg plevral sıvı bulunur (Broaddus, 2016; Miserocchi, 1989). Solunum 

hareketleri sırasında ekspiryumda plevral boşluğun dibindeki basınç 0 cmH2O 

iken apekse çıkıldıkça bu basınç negatifleşir. İnspiryumda plevral sıvı basıncı 

genel olarak negatifleşir. Plevral sıvı paryetal plevradan negatif basınç etkisi 

ile pasif şekilde filtre edilen sıvının plevral boşluğa geçişi ile oluşur. Plevral 

efüzyon sistemik kapiller basıncın artması, plevra geçirgenliğinin artması, 

osmotik basıncın azalması veya lenfatik drenajın azalması ile oluşur. Tansüda 

eksüda ayrımı yapılması ile etyolojinin aydınlatılması ve drenaj endikasyonu 

için yol gösterici olur. Plevral sıvı\serum protein oranı 0,5 “in üzerinde ise sıvı 

eksüda olarak kabul edilir. Plevral sıvıdaki laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyi 

200U\L üzerinde olması, plevral sıvı pH düzeyini düşük olması ve hücre 

düzeyinin düşük olması durumunda da sıvı eksüda kabul edilebilir 

(Miserocchi, 1989; Choong, 2019). Transüda vasıflı sıvılar genellikle 

hidrostatik basınç artışı yada onkotik basınç azalması gibi nedenlerle olur, 

klinik olarak kalp yetmezliği, siroz, renal yetmezlik, nefrotik sendrom gibi 

hipoproteinemi yapan nedenlerle ilişkilidir. Eksüdatif plevral efüzyonlar ise 

klinik olarak enfeksiyonlar, cerrahi girişimler, kollajen vasküler hastalıklar, 

pulmoner emboli, malignite ampiyem gibi durumlarla ilişkilidir ve çoğu 

zaman drenaj gerekliliği vardır. Plevral sıvı drenaj kararında klinik şikayetler, 

altta yatan hastalık birlikte değerlendirilerek karar verilir. Transüdatif 

sıvılarda belirgin solunum semptomu yoksa altta yatan hastalığa yönelik 

tedavi , eksüdatif sıvılarda ise genellikle drenaj planlanır. Drenaj 

planlanmasında sıvı karakteri, tekrar sıklığı, yaşı ve genel durumuna göre tüp 

torakostomi ve\veya katater uygulamalarının planlanması yapılabilir. 

Çoğunlukla tekrarlayan torasentez işlemleri, pleurocan drenaj katateri 

kullanılır ancak plörodez işlemi planlanan hastalarda tüp torakostomi, 

parapnömonik efüzyonlarda kalın çaplı toraks katater uygulamaları ön 

plandadır. 

Tüp torakostomi (TT) ve kapalı su altı drenaj(KSAD) sistemi plevral 

kavitenin tek yönlü drenajını sağlar. TT acil durumlarda hayat kurtarıcı bir 

girişimdir ve göğüs cerrahi hekimi dışında birçok cerrahi branş hekimi 

tarafından acil hastayla ilk karşılaşıldığında uygulanması gerekebilir. Göğüs 

tüpü takılmasının esas amacı temelde plevral boşluktaki hava ya da sıvının 

tahliyesini sağlamaktır (Rosenblatt, 1989; Rusch, 1991). Göğüs tüpü 



67 | TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ 

takılması teknik olarak kolay bir işlem gibi algılansa da plevral yapışıklıklar, 

geçirilmiş toraks cerrahi girişimleri, anatomik bozukluklar gibi bazı 

durumlarda cerrahı oldukça zorlayabilir. Kişiden alınan anamnez, fizik 

muayene, görüntüleme yöntemleri kullanılarak girişim yapılacak bölgenin 

tespiti, uygulanacak girişim tekniğinin belirlenmesi sağlanmalı ve işlem 

öncesi obsesif davranılarak girişim bölgesinin işaretlenmesi önerilir. Basit 

cerrahi prensiplere uyulması birçok komplikasyonun ortaya çıkmasına engel 

olacaktır. Bu bölümde TT ve plevral katater (pleurocan) uygulamaları ile ilgili 

endikasyonlar, cerrahi tekniğin ayrıntıları ve bu işlemler sonrası gelişebilecek 

komplikasyonlar hakkında  göğüs cerrahi asistanları ve bu işlemlerin yapıldığı 

birimlerde çalışan hekimlere klavuz olması amaçlanmıştır. 

TT Endikasyonları 

Travmatik pnömotoraks ve spontan pnömotorakslı seçilmiş hastalarda 

(%10 üzerinde pnömotoraks izlenilen vakalar), Sekonder pnömotoraks 

(KOAH, büllöz akciğer, interstisyel akciğer hastalığı, vb parenkim 

hastalığı”na sekonder gelişmiş pnömotoraks ), İatrojenik pnömotoraks 

(transtorasik ve/veya bronkoskopik biyopsi işlemleri, santral venöz katater 

takılması sonrası gelişen pnömotoraks), Travmatik hemotoraks, Acil 

vakalarda (kot fraktürlü veya penetran yaralanmalı görüntüleme yapılamamış 

veya yapılamayan hastalarda) profilaktik olarak, Ampiyemler, Malign 

hidrotoraks, Şilotoraks, Entübe edilecek ve respiratöre bağlanacak 

pnömomediastinumlu ve minimal pnömotorakslı hastalar, Klinik bulgu veren, 

yetmezliğe bağlı olduğu düşünülen, benign masif plevral efüzyonlar. 

TT Kontrendikasyonları 

TT işlemi genelde acil uygulanması gereken bir işlem olduğu için bazı 

durumlarda göreceli kontrendikasyondan bahsedilir. Kanama diyatezi olan 

veya antikoagülan ilaç kullanan hastalarda dikkatli olmak gerekir. Artmış 

protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı veya trombositopeni 

varsa acil durumlarda taze donmuş plazma veya trombosit süspansiyonları 

kullanılarak işlem uygulanabilir. Eğer bu kişilerde plevral efüzyon için drenaj 

planlanmış ise daha az invaziv yöntemleri öncelikle kullanmak gerekir. Daha 

önce geçirilmiş torakotomisi olanlarda plevral yapışıklıklar ve diyafram 

evantrasyonu gelişmiş olabileceği için dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, dev bülü 
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olan hastalarda bülün perforasyon riski nedeniyle işlem göreceli olarak 

kontrendikedir (Iberti, 1992; Yıldızeli, 2002). 

Tüp Torakostomi İşlemi 

Hastanın fiziksel özellikleri ve klinik endikasyona göre uygun ölçüde 

seçilmiş bir drenaj tüpünün, uygun seçilmiş bir interkostal aralıktan lokal 

anestezi altında plevral boşluğa yerleştirme işlemi tüp torakostomi’yi 

tanımlamaktadır (Olgaç, 2022). 

Hastanın göğüs cerrahi uzmanına başvurusu çeşitli yollardan olabilir. 

Poliklinikten (göğüs hastalıklarından yönlendirme veya göğüs cerrahi 

polikliniğine başvuru)  başvuran stabil hastalar olabildiği gibi, acilden 

konsültasyonla yönlendirilen hastalar olabilir. Bu hastalarda öncelikle 

anamnez ve fizik muayene yapılmalı ve sonrasında yapılacak muhtemel 

cerrahi işlem için tetkikler istenmelidir. Cerrahi işlem planlanan hastaya rutin 

biyokimya, hemogram, inr bakılması, radyolojik değerlendirme istenmelidir. 

Öncelikle direkt grafi yeterli olmakla birlikte, loküle pnömotoraks veya 

plevral efüzyonlarda toraks bt değerlendirmesi girişimin yapılacağı yerin 

tespiti için daha uygun olacaktır. Plevral loküle efüzyonlar veya minimal 

efüzyonlar için şartlar uygunsa USG ile işaretleme radyoloji uzmanından talep 

edilebilir.  TT pnömotoraks,hemotoraks, hemopnömotoraks, pevral efüzyon, 

erken ampiyem gibi olgularda çoğu zaman ilk uygulanan cerrahi tedavi 

yöntemidir. Çoğu zaman acil şartlarında uygulanan işlem için mümkünse 

“Bilgilendirilmiş Onam Formu“ imzalatıldıktan sonra hasta ve yakınlarına 

sözel olarak ta bilgilendirme yapılmalıdır. Bu bilgi esnasında hastalığının ne 

olduğu, nasıl bir işlem yapılacağı, ne kadar süre ile takip gerekebileceği ve 

takip sonrasında nasıl bir yol izlenmesi gerekliliği hakkında kısa, öz ve hızlı 

bilgilendirme yapılır. İşlem için acil servis müdahale odası, servis içi 

müdahale odası, uygun poliklinik müdahale odası veya ameliyathane lokal 

odaları seçilebilir. Odanın mümkünse havalandırmalı olması, acil müdahale 

arabası içeren, müdahale masası veya sedyenin her iki hemitoraks girişimine 

imkan verecek şekilde konumlandırılabilinecek şekilde planlanmış, acil 

müdahale seti ve ilaçları içeren acil arabasının olduğu,  hastaya oksijen 

verilebilecek tertibata sahip olması gerekir. Hekime işlem sırasında yardımcı 

olabilecek yardımcı sağlık personelinin refakati sağlanmalıdır. TT işlemi ve 

plevral katater işleminin yapılabilmesi için küçük müdahale setleri 
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hazırlanmalı ve mümkünse tüp torakostomi seti ve plevral katater seti olarak 

üzerleri işaretlenerek hazır bekletilmelidir. Set içeriğinde disseksiyon makası, 

klemp(mümkünse orta açıklıklı eğri klemp), portegü, penset ve bistüri sapı 

içermelidir. Çok acil şartlarda tek alet (eğri klemp) ve/veya bistüri bile 

kullanılabilir. Ortam steril olmalı ve bunun için steril örtü, steril eldiven, gazlı 

bez, cilt antiseptiği (%10 povidon iodine veya %4 chlorhexidine gluconate), 

lokal anestezik ajan (%2 Lidokain veya %0.5 Bupivakain), enjektör, drenaj 

tüpü, ipek sütur materyali (0 veya 2/o keskin iğneli), kapalı su altı drenaj 

şişesi, yapıştırıcı bant gerekir.  Genellikle hastanın yarı oturur pozisyonda 

olması istenir. Ancak hastanın klinik durumu, klinik tanısı, geçirilmiş toraks 

cerrahi işlemleri veya hastalıkları ve görüntüleme tekniklerinin katkısıyla 

hastaya göre en uygun pozisyon ve giriş yerinin belirlenmesi uygun olacaktır. 

Standart olarak kabul görmüş ve göğüs cerrahi rutinine yer etmiş giriş yeri 5. 

interkostal aralık ve ön aksiller hat bölgesidir. Anterior veya apikal yerleşimli 

pnömotoraks olgularında giriş için midklaviküler çizginin lateralinde kalmak 

koşuluyla, 2. ila 4. İKA arasındaki bölge ile pektoral kasın arka sınırında, 

anterior aksiller çizgi 3. İKA bölgesi daha güvenlidir. Primer spontan 

pnömotoraks (PSP)”da 20-24 Fr veya daha ince çaplı bir drenaj kateteri 

oldukça uygun bir seçenektir. Diğer yandan, serbest veya ankiste olmasına 

rağmen geniş hacimli tüm yoğun içerikli plevral birikimler (Piyotoraks, 

akut/subakut taze/pıhtılaşmış hemotoraks vb.) ile daha geniş çaplı 

bronkoplevral fistül ve çeşitle nedenlerle ekspansiyon zorluğu beklentisi 

yüksek olan büllöz amfizem veya diğer bir parenkim hastalığı zemininde 

gelişmiş sekonder pnömotoraks olgularında ise etkin bir drenaj, ancak geniş 

çaplı (24-32 Fr) bir tüpün kullanıldığı TT ile sağlanabilir (Orlando, 2020; 

Cooke, 2012). Hastaya uygun pozisyon verildikten sonra TT için önceden 

hazırlanmış setin ve diğer malzemelerin steril olarak açılması sağlanır. İşlem 

yapılacak bölgenin antisepsisi genellikle %10 Povidone iodine (Betadine®, 

Baticon®) veya %4 Chlorhexidine gluconate (Hibiscrub®, Hibitanol®) içeren 

bir antiseptik solüsyon ile yapılır ve cilt tercihen 2 kat olarak silinmelidir. 

Bölgenin steril olarak örtülmesinden sonra antiseptik solüsyonun hafifçe 

kuruması beklenmelidir. Lokal anestezi (LA)  için en sık olarak %2 Lidokain 

veya %0.5 Bupivakain kullanılır. Etkin bir LA için genellikle bu ajanların 5 

ila 10 mL.” si yeterlidir. Yaşı veya mental defisiti nedeniyle işlem sırasında 

kooperasyon güçlüğü yaşanması olası olgularda bilinçli sedasyon için anestezi 
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uzmanı yardımı istenebilir. Göğüs duvarı ve/veya paryetal plevranın yeterince 

kalın olduğu olgularda, LA ve/veya tanısal torasentez sırasında normal 

enjektör iğnesi ile plevral aralığa ulaşmak zor olabilir. Bu durumda parietal 

plevraya ulaşabilecek kadar uzun bir İV kanülasyon iğnesi kullanılabilir. Cilt, 

cilt altı, periost ve paryetal plevra özellikle LA”nin sağlanması gereken 

bölgelerdir. Bu bölgelere yeterli miktarda lokal  verildikten sonra geriye kalan 

disseksiyon hattına verilebilir. İşlem öncesinde ponksiyon yapılarak  hava 

veya sıvı aspirasyonunun teyid edilmesi giriş yerinin güvenli olduğu anlamına 

gelir. Drenin giriş yeri  için hedeflenen insizyon kesisinin  interkostal aralıkta 

kotun alt kısmına gelecek şekilde yapılması önerilir. Disseksiyon sonrası 

kotun hemen üstünden plevraya girilmesi gerektiği için cilt insizyonu ve 

plevral aralığa giriş aynı izdüşümde olmayacak ve bu sayede dren çekilmesini 

takiben cilt bir flap şeklinde tüm bu dokuların üzerini kapatabilecektir.  

İnsizyon boyutu  toraks kataterinin çapından 1-2 mm uzun olacak şekilde 

yapılmalıdır. Burdaki amaç intraplevral hava veya sıvının cilt altına 

kaçmasının önüne geçmek içindir. İnsizyon yapıldıktan sonra dren kapama ve 

dren tespit dikişlerinin atılması gerekir. Kullanılacak katater boyutuna göre 24 

F ve daha küçük çap drenler için “2/0“keskin ipek sütur, 24 F üzeri kataterler 

için ise “0” veya “1” numara keskin ipek sütur kullanılır. Öncelikle insizyon 

ortasına matris atılacak dren kapama süturu ve insizyonun bir köşesinde dren 

tespit süturu yerleştirilir. Bunu dren takıldıktan sonra konulacak tek “U” sütur 

ile de yapmak mümkündür, ancak bu sütur tekniği drenin uzun süreler kalması 

halinde ciltte nekroza yol açabileceği unutulmamalıdır. Süturlar 

yerleştirildikten sonra disekksiyona geçilir. Disseksiyon, makasın uzun ekseni 

göğüs duvarı ile yaklaşık 45 ila 60 derecelik bir açı oluşturacak ve ucu 

belirlenen interkostal aralığın altındaki kaburganın üst sınırına hedeflenecek 

şekilde, göğüs duvarının kasları künt disseksiyon ile geçilerek kaygan 

eksternal torasik fasyaya ve hemen altındaki interkostal kas tabakasına kadar 

derinleştirilir. İnterkostal sinir ve vasküler yapıların yaralanma olasılığını en 

aza indirmek için ilgili kaburganın üst sınırı, disseksiyonun bu aşamasının her 

anında, makasın ucu ile hissedilmelidir. Paryetal plevraya ulaşıldığı zaman 

eğri uçlu klemp kullanılarak veya kapalı makas ucu ile hafif  ileriye doğru 

yapılan ani bir hareketle plevral boşluğa girilir. Plevranın ileri derecede 

kalınlaşarak esnekliğini kaybetmiş olduğu kronik ampiyem, tekrarlayan 

plevral effüzyon ve rekürren pnömotoraks olgularında, plevral boşluğa giriş 
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ancak keskin disseksiyon ile mümkündür.  Göğüs duvarı yeterince ince olan 

olgularda, toraks duvarına oranla göreceli olarak daha sert olan toraks 

tüpünün plevral boşluğa ilerletilmesi çok kolaydır ve bunun için ek bir cerrahi 

alete gerek yoktur. Diğer yandan, göğüs duvarı ve/veya paryetal plevrası kalın 

olgularda bu işlem ancak, tüpün ucunun eğri bir klemp ile kıstırılıp 

oluşturulan disseksiyon trasesinden plevral boşluğa itilmesiyle, daha kolay ve 

etraf dokuları daha az travmatize edecek şekilde gerçekleştirilebilir. Bu işlem 

için eğri klempi toraks dreninin deliğinden geçirip bir gayt olarak kullanmak 

da uygun olabilir. Plevral boşluk içerisine gerektiği kadar itildiğinden emin 

olunduktan sonra  tüpün distal ucu KSAD sistemine bağlanır ve işlemin 

başlangıcında konulmuş olan dikiş ile cilde tespit edilir. Tüpün plevral boşluk 

içerisinde nasıl konumlandırılacağı, drenaj gerektiren patolojiye ve drenaj 

bölgesinin anatomik yapısına bağlı olarak değişsede, PSP için toraks dreni 

üzerinde yazılan seviye tespit numarasının  10-12 cm de kalması uygun 

olacaktır . Hastanın hava kaçağı durumu ve daha sonraki grafi ile ekspansiyon 

kontrollerine göre KSAD şişesi vakum kontrollü drenaj şişesine de 

bağlanabilir ve hastanın drenine bu sayede suction da uygulanabilir. Hekimin 

tercihine göre, hem tespit, hem de drenaj sonlandırıldıktan sonra cilt 

kapatması için başlangıçta tek bir dikiş de kullanılabilir. Son olarak TT” nin 

işlevselliğinin yanı sıra tüpün etrafının sızdırmazlığı yeniden kontrol edilir ve 

gazlı bez ile etrafı kapatılarak işlem sonlandırılır.  Tüpün cilde tespit 

edilmesinden önce son deliğinin plevral boşluğun yeteri kadar içerisinde (her 

durumda en az 2 cm.) olduğundan emin olunmalıdır. Eğer drenaj bölgesinin 

koşulları nedeniyle bu sağlanamıyor ise, tüpün içeride aşırı dar açıyla 

kıvrılarak işlevselliğini kaybetmesini önlemek için gerektiğinde dren ucu 

kesilerek boyu kısaltılmalı ve toraks içine böyle yerleşmesi sağlanmalıdır. TT 

işlemi yapıldıktan sonra medikal tedavisi planlanarak servis takibi önerilir. 

Medikal tedavide PSP için genellikle antibioterapi verilmesi gerekmez. Bunun 

dışındaki endikasyonlarda antibioterapi başlanması önerilir. Medikasyonda 

analjezik tedavi, mide koruyucu ve ekspektoran tedavi başlanması yeterli 

olacaktır. Çok ciddi ağrı durumlarında parenteral opioidler verilebilir (Ergin, 

2010, Allibone, 2005). Hastanın TT işlemi sonrası kontrol akciğer grafisi ile 

dren pozisyonu kontrolü ve ekspansiyon kontrolü yapılır. Günlük 

pansumanlarının yapılması, hastanın solunum egzersizleri yapması 

sağlanmalıdır. Drenin taşınmasına dikkat edilerek yerden 10 cm kadar 
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yukarda olacak şekilde taşınması, yan tutulmaması ve şişe içindeki suyun 

dökülmesine olanak verecek pozisyonda taşınmaması gerekliliği hastaya 

anlatılmalı, hasta transferi sırasında özellikle hava kaçağı olan hastalarda dren 

klempajının yapılmaması yardımcı sağlık personeline hatırlatılmalıdır. 

Günlük hava kaçağı kontrolü ve drenajı takip edilmelidir. Drenaj miktarı fazla 

olan hastalarda dren kısa süreliğine klempe edilerek drenaj aspire eilebilir 

yada drenaj şişesi değiştirilebilir. Hemotoraks”lı olgularda göğüs tüpü 

takıldıktan sonra boşalan kan miktarı 1000 ml nin altında ise hastanın göğüs 

tüpünden drenajı saatlik olarak takip edilir. İlk drenaj 1000 cc”den fazla yada 

saatte 200 ml drenaj oluyor ve dört saatten fazla devam ediyorsa operasyon 

kararı alınmalıdır. Kanama miktarı ne olursa olsun hastanın hemodinamisi 

yakından takip edilmeli ve şartlar uygunsa yoğun bakım takibi yapılmalıdır 

(Collop, 1997). TT plevral efüzyon için uygulanmış ise TT sonlandırılması 

için günlük drenajın 100 cc altında olması gerekir (Rosenblatt, 1989). 

Pnömotoraks için uygulanmış ise hava kaçağının 24 saatlik olmadığına kanaat 

getirilmiş ve grafide ekspansiyon sağlanmış ise çekilmelidir. Bazı durumlarda 

minimal ekspansiyon kusuru yada apikal steril poş şeklinde havalanma 

artışları olmasına rağmen 24 saatlik hava kaçağı gözlenmemesi durumunda da 

TT sonlandırılabilir. Böyle durumlarda dren çekilmeden önce  klempe 

edilerek bir süre beklenebilir ve sonra kontrol grafide ekspansiyon kusuru 

oluşup oluşmaması veya klempajın açılması sonrası hava kaçağının olup 

olmamasının kontrolü yapılarak da dren çekimi için karar verilebilir. Dren 

klempajı  uzun süreli olmamalı (30 dk-1 saat), bu süre zarfında hastada 

solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda klempaj açılmalıdır. TT çekilmesi için 

gerekli ekipmanlar (steril eldiven, bistüri, makas, spanç, antiseptik solusyon, 

flaster) hazırlandıktan sonra tüpün çevresindeki cilt antiseptik solusyonla 

temizlenir . TT çekimi öncesinde hastanın dren giriş bölgesine 3 cc LA 

yapmak konforlu bir çekim işlemi sağlar. LA yapıldıktan sonra 30 sn kadar 

beklenir ve hastanın dren çekimi öncesi hava kaçağının olup olmadığı tekrar 

kontrol edilir. TT sonladırılması işlemi cerrahın tek başına yapabileceği bir 

işlem olmakla birlikte yardımcı sağlık personeli yardımıyla da 

gerçekleştirilebilir. Tek kişi dren çekimi işleminde dren etrafındaki cilt 

dokusu cerrahın baş parmağı ve işaret parmağı arasına alınır, dren tespit 

süturu kesilir, önceden konulmuş olan kapama süturunun serbestlenerek bir 

ucununda cilt ve parmak arasında kalması sağlanır,  hastaya derin nefes 
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alması ve tutması söylenir ve cilt bir elin baş parmağı ve işaret parmağı ile 

hafif sıkıştırılırken (dren çıkmasına engel olmayacak kadar bir sıkıştırma) 

diğer el ile dren hızlıca çekilir. Çekmeden önce drenin hafifçe serbestlenmesi 

ve rahat geleceğinden emin olunması yararlıdır.  Dren çekildiği anda cilt 

sıkıştırılarak kapama süturunun diğer ucuda tutularak kapama süturunun 

sıkılması sağlanır. Tek kişinin dren çekimi işlemi daha sağlıklı ve 

koordinasyonun tek kişi tarafından sağlanmasının daha kolay olduğu 

kanaatindeyim. Aynı işlem iki kişi tarafından yapılacaksa cilt sıkıştırma ve 

dren çekimi bir kişi tarafından süturun sıkılması diğer kişi tarafından yapılır.  

Cilt insizyonu antiseptik solusyonla temizlendikten sonra antibiotikli pomad 

sürülmüş steril spanç  ile kapatılır.   

Komplikasyonlar 

Komplikasyonların %90’dan fazlasının pozisyonel olduğu tespit 

edilmiştir (Tang, 2002). Sağlam hemitoraksa dren takılması ciddi hayati 

tehlike yaratabilecek bir sorundur ve bunun için işlem öncesi görüntüleme 

yöntemlerinin ve oskültasyonun tekrar kontrol edilmesi gerekir. Tüpün 

intratorasik malpozisyonu en sık karşılaşılan komplikasyondur ve drenin geri 

çekilmesi veya yeniden yerleştirilmesini gerektirir (Collop, 1997). Kalbe 

dren yerleştirilmesi, pulmoner vasküler yaralanma, intraparankimal dren 

yerleştirilmesi, toraksa herniye olmuş abdominal organlara dren 

yerleştirilmesi, diyafragmatik laserasyon/herniyasyon trokarlı dren 

yerleştirilmesi dönemlerinde daha fazla görülmüş olan komplikasyonlardır 

(Tang, 2002). Reekspansiyon pulmoner ödem özellikle yaşlı hastalarda, total 

PSP olgularında gözlenen, öksürük, ağrı, nefes darlığı ve ciddi solunum 

yetmezliine sebep olan bir durum olup hastaya işlem öncesi parenteral steroid 

yapılması ile önlenebilir (Iberti, 1992). Nervus thoracicus longus 

hasarlanarak “kanat skapula” deformitesine yol açabilir. İnterkostal sinir 

hasarlandığında interkostal nevralji oluşabilir. Tüp interkostal sinirlere bası 

yaparak ağrıya neden olabilir. Stellar gangliyona bası nedeniyle Horner 

sendromu gelişebilir. Genellikle drenin apikale kadar ilerletilmesi sebep olur, 

drenin geri çekilmesini gerektirir (Yıldızeli, 2002). Mediastene bası yapan 

tüp bir süre sonra özofagusu erode ederek perforasyona neden olabilir 

(Munnell, 1997). İnsizyon yerinde skar oluşumu, uzun süreli tüp ihtiyacı 

olan hastalarda zaman içerisinde insizyon yerinde detaşman ve dren 
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kenarından akıntı görülebilir. İnsizyon yeri enfekte olabilir. TT 

komplikasyonları için altta yatan nedenlere baktığımızda, toraks travması, 

kardiyomegali, toraks deformitesi, acil TT uygulamaları, geçirilmiş akciğer 

hastalığına bağlı plevral yapışıklıklar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı 

(KOAH) ve göğüs kafesi anatomisinde değişiklik olan hastalar sayılabilir 

(Wang, 1998). 
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GİRİŞ 

Erken Boşalma (PE)’nın tanımı ilk olarak 1960’lı yıllarda Masters ve 

Jonhson (1970) tarafından yapılmış ve o günden bugüne kadar çeşitli topluluk 

ve kuruluşlar farklı tanımlar yapmaya devam etmişlerdir (Masters ve Jonhson, 

1970). Belirli kriterleri sağlamasına dayanılarak uluslararası dernek ve 

toplulukların kılavuzlarında veya toplantı sonuç bildirilerinde tanımlamalar 

yapılmıştır. Bu tanımlardan ilki partnerli cinsel etkinlik sırasında, sürekli ya 

da yineleyici olarak, vajinaya girmeden önce, vajinaya girer girmez ya da 

vajinaya girdikten sonra yaklaşık bir dakika içinde ve kişinin isteğinden önce 

boşalma örüntüsü olarak tanımlanmaktadır. Bu birliğin son toplantısındaki 

tanımlamada ise DSM V kriterleri belirlenmiştir ve halen bu tanımlama 

güncel tanımlama olarak geçerliliğini korumaktadır. Bu kriterler şu şekilde 

sıralanmıştır (American Psychiatric Association, 2013);  

i. Sürekli olarak vajinal penetrasyon başladıktan itibaren 1 dakika 

veya daha kısa sürede boşalma olması, 

ii. Bu durum en az altı aydır devam ediyor ve cinsel birleşmelerin en 

az yüzde 75’inde görülüyor olması,  

iii. Bu durum kişide klinik olarak belirgin sıkıntı, hayal kırıklığı, 

cinsel memnuniyetsizlik veya eşler arasında gerginliğe neden 

olması, 

iv.  Bu durum başka bir cinsel veya ruhsal bozukluk, ilaç veya 

yasadışı bir madde kullanımı, başka bir tıbbı durum ile 

açıklanamıyor olması 
 

Bir diğer tanım ise Uluslararası Cinsel Sağlık Derneği (ISSM) 

tarafından 2014’te yapılmıştır ve bu tanıma göre PE iki alt tipe ayrılmıştır.  

Yaşam boyu (lifelong) (L-PE): Bu tanımda üç ana öğe bulunmaktadır. 

(a) ejakülasyonun her zaman ya da hemen hemen her zaman vajinal 

penetrasyon öncesi veya vajinal penetrasyondan sonraki 1 dakika içerisinde 

olması, (b) ejakülasyonu geciktirmede yetersizlik ve (c) bu durumun bireyde 

hayal kırıklığı, üzüntü, ruhsal sıkıntı ve cinsellikten kaçınma sorunlarını 

meydana getirmesi durumudur (Serefoglu, 2014). 

Edinsel (acquired) Erken Boşalma (A-PE): Daha önce normal 

ejakülasyon performansı olan bireylerde PE şikayetinin başlaması ve 

ejakülasyonun yaklaşık üç dakika içerisinde olması ile yaşam boyu PE’den 

ayrılır (Serefoglu, 2014). 

Waldinger ve arkadaşları bu tanımlara ilave olarak iki durum daha 

tanımlamışlardır, bunlardan ilki Doğal değişken PE: erken boşalma durumsal 
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ve değişken bir şekilde olmaktadır ayrıca boşalmayı kontrol edememe olabilir. 

Diğer tanımlama ise Erken boşalma benzeri boşalma problemi: bu kişilerde 

intarvajinal latans süresi (IELT) olmasına rağmen subjektif bir erken boşalma 

algısı vardır, ayrıca bu durumdan kaygılanma mevcuttur ve bu kaygının başka 

bir nedeni olmadığı belirlenmiştir (Waldinger ve ark., 2006).  

1. ETYOLOJİ VE PREVELANS

Erken Boşalma %26,2’lık görülme oranı ile en yaygın erkek cinsel

sorunlarından bir tanesidir (Laumann ve ark., 2009). Türkiye’deki 

çalışmalarda ise  erken boşalmanın yaygınlığı  yaklaşık %20 olarak 

saptanmıştır (Serefoglu ve ark., 2011b). Etyolojiyi bazı kaynaklar organik ve 

psikojenik nedenler gibi iki ana başlıkta incelenebildiği gibi bazı kaynaklar ise 

daha fazla ayrı başlığa ayırmışlardır (Colpi ve ark., 2004; Wein Alan, 2014). 

Psikojenik nedenler, anksiyete, penil hipersensitivite, 5-ht reseptör 

disfonksiyonu, genetik yatkınlık, genel sağlık durumunda bozulma, obezite, 

diyabet, fiziksel aktivite yokluğu, duygu durum bozukluğu, stres, tiroit 

hormon bozuklukları, prostat enflamasyonu gibi çok çeşitli sebepleri 

bulunabilmektedir (Colpi ve ark., 2004). Bir diğer tanımlaya göre ise genetik 

nedenler, psikolojik nedenler, hormonal sapmalar, penil sensör değişikler, 

kronik prostatit olarak 5 ayrı başlıkta toplanmıştır (Wein Alan, 2014). 

2. PATOFİZYOLOJİ

Patofizyolojisinde son ortak yolak 5-HT2C reseptörlerinin 

hiposensitivitesi veya 5-HT1a reseptörlerinin hipersensitivitesi erken 

boşalmadan sorumlu tutulan mekanizmalar olduğu düşünülmektedir 

(Waldinger, 2002). 

3. TANI VE KLİNİK BULGULAR

PE için tanı aşamasında en sık kullanılan parametre İELT’tir. Fakat

sadece süre olarak değerlendirmek çok doğru kabul edilmemekte, bunun 

yanında kişinin ruhsal durumunda bir bozulma ve ayrıca çiftin arasında bir 

probleme de sebep olması gerektiği vurgulanmaktadır. Boşalma süresi için 

kişilerin belirttiği değerler ülkelere ve coğrafi bölgelere gör değişkenlik 

göstermektedir Montorsi’nin 2005 yılında yaptığı çalışmada Almanya’da 7 

dakika, ABD’de 14 dakika, İngiltere, İtalya ve Fransa’da ise 10 dakika olarak 

belirtilmiştir (Montorsi, 2005). Erken boşalma tanısı için en sık kullanılan 

ölçekler İELT, erken boşalma tanı aracı (PEDT), erken boşalma arap indexi 

(AIPE), prematür ejekülasyon profili (PEP), prematur ejekulasyon indexi 

(İPE)’dir. 
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Intraviginal Ejeculation Latency Time (IELT); Waldinger ve 

arkadaşları (1994) tarafından 1994 yılında erken boşalmayı standart bir tanım 

yapabilmesi amacıyla geliştirilmiştir (Waldinger ve ark., 1994). Bu tanımda 

cinsel ilişkinin yani vajinal penetrasyonun başlangıcından boşalmaya kadar 

geçen süre kronometre ile ölçülmektedir. 

Erken Boşalma Tanı Aracı (Premature Ejeculation Diagnostic 

Tools) (PEDT); Symonds ve arkadaşları tarafından 2007 yılında, erken 

boşalmayı daha iyi tanımlamak ve klinik araştırmalarda kullanılması 

amacıyla, 5 maddeden oluşan bir ölçek olarak geliştirilmiştir (Symonds ve 

ark., 2007). Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması Serefoglu ve arkadaşları (2009) 

tarafından yapılmıştır (Serefoglu ve ark., 2009). Ölçekten alınabilecek en 

yüksek puan 20.0. en düşük puan ise 0.0’dır. Alınan puan 11 den yüksek ise 

PE bulunduğu, 9-10 ise olası PE bulunduğu, 8 puan ve daha aşağıda ise PE 

olmadığı şeklinde tanımlanmıştır.   

 Erken Boşalma Arap İndeksi (Arabic İndex of Premature 

Ejeceluation) (AIPE): Arafa ve Shamloul tarafından 2007 yılında geliştirilen 

ölçek 7 maddeden oluşmaktadır (Arafa ve ark., 2007). Ölçeğin Türkçe 

geçerlik güvenirliği Serefoglu ve arkadaşları (2011) tarafından yapılmıştır 

(Serefoğlu ve ark., 2011a). Ölçekten alınabilecek en düşük puan 7, en yüksek 

puan 35’tir.  7-13 arası ciddi, 14-19 arası orta, 20-25 arası hafif-orta, 26-30 

arası hafif dercede PE,  31-35 arası ise PE yok olarak tanımlanmıştır. 

Erken boşalma problemi bulunan erkeklerde benlik saygısında azalma, 

özgüven eksikliği, performans anksiyetesi, cinsel tatminde azalma ve 

kişilerarası çatışma gibi pek çok olumsuz psikolojik etkiler ortaya 

çıkabilmektedir (Althof ve ark., 2006).  

4. CİNSEL ÖYKÜ VE FİZİK MUAYENE

Amerikan Üroloji Birliği (AUA) öykü alırken en önemli parametrenin

IELT olduğunu vurgulamakla birlikte şu belirtilen maddelerin detaylı bir 

şekilde araştırılmasını önermektedir (Montague ve ark., 2004);  

1. PE’nin ne kadar zamandır olduğu ve sıklığı,

2. PE’nin bazı durumlarda mı yoksa tüm cinsel ilişkilerde olup

olmadığı ve partnerle ilişkisi olup olmadığı,

3. Hangi cinsel uyarının PE oluşturduğu,

4. Ön şevişme, mastürbasyon, cinsel ilişki sıklıkları ve içeriği
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5. TEDAVİ

Erken boşalma tedavisinde başlıca selektif seratonin reuptake 

inhibitörleri (SSRI), trisiklik antidepresanlar, fosfodiesteraz5 inhibitörleri 

(FDE5I) gibi çeşitli sistemik ilaçlar kullanılırken aynı zamanda topikal 

anestezik krem ve spreyler de kullanılabilmektedir, ayrıca davranış tedavileri 

uygulanan diğer bir yöntemdir (Smits ve ark., 2007, Swenson ve ark.. 2015, 

Öztürk, 2019). 

5.1.Davranış Tedavileri 

 Davranışsal psikoseksüel terapiler PE için iyi bilinen bir tedavi 

yöntemidir, ilk olarak 1956 yılında bir ürolog olan James Semans tarafından 

tanımlanmıştır (Semans, 1956). Bu teknik dur-başla tekniği olarak bilinmekte 

ve şu şekilde uygulanmaktadır; Bu teknikte erkek veya partneri boşalma hissi 

gelinceye kadar penise uyarı vermekte ve sonrasında bu his geçinceye kadar 

uyarıyı kesip beklemektedir,  ejekulasyona kadar bu şekilde birkaç kez 

tekrarlanmayı içerir (Semans, 1956). Bir diğer teknik ise 1970 yılında 

Master& Johnson (1970) tarafından tanımlanmış ve sıkma (Squeeze) tekniği 

olarak isimlendirilmiştir (Masters and Johnson, 1970).  Sıkma tekniğinde 

boşalma hissi gelinceye kadar erkek veya partneri penisi uyarmakta, 

sonrasında penisin baş (glans) veya frenulum kısmını sıkarak bu hissin 

geçmesi beklenmektedir ve en az 30 saniye sonra tekrar uyarı vermeye 

başlanmaktadır. Boşalmaya kadar birkaç kez tekrarlanmaktadır (Masters and 

Johnson, 1970; Melnik ve ark., 2011). Her iki yöntem de uyarı ve heyecanın 

azaltılması veya dikkatin dağılması esasına dayanmaktadır. Bu tekniklerin 

temel prensibi boşalma öncesi vücuttan gelen sinyalleri tanıyamamaya bağlı 

olarak erken boşalma geliştiği teorisine dayanmaktadır (Althoff, 2006). 

 Geleneksel psikoterapinin ana hedefi boşalma (ejekulasyon)’yı 

önceden bildiren sinyalleri fark etmelerini sağlayarak erkeğin cinsel 

becerilerini geliştirmek, boşalmayı geciktirmek ve cinsel özgüvenlerinin 

arttırmak yanında erken boşalmaya neden olabilecek olan psikolojik ve kişiler 

arası çatışmaları çözmeyi amaçlayan cinsel danışmanlığı içerir (Althof ve 

ark., 2014; Öztürk, 2019). Davranış tedavilerinin başarı oranları çeşitli 

çalışmalarda %45-65 arasında bildirilmiştir, ayrıca bu çalışmalarda etkilerinin 

kısa süreli olduğu tespit edilmiştir (Althof, 2006).  

Günümüzde en modern tedavi yaklaşımının davranış tedavisine ilave 

olarak farmakolojik tedavilerin kombinasyonu olarak kabul edilmektedir 

(Althof, 2006). Klinisyenler ve cinsel terapistler birlikte takım çalışması 

yaparak çok daha iyi sonuçlar elde edebilmektedir (Althof, 2006). 
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5.2.Medikal tedavi 

PE için kullanılan ajanlardan etkili olduğu gösterilenler klomipramin, 

paroksetin, sertalin ve citalopram daha eski ilaçlardır. Yeni ajanlar ise 

fluvoksamin ve venlafaksindir (Kilic ve ark., 2005). Ayrıca FDA onayı 

bulunmayan fakat Avrupa’da onaylanmış olan dapoxetin de kullanılmaktadır 

(Pryor ve ark., 2006). 

Klomipramin; Bir trisiklik antidepresandır, ilk olarak 1973 yılında 

Eaton tarafından etkinliği bildirilmiş ve sonrasında diğer yayınlarda da 

etkinliği gösterilmiştir (Kim ve Seo., 1998). Bir metaanalizde günlük 

kullanıldığında fluoksetin ve sertralin gibi İELT’i 4 kattan fazla arttırdığı 

gösterilmiştir (Waldinger ve ark., 2004). Başka bir yayında ise ilişkiden 12-24 

saat önce tek doz kullanım sonrasında İELT’ i plaseboya göre daha fazla 

uzattığı tespit edilmiştir (Waldinger ve ark., 2004). 

Selektif seratonin geri alım inhibitörleri (SSRI); SSRI’ ların erken 

boşalmadaki etkisi tesadüfen 1970’ li yıllarda depresyon tedavisi alan 

hastalarda farkedilmiştir. Amerikan ilaç dairesi (FDA) onayı almamış olsalar 

da AUA kılavuzunda ve Uluslararası cinsel tıp topluluğu (ISSM) 

bildirilerinde endikasyon dışı kullanımları önerilmektedir. Etkileri ilk 2-3 gün 

içerisinde başlasa da maksimum etkileri 10-14 gün civarında görülmektedir. 

IELT’ i ortalama 2-8 kat artırabildikleri gösterilmiştir (McMahon ve ark., 

2004). En yüksek etkilerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada ilk sırada 

paroksetin (9 kat) yer almış, ikinci sırada ise 4 kat artışla fluoksetin ve 

sertralin yer almıştır (Waldinger, 2007b). SSRI ların ihtiyaç halinde 

kullanılması durumda etkinlikleri ile ilgili yeterli veri bulunmamakta ve 

kullanılıp kullanılmaması konusu tartışmalıdır (Waldinger ve ark., 2007a). 

Dapoksetin; Aslında bir SSRI olmasına rağmen kısa etkili olması 

dolayısıyla ihtiyaç halinde kullanılmaya uygundur ve bu özelliğiyle diğer 

SSRI’ lardan ayrılır. Maksimum etkiye ulaşması 1,3 saat iken yarı ömrü 1,5 

saattir (Andersson ve ark., 2006). Yapılan çalışmalarda plaseboya kıyasla 

daha fazla etkinliği gösterilmiştir. IELT değerlerinde plaseboda 1,5 kat artış 

olurken dapoksetin ile 3,5 kat artış saptanmıştır (Pryor ve ark., 2006). En sık 

görülen yan etkiler sırasıyla bulantı, ishal, baş ağrısı ve sersemliktir 

(Andersson ve ark., 2006). 

Tramadol; Sentetik bir opioid olan ve ağrı kesici etkinliği bulunan 

tramadol’ un erken boşalmadaki etki mekanizması bilinmemektedir (Salem ve 

ark., 2007). Yapılan bir çalışmada ihtiyaç halinde ilişkiden 2 saat önce 
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kullanılan tramadolün İELT’ i altı kat artırabildiği gösterilmiştir (Salem ve 

ark., 2007;  Sharon ve ark., 2008).  

Fosfodiesteraz-5 İnhibitörleri (FDE5İ); bu gruptaki ilaçların PE 

tedavisinde etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada IELT süresinde  plaseboya 

göre anlamlı bir artış gösterilmemiş olmasına rağmen hastaların bildirdikleri 

IELT sürelerinde anlamlı fark bulunmuştur (McMahon ve ark., 2005). 

Literatürdeki diğer yayınlarla birlikte değerlendirildiğinde PE tedavisinde tek 

başına kullanılmaları uygun olmasa da özellikle beraberinde ED bulunan 

hastalarda kullanılmasının faydalı olabileceği önerilmektedir (McMahon ve 

ark., 2008). 

Alfa-1 adrenöreseptör antagonisti; bu ilaçlarla ilgili yapılan tek bir 

çalışma mevcut ve etkili olduğu gösterilmiş olsa da tedavide kullanılması için 

yeterli veri yoktur (Cavallini, 1995). 

Topikal Tedaviler; İlk olarak 1943 yılında uygulanmış ve günümüzde 

de kullanılmaya devam etmektedir. Günümüzde sadece lidokain ve lidokain-

prilokain kombinasyonu kullanılması önerilmektedir (Wein Alan, 2014). Yan 

etkiler olarak his kaybı, ED, kadın genital anestezisi ve cilt irritasyonu gibi 

sorunlar görülebilmektedir. 

İntrakavernozal Enjeksiyonlar; Birinci basamak tedaviler veya 

kombine tedavi almasına rağmen yeterli cevap alınamayan PE olgularında 

intrakavernozal tedaviler kullanılmaktadır, erken boşalmaya faydası olmasa 

bile sertleşmenin devam etmesi ve cinsel ilişkiyi sürdürebilme nedeniyle 

hastaların memnuiyetlerinin arttığı gösteren sınırlı çalışmalar bulunmaktadır 

(Fein, 1990). 

5.3.Cerrahi Tedavi 

Dorsal penil sinir kesisinin erken boşalmaya etkili olabileceği gösteren 

bazı çalışmalarda etkili oldukları gösterilmiş olsa da ABD ve Avrupa’da çok 

rağbet görmemiştir (Shi ve ark., 2008; Zhang ve ark., 2009). 

5.4.Pelvik taban Terapisi 

Pelvik taban egzersizlerinin son zamanlarda popüler olan ve  PE 

tedavisinde de etkili olabileceğini gösteren  çalışmalar  bulunmaktadır 

(Pastore ve ark., 2012; Pastore ve ark., 2018). Bu egzersizlerin ana amacı 

pelvik taban kasları üzerinde farkındalığı arttırmak ve bu kasları gevşek halde 

tutabilme becerisinin kazandırılmasıdır. Herhangi bir yan etkisinin olmaması 

ve 36 aylık sonuçlarının etkili olması bu yöntemin yaygın olarak 
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kullanılmasının önerildiği çalışmalar mevcuttur. (Pastore ve ark., 2012; 

Pastore ve ark., 2018). 
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GİRİŞ 

Obezite terim olarak yağlı vücut kitlesinin yağsız vücut kitlesinden 

fazlaca olması olarak açıklanabilir. Tarihte ilk olarak 16.yüzyılda 

tanımlandığında ciddi bir sağlık sorunu olarak görülmese de günümüzde en 

tehlikeli 10 sağlık sorunundan biri olarak öne çıkmaktadır (Bray, 1990). 

Ġnsanoğlunun sedanter yaĢam tarzına geçiyor olması, artan refah düzeyi ve 

hazır besin temini gibi faktörler nedeniyle dünya genelinde hızla 

yayılmaktadır. Obezitenin bu denli önemli bir sağlık sorunun olmasının diğer 

nedeni ise beraberinde birçok hastalığı barındırmasından kaynaklanmaktadır. 

Özellikle diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklara zemin hazırlaması ve 

hatta seyrin mortalite ile sonuçlanması obezitenin tedavisinin ehemmiyetini 

göstermektedir. Obezite sıklığının belirlenmesi ve gelecekteki durumun ön 

görülmesi adına yapılan çalıĢmalarda 2030 yılında ABD’de %50 oranını 

bulacağı öne sürülmüĢtür. Avrupa da ise daha düĢük oranlar bulunmuĢtur. 

Ülkemizde ise on yıl öncesine göre %30 civarında olduğu bildirilmiĢse de bu 

oran gün geçtikçe hızla artmaktadır (Berberoğlu ve Hocaoğlu, 2021). 

Obezitenin ana nedeni vücut tarafından yakılabilen besin miktarının 

alınan miktardan az olması durumudur. Kısada enerji dengesizliğinden 

bahsedilebilir. Bunun yanı sıra beslenme bozukluğu, genetik faktörler, 

psikolojik sorunlar, düĢük sosyoekonomik seviye gibi altta yatan etkenlerinde 

durumu tetiklediği bilinmektedir. Yapılan çalıĢmalarda obezitenin genetik 

faktörler nedeniyle oluĢma ihtimali diğer risk faktörlerinden daha güçlü 

bulunmuĢtur ancak tek baĢına genetik yatkınlıktan ziyade çevresel 

faktörlerinde olması durumunda obezitenin görülme ihtimalinin kaçınılmaz 

olduğu ileri sürülmüĢtür (Naukkarinen vd., 2012, Deveci, 2013).  

Ciddi bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin tedavisinde ilk yaklaĢım 

neden olan etkenin saptanmasıdır. Yeme bozukluğu, sedanter yaĢam gibi 

etkenlerden kaynaklanıyorsa öncelikle uygun diyet ile fiziksel aktiviteyi 

artırmaya yönelik yaĢam tarzı değiĢikliği yapılmalıdır. Hastanın uygun kiloya 

ulaĢması ve bu kiloyu koruması ilk tedavi amacı olmalıdır (Jackson vd., 

2015). Obezite tedavisinde yaĢam tarzı değiĢikliklerinin yetersiz kalması 

sonucu baĢarısız olunması durumunda baĢvurulabilecek diğer tedavi 

yöntemleri; farmakolojik tedavi, psikolojik tedavi ve cerrahi tedavi olarak 

bilinmektedir. Beden kitle indeksi (BKĠ) 30 üzeri olan kiĢilerin obez olarak 

tanımlandığı bilinmektedir. BKĠ 30 üzerinde olan bir hastaya diyet ve egzersiz 

uygulaması ile kilo kaybının sağlanamaması durumunda ilk seçenek 

farmakolojik ajanlar olmalıdır. Farmakolojik ajanlar ile sonuç alınamaması 
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veya ilaç tedavisinin reddedilmesi durumlarında psikolojik tedavi olarak 

biliĢsel davranıĢçı terapi uygulaması tercih edilebilmektedir. Tüm tedavi 

seçeneklerine rağmen kilo kaybı sağlanamayan hastalarda BKĠ 35 üstü ve 

diyabet, hipertansiyon gibi kronik ek hastalık olması durumunda veya BKĠ 40 

üzerinde olduğu morbid obezite tedavisinde cerrahi tedavi uygulanabilir. 

Bariatrik cerrahi tedavisi uygulaması ile genellikle kısa sürede kilo kaybı 

sağlanmakta ancak sonrasında ulaĢılan kiloyu koruma konusunda hastaların 

problem yaĢaması tekrar diğer tedavi seçeneklerinin göz önüne alınmasına 

neden olabilmektedir (Dalle Grave vd., 2020, Philips and Shikora, 2018).  

Bu nedenle obezite tedavisinin en önemli basamaklarından biri olan 

tamamlayıcı olarak kullanılabilen farmakolojik tedavi yaklaĢımlarının güncel 

literatür bilgisi ıĢığında ortaya konmasının obezite ile mücadele de önemli bir 

katkı olacağını düĢündük.  

1. OBEZİTE TEDAVİSİNDE KULLANILAN

FARMAKOLOJİK AJANLAR

GeçmiĢte obeziteyi tedavi edebileceğini düĢünen birçok ilaç bu amaçla 

kullanılmıĢ ancak etkin bir tedavi sağlanamamıĢtır.  Metabolizmayı 

hızlandırması amacıyla tiroid hormonu verilmiĢ ancak hastada hipertirodizm 

tablosu oluĢmuĢtur. Aslen bir tarım ilacı olan dinitrofenol verilmesi katarakt 

ve nöropatiye neden olmuĢtur. Santral sinir sistemi üzerine stimülan etki 

göstererek serotonin üzerinden iĢtahı baskılayacağı düĢünülen amfetamin 

verilmiĢ ancak sonuçta bağımlılık oluĢmuĢtur. Depresyon tedavisinde 

kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörlerinden (SSRI) olan 

fenfluramin uygulamasının valvüler kalp hastalıklarıyla iliĢkisinin öne 

sürülmesi sonucu uygulanması terkedilmiĢtir (Gardner vd., 1979, Paterson, 

1918, Guy-Grand, 1997, Kramer and Lane, 1998, Connolly vd., 1997). Santral 

sinir sisteminde noradrenalin salınımını artırarak (NRI) iĢtah azaltan 

aminoreks primer pulmoner hipertansiyon insidansını artırdığı için piyasadan 

çekilmiĢtir. Serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörü (SNRI) sibutramin 

1997 de obezite tedavisinde kullanılmaya baĢladı. Ancak noradrenalin 

etkinliğini artırmasına bağlı olarak kalp krizi, inme ve ölüm riskini 

artırdığının bulunması ile kullanımı sonlandırılmıĢtır (Coulter vd., 2018). 

Kannabiod reseptörü 1 antagonisti rimonabantın intihar riski doğurması 

nedeniyle kullanımı kısıtlanmıĢtır (Jackson vd., 2015).  
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2. GÜNÜMÜZDE OBEZİTE TEDAVİSİNDE 

KULLANILAN İLAÇLAR  

Orlistat, Gastrik ve pankreatik lipazları inhibe ederek besinlerden alınan 

yağın emilimini %30 engellemek suretiyle kilo kaybına yardımcı olduğu 

bilinmektedir. ĠĢtah üzerine negatif etkisi olmazken kalori üzerine negatif 

etkisi vardır. 1998 yılında obezite tedavisinde kullanılmak üzere 

onaylanmıĢtır. Etki yeri gastro-intestinal bölge ile sınırlıdır. Bu nedenle 

sistemik yan etkilere neden olmaz. Bu özellik orlistatı en güvenli ve en tercih 

edilir obezite ilaçlarından biri yapmaktadır. Ancak yapılan çalıĢmalarda 

karboksilesteraz 2 inhibitörü benzeri etki gösterdiği ileri sürülmüĢtür. Bu etki 

çeĢitli organ toksisitelerinden ve orlistatın ilaç etkileĢimine neden olma 

ihtimalini gün yüzüne çıkarmıĢtır (Yen and Ewald, 2012, Ballinger and 

Peikin, 2002).  

Liraglutid, glukagon Benzeri Peptit-1 (GLP-1) reseptör agonistidir. 

Diyebet ve obezite tedavisinde günde 1 kez, subkutan yolla kullanılabilen bir 

ilaçtır. GLP-1 reseptörlerini agonize etmesiyle pankreas beta hücrelerinin 

glukoza duyarlılığını artırır, alfa hücrelerinden glukagon sekresyonunu 

baskılar. Sonuç olarak gastrik boĢalmayı geciktirerek doygunluk hissi 

oluĢtururlar. Kilo kaybını besinlerin yıkımı ile değil alımı azaltarak 

sağlamaktadır. Santral etkileri ile iĢtahı baskılar. Tüm GLP-1 agonistlerinde 

görülen sık yan etki emezistir. Tiroid kanseri ve tip 2 endokrin multiple 

neoplazi öyküsü olanlarda kullanılmamalıdır (Erden vd., 2022, Alruwaili vd., 

2021).  

Lorkaserin, selektif serotonin 2C reseptör agonistidir. Santral serotinin 

2C reseptörlerini serotonin 2A reseptörlerinden 15 kat, serotonin 2B 

reseptörlerinden 100 kat daha fazla aktive eder. ĠĢtahı azaltarak kilo kaybı 

sağlar. Yapılan çalıĢmalarda serotonin 2C reseptörüne yüksek afinite 

göstermesi kalp kapak hastalığına neden olma ihtimalini azaltmaktadır. En sık 

görülen yan etkileri bulanık görme, baĢ ağrısı, baĢ dönmesi, nazofarenjit, uyku 

hali ve bulantıdır. Öforizan özelliği nedeniyle bağımlılık potansiyeli 

olduğundan alkol ve madde bağımlığında kullanılmamalıdır. Tedavinin 12 

hafta sonunda vücut ağırlığının %5’ten fazlasını kaybetmediyse ilaç 

kesilmelidir (DiNicolantonio vd., 2014, Smith vd., 2010).  

Bupropion/Naltrekson kombinasyonu, buprapion indirekt 

sempatomimetik bir ajandır. Dopamin ve noradrelinin presinaptik nörona geri 

alımını inhibe ederek etki oluĢturur. Söz konusu monoaminlerin sinaptik 

aralıkta miktarının artması iĢtah baskılanmasını sağlar. Aynı zamanda 
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hipotalamik proopiyomelanokortin nöronlarını uyararak iĢtahı azaltır ve enerji 

tüketimini arttırır. Naltrekson, opiodi reseptör antagonisti bir ilaçtır. Opioid 

bağımlılığı tedavisinde ve zehirlenmesine antidot olarak kullanılmaktadır. 

Kendi baĢına zayıf anorektik etkili olmasına rağmen bupropion ile birlikte 

alındığında farmakolojik bir sinerjizma ile kilo kaybına neden olur (Coulter 

vd., 2018). Bu kombinasyon 2014 yılında FDA onayı almıĢtır. En sık görülen 

yan etkileri bulantı, baĢ ağrısı ve konstipasyon olup uykusuzluk, kusma, baĢ 

dönmesi ve ağız kuruluğu gibi yan etkiler de görülebilmektedir. Görülen yan 

etkiler nedeniyle hastaların tedaviye uyuncunun düĢük olduğu yapılan 

araĢtırmalarda gösterilmiĢtir. (Kramer and Lane, 1998). 

Fentermin/Topiramat kombinasyonu, fentermin amfetamin benzeri 

olmasına rağmen daha az bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. 

Monoaminlerin presinaptik geri alımını inhibe eder. 1959 yılında FDA 

tarafından onaylanmıĢtır. Bağımlılık potansiyeli az da olsa bulunması 

nedeniyle kullanım süresi kısa süreli olmalıdır. Kardiyotoksik etki nedeniyle 

çoğu ülkede kullanılmamaktadır. Topimarat, voltaj bağımlı Na ve Ca 

kanallarını, AMPA/Kainat reseptörlerini bloke eder. GABA-A reseptör 

aktivitesini artırarak ve karbonik anhidraz enzimini inhibe ederek etki 

gösterir. AMPA üzerinden iĢtah baskılanmasına neden olur. Yan etkileri 

nedeniyle fazla tercih edilmektedir (Cataldi vd., 2019).  

Metformin, diyabete eĢlik eden obezite durumunda tercih edilen sadece 

bu durum için onaylı bir ilaçtır. Nadiren antipsikotik kullanımına bağlı kilo 

alma riskine karĢı kullanılabilmektedir. Bilinen en önemli yan etkileri 

gastrointestinal sistem üzerinedir (De Silva vd., 2016).  

Metreleptin, leptinin sentetik analoğudur. Yağ dokusundan salgılanan 

leptinin hipotalamusta iĢtah merkezi üzerine etki eder ve eksikliğinde obezite 

görülmektedir. Meterleptin bu nedenle Jeneralize lipodistrofi için çocuk ve 

yetiĢkinlerde FDA onayı almıĢtır.   AraĢtırmalar devam etmektedir (Chou and 

Perry, 2013).  

Setmelanotid, melanokortin 4 agonistidir. Melanokortin 4 reseptörü 

hipotalamustaki iĢtah kontrolünde önemli rol üstlenmiĢtir. Bu nedenle söz 

konusu agonistler iĢtahı azaltarak kilo kaybı sağlamaktadır. FDA tarafından 

genetik obezite için onaylanmıĢtır (Markham, 2021).  
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3. YAKIN GELECEKTE OBEZİTE TEDAVİSİNDE 

KULLANILABİLECEK İLAÇLAR  

Cetilisitat, orlistat ile aynı etki mekanizmasına sahip olmakla birlikte 

diyare, gaz ve gevĢek dıĢkı gibi orlistata özgü yan etkileri daha az gösterdiği 

bilinmektedir. Ancak orlistat kullanan kiĢilerde olduğu gibi vitamin emilim 

bozukluğu cetilisilatta da görülebilmektedir. ġu anda faz çalıĢmaları 

sürmektedir (Padwal, 2008).  

Semaglutid, liraglutidin daha uzun ömürlü formudur. GLP1R 

agonistidir. Tip 2 diyabet için bazı ülkelerde onaylanmıĢtır (Srivastava and 

Apovian, 2018).  

Oksitosin, haz yolakları ve homeostatik yolaklar üzerinden gıda 

alımının düzenlemesinin yanı sıra periferde insülin rezistansında iyileĢme, 

lipoliz ve yağ asidi β oksidasyonu üzerinde etkili olduğu bildirilmiĢtir 

(Deblon vd., 2011). 

Bromokriptin dopamin 2 agonsitidir. Glukoz toleransı ve insülin 

duyarlılığı üzerindeki etkisi ile tip 2 diyabet tedavisi için FDA onaylanmıĢtır 

(Scranton and A Cincotta, 2010). 

Resveratrol, yağ depolanmasında sorumlu olan PPAR-δ’ya bağlanarak 

bu genin ekspresyonunu baskılar. Ayrıca yağ asidi oksidasyonunu aktive 

etmektedir (Erden vd., 2022). 

Velneperit, Nöropeptid Y reseptör antagonistidir. Nöropeptid Y, iĢtahı 

arttırması ve enerji tüketimini azalttırması sonucu vücut ağırlığında artıĢa 

neden olur. Bu ilaç, nöropeptid Y’nin reseptörlerine özellikle açlık duygusunu 

azaltan Y5 reseptörüne bağlanmasını engeller (Erden vd., 2022). 

β3 adrenerjik reseptör agonistlerinden L-796,568 insan çalıĢmalarında 

baĢarısız olurken diğer bir agonist olan mirabegron insanlarda dinlenme 

halindeki metabolizma hızını artıran bir ilaç olarak öne çıkmıĢtır (Cheng vd., 

2021).  

Davalintide, amilin mimetik peptiddir. Yapılan hayvan çalıĢmalarında 

besin tüketimi ve vücut ağırlığını azalttığı ve metabolik aktiviteyi arttırdığı 

gösterilmiĢtir ancak faz çalıĢmalarında aynı sonuç elde edilememiĢtir 

(Srivastava and Apovian 2018). 

Beloranib, methionin aminopeptidaz (MeTAP2) Ġnhibitörüdür. Yeni 

yağ asidi üretimini düĢürür, depo edilen yağların enerjiye dönüĢümünü 

artırarak vücut ağırlığında azalmaya neden olur (Kim vd., 2015). 

Rimonabant güçlü bir selektif Cannabinoid-1 ligandıdır. Kilolu ve obez 

tip 2 diyabetik hastalarda yapılan bir çalıĢmada vücut ağırlığı ve bel çevresi 

azalmıĢtır (Patel and Pathak 2007).  
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Tesofensin, dopamin, noradrenalin ve serotonin geri-alım inhibitörüdür. 

α1 adrenoreseptörler ve dopamin 1 reseptörlerini indirekt olarak uyarılması 

sonucu yanlıĢ beslenmeye bağlı obez olan sıçanlarla yapılmıĢ bir çalıĢmada 

iĢtahta ve gıda alımında azalma sonucu vücut ağırlığında azalma görülmüĢtür 

(Van De Giessen vd., 2012). 

SONUÇ 

Tüm bu bilgiler ıĢığında obezite tedavisi uygulanacak kiĢiye uygun 

tedavinin belirlenmesinde birçok faktörün göz önüne alınması gerekmektedir. 

YaĢ, cinsiyet, yaĢam tarzı ve hatta reseptör düzeyindeki kiĢisel farklılar dahi 

ilaç tedavisinin baĢarısını etkileyebilecektir. Mevcut literatür incelendiğinde 

muhtemel etkili ilaçların fazla olması bu alanda yapılan klinik çalıĢmaların 

yetersizliğini de göstermektedir. Sonuç olarak obezite tedavisinde 

kullanılacak ilaç hakkında yeterli klinik çalıĢma yapılmıĢ olmalı ve muhakkak 

kiĢiye göre düzenlenmesi gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Holoprozensefali (HPE) genellikle orta hat yüz defektleri ile ilişkili 

embriyonik ön beyin veya prosensefalondaki gelişimsel bir kusurdur. Defekt 

merkezi sinir sisteminin (MSS) inkomplet gelişiminden kaynaklanır ve farklı 

spektrumlarda görülebilir. En şiddetli MSS defektlerinden en az şiddetli olana 

doğru alobar, semilobar ve lobar olmak üzere üç klasik tipi bulunmaktadır. Ek 

olarak, daha yakın zamanda tanımlanan hafif bir alt tip olarak orta 

interhemisferik varyantı da vardır (Lewis, 2002). Şiddetli formlar hayatla 

bağdaşmaz ancak daha hafif formlar potansiyel olarak yaşayabilir. Bu 

hastalara hem yaşam kalitesini arttırmak hem de sağ kalımı sağlamak için 

multidisipliner bir yaklaşım gerekir. HPE nispeten nadirdir ve 10000 

doğumda 1 görülürken (Blaas, 2002; Leonici, 2008), 250 erken abortusda 1 

görüldüğü belirtilmiştir (Matsunaga, 1977). 

HPE orta hat MSS yapılarının tam olmayan gelişimi ve ayrılmasından 

dolayı görülür. Normal gelişimde üçüncü embriyonik haftada disk benzeri 

nöral plaka nöral tüpü oluşturmak için invajinasyon yapar. Daha sonra nöral 

krest hücreleri nöral tüp boyunca organize olur ve en sonunda önceden 

belirlenen yerlerine gitmek için hareket eder. Orta hat nöral tüp füzyonunu 

takiben bu süreç hem rostral hem kaudal yönde devam ederek nöroporların 

kapanmasıyla sonuçlanır. Eş zamanlı olarak primordiyal beyin iki hemisfere 

ayrılır ve frontal gelişme oluşur. Beynin erken gelişim döneminde 

prosensefalon ya da ön beyin ikiye ayrılarak telensefalon ve diensefalon 

gelişir. Bu esnada embriyolojik büyüme ve gelişmede bir bozukluk olursa 

HPE ile sonuçlanabilir.  

Etyolojisi tam olarak aydınlatılmamış olsa da malformasyonun primer 

nedeninin hem genetik hem de çevresel etkenler ile birlikte heterojen kaynaklı 

olduğu düşünülmektedir (Nanni, 2000; Muenke, 2000). Sonik hedgehog 

(SHH), serebellum 2’nin çinko finger proteini (ZİC2), sine okulis homeoboks, 

drosfili, homoloğu 3 (SIX3), transforme edici büyüme faktörü beta 

indükleyici faktör (TGIF) dahil olmak üzere bir çok gen HPE ile ilişkilidir 

(Arnold, 2009). Trizomi 13, trizomi 18 ve triploidi gibi kromozal anomaliler 

HPE’ye neden olabilir (Meunke, 2000; Dubourg, 2007). Maternal diyabet, 

retinoik asit veya erken gebelikte madde ve alkol kullanımı gibi çevresel 

faktörlerle de ilişkili olabilir (De Wals, 1991; Croen, 2000; Cohen, 2002). 

Çok sayıda olan bu risk faktörleri kombinasyonun klinik prezentasyonun 

şiddetini belirlediği düşünülmektedir (Ming, 2002).  
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1. KLASİFİKASYON

HPE klinik prezentasyonu değişik şiddetlerde görülebilir. Serebral

hemisferlerin ayrılma derecesine göre lobar, semilobar ve alobar olarak 

sınıflandırılabilir. HPE’nin orta interhemisferik varyant olarak tanımlanan bir 

türü de bulunmaktadır (Lewis, 2002).  

1.1.Lobar Holoprozensefali 

Hastalığın hafif şiddette olan halidir. Sağ ve sol ventriküller belirgin 

oluşurken frontal korteks boyunca serebral devamlılık bulunur. Kavum 

septum pellisidum görülmez. 

1.2. Semilobar Holoprozensefali 

 Bu formda ön beyinde parsiyel ayrılma izlenir. 

1.3. Alobar Holoprozensefali 

Ön beynin sağ ve sol hemisferlere tam olarak bölünememesi sonucu 

görülen en şiddetli halidir. Birleşen talamus tek monoventrikülü çevreler. 

Sıklığı %40-75 civarındadır.  

1.4. Orta İnterhemisferik Varyant 

Posterofrontal ve pariyetal alanların bazal ön beyinde orta hat 

devamlılığının olduğu ve anterior frontal loblar ile oksipital bölgelerin 

ayrıldığı HPE’nin alışılmadık bir alt tipidir (Demyer, 1964). Lateral 

ventriküllerin orta kısmındaki yapıların gövdeleri devamlılık gösterirken 

frontal hornlar bölünmüş izlenir ve bir lateral ventrikülün koroid pleksusu 

diğer lateral ventriküle prolapsus yapabilir (Picone, 2006). 

2. KLİNİK

HPE kraniyofasiyal ve SSS defektlerinin devamında görülür. İki

serebral hemisfere farklılaşmayı prekordal mezenşim sağlar, bu yapı ayrıca 

orta hat yüz yapılarının oluşmasından da sorumludur. Fasiyal defektin şiddeti 

beyin defetinin şiddeti ile genellikle koreledir. Çok hafif HPE formları veya 

mikroform HPE, SSS tutulumu veya nörolojik defektlerin çok az olduğu veya 

hiç olmadığı hafif kraniyofasiyal anomaliler spektrumu ile sonuçlanır. 

Mikroform HPE, tek bir merkezi üst kesici diş ile az dikkat çekecek bir 

şekilde ortaya çıkabilir. HPE’nin hafif formları veya interhemisferik varyant 

mikrosefali, mikrooftalmi, oküler hipotelorizm, orta hat yüz hipoplazisi ve 

yarık dudak ile birlikte yarık damak veya yarık damak olmadan sadece yarık 

dudak ile görülebilir (Demyer, 1964; Delezoide, 1990).  Orta ve şiddetli HPE 

(lobar, semilobar ve alobar) SSS tutulumunun derecesine göre orta hat yüz 
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defektlerinin şiddeti ile orantılıdır. Primitif nazal yapı (proboscis), siklopi 

(orta hatta tek bir göz) ve alobar alt tipte görülebilen orta hat yüz yarıkları 

eşlik edebilir.  

Mikroform HPE hariç diğer HPE tipleri orta hat SSS yapılarını 

içerdiği için bir dereceye kadar zihinsel engel ve gelişimsel gecikme ile de 

ilişkilidir. Epilepsi, hidrosefali, distoni, hareket bozukluğu, otonomik ve 

hipotalamik/pitüiter disfonksiyon gibi diğer durumlar ile de bağlantılıdır. 

Hipotalamik-hipofizer disfonksiyon kendini diabetes insipidus, büyüme 

hormonu eksikliği, adrenal hipoplazi, hipogonadizm veya tiroid hipoplazisi ile 

gösterebilir (tablo 1) (Dubourg, 2007; Hahn, 2004; Volk, 2020). Gelişme 

başarısızlığı özellikle ciddi derecede etkilenenlerde sık görülür. Beslenme 

güçlükleri, letarji, nöbetler, aksiyel hipotoni, zayıf emme ve beslenme 

yeteneği, oral-duyusal işlev bozukluğu, kusma ve aspirasyon risklerini 

beraberinde getirir (Solomon, 1993).  

Tablo 1: Hipotalamik-Hipofizer Fonksiyon Bozukluğu ve Laboratuvar Testler (Volk, 

2020) 

Eşlik eden 

bozukluk  

    Laboratuvar testleri 

Diabetes insipidus Serum elektrolitleri 

Plazma ve idrar ozmolalitesi 

Plazma ve idrar antidiüretik hormon (ADH) 

Büyüme hormonu 

eksikliği 

İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) 

İnsülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı 

protein 3 (IGFBP-3) 

Kemik yaşı 

Adrenal hipoplazi Sabah saat 8’de alınan serum kortizol ve 

plazma adrenokortikotropin hormonu (ACTH) 

ACTH stimülasyon testi 

Hipogonadizm  Serum luteinizan hormon (LH) ve follikül 

stimülan hormon (FSH) 

Erkeklerde testosteron 

Kadınlarda östradiol 

Tiroid hipoplazisi Serum tiroksin (T4) 

Tiroid stimülan hormon (TSH) 

Tüm alt tipler nispeten normal yüz görünümleri ile birlikte değişen 

şiddette SSS ve entelektüel defektler gösterebilir. İnkomplet penetrasyon ve 

değişken ekspresyon HPE’nin genetik formlarının tipik özelliğidir.  
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2.1. Çok Hafif HPE (Mikroform HPE) 

 Yüz deformiteleri: Göreceli olarak normal yüz görünümü olabilir.

Tek bir merkezi üst kesici diş, mikrosefali ve çeşitli derecelerde

oftalmolojik anomaliler ile birlikte dar burun köprüsü görülebilir

(Solomon, 1993).

 Beslenme, görme ve işitme üzerine etkileri: Eşlik eden yüz

anomalilerinin şiddeti ile ilişkilidir.

 Entelektüel engel/gelişimsel gecikme: SSS göreceli olarak

neredeyse hiç tutulmaz. Minör gelişme geriliği olabilir.

 Mortalite: Mikroform HPE sıklıkla subkliniktir ve mortalite

üzerine çok az etkisi vardır veya hiç yoktur.

2.2. Hafif HPE (Orta İnterhemisferik Varyant HPE) 

 Yüz deformiteleri: Rölatif olarak normal yüz görünümü olabilir.

Ayrıca hipotelorizm ve deprese veya dar bir burun köprüsü

görülebilir (Solomon, 1993).

 Beslenme, görme ve işitme üzerine etkileri: Eşlik eden yüz

anomalilerinin şiddetine bağlıdır.

 Entelektüel engel/gelişimsel gecikme: Bir dizi gelişimsel

gecikme olabilir.

 Mortalite: Ölüm oranları değişiklik gösterebilir ancak bu hafif

tipte uzun süreli sağ kalım mümkündür.

2.3. Orta Ve Şiddetli HPE (Lobar, Semilobar HPE) 

 Yüz deformiteleri: Çok çeşitli yüz deformiteleri görülebilir.

Normal bir yüz görünümü olabileceği gibi hipotelorizm, deprese

nazal köprü ve medial çıkıntılı bilateral yarık dudak da olabilir

(Solomon, 1993).

 Beslenme, görme ve işitme üzerine etkileri: Yüz tutulumun

derecesine bağlıdır.

 Entelektüel engel/gelişimsel gecikme: Bir dizi gelişimsel

gecikme ve entelektüel defisit görülebilir.

 Mortalite: İzole lobar HPE tanısı konan infantların yaklaşık

%50’si 12 aydan sonra hayatta kalabilir (Solomon, 1993).
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 2.4. Şiddetli HPE (Alobar HPE) 

 Yüz deformiteleri: En şiddetli defektlerle birlikte çok çeşitli yüz 

deformiteleri görülebilir. Bunlar:  

Siklopi: Tek bir orbitada tek bir göz ile birlikte proboscis olmasıdır. 

Proboscis olmadan siklopi 

Etmosefali: Şiddetli oküler hipotelorizm ile birlikte gözler arasında 

proboscis olmasıdır. 

Sebosefali: Tek burun deliği ile birlikte oküler hipotelorizmdir. 

Premaksilla yokluğu ile birlikte median yarık dudak, oküler 

hipotelorizm ve basık burunlu; sadece bilateral yarık dudak, sadece 

oküler hipotelorizm, anoftalmi ve mikrooftalmi de ek olarak 

görülebilir. Ayrıca göreceli normal yüz görünümü de sergilenebilir 

(Solomon, 1993). 

 Beslenme, görme ve işitme üzerine etkileri: Yüz tutulumun 

derecesi ile ilişkilidir. 

 Entelektüel engel/gelişimsel gecikme: Bir dizi gelişimsel 

gecikme ve entelektüel defisit görülebilir. En şiddetli SSS 

defisitleri bu alt tipte karşımıza çıkar. 

 Mortalite: Siklopi veya etmosefali dahil olmak üzere en şiddetli 

alobar HPE’ye sahip olan infantlar tipik olarak doğumdan sonra 

bir haftadan fazla hayatta kalamaz. Yaklaşık %50’si dört veya 

beş aylık iken ölür ve sadece %50’si yaşamın ilk yılından sonra 

hayatta kalır (Solomon, 1993). 

3. UYGUN MERKEZE YÖNLENDİRME 

HPE’den şüphelenildiğinde ileri değerlendirme için maternal-fetal 

bakım ünitesine intrauterin sevk sağlanmalıdır. Tanı doğrulandıktan sonra 

klinik şiddete ve olanaklara göre diğer uzmanlık dalları ile de planlama 

yapılmalıdır. Kraniofasiyal cerrahi, beyin cerrahisi, nöroloji, diş 

hekimi/ortodontist, konuşma terapisti, klinik genetik, endokrinolog, 

otolaringoloji, oftalmoloji, psikoloji ve beslenme uzmanı ihtiyacı olabilir.  

4.TANI  

Prenatal ve neonatal dönemde şüphelenilmesi halinde durumun 

şiddetinin belirlenmesi için farklı görüntüleme yöntemleri kullanılır. Hafif 
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HPE vakaları genellikle daha geç tanı alır. Hafif HPE olan 104 hastayı içeren 

bir çalışmada ortalama dört yaşına kadar tanınamadığı ve hastaların %15’inin 

on ve on dokuz yaşlarında tanınabildiği belirtilmektedir (Stashinko, 2004). 

Prenatal ultrasonografi ile şiddetli HPE ve özellikle alobar alt tipinde yüz 

anomalileri ilk trimesterde tespit edilebilir ancak daha hafif olan alt tipler fark 

edilmeyebilir. Fetal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gebeliğin üçüncü 

trimesterinde prenatal ultrasonografide saptanan malformasyonların daha iyi 

karakterize edilmesini sağlayarak uygun merkeze sevke ve önerilere yardımcı 

olur (Stashinko, 2004). HPE’den şüphelenilen bebeklerde değerlendirmenin 

sağlanması için nörolojik görüntüleme kriterleri tanımlanmıştır. Üç ortogonal 

düzlemde (aksiyal, sagital ve koronal) ince kesitli görüntüleme sekansları 

içeren yüksek çözünürlüklü MRG taramaları tercih edilir (Hahn, 2004; 

Stashinko, 2004). Beyin malformasyonun şiddeti genellikle nörolojik 

problemlerin derecesi ve yaşam beklentisi ile ilişkili olduğu için tanı ve 

yönetim için görüntüleme önemlidir (Lewis, 2002; Plawner, 2002).  

5. YÖNETİM

Şiddetli HPE yaşamla bağdaşmaz ve bu hastalar genellikle erken

infant döneminden sonra hayatta kalamaz. Bu gibi vakalarda, kapsamlı bir 

genetik değerlendirme, etkilenen aile ile bu durumun doğası ve tekrarlama 

riski hakkında bilgi verilmesi için klinik genetik danışmanlık verilmelidir. 

Trizomi 13’de tekrarlama riski <%1 iken, anne veya babada SHH mutasyonu 

gibi otozomal dominant genetik bozukluk bulunması halinde bu risk %50 

olabilir (Roach, 1975). Daha hafif HPE tipleri yaşamla daha çok bağdaşır bu 

nedenle sendromik HPE’nin ekarte edilmesi ve ilişkili diğer durumların 

(epilepsi, hidrosefali, distoni, hareket bozuklukları, otonomik ve 

hipotalamik/pitüiter disfonksiyon gibi) tanınması için tıbbi ve genetik 

inceleme yapılmalıdır. HPE hastalarında başlangıç değerlendirmesinde serum 

elektrolitleri, kortizol, adrenokortikotropin hormonu, tiroid stimülan hormon, 

serbest T4 ve insülin benzeri büyüme faktörü 1 düzeyleri bakılmalıdır (tablo 

1) (Hahn, 2004; Volk, 2020). Hastaların yaklaşık %25-50’sinde kromozomal

anomaliler görülür (Solomon, 1993). Yeni doğanların ve infantların

yönetiminde önemli olabileceği için kromozomal değerlendirme tüm vakalara

önerilmelidir. Popülasyona dayalı bir vaka kontrol çalışmasında sitogenetik

anomalileri olan hastalarda bir yaşından sonra sağ kalımın (sitogenetik

anomalisi olanlarda %2 iken, olmayanlarda %30-54) azaldığı saptanmıştır

(Croen, 2000).
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Daha hafif HPE tiplerinde infant döneminde cerrahi müdahale 

gerektiren kraniyofasiyal defektler, hidrosefali ve/veya beslenme sorunları 

görülebilir. Bununla birlikte riskler, faydalar ve tahmini yaşam beklentisi göz 

önünde bulundurulmalıdır. Alobar tipler yaşamla bağdaşmayabilir ve sınırlı 

bir hayat beklentisi olabilir. Daha hafif HPE tipleri ise yaşamla daha 

uyumludur ve yetişkinliğe kadar hayatta kalmanın mümkün olduğu bir klinik 

spektrum gösterir. Bu sebeple klinisyenlerin hastalığın spektrumu ve klinik 

sonuçları ile ilgili aileleri eğitmeleri önemlidir.  

Hasta bakımı durumun şiddetine göre farklılık gösterir ve 

multidisipliner yaklaşım en iyi sonuçları beraberinde getirir. Bu çocuklara 

uzun dönem bilişsel ve fiziksel tedavi sıklıkla gerekir. Dil ve motor becerileri 

etkilenen hastalarda performans ve gelişimsel büyümenin değerlendirilmesi 

için Carter nörobilişimsel değerlendirme ölçeği kullanılır (Leevers, 2005).  

Motor disfonksiyonu olan hastalarda fiziksel ve mesleki terapi faydalı olabilir. 

Oral motor disfonksiyon sıklıkla HPE’ye eşlik eder. Aspirasyon riskini 

arttıran orafaringeal disfaji görülebilir. Mesleki ve konuşma değerlendirmesi 

gerekebilir. Feeding tüpleri ile beslenme desteğine ileri dönemde ihtiyaç 

olabilir. Zayıf SSS düzenlenmesi nedeniyle gastrik, kolonik dismotilite ve 

gastroözefageal reflü promotilite ilaçları ve antireflü prosedürlerini gerekli 

kılabilir.  

Beyin malformasyonları nöbetlere yatkınlık yaratabilir. Antiepileptik 

ilaçlar ve yakın nörolojik takip önemlidir. Ventriküloperitoneal şantlar 

yerleştirilmesini gerektiren hidrosefali de ortaya çıkabilir. Klinik bulgulara ve 

HPE’nin şiddetine bağlı olarak ek olarak oftalmoloji ve otolaringoloji 

değerlendirmesine de ihtiyaç olabilir.   

6. SONUÇ 

 Holoprozensefali, serebral hemisferlerin tam olarak bölünememesi 

sonucu oluşan ve çeşitli derecelerde fasiyal anomalilerle birlikte görülen bir 

defektir. Etkilenen beyin kısımlarına göre alobar, semilobar, lobar ve orta 

interhemisferik varyant olmak üzere dört grupta sınıflandırılır. Premaksilla 

agenezisi ve siklopi en ağır formlarda görülen fasiyal bulgular olup 

mikrosefali ve hipotelorizm de eşlik edebilir. İzole veya sendromlarla birlikte 

olan holoprozensefalinin seyri, beyin ve fasiyal deformitelerin ağırlığına ve 

kromozomal anomalilere göre değişir. Annenin diyabetinin olması, gebelikte 

geçirilen viral ve paraziter hastalıklar, fenitoin gibi teratojenlere maruziyet 

gibi risk faktörleri tanımlanmıştır. Klinik, hastalığın şiddetine ve eşlik eden 
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anomalilere bağlıdır. Fasiyal anomaliler ve serebral defektler multidisipliner 

yaklaşım gerektirir.  
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GİRİŞ 

Osteitis pubis; pubik simfizisin tekrarlayan travma benzeri durumlar 

veya aşırı kullanımına bağlı oluşan, idiopatik, inflamatuar bir durumdur. 

Genellikle atletlerde, kalça abduksiyon ve/veya adduksiyon hareketinin sık 

yapılması ile oluşur. Daha az görülmekle birlikle gebelik, pelvik cerrahi, direk 

travma da osteitis pubise neden olabilir (Johnson, 2003). 

1. ANATOMİ  

Simphizis pubis, her iki hemipelvisin önde eklemleşerek oluştuğu 

arada fibrokartilaj diskin olduğu bir yapıdır. Etrafına bağlar ve kaslar yapışır. 

Kaslar; rectus abdominis, adduktor kaslar (adduktor magnus, adduktor longus, 

adduktor brevis), pectinustur. Bağlar ise superior pubik ligament, anterior 

pubik ligament, inferior pubic ligament, posterior pubik ligamenttir(referans). 

Burdaki eklem sinovial sıvı içermez, vaskuler yapı yoktur. Çok dayanıklı, 

stabil bir eklemdir, güçlü ligament yapısı ile hareket izin vermez (Ekstrand & 

Roos, n.d.).  

2. EPİDEMİYOLOJİ 

Osteitis pubis, genel popülasyonda daha nadir olmakla birlikte 

atletlerde daha sık görülür (%0,6 – 6). Özellikle alt kalça abduksiyon ve 

adduksiyon hareketlerinin sık yapıldığı; futbol veya alt ekstremiteye direk 

travma alabilen buz hokey ve rugby atletlerinde daha sık görülüyor (referans). 

Osteitis pubis ile beraberlik gösterebilen diğer durumlar; gebelik, pelvik 

cerrahi, direk travmadır  (Mandelbaum & Mora, 2005). 

3. TANI 

Osteitis pubisin etiolojisi tam olarak bilinmemektedir. Tekrarlayan 

hareketlerin sıklığı veya zıt kuvvetlerin simfizis pubisde makaslayıcı kuvvet 

oluşturması mekanizma olarak düşünülebilir (Holt et al., n.d.-a). Kalça 

adduktor hareketinde, adduktor kasların abdominal kaslarla dengesizlik 

olulşturması diğer sebeplerden biridir. Altta yatan avaskuler nekroz, simfizisin 

osteokondiritis dissekans’ı, yetmezlik kırıkları da osteoitis pubisa neden olur.  

Kasık ağrılarına sebep olan; pubik simfizisin osteomiyeliti, kas 

gerilmeleri, fıtıklar, stress kırıkları, intraarticular eklem problemleri, genito 

üriner hastalıklar osteitis pubis ayırıcı tanısından düşünülür. En sık karışan 

hastalık simfizisin pubisin ostemiyelitidir (Choi et al., 2011). Klinik 

başlangıcı, semptomlar, laboratuvar bulguları bir bütün düşünülmedir.  

Osteitis pubis tanısı hikaye ve fizik muayne ile konulabilir. Ön ve iç 

kasık ağrısı atletlerde sıktır. Ağrı simfizis pubis de hissedilmekle birlikte, 
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perineal bölge, ve ya kasıklara kadar yayılabilir. Unilateral ve bilateral 

olabilir, özellikle koşma, tekma atma, sıçrama, kalça abduksiyon, kalça 

fleksiyon, gibi rektus abdominis‘e binen yükler arttıkça ağrı şiddetlenir (Giai 

Via et al., 2018).  

Simfiziyel bölgeye palpasyonla hassasiyet yaygındır. Fizik muayene 

de lateral kompresyon testi, simfizis boşluk testi, izometrik adduksiyon kasma 

testi yapılabilir(Verrall et al., 2005) .  

Görüntülümede; düz radiografi, magnetik rezonans 

görüntüleme(mrg), kemik sintigrafi, ultrason kullanılabilir. Patogonomik 

değillerdir (Zoga et al., 2008). Düz radiografi; özellikle kronik fazda 

yardımcıdır, simfizel kemik erozyonu, eklem arasındaki daralmayı, kemik 

erozyonunu gösterir. Bunlara rağmen, erken ve orta dönemde yardımcı 

olmayabilir.  Fakat pelvik instabilite düşünülen durumlarda ‘flamingo 

görüntüsü’ çekilerek tanı konulması patogonomiktir. Ayakta iken bir ayak 

kaldırılır ve simfizis oluşturan eklemlerde 2mm fazla dikey yer değiştirme 

olması anlamlıdır(Williams et al., 2000).  

Kemik sintigrafisi; parasimfizel kemiklerde tutulum artar. Bu durum 

durum şiddetini veya süresi hakkında bilgi vermez.  

Manyetik rezonans görüntüleme; akut fazda, koronal t2 yağ baskılı 

kesitlerde, simfizel kemik iliği ödemi, parasimfizel alanda kemik ödemi 

görülür. MRG kalça, simfizel kemik ve çevre dokular bilgi verdiğinden altın 

standarttır. Kronik dönem de kemik çevresi erozyon ve gagalaşma görülür 

(Omar et al., 2008). Ayrıca mrg osteomiyelit ile ayırıcı tanı da kullanılır.  

4. TEDAVİ 

Konservatif tedavi; ilk sıra tedavi seçeneğidir. Osteoitis pubis kendini 

sınarlayan bir durumdur, semptomlar kendiliğinden zamanla çözülür 

(Angoules, 2015)(Tammareddi et al., 2013). Konservatif tedavi dinlenme ile 

başlar, hareket kısıtlanır, buz uygulanır, anti-inflamatuar ilaçlar kullanılır 

(Hopp et al., 2013). İkincil önerilen tedaviler; oral veya bölgeye uygulanacak 

kortikosteroidler, lokal anestetikler, dekstroz proloterapi ve anti-koagülan 

tedavidir (Topol et al., 2005). Fizik Tedavi de sporu hızlı dönüş için atletlerde 

ana tedavi seçeneğidir. Gerdirme, pelvik kasların güçlendirilmesi, fiziksel 

ajanlar ve ilerleyici koşu programlarını içerir (Angoules, 2015),(Henning, 

2014). Schöberl ve ark.(Schöberl et al., 2017) çalışmasında fiziksel tedavinin 

osteoitis pubis de başarılı sonuçlarını, amatör futbolcularda da şok dalga 

tedavisinin spora erken geri dönüşle sonuçlandığını belirtmiştir.  Lokal 
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enjeksiyonlar, konservatif tedavilerin yetersiz olduğu durumlarda tercih edilir 

fakat yeterli kanıt yoktur(Holt et al., n.d.-b)(Topol et al., 2005) .  

Cerrahi tedavi; En az 3 ay süren, düzenli, iyi yönetilen bir fizik tedavi 

programının başarısız olması ile planlanır. Fizik tedaviye dirençli osteotis 

pubis %5-10 hasta da görülür (Giai Via et al., 2018). Bir çok cerrahi prosedür 

önerilmiştir. Bunlar; açık, minimal invaziv, endoskopik cerrahi teknikleridir 

(Williams et al., 2000). Bu işlemlerde simfiz pubise kürete edilebilir, rezeke 

edilebilir, kemik grefti ve ya kemik greftsiz artrodez yapılabilir (Surgery for 

Osteitis Pubis, n.d.). Güncel tedavi de Matsuda ve ark.(Matsuda et al., 

2015)endoskopik simfezektomi tanımlamıştır. Cerrahi tedaviler birbirine 

üstünlükleri tartışmalıdır (Surgery for Osteitis Pubis, n.d.).  

Osteitis Pubis; infeksiyoz olmayan simfizis pubis etkileyen 

inflamatuar bir hastalıktır. Kasık ağrı şikayetinin sıklıkla görüldüğü atletlerde, 

özellikle ani hızlanan ve yavaşlayan, tekrarlayan hareketlerin olduğu sporları 

yapanlarda daha sık karşılaşılır. Çoğunlukla konservatif tedavi ile iyileşir 

nadiren de olsa cerrahi tedavi de uygulanabilir.  
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GİRİŞ 

Kronik hastalıklar, yaşam kalitesini düşüren ve sağlık hizmeti 

kullanımını artıran önemli etkenlerden biridir. (Mersha ve ark., 2022). 

Günümüzde Fiziksel hareketsizlik ve sağlıksız beslenme, ölüm nedenlerinden 

biri olup, insan sağlığı açısından Ciddi bir tehdit olan diyabetin gelişmesine 

yol açabilir (Chena ve ark., 2018). Diabetes mellitus (DM), 21. yüzyılın en 

hızlı artan küresel salgını olarak tanımlanmaktadır. DM, yaşam tarzı 

bozukluklarına bağlı zorlu sağlık sorunlarından biridir (Agrawal ve ark., 

2022). Dünya çapında milyonlarca insan, diyabet ve bağlı 

komplikasyonlarından etkilenmektedir. (De Silva ve ark., 2012). 2019 yılı 

küresel DM yükünün 463 milyon olduğu (20-79 yaş arası yetişkinlerin % 

9,3'ü diyabetle yaşıyor) ve 2045 yılına kadar 700 milyon insanı etkileyeceği 

tahmin edilmektedir (Mohammed ve ark., 2022). Günümüzde diyabet 

hastalarının yarısı (% 50,1) diyabet olduğunu bilmeden yaşamaktadır. Genel 

olarak diyabete genetik ve çevresel faktörler (ilaçlar, kimyasal kaynaklı 

faktörler ve enfeksiyonlar) neden olmaktadır. 

1. DİABETES MELLİTUS VE TİPLERİ 

DM kandaki yüksek glikoz seviyeleri (hiperglisemi) ile karakterize 

edilen insülin eksikliği ve/veya insülin işlev bozukluğundan kaynaklanan 

hayatı tehdit eden kronik bir metabolik bozukluk olup dünya genelinde aşırı 

kilo ve obezite ile paralel olarak keskin bir artış göstermiştir (Chena ve ark., 

2018). DM, patolojik özelliklerine göre temel olarak tip 1 diabetes mellitus 

(T1DM) (~% 5) ve tip 2 diabetes mellitus (T2DM) (~% 95) olarak iki 

kategoriye ayrılabilir (Shrestha ve ark., 2014; Vetere ve ark., 2014; 

Tauschmann ve ark., 2018; Li ve ark., 2022). Birinci kategorideki T1DM, 

poliüri, polidipsi, kilo kaybı ve hiperglisemiye yol açan progresif β hücre 

yıkımına sahip otoimmün bir hastalık olarak sınıflandırılır. T1DM’ye sahip 

bireyler sonunda tamamen ekzojen insüline bağımlı hale gelir (Chiang ve ark., 

2014). Bu durumda glukoz seviyeleri yakından izlenmeli ve glukoz 

homeostazını sürdürmek için insülin seviyeleri bireyselleştirilmelidir  

(Kleinberger ve Pollin, 2015).  Ancak henüz T1DM için bir tedavi neredeyse 

mevcut değildir (Li ve ark., 2022). Genetik faktörler T1DM'ye yatkınlığın 

belirlenmesinde anahtar rol oynamasına rağmen, monozigotik ikizlerde 

hastalık uyumsuzluğu (% 30-70) çevresel faktörlerin de önemli olduğunu 

düşündürmektedir (Redondo ve ark., 2008; Denyer ve ark., 2021). 

Yetişkinlerde insülin direnci ve obezite ile ilişkili T2DM, en sık 

gençlerde teşhis edilen bir otoimmün hastalık olan T1DM’den yaklaşık dokuz 
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kat daha sık görülür (Saeedi ve ark., 2019). T1DM ve T2DM, glisemik 

kontrolün zamanla kaybolduğu ilerleyici bozukluklar olarak kabul edilir. 

Spesifik olarak, T2DM, insülin sekresyonunun mutlak veya nispi yetersizliği 

ve hedef organların insüline karşı duyarlılığının azalması ile karakterize 

edilen bir grup metabolik sendromu ifade eder ve bunu sonunda yağ, protein, 

su, elektrolitler ve diğer metabolik bozukluklar takip eder (Ma ve ark., 2019; 

He ve ark., 2021). Tipik ve zorlu bir salgın olan T2DM'nin prevalansının 2030 

yılına kadar küresel olarak iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir ve insan 

popülasyonunu büyük ölçüde etkileyerek en büyük sağlık tehdidini 

oluşturmaktadır. Görülme sıklığı gelişmiş ülkelerle sınırlı olmasına rağmen, 

vakaların yaklaşık % 80'i az gelişmiş ülkelerden bildirilmiştir. Bu durum 

öncelikle pankreas β-hücrelerinin, hücreler için gerekli olan metabolik 

talepleri karşılamak için yeterli miktarda insülin salgılamaması ve sonunda 

insülin direncine yol açmasıyla ilişkilidir (Arcidiacono ve ark., 2012; Vulichi 

ve ark., 2022). Vakaların yaklaşık % 60-90'ında özellikle hareketsiz yaşam 

tarzı, aşırı yeme ve fiziksel egzersiz eksikliği gibi durumlar bu tür metabolik 

anormalliğe katkıda bulunan temel itici güçlerdir (Vulichi ve ark., 2022). 

Bunun yanında bazı hastalar normal vücut ağırlığına sahiptir ancak zamanla 

T2DM'yi geliştirir (Kolahian ve ark., 2019). T2DM, sıklığı dünya çapında 

giderek artan, genetik olarak heterojen bir metabolik bozukluk grubudur. 

T2DM pandemi düzeyine ulaşmaya başlamıştır ve önümüzdeki on yıl içinde 

yaşlanan nüfustaki artış nedeniyle diyabet vakalarının iki katına çıkabileceği 

tahmin edilmektedir. Diyabet, haklı olarak “sessiz katil” olarak adlandırılır, 

çünkü böbrek yetmezliğine, görme kaybına yol açan başlıca nedenlerden biri 

olduğu ortaya çıkmıştır (Manaithiya ve ark., 2021). 

Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre, dünya nüfusunun yaklaşık 

% 10'u şu anda diyabetle yaşıyor ve bu dünya çapında toplam 463 milyon 

kişiye tekabül ediyor (Uluslararası Diyabet Federasyonu, 2020a). Amerikan 

Diyabet Derneği (2020), kardiyovasküler hastalık (CVD), nefropati, 

retinopati, nöropati ve gebelik komplikasyonları dahil olmak üzere bu 

durumla ilişkili birçok sağlık sorunu bildirmiştir. Ayrıca diyabet, küresel 

sağlık harcamalarının % 10'unun araştırma, önleme ve tedaviye harcanmasıyla 

önemli bir mali yük oluşturmaktadır (Uluslararası Diyabet Federasyonu, 

2020a). Bu nedenle, diyabetin önlenmesi ve tedavisi için mümkün olduğunca 

etkili, verimli, uygun maliyetli ve pratik kanıta dayalı yaklaşımlar 

geliştirilmelidir (Awwad ve ark., 2022). 

Günümüzde DM tedavisi esas olarak kan şekeri yükselmesini kontrol 

etmeye, oral hipoglisemik ajanlarla (örneğin; glibenclamide, metformin, 
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sulfonyureas amilaz ve α-glikosidaz inhibitörleri) birlikte düzenli insülin 

enjeksiyonları ve diyet ayarlanması ile komplikasyonların oluşmasını 

önlemeye odaklanmaktadır. Bu geleneksel yöntemler diyabetli hastaların 

klinik semptomlarını hızla iyileştirebilse de, bu ilaçların uzun süreli kullanımı 

ilaç direncine neden olmakta ve bu tür ilaçlar karaciğer, böbrek ve diğer 

organlara ciddi şekilde zarar vermektedir (Scheen, 2005; Wang ve ark., 2019). 

Bu yüzden klinik ortamlarda DM ve komplikasyonlarının önlenmesi ve 

tedavisi için doğal kaynaklardan yeni toksik olmayan hipoglisemik ilaçların 

araştırılması kapsamlı bir şekilde yürütülmektedir (Caia ve ark., 2020). Doğal 

ürünler ilaç keşfinde önemli bir rol oynamaya devam etmekte ve gelişmiş 

antidiyabetik ilaçların geliştirilmesi için alternatif sunmaktadır (Mohammed 

ve ark., 2022). 
 

2. MANTARLARIN DİYABET TEDAVİSİNDE TERAPÖTİK 

ÖNEMİ 

Epidemiyolojik çalışmalar, diyabet ve komplikasyonları için risk 

faktörlerinin, büyük ölçüde diyetten etkilenen hiperkolesterolemi ve 

hiperglisemiyi içerdiğini ortaya çıkarmıştır (Kaur ve ark. 2002; Tourlouki ve 

ark. 2009; Igel ve ark. 2012) Tıbbi mantarlar, geleneksel halk ilaçlarında 

dikkate değer terapötik ajanlar olarak tanımlanmıştır ve tüm dünya 

mutfaklarında popüler olarak kullanılır (Ying ve ark., 1987; Rapior ve ark., 

2000; Halpern 2010; Deepalakshmi ve Mirunalini 2011; Dotan ve ark., 2011; 

Muszynska ve ark., 2011; Abdullah ve ark., 2012; De Silva ve ark., 2012). 

Milattan önce, Çin’de yenilebilir mantarların gıda olmanın yanı sıra 

tıbbi özelliklere de sahip olduğuna inanılıyordu. Eski Yunanlılar ve Romalılar 

mantar tüketiyor ve aynı zamanda mantar odalarının güvenliğini sağlamak 

için gıda tadımcıları kullanıyorlardı. Günümüzde yenilebilir mantarlar 

insanlar tarafından besin değerleri için gıda olarak ve bazen potansiyel tıbbi 

değerleri nedeniyle tüketilmektedir (Jordan, 2006; Chowdhury ve ark., 2015; 

Al-Obaidi, 2016) Çin, Japonya ve Kore dahil olmak üzere, özellikle kuzey 

ılıman kuşağın birçok ülkesinde, dünya genelinde yayılış gösteren 15.000 

makrofungus türü arasında 2000'den fazla tür yenilebilir. Çin'de 1000'den 

fazla yenilebilir mantar türü kaydedilmiştir (Shao ve ark., 2020; Wang ve ark., 

2022). Yenilebilir mantarlar, düşük gelirli kişilerin beslenmesine katkı 

sağlamanın yanı sıra önemli bir gelir kaynağıdır (Tibuhwa, 2013). Temel 

gıdalara lezzet katma yeteneklerinin yanı sıra, yenilebilir mantarlar da kendi 

başlarına değerli diyetlerdir (Cheung, 2013). Yenilebilir mantarların küresel 

ticareti 2015 yılında 35 milyar ABD Dolarına ulaşmış ve 2023 yılına kadar 60 
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milyar ABD Dolarına ulaşması beklenmektedir (Yang ve ark., 2019). 

Yenilebilir ve tıbbi mantarların uzun zamandan beri kullanılıyor olması 

araştırmacıların dikkatini çekmiştir ve yenilebilir mantarlarla ilgili bilimsel 

araştırma raporları yıldan yıla artmaktadır (Wang ve ark., 2022). 

İnsanların yaşam standartlarının sürekli iyileştirilmesi ile kronik 

hastalıklar insan sağlığı için ciddi bir tehdit ve ulusal ekonomik ve sosyal 

kalkınmayı etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir (Steck ve 

Winter, 2011). Yenilebilir ve şifalı mantarlar, kötü huylu tümörler, diyabet, 

hepatit, kardiyovasküler ve sindirim hastalıkları dahil olmak üzere bazı yaygın 

kronik hastalıklar üzerinde yararlı terapötik etkiler sergiler (Grundy, 2007; 

Cai ve ark., 2020). Mantarlar diyet lifi, lektinler, polisakkaritler, fenolikler, 

polifenolikler, terpenoidler, ergosteroller ve uçucu organik bileşikler gibi 

birçok biyoaktif bileşik bakımından zengindirler (El Enshasy ve Hattikaul, 

2013; Kalač, 2013). Ayrıca mineraller, protein, vitaminler, amino asitler vb. 

dahil olmak üzere mikro ve makro besinler içerirler. Bunlara ek olarak 

mantarlar, β-glukanlar gibi potansiyel tıbbi değerlere sahip biyolojik olarak 

aktif bileşiklerin önemli bir kaynağıdır (Du ve ark., 2016). Mantarlarda 

bulunan bilinen kemo önleyici maddelerden bazıları terpenoidler, fenolik 

bileşikler, peptitler ve steroidlerdir. Mantarlar yüksek oranda antioksidan 

maddeler de içermektedirler. Antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak 

insan hücrelerini kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklara karşı korur. 

Mantarlar, önemli miktarda diyet lifine sahip oldukları ve kalori ve yağ 

bakımından fakir oldukları için değerli sağlık gıdaları olarak da kabul edilir 

(Mattila ve ark., 2009; Du ve ark., 2018). Mantar sekonder metabolitlerinin 

türler ve türler arası iletişime aracılık etme, ayrıca rakiplerine karşı savunmayı 

düzenleme, besin alımı ve simbiyotik etkileşimler gibi farklı işlevlerde nasıl 

yer aldığını anlamak ilgi çekici konulardandır (Zeilinger ve ark., 2016; Al-

Obaidi ve ark., 2021). 

Sağlığı geliştirici özelliklerin çoğu polisakkaritlere atfedilmiştir 

(Wang ve ark., 2016). Mantar polisakkaritlerinin ana yapısal türleri arasında 

homoglukanlar (β-1,3 glukan), heteroglukanlar (galaktomannoglukan), 

heterogalaktanlar (mannogalaktan) ve heteromannanlar bulunur (Yin ve ark., 

2012; Yang ve ark., 2019). Yenilebilir ve tıbbi mantarlardan türetilen 

polisakkaritler ve bunların türevleri, DM tedavisinde düşük toksisite ve stabil 

terapötik etki gösterir veya hiç göstermezler. Ayrıca, kan şekeri seviyesini 

önemli ölçüde azaltabilir, komplikasyonların oluşumunu etkili bir şekilde 

önleyebilir ve kontrol edebilirler. Bu özellikleriyle bazı ürünler klinik tedavi 

aşamasına girmiştir (Lo ve Wasser, 2011; Wang ve ark., 2016; Wu ve ark., 
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2016; Zheng ve ark., 2019). Bu nedenle, yenilebilir ve tıbbi polisakkaritler, 

DM ve komplikasyonlarının tedavisinde etkili hipoglisemik ilaçların 

araştırılması için yeni bir yöntem sağlamıştır (Cai ve ark., 2020). Mantarların 

içerdiği belirli biyoaktif bileşiklerin α-glukosidaz aktivitesinin inhibe edilmesi 

da1hil olmak üzere çeşitli şekillerde kan şekerini düşürdüğü bildirilmiştir; 

glikoz alımını teşvik etmek amacıyla glikoz taşıyıcı 4'ün arttırılması ve insülin 

direncinin tedavisi için inflamatuar faktörlerin salınımını azaltmak gibi 

özelliklere sahiptirler (Bisht ve ark., 2013; Guo ve ark., 2013; Wang ve ark., 

2017). Boswellia sacra'nın kabuğu içinde yaşayan bir endofitik mantar olan 

Aureobasidium pullulan, bir yağ asidi türevi olan metil-5-dokozenoatın 

kaynağı olarak rapor edilmiştir. Bu bileşik, metil-5-dokozenoat, 23.3 mM 

IC50 değerine sahip güçlü α-glukosidaz inhibe edicidir (Agrawal ve ark., 

2020). Yine bir mantar türü olan Grifola frondosa’nın heteropolisakkarit 

özellikte ürettiği GFP-W adlı bileşiğin glukoz metabolizması bozukluklarının 

ve komplikasyonlarının tedavisinde kullanılabileceği rapor edilmiştir (Chen 

ve ark., 2018). Antrodia camphorata’dan elde edilen dehidroeburikoik asitin 

hiperlipidemi ile ilişkili T1DM tedavisinde mükemmel bir terapötik 

potansiyele sahip olduğu bulunmuştur (Kuo ve ark., 2015). Okumuş ve Akcan 

(2022) rapor ettikleri çalışmada yenilebilir mantarlardan Lactarius 

deliciosus’un 2.0 mg/ml konsantrasyonundaki etanol özütünde α-amilaz 

enzimi inhibisyon oranının % 20.7 ve sıcak su özütünde enzim inhibisyon 

oranının % 11.5 olarak tespit etmişlerdir. Araştırmacılar diyabet tedavisinde 

sıklıkla kullanılan ve α-amilaz inhibitörü olan akarboz etken maddesinin daha 

yüksek inhibisyon aktivitesine sahip olmasına rağmen akarbozun kullanımı 

sonucunda şişkinlik, karın ağrısı ve gaz yakınmaları gibi yan etkiler ortaya 

çıkmasından dolayı L. deliciosus’un tedavide alternatif olarak 

kullanılabileceğini belirtmişlerdir.  

Mantar özütlerinin antidiyabetik etkisini belirlemek amacıyla 

yenilebilir mantarlardan Coprinellus micaceus, Morchella tomentosa ve 

Helvella queleti’den elde edilen hekzan, metanol ve su özütleri ile yapılan 

çalışmada, en yüksek α-amilaz inhibisyon aktivitesinin metanol özütlerinde 

tespit edildiği belirtilmiştir. Metanol özütlerinde α-amilaz inhibisyon 

sonuçlarının sırasıyla en yüksek C. micaceus (% 37.3), M. tomentosa (% 33.5) 

ve H. queletii (% 28.4)  mantarlarından elde edildiği belirtilmiştir. Araştırıcı, 

mantar özütlerinin sentetik ilaçlara doğal alternatif olarak 

değerlendirilebileceğini ancak kullanılan özütlerin glikoz düşürücü etkisine 

rağmen, biyoaktif bileşiklerin etki mekanizmalarını anlamak için daha ileri 

seviyede çalışmalar yapılması gerektiğini belirtmiştir (Okumuş, 2021). 
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Diyabetin zayıflatıcı etkilerinden muzdarip olanlar ile durumu kontrol 

etmeyi başaranlar arasındaki ayrım, şimdi öncelikle iyi yaşam tarzlarına ve en 

son bilgilere erişimdeki farklılaşmadan kaynaklanmaktadır. Antidiyabetik 

mantarlar ve diğer hipoglisemik doğal ürünler, yiyecek ve içecekler hakkında 

öncü bilgilere ek olarak doğru yaşam tarzlarına ve diyetlere erişimi olanlar, 

hastalığı kontrol etme avantajına sahiptir. Birçok mantar, giderek daha fazla 

diyabetle mücadelede öncelikle doğal ilaçlar olarak, diğer türleri 

antioksidanlar, nutrasötikler, gıda katkı maddeleri ve takviyeleri olarak 

kullanılmaktadır. Diyabeti yönetmek için mantarların kullanımı, daha 

gerçekçi ve daha kapsayıcı bir küresel sağlık düzeninin başlangıcıdır. 

Şüphesiz, şifalı mantarlar giderek daha fazla antidiyabetik ilaç karışımının bir 

parçası olacaktır. Diyabet için uzun vadeli bir çare varsa, bu, mantarlardan 

elde edilen varsayılan antidiyabetik ajanların doğanın eczanesinde yatıyor 

olmasıdır (Chinsembu, 2019).  
 

SONUÇ 

Birçok mantar anti-hiperglisemik özelliklere sahip kimyasal bileşikler 

içerir; dolayısıyla diyabet tedavisi ve yeni ilaçların keşfi için güçlü bir boru 

hattı oluşturabilir. Varsayılan antidiyabetik mantarlar, diyabetin önlenmesine 

ve yönetilmesine yardımcı olmak için günlük diyete dahil edilebilecek 

türlerdir. Bu nedenle, hastalar mantarlar hakkında doğru bilgiye erişebilirse, 

diyabet etkili bir şekilde tedavi edilebilir veya yönetilebilir. Mantarlardan elde 

edilen biyoaktif bileşiklerin uzun süreli tüketimine ilişkin güvenlik sorunları 

ve bunların diğer ilaçlarla etkileşimleri ile ilgili çalışmalarda daha fazla 

araştırmaya ve açıklamaya ihtiyaç vardır. Bu nedenle, gelecekte mantarlardan 

elde edilen bu terapötik bileşiklerin ve bunların ürünlerinin diyabet 

tedavilerinde kullanılan potansiyel ilaçlar veya nutrasötikler olarak 

kullanımını doğrulamak için bu alana yönelik daha fazla araştırma gereklidir. 

Terapötik öneme sahip tıbbi ve biyokimyasal potansiyele sahip yeni 

antidiyabetik bileşiklerin üretimi ve izolasyonu için bu keşfedilmemiş kaynak 

hakkında daha çok şey keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Dahası, ne yazık ki, DM'deki aktif biyomoleküllerin tam moleküler etki şekli 

hakkında henüz çok az veya hiç bilgi yoktur. Gelecekte, DM'nin 

önlenmesinde ve uzun süreli uygulamalarda bu bileşiklerin potansiyelini tam 

olarak araştırmak için iyi tasarlanmış in vitro/in vivo çalışmaların 

sürdürülmesi gereklidir.  
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GİRİŞ 

Kadın kanserleri arasında en sık ölüm sebeplerinden biri meme 

kanseridir. Meme kanseri için önemli prognostik faktörler arasında, tümör 

boyutu, histolojik tip, malignite derecesi ve aksiller lenf nodu durumu yer 

almaktadır. Günümüzde moleküler biyoloji ve kanser genetiği çalışmaları, 

meme kanserinin moleküler mekanizması hakkında yeni bilgiler ortaya 

koymaktadır. Meme kanseri, hücre büyümesini ve çoğalmasını etkileyen, 

MAPK, RB / E2F, P13K / AKT / mTOR ve TP53 yolları gibi çok sayıda 

hücresel yolun değiştiği karmaşık, moleküler bir hastalıktır. Bu yollar, çeşitli 

genler tarafından oluşturulan ve düzenlenen moleküler mekanizmaları temsil 

etmektedir. HER2, c-MYC, RAS ve ER gibi onkogenler, hücre büyümesi ve 

çoğalması açısından etkilenen genler arasında yer almaktayken, tümör 

baskılayıcı genler RB, TP53 ve PTEN, ve meme kanseri duyarlılık genleri 

BRCA1 ile BRCA2 meme kanserinin oluşumunda etkili olan genler arasında 

yer almaktadır. Her ne kadar meme kanserinin doğası karmaşık olsa da tedavi 

veya önleme girişimlerinde son yıllarda moleküler mekanizmaların 

açıklanması, hastalığın tedavisi için etkili tedaviler ve hedefler sunmaktadır. 

1. MEME KANSERİ

Meme kanseri, meme hücrelerinden kaynaklanan ve baskın olarak

kadınlarda görülse de erkekleri de etkileyebilen malign bir tümördür. Meme 

kanserlerinin % 50-75'i süt kanallarında, yaklaşık % 5-15'i lobüllerde ve bir 

kısmı da diğer meme dokularında başlamaktadır. Kanallardan gelişen 

kanserler, duktal karsinomlar olarak bilinirken, lobüllerden gelişenler lobüler 

karsinomlar olarak adlandırılmaktadır (Dillon D, 2014).  Hastalık, 

multifaktöriyel odaklıdır ve yaşam tarzı, hormonal faktörler, aile öyküsü de 

dahil olmak üzere çeşitli genetik faktörler arasındaki etkileşimlerden 

kaynaklanmaktadır.  

Globocan 2020 verilerine göre kanser insidansı ve mortalite göz 

önüne alındığında meme kanseri %11.7 oranıyla kadınlarda dünyada en sık 

görülen kanser, ölüm oranlarına bakıldığında ise %6.9 ile en sık beşinci 

kanserdir (Sung et al., 2021). Kadınlarda, meme kanseri için insidans oranları 

hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki diğer kanser oranlarından 

çok daha fazladır. Kişisel veya ailesel meme ve yumurtalık kanseri öyküsünün 

dâhil olduğu kalıtsal mutasyonlar (BRCA1, BRCA2 ve diğer meme kanseri 

duyarlılık genlerinde), meme kanseri vakalarının % 5 - % 10'unu 

oluşturmaktadır. BRCA1 ve BRCA2 genleri mutasyona uğramış en yaygın 

genlerdir, ancak kalıtsal meme kanseri ile ilişkili bilinen farklı gen yolakları 
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da mevcuttur (de Jong et al., 2002). Meme kanseri vakalarının sadece % 5 ila 

% 10'unu temsil eden kalıtsal veya ailesel meme kanseri, diğer genlerin yanı 

sıra duyarlılık genlerinde olan kalıtsal mutasyonlarla kontrol edilmektedir 

(Walsh & King, 2007). Genomik teknolojilerdeki yeni gelişmeler, çoklu gen 

panellerinin test edilmesini sağlamaktadır. Kanser gelişimi ile ilgili 

mutasyonlar, spesifik kanserler için göreceli risklerine göre genellikle yüksek, 

orta ve düşük penetrasyon mutasyonu olarak sınıflandırılmaktadır. BRCA1, 

BRCA2, TP53, PTEN, STK11 ve CDH1, kalıtsal riskin %20'sini 

oluşturduklarından meme kanserinin yüksek penetrasyon mutasyonları olarak 

kabul edilir. Bunu, kalıtsal riskin yaklaşık %5'ini oluşturan PALB2, BRIP1, 

ATM, CHEK2 ve RAD51C' yi içeren orta düzeyde penetrasyon mutasyonları 

takip etmektedir (Siddig et al., 2021). Ayrıca 180'den fazla mutasyon meme 

kanseri için düşük riskli lokus olarak kabul edilir ve bu da ailesel riskin 

sadece %18'ini açıklar (De Silva, Tennekoon, & Karunanayake, 2019b). 

Özelleştirilmiş yeni nesil dizileme panelleri, yüksek - orta penetranslı meme 

kanseri yatkınlık genlerinin eşzamanlı analiz edilmesine imkan vermektedir. 

Bununla birlikte, bu genlerin bazıları yumurtalık, pankreas ve kolorektal 

kanser gibi diğer kanser risklerinin artmasıyla da ilişkilendirilmiştir (Walsh et 

al., 2010). Bilinen risk faktörleri arasında erken yaşta menarş, ileri yaşta 

menapoz, nulliparite, eksojen hormon alımı (oral kontraseptif kullanımı ve 

hormon replasman tedavisi), beslenme (alkol alımı) ve antropometri 

(yetişkinlik döneminde daha fazla ağırlık, kilo alımı) bulunmaktayken 

emzirme ve fiziksel aktivite bilinen koruyucu faktörlerdir (Brinton et al., 

2018). 

St. Gallen 2021 toplantısında, genetik, patoloji ve adjuvan sistemik 

tedavinin endikasyonu için biyobelirteçlerin önemi tartışılmıştır. Kalıtsal 

kanserler için genetik panellerin test edilmesiyle ilgili olarak, aile öyküsü, tanı 

yaşı ve tümör alt tipine dayalı algoritmalarda kalıtsal mutasyon riskinin >%10 

olması durumunda kadınlarda test yapılması gerekliliğini belirtmiştir. BRCA1 

ve 2, ATM, BARD1, BRIP1, CDH1, CHEK2, NBN, PALB2, PTEN, STK11, 

RAD51D ve TP53'ü içeren bir gen panelinin test edilmesi %67 oranında 

desteklemiştir (Thomssen, Balic, Harbeck, & Gnant, 2021). 

Meme kanseri oldukça karmaşık moleküler bir hastalıktır. Çoğunlukla 

onkogenlerin ve tümör baskılayıcı genlerin mutasyona uğramasıyla ve sıklıkla 

sporadik olarak ortaya çıkmaktadır (Kenemans, Verstraeten, & Verheijen, 

2008). Özellikle tümör baskılayıcı genlerdeki mutasyonların (TSG'ler), 

maligniteye yol açtığı düşünülmektedir. Çok sayıda kanıt, anahtar tümör 

baskılayıcı genlerdeki (meme kanseri duyarlılık genleri 1 veya 2 (BRCA1 / 2) 
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mutasyonların meme kanseri geliştirmede etken olduğunu göstermektedir. Bu 

tür mutasyonlar kalıtsal (germline) veya çevresel faktörler (sporadik) 

sonucunda ortaya çıkabilmektedir (Engel & Fischer, 2015). BRCA proteinleri, 

hem normal hem de habis meme hücrelerinin hayatta kalmasını sağlamada 

önemli bir yol olan DNA hasar yanıtında rol oynamaktadır. BRCA genlerinde 

(BRCA1 veya BRCA2) bir mutasyon taşıyan hastalarda meme kanseri ve diğer 

kanserlerin (örn. Yumurtalık veya prostat kanseri) gelişme riski önemli ölçüde 

artmaktadır (Daly et al., 2016).  

Meme kanseri, morfoloji, hücre fizyolojisi, hücre orijini, yüzey 

belirteçleri, hücrelerde gen ekspresyon düzeyi, metabolizma ve metastaz 

potansiyeli gibi birçok hücresel durumla ilişkili ve oldukça heterojendir 

(Marusyk & Polyak, 2010). Meme kanseri hücreleri çevresiyle olan çok 

yönlülüklerine göre ilaca direnç özellikleri kazanabilmektedir ve bu durumda 

kemoterapiye direnç gelişmiş olmaktadır (Meads, Gatenby, & Dalton, 2009). 

Günümüzde, normalden malign meme dokusuna ilerleme tam olarak 

anlaşılmamakla birlikte, meme karsinogenezi sırasında meydana gelen 

moleküler değişiklikleri hedef alan terapiler geliştirmek için çalışmalar 

yapılmaktadır (Osborne, Wilson, & Tripathy, 2004). Kanser tedavisi için 

geleneksel kemoterapi iki ana problemden muzdariptir. Birincisi, hastaları 

tedavi etmek için kullanılan ilaçların tümör ve normal hücreler arasında ayrım 

yapamamasıdır. İki hücre türünü ayırt edememedeki bu yetersizlik ikinci bir 

soruna yol açarak genellikle immun sistemi zayıflatır ve diğer toksik yan 

etkileri ortaya çıkartır (Segota & Bukowski, 2004). Hedefli terapi tedaviye 

yönelik yeni bir yaklaşım getirmekte ve özellikle kanser hücrelerini hedef alan 

ilaçların rasyonel tasarımı ile ortaya çıkan bu sorunları çözmeye çalışmaktadır 

(Pegram, Pietras, Bajamonde, Klein, & Fyfe, 2005). Ayrıca, ortaya çıkan 

kanıtlar, epigenetik düzenlemelerin ve kodlamayan RNA'ların meme kanseri 

gelişiminde önemli rol oynayabileceğini ve özellikle triple negatif meme 

kanseri için meme kanserinin heterojenliğine ve metastatik yönlerine katkıda 

bulunabileceğini göstermektedir. İleri evre meme kanseri geliştirmeye devam 

eden hastalar için, yeni geliştirilen poli adenosin difosfat-riboz polimeraz 

inhibitörleri (PARPi),  özellikle germline BRCA1 / 2 mutasyonu olan 

hastaları tedavi etmek için yeni bir hedef yaklaşım sunmaktadır (Livraghi & 

Garber, 2015). Olaparib, Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 

tarafından germline BRCA (gBRCA) mutasyonu ve insan epidermal büyüme 

faktörü reseptörü 2 (HER2) negatif metastatik meme kanseri hastaların 

tedavisinde kullanım için onay alan ilk PARPi ilacı olmuştur. Bununla 

birlikte, talazoparib 2018'de FDA tarafından onaylanmış ve Avrupa İlaç 
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Ajansı tarafından da gözden geçirilmektedir. Olaparib, oral bir poli (adenosin 

difosfat-riboz) polimeraz inhibitörüdür. metastatik meme kanseri ve gBRCA 

mutasyonu olan hastalarda umut verici antitümör aktiviteye sahiptir. HER2-

negatif metastatik meme kanseri ve gBRCA mutasyonu olan hastalar arasında, 

olaparib monoterapisi standart tedaviye göre önemli bir fayda sağlamaktadır. 

Standart tedaviye kıyasla olaparib monoterapisi ile medyan progresyonsuz 

sağkalım 2,8 ay daha uzun ve hastalık progresyonu veya ölüm riski %42 daha 

düşük bulunmuştur (Robson et al., 2017). 

1.1. Meme Kanseri Sınıflandırması 

Çok çeşitli meme kanseri gruplarında, primer tümör bölgelerine ve 

agresifliğine bağlı olarak çeşitli meme kanseri tipleri bulunmaktadır. Meme 

kanseri, biyolojik, moleküler ve histopatolojik, olmak üzere üç kategoriye 

ayrılmaktadır (Viale, 2012).  Farklı alt tipler arasında ayrım yapmak 

önemlidir, çünkü prognoz ve tedavi sonuçları alt tiplere göre 

değerlendirilmektedir. Normal gelişim ile meme kanseri ilerlemesi arasında 

moleküler düzeyde belirgin paralellikler olduğu için meme kanserinin meme 

kanseri kök hücrelerinden kaynaklanabileceği varsayılmıştır. Normal meme 

gelişimi ve meme kök hücreleri, kök hücre çoğalmasını, hücre ölümünü, 

hücre farklılaşmasını ve hücre hareketliliğini kontrol eden östrojen 

reseptörleri (ER'ler), HER2 ve Wnt / b-katenin sinyal yolakları gibi birkaç 

sinyal yolu ile düzenlenmektedir (Feng et al., 2018).  

1.1.1. Histopatolojik Sınıflandırma 

Meme kanserleri histopatolojik olarak invaziv ve invaziv olmayan 

kanserler şeklinde ikiye ayrılmaktadır. İnvaziv kanserler, meme kanallarından 

köken alan invaziv duktal karsinom (% 80) veya meme loblarından köken 

alan invaziv lobüler karsinom (% 10) olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlar 1 

(düşük dereceli) ile 3 (yüksek dereceli) arasında derecelendirilmektedir. Her 

iki invaziv karsinom da metastaz yapma kabiliyetine sahiptir. Yaygın olarak 

kullanılan diğer bir invaziv meme kanseri türü zayıf prognozu olan 

enflamatuar meme kanseri olarak da bilinir (% 1-3 sıklık) (Viale, 2012). 

İnvaziv olmayan kanserler, genellikle, duktal hücrenin bazal 

membranını etkilemeyen ve  erken meme kanseri olan in situ duktal karsinom 

olarak adlandırılır (Viale, 2012). 

1.1.2. Biyolojik Sınıflandırma 

Meme kanseri hücrelerinin yüzeylerinde, sitoplazma ve 

çekirdeklerinde çeşitli reseptörler bulunmaktadır. Hormonlar gibi çeşitli 
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kimyasal belirteçler reseptörlere bağlanarak bu hücrede değişikliklere neden 

olmaktadır. Meme kanseri hücreleri üç önemli reseptöre sahiptir: östrojen 

reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR) ve HER2 (insan epidermal 

büyüme faktörü reseptörü 2). Biyolojik sınıflandırma, östrojen ve progesteron 

reseptörleri (ER / PR durumu) ve HER2 durumu gibi hormon reseptörlerinin 

ekspresyonunu ifade etmektedir (Sotiriou & Pusztai, 2009). 

ER pozitif kanser hücreleri (yani östrojen reseptörlerine sahip olan 

kanser hücreleri), büyümeleri için östrojene ihtiyaç duyar, bu nedenle östrojen 

etkilerini bloke edecek ilaçlar (örneğin tamoksifen) genellikle daha iyi bir 

prognoza sahip olabilmektedir (Sotiriou & Pusztai, 2009). 1970'lerin 

ortalarından beri meme kanseri klinik yönetiminde endokrin yanıtın birincil 

göstergesi ve erken nüks için prognostik bir faktör olarak kullanılmaktadır. 

ER, inhibisyonu meme kanseri endokrin tedavisinin temelini oluşturan meme 

karsinogenezinde çok önemli roller oynamaktadır ER durumunun, son gen 

ekspresyon profilleme (GEP) çalışmaları ile meme kanseri moleküler 

portrelerinin ana belirleyicisi olduğu gösterilmiştir (Dai, Chen, & Bai, 2014). 

HER2 pozitif meme kanserleri, genellikle HER2 negatif kanserlere göre daha 

agresiftir, ancak HER2 pozitif kanser hücreleri, monoklonal antikor 

trastuzumab gibi ilaçlara (geleneksel kemoterapi ile kombinasyon halinde) 

yanıt verir ve bu prognozu önemli ölçüde iyileştirmiştir (Romond et al., 

2005). Bu üç reseptör tipinden herhangi birine sahip olmayan hücreler 

(östrojen reseptörleri, progesteron reseptörleri veya HER2), triple negatif 

(TNBC) olarak adlandırılırlar, ancak sık sık androjen reseptörü ve prolaktin 

reseptörü gibi diğer hormonlar için reseptörleri eksprese ederler. Bu 

sınıflandırma daha çok sistemik adjuvan tedavileri yönlendirmek için 

kullanılmaktadır. 

1.1.3. Moleküler Sınıflandırma 

Meme kanserinin gen ekspresyon paternlerine dayalı olarak belirlenen 

dört ana moleküler alt tip genel olarak, luminal tip (alt tip A ve B), HER2 

amplifiye edilmiş ve bazal benzeridir ve bunların hepsi, ayırt edici biyolojik 

ve klinik özelliklere sahiptir (Perou et al., 2000; Prat & Perou, 2011). Lüminal 

benzeri tümörler, tüm tümörlerin %60-70'ini oluşturan en yaygın meme 

kanseri türüdür. Östrojen reseptörünün (ER) yüksek genetik ekspresyonu ve 

çoğu meme kanserinin ortaya çıktığı terminal kanal lobüler ünitesinin 

(TDLU) lümenini kaplayan epitel hücreleri tarafından eksprese edilen diğer 

birçok gen ile karakterize edilirler. Genellikle onkogen Erb-B2'nin (HER2) 

anlamlı ifadesinden yoksundurlar (Goldhirsch et al., 2011; Perou et al., 2000). 
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 ER-pozitif gruptaki tümörler, meme lümen hücreleri tarafından ifade 

edilen birçok genin (ER-yanıt veren genler, lümen sitokeratinleri ve diğer 

lümenle ilişkili işaretleyiciler) nispeten yüksek ekspresyonu ile karakterize 

edilmektedir ve bu nedenle lüminal grup olarak adlandırıldılar. ER-negatif 

grup ayrıca bazal benzeri, ErbB2-pozitif ve normal benzeri alt sınıflara 

ayrılmaktadır. Bazal benzeri tümörler, ER eksprese etmeyen ve bazal 

keratinlerle boyanma gösteren meme bazal epitel hücrelerinin birçok 

özelliğini eksprese etmektedir. Diğer bir tümör kümesi, düşük seviyelerde ER 

ekspresyonu ve ER ekspresyonu ile bağlantılı diğer genleri de gösteren 

yüksek seviyelerde HER2 onkogen ekspresyonu ile karakterize edilmektedir 

(Carey et al., 2006).  

• Bazal benzeri (Basal Like): Östrojen, progesteron ve HER2 

negatiftir. Aynı zamanda üçlü negatif meme kanseri (TNBC) 

olarak da adlandırılır (Perou, 2011). Çoğunlukla BRCA1 pozitif 

olan meme kanserleri, bazal benzeri TNBC'dir. 

• Luminal A: En yaygın alt tiptir. İmmünohistokimya ile HER2 

negatif ve Ki67 (proliferatif hücre nükleer antijeni) indeksi düşük 

olan östrojen pozitif ve/veya progesteron pozitif tümörler olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tip tümörler genellikle düşük histolojik 

dereceli, düşük dereceli nükleer pleomorfizm, düşük mitotik 

aktiviteye sahiptir ve iyi prognoza sahip özel histolojik tipleri (yani 

tübüler, invaziv kribriform, müsinöz ve lobüler) içermektedir 

(Carey et al., 2006). 

• Luminal B: Genellikle ER + fakat daha agresif bir fenotiple 

karakterizedir. Yüksek histolojik grada ve proliferatif indekse 

sahiptir. Çoğunlukla daha kötü prognozla ilişkilendirilmiştir (Ki67: 

≥14 %) (Creighton, 2012), (Ellis et al., 2008). 

• Luminal ER- / AR +: (Moleküler apokrin tip) - son zamanlarda 

tanımlanmış olan ve bikalutamid ile antihormonal tedaviye cevap 

verebilen androjen duyarlı alt tiptir (Lehmann et al., 2011). 

• ERBB2 / HER2 +: HER2 pozitif meme kanserleri genellikle daha 

agresif klinik tablo ile seyretmektedirler. Bu tümörler, HER2 

geninin ve HER2 yolu ve/veya 17q12 kromozomunda yer alan 

HER2 amplikon ile bağlantılı diğer genlerin yüksek ekspresyonu 

ile karakterize edilmektedir (Sotiriou & Pusztai, 2009). Morfolojik 

olarak, daha proliferatiftir, %75'i yüksek histolojik ve nükleer 
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dereceye sahiptir ve %40'tan fazlasında p53 mutasyonları 

bulunmaktadır (Tsutsui et al., 2003) . 

• Claudin-low: Genellikle triple-negatif ve düşük ekspresyonludur 

(Perou, 2011).  
 

1.2. Erken Yaş Meme Kanseri 

Meme kanseri genellikle ileri yaştaki kadınları etkiler; ancak 

gelişmekte olan ülkelerde meme kanseri vakalarının %20'ye kadarı genç 

kadınlarda (onkoloji literatürüne göre 40 yaşından küçük) görülmektedir. 

Erken başlangıçlı meme kanseri (EOBC) insidansının gelişmiş ülkelerdeki 

tüm meme kanseri vakalarının %6-10'una ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu 

rakam, oranın %20'ye ulaştığı gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler için sırasıyla %7'ye karşı %14 şeklinde görülmektedir. 

Aynı oran ölüm oranları için de geçerlidir (Gomez-Flores-Ramos, Alvarez-

Gomez, Villarreal-Garza, Wegman-Ostrosky, & Mohar, 2017). Genç 

kadınlarda meme kanseri, genellikle doğası gereği agresif, tanı anında 

genellikle yüksek histolojik dereceli ve yüksek proliferasyon hızına sahip 

olma eğilimindedir. Ek olarak, yüksek oranda lokal nüks EOBC ile 

ilişkilendirilmiştir (Eom, 2019).  

Genç kadınlarda meme kanseri görülme sıklığı ırka göre farklılık 

göstermektedir. Doğu Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Amerika gibi 

dünyanın bazı bölgelerinde genç kadınlarda (<40 yaş) meme kanseri yüksek 

sıklıkta görülmüştür (Hironaka-Mitsuhashi et al., 2017). Genel olarak, meme 

kanseri Kafkasyalı kadınlarda Afrikalı Amerikalılardan daha yaygındır. 

Bununla birlikte, 35 yaşın altındaki kadınlarda, meme kanseri Afrikalı-

Amerikalı kadınlarda genelin iki katından fazladır. Premenopozal Afrikalı 

Amerikalı kadınların, Kafkasyalı kadınlara kıyasla hormon reseptörü negatif 

tümörleri olma olasılığı daha yüksektir (Althuis et al., 2003; Carey et al., 

2006). 

Meme kanseri için, 35 yaşından büyük kadınlarda gecikmiş doğum 

(30 yaşından sonra ilk çocuk) bir risk faktörüdür. 35 yaşın altındaki 

kadınlarda ortaya çıkan tümörlerin özellikleri, 35 yaşından büyük 

premenopozal kadınlarda ortaya çıkanlardan farklıdır. 35 yaşından küçük 

kadınlar, düşük bir in situ duktal karsinom oranına sahiptir (Winchester, 

Osteen, & Menck, 1996). 35 yaşından küçük kadınlarda tümörlerin daha 

yüksek histolojik derecelerde olması  (Winchester et al., 1996) ve östrojen 

reseptörü (ER) ve progesteron reseptörü negatif olarak sınıflandırılması daha 

olasıdır (Anders, 2011; Nixon et al., 1994).  Meme kanseri risk faktörleri, 
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tümör özellikleri ve klinik sonuçlardaki bu farklılıklar, genç kadınlarda ortaya 

çıkan meme kanserinin ayrı bir klinik varlık olabileceğini göstermektedir. 

Menarşta daha genç yaş, oral kontraseptif kullanımı, nulliparite, ilk doğumda 

ileri yaş ve hiç emzirmeme gibi üreme faktörleri premenopozal meme kanseri 

için belirlenmiş risk faktörleridir (Al-Ajmi, Lophatananon, Ollier, & Muir, 

2018; Hankinson, 2008). 

Erken başlangıçlı meme kanserinde somatik mutasyonlar, kromozom 

kopya sayısı varyantları, tek nükleotid polimorfizmleri, diferansiyel gen 

ekspresyonu, mikroRNA'lar ve gen metilasyon profilleri ve bu sapmalardan 

kaynaklanan değiştirilmiş gen yolakları etkili olabilmektedir (Siddig et al., 

2021). 

DNA onarımında yer alan tümör baskılayıcı genlerde meydana gelen 

germline mutasyonlar, hücre döngüsü kontrol noktasında mutasyonların 

birikmesine ve anormal hücre bölünmesi için gerekli olan onkogenlere yol 

açmaktadır ve meme kanseri genetik yatkınlığının en yaygın şeklidir. EOBC 

vakalarının yaklaşık %10-20'si kalıtsaldır (Sundquist, Thorstenson, Brudin, 

Wingren, & Nordenskjold, 2002). Kanser gelişimi ile ilgili mutasyonlar, 

spesifik kanserler için göreceli risklerine göre genellikle yüksek, orta ve 

düşük penetrasyon mutasyonu olarak sınıflandırılmaktadır. BRCA1, BRCA2, 

TP53, PTEN, STK11 ve CDH1, kalıtsal riskin %20'sini oluşturduklarından 

meme kanserinin yüksek penetrasyon mutasyonları olarak kabul edilir. Bunu, 

kalıtsal riskin yaklaşık %5'ini oluşturan PALB2, BRIP1, ATM, CHEK2 ve 

RAD51C'yi içeren orta düzeyde penetrasyon mutasyonları takip etmektedir. 

Ayrıca 180'den fazla mutasyon meme kanseri için düşük riskli lokus olarak 

kabul edilir ve bu da ailesel riskin sadece %18'ini açıklar. Tüm bu göreceli 

risk oranları, meme kanserinin genetik riskinin sadece yarısını tanımlarken, 

diğer yarısı hala bilinmemektedir (De Silva, Tennekoon, & Karunanayake, 

2019a). Ayrıca 180'den fazla mutasyon meme kanseri için düşük riskli lokus 

olarak kabul edilir ve bu da ailesel riskin sadece %18'ini açıklamaktadır. Tüm 

bu göreceli risk oranları, meme kanserinin genetik riskinin sadece yarısını 

tanımlarken, diğer yarısı hala bilinmemektedir (Apostolou & Fostira, 2013). 

35 yaşın altındaki bir kadında meme kanseri görülmesi, ailesel meme 

kanseri sendromlarını, BRCA1 / 2 gen mutasyonlarını ve daha az yaygın 

olarak TP53 mutasyonlarını düşündürmektedir. Ailede meme ve / veya 

yumurtalık kanseri veya Aşkenazi Yahudi soyu öyküsü, mutasyona sahip 

olma olasılığını daha da arttırmaktadır. Tümör özellikleri, BRCA mutasyonu 

taşıması muhtemel kadınların belirlenmesine yardımcı olabilmektedir. Yüksek 

dereceli triple negatif meme kanserlerinde (ER negatif, progesteron reseptörü 
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negatif ve Her2 negatif), BRCA1 mutasyonu daha sık görülürken, BRCA2 

mutasyonları ile ilişkili tümörlerin patolojik ve immünohistokimyasal 

özellikleri sporadik vakalara benzemektedir (Lakhani et al., 2002). 

BRCA1 / 2 mutasyonu pozitif olan kadınların, ikinci bir birincil meme 

kanseri geliştirme riski % 40 ila % 50 arasındadır (Haffty et al., 2002; 

Metcalfe et al., 2004). BRCA 1/2 taşıyıcıları yumurtalık kanseri için de yüksek 

risk altındadır, BRCA1 taşıyıcılarında yaşam boyu % 40 ila % 50 ve BRCA2 

taşıyıcılarında % 10 ila% 20 over kanseri riski vardır (King, Marks, Mandell, 

& Grp, 2003). Araştırmalar, profilaktik bilateral salpingooforektominin (BSO) 

over kanseri riskini yaklaşık olarak % 80 ila % 96 oranında azalttığını 

(Rebbeck et al., 2002), ikinci bir birincil meme kanseri gelişme riskini (King 

et al., 2003) ve kısa süreli ölüm oranını azalttığını göstermiştir (Domchek et 

al., 2006). Bu nedenlerden dolayı, çocuk doğurma işlemi tamamlandığında 

profilaktik bir BSO önerilmektedir. BRCA1 / 2 mutasyon taşıyıcılarında, yıllık 

mamogramlara ek olarak yıllık meme MRG'leri tarama için önerilmektedir 

(Saslow, 2007).  

Çok nadir olmasına rağmen, genç bir kadına meme kanseri teşhisi 

konduğunda Li-Fraumeni sendromu (LFS) da düşünülmelidir. LFS, TP53 

mutasyonlarının sıklıkla görüldüğü erken başlangıçlı meme kanseri, sarkom, 

beyin tümörleri ve adrenokortikal karsinom gibi çeşitli diğer nadir tümörler ile 

karakterize, yüksek penetranslı, otozomal dominant kalıtım gösteren bir 

sendromdur (Garber et al., 1991; Varley et al., 1997). 

1.3. Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar: İmmünoterapi 

Bağışıklık sistemi kanserde ikili bir rol oynamaktadır.  Sadece kanser 

hücrelerini tahrip ederek veya onların büyümesini inhibe ederek tümör 

büyümesini baskılamakla kalmaz, aynı zamanda immünokompetan bir 

konakta hayatta kalmak için daha uygun olan kanser hücrelerini seçerek 

tümörün büyümesini kolaylaştıran tümör mikro çevresi içinde tümörün 

ilerlemesini teşvik eder (Bayraktar, Batoo, Okuno, & Gluck, 2019).  

Meme kanserlerinin % 70 'inden fazlası stromada lenfositik 

infiltrasyon içermektedir. Klinik çalışmalar, çoğu meme kanserinde kanser 

ilerlemesinin kısmi kontrolünde immünolojik düzenlenmenin lokal immün 

mikro çevresi tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bu hipotezle 

uyumlu olarak, çok sayıda çalışma meme kanserinde immün infiltrasyonun 

prognostik ve olumlu kemoterapi cevabı için önemli rolü olduğunu 

göstermiştir. Özellikle triple negatif ve HER2 pozitif kanserler için 

immünterapinin rolü önem taşımaktadır. Programlanmış hücre ölümü 1'i (PD-
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1) ve ligandı PD-L1'i hedefleyerek T hücresi aktivitesinin yeniden

etkinleştirilmesi gibi bağışıklık kontrol noktası terapisinin, malign tümörlerin

prognozlarını değiştirmede çok önemli olduğu bulunmuştur. Kanser

hastalarında immünosupresyonu modüle eden önemli düzenleyici 

mekanizmalar olarak fosforilasyon, N-glikosilasyon ve PD-L1'in 

ubikitinasyonu gibi translasyon sonrası modifikasyonlar ortaya çıkmıştır 

(Shu-Man Li, 2020). Tek ajanlı anti-PD-1 ve anti-PD-L1 antikorlarını 

kullanan birkaç faz I klinik denemesi, metastatik, triple negatif kanserlerde 

nesnel tümör tepki oranlarını göstermiştir (Pusztai, Karn, Safonov, Abu-

Khalaf, & Bianchini, 2016). Meme kanseri mikro çevresinde immün 

hücrelerin varlığı uzun zamandan beri iyi bir prognostik gösterge olarak kabul 

edilmiştir. Yakın zamanda, lenfositik infiltrasyon prevalansının ve prognostik 

rolünün moleküler alt tipe göre değiştiği de ortaya çıkmıştır. İmmün 

infiltrasyon,  triple negatif meme kanserlerinde (TNBC) ve onu takiben 

HER2-pozitif ve yüksek oranda proliferatif östrojen reseptörü (ER)  pozitif 

kanserlerde en yaygındır. Ayrıca immün infiltrasyon düşük dereceli, lümen A 

tipi, ER-pozitif kanserlerde belirgindir (Pusztai et al., 2016). 

Triple negatif meme kanserlerinde, tümörü infiltre eden lenfosit (TIL) 

sayısı veya çeşitli immün gen imzaları şeklinde ortaya çıkan yüksek seviyeli 

immün infiltrasyonun, sistemik adjuvan kemoterapi almayan hastalarda bile 

iyi sağkalıma sebep olduğu görülmüştür (Iwamoto et al., 2011; Rody et al., 

2011). Bununla birlikte, birkaç neoadjuvan (preoperatif) kemoterapi çalışması 

immün zayıf triple negatif meme kanserlerine göre immün zengin olanlarda 

patolojik tam yanıt (pCR) oranlarının önemli ölçüde daha yüksek olduğu 

gözlenmiş ve bu durumun kemoterapi yanıtında öngörücü olduğu görülmüştür 

(Denkert et al., 2010; Ono et al., 2012; Wimberly et al., 2015). Adjuvan 

kemoterapi alan TNBC hastaları arasında, TIL sayıları kansersiz sağkalımı 

güçlü bir şekilde öngörmektedir. TIL sayısındaki her % 10'luk artış, uzak nüks 

riskinde % 18'lik bir azalma ile ilişkili bulunmuştur (Adams et al., 2014; Loi 

et al., 2013). 

IMpassion130 çalışmasına dayalı olarak, atezolizumab ve nab-

paklitaksel kombinasyonu artık PD-L1-pozitif ileri TNBC tedavisi için bir 

tedavi standardı olarak kabul edilmektedir (Emens, 2021). Çalışmada, erken 

TNBC' de pembrolizumab ve atezolizumab, standart neoadjuvan kemoterapi 

ile kombinasyon halinde kullanıldığında, hastalık PD-L1 durumundan 

bağımsız olarak tek başına standart neoadjuvan kemoterapiden daha yüksek 

tam patolojik yanıt oranı ile sonuçlanmıştır. Bu bulgular, hem erken hem de 
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ileri TNBC'de immünoterapi için prensip kanıtı oluşturmaktadır (Emens, 

2021). 

1.4. Meme Kanserinde Yüksek Tümör Mutasyon Yükünün 

Yaygınlığı Ve Mutasyon Belirleyicileri 

Bir tümördeki toplam somatik kodlama mutasyonu sayısı olan tümör 

mutasyon yükü (TMB), kanser hastalarında immünoterapi yanıtı için umut 

verici bir biyobelirteç olarak ortaya çıkmaktadır (Campesato et al., 2015). 

TMB tipleri ve dağılımı farklı kanser türleri arasında oldukça değişkendir. 

BRCA1/2 mutasyonlu over kanserlerinde, TMB iyileşmiş genel sağkalım ile 

ilişkilidir (Birkbak et al., 2013; Strickland et al., 2016). Çok yüksek TMB ile 

karakterize edilen bazal hücreli karsinom, yavaş büyüme oranları ve nadir 

metastazlarla kendini gösterir. Kesin olarak gösterilmemesine rağmen, bu 

daha az agresif fenotipin, artmış neoantijen üretimi yoluyla konağın daha 

etkili bir bağışıklık tepkisini tetikleyecek hipermutasyondan kaynaklandığını 

düşünülmektedir [33].  

En düşük mutasyon yükü olan kanser türleri ile, en yüksek mutasyon 

yükü olanlar örneğin tütün dumanına maruz kalma gibi DNA çevresel hasarı 

ile ilişkili olanlar arasında 1000 kattan fazla fark vardır (Alexandrov et al., 

2013; Lawrence et al., 2013). DNA mismatch onarımı ve DNA replikasyonu 

kusurlu tümörlerde veya kolorektal kanserde olduğu gibi mikrosatellit 

instabilitesi ile karakterize edilen tümörlerde de TMB artmıştır (Chalmers et 

al., 2017; Quiroga, Lyerly, & Morse, 2016).  

Yüksek mutasyona uğramış tümörlerin, bağışıklık sistemi tarafından 

kendi kendine olmayan olarak tanınan neoantijenler olarak işlev görebilen, 

tümöre özgü mutant epitopları üretmesi daha olasıdır. Bu nedenle, bağışıklık 

kontrol noktası inhibitörleri ile tedavi yoluyla bağışıklık hücrelerinin artan 

aktivasyonu, bağışıklık aracılı tümör hücresi klirensine ve bu tümörlerde 

klinik tepkiye yol açabilmektedir. Birkaç çalışmada neoantijen üretimi ile 

bağışıklık kazandırılmış klinik yanıt arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir 

(Van Allen, 2016). Bununla birlikte, bu neoantijen üretiminin ölçümü pahalı 

ve zaman alıcıdır. Tümör neoantijenleri, mutasyonlar veya gen füzyonları, 

özellikle çerçeve dışı füzyonlar ile üretilebilmektedir (Jayaraman, Rayhan, 

Hazany, & Kolodney, 2014). Meme kanseri hastalarında, yüksek TMB ve 

uygun immün infiltratlı (“sıcak tümörler”) tümörler uzun süreli sağkalım ile 

ilişkilidir (Thomas et al., 2018). 

TMB, bir dizi NGS tabanlı sekanslama teknolojisi ile 

nicelendirilebilir. Tüm Ekzom Sekanslama (WES), TMB'nin kapsamlı 
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ölçümüne izin verir ve altın standart olarak kabul edilir. Bununla birlikte, 

bugüne kadar sıralı büyük genomik alanın yüksek maliyeti nedeniyle WES 

araştırma ortamlarıyla sınırlı kalmaktadır. Klinik ortamda bunun yerine, çeşitli 

genomik boyutlarda hedeflenmiş zenginleştirme panelleri (gen panelleri) 

TMB değerlendirmesi için rutin teknoloji olarak ortaya çıkmaktadır (Fancello, 

Gandini, Pelicci, & Mazzarella, 2019). Şimdiye kadar yapılan çoğu 

araştırmada, somatik olmayan kodlama mutasyonlarına dayanarak toplam 

neoantijen yükü tahmin edilmiştir. 

Tümör mutasyon yükü, üçlü negatif meme kanserli hastaları 

tanımlamaya yardımcı olmak için umut verici bir araçtır. TMB, tümörlerin 

immün hücrelere sunduğu neoantijenlerin derecesini kabaca yansıtan, çoklu 

tümör immünojenisitesi ölçümleri ile ilişkilidir ve nispeten yüksek mutasyon 

yükü olan kanserlerde klinik olarak yararlı olduğu kanıtlanmıştır (Strickler, 

Hanks, & Khasraw, 2021). TNBC, diğer meme kanseri alt tiplerinden daha 

yüksek TMB taşır ve son veriler, yüksek TMB'li TNBC vakalarının, 

kemoterapi (GeparNuevo, IMpassion130) veya hatta tek başına ICB 

(KEYNOTE-119, TAPUR) ile kombinasyon halinde ICB'den özel fayda 

sağlayabileceğini göstermektedir (Karn et al., 2020). PD-L1-pozitif, 

metastatik TNBC için kemoterapi ile kombinasyon halinde pembrolizumab ve 

atezolizumabın yakın zamanda onaylanması göz önüne alındığında, TMB 

hesaplama yöntemlerinin ve eşik değerlerin standartlaştırılması bu klinik 

biyobelirteç için kritik öneme sahiptir. 

Yüksek tümör mutasyon yükü, çoklu tümör tiplerinde 

immünoterapiye fayda ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, hipermute 

meme kanseri prevalansı iyi tanımlanmamıştır. Birçok tümör tipinde 

bağışıklık kontrol noktası inhibitörlerinin (ICI) başarısına rağmen, bugüne 

kadar, metastatik meme kanseri (MBC) olan hastaların sadece küçük bir kısmı 

monoterapi olarak verilen PD-1 / PD-L1 inhibitörlerine fayda göstermiştir. Bu 

nedenle, PD-1 inhibitörlerinin meme kanserinde kemoterapi dahil diğer 

ajanlarla kombinasyonunun etkinliğini değerlendirmek için klinik çalışmalar 

başlatılmıştır (Dirix et al., 2018; Nanda et al., 2016).  

Son zamanlarda, IMPASSION130' dan alınan verilere dayanarak, 

tümör mikroçevresindeki bağışıklık hücreleri üzerinde %1 PD-L1 

ekspresyonu olan metastatik üçlü negatif meme kanseri (mTNBC) tedavisi 

için atezolizumab artı nab-paklitakselin kombinasyonu için FDA tarafından 

hızlandırılmış onay verilmiştir (Emens et al., 2016).  Somatik mutasyonların, 

tümöre özgü antijenlerin veya neoantijenlerin ana kaynağı olduğu kabul 

edilmiştir. Klinik öncesi ve klinik çalışmalar neoantijenlerin antitümör 
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bağışıklığının anahtar hedefleri olduğunu göstermiştir (Brown et al., 2014; 

DuPage, Mazumdar, Schmidt, Cheung, & Jacks, 2012; Matsushita et al., 

2012). Bu bağlamda, farklı tümör tiplerinde, yüksek tümör mutasyon yükü 

(TMB), yüksek neoantijen yükü, yüksek T hücresi infiltrasyonu ve bağışıklık 

kontrol noktası inhibitörlerine yüksek yanıt oranları ile ilişkilidir. Özellikle, 

TMB ve PD-L1 ekspresyonunun ICI' ye yanıtta bağımsız olarak prediktif 

belirteçleri olduğu ve çoklu tümörlerde düşük korelasyona sahip olduğu 

gösterilmiştir (Cristescu et al., 2018). 

Meme kanserinde mutasyon yükü, mutajen maruziyeti ile ilişkili olan 

ve melanom ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri gibi immünoterapiye daha 

duyarlı olan diğer kanserlerden daha düşüktür (Kandoth et al., 2013). Kanser 

genom atlası ve METABRIC çalışmalarından alınan verilerle yapılan bir 

çalışmada, TMB ve TMB' yi etkileyebilecek spesifik mutasyonlar ile bunların 

meme kanseri alt tipleri ile korelasyonları araştırılmıştır. Buna göre, luminal 

ve triple negatif meme kanserlerinde yüksek TMB’ li (örnek başına 192'den 

fazla mutasyondan fazla) meme kanseri yüzdesi düşük (%3.5–4.6) 

bulunurken, HER2-pozitif alt kümede daha yüksek (% 14.1) bulunmuştur. 

Yüksek TMB' li hemen hemen tüm kanserlerin MMR proteinlerinde veya 

replikatif polimerazlar POLE ve POLD1'de kusurları bulunmuştur 

(Voutsadakis, 2019).  
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Kanser dünyadaki en önemli ve güncel sağlık sorunlarından biridir 

(Heidarzadeh, Rassouli, Brant, Mohammadi-Shahbolagh ve Alavi-Majd 2017; 

Lepore ve Coyne, 2006). Kanser, hayatı tehdit eden kronik bir hastalıktır 

(Üzar-Özçetin ve Hiçdurmaz, 2017). Genellikle korku, umutsuzluk, suçluluk, 

terkedilmiĢlik, kaygı, acı veya ölüm korkuları kanser hastalarına eĢilk 

etmektedir (Sajjadi, Rassouli, Abbaszadeh, Brant ve Majd, 2015; Arnedo ve 

Casellas-Grau, 2015). Kanser günümüzde dünyanın birçok ülkesinde ve 

Türkiye’de insan sağlığını tehdit eden en önemli hastalıklardan birisi olup 

kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır (Ülger ve arkadaĢları, 

2014).  

Birçok koruyucu ve tıbbi tedavi olmasına rağmen, hastaların yaĢadığı 

hem fiziksel hem de psikolojik etkiler devam etmektedir (Stanczyk, 2011; 

Erdoğan ve Karaman, 2008). Teknoloji ve tıp alanındaki geliĢmelerle birlikte 

yeni yöntemler geliĢtirilmesine rağmen kanser hastalığı yaĢam boyu süren bir 

tehdit olarak algılanmaktadır (Sajjadi ve arkadaĢları, 2015). Kanser 

hastalığının tedavi süreci göz önünde bulundurulduğunda, aile iliĢkileri, 

cinsellik, iĢ ve özbakım gibi birçok yaĢam alanına etki eden bir hastalık 

olduğu görülmektedir (GümüĢ, 2006; Yıldırım, Uyar ve Fadıllıoğlu, 2005; 

Svetina ve Nastran, 2012). 

Kronik bir hastalık olan kanser tanısı almak “kanser” sözcüğünün 

kendisinin ölüm ile iliĢkilendirilmesinden dolayı yüksek düzeyde kaygı ve 

dehĢet duyguları yaratmaktadır (Gotcher ve Edwards, 1990; Tavoli ve 

arkadaĢları, 2007). Kanser tanısı sadece bireyin kendisini değil ailesini ve 

tedavi ekibini de etkilemektedir (Cormio ve arkadaĢları, 2014; Peykerli, 

2003). Kronik hastalık tanısının alınması, hastanın ve ailesinin beklenmedik 

bir kayıp ve ayrılık durumu ile yüzyüze gelmesine yol açmaktadır. Kayıp, 

bireyin ona yatırım yaptığı herhangi bir nesne ya da iĢlevin yitirilmesi 

durumudur. Bu kayıp, geliĢimsel (yaĢamsal olaylar; doğum) ya da somut 

(canlı veya cansız nesne yitimi) bir kayıp olabilmektedir. Kanser hastalığında, 

kayıp hastanın hastalığın ve tedavi sürecinin zorluklarını fark etmesiyle 

baĢlayabilmektedir. Bu tanı ile kiĢi var olan gücünü ve geleceğe yönelik 

hayallerini kaybedeceği ile yüzleĢmektedir. Bu sürece verilen tepkilere yas 

süreci adı verilmektedir. Bu süreci yaĢamak kiĢiye, acı verici duygular yaĢatsa 

da, söz konusu kayıp yaĢantısına uyum sağlamasına ve kendisine güç 

katmasına yardımcı olmaktadır. Bu süreçte hastanın ailesine ve tedavi ekibine 

önemli sorumluluklar düĢmektedir (Okyayuz, 1999b; Okyayuz, 2013b, 2003). 

Tedavi ekibinin, hastaya ve ailesine hastalığı ifade etme (Okyayuz, 1999b; 

2013b) ve kötü haberi verme Ģekli oldukça önemli bir aĢamadır (Okyayuz, 
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1999b; 2013c). Kronik hastalıklarla çalıĢan tedavi ekibinin tükenmişlik 

sendromu (iĢ tatminde azalma, yorgunluk ve iĢe olan ilgisinde düĢüĢ) 

deneyimlemesine sık rastlanmaktadır. Bu nedenle, tedavi ekibinin hastalar ve 

aileleri ile iletiĢimde sorunlar yaĢaması oldukça yaygın gözlemlenen bir 

durumdur (Okyayuz, 1999b; 2013c). Etkin iletiĢim beceleri birçok alanda 

olduğu gibi hasta-hekim iliĢkisinde de temel belirleyicilerden biridir 

(Cüceloğlu, 2015; Ackerman ve Hilsenroth, 2003).  

1. MEME KANSERI

Kanser, vücuttaki hücrelerin değiĢmesine ve kontrol edilemez bir 

Ģekilde büyümesine neden olabilen bir hastalık grubudur (American Academy 

of Pediatrics, 2009). Vücudun her bölümünü etkileyebilmektedir. Bu 

kontrolsüz büyüyen hücrelerin bir kitle Ģekline dönüĢmesine tümör 

denmektedir. Kanser hücreleri tümörün vücudun hangi bölümünde 

kaynaklandığına bağlı olarak adlandırılırmaktadır. Bu açıdan, meme kanseri 

meme dokusunda baĢlamaktadır (American Cancer Society, 2014).  

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür (Jemal ve 

arkadaĢları, 2011; DeSantis, Ma, Bryan ve Jemal, 2014). Göğüs annelik 

kavramları ile iliĢkili olmakla birlikte kadınlar arasında kadınsılık sembolü 

olarak kabul edilmektedir. Çoğu kültürde, meme annelik, kadınlık ve cinsellik 

sembolü olarak algılanmaktadır (Ahuja ve Sathiyaseelan, 2018). Ayrıca, 

meme kanseri oldukça stresli tıbbi ve cerrahi prosedürler gerektirmektedir. 

Memeyi kaybetme olasılığı hastalık hakkındaki endiĢeyi arttırmaktadır 

(Arıkan, 2001). Bu durumlar tedavi sürecini daha travmatik hale 

getirmektedir. Kanser tanısı, kimlik, beden imgesi, cinsellik, kendine güven, 

benlik saygısı, psikolojik durum ve çevre iliĢkisi gibi birçok faktörü 

etkilemektedir (Lantz ve Booth, 1998).  

Meme kanserinin diğer kanser türlerinden farklı bir anlamı vardır. Hem 

kemoterapi hem de mastektomi olan meme kanserli hastalarda psikolojik 

zorluklar, travmatik yaĢantı deneyimi ve psikiyatrik bozuklukların görülme 

olsalığının daha yaygın olduğu bilinmektedir (Arıkan, 2001).  

1.1.Meme Kanseri’nin Epidemiyolojisi 

Kanser küresel sağlık sorunlarının baĢında gelmektedir. Tahmini 10 

milyon kiĢiyi etkilerken yıllık 6 milyon mortalite oranlarının mevcut olduğu 

bildirilmektedir (Parkin, 2000). Boyle ve Levine (2008), 2030 yılına kadar, 

tüm yeni kanser vakalarının % 70'inin geliĢmekte olan ülkelerde bulunacağını 

belirtmektedir.  
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Kanser yaygınlığının hızlı bir artıĢ göstermesi, nüfusun büyümesi ve 

yaĢlanmasının yanı sıra, sigara içme, aĢırı kilo, fiziksel hareketsizlik, 

kentleĢme ve ekonomik geliĢme ile iliĢkili değiĢen üreme modelleri gibi artan 

risk faktörleri ile açıklanabilmektedir. 100'den fazla farklı kanser türü 

mevcuttur. Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen malign 

tümör olup, Amerikan Kanser Dernegi’nin 2012 verilerine göre kadınlarda 

görülen tüm kanserlerin yaklasık %30’unu oluĢturmaktadır.  Meme kanseri, 

kadınlarda var olan tüm kanser tanılarının yüzde yirmi üçünü oluĢturmaktadır 

(Tahan, Ziauiddin ve Soran, 2009). Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirdiği 

istatistiklere göre, dünyada kanser nedeniyle 2008 yılında 7,6 milyon insan 

hayatını kaybetmiĢtir ve meme kanserinin kanserden kaynaklı ölümlerin 

beĢinci yaygın nedeni olduğu, bu ölümlerin 458.000'ine karĢılık geldiği 

bildirilmiĢtir (Ferlay ve arkadaĢları, 2013). 

Meme kanseri Avrupa ve Afrika'da yaĢayan kadınlarda en önde gelen 

ölüm sebeplerinden biridir (Jnr ve Rahman, 2012). 2008 ylında, Batı 

Afrika’da 30000 yeni vaka ve 16.000'den fazla ölüm yaĢanmıĢtır. Bu 

istatistiklere ek olarak, meme kanseri Türkiye'de de kanser ölümlerine en 

yaygın neden olan kanser türlerinden biri olarak kabul edilmektedir 

(Eryılmaz, Karahan, Sevinç, Ay ve Civcik, 2010). Hadijisavvas ve 

arkadaĢları’na göre (2010) Kıbrıs'ta yılda ortalama 400 meme kanseri vakası 

görülmektedir. 

Meme Kanser Epidemiyolojisi, meme kanserinin kadınlarda en yaygın 

görüle kanser türü olduğunu ve yaĢları 40 ila 59 arasında olan kadınlarda 

ölümün ana nedeni olduğunu bildirmektedir (Morgan, 2013). Meme kanseri, 

dünya çapında kadınlar arasında kanserin yaygın görülen bir Ģeklidir. % 

15.4'ü temsil eden yıllık 198.000 ölüm ile akciğer kanserinden kaynaklı 

ölümlerden sonra geliĢmiĢ bölgelerde tüm ölümlerin baĢında gelmektedir (Ly 

ve arkadaĢları, 2011). Bunun yanında, meme kanseri, geliĢmekte olan 

ülkelerde 324,000 ölüm oranı ile kadınlarda tüm ölümlerin % 14,3’ünü 

oluĢturarak ölümlerin baĢta gelen sebebi olmuĢtur (Ly ve arkadaĢları, 2011; 

Altwalbeh, El Dahshan ve Yaseen, 2013). Amerika BirleĢik Devletleri'nde her 

sekiz kadından ikisinin hayatının bir noktasında meme kanseri geliĢtirme 

riskinin mevcut olduğu bildirilmiĢtir (Grenlee, Hill-Harman ve Murry, 2001). 

Dünyada Kanser Ġstatistikleri’ne göre, her yıl bir milyondan fazla yeni meme 

kanseri vakaları teĢhis edilmektedir (Cancer Statistics Worldwide, 2005). Bu 

veri, meme kanserinin kadınlarda en yaygın görülen kanser olduğunu 

göstermektedir. Tahmini yıllık 4.7 milyon kanser tanısından 1/3'ü aĢan bir 

oran ile her iki cinsiyette de akciğer kanserinden sonra görülen en yaygın 
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ikinci kanser tanısı olarak kabul edilmektedir. GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde de en yaygın kadın kanseri olarak kabul edilmesine karĢın %55 oran 

ile geliĢmekte olan ülkelerde daha yaygın olarak görülmektedir (Althuis ve 

arkadaĢları, 2005).  

1.2.Kanser ve Baş etme Stratejileri 

BaĢa çıkma stratejileri meme kanseri olan kadınların tedavi sonuçlarını 

ve hayatta kalma oranlarını etkileyebilmektedir (Khalili, Farajzadegan, 

Mokarian ve Bahrami, 2013). Kanser sonrası yaĢanan olumsuz süreçlere 

uyum sağlamak çok önemlidir (Chopra and Kamal, 2012). Bu uyum sürecine, 

kendilik değeri, kendilik-tanımı, hastalığın o kiĢi için öznel anlamı ve kiĢilik 

özellikleri etkilidir. Okyayuz (2013b) klinik uygulamada en fazla 

gözlemlenen baĢa çıkma belirtilerini bilgi edinme, doğrudan eyleme girme, 

eylemin ketlenmesi, ve intrapsişik çabalar olarak ele almaktadır. Ciddi bir 

hastalık tanısı alan her bireyin benzer süreçler yaĢadığı gözlemlenmektedir. 

Hastalık tanısı alan bireyin ailesi de, bu tanının ciddiyetinin farkına varan 

hasta da farklı düzeylerde de olsa benzer süreçler yaĢamaktadır (Okyayuz, 

1995; 1999b; 2013b; Özkan ve Kutlu, 2010).  

Bilgi edinme bireyin kendini daha güçlü hissetmesine yol açmaktadır. 

Eğer birey baĢ etmesi gereken durumun ne olduğunu bilirse hastalığın zorlu 

süreçlerine daha hazır olacaktır (Akgül-BaĢkale ve arkadaĢları, 2015). Bu 

süreç, bireyin kendisine duydugu güven; kendilik değeri (self-esteem), 

kendilik kavramı (self-concept) ve baĢ etme mekanizmalarıyla iliĢkilidir 

(Okyayuz, 1995; 1999b; 2013b). Benlik algısının alt öğelerini incelemek 

hastayı ve baĢ etme yöntemlerini anlamaya yardımcı olmaktadır. Fiziksel 

kendilik; bireyin kendi bedenini nasıl algıladığı, Başaran kendilik; bireyin 

baĢarıp baĢaramayacağı durumlara yönelik farkındalığı olarak kabul 

edilmektedir (Okyayuz, 1995; 1999b; 2013b). Toplumsal (Sosyal) kendilik; 

bireyin çevresine yönelik algısı ve uyum yapabilme olarak kabul edilmektedir 

(Okyayuz, 1995; 1999b; 2013b). KiĢi ne kadar hastalığı kabul eder, uyum 

sağlar ve paylaĢırsa aynı oranda sosyal kendiliğinin de güçleneceği 

düĢünülmektedir. Özel kendilik; hastanın amaçları, istekleri ve arzularıyla 

doğru orantılı bir süreçtir (Okyayuz, 1995; 1999b; 2013b). 

Eylemin ketlenme süreci de birey için bir savunma ve baĢa çıkma 

mekanizmasıdır (Okyayuz, 1995; 1999b; 2013b). Kübler-Ross (1995, 1997) 

bireylerin hastalıkla baĢa çıkabilmek adına intrapsişik çabalar sarf ettiğini 

belirtmiĢtir. Yalom (2000) ciddi hastalık tanısı alan bireylerin özel olma (bana 

bir Ģey olmaz inancı) ve bir kurtarıcı gelecek (dıĢtan bir güç sayesinde zor 
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durumdan kurtulabileceğine dair inanç) olmak üzere iki savunma 

mekanizmasını yoğun olarak kullandıklarını ifade etmektedir. 

Çoğu zaman hastayı yaĢamda tutmak adına birçok tıbbi müdahale 

yapılırken, ruh sağlığı atlanmakta (Turner ve Kelly, 2000; Perry, Presyley-

Cantrell ve Dhingra, 2010) ve hastalığın sağlıklı yaĢanabilmesi için 

günümüzde kabul edilen biyopsikososyal modelin (biyolojik, psikolojik ve 

toplumsal iyilik halinin dengede oluĢu) (Okyayuz, 1999a; 2013a) psikolojik 

ve toplumsal yanına gerekli önem verilmemektedir (Demir ve Tarhan, 2014; 

Bonnaud-Antignac ve Florin, 2010). 

BaĢa çıkmanın iki ana iĢlevi vardır: sıkıntıya neden olan sorunla 

uğraĢmak (problem odaklı baĢa çıkma) ve stresli duyguları düzenleme (duygu 

odaklı baĢa çıkma) (Elsheshtawy ve arkadaĢları, 2014). Bireylerin stres 

uyararıcılarıyla ne kadar etkili baĢa çıktıklarına bağlı olarak, ya arzu edilen 

duygusal kabul hallerini, barıĢı ve eĢitliği, ya da depresyon, anksiyete, 

psikopatoloji gibi istenmeyen duygusal sonuçları deneyimleyebilmektedirler 

(Lueboonthavatchai, 2007). Bu süreçle baĢ etmeyi öğrenmek için, hastanın ve 

ailesinin psikolojik destek almasının olumlu geliĢmeler ile sonuçlanacağı 

yapılan çalıĢmalar ile desteklenmektedir (Toros, Tot ve Düzovalı, 2002; 

Palabıyıkoğlu ve Cesur, 2013; Ülger ve arkadaĢları, 2013). 

Yapılan çalıĢmalar birçok kiĢi için kanser gibi ciddi hastalıklarla karĢı 

karĢıya kaldıklarında temel baĢetme stratejisi olarak dinsel inançlara 

yönelmenin yaygın bir tepki olduğunu göstermektedir (Bussell ve Naus, 2010; 

Taleghani, Yekta ve Nasrabadi, 2006; Yalom, 2007; Hatamipour, Rassouli, 

Yaghmaei, Zendedel ve Majd, 2015). Maneviyat, bireyin kendisini ve diğer 

insanlarla olan iliĢkilerini, onun evrendeki yerini, yaĢamın anlamını, 

deneyimin anlamını, farkındalığını, değerlerini ve yaĢamdaki amacını 

sorgulama ve kabul etme çabasıdır (Vachon, 2008). Dini ritüellerde ve 

inançlarda artıĢ ruhsal geliĢim olarak belirtilmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 

2004; Calhoun, Cann, Tedeschi ve McMillan, 2000). Meme kanseri tanısı 

almıĢ bireylerde, maneviyat ile ilgili yapılan çalıĢmalar maneviyatın çok 

boyutlu bir kavram olduğunu belirtmektedir (Levine, Yoo, Aviv, Ewing, ve 

Au, 2007) ve bu boyutlar; bakım, inanç, baĢa çıkma ve destek (Gibson ve 

Hendricks, 2006) gibi kavramları içermektedir. Meme kanserinden sonra, bir 

baĢka manevi değiĢim ise tanrıya yakınlaĢma ve tanrıya olan inancın 

derinleĢmesi olarak tanımlanmaktadır (Levine ve arkadaĢları, 2007). 

Bunun yanında inkâr savunma mekanizmasını kullanan bireyler de 

mevcuttur. Ġnkâr sağlıklı bir tepki olmamasına rağmen, olumsuz duygu ve 

düĢünceler ile araya mesafe koyarak sağlıklı bir gelecek için umut da 
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aĢılamaktadır. Bu nedenle inkar savunması, tanının hemen sonrasındaki 

süreçte faydalı olabilmektedir (Güleç ve Büyükkınacı, 2011).  

Uygun baĢa çıkma ve hastalık sürecine uyum kronik hastalıklarla 

yüzleĢmede oldukça önemlidir. BaĢa çıkma stratejileri hem davranıĢsal hem 

de olayları içeren özel çabalar gerektirmektedir (Algın, 2009). Süreğen ve 

ölümcül bir hastalık tanısı almak kiĢinin yaĢamını ve önceliklerini tekrar 

değerlendirmesini desteklemektedir. KiĢi, o güne kadar kendisi için neler 

yapmıĢ olduğunu tekrardan gözden geçirmektedir (Yalom, 2017). Tanı 

söylenildiği sırada hastaya detaylı bilgi verilmeden hasta belirsizlikler 

içerisinide bırakılmaktadır. Bu da uyum sürecini olumsuz etkileyebilmektedir 

(Okyayuz, 1999b; 2013c; Arnold ve Koczwara, 2007). Kanser bireysel bir 

hastalık olmaktan çok bir aile hastalığı olarak kabul edilmektedir. Bunun 

nedeni, ailenin araçsal ve duygusal desteğinin hastalığın seyrine büyük 

etkisinin olmasıdır (Tanrıverd, Savas ve Can, 2012; Weiss, 2004). Aile üyeleri 

de hastanın kendisi kadar bu süreçten olumsuz etkilenmektedir. Kayıp 

olasılığının aile bireylerinin ruhsal sağlığı üzerinde aynı olumsuz etkileri 

görülebilmektedir (Çivi, Kutlu ve Çelik, 2011). Aileden aldığı gerekli 

desteklerinin yanında, bireyin kendi özerkliğini koruyabilmesi de uygun baĢ 

etme stratejileri geliĢtirmesine faydalı olacaktır. Diğer bir önemli iliĢki ağı ise, 

hasta ve doktor iliĢkisidir. Tedavi ekibinin hem sözel hem de sözel olmayan 

iletiĢim becerilerinin geliĢmiĢ olmasının tedavi sürecine oldukça katkısı vardır 

(Yalom, 2008; Cüceloğlu, 2015). 

BaĢetme yöntemi olarak olumlu yeniden çerçeveleme gibi stratejilerin 

kullanılması, meme kanseriyle ilgili potansiyel pozitif değiĢikliklerin fark 

edilmesine yardımcı olmaktadır (Silva, Crespo ve Canavarro, 2012; Danhauer 

ve arkadaĢları, 2013). Yapılan bir çalıĢmada, katılımcıların baĢa çıkma 

yöntemi olarak sıklıkla pozitif yaklaĢım, mesafe koyma ve sosyal destek 

aramaya baĢvurdukları görülmüĢtür (Özkan ve Kutlu, 2010). Yaygın olarak 

kullanılan baĢa çıkma stratejileri arasında bilgi aramak, sağlık çalıĢanlarından, 

arkadaĢlarından ve akrabalarından pratik ve duygusal destek almak ve kiĢisel 

inanca güvenmek vardır (Lifford ve arkadaĢları, 2015; Arnold ve Koczwara, 

2007).  

KiĢinin mevcut durum ile ilgili duygularını paylaĢması ve travmatik 

hadise ile ilgili duygusal reaksiyonlarını anlamalandırma sürecinin 

paylaĢılması uygun baĢ etme yöntemlerini kullanarak olumlu değiĢimlerin 

meydana gelmesine yardımcı olmaktadır (Manne ve arkadaĢları, 2004). 

Kanser tedavisi ardından iyileĢme gösteren bireylerde baĢ etme stratejileri 

arasında; mantıksal analiz, olumlu yeniden değerlendirme, rehberlik/destek, 
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problem çözme, biliĢsel kaçınma ve kabullenme gözlemlenebilmektedir 

(Moorey, Frampton ve Greer, 2003; Chan, Ng, Lee, Ngan ve Wong, 2003). 

Kanser hastalarının pozitif baĢ etmesini etkileyen faktörler arasında 

sosyal destek (Bourjolly ve Hirschman, 2001) evlilik memnuniyeti, (Weihs, 

Enright, Howe ve Simmens, 1999) dini kaynak, (Gall, Miguez ve Boonstra, 

2000) ve sosyal problem çözme yeteneği bulunmaktadır. Benzer sonuçlar 

meme kanseri olan kadınların baĢ etme stratejilerini analiz eden baĢka bir 

çalıĢmada da belirtilmiĢtir (Bussel ve Naus, 2010). Dinsel baĢa çıkmanın, 

tedavi sırasında (kemoterapi) travma sonraı büyüme’nin önemli bir 

belirleyicisi olduğu kanıtlarken, hem araçsal hem de duygusal olarak olumlu 

yeniden yorumlama ve destek arayıĢı, iyileĢmenin sonraki aĢamalarında 

olumlu travma sonrası değiĢikliklerin geliĢmesinde de önemli bir rol 

oynamaktadır. 

1.3.Kanser Tanısına Tepkiler 

1.3.1. Kübler-Ross Yas tepkisinin 5 aşaması 

Kubler-Ross (1995, 2010) ilk olarak bireyin baĢa çıkma 

mekanizmalarının etkisiyle gösterdiği tepkinin yadsma (şok) olduğunu 

belirtmiĢtir. Bu tepki kiĢinin durumu kabullenmesi ve duruma alıĢmasına 

zaman kazanmasına yol açmaktadır. Ġnkâr, kiĢinin savunma mekanizmalarını 

harekete geçirmesine izin veren tampon görevi görmektedir. ġok süresi 

kiĢiden kiĢiye farklılık gösterebilmektedir. Ġkinci aĢamada ise öfke 

yaĢanabilmektedir. Hasta, öfkesini çevresindeki kendisinden sağlıklı gördüğü 

bireylere (aile, sağlık ekibi vb.) aktarabilmekle birlikte, dini inancıyla doğru 

orantılı olarak Tanrı’ya da yönlendirilebilmektedir. YaĢanan üçüncü aĢama ise 

pazarlığa girme aĢamasıdır. Hasta veya ailesinin bazı durumlarda fedakârlık 

yaparak yaĢam süresini uzatmaya yönelik davranıĢlar sergileme sürecidir. 

KiĢi, ölümlü olduğu gerçeği ile yüzleĢmesine rağmen uzun bir yaĢam sürmek 

için pazarlık sürecine girebilmektedirler. Dördüncü olarak çöküntü; bir çeĢit 

yas süreci olarak adlandırılabilmektedir (Kubler-Ross, 1995, 2010; Akt.; 

Okyayuz, 1995, s. 188; 1999b, s. 228; Er, 2006, s. 160; Bahar, 2007, s. 148; 

IĢıl ve Karaca, 2009, s. 83; Zengin ve ark., 2012, s. 2; Okyayuz, 2013b, s. 

192; Tedeschi ve Calhoun, 2008). Bu süreçte bireyin depresyona benzer 

belirtiler ve davranıĢlar sergilemesi normal olarak kabul edilmektedir. Eğer 

belirtiler Ģiddetlenir ve depresyon tanı ölçütlerini karĢılar duruma gelirse bir 

uzmandan yardım alınması gerekmektedir. Bu depresyon sürecinde kiĢi kendi 

ölümünün yasını tutmaktadır (Okyayuz, 1995; 1999b; EkĢi, 1999; Er, 2006; 

Bahar, 2007; Mete, 2008; IĢıl ve Karaca, 2009; Okyayuz, 2013b). BeĢinci 
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olarak kabullenme aĢamasında; birey ölüm gerçeği ile yüzleĢmektedir 

(Kubler-Ross, 1995, 2010; Akt.; Okyayuz, 1995, s. 188; 1999b, s. 228; Er, 

2006, s. 160; Bahar, 2007, s. 148; IĢıl ve Karaca, 2009, s. 83; Zengin ve ark., 

2012, s. 2; Okyayuz, 2013b, s. 192). 

Her birey bu süreci aynı Ģekilde atlatmamakta ve bir aĢamadan diğer 

aĢamaya geçiĢ sırası farklılıklar gösterebilmektedir. Bununla birlikte, bu 

aĢamaları aile ve hasta ile benzer Ģekilde tedavi ekibi de 

yaĢantılayabilmektedir. Bu süreçte hastanın geleceğe karĢı umutla 

bakabilmesi için aile ve tedavi ekibine büyük görev düĢmektedir. Ancak en az 

hasta kadar aile ve tedavi ekibinin de psikolojik desteğe ihtiyacı vardır 

(Okyayuz, 1995; 1999b; Peykerli, 2003; Özmen, 2007; Okyayuz, 2013b).  

1.4.Kanser ve Travma’nın Psikolojik Etkileri 

YaĢamı tehdit eden bir hastalık teĢhisi, kiĢi için kiĢisel kaygıları 

artırabildiğinden diğer travmatik yaĢantılardan daha farklı ve eĢsiz 

algılanabilmektedir. Bu kaygıların artıĢı, kanser teĢhisi sonrası kendi bedenine 

karĢı güvensizlik ve vücudun iĢleyiĢi veya fiziksel bütünlük konusundaki 

kontrol kaybı hissi ile tetiklenmektedir (Kangas, Henry ve Bryant, 2002; 

Tedeschi ve Calhoun, 2006). Kanser tanısı bireyde bir kriz durumunu 

doğurmaktadır. Kriz evresinden sonra ise kabullenme, hastalık sonrası yaĢama 

uyum ve uygun baĢ etme stratejilerinin geliĢtirilmesi beklenmektedir (Çam ve 

arkadaĢları, 2009). 

AraĢtırmacılar, meme kanseri tedavisi ardından iyileĢme gösteren 

katılımcılarda, en yaygın endiĢelerinin sağlık durumları, kadınsılık, iĢ durumu, 

aile içindeki genel rolleri, belirsizlik ve ölüm olasılığı ile ilgili endiĢeler 

(Ziner ve ark., 2012; Anusasananun, Pothiba, Kasemkitwatana, Soivong ve 

Trakultivakorn, 2013; Leal ve arkadaĢları, 2015) olduğunu bulmuĢtur. Genel 

olarak, meme kanseri, kadınların yaĢamında önemli bir stres etkenidir ve bu 

hastaların birçoğu anksiyete, depresyon, nüks korkusu gibi bazı psikolojik 

problemler yaĢamaktadırlar. Hastalık seyri, ailelerinin durumu ve kendi 

geleceklerinden endiĢe duyduklarından dolayı, uygun müdahaleye ihtiyaçları 

vardır (Joulaee, Joolaee, Kadivar ve Hajibabaee, 2012; Khalili ve arkadaĢları, 

2013; Abdollahzadeh ve arkadaĢları, 2014; Ghaffari ve arkadaĢları, 2014). 

Kanser hastalığının ne kadar travmatik algılandığı hastalığın prognozu, 

hastalığın kaynaklandığı organ, tedavi seçenekleri, sosyal destek ve baĢa 

çıkma stratejileri ile iliĢkili bulunmuĢtur (Kangas, Henry ve Bryant, 2007; 

Rourke, Hobbie, Schwartz ve Kazak, 2007). Meme kanseri, kadınlarda en sık 

görülen kanser türü olduğundan dolayı endiĢe yaratan ve travmatize eden bir 
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durum olarak kabul edilmektedir. Kadınlar için meme ile ilgili algı ve 

anlamlar hakkında psikoloji literatüründe birçok araĢtırma vardır. Kadınlarda 

meme kanserinin sonucunda travma etkileri ve özellikle travma sonrası stres 

bozukluğu, depresyon veya diğer anksiyete bozuklukları gözlemlenmektedir 

(Tokgöz ve arkadaĢları, 2008; Jadoon, Munir, Shahzad ve Choudhry, 2010). 

Bununla birlikte, son yıllarda olumlu psikoloji kavramına ilgi vardır. 

Vázquez, Hervás ve Ho (2007) büyüme kavramını bireyin kendi kiĢisel 

geliĢiminde bir önceki fonksiyonel seviyesinin ötesine uzanan bir aĢamaya 

maruz kalması olarak vurgulamaktadır. Ölüm ile yüzleĢmek içgörüye dayalı 

büyük bir kiĢisel değiĢime neden olabilmektedir (Yalom, 2002a; Yalom, 

2002b; Dostoyevski, 2003). Yalom (2017), ölüm ile yüzleĢmeye aracı olan 

ölümcül bir hastalık tanısı almayı “uyanma deneyimi” olarak 

tanımlamaktadır. 

Erken evre meme kanseri tanısı gibi yaĢam olayları, aĢırı stres 

reaksiyonu gibi geniĢ çaplı psikolojik reaksiyonlar uyandırma potansiyeline 

sahiptir (Irvine, Brown, Crooks, Roberts ve Browne, 1991). Hastalar, tıbbi 

tedaviler ve bunların yarattığı yorgunluk, ağrı ve saç dökülmesi gibi yan 

etkiler; fiziksel görünüĢte geçici ve kalıcı değiĢiklikler; gelecekteki yaĢam 

planları ile ilgili değiĢiklikler; ve gelecekteki hastalık tekrarı tehdidi gibi bir 

dizi olumsuz deneyimler ile yaĢamak durumunda kalmaktadırlar (Goldsmith 

ve Miller, 2013; Gho, Steele, Jones ve Munro, 2013; Manne ve Badr, 2008). 

Bu deneyimler, olumsuz psikolojik tepkilere neden olabilmektedir. 

ÇalıĢmalar, erken evre meme kanseri olan kadınların %7 ile %46 arasındaki 

popülasyonunun tanı konulduktan sonraki ilk 6 ay içerisinde anlamlı 

düzeylerde klinik depresif belirtiler rapor ettiklerini bildirmiĢtir.  Bunun 

yanında %32 ila %45'i ise klinik olarak anlamlı kaygı bildirmiĢlerdir 

(Gallagher, Parle ve Cairns, 2002; Omne-Ponten, Holmberg, Burns, Adam, ve 

Bergstrom, 1992). 

Kanser tanısı, stres, kontrol eksikliği derin bir korku ve yıkım duygusu 

uyandırabileceğinden posttravmatik belirtiler ile iliĢkilidir (Kwekkeboom ve 

Seng, 2002). Bunun yanında kanser tanısının ardından duygusal sıkıntılı bir 

süreç, depresyon, anskiyete ve somatizasyon gibi ruhsal bozukluklar 

gözlemlenebilmektedir (Gianinazzi ve arkadaĢları, 2013; Michel ve 

arkadaĢları, 2010; Zebrack ve arkadaĢları, 2007; Zeltzer ve arkadaĢları, 2009; 

Burgess ve arkadaĢları; 2005). Paradoksal olarak, bir kanser teĢhisi aynı 

zamanda büyüme ve adaptasyon için bir fırsat sağlayabilmektedir (Gianinazzi 

ve arkadaĢları, 2016; Love ve Sabiston, 2011; Linley ve Stephen, 2004; 
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Zebrack ve ArkadaĢları, 2012; Arpawomg ve arkadaĢları, 2013; Zwahlen, 

Hagenbuch, Carley, Jenewein ve Buchi, 2010; Michel ve arkadaĢları, 2010). 

Meme kanseri oldukça yaygın olarak görülen heterojen bir hastalıktır 

(Yu ve Sherman, 2015). Bu kronik hastalık tanısını alan kadınlar, sayısız 

fiziksel ve psikososyal stresörlerden etkilenmektedirler (Goldsmith ve Miller, 

2013; Manne ve Badr, 2008). Cerrahi müdahaleler genellikle ağrılı olmakla 

birlikte kadının öz saygısı, cinsel iĢlevleri ve kimliğini etkileyen birçok 

bedensel değiĢikliklere yol açabilmektedir (Bartula ve Sherman, 2013; 

Przezdziecki ve arkadaĢları, 2013). Radyoterapi, kemoterapi ve hormon 

tedavisi gibi tedaviler genellikle uzun süreli yan etkilerle birlikte, yorgunluk, 

ağrı ve mide bulantısı gibi belirtilere yol açmaktadır (Gho ve arkadaĢları, 

2013). Bu tedaviler fonksiyonu önemli ölçüde bozabilmekle birliklte kadının 

özerkliğine meydan okuyan sosyal ve aile rollerinde değiĢimlere neden 

olabilmektedir (Hilton, Crawford ve Tarko, 2000). 

Yakın bir zamanda yapılan 43 kohort çalıĢmanın yer aldığı meta-analiz 

çalıĢmasında, 11.000 meme kanserli hastanın tanı görüĢmelerinde klinik 

depresyon yaygınlığı %11, özbildirim görüĢmelerinde ise %20 olarak 

bulunmuĢtur (Krebber ve arkadaĢları, 2014). Benzer olarak, anksiyete 

yaygınlığıı ise uzun süreli kanser hastaları arasında %17.9 olarak saptanmıĢtır 

(Mitchell, Ferguson, Gill, Paul ve Symonds, 2013). 

Gelecekle ilgili belirsizlik ve korku, hastalığa anlam verme giriĢimleri, 

kontrol kaybı, yetersizlik ve baĢarısızlık duyguları, damgalanma korkusu ve 

hastalığı gizleme teĢebbüsleri meme kanseri hastalarının uğraĢmak zorunda 

kalabildikleri diğer psikolojik problemler arasında yer almaktadır (Kavradım 

ve Özer, 2014). 

1.5.Travma Sonrası Büyüme 

Kronik hastalık tanısı almanın olumsuz psikolojik etkilerine karĢın, 

hastalık ile mücadele deneyimleri olumlu sonuçlar da doğurabilmektedir 

(Jansen, Hoffmeister, Chang-Claude, Brenner ve Arndt, 2011; Sawyer, Ayers 

ve Field, 2010; Sumalla, Ochoa ve Blanco, 2009). Hastanın kendisi ve 

iliĢkileri hakkındaki görüĢlerinde değiĢiklikler meydana gelebilmektedir.  

KiĢide meydana gelen bu olumlu değiĢimler, Tedeschi ve Calhoun (Tedeschi 

& Calhoun, 1996), tarafından “travma sonrası büyüme” (TSB) olarak 

adlandırılmıĢtır. Günümüzde de en yaygın olarak bu terim kullanılmaktadır 

(Ho, Chan, Ho, 2004; Cordova ve arkadaĢları, 2007). 

Nietzsche’nin “Beni öldürmeyen Ģey güçlendirir” sözü psikoloji, felsefe 

ve din gibi birçok alanda kullanılan bir inanç olmuĢtur (Cormio ve diğlerleri, 
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2017). Meme kanserinin literatürdeki sonuçlarına bakıldığında, TSB en çok 

çalıĢılan kavramlardan birisidir. Genel anlamda, TSB psikolojik, biliĢsel ve 

duygusal anlamdaki pozitif geliĢmeler olarak tanımlanabilmektedir (Lelorain, 

Bonnaud-Antignac & Florin, 2010; Schroevers, Kraaij & Garnefski, 2011; 

Widera, Juczynski, Jacobsen, Booth-Jones ve Fields, 2005). Son derece zorlu 

bir yaĢam krizi ile mücadele ettikten sonra kiĢide birtakım olumlu 

değiĢiklikler meydana gelebilmektedir (Tedeschi ve Calhoun, 2004). Bir 

kavram olarak büyüme, travma sonrası yaĢam olayları ve bireylerin baĢ etme 

süreçlerinin olumlu sonuçlarıyla iliĢkilidir. TSB, önemli ölçüde zorlu bir 

Ģekilde ortaya çıkan değiĢiklik ya da travmatik bir yaĢam olayı ardından 

yaĢam için daha fazla takdir, daha iyi kiĢilerarası iliĢkiler, kiĢisel güç, yeni 

olasılıkların tanınması ve manevi geliĢim gibi pozitif psikolojik geliĢmeler 

olarak tanımlanmaktadır (Tedeschi ve Calhoun, 1996). 

Kansere karĢı psikososyal uyum, kanser ve sonraki tedaviler ile kiĢide 

ortaya çıkan çok sayıda değiĢiklikle karĢı karĢıya kalındığında zaman içinde 

oluĢan dinamik psikososyal bir süreçtir (Jim ve Jacobson, 2008; Arpawong, 

Oland, Ruccione ve Meeske, 2013). Bu görünümde, kanseri yalnızca bir stres 

etkeni olarak değerlendirmek yerine, bu tanıyı almanın hem olumsuz hem de 

olumlu yankılar uyandırarak yaĢam değiĢimi için bir katalizör olarak 

görülmesi beklenmektedir (Brennan, 2001).  

Kanser hastalarının birçoğu Travma Sonrası Stres Bozukluğu 

geliĢtirmek yerine TSB geliĢtirmektedir. Çoğu kanser hastası kedere 

gömülmek yerine olumlu yönde ve çarpıcı bir Ģekilde değiĢmektedir 

(Koutrouli, Anagnostopoulos ve Potamianos 2012). Bu insanlar, hayatın 

önemsiz ayrıntılarını bir tarafa atarak hayatlarındaki öncelikleri yeniden 

düzenlemektedirler. Gerçekten istemedikleri Ģeyleri yapmama gücüne sahip 

çıkıp, sevdikleriyle daha derin iliĢkiler kurup hayatın denetlenmez 

gerçeklerini takdir etmeye baĢlamaktadırlar. Ölümcül bir hastalığı olduğunu 

bilen birine iyileĢeceğine dair temeli olmayan umutlar vermek büyük öfke 

yaratabilmektedir. Yas ve kayıp, kiĢiyi uyandırmaya yardım etmekle birlikte 

kendi var oluĢunun farkına varmasını sağlamaktadır (Yalom, 2017). 

Yapılan çalıĢmalar, kanser deneyinin TSB ile sonuçlanabileceğini 

göstermektedir (Ben-Zur, Cohen ve Gouzman, 2015; Zebrack ve arkadaĢları, 

2012; Jim ve Jacobson, 2008; Cordova ve arkadaĢları, 2007; Bellizzi ve 

Blank, 2006; Cormio ve arkadaĢları, 2014; Lelorian, Bonnand-Antignac ve 

Florin, 2010). YetiĢkin kanser hastalarında yapılan araĢtırmalar, kansere uyum 

sürecinin farklı zamanlarında hastaların %80'inde pozitif psikolojik 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03630242.2015.1118725
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değiĢimlerin olduğunu göstermektedir (Bellizzi ve Blank, 2006; Jim ve 

Jacobson, 2008; Widows ve arkadaĢları, 2005). Benzer sonuçlar çocukluk ve 

ergenlik kanseri çalıĢmalarında da gözlemlenmektedir (Arpawong ve 

arkadaĢları, 2013; Zebrack ve arkadaĢları, 2012; Michel ve arkadaĢları, 2010; 

Duran, 2013; Turner-Sack, Menna ve Setchell, 2012). Bunun yanında, meme 

kanser tanısı almıĢ kadınlarda yapılan bazı çalıĢmalara bakıldığında da 

hastaların TSB belirtilerini sergiledikleri görülmektedir (McDonough, 

Sabiston ve Wrosch, 2013; Silva, Crespo ve Canavarro, 2012; Scrignaro, 

Barni ve Magrin, 2011; Tanyi ve arkadaĢları, 2013; Manne ve arkadaĢları, 

2004; Cordova, Cunnigham, Carlson & Andrykowski, 2001). Sears ve 

arkadaĢları (2003), meme kanseri teĢhisi konan kadınların %83'ünün, 

deneyimlerinden en az bir fayda gördüklerini bulmuĢtur. 

TSB, bireyin meme kanseri gibi yüksek stres yaratan yaĢam kriziyle 

baĢa çıkma çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan pozitif psikolojik 

değiĢimleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir (Tedeschi ve Calhoun, 

2004). TSB, bireyin kendini algılama, iliĢkiler ve yaĢam felsefesindeki 

(manevi, varoluĢçu) değiĢtikleri içeren üç baĢlık altında toplanmaktadır 

(Tedeschi ve Calhoun, 2004). Kendilik algısındaki değiĢiklikler kiĢisel 

güçlendirme, özerklik, benlik saygısı geliĢtirme, esneklik ve yeni fırsatları 

görebilme ve yaratabilme duygusu Ģeklinde olabilmektedir (Taku ve 

arkadaĢları, 2008). Kantitatif yöntemle yapılan iki çalıĢmada meme kanseri 

hastalarında geliĢme bildiren ikinci alan kiĢisel yetkinliktir (Mols ve 

arkadaĢları, 2009; Weiss, 2002). Uzun süredir hayatta kalan meme kanserli 

hastalar ile yapılan bir baĢka çalıĢmada, hayatta kalanların % 79.2'sinin kanser 

deneyiminden en az bir yarar elde ettikleri ve fayda alanlarından birinin 

kiĢisel özellikleri kapsadığı saptanmıĢtır (Mols ve arkadaĢları, 2009). Konuyla 

ilgili yapılan diğer çalıĢmalarda, iyileĢme gösteren bireyler tarafından 

tanımlanan kiĢisel yetkilendirme özelliğini Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır: 

kendini ifade etme, kendini geliĢtirme, pozitif kiĢilik özellikleri ve kiĢisel güç, 

kiĢisel güven, esneklik, bedenlerine duydukları güven, problem çözme ve 

olumlu düĢünme becerilerinin geliĢimidir (Mols ve arkadaĢları,2009; Fallah 

ve arkadaĢları, 2016; Manne ve arkadaĢları, 2004). 

Diğer bir TSB alanı, kiĢilerarası iliĢkilerdeki değiĢimdir. KiĢilerarası 

iliĢkilerin geliĢmesi, merhamet duygusunun artması, empati yeteneğinde 

iyileĢme, benzer deneyime sahip bireylere yardım etme isteğinin artması ve 

iliĢkilerde yakınlık duygusunun artması Ģeklinde olmaktadır (Tedeschi ve 

Calhoun, 2004; Taku ve arkadaĢları, 2008). Tedaviden sonra kadınlar diğer 
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bireyler ile mevcut iliĢkilerinde anlam bulmayı ve iliĢkilerini olumlu yönde 

değiĢtirmeyi tanımlamaktadırlar (Rosedale, 2009). Literatürde, kanser gibi 

travmatik bir olay ile mücadele çabalarının eĢler arasındaki bağı güçlendirdiği 

belirtilmektedir (Weiss, 2004). Meme kanseri sonrası hayatta kalanlar 

üzerinde yaĢam kalitesi çalıĢmalarının derlendiği bir derlemede (Russel ve 

arkadaĢları, 2008), yeni tanı konmuĢ meme kanseri hastalarına yardım etme 

ve erken teĢhis etkinlikleri için kadınları destekleme isteği bu alandaki 

geliĢimin örnekleri olarak görülmektedir. KiĢinin çevresi tarafından sağlanan 

sosyal destek, stres yaĢamına karĢı bir tampon görevi görmekte ve baĢa 

çıkmayı desteklemektedir. Ayrıca, kanserin uzun süreli olumsuz etkisini ve 

tedavisini yaĢayan bireyler için sosyal destek önemli bir faktör olarak 

tanımlanmakta ve sosyal desteğin yaĢam kalitesindeki iyileĢmenin önemli bir 

belirleyicisi olduğu belirtilmektedir (Lewis ve arkadaĢları, 2001). Bu noktada, 

kiĢilerarası iliĢkilerin güçlendirilmesi tedavi sonrası dönemde TSB geliĢimini 

desteklemektedir. YaĢam felsefesindeki değiĢiklikler, yaĢadıkları için 

Ģükretme, manevi ve varoluĢsal geliĢmeyi içermektedir (Taku ve arkadaĢları, 

2008). Meme kanseri tedavisi ardından iyileĢme gösteren bireyler ile yapılan 

çalıĢmalarda, ruh felsefesinde, yaĢam felsefesinde ve geliĢiminde değiĢimler 

gözlemlenmektedir (Manne ve arkadaĢları, 2006; Lewis ve arkadaĢları, 2001). 

Bu çalıĢmalarda hayatta kalanların, yaĢam bakıĢ açılarında değiĢiklikler, 

yaĢamın takdirini artırma, tanrıya daha yakın olan ruhsal boyutta tanrıya 

güven, affetme, sabır, Ģükran ve hayat felsefesinde değiĢim olarak fedakârlık 

gibi özellikler kazandıklarını bildirmiĢlerdir. Hayatın aslında insana sunulan 

bir fırsat olduğu gerçeği ile yüzleĢerek yaĢam tarzlarında değiĢiklikler 

yaptıkları belirtilmektedir. Tarif edilen yaĢam tarzı değiĢiklikleri beslenme 

değiĢiklikleri, düzenli egzersiz ve stres yönetimi gibi değiĢikler 

olabilmektedir. ÇalıĢmalarda, meme kanseri tanısı alan bireylerde pozitif 

kazanımların yaĢam kalitesini artırdığı belirtilmektedir (Fallah, Akbari, 

Azargashb ve Khayamzadeh, 2012; Manne ve arkadaĢları, 2004; Mols ve 

arkadaĢları, 2009). Benzer Ģekilde, baĢka bir çalıĢmada zaman içinde TSB 

sürecinde değiĢiklikler olduğu ve meme kanserini deneyimleyenlerin yaklaĢık 

%75'inin yaĢamlarına yaklaĢımlarında ve yaĢam öncelikleri arasında bir 

değiĢim yaĢadıkları ve sağlıklı yaĢam alıĢkanlıklarını kazandıkları 

görülmektedir (Bower ve arkadaĢları, 2005).  

Meme kanserinde TSB, genç yaĢ, tanıdan sonra daha uzun bir sürenin 

geçmiĢ olması, kanserle iliĢkili stres, kanserle iliĢkili tehdidin algılanması, 

pozitif/etkin baĢ etme, dini baĢa çıkma, kiĢinin meme kanseri hakkında 

konuĢması ve  sosyal destek arayıĢı gibi çeĢitli bireysel ve psikososyal 
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faktörlerle iliĢkilidir (Bellizzi ve Blank, 2006; Cordova ve Andrykowski, 

2003; Lelorain, Tessier, Flroin ve Bonnaud-Antignac, 2012; Lelorian, 

Bonnaud-Antignac ve Florin, 2010; Ransom, Sheldon ve Jacobsen, 2008; 

Sears, Stanton ve Danoff-Burg, 2003; Weiss, 2002; Koutrouli, 

Anagnostopoulos ve Potamianos, 2012). 

EriĢkin kanser hastalarında kabullenme, dini baĢa çıkma ve pozitif 

yeniden yorumlama gibi adaptif baĢ etme stratejileri de TSB ile pozitif iliĢkili 

bulunmuĢtur (Lechner ve arkadaĢları, 2003; Sears, Stanton ve Danoff-Burg, 

2003; Porter ve arkadaĢları, 2006; Lelorian ve arkadaĢları, 2010). Bunun 

yanında yapılan çalıĢmaların çoğunluğunda optimizim ve TSB arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (BüyükaĢık-Çolak, Gündoğdu ve Bozo, 2012; 

Bozo, Gündoğdu ve BüyükaĢık-Çolak, 2009; Lelorian ve arkadaĢları, 2012). 

Psikolojik sağlamlık özelliği de uygun baĢ etme stratejileri, minimal uyum 

problemleri, hayatta kalma ve TSB ile yakından iliĢkilidir (Bonnano ve 

arkadaĢları, 2012). 

1.6.Travma Sonrası Büyümeyi Etkileyen Faktörler 

Literatürde TSB’yi etkileyen çeĢitli faktörler vardır. Kontrol odağı gibi 

kiĢilik özellikleri (Cummings ve Swickert, 2010), tutumsal umut (Ho, Chan 

ve Ho, 2011) ve algılanan sosyal destek (Bozo, Gündoğdu ve Büyükasık-

Colak, 2009) TSB ile iliĢkili bulunmaktadır. 

1.6.1. Sosyal Destek 

Travma sonrası geliĢime katkıda bulunan faktörlerden biri, sosyal 

destek olarak algılanmaktadır. Sosyal destek kronik hastalıklar ile baĢ etme 

konusunda en etkili faktörlerden biridir. Sosyal destek, bir bireye sevildiğini, 

değer verildiğini, bakımının sağlandığını algılayan bilgi olarak 

tanımlanabilmektedir (Cobb, 1976; Campbell ve Gilmore, 2014). Kanser ve 

astım gibi kronik hastalıklara sahip bireyler sosyal desteğin özellikle de aile 

desteğinin yokluğunu yaĢadığında, durumlarını daha da kötü algılamaktadırlar 

(Muhbes & Alyeassery, 2014). 

Sosyal destek sağladığı iĢlevlere göre temel olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Yapısal destek yaklaĢımında, bireyin çevresiyle kurduğu sosyal bağlantıların 

sayısı ve çeĢitliliği ile iliĢkilidir. Bunun yanında, iĢlevsel destek yaklaĢımına 

göre ise var olan iliĢkilerin sayısından çok bireyin ihtiyaç duyduğu andaki 

ulaĢılabilir nitelikteki iliĢkileri önemlidir (Bantum ve Wills, 2012).  

ĠĢlevsel destek içerisinde dört farklı destek çeĢidini barındırmaktadır. 

Ġlk olarak duygusal destek olarak adlandırılan; bireye kendisini iyi hissettiren, 
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duygularını açmasına zemin hazırlayan, bireye koĢulsuz ve çıkarsız sevgi, 

saygı duyulduğunu hissettirerek bireyin yanında olduğunu hissettiren 

iliĢkilerdir. Kanser tanısı almıĢ bir kiĢi duygusal destek ile yalnız olmadığını 

hissederek tedaviye motivasyonu artabilmektedir. Ġkinci olarak bilgi sağlayıcı 

destek; bireyi bilgilendirerek ona yararlı olacak önerilerde bulunmaktır 

(ġahin, 1999; 2013). Kanser hastalarında bilgi sağlayıcı destek, hastalık ile 

ilgili gerekli bilgilerin öğrenilmesiyle denetim duygusunun oluĢumunu 

sağlamakla birlikte diğer bireylerin tecrübeleriyle öneriler elde edebilmektir. 

Üçüncü olarak araçsal destek; bireyin yaĢamını kolaylaĢtıracak maddesel 

desteklerin ön planda olduğu destek türüdür (ġahin, 1999; 2013). Tedavi 

sürecinde, hastanın eski sorumluluklarını çevresindeki kiĢiler ile 

paylaĢmasının hayatı kolaylaĢtırıcı bir etkisi vardır. Dördüncü olarak ise eşlik 

etme ve ya ait olma desteği; kiĢilerin sosyal etkinliklerine gönüllü olarak ve 

içtenlik ile yanında olup birlikte katılma anlamına gelmektedir (ġahin, 1999; 

2013). 

Kronik hastalık tanısı alan bireylerin hastalık ile baĢ etme sürecinde 

sosyal desteğin önemini vurgulayan birçok farklı çalıĢma mevcuttur. Sosyal 

destek hastalığa uyum sürecini hızlandırarak baĢ etme stratejilerinin geliĢimini 

kolaylaĢtırmaktadır (Taylor, 2011; Bantum ve Wills, 2012). Özellikle aile 

üyelerinden gelen desteğin bu dönemde kiĢiyi olumlu yönde etkilediği 

görülmüĢtür (Tanrıverd, Savas ve Can, 2012; Weiss, 2004). 

Sosyal destek, kiĢinin iyi olma haline katkıda bulunan, temel 

ihtiyaçlarını karĢılayan ve benlik saygısını güçlendiren tutum ve davranıĢları 

içermektedir (IĢıkhan, 2007). Sosyal destek, kanser hastalarında travma 

sonrası büyümeyi teĢvik etmektedir. Diğer kanser türlerinin yanı sıra, meme 

kanseri olan kadınlarda (Bussel ve Naus, 2010; Lelorain, Tessier, Florin ve 

Bonnaud-Antignac, 2012), prostat kanseri olan erkeklerde (Thornton ve 

Perez, 2006), kemik iliği transplantasyonu sonrası bireylerde (Tallman, Shaw, 

Schultz ve Altmaier, 2010) ve diğer farklı kanser hastalarında (Nenova ve 

arkadaĢları, 2013; Tanrıverd, Savas ve Can, 2012; Texteira ve Pereira, 2013) 

sosyal desteğin önemi görülmektedir.  

1.6.2. Ruhsal Umut 

TSB ile iliĢkili baĢka bir kiĢilik faktörü ise ruhsal umuttur. Snyder ve 

arkadaĢları (1997), umudun olumlu bir motivasyonel durum ve önemli bir 

etken olduğunu belirtmektedirler. Umut, kiĢinin geleceğe uyumu için ona güç 

veren, gelecekle ve yaĢantısıyla ilgilenmesini ve hayatta anlam bulmasını 

sağlayan, dinamik bir güçtür. Kanserin neden olduğu kayıp, belirsizlik ve acı 
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durumlarında etkili bir Ģekilde baĢetmeyi sağlayan en önemli yaĢamsal 

faktörlerden biridir (Kavradım ve Özer, 2014). Hastalığın seyri konusundaki 

en önemli unsurlardan biri tedaviye uyum sağlamayı baĢarabilmek ve ümidi 

yitirmemektir (Yalom, 2010). Eğer kiĢi umudunu yitirmezse tedaviye uyum 

sağlaması ve kabullenmesi çok daha kolay olacaktır (Aslan, Sekmen, 

Kömürcü ve Özet, 2007). 

1.6.3. Kontrol Odağı 

Kontrol odağı, ilk olarak Rotter tarafından önerilmiĢ ve olumlu 

değiĢimlerin önemli bir yönü olarak kabul edilmiĢtir. Temel olarak, bireylerin 

kendilerini etkileyen olayları kontrol edebileceklerine dair inançlarını ifade 

etmektedir (Rotter, 1966; Chalak, Nasri ve Heidari-Tabrizi, 2014). Ġç ve dıĢ 

kontrolün iki boyutu vardır. Yüksek iç kontrol odağı olan bireyler, 

davranıĢlarının kiĢisel kararları ve çabalarıyla yönlendirildiğine 

inanmaktadırlar. Daha yüksek dıĢ kontrol odağı olan bireyler ise 

davranıĢlarının kader, Ģans veya baĢka herhangi bir dıĢsal güç ile 

yönlendirildiğine inanmaktadır (Dereceli ve Dorak, 2011). 
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GİRİŞ 

Tip 1 hipersensitivite cevabı çevrede sıklıkla bulunan proteinlere 

(mesela polenler, ev tozu ve akarlar, hayvan tüyü) karşı oluşturulan IgE 

antikorları ile ilişkilidir. Cilt testlerinde 15 dakika içerisinde oluşan 

reaksiyonlar ile tespit edilebilir. Hipersensitivite tipleri Coombs ve Gell 

klasifikasyonuna göre mekanizma olarak benzeşen antikor reaksiyonlarına 

göre ayrılmıştır (mesela tip 1, 2 ve 3) ve birçok adını işittiğimiz immün-aracılı 

hastalıkların patofizyolojisinde rol almaktadırlar; fakat T hücre aracılı 

reaksiyonlar ise gecikmiş immün yanıtta  görevli olarak tip 4 olarak 

adlandırılır. İlk üç sınıflamada bu benzer mekanizma antijen antikor 

kompleksinin Fc bölgesinin hücrelerde karşılık gelen reseptör ile etkileşimidir 

(Şekil 1)( Abbas M, et al. 2022). 

 

 
      Şekil 1. Tip 1 Hipersensitivite reaksiyonu (Abbas 2007). 

 

Tip 1 reaksiyon deyince akla ilk gelen polen parçacıklarının göze ve 

burna girmesiyle oluşan mevsimsel alerjik rinittir. Şiddetli vakalarda 

hastalarda ayrıca mevsimsel astım ve dermatit de gözlenebilir. 1873 „te 

Charles Blackley burna yerleştirilen polen parçacıklarının rinit semptomlarını 

tetiklediğini; ayrıca yine bu polen parçacıklarının saman nezlesi hastalarında 

kabarma ve yangı (wheal and flare)  reaksiyonuna yol açtığını göstermiştir 

(Waite KJ 1995). 

“Wheal and flare cilt reaksiyonu” (WFR) spesifik IgE cevabını 

tespit için çok duyarlı bir metoddur. Enjekte edilen histamine verilen lokal cilt 
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cevabı ile ayırt edilebilmesi için, ani cilt cevabının antihistaminiklerle bloke 

edilmesi gerekir.  1903 „te ; Portier ve Richet domuzların Physalia cinsi 

denizanasından izole edilen bir toksin proteinin nefes almada zorluk, 

akciğerlere sıvı dolması ve ölüme sebebiyet verdiğini gözlemleyerek 

“anafilaksi” kavramını tanımlamışlardır ve diğer hipersensitivite hastalıkları 

ile ilişkisini gözlemlemişlerdir. Bu bağlamda ; 

- İnsanda gözlenen anafilaksinin diğer alerjik hastalıklardan farklı

olarak ailesel karakter taşımadığını ve

- Solunan alerjenlere doğal maruziyetin anafilaksi veya ürtikere yol

açmadığını tespit etmişlerdir.

Dolayısıyla; hipersensitivite reaksiyonu gösteren her bireye herhangi 

bir protein enjeksiyonu anafilaksiye yol açabilir, bu durum bu sıradan 

antijenin hızlıca kana karışması ile oluşmaktadır (David Male et al, 2012).  

Peki hangi durumlarda yüksek oranda antijen kana karışmaktadır? Arı 

sokması, hiposensitizasyon için yapılan enjeksiyonlar , ilaç enjeksiyonları 

mesela penisilin gibi uygulamalarda antijenin doku içine direkt uygulanması 

durumlarında veya fıstık veya midye gibi alerjenlerin yenmesi  ile rüptüre 

olmuş hidatik kist sonrası parazit antijenlerinin salınması da anafilaksi 

oluşturabilir.  

Alerjen tabiri ilk olarak Pirquet tarafından 1906 „da immün cevap 

oluşturabilen tüm maddeler için kullanılmıştır. Alerjen sonrasında 

“süpersensitivite” oluşturan maddeler için kullanılmaya başlanmış; ani 

hipersensitivite yapan tüm maddeler bu isimle anılmıştır (Turk JL et al, 1987). 

TİP 1 REAKSİYONLARIN ÖZELLİKLERİ 

1. ALERJENLERİN ÇOĞU PROTEİNDİR

Ciltte WFR‟na ve alerjik semptomlara neden olan maddelerin 

neredeyse hepsi proteindir ve boyutları 10-40 kDa arasında değişmektedir. Bu 

proteinler sıvılarda çözünen fakat bağımsız rolleri olan ( sindirim enzimleri, 

taşıyıcı proteinler, kalisinler ve polen tanıyıcı proteinler) partiküllerdir. Herbir 

alerjen kaynağına, giriş yoluna ve protein yapısına  göre tanımlanır. Cilt 

testlerinde veya Ig E nin in vitro tespitinde kullanılan ekstraktlar materyalin 

tümünden birçok proteini (her biri alerjen olacak şekilde)  içerecek şekilde 

hazırlanır. Bireyler bu ekstraktın içindeki bir veya fazla proteine reaksiyon 
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oluşturur. Bireyin spesifik alerjene immün cevap oluşturup oluşturmayacağını  

belirleyen genetik faktör olan MHC haplotipleri  hangi antijen veya 

parçacıklarının T hücrelerine prezente edileceğini belirler (Huby RDJ ,2000). 

2. IG E DİĞER DİMERİK 

İMMÜNOGLOBULİNLERDEN FARKLIDIR 

1921‟de Küstner, (balığa alerjik birisi olarak ) kendi serumunu 

Prausnitz‟in (çim polenine alerjik olup balığa alerjisi yoktu) cildine enjekte 

eder ve ani hipersensitivitenin pasif transferini gösterir (Prausnitz-Küstner P-

K test). Prausnitz ayrıca balık yediğinde immünizasyon bölgesinde WFR 

gözlemler. Bu durum yeterince balık proteininin dolaşıma geçtiğinde mast 

hücrelerini tetiklemeye yettiğini göstermektedir. Son 40 yıldır P-K 

aktivitesinin ani hipersensitivite hastalarının serumlarının temel özelliği 

olduğu ve antikor gibi davranıp , alerjene spesifik oluştuğu 

değerlendirilmektedir (Kohen SG ,2004). 

1967‟de Ishizaka ve arkadaşları kanaryaotu saman nezlesi olan bir 

bireyde P-K aktivitesini izole etmiş ve olayın IgE izotipi ile ilişkili olduğunu 

göstermişlerdir. Aslında bu immünoglobulinin kan konsantrasyonu <1 μg/ml 

gibi çok düşük bir değerdir. Buna bir neden arayacak olursak da; diğer 

izotiplere nazaran kısa yarılanma ömrü (2 gün kadar), alerjenler ve parazitler 

gibi sınırlı bir grup antijene reaksiyon gösteriyor ve IgE antikorları mast hücre 

ve bazofillerdeki yüksek afiniteli reseptörlere bağlanarak harcanır. Tekrar 

vurgulayacak olursak, bazı özellikleri ile diğer dimerik immünoglobulinlerden 

ayrılır; bundan 3 alanda bahsedebiliriz; molekülün yarılanma ömrü ve IgE 

reseptörlerine bağlanma , T hücreleri tarafından IgE ve IgG üretiminin 

kontrolü ve alerjenin dolayısıyla da IgE nin bağlanması ile mast hücre ve 

bazofil etkileşimidir (Keles N ,1994). 

1. Yüksek afiniteli IgE reseptörleri, özellikle mast hücre ve bazofiller 

(yüksek oranda histamin içeren hücreler) için spesifiktir. Ayrıca 

atopik dermatitte ciltte dentritik hücrelere afinitesi vardır (Ankara 

Üniversitesi Açık Ders Notları 2022). Bu düşük konsantrasyonda 

üretilen IgE„nin yıkımı temel olarak endozomlarda olur ve düşük pH 

katepsin aracılığı ile immünoglobulin yıkımını tetikler. Kord kanında 

IgE konsantrasyonu genelde <1IU/ml (<2ng/ml) civarındadır, 
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dolayısıyla plasenta aracılığıyla neredeyse hiç transfer olmaz (Ankara 

Üniversitesi Açık Ders Notları ,2022). 

 

3. TH2 İLE IGE ÜRETİMİ İLİŞKİSİ VE İNHALAN 

ALERJENLERE CEVAP 

T hücrelerinin IgE üretimini tetikleyip bastırabildiği klinik deneylerce 

gözlenmiştir. T hücrelerinin bu baskılama görevi IFN γ üretimi ve hayvan 

kaynaklı alerjen Freund‟un komplet adjuvanını içerdiği zaman devreye girer. 

Bu adjuvan bakteri hücre duvarı ve hatta bakteri DNA „sı içerdiği için çok 

kuvvetli bir makrofaj aktivatörüdür. Th2 tarafından tetiklenen IgE üretimi Th1 

yönüne şift gerçekleştiğinde inhibe olacaktır. Bunun için gerekli Th1 cevabı 

ile ilişkili sitokinler IL-12 (makrofaj üretir) ve IFN γ (Th2 üretir) dır. Th2 ile 

ilişkili olanlar ise; IL-4 ve IL-13, IL-5 ve IL-10‟dur. Yapılan çalışmalarda IgE 

üretimi için gerekli gen ekspresyonu IL-4 ilişkili olduğu için immatür insan B 

hücre kültürüne IL-4 eklenince IgE üretimi olmaktadır.  

Klasik inhalan alerjenler süreklilik arz edecek şekilde alınır ve bu 

düşük doz antijen etkili bir IgE cevabı sağlarken, difteri ve tetanoz aşısı 

yaptığımızda kalıcı IgE üretimi oluşmaz ve booster dozlara genelde alerji 

gelişmez. Bahsettiğimiz  Th2 cevabı (alerjene spesifik IgE cevabını etkiler) 

genelde mukozal dokularda, Th1 cevabı ise cilt ve SSS „de gözlenir. IL-4 Th2 

farklılaşmasında önemlidir; otokrin bir cevapla üretimi üzerinde de etkilidir. 

IL-4 antikoru ve IL-4R erimiş formu (reseptör) bu etkiyi nötralize eder. 

Kemik iliğinden kaynaklanan Th hücrelerin Th2 tipinde bir hücreye 

dönüşümü ve sitokinlerin salgılanması için örneğin saman nezlesinde burunda 

IL-4 varlığı gerekmektedir. IL-4 reseptörünün uyarılması ile IL-4 üretimi 

etkin hale gelir ve de STAT-6 geni varlığı yine bu dönüşüm için çok 

önemlidir bu genin silinmiş olduğu ratlarda Th2 hücre gelişimi yetersizdir 

(Kiraz N ,2011).  

IgG4‟ün IgE ile kontrolü IL-10‟un rolü ile açıklanabilir. Balarısı 

venomuna anafilaktik bireylerde, T hücreleri IL-10 üretimi ile düşük IgE ve 

venom antijenlerine artmış IgG4 cevabı olabilir. Ayrıca çalışmalarda; kedi ile 

büyüyen çocuklar IgG ve özellikle G4 cevabı oluşturarak alerjenlere 

immünite/tolerans geliştirebiliyor (Kiraz N, 2011).  
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4. ALERJENLERİN ÖZELLİKLERİ 

Öncelikle maruziyet yoluna bakarak klasifiye edersek; inhale 

alerjenler, gıdalar, ilaçlar, vücutta üreyen mantarların antijenleri ve 

venomlardır. İnhalan alerjenler yeterli konsantrasyonda maruziyet ile özellikle 

okul çağı çocuklar ve gençlerde saman nezlesi, kronik rinit ve astıma yol 

açarlar ve atopik dermatitte önemli rol oynarlar. En iyi örnekler polen 

parçacıkları, akar feçesi parçaları, mantar hifa ve sporlarının parçaları ve 

hayvan tüyleridir.  

Sadece sınırlı sayıda gıda proteini alerjik cevaba neden olur. Bunlar 

arasında yumurta, süt, buğday, soya, yerfıstığı, Antep fıstığı, balık ve midye 

sayılabilir. Yüksek oranda tüketilmesine rağmen sadece sınırlı miktar protein 

emilerek T hücreleri ve IgE tarafından tanınır. Aslında gıdaya alerjiler 

sindirilmemiş gıdaların barsaklarda mast hücreleri tetiklemesi veya dolaşıma 

girmesiyle oluşur. Alerjik gıdaların lineer epitoplarına karşı cevap 

oluştuğundan; sıcakla bu epitoplar zarar görmediği için pişirme işlemi 

alerjenliği değiştirmez. 

5. ASTIM- ALERJİ GENETİK İLİŞKİSİ 

Saman nezlesi, astım ve atopik dermatit alerjik ailelerde sıklıkla 

bulunur. Alerjik bir ebeveyni olan çocuk %30 alerjik hastalık geliştirme riski 

taşır; bu risk iki ebeveyn olunca %50‟ye yükselir. Ortalamaları 

değerlendirildiğinde normal birey, saman nezlesi, astım ve atopik dermatitte 

sırayla total IgE seviyelerinin arttığını görürken bireysel farklılıkları da göz 

önüne almalıyız. Astım çalışmalarında bazı faktörlerin genetik kontrol altında 

olduğunu söyleyebiliriz, bunlar; IgE antikor cevabı, alerjenlere inflamatuar 

cevap, tamir mekanizmaları ve bronşiyal hiperreaktivitedir. Burada kistik 

fibrozis ve hemofili gibi basit genetik hastalıklarla astım ve tip 2 DM gibi 

komplex geçişli rahatsızlıkları karıştırmamak gerekir (David Male et al., 

2012).  

6. “WHEAL AND FLARE CİLT REAKSİYONU (WFR)”  

Hipersensitivitenin tanısında en belirgin cevap “wheal and flare” 

cevabıdır. Wheal serumun damar dışına çıkarak ve histaminin de etkisiyle 

şişme ve kaşınma oluşturması durumudur. Flare cevabı ise akson refleksi ile 

oluşur. 5-15 dakika içerisinde oluşur ve 30 dakika kadar kalır. Prick test ise 25 

gauge iğne ile yaklaşık 0.2 μL ekstraktın dermis içine uygulanmasıyla yapılır. 
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Pozitif kontrol histaminle, negatif kontrol serum fizyolojikle yapılır. 

Çocuklarda 3 mm, erişkinlerde 4 mm pozitif kabul edilir. 6-12 saatte normale 

döner (David Male et al. ,2012). 

7. ALLERJİYİ KRONİKLEŞTİREN FAKTÖRLER

Alerjene temasın 15 dakikasında histamin deşarjı alerjinin sadece  bir 

bölümünü açıklamaktadır. Astımlı hastaların akciğerlerindeki ve de atopik 

dermatitli hastaların cildindeki kronik inflamasyon histaminle 

açıklanamayabilir. Çünkü zaman oldukça uzundur, dokularda hücre 

infiltrasyonu vardır ve de benzer Ig E titresine ve spesifitesine sahip hastalar 

arasında belirgin farklılıklar vardır.  

Kronisiteden sorumlu faktörler arasında; mast hücre ve bazofillerin 

bölgeye birikmesi ve polen mevsiminde mesela burunda  semptomların daha 

fazla olması, mast hücrelerinden ve bazofillerden lökotrienlerin, kemokinlerin 

ve de sitokinlerin (IL-5, TNF α) salınımı ve damarlar ve düz kaslar üzerinde 

etkileri ile T hücrelerinin lokal dokularda sitokin salınımı ile inflamatuvar 

etkileri sayılabilir (David Male et al. ,2012) 

8. ATOPİK DERMATİT VE ATOPİ YAMA (PATCH)

TESTİ 

Atopik dermatitli hastalar yüksek seviyede hem total IgE ,hem spesifik 

IgE seviyeleri gösterirler. Mesela kategoride class 6 için  >100IU/ml IgE 

seviyeleri; ev tozu akarları, polen ve mantar alerjileri için tipiktir. Aynı 

zamanda total IgE seviyeleri de genellikle >2000IU/ml civarındadır. Halen 

alerjen maruziyetinin ne derecede önemli olduğuna dair şüpheler mevcuttur, 

çünkü; hastalık kronik seyirlidir, cilde alerjeni temas ettirdiğimizde WFR 

oluşur fakat ekzema oluşmaz ve de hastalık multifaktöriyel olduğu için 

seyrinde gıda alerjisi, ciltte enfeksiyon ve cilt bariyerinde genetik farklılıklar 

(filaggrin faktörü) ve inhalan alerjenler önem arzetmektedir.  

Yama (Patch) testi ciltte alerjenlerin ekzema yapabildiğinin 

göstergesidir. Alerjen temasından 24 saat sonrasına kadar ciltte hücre 

infiltrasyonu birçok şekilde çalışılabilir:  

- Lokal intradermal enjeksiyonlar

-2 gün ciltte kalacak şekilde alerjen yaması
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Yama testinde 10μg alerjen 2.5 cm² alana uygulanıyor, 24-48 saat 

sonra da biyopsi alınıyor. Makroskopik ekzema, atopinin karakteristik özelliği 

süngerimsi cilt ve dermiste hücre (eozinofiller, bazofiller ve lenfositler) 

infiltrasyonu gözlenir. &. Güne kadar uzamış persistan alerjen temasında ise 

eozinofiller lokal olarak degranüle olurlar, ekzemalı ciltte yüksek oranda 

eozinofil granülü (Major basic protein) gözlenir. Bazen de biyopside bu 

alerjene spesifik oluşan T hücreleri gözlenir. Bunlar da diğer hücrelerin 

aktivitesini yönetir (Wollenberg A ,2013).  

Laboratuvar testlerinin avantajları; sistemik hipersensitivite riski 

taşımadan yapılır, cilt reaktivitesinden bağımsızdır, sadece ilaçlar, hastalıklar 

ve de hasta yaşından etkilenir. Laboratuvar metodlarını sıralayacak olursak:  

1. Klinik yorum ön planda olsa da,serumda spesifik IgE nin ölçümü 

etkili medikal tedavi için önemlidir,  

2. Immunocap testi insan serumunda kantiyayif Ig E ölçümüdür ve 

gold standart olarak kabul edilmektedir. Test yönteminde; anti 

ECP (eozinofilik katyonik protein) kovalent olarak bağlı olduğu 

İmmünocap ile serum örneğindeki ECP ile reaksiyona girer. 

Yıkama sonrası enzimle işaretli ECP antikorları komplex 

oluşturmak üzere eklenir. İnkübasyondan sonra bağlı olmayanlar 

yıkanır, bağlı olanlar floresanlı ajanla muameleden sonra ölçülür. 

650 farklı alerjen için test imkanı sunan bu metodun sensitivite ve 

spesifitesi kıyaslanmıştır (Allergy Overview, Cleveland Clinic 

internet site ,2022) 

 (Tablo 1). 

Tablo 1. Spesifik IgE için testlerin karşılaştırılması (David Male et al. ,2012) 

 Prick testi İntradermal test ImmünoCAP testi 

Sensitivity(%) 93,6 60,0 87,2 

Spesifite(%) 80,1 32,3 90,5 

 

9. TİP 1 HİPERSENSİTİVİTE İÇİN TEDAVİ 

MODALİTELERİ 

İmmünoterapi saman nezlesi ve venoma anafilaktik sensitivite için 

etkili bir tedavidir. İlk olarak 1911 „de Noon ve Freeman alerjen ekstraktları 

ile hiposensitizasyonu çalışmışlardır. Aylarca düzenli alerjene maruziyet için 
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enjeksiyonlar yapılır. Mevsimsel alerjik rinit ile balarısı, yaban ve eşek 

arılarına karşı immünizasyon için ve bazı seçili astım vakalarında kullanılır. 

1-10 ng ile başlayıp 10 μg‟a kadar artan dozlar yapılır. Tedavi sonucunda: 

-Serumda IgG yüzdesinde artış, 

-Antijene in vitro periferik T hücre yanıtında dramatik düşüş, 

- Ciltte geç yanıtta belirgin azalma gözlenmesi ile,  

-Uzun vadeli de IgE miktarında düşüş gözlenir. 

Semptomlarda azalma ise mast hücre ve bazofillerin göçü azalarak, 

eozinofillerin burun ve akciğere göçü azalarak, özellikle IgG4 ailesinde artış 

ile bu sınıfın alerjen IgE‟ye bağlanmadan blok etkisi yapması ile olur. 

İmmünoterapi ayrıca Th2 cevabında değişikliğe yol açar (Wollenberg A, 

2013). 

10.  ALERJENE SPESİFİK İMMÜNOTERAPİ  

Teoride alerjenin primer sekansından 20 aminoasitlik bir zincir in 

vitro ve in vivo T hücreleri anafilaksiye neden olmadan uyarmaktadır. 

Yetersiz uyarı ise “tolerans”a neden olmaktadır ve sitokin profili 

değişmektedir. Peptitlerle immünoterapi‟de FEV1‟de düşüş ile birlikte 

akciğerde reaksiyonlar, farklı HLA tipleri taşıyan bireylerde cevap gözlenen 

problemler arasındadır (Turgeon ML ,2012). 

11. ADJUVANLAR  

Alerjenlere bağlanan adjuvanlar, immün cevabı Th2‟den Th1‟e 

çeviren moleküllerdir. Adjuvan gibi davranan ko-moleküller; 

-IL-12 

-İmmünostimülatör diziler(ISS);  

bunlar bakteri DNA‟sında bulunan sitozin fosfoguanidin (CpG) parçalarıdır 

ve bağışıklığı harekete geçirirler, dolayısıyla alerjen ve CpG kombinasyonu 

ile immünizasyon sadece yüksek bağışıklık cevabı doğurmaz aynı zamanda 

akut alerjik reaksiyon riskini de azaltır  (Schoos AM ,2020). 

12. IMMÜNİZASYONDA DNA AŞILARI VE DİĞER 

FORMLAR 

DNA aşıları; özellikle rat çalışmalarında çok başarılı sonuçlar elde 

edilmiş, başlangıç Th1cevabı ve de IgE cevabını kontrol etmede başarılı 
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olunmuştur. Fakat, alerjik bireyin dokularındaki alerjene cevap konusu 

karmaşıktır. Ayrıca, yüksek doz alerjene (hayvan tüyleri gibi) Th1 cevabının 

diğer inflamatuvar hastalıklara yol açıp açmadığı aydınlanmamıştır 

(Moingeon P, 2012).  

Humanize monoklonal IgE tedavisi yine sensitiviteyi azaltıp senelik 

astım ataklarının sayısını düşürebilir. Antikorlar IgE üzerindeki FcεRI „ye 

özel bağlanma bölgesine dolaşımda tutunurken bazofil ve mast hücrelere 

bağlanmazlar. Böylece dolaşımdaki IgE uzaklaştırılırken anafilaksi 

oluşmaz.Bu alanda çalışmalar sınırlı olmakla birlikte mast hücre 

yüzeylerindeki IgE reseptörlerini de azaltır (Scheiblhofer S et al ,2018). 

Rekombinant erimiş IL-4R, IL-4‟ü T ve B hücrelerle etkileşime 

girmeden  bloke eder. IL-4 Th2 aktivitesinde kilit rol oynadığı için bu 

aktiviteye yönelik bazı çalışmalar olacaktır;  

-mutasyonlu IL-4(Y124D) 

-IL-4‟e karşı antikorlar 

-rekombinan IL-4R 

Humanize monoklonal IL-5 antikorları dolaşımdaki eozinofilleri 

azaltır. T hücre veya mast hücrelerce üretilen IL-5 azalınca kemik iliğinden 

eozinofil salınımı azalır. Fakat dolaşımdaki IL-5 seviyesinde %90 „a yakın 

azalma olmasına rağmen astım tedavisinde etkin bulunmamıştır (Ando T et 

al,2021) 
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GİRİŞ 

Legionella cinsi Gr m neg tif hücre içi   kteriler, Legionellaceae 

f mily s n n Gamma Proteobacteria  u esine d hil bakterilerdir. 

Legionellaceae f mily s  s dece Legionella cinsinden ibarettir ve bu cinse ait 

 ugüne k d r  ildirilmi  60’ n üzerinde tür  ulunm kt d r ve  unl r n  ir 

k sm  ins nl rd  h st l k olu turm kt d r. Bu bakteriler s kl kl  ins nl r  

etkileyen, zoonotik olmayan, atipik enfeksiyonlara neden olur. Çe itli 

Legionella türlerinin ve serogrupl r n n ins n h st l ğ n  neden ol  ileceği 

 ilinmesine r ğmen, L. pneumophila ezici  ir çoğunlukl  düny  ç p nd  

lejyonellozun en y yg n nedeni ol r k  ildirilmektedir. L. pneumophila 

serogrup 1 (Sg 1) tüm v k l r n %75-80’inden, Sg 2 ve Sg 6 ise %10’und n 

sorumlu ol r k  ildirilmi tir. 

V k l r n  üyük çoğunluğunun epidemiyolojik k yn ğ  y p y su 

sistemleridir. Y p y içme suyu sistemi kull nm , soğutm  sistemleri, s c k su 

sistemlerinde Legionella türleri y yg n ol r k  ulunm kt d r.  

Mikro iyoloji  l n nd ki son y ll rd ki geli meler, Legionella 

enfeksiyonl r n n p togenezinin d h  iyi  nl   lm s n  yol  çm  t r. Bu 

etkenden, spesifik olm y n semptoml r  nedeniyle çoğu z m n  üphelenilmez 

ve rutin l  or tuv r t n  testleri ile t n  konul m z. Y ll r içerisinde, 

lejyonelloz vey  Lejyoner h st l ğ  prev l ns   rtm  t r. H tt  özellikle 

 vrup  Birliği ve  vrup  Ekonomik  l n nd  lejyonelloz r porl r n n 

s y s nd   rt   k ydedilmi tir. Birçok ülkede olduğu gi i ülkemizde de 

Türkiye Cumhuriyeti S ğl k B k nl ğ  t r f nd n  ktif sürvey ns 

y p lm kt d r ve  ildirimi zorunlu  ul   c  h st l kl r s n f nd d r.  yr c  

h st l k Lejyoner H st l ğ  Kontrol Progr m  y y nl nm  t r. Bu progr m ile 

h st l k h kk nd  d h  f zl  f rk nd l k olu turm k ve sürvey ns n d h  

s ğl kl  yürütülmesi  m çl nm  t r. H st l k  ildirim sistemleri,  r  t rm l r  

ba l tm k ve s lg nl r n ölçeğini ve tekr rl r n n s n rl nd r l  ilmesi için 

temel s ğl r. 

L. pneumophila'n n   sk nl ğ  gerçek  ir gözlem ols  d  lejyonelloz 

için mevcut test str tejilerinde, diğer Legionella türlerine göre L. 

pneumophila'n n s pt nm s n  destekleyen doğ l  ir t n  y nl l ğ  v rd r. 

Özellikle  irçok ülke,  üpheli Lejyoner h st l ğ  v k l r nd  idr r  ntijen 

testine güvenmektedir. Bu test y ln zc  L. pneumophila serogrup 1'i güvenilir 

 ir  ekilde s pt r,  u nedenle diğer Legionella türleri ve serogrupl r ,  u tek 

vey    sk n test yöntemi ol r k kull n l yors   tl n  ilir. Sonuç ol r k, L. 

pneumophila d   nd ki Legionella türlerinin neden olduğu enfeksiyonl r n 

tespiti genellikle tes düfen y p l r ve h st l ğ n gerçek yükü ve 
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epidemiyolojisi  üyük ölçüde  ilinmemektedir. Bu durum, toplum kökenli 

pnömoninin mikro iy l etiyolojisine ili kin, polimer z zincir re ksiyonu 

(PCR) ve/vey  kültüre d y l  yöntemler kull n r k tüm Legionella türlerini 

sistem tik ol r k test eden ç l  m l r n olm m s  nedeniyle d h  d  k rm   k 

hale gelmektedir.  

Bu y z d , gerek lejyonellozun klinik forml r n n gözden geçirilmesi 

ve gerekse de L. pneumophila d   nd ki türlere  it klinik sunuml r   it 

bilginin derlenmesi  m çl nd . 

1. LEGİONELLA PNEUMOPHİLA’NIN NEDEN 

OLDUĞU ENFEKSİYONLAR 

Legionella pneumophila, ilk olarak Amerikan Lejyonu kongresine 

k t l nl r  r s nd   ir s lg n sonr s nd , d h  önce t n ml n m y n 

pnömoniye neden ol n p tojen ol r k 1979'd  t n ml nm  t r. Düny  ç p nd  

görüle ilen  u h st l k n dir olm s n  r ğmen, s lg nl r y p  ilmesi 

nedeniyle h lk s ğl ğ   ç s nd n önemli  ir p tojen olm y  dev m etmektedir. 

Özellikle sistemik tutulumu ölümcül ol  ilir. Lejyonelloz çoğunlukl  50 y   n 

üzerindeki ins nl r  etkiler,  nc k  e ek ve yenidoğ n y   grupl r nd  d  

v k l r  ildirilmi tir. Sistemik tutulum özellikle, ileri y  t  ve/vey   ltt  

y t n h st l kl r  ol n vey  immünosupresif ki ilerde görülür. 

Legionella spp.  r s nd , L. pneumophila insan enfeksiyonl r n  en 

çok neden ol n  lt türdür ve f rkl  klinik  elirtilerden sorumludur: Tipik 

ol r k 3 formu v rd r. Lejyoner h st l ğ : k l c   kciğer h s r n  vey  ölüme 

yol  ç  ilen  iddetli pnömoni/ lt solunum yolu h st l ğ d r. Ponti k  te i: 

daha hafif grip benzeri h st l k t  losu olu turuken, ekstr pulmoner 

enfeksiyonl r ise d h  n dir görülen forml rd r. 

S kl kl , pnömonik olm y n form (Ponti k  te i) ve  kut pnömonik 

formd  (Lejyoner h st l ğ ) görülür. Ponti k  te i, kendi kendini s n rl y n 

 kut  te li h st l ğ  se ep olurken, Lejyoner h st l ğ  sistemik h st l ğ  

neden olur.  yr c  seyrek ol r k Legionella cinsi bakteriler, selülit,  pse, 

endok rdit vey  menenjit gi i  kciğer d    enfeksiyonl r  neden ol  ilir. 

1.1.  Pnömoni 

Bu   kteriler, duy rl   ir kon kç    kterileri içeren  erosolleri 

soluduğund  vey    kterileri içeren suyu  spire ettiğinde ins nl rd  solunum 

h st l ğ n  neden olur. Legionella'y    ğl  pnömoni, genellikle ki iden ki iye 

 ul  m  ile ili kili olm y n,  nc k  yn  enfeksiyon k yn ğ n  m ruz k lm  

ile ili kili ol r k görülür. Legionella enfeksiyonl r n n çoğu kirlenmi  su vey  
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topr kt n  ul   r. Y ğ  , yüksek nem ve kompostlu   hçelerde ç l  m  

Legionella h st l ğ n  y k l nm  için risk f ktörleridir. 

Pnömoni, h st l ğ n en s k t n ml n n klinik formudur. Lejyoner 

h st l ğ , toplum kökenli pnömoni (TKP) ve h st ne kökenli pnömoninin 

(HKP) önemli  ir nedenidir. Legionella pnömonisi,  vrup  ve Kuzey 

 merik 'd  h st neye y t   gerektiren tüm toplum kökenli pnömonilerin 

y kl   k %2-15'ini olu turur. Lejyoner h st l ğ , genellikle h st neler, oteller 

vey   p rtm nl r gi i  üyük tesislerdeki su k yn kl r n n kont min syonu ile 

ili kili ol n s lg nl r s r s nd  vey  spor dik ol r k  ul    ilir. H tt  

Legionella pozitif evlerde y   y nl r  r s nd  Legionella negatif bina 

s kinlerine göre pnömoniye y k l nm  riski 1,95 d h  yüksek ol r k 

 ildirilmi tir. 

Legionella’n n neden olduğu TKP insid ns ,  irçok tür ve serogrup 

tic ri ol r k mevcut testlerle düzgün  ir  ekilde tespit edilmediğinden 

muhtemelen h fife  l nm kt d r. Toplum kökenli lejyonellozlu h st l r n 

h st neye ve yoğun   k m ünitesine k  ul edilmeleri diğer nedenlere   ğl  

pnömonili h st l r  göre d h  f zl  olduğund n  u konu önemlidir.  

Genellikle s ğl kl  ki ilerde de genellikle d h  h fif semptoml rl  

h st l k geli e ilir. H st n n durumu ne olurs  olsun, uygun te his 

edilemeyen enfeksiyon, gerek TKP gerekse de HKP grupl r nd  çoklu org n 

yetmezliği geli mesine ve h tt  ölüme neden ol  ilir. Ne y z k ki, güvenilir 

ve y yg n t n  y kl   ml r n n olm y    nedeniyle Lejyoner h st l ğ 'n n 

yetersiz te his edilmesi muhtemeldir. 

Legionella’n n neden olduğu pnömoni, klinik ve r dyogr fik ol r k 

diğer pnömoni forml r n   enzerdir. Özellikle  iddetli Legionella pnömonisi, 

t n s l  ir zorluk te kil eder ve erken müd h le gerektirir. Lejyoner h st l ğ , 

patojenin L. pneumophila olduğunu dü ündüren  irk ç  elirti, semptom ve 

l  or tuv r  norm lliğine s hip ol  ilir,  nc k  unl r n hiç iri L. 

pneumophila pnömonisini diğer solunum yolu p tojenlerinden  y rt etmek 

için yeterli değildir. L. pneumophila öncelikle hücre içi  ir p tojendir ve hücre 

içi  o luğ  etkili  ir  ekilde penetre ol  ilen  nti iyotiklerle ted viye ihtiy ç 

duyar.  

Lejyoner h st l ğ  çok yönlü  elirtilere s hiptir ve diğer TKP ve 

HKP’leri t klit etme pot nsiyeline s hiptir. Legionella türleri d   nd ki 

TKP'lerde, Lejyoner h st l ğ  ile ort k ol n k r kteristik özellikler ne k d r 

f zl ys , te his o k d r zor olur. Özellikle h st nede y t n eri kinlerde ilk 

pl nd  dü ünülmeye ilir. Lejyoner h st l ğ , influenz  vey  diğer vir l 
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pnömonileri t klit ede ilir.  yr c , TKP'nin   kteriyel nedenlerinden 

psitt koz ve Q  te i gi i etkenlerden f rkl  kliniğe s hip değildir. 

 En  elirgin semptoml r  te , non-prodüktif öksürük ve nefes 

d rl ğ d r.  yr c ,      ğr s , k s  ğr s , titreme, ish l ve deliryum 

saptanabilir. H st l ğ n seyri s r s nd  40°C'yi    n  te  ve stupor d  

geli e ilir. K r  l  t rm l   ir ç l  m d  kre tinin kin z yükselmesi ve diy re 

lejyonelloz için h st l ğ  özgü semptoml r ol r k r por edilmi tir. 

Semptomlar tipik olarak Legionella ile kont mine olmu  suy  vey  

topr ğ  m ruz k ld kt n 2-10 gün sonr  ort y  ç k r.  te  ve yorgunluk 

genellikle öksürüğün    l ng c nd n önce gelir. Fizik mu yenede r ller 

ve/vey  diğer konsolid syon  elirtileri mevcut ol  ilir. 

L  or tuv r  ulgul r nd , sol  k ym  ile ort  derecede lökositoz, 

yüksek eritrosit sedim nt syon h z , k r ciğer enzimlerinin serum 

seviyelerinde yükselme, hem türi ve proteinüri s pt n n  ulgul rd nd r. 

R dyogr fik  ulgul r çe itlidir ve spesifik değildir;  nc k en y yg n 

 ulgul r, konsolid syonl r  ilerleye ilen y m l  nodüler infiltr tl rd r. L. 

pneumophila pnömonisi ol n h st l r n dörtte üçü  norm l göğüs röntgeni ile 

   vurur.  ğ rl kl  ol r k  lt lo l rd  y m   eklinde pnömonik infiltr tl r, 

f k t  yn  z m nd  s n rl  ve h tt  lo er konsolid syonl r d  gözlenir. 

Kavit syonl r oldukç  n dirdir. Göğüs röntgenindeki  ir dizi r dyolojik 

özellik, Legionella enfeksiyonu ol n h st n n t n  ve ted visine y rd mc  

olabilir. Lejyoner h st l ğ ’d ki infiltr syonl r, uygun  nti iyotik ted visinin 

   l t lm s n  r ğmen s kl kl  ilerler. Bu p r doks l r dyolojik kötüle menin 

nedenleri bilinmemektedir. L. pneumophilia, ins n  lveol r m krof jl r n  

giren ve çoğ l n f kült tif  ir hücre içi p tojendir. Kinolonl r n L. 

pneumophilia'y  k r   hücre içi kons ntr syon    ğl   nti  kteriyel aktiviteye 

s hip olduğu ve m ksimum etkili kons ntr syonl r n  ul  m l r n n  irk ç 

gün sürdüğü. Hücre içi   kteriler, erken ted vi    m s nd  gereken 

 nti iyotik kons ntr syonun  ul   l m d ğ nd n çoğ lm y  dev m ede ilir. 

Hücre içi çoğ lm y  t ki en, infl m tu r hücreler  lveollere infiltre olur, 

k lc l s z nt  ödem ile sonuçl n r ve enfekte m krof jl r t r f nd n s l n n 

sitokinler  iddetli infl m tu r y n t  tetiklemeye y rd mc  olur.  ltern tif 

ol r k,  nti iyotik ted visi, enfekte hücre ölümü nedeniyle hücre içi 

 ntijenlerin d h  f zl  s l nm s n  neden ol  ilir. Plevr l efüzyon y yg nd r 

ve   zen  kciğer  l n infiltr tl r n n yokluğund   ile görülür. Plöritik  ğr  ile 

ili kili plevr l   zl  infiltr tl r pulmoner em oliyi t klit ede ilir. S n rl  

periferik yoğunlukl r,   ğ   kl ğ    sk l nm   h st l rd  y yg n ol r k 

görülür. K vit syon d   u h st  gru und  öne ç k n  ir özelliktir ve klinik 
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iyile me s r s nd  geli e ilir. R dyogr fik  iddet klinik sonuçl  ili kili 

değildir. İnfiltr syonl r n çözülmesi y v   ol  ilir ve d h  f zl  inv ziv 

t n s l  r  t rm     l tm d n önce geç pulmoner klirens eğilimi göz önünde 

 ulundurulm l d r. 

B ğ   kl ğ    sk l nm   kon kç d  Lejyoner h st l ğ ’n n r dyogr fik 

 elirtilerini ele  l n ç l  m l r ise oldukç  s n rl d r, ancak kavitasyonlar 

muhtemelen   ğ   kl ğ  yeterli h st l rd  olduğund n d h  y yg nd r. Sonuç 

olarak, Legionella spp., diğer " tipik" pnömoni nedenleri gi i, f rkl  

r dyogr fik p ternlerle doğrul n m z vey  d  l n m z.  

Streptococcus pneumoniae ve L. pneumophila'n n  irlikte  ulunm s  

son derece nadirdir. S. pneumoniae TKP olgul r n  üyük çoğunluğund  en s k 

etiyolojik  j n olm s n  r ğmen, h st neye y t   gerektiren tüm TKP olgul r  

 r s nd  L. pneumophila gibi atipik organizmalar etiyolojik ajan olarak 

dü ünülmelidir. Lejyoner h st l ğ ’d n f rkl  ol r k, S. pneumoniae 

pnömonisi ol n h st l rd   kciğer d     ulgul r n dirdir. 

Son dönemlerde S RSCOV-2 enfeksiyonu (COVID-19) ile L. 

pneumophila ko-enfeksiyonl r  d   ildirilmi tir. 

Pnömoninin ilerlemesi  kut hipoksemik solunum yetmezliği ve 

mek nik ventil tör ihtiy c n  duym s n , septik  ok,  ö rek yetmezliği ve 

h tt  ölüme neden ol  ilir. H tt  r  domiyoliz, p nkre tit ve  kut k r ciğer 

h s r  d   ildirilmi tir. 

1.2.    Pontiak ateşi 

Ponti k  te i, yüksek  t k or n n  s hip geçici grip  enzeri  ir 

h st l kt r ve L. pneumophila, L. feeleii, L.micdadei, L.anisa ve L. 

longbeachae d hil olm k üzere çe itli Legionella türlerine m ruz k lm  ile 

ili kilendirilmi tir. L. pneumophila d   nd ki türlerin neden olduğu Ponti k 

 te i s lg nl r ,  ir otomo il üretim tesisindeki i çiler (L. feeleii), jakuzili 

k pl c  kull n c l r  (L. micdadei) d hil olm k üzere çe itli mesleki ve 

eğlence ort ml r nd  meyd n  gelmi tir. Ponti k  te i r porl r  neredeyse 

kesinlikle h fife  l nm kt d r çünkü spor dik v k l r n dikk t çekmesi ve 

te his edilmesi ol s  değildir. 

1.3.  Ekstrapulmoner tutulumlar 

Extr pulmoner tutuluml r  ol n v k l rd  klinik t  lo genellikle h zl  

ve mortal seyirlidir. Pulmoner tutulumun y n s r  k rdiy k, nörolojik ve 

g strointestin l tutuluml r ön pl nd  s pt n r. Y y nl nm   f rkl  ç l  m l rd  

 u   kterinin özellikle immunsupresiflerde ki ilerde sistemik y y l m  olduğu 

gösterilmi tir. En s k etkilenen org n ol n k lptir ve myok rdit, perikardit ve 
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endok rdit s pt n  ilir.  H tt , sellülit, p nkre tit, peritonit, sinüzit, 

pyelonefrit, merkezi sinir sistemi tutulumu (ensefalomyelit ve 

meningoensef lite neden ol  ileceği gösterilmi tir. 

2. LEGİONELLA PNEUMOPHİLA DIŞINDAKİ 

LEGİONELLA TÜRLERİNİN NEDEN OLDUĞU 

ENFEKSİYONLAR 

Y kl   k 20 f rkl  p tojenik Legionella türü r por edilmi tir ve L. 

pneumophila, ins n enfeksiyonl r n n %80'inden f zl s n  olu turm kt d r. En 

y yg n ol r k izole edilen L. pneumophila d    Legionella spp. Legionella 

longbeachae (%3.2), Legionella bozemanae (%2.4), Legionella micdadei, 

Legionella dumoffii ve Legionella feeleii'dir (%2.2). TKP ve Ponti k  te inin 

nedenleri ol r k  ilinmesine r ğmen, L. pneumophila d   nd ki Legionella 

türlerinin neden olduğu küresel enfeksiyon yükü yeterince t n nm m kt d r. 

Tatlockia (Legionella) micdadei ve Legionella bozemanii'ye   ğl  

enfeksiyonl r,   ğ   kl ğ    sk l nm   kon kl rd  d h  y yg n ol r k 

 ildirilmektedir; r dyogr fik  elirtiler,   ğ   kl ğ    sk l nm   ki ilerde L. 

pneumophila enfeksiyonund  görülenlere  enzerdir. H tt  L .longbeachae 

gibi etkenler de Lejyoner h st l ğ   enzeri klinik olu tur  ilir. 

L. longbeachae enfeksiyonl r n n, tipik erken klinik semptoml r n 

olm m s , güçlü toksisitesi, yüksek mort lite ve tespit edilmesinin kol y 

olm m s  gi i nedenlerden dol y  yönetimi zordur. Günümüzde 

L.longbeachae  iddetli pnömonisi konusund ki  ilgi  irikimi s n rl d r. 

Pneumophila d    Legionella türlerinin neden olduğu enfeksiyonl r n 

çoğu,   ğ   kl ğ    sk l nm   ve splenektomili h st l rd  ort y  ç k r. L. 

longbeachae, enfeksiyonun s ks  k r   ml r n  (kompost) m ruz k lm  ile 

ili kili olduğu  vustr ly 'd  (%30,4) çok d h  y yg nd r. Çok s y d  v k  

raporu, pneumophila olmayan Legionella spp.’nin   ğ   kl ğ    sk l nm   ve 

splenektomize h st l rd ,   ğ   kl ğ  yeterli kon kç l r  göre d h  yüksek 

or nd  s pt nd ğ n   ildirmektedir. Çin'den  ildirilmi  ol n L. longbeachae 

enfeksiyonunun neden olduğu ciddi  ir pnömoni v k s ,  ronko lveol r l v j 

s v s  p tojen met genomikleri ile doğrul nm   ve hedefe yönelik 

 ntimikro iy l ted vi sonr s nd  t m men düzelmi tir.  ustr ly 'd n 53 

Lejyoner h st l ğ  v k s n n incelendiği  ir ç l  m d , tüm vakalar sporadikti.   

Medy n y  l r 41 ve 60 y   idi ve genel ol r k  ir erkek üstünlüğü v rd . 

Nemin  rtt ğ   yl rd  lejyonelloz or n  d h  yüksekti ve genel ol r k d h  

f zl  s y d  L. longbeachae enfeksiyonu tespit edildiği (%59)  ildirilmi ti.  L. 

pneumophil  ise %41 or n nd  etken ol r k s pt nm  t . Olgul r n çoğun  
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serolojik t n  konduğu  ildirilmi ti (L. pneumophilia'n n %57'si ve L. 

longbeachae'nin %93'ü). 

J pony ’d n  s mi-Noyama ve ark. L. longbeachae'nin neden olduğu 

ciddi pnömonisi ol n 66 y   nd  k d n rom toid  rtrit (R ) ve sistemik lupus 

eritem töz (SLE) t n l ,   hçecilik y p n,   ğ   kl ğ    sk l nm    ir h st y  

liter türe k z nd rm  t r. Bu olgunun idr r  ntijen testi ve   lg m Gr m 

 oy m s  neg tif olup ve turuncu renkli   lg m  mevcuttu. Patojen, 

 ronko lveol r l v j s v s n n kütle spektrometrisi  n lizi kull n l r k 

t n ml nm  t . Asami-Noyama ve ark. idrar Legionella antijen testi negatif 

ols   ile, pneumophil  d    Legionella türü pnömoninin te hisi ve hedefe 

yönelik ted visi için   lg m n rengine ve   hçecilik  l  k nl kl r n  dikk t 

edilerek t   i görü menin dikk tli  ir  ekilde y p lm s  gerektiğini 

vurgul m  t r. Kümpers ve  rk. kronik immün trom ositopeni için 

kortikosteroid alan splenektomili bir hastada L. longbeachae'nin neden olduğu 

 ir 'kl sik' lo er pnömoni v k s n   ildirmi tir. Dalak, antijen verilmesi, 

lenfosit tr fiğinin düzenlenmesi, opsoniz syon, f gositoz ve lenfosit 

h z rl m   ölgesi ol r k herh ngi  ir   kteriyel enfeksiyon s r s nd  önemli 

 ir rol oyn r. Splenektomili h st l rd  d l kl  ilgili f ktörlerin Pneumophila 

d    Legionella türlerine k r   s vunm d  özellikle önemli ol  ileceğini 

dü ündürmektedir. 

SONUÇ 

Legionell    kterileri toplum ve h st ne kökenli pnömoninin önemli 

nedenleri  r s nd  yer  l n p tojenlerdir. Legionell  enfeksiyonl r  spor dik 

ol r k vey  s lg nl r s r s nd   ul    ilir. Lejyonellozisin t n s n n 

konulm s , klinik özelliklerinin t n ml nm s ; h st l ğ  önlemeye ve 

h st l kl  müc deleye yönelik en önemli nokt d r. Bu  ölümde Legionella 

türlerinin ins nl rd  olu turduğu enfeksiyonl r  yer verilmi tir. 
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GİRİŞ 

Bernardino Ramazzini, “Tüm yerleşik işçiler. . Kaşıntıdan muzdarip, 

kötü bir renk ve kötü durumda. Çünkü vücut hareket ettirilmediğinde kan 

lekelenir, atıkları deride kalır ve tüm vücudun durumu bozulur.” şeklinde ifade 

etmişti.(Fleeger & Lillquist, 2012).                                       

Yapılan çalışmalar sonucunda çok az insanın ergonomi kelimesinin 

anlamını anladığını ve daha da azının ergonominin ne olduğunu anladığı 

farkedilmiştir. Ergonomi kelimesinde Ergos iş Nomos ise Yasa anlamına 

gelmektedir. Yakın zamana kadar, ergonomi terimi öncelikle Avrupa'da ve 

dünyanın başka yerlerinde insan faktörleri mühendisliğini (en yaygın olarak 

Birleşik Devletler'de kullanılan eş anlamlı terim) tanımlamak için 

kullanılıyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaygın uygulama 

sayesinde artık ergonomi terimini de benimsenmiştir. Bu nedenle bu bölümde 

ergonomi terimini insan faktörleri mühendisliği, insan mühendisliği ve 

mühendislik psikolojisinin uygun ve kabul edilen bir şekilde yerine 

kullanıyoruz (Fleeger & Lillquist, 2012).                                      

Ergonomiyi tanımlarken; Grimaldi ve Simonds, ergonomiyi “işin 

ölçümü” olarak tanımlar (1989). Ergonomi, insanın fiziksel düşüncelerinin işi 

nasıl etkilediği olarak tanımlanabilir. Bugüne kadar bulabildiğimiz en iyi 

tanım, amaçlarımız için biraz değiştirilmiş olsa da, Chapanis'ten tarafından 

1985 yılında türetilmiştir. "Ergonomi; insan davranışı, yetenekleri, 

sınırlamaları ve diğer özellikler hakkındaki bilgileri keşfeder ve aletlerin 

tasarımına bu bilgilere göre uygular. Üretken, güvenli, rahat ve etkili insan 

kullanımı için makineler, sistemler, görevler, işler ve ortamlar sağlamayı 

hedefler.” Olarak ifade edilmiştir. Ergonomik, İş yasaları veya çalışması 

demektir. (Fleeger & Lillquist, 2012).                                      

“Ergonomi/insan faktörleri, işlerin, ürünlerin, işyerlerinin ve 

ekipmanların tasarlanmasında kullanılmak üzere insanların kapasiteleri ve 

yetenekleri hakkında bilgi toplamaya çalışan çok disiplinli bir faaliyettir.” 

Hem ergonomi hem de insan faktörleri, çalışan ile iş talepleri arasındaki 

etkileşimi inceler. Basitçe söylemek gerekirse; ergonomi, yalnızca üretkenlik, 

güvenlik ve sağlıktan ziyade, bir işçinin işinin toplam olarak işçinin fizyolojik 

ve psikolojik talebini dikkate almaktadır(Fleeger & Lillquist, 2012).                                      

Ergonomi, işin insanları nasıl etkilediğini incelemektedir. 

• Strese karşı fizyolojik tepki 

• Görevleri insanların kapasitesi dahilinde tasarlayarak yorgunluğu 

azaltın. 
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İnsan faktörlerine bakmaktadır; 

• İnsan ile makine arasındaki ilişkileri inceler veya işçi-makine

mühendisliğini incelemektedir. 

• İnsanların ekipmanla, iş yerleriyle ve iş yerleriyle olan etkileşime

girerken davranış 

çevrelerini inceler. 

• İnsanların operasyonlara ve operasyonlara göre büyüklük ve güç

yeteneklerine göre belirlenmesi 

İnsan hatası olasılığını azaltan tasarımları değerlendirebilir. Basitçe 

ifade etmek gerekirse, ergonominin amacı işçiyi korumak, işçi hatasını en aza 

indirmek ve işçinin verimliliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Aynı zamanda 

işçiye iş görevlerini yerine getirirken biraz rahatlık sağlamayı hedeflemektedir 

(Fleeger & Lillquist, 2012).       

1.1. Birincil Hedef 

İnsanların ve çalışma ortamlarının etkileşimini etkileyen ilkelerin 

uygulanması yoluyla çalışan performansını ve refahını iyileştirmektir. 

Ergonomistler; iş kalitesinin artırılması için işi ölçmezler, ancak işin işçi/iş 

istasyonu kötü kalitesinden dolayı kalitesini düşüren unsurları belirlerler. 

Kötü bir kalite, işçi üzerinde gereksiz strese yol açarak yaralanma 

riskinin artmasına veya hata riskinin artmasına neden olabilir (kazaya, düşük 

kaliteye veya üretkenlik kaybına neden olabilir). Etkili Bir Ergonomi 

Programı’nın nasıl olmasıyla ilgili olarak, Health Education and Human 

Services'ın (HEHS, 1997) açılış konuşmasında, etkili bir ergonomi 

programına sahip olmak için bazı unsurların dahil edilmesi gerektiğini 

görüyoruz. Bu unsurlar şunlardır;  

• Tehlike tanımlaması

• Program Değerlendirme

• Eğitim

• Sağlık Yönetimi

• Yönetim taahhüdü ve çalışan katılımı

• Tehlike önleme ve kontrol

Bu nedenle Ergonominin sosyal önemi de ayrıca ele alınmalıdır. 

(Fleeger & Lillquist, 2012).     
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1.1.1. Ergonominin Sosyal Önemi 

Ergonomi, güvenlik, sağlık, konfor ve verimlilikle ilgili çok sayıda 

sosyal sorunun çözümüne katkıda bulunabilir. İş, trafik ve ev kazaları gibi 

günlük olayların yanı sıra vinç, uçak ve nükleer santralleri içeren afetler çoğu 

zaman insan hatasına atfedilebilir. Bu başarısızlıkların analizinden, nedenin 

genellikle operatörler ve görevleri arasındaki zayıf ve yetersiz ilişki olduğu 

görülmektedir. 

İş ve günlük yaşam ortamları tasarlanırken insan yetenekleri ve 

sınırlamaları daha iyi dikkate alınarak kaza olasılığı azaltılabilecektir. Birçok 

iş ve günlük yaşam durumu sağlığa zararlıdır. Batı ülkelerinde kas-iskelet 

sistemi hastalıkları (esas olarak bel ağrısı) ve psikolojik hastalıklar (örneğin 

stres nedeniyle) iş ve işçi ilişkisinin en önemli olumsuz sonuçlarındandır. 

Hastalıklar, bir çok işçinin işyerinde devamsızlık ve mesleki 

maluliyetine neden olmuştur.Bu koşullar kısmen ekipmanın, teknik 

sistemlerin zayıf tasarımlarından kaynaklanmaktadır. Burada da ergonomi, 

çalışmayı iyileştirerek sorunları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle 

birçok ülkede iş sağlığı hizmetleri ergonomist istihdam etmek zorundadır. 

Ergonomi, rahatsızlıkların önlenmesine katkıda bulunabilir ve ayrıca 

önemli ölçüde performansın iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Proses 

kurulumları, (nükleer) elektrik santralleri ve uçak gibi karmaşık teknik 

sistemlerin tasarımında ergonomi, operatör hatasını azaltmada en önemli 

tasarım faktörlerinden biri haline gelmiştir. 

Bir dizi ergonomik konu, uluslararası olarak Uluslararası 

Standardizasyon Örgütü (ISO) standartları ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından 

kapsanmaktadır(Fleeger & Lillquist, 2012).    
                                  

1.1.2. İyi Tasarlanmış İşlerin, Ekipmanların ve İş Yerlerinin 

Faydaları 

• Geliştirilmiş üretkenlik 

• Emniyet 

• Sağlık, 

• Çalışan memnuniyeti 

• Karlılık 

İş Tasarımı aşağıdakilerin anlaşılmasını içerir: 

• Bir kişinin ne kadar yapabileceği (iş veya çaba): 

 -Hafif 

 -Orta 
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 -Ağır 

• Belirli bir çaba düzeyinin ne kadar süre sürdürülebileceği, 

 -Yoğunluk 

 -Süre 

 -Sıklık 

• İş yerinde yorgunluğu azaltmak için ne gibi önlemler alınabilir ? 

 -Çalışma/dinlenme dönemleri 

 -Makinelerin çalışma hızının ayarlanması 

• Dış baskıların çalışanın iş zorluğu algısını nasıl etkilediği ? 

 -Vardiyalar ve programlar(Fleeger & Lillquist, 2012). 

                                     

1.1.3. Fiziksel Çalışma Parametreleri 

• Yığın 

• Model 

• Tekrarlama sıklığı 

• Yükseklikler 

• Duruşlar 

• Ulaşım 

  

1.1.3.1. Biyomekanik 

• Ulaşım 

• Ağırlıklar 

• Kuvvetler ve torklar 

• Nesne boyutları 

 

1.1.3.2. Hareketler 

• Sıklık 

• Dönme derecesi 

• Süre 

• Beceri/koordinasyon gereksinimleri 

(karmaşıklık) 

 

1.1.3.3. Zamanlanmış Aktivite Analizi 

• Vardiya boyunca faaliyetlerin modeli 

• Ağır ve hafif fiziksel efor aktivitelerinin dağılımı 

• Görev yapma zamanı. 

• Oluşma sıklığı 
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1.1.3.4. Çevre 

• Sıcaklık 

• Gürültü 

• Aydınlatma 

• Vardiya programı 

• Uzayan mesai saatleri 

• Diğer fiziksel/kimyasal faktörler 

• Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) 

 

1.1.3.5. Zihinsel/Algısal 

• Görsel gereksinimler 

• İşitsel gereksinimler 

• Karmaşıklık 

• Bilgi işleme 

• Karar verme 

• Harici ilerleme hızı 

Genel olarak, iş gücünün çoğunluğunu barındırmaya çalışmalıdır. 

 

1.1.3.6. İş Değerlendirmesi 

• Sorunun ve ana katkıda bulunanların birincil analizi  

• İşyeri 

• İş 

• Birey 

• Çalışma durumu 

• İş yükünün ölçülmesi 

• Çalışanın performansını/fizyolojik talebini ölçün 

• Sorunu azaltmak için aktivitelerin önerilmesi 

 

1.1.3.7. İşyeri Tasarımı 

Sağlıklı genç erkekler için işyerleri, işler ve ekipman tasarlamak, 

potansiyel endüstriyel iş gücünün yaklaşık %75'i için etkin bir şekilde optimal 

olmayan tasarımla sonuçlanabilir. İş yerlerini, ekipmanı ve fiziksel ortamı 

tasarlamak karmaşık bir iştir. 

• Çalışanların çoğu için tasarım yapılabilir, çok kilolular ve çok zayıflar 

göz ardı edebiliriz. 

• Açıklıklar her zaman en büyük ölçülere sahip kişiler için 

tasarlanmalıdır. Örnek; Burada önemli olan örneğin duş başlığının 

yüksekliğinin yaralanırken, planlanan nüfustaki en uzun boylu bireye göre 
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planlanması gerekmektedir. Aksi takdirde bu tasarım bazı kesimlere kullanım 

şansı tanımayacaktır. 

• Küçük kişi için makul düzenlemeler, büyük kişi için olduğundan daha 

kolay olabilir. (adımlara karşı durma)(Spellman, 2006). 

 

1.1.3.8. Düzen 

• Oturma 

Ağır eşyaları taşımadan, elinize ulaşmadan ince montaj veya yazı işleri veya 

büyük kuvvetler gerektirir. 

• Ayakta 

Geniş erişimli ve sık kullanım gerektiren ağır eşyaların manipüle edilmesi 

hareketler. 

• Otur kalk 

Sık erişimli tekrarlayan işlemler. 

• Ekipman Tasarımı  

- Koridorlar 

-Zeminler/rampalar 

- Merdivenler/merdivenler 

- Konveyörler 

- Görsel çalışma için boyutlar 

- Ayarlanabilir tasarım yaklaşımları 

- Boşluk boyutları 

• Erişimler/Açıklıklar 

• Sürdürülebilirlik 

• Kontroller ve Tuş Takımları 

• El aletleri(Spellman, 2006). 

 

1.2. Görüntüler 

 
 

 

Şekil 1: Duyuru Işığı 
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Önemli olayları veya sapmaları bildirin. 

 

 
Nicel raporlama veya ölçme yapın. 

 

 

Hızlı kontrol okumaları yapın. 

 

 

  Zaman içinde trend oluşturma veya izleme yapın. 

 

1.3. Antropometri 

İnsan boyutlarıyla ilgilenir. İnsan vücudunun nüfustaki farklılıklarını 

inceler. İnsanların çalışacağı bir iş istasyonu tasarlamak zorlu bir iştir. 

Antropometrik verilerin uygulanmasında dikkate alınması gereken üç temel 

unsur vardır: 

1) Görsel 

2) Ulaşmak 

3) Kuvvet gereksinimleri 

Uygulamanın üç temel ilkesi vardır; 

1) Aşırı Tasarım 

2) Ortalama İçin Tasarım 

3) Tasarım İçin Ayarlanabilirlik(Spellman, 2006). 

 

 Şekil 2: Dijital Okuma 

Şekil 3: Arama Okuması 

Şekil 4: Grafiksel Okuma 
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Şekil 5:Antropometrik Grafik 

 
Nüfusun %95'ini barındıracak bir kapı aralığının ne kadar yüksek 

olmasını önerirsiniz? 

Nüfusun %95'ini barındıracak bir acil durum duş başlığının 

tutamağını ne kadar yükseğe yerleştirirsiniz? 
 

2. BIYOMEKANIK 

Biyomekanik: İnsan hareketini etkileyen faktörleri inceler. 

Moment: Dönmeye neden olmak veya buna direnmek için gerekli 

miktar (kuvvet x mesafe). 

Basınç kuvveti: İki yapıyı birbirine iten kuvvet. 
 

          2.1. Üst Ekstremite Kümülatif Travma Bozuklukları 

           Risk Faktörleri 

• Aşırı güç  

• Poster bozukluğu 

• Yüksek frekans veya tekrarlama 

• Yetersiz dinlenme 

• Titreşim 

• Çevresel faktörler (sıcaklık/nem) 
 

2.1.2  Kas-İskelet Travması 

Tendinit: Tendonun iltihaplanması (şişmesi) veya tahrişi. Genellikle 

kas/tendon tekrarlar arasında çok az veya hiç dinlenme süresi olmadan tekrar 

tekrar gerildiğinde ortaya çıkar. 

Tenosinovit: Tendonun ve/veya tendonu çevreleyen kılıfın iltihabı. 
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Ganlionig kistleri: Tendon kılıfının eklem sıvısından dolayı şişesi. 

Epikondilit: önkolun aşırı dönmesi ve vücudun bükülmesiyle ilişkili dirsek 

ağrısı. Bu durum, tenisçi dirseği veya golfçü dirseği olarak da ifade edilebilir.  

Bursit: Bir yeri veya eklemi çevreleyen bağ dokusunun iltihaplanması 

(şişmesi) veya tahrişine denir. 

Bel rahatsızlıkları: bunlar arasında gergin veya gergin kaslar, bağlar, 

tendonlar veya yırtılmış diskler bulunur. Hatalı vücut mekaniğinin kümülatif 

etkilerinden, kötü duruştan ve/veya uygun olmayan kaldırma tekniklerinden 

kaynaklanabilirler(Spellman, 2006). 
 

2.1.2 Sinir Travması 

Karpal Tünel Sendromu: Tendonların ve tendon kılıflarının şişmesi ve 

tahrişinin neden olabileceği, median sinirin bilek içindeki mekanik sıkışmalar. 

Servikal radikülopati: Boyundaki sinir köklerinin sıkışması. 

Ulnar sinir sıkışması: Ulnar sinirin bilekte sıkışması 

Tetik parmak: Parmağın esneme tendonunda bir oluk oluşmasına atfedilen 

başka bir tendon bozukluğu. Tendon kılıf içinde kilitlenirse, parmağı hareket 

ettirmeye çalışmak, şaklama ve sarsma hareketlerine neden olur. Parmakların 

avuç içi tarafı, tetik parmağın olağan yeridir. Bu bozukluk genellikle, sert 

veya keskin kenarlı tutacakları olan aletlerin kullanılmasıyla ilişkilendirilir. Et 

paketleyiciler, kümes hayvanları işçileri, elektronik montajcılar ve 

marangozlar tetik parmak geliştirme riski altındadır(Spellman, 2006). 
 

2.1.3 Nörovasküler Bozukluklar 

Thoracic outlet syndrome : Boyun ve omuz arasındaki sinirlerin ve kan 

damarlarının sıkışması. 

Titreşimle ilgili bozukluklar: Kan damarlarının daralmasıyla sonuçlanan 

mekanik stresler. 
 

2.1.3.1. Genel Kaldırma Yönergeleri 

 Yükü vücuda yakın tutun. 

 En rahat duruşu kullanın. 

 Yavaş ve eşit şekilde kaldırın. 

 Bükmeyin. 

 Güvenli tutuş sağlayın. 

 Mümkünse kaldırma yardımcısı kullanın. 

 Gerekirse yardım alın(Spellman, 2006). 
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2.1.3.2. Elle Malzeme Taşıma İçin Tasarım Konuları 

• Yorucu ağırlık kaldırma hareketlerini bel hizasına yakın mı 

tutuyorsunuz? 

• Garip makine yükleme duruşlarını tanımlayın? 

• Malzeme taşıma yardımcıları mevcut mu? 

• Konteyner boyutları ve kulpları tatmin edici mi? 

- Küçük kaplar elle taşımaya yardımcı olur. 

- Büyük kaplar mekanik kullanıma yardımcı olur. 

• Yürüme/çalışma yüzeyleri temiz ve kaymamak şekilde düzenlenmiş 

mi? 

• Görev sıklığı kabul edilebilir mi? 
 

2.2 Kümülatif Travma Bozuklukları (Cumulative Trauma 

Disorders) 

Kümülatif travma bozuklukları (CTD), tekrarlayan görevler, zorlu 

eforlar, titreşimler, mekanik kompresyon (sert yüzeylere bastırma) veya 

sürekli veya garip pozisyonlardan kaynaklanabilen kas-iskelet ve sinir sistemi 

yaralanmalarıdır. Bu ağrılı ve bazen sakatlayıcı bozukluklar haftalar, aylar 

veya yıllar içinde yavaş yavaş gelişir. Ofis çalışanlarında görülebilen 

aşağıdaki rahatsızlıkları içerir. 

Kümülatif Travma Bozukluklarının Belirtileri; 

CTD'lerin semptomları sırt, omuzlar, dirsekler, bilekler veya 

parmaklarda gözlemlenebilmektedir. Not: Semptomlar en az bir hafta sürerse 

veya birçok kez ortaya çıkarsa doktora başvurulmalıdır. 

• Uyuşma 

• Kısıtlanmış eklem hareketi 

• Şişme 

• Yanma 

• Ağrı 

• Kırmızılık 

• Güçsüzlük hissi 

• Karıncalanma hissi 

• Eklemlerin çatlaması veya patlaması 

Yukarıda belirtilen belirtilerle karşılaşıp, bahsedilen hastalıkların 

oluşmaması için aşağıdaki durumlardan kaçınılmalıdır. 

Şu durumlarda çalışmaktan kaçının: 

1. Dirsek orta gövdenin üzerinde veya el omzun üstünde. 

2. Kollar gövdenin arkasına doğru dönmüşse çalışmaktan kaçının. 
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Şu durumlarda bilek duruşundan kaçının: 

3. Bilek bükülüyken içe veya dışa dönüş. 

4. Aşırı avuç içi fleksiyonu veya ekstansiyonu 

5. Ulnar veya radyal deviasyon  

6. Parmakların sıkışması veya parmağa aşırı kuvvet uygulanması. 

• Sürekli tekrarlardan kaçının. 

• Dirseklerde, avuç içi tabanında ve parmakların arkasında 

mekanik baskı durumlarından kaçının. 

• Titreşim, düşük sıcaklıklar veya kavrama kuvvetlerini 

artırabilecek özel el aşınması ile bu koşullar meydana 

gelebilir(Spellman, 2006). 
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